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MENIGHETSRÅDSMØTE  

Tirsdag 12. mars kl. 18.00 møterom 2 

Åpning ved Maria 

Tilstede: per Fossing, Kay Fjell, Gro L. Bjorvatten, Lars Marius 

dalane, Per Arnt Nes, Irene Colbjørnsen, Gunnar Lindtveit, Ragnhild 

Floberg  

Ikke tilstede: Kåre U. Gisletveit og May-Lill Remme  

Sak 10M/19  Godkjenning av innkalling og protokoll: 

                                    Legges til en ekstra sak på innkalling; sak 7F/19 Budsjett og regnskap 

                                   Innkalling og protokoll godkjennes uten videre merknader.  

Sak 11M/19               Brev, referater, orientering:  

- Dialogmøte mellom kirken og begravelsesbyrå 

Orientering om møte mellom kirke og begravelsesbyrå.  

- Sommervikar 

Benytter samme ordning som i fjor; 3 uker sommerjobb med 2 uker 

betaling 

- Prisoverslag stikkontakt i kirka  

Menighetsrådet aksepterer tilbudet fra T. Stebekk og stikkontakt blir 

installert.  

- Åpning av nybygg Guds menighet 

Det foreslås at menigheten gir en gave i forbindelse med åpningen.  

 

Sak 12M/19  Gudstjenestelisten  
    

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

                                               Offer til menighetsarbeidet. Søndagsskole. 

                         24.03 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet. 

                         31.03 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet. 

                                     

                                    April 

                                    07.04 kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Diplom til 6-åringene. Nattverd.    

                                               Offer til Bibelskolen i Grimstad.  

                                    14.04 kl. 11.00 Palmesøndag. Familiegudstjeneste. Tårnagentene.  

                                               Offer til menighetsarbeidet.   

                                    18.04  kl. 18.00 Skjærtorsdagsgudstjeneste. Nattverd. Offer til  

                                               sjømannskirken.  
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                                    19.04 kl. 11.00 Langfredag. Pasjonsgudstjeneste. Offer til Det norske  

                                               Bibelselskap.  

                                    21.04 kl. 11.00 1. påskedag. Høytidsgudstjeneste. Offer til  

                                               menighetsarbeidet.  

                                    22.04  kl. 12.00 2. påskedag. Taxerås. Familiegudstjeneste. 

                         28.04 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet. 

                                     

 

 

Sak 13M/19            Lyd og bilde  

                                 Komiteen legger frem forslag for menighetsrådet. Tilbud fra PA- 

                                 systemer som vedlegg. (vedlegg 1a og 1b) 

   

                                 Vedtak: Det investeres i lydanlegg i Vegårshei kirke ved å gå inn for  

                                               tilbud 21666 fra PA-systemer. Dette har en kostnad på omtrent  

                                               kr. 530.000,-. Investeringen forutsetter full finansiering ved  

                                               blant annet godkjent låneopptak.  

                                              

                                              Dette finansieres ved å søke om et lån i Østre Agder sparebank  

                                              på kr. 300 000,-. Kr. 180 000,- som kommunalt tilskudd (80 000,-  

                                             er overføres fra ubrukte investeringsmidler i fra 2018 i tillegg til  

                                             100 000,- bevilget på budsjett for 2019. Inntil 50 000,- overføres  

                                             fra menighetens overskudd fra 2018.  

 

 

                                 Forslag for søknad som sendes ut til næringslivet. (vedlegg 2)  

 

 

 

Sak 14M/19              Kirke TV 

                                  Maria og Gunnar har hatt besøk av to selgere fra Aventia, som ønsker å  

                                  selge oss en løsning for å har direkteoverføringer fra gudstjenester,  

                                  begravelser og bryllup. Presentasjon ligger som vedlegg. (vedlegg 3) 

  

                                   Vedtak: Dette tas opp senere – mulig at dette er fremtiden, men det er  

                                                ikke riktig for Vegårshei menighet nå.  

 

 

Sak 15M/19             Valg 2019  

                                  Gjennomgang av menighetsrådets oppgaver i forkant av og under        

                                  valget. (vedlegg 4a og 4b) Sidene 63 - 77 er mest relevant.  

 

                                 - Det bør gis anledning til å forhåndsstemme i etterkant av den siste  

                                   gudstjenesten før valget. 

                                 - Kirkeverge gis all fullmakt i forbindelse med valget. 

                                  - Det må være muligheter for forhåndsstemming på  

                                   menighetskontor/kommunehus. 
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Sak 16M/19            Årsmøtet 

                                 Hvor bør årsmøtet holdes, på Høgtun eller i kirka?  

                                 

                                 Årsmøtet holdes i kirka i 2019.  

 

 

 

Sak 4F/19                Nytt utkast til mal for lokale gravplassvedtekter 
                                  Disse endringene må innarbeides i neste revisjon av lokale  

                                  gravplassvedtekter. (vedlegg 5)  

 

                                 Vedtak: Det dannes en komite bestående av kirkeverge og to  

                                              representanter fra menighetsrådet. Komiteen får ansvar for  

                                              samordne lokale vedtektene opp mot utkastet. Ferdig i løpet av  

                                              2019.  

 

 

Sak 5F/19                 Drenering av vann fra gravplass I-A 
                                  En del graver øverst på felt I-A sto/står under vann. Etter at det ble  

                                  sprengt i forbindelse med utvidelse av gravplass, kan dette ha endret  

                                  seg. Forslag om å grave et hull til våren og se hvordan vannstanden er. 

 

                                  Når våren kommer graver graveren et hull for å se hvordan vannstanden  

                                  er. Dersom det fremdeles er vann, borres det ett hull inn for å drenere ut  

                                  vannet.  

 

Sak 6F/19                Kommentar til godkjenning av reviderte planer for utvidelse 

                                  I sin godkjenning av de reviderte planene for utvidelsen av kirkegården  

                                  legger bispedømmerådet til at fellesrådet må avgjøre om rampen ved   

                                  trappen blir for smal for en båreprosesjon. Den har mål på 1,8 m.   

                                  (vedlegg 6)  

 

                                  Fellesrådet anser bredden som tilstrekkelig, men ønsker at gjerde i  

                                  midten av trapp fjernes.  

 

Sak 7F/19                Budsjett og regnskap 

                                  Menighetsrådsleder legger frem forsalg til brev som sendes til  

                                  kommunen. Brevet tar opp at eventuelle underskudd i gravplassdriften  

                                 bør behandles likt med andre kommunale tjenesteenheter, og at det ikke  

                                 er fellesrådet som skal gå i underskudd.  


