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PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE  

Tirsdag 11. februar kl. 18.00 møterom 2 

Åpningsord ved Ingeborg Karine 

Tilstede: Ingeborg Karine Dale Haugenes, Torvild Selås, Hanne 

Brattekleiv, Jorunn Myre, Kjetil Myren, Jakob Einar Olimstad, Hilde T. 

Øverland, Gunnar Lindtveit. Simen Hommelsgård møtte på 

fellesrådsakene; fra åpning og sak 1F/20: Innsparinger, sak 2F/20: 

Fremdriftsplan kirkebygg, teknikk og inventar.  

 

Sak   1M/20  Godkjenning av innkalling og protokoll: 

                                  Godkjent uten merknader 

 

 

Sak 1F/20              Innsparinger som følge av kutt i rammebevilgning 

                                 

                                  Forslag til kutt som kan gjennomføres: 

 

• Kjøregodtgjørelse organist – får i dag kjøregodtgjørelse fra 

kommunegrensa til arbeidsplass. Dette er vedtatt i et vedtak i 

fellesrådet, og kan derfor også gjører om på i et vedtak.  

 

Innsparing: ca 10 000 kr i året.  

 

• Redusere helligdagstillegg fra 5 timer ned til 4 timer  

Grunnlag: vanligvis teller en organist 7 timer ved spilling i 

gudstjenester, hvor 3 av timene er forberedelser og 4 er beregnet til 

gudstjenesten.  

 

Innsparing ca. 2000,- 

 

• I flere år har kommunen fakturert fellesrådet for bistand til graving. I 

avtalen fellesrådet har med kommunen, står det at det først om fremst 

skal ytes byttearbeid. Dette må praktiseres, slik at kirkegårdsarbeider 

bytter antall timer arbeid på vinterstid. 

 

Innsparing: ca. 50 000,-  

 

• I dag betaler vi abonnement på kirkegårdsarbeiders mobil 349,- kr. 

/mnd. – kutte dette og gi ham 200 kr i telefongodtgjørelse slik de andre 

ansatte har. (venter på at abonnementet kan sies opp uten 

ekstrakostnader)  

 

Innsparing kr. 1950,-  

 

Dagens oppmuntring:  

Herren selv skal gå foran deg. 

Han skal være med deg. Han 

svikter deg ikke og forlater deg 

ikke. Vær ikke redd og mist ikke 

motet.  

5.Mos.31,8 
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• Kutte sommervikar på gravplass. Har de siste årene hatt en ordning 

med 2 ukers betalt arbeid fordelt over 3 uker. Evt. kirkevergen eller 

frivillig som kirketjenervikar i denne perioden.  

 

Innsparing ca. 11.000,-  

 

 

 

 Kutte fri for kirketjener i påsken og kantor i pinsen. Dette har 

vært en lokal skikk som har blitt utført i mange år, men som ikke 

er lovfestet. Dette vil spare utgifter til vikar for kirketjener på 3 

gudstjenester og vikar for kantor på 1 gudstjeneste.  

 

Innsparing ca. kr. 5000,-  

 

Samlet sum innsparing: 79.950,- 

 

 

 

Forslag til inntekter som kan økes 

 

• Øke pris på grav stell fra 1.400 – 1.800 kr. Dette er en tjeneste som 

kirkevergen utfører, som innebærer planting på graver, vår, sommer og 

høst, inkludert vanning.  

 

Økt inntekt: 9.150,-  

 

• Legge på fakturagebyr på 30 kr på faktura som blir sent ut i 

forbindelse med gravfester  

 

Økt inntekt ca. kr. 1.950,-  

 

 

• Øke priser på leie av kirke til konserter, gravferder og bryllup 

 

Per dags dato ser leieprisene for Vegårshei kirke slik ut:  

 

Leie av kirka, inkludert kirketjener, men med egen organist   

kr. 3 000,- 

                                   Leie av kirka inkludert organist og kirketjener                    

kr. 5 000.-  

                                   Leie av kirka ved gravferd for medlemmer av andre trossamfunn 

kr. 3 000,-  

 

 

Leie av kirka til konserter                                       

Uten billettinntekter    kr.    0,- 

Med billettinntekter:   kr. 1.000,- 

 Av billettinntekter ut over kr. 2.000,-    10% 

 For større konserter og kulturelle arr.:  kr. 2.000,- 
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 Av billettinntekter ut over kr. 20.000    20% 

 

Menighetsrådet godkjente enstemmig innsparingsplanen som forelagt. 

En beklager samtidig de ulemper dette medfører for driften og den 

enkelte, og om situasjonen bedrer seg, kan en reversere enkelte punkt.  

 

Sak 2F/20                Fremdriftsplan kirkebygg, teknikk og inventar 

                                 Sette opp en prioriteringsliste over hva som skal jobbes med og fordele  

                                 oppgavene. Se om alle punktene er relevante eller om det er noen som  

                                 bør strykes.  

   Punkter som ble drøftet:  

  A: Uten konstnad: Fjerne fremste benkerad, Fjerne bakerste benkerad 

   B: Med mindre kostnad: Puter i alle benker, Monitor, Mikrofoner, 

   Lyskastere, Internett, Piano 

   C: Planlegging og prosjektering: Asfaltering av parkeringsplass,  

   Varmetap i kirka – isolering, Menighetslokale, Utvide parkeringsplass,  

   Vask/maling av kirkebygg, Vedlikeholdsplan kirkebygg, Orgel. 

    

   Tidligere arbeid med garasjeanlegg ses fortsatt som viktig å få  

   ferdigstilt med tilgjengelige midler.  

    

A: Kirkekontoret starter prosess med to kostnadsfrie tiltak; å: Fjerne 

fremste benkerad samt bakerste benkerad.  

B: Jorunn undersøker pris og mulighet for nytt piano i samråd med 

organist. 

C: En arbeidsgruppe/komité bestående av Torvild, Jakob Einar og 

Simen tar kontakt med aktuelle instanser.  

 Det arbeides mot ferdigstilling av lydanlegg i forhold til monitor, 

mikrofoner, lyskastere og eventuelt Internett.   

 Det undersøkes utbedring mot varmetap i kirka samt opprettes et 

vedlikeholdsteam i forhold til oppgaver som vask og maling av 

kirkebygget utvendig.  

 De tar initiativ til en egen orgel-komité.  

 Gruppa starter opp arbeid med forprosjekt i forhold til 

menighetslokale.   

 

Første møte i komitéen holdes sammen med arbeidsutvalget 

(kirkeverge, prest, menighetsrådsleder) torsdag 19.mars kl 18. 

 

    

Sak 3F/20                   Svangerskapsvikariat 
                                    Ungdomsarbeider går ut i permisjon i løpet av mai. Avgjøres om det  

                                    skal lyses ut et vikariat og når dette eventuelt gjøres.  

    

   Enstemmig å lyse ut vikariatet. Kirkevergen avgjør riktig tidspunkt for 

   utlysning.  
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Sak:    Søknad om tilskudd til Firestarter 

 

   Enstemmig å komme tilbake til saken når en har oversikt over  

   økonomien i menighetsrådet.  

 

Sak 2M/20  Brev, referater og orientering 

- Postliste januar (vedlegg) 

- Søknad om å utføre ervervsmessig virksomhet på gravplass (vedlegg)  

- Prostidiakonstilling – informasjon rundt ordningen og hva som   

  eventuelt skjer videre.  

 Støtten fra kommunen, kr 25.000 er nå bortfalt for denne 

stillingen. Per Fossing har sittet i et styre for denne stillingen. En 

kontakter ham for informasjon om eventuelt videre muligheter på 

dette feltet.  

- Nytt misjonsprosjekt i Etiopia valgt av begge kvinneforeningene: 

NMS sitt arbeid for undertrykte kvinner; hjelp i forhold til lån samt i 

forhold til overgrep.   

 

       

 

Sak 3M/20  Gudstjenestelisten 

 

                                   16.02 Gudstjeneste kl. 11.00. Diakoniens dag. Nattverd.  

23.02 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet. 

 

01.03 Familiegudstjeneste kl. 11.00. Fastelavnsfest. 10-åringene.  

08.03 Felles gudstjeneste «Firestarter» kl. 12.00 på Forsamlingshuset.   

            Nattverd. 

15.03 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet. 

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

29.03 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet. 

 

   Viktig at alle i menighetsrådet møter på årsmøtet! 

 

Sak 4M/20                  Oppgradering av søndagsskolerommet 

                                    Søndagsskolerommet har behov for en oppgradering. Etter befaring der  

                                    03.02.2020 ble det laget en ønskelig fremdriftsplan som ser slik ut:  

 Få ut alle møbler i rommet 

 Male veggene 

 Nye gardiner (to vindu)  

 Innkjøp / bygging av nytt hyllesystem på endevegg 

 Innkjøp av nye møbler til barna 

 Innkjøp / bygging av sofa/benk til forelde bakerst i lokalet 

 Innkjøp av flatskjerm, med bevegelig veggfeste  

 Vurdere muligheter for nettilkobling 

 

                                    Dette blir en kostnad for menighetsrådet, og det må derfor bestemmes  

                                    hvordan veien blir videre og hvilken kostnadsramme dette må skje  

                                    innenfor. Et grovt overslag viser at dette havner på 30.000 – 40.000 kr.  

                                    Søndagsskolen har 15.000,- på konto. Se på om disse skal brukes.  
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                                    Sende søknader om støtt til en slik oppgradering til Østre agder  

                                    sparebank og eventuelt andre. 

 

 

                                   Oppfordre til dugnadsarbeid og givere til prosjektet.  

 

   Enstemmig vilje til å støtte arbeidet. En må komme tilbake til størrelse 

   på bevilgning når en har oversikt over økonomien i menighetsrådet. 

 

                                 

 

Videre møteplan følges, og møtet 10.mars utvides for å kunne arbeide videre med 

virksomhetsplanen. Møtets ramme: kl 18-21.30.  

Torvild inviterer oss hjem på møtet vi skal ha 12. mai.  

 

Vi ble enige om å arrangere menighetstur til Porsgrunn nye kirke 15.03. eller 29.03. Ingeborg 

Karine undersøke om vi kan få omvisning.  

 

Oversikten over ansvarsområder for menighetsrådet 2019-2023 ønskes oversendt til 

medlemmene.  

 

 


