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PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE  

Tirsdag 10. mars kl. 18.00 møterom 2 

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

Brattekleiv, Hilde T. Øverland, Gunnar Lindtveit, Simen Hommelsgård (fellesrådssaker)  

prostidiakon Svein Schøgren.  

Sak   5M/20             Godkjenning av innkalling og protokoll: 

                                    Godkjent uten merknader. 

 

Sak 4F/20                   Drøfte den økonomiske situasjonen 

                                    Viktig at menighetsrådet setter seg inn i økonomien og forstår den.   

                                    Dette for å gi et best mulig utgangspunkt til å jobbe videre. 

 

                                    Rådet ble informert om den økonomiske situasjonen. I 2019 gikk  

                                   fellesrådet i underskudd med 170 000 kr, og med kuttene som kommer i  

                                   år og neste år betyr dette at noe drastisk må gjøres. Det var enighet om  

                                   at situasjonen er alvorlig og at det vil bli nødvendig med redusering av  

                                   stillinger.  

                                   

 

Sak 6M/20  Brev, referater og orientering 

- Brev fra kantor Inger 

- Brev fra kirkegårdsarbeider Odd 

- Vedtatt i AU at det blir gudstjeneste med fokus på givertjeneste 

19.april – da inviteres alle givere spesielt til gudstjenesten. 

- Svangerskapsvikariat – har fått inn en søknad, vil ha en samtale i 

stedet for et formelt intervju dersom det ikke kommer inn flere 

søknader. 

       

 

Sak 7M/20  Gudstjenestelisten 

                                    22.03 Gudstjeneste kl. 11.00. Årsmøte i kirken etter gudstjenesten.  

                                    05.04 Palmesøndag. Familiegudstjeneste kl. 11.00. Tårnagentene og 6- 

                                                åringer.            

09.04  Skjærtorsdagsgudstjeneste kl. 18.00. Nattverd.  

10.04 Langfredag. Pasjonsgudstjeneste kl. 11.00.  

12.04 1. påskedag. Høytidsgudstjeneste kl. 11.00.  

13.04   2. påskedag. Familiegudstjeneste kl. 12.00. Skolehuset på     

            Takserås.  

19.04 Familiegudstjeneste kl. 11.00. Nattverd.            

 

 

Sak 8M/20                Gaver til konfirmantene 

                                   Konfirmantene har de siste årene fått en gave fra menigheten på  

                                   konfirmasjonsdagen. Dette har de siste årene vært Det nye testamentet i  

                                   en friluftsutgave til en verdi av kr. 198,- per stk. Samlet sum 13  

                                   konfirmanter kr. 2587,- Ta stilling til om denne ordningen fortsetter  
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                                   eller om andre gaver skal kjøpes inn.  

 

                                  Konfirmantene i 2020 vil få Det nye testamentet i frilufts utgave i gave  

                                  fra menighetsrådet. Til neste år må det tas stilling til om det bør deles ut  

                                  bibler tidligere i trosopplæringen slik at de kan gjøre seg vant til denne  

                                  og bruke den i konfirmasjonsopplæringen.  

 

Sak 9M/20                Frivillighetens dag 

                                  Frivillighetssentralen inviterer alle lag og foreninger til å være med å  

                                  feire frivillighetens dag 9.mai. Det blir feiret i Myraparken fra kl. 11-15  

                                  og vi oppfordres til å stå på stand denne dagen. Fordele ansvaret for  

                                  dette. 

 

                                  Menighetsrådet stilles seg veldig positiv til denne markeringen og ønsker  

                                  å stå på stand. Alle i rådet bes sette av tid denne dagen. Maria stiller  

                                  med partytelt og Jorunn lager en konkurranse/ quiz. 

 

 

Sak 10M/20              Takke av blomsterkontakter 

                                   De fleste av blomsterkontaktene ønsker nå å takke for seg etter mange  

                                   år i tjenesten. De bør derfor bli anerkjent for arbeidet de har gjort og få  

                                   en takk for dette. Forslag om å invitere dem sammen med  

                                   diakoniutvalget på gudstjenesten 22.mars og gi dem blomster/en gave. 

 

                                    Det kjøpes inn krus far Myra Manufaktur med velsignelsen på som  

                                    blomsterkontaktene får som takk. (På grunn av situasjonen rundt  

                                    koronaviruset blir dette utsatt)   

 

Sak 11M/20              Søndagsskolerommet   

                                  Menighetsrådet bør diskutere hvor mye midler man bør sette av til  

                                  oppgradering av søndagsskolerommet. Det er sendt en søknad til Østre  

                                  Agder sparebank om støtte på 20 000,-.  

  

                                   Menighetsrådet garanterer en sum på 40 000 kr til oppgradering av  

                                   rommet. Håpet er at det kommer inn nok penger gjennom gaver til å  

                                   finansiere dette prosjektet. Det bes om støtte fra enkeltpersoner og det  

                                  søkes om støtte fra banker.  

 

Sak 12M/20              Søknad om tilskudd til Firestarter 

                                  Firestarter har søkt menigheten om er tilskudd på kr. 15 000,-. Tidligere  

                                  år har menigheten gitt kr. 5000,- i støtte.  

 

                                   Menighetsrådet støtter Firestarter med kr. 5000,-  

                                 

Sak 13M/20              Midler til innkjøp av piano 

                                   Fastslå en sum som menighetsrådet ønsker å bruke på innkjøp av piano.  

 

                                   Menighetsrådet vedtar å sette av kr. 40 000,- til innkjøp av nytt piano.  

                                   De resterende pengene (opp til ca. 120 000 kr) må samles inn via  

                                   innsamlinger, konserter og basarer.  
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Sak 14M/20              Prostidiakon Svein Shøgren  

                                  Forteller litt om sin bakgrunn og sitt arbeid, og hvordan han jobber med  

                                  mennesker på Vegårshei.  

                                 

                                   Prostidiakonen besøker enkeltpersoner som han har samtaler med i  

                                  tillegg til at han har sorggrupper og samtalegrupper. Opplever at  

                                  gruppene er positive, da folk kan relatere seg til andre. Det vil i løpet av  

                                  året bli arrangert et kurs som diakoniarbeid.  

                                  Viktig å få ut informasjon om prostidiakonen og diakoniarbeidet  

                                  gjennom menighetsblad, facebook, og snakke med sykehjem/  

                                  hjemmesykepleie. 

 

 

 

Strategiarbeid 

 

Sak 15M/20              Diakoni 

                                   Blomsterkontakter – organiseringen og driften av dette arbeidet videre  

                                   nå som mange av blomsterkontaktene ønsker å gi seg. 

 

                                   Internasjonal kvinnegruppe – Ingeborg Karine ønsker å få til en  

                                   internasjonal kvinnegruppe som er med på NMS arbeid og innsamling  

                                   til Etiopia.  

 

                                   Misjonsgudstjeneste – egen gudstjeneste med fokus på  

                                   misjonsprosjektet 

  

                                   Vi ser i tillegg på ande punkt som kom frem under strategisamlingen  

                                   (Se oversikt over arbeidsområdet) 

 

 Per i dag har vi ikke en diakoniplan og heller ikke et fungerende diakoniutvalg. 

 Blomsterkontakter – ønsker å få tak i nye blomsterkontakter (helst to i hver krets) som 

et samarbeid med Guds menighet. Samle alle de nye blomsterkontaktene til et kurs av 

Hildeborg Torbjørnsen. Hilde har ansvaret for å spørre folk om de kan tenke seg å 

være blomsterkontakt. Det må legges klare linjer for hvem som skal få besøk og 

hvordan det skal gjennomføres.  

 Diakoniutvalget – har de faste møter? Hvordan bli allehelgensdag arrangert?  

 Få til en årlig samling med diakoniutvalget, blomsterkontakter og prostidiakon.  

 Diakoniens dag – 

prostidiakonen er med på 

gudstjenesten. Her kan 

med fordel 

blomsterkontaktene vises 

frem eller benyttes mer.  

 Ny kvinneforening – 

Ingeborg Karine har tatt 

initiativ til å starte opp en 

ny kvinneforening. Her 
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har alle som ønsker lov til å være med. Er med på NMS misjonsprosjekt og bes inn til 

misjonsgudstjeneste.  

 

 

Sak 16M/20               Arrangementer og fester 

- Menighetsfest 

- Konfirmantfest 

- Hvordan organisere og engasjere folk til disse oppgavene 

 

Vi ser i tillegg på ande punkt som kom frem under strategisamlingen  

(Se oversikt over arbeidsområdet) 

 

 

Sak 17M/20               Sang og musikk 

- Forsangertjenesten 

 

                                    Vi ser i tillegg på ande punkt som kom frem under strategisamlingen  

                                    (Se oversikt over arbeidsområdet) 
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Neste møte blir forlenget til 21.30 for å ta for oss flere av punktene i strategiplanen.  


