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DEN NORSKE KIRKE

Drammen Kirkelige Fellesråd
Protokoll 6 2015

Møte i Drammen Kirkelige Fellesråd 24. august 2015
Sted: Bragernes Torg 6
Tilstede:
Bragernes menighet:
Åssiden menighet:
Strømsø menighet:
Strømsgodset menighet:
Tangen menighet:
Fjell menighet:
Skoger menighet:
Konnerud menighet:
Prosten i Drammen:
Drammen kommune:
Kirkelig Fellesråd:
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Ole Kristian Karlsen
Einar Skalstad
Bente Dahl
Kai Ingolf Johannessen
Harald Dahl
Egil Svein Fladmark
Erik Østbø Gunnerød
Dagfinn Hodt
Øystein Magelssen
Odd Gusrud
Ivar Nygård
Hans Jørgen Paulsen

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: (enstemmig)
Innkalling og saksliste godkjent.
Vedleggene i innkallingen sendes på nytt med referatet.
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Godkjenning av protokoll fra 15.6.2015
Det ble vist til tidligere tilsendt protokoll.
Vedtak: (enstemmig)
Protokollen fra 15.6.2015 godkjent.
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Orienteringssaker
1. Personalorientering (ledige stillinger, ansettelser etc.)
- Det arbeides med arbeidsplaner og arbeidsbeskrivelser for alle faggrupper.
- Lars Skagestad ble innsatt som sokneprest i Bragernes 23.8.2015.
- Lars Skagestad vil være fungerende prost til ny prost er begynt.
- Ny prost Kjell Ivar Berger innsettes 11.10.2015.
- Kapellan Strømsgodset menighet/studentprest papirbredden, Magnus Pettersen
Kjelling slutter i sin stilling. Dag Arne Roum vil vikariere til ny kapellan er
tilsatt.
2. Arbeidsutvalgsreferater fellesråd
- Ingen møter.
- Minner om neste fellesrådsmøte som er utsatt fra 21.9.2015 til 28.9.2015
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3. Kirkevalget 2015
- Elisabeth Moe sender ut informasjon fortløpende.
- Det har vært mye forhåndsstemming ved kirkekontoret.
- Opplæring av valgfunksjonærer vil bli gjennomført før valget.
4. Feil dato på krigsgravminne på Bragernes kirkegård
- Feil dødsdato på krigsgravminnet vil bli forsøkt rettet av steinhogger.
5. Klage på leie av Konnerud kapell/gamle kirke
- Fellesrådet har fått en klage på leie av Konnerud gamle kirke i forbindelse med
en bisettelse. Konnerud gamle kirke er ikke lenger en soknekirke og er en del
av avgiftssystemet for gravplassforvaltningen. Kirkevergen vil avvente saken i
påvente av eventuelle reaksjoner fra vedkommende, når faktura for leie blir
sendt ut.
6. Budsjettinnspill 2016-2019 til Drammen kommune (vedlagt)
Vedtak: (enstemmig)
Fellesrådet tok informasjonen om sakene til orientering
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Regnskapsrapport pr. 31.7.2015
Regnskapsrapport utlevert og gjennomgått i møtet
Vedtak: (enstemmig)
Regnskapsrapporten pr. 31.7.15 tatt til etterretning.
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Kulturminner under fellesrådets ansvar
Kirkevergen redegjorde for behovet for større ivaretagelse av de kulturhistoriske
bygninger og gravsteder som fellesrådet forvalter og utfordringene i forhold til å
håndtere Verneplanen for gravplassene i Drammen og de gravminner som ikke lenger
har privat eie. Kirkevergen redegjorde også om møtet med kommunaldirektøren om å
lage en saksutredning vedrørende Skoger gamle kirke.
Vedtak: (enstemmig)
Drammen kirkelige fellesråd er opptatt av å bevare kulturminnene som kirken har
hånd om, og vil lage en enkel oversikt over de viktigste verneverdige bygningsmessige
kulturminner som fellesrådet har ansvaret for. Langsiktige behov for ivaretagende drift
og vedlikehold identifiseres.
Drammen kommune inviteres til å drøfte hvordan kirkens kulturminner best kan
ivaretas, og evt. hvilke økonomiske muligheter Drammen kommune har for å bidra i
vernet av kulturminnene. Spesielt er det viktig å lage planer om hvordan Skoger gamle
kirke kan ivaretas, med drift og vedlikehold, og benyttes som en av de viktigste
kulturbygningene i Drammen.
Gravminnet fra 1574 som overtas fra Drammen museum søkes plassert ved Skoger
gamle kirke eller ved en felles plass for historiske gravminner i Drammen.
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Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.

HJP 25.8.2015
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