
 

 

 

PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE 

                                  Tirsdag 1. desember kl. 18.00 møterom 3 

 

Tilstede: Ingeborg Karine Dale Haugenes, Jorunn Myre, Torvild Selås, Hanne Brattekleiv, 

Gunnar Lindtveit. 

 

 

Sak 49M/20              Godkjenning av innkalling og protokoll 
                                  Godkjent med merknad om mangel på tilstedeværelse på protokoll. 

 

Sak 50M/20              Orientering          
Ny teleslynge er installert                 

 

Sak 17F/20                Møtedatoer våren 2021 
                                    Forslag for møtedatoer våren 2021: 

                                    Tirsdag 19. januar 

                                     Tirsdag 16. februar 

                                     Tirsdag 16. mars 

                                     Tirsdag 20. april 

                                     Tirsdag 11. mai 

                                     Tirsdag 8. juni 

 

                                     Vedtatt.  

 

  

Sak 18F/20                Dager for begravelser 
 Fra 15.januar vil stillingen som kirketjener og kirkegårdsarbeider bli 

redusert til 70% og organiststillingen blir redusert ned til 30%. For å gi 

arbeidstakerne en mest mulig forutsigbar hverdag foreslås det at man 

fastsetter to dager i uken hvor det er mulighet for begravelse. 

Forslag 1: Tirsdag og fredag 

Forsalg 2: Tirsdag og torsdag 

Forslagene innebærer også begravelser fra Guds menighet. 

 

I dag har vi en ordning hvor det er mulighet for begravelse tirsdag, 

torsdag og fredag, samt onsdag fra Guds menighet. 

 

Forslag, tirsdag og fredag, enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 51M/20               Styre lyd 
Supplerende lydutstyr en nå på plass. Det er kjøpt inn to monitorer, to 

mikrofoner og to kormikrofoner. For å dra best mulig nytte av dette 

utstyret er man avhengig av at noen kan styre det. 

 

                                   De som styrer projektorvisning bør få en basic opplæring i lyd. Finne   

                                  noen som er villige til å styre lyd ved spesielle anledninger.  

 



 

 

 

 

 

Sak 52M/20               Øremerke midler fra Oddveig Lauves båre 
I forbindelse med Oddveig Lauves bortgang ble det gitt en gave på 21 

000,- til menigheten. I AU har det blitt diskutert om disse midlene bør 

øremerkes til et bestemt formål. 

 

Forslag om at midlene øremerkes til et diakonalt formål. 

 

Blomsterkontakter, blomst ved runde dager, velkomst til nytilflyttere. 

Hvordan blir dette gjort andre steder (Risør)? 

Nå ut til mange mennesker over tid. 

 

Sak 53M/20               Forslag til nye tiltak i menigheten 
- Dele ut bok til 2-åringer (dele ut til 2, 4 og 6- åringer på samme 

gudstjeneste) 

- Besøke nytilflyttere i bygda med blomst (hvordan gjøres dette andre 

steder, hvor får man opplysninger) 

- Blomst til runde dager for medlemmer (100, 90, 80 år) 

 

 

Sak 54M/20              Prostidiakon 

                                  Forslag: Fryse våre midler for 2021 frem til situasjonen er avklart. 

 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 

Eventuelt 
Takkebrev har blitt satt pris på 

 

Viktig at vi ber om repertoar før vi sier ja til konserter.   


