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MENIGHETSRÅDSMØTE  

Tirsdag 16. oktober 2018 kl. 18.00 Møterom 2  

Tilstede: Per Fossing, Gro L. Bjorvatten, Kåre U. Gisletveit, Lars 

Marius Dalane, Per Arnt Nes 

Ikke tilstede: Kay Fjell, May-Lill Reme Myre, Irene Colbjørnsen 

Åpning ved Maria N. Taxerås – «Hvile»  

Sak 54M/18 Godkjenning av innkalling og protokoll: 

                                    Godkjent med noen små merknader 

Sak 55M/18 Brev, referater og orientering: 

- Rundskriv – registrering av dåp (vedlegg 1) 

- Vedrørende konvertering av tilganger til taushetsbelagte 

opplysninger (vedlegg 2) 

- Mal for avtale om samordning av HMS-arbeid mellom 

bispedømmeråd og kirkelig fellesråd (vedlegg 3) 

Se på avtalen som vi har med kommunen rundt HMS for å se om det 

er behov for en slik samordning med bispedømmerådet. 

- Gullkonfirmantfeiring  

Opplever at det er lite folk som blir med videre på kirkekaffe, og det 

blir mye mat til overs. Til neste år bør det vurderes å endre på 

måten dette blir utført på.  

   

Sak 56M/18 Gudstjenestelisten m.m. 

    

                                    21.10 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet. 

28.10 Felles familiegudstjeneste. Kl. 11.00. Taler Gunnar Lindtveit. 

Nattverd. Bønnevandring. Avslutning bønneuka. Sangskolen og 

VeBaGo synger. Offer til Stefanusalliansen 

 

   November: 

04.11 Allehelgensgudstjeneste kl. 18.00. Gunnar Lindtveit. Vi minnes 

de døde. Offer til diakoniutvalget. Kveldsmat på Høgtun. 

11.11 Gudstjeneste kl. 11.00. Gunnar Lindtveit. Nattverd. Offer til 

prostidiakonstilling 

18.11 Gudstjeneste kl. 11.00. Gunnar Lindtveit. Nattverd. Offer til 

menighetsarbeidet. 

25.11 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet. 

 

Desember: 

02.12 Familiegudstjeneste. Kl. 11.00. Gunnar Lindtveit. LysVåken 11-

åringene deltar. Offer til trosopplæring/ungdomsarbeider 

02.12 Konsert v/Vegår Vocale. 

09.12 Lysmesse kl. 18.00. Gunnar Lindtveit. Konfirmantene deltar. 

Nattverd. Offer til menighetens misjonsprosjekt 
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12.12   Konsert «Hjem til jul» med Mads Belden og Julie Borgedahl 

Moen 

14.12 Adventskonsert v/ Garness og Torjus Vierli m/band 

16.12 Familiegudstjeneste kl. 11.00 på Vegårshei Bygdetun. Gunnar 

Lindtveit. Offer til menighetsarbeidet.  

23.12 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet. 

24.12 Familiegudstjeneste kl. 15.00. Gunnar Lindtveit. Offer til 

Kirkens Nødhjelp. 

25.12 Høytidsgudstjeneste kl. 12.00. Nattverd. Offer til Kirkens   

            Bymisjon, Arendal 

26.12 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet. 

30.12 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet. 

 

Januar 2019: 

01.01Høytidsgudstjeneste kl. 12.00. Offer.  

   

 

Sak     57M/18         Offersøknader 

                                  Offersøknader for 2019 er kommet inn. Fordele hvem som blir satt opp   

                                  på vår offerliste. Se vedlagt liste. (vedlegg 4) 

                                  Rådet ønsker en oversikt over hvor mange offer som er tenkt til andre i   

                                  2019, for så å sette dette opp igjen som sak på neste møte.  

 

Sak     58M/18          Giverfest/menighetsfest 

                                   Det har tidligere blitt ytret ønske om å ha en årlig giverfest. Diskutere              

                                   ulike tanker rundt det, hvordan den skal være bygd opp og  

                                   hvordan den bør gjennomføres.  

                                   Saken utsettes til neste møte, da det blir lagt en videre plan for en   

                                   strategisamling. Dette blir en av punktene som settes opp til en slik    

                                  samling. 

                                   

Sak     59M/18          Offer/gave til TV-aksjonen 
                                   Kommunekomiteen for TV-aksjonen har kommet med en forespørsel  

                                   om et offer eller en gave kan gis til årets TV-aksjon. 

 

                                   Vedtak: Menighetsrådet gir 3000,- til årets TV-aksjon.  

 

Sak     60M/18          Besøk av prosten 

                                   Prosten har hatt kontakt og ønsker å delta på et menighetsrådsmøte for å  

                                   bli bedre kjent og for å høre hva Vegårshei menighetsråd er opptatt av.  

                                   Hun åpner også opp for å ta opp saker rundt f.eks. prostisammenslåing  

                                   og trosopplæringsplanen. Komme til enighet når det passer best å  

                                   invitere prosten til Vegårshei.  

 

                                    Prosten blir invitert til et menighetsrådsmøte på våren (februar/ mars)  

 

Sak      11F/18            Tilstandsanalyse og ENØK 

                                    På bakgrunn av befaring med tanke på oppvarming i kirkebygget, ble   

                                    KA kontaktet for å kunne gi veiledning rundt en termografering av  

                                    bygget. KA anbefaler en tilstandsanalyse av kirkebygget hvert 4-5 år.   
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                                    Siste tilstandsanalyse av Vegårshei kirke ble utført i 2010. 

         

                                   

                                   KA har utviklet at verktøy for gjennomføring av periodisk  

                                   tilstandsanalyse av kirkebygg. Som et ledd i profesjonalisering av  

                                   kirkebyggforvaltning skal verktøyet gi fellesrådene en oversikt over   

                                   kirkebyggets tilstand og samtidig gi et kostnadsestimat over kirkenes  

                                   vedlikeholdsbehov de neste fem årene. 

 

                                   Verktøyet inneholder følgende elementer:  

                                   1. En veileder med beskrivelse av analyseverktøyet. 

                                   2. En mal for et konkurransegrunnlag for innhenting av teknisk   

                                               fagkonsulent 

                                   3. En silingsmatrise for vurdering av innkommende tilbud fra  

                                               teknisk fagkonsulent 

                                   4. En teknisk sjekkliste tilpasset kirkebygg 

                                   5. En analyseregistreringsmodul i KAs kirkebyggdatabase 

                                   6. En veileder for innlogging og registrering i KBDB 

 

                                  Fagkonsulenten registrerer og arkiverer hele analysen i       

                                  kirkebyggdatabasen. Etter gjennomført analyse mottar fellesrådet en  

                                  tilstandsrapport med budsjettprioriteringer for de neste 5 år. 

  

                                 Når det gjelder oppvarming og oppvarmingseffekt anbefaler KA             

                                 mellom 27 og 35 W per m3 i kirkerommet. Se vedlegg for mer utfyllende  

                                 informasjon. (vedlegg 5)  

 

                                 Saken utsettes. Forsøker først å finne ut med varmesøkendekamera om  

                                det er store varmetap i bygget, og om ovnene under benkene fungere som  

                                de skal.  

 

Sak     12F/18         Kirkerådets forslag til bestemmelser som skal erstatte kirkeloven 

                                Kulturdepartementet sendte høsten 2017 ut et forslag til trossamfunnslov  

                                for alle tros- og livssynssamfunn i Norge, med dette følger også at  

                                kirkeloven oppheves. Det er ventet at denne loven skal behandles i  

                                Stortinget våren 2019. Kirkerådet har sendt ut et forslag til bestemmelser  

                                som skal erstatte kirkeloven når denne oppheves. Kirkerådet legger i  

                                denne høringen frem et forslag til helhetlig kirkeordning. Høringsfrist er  

                                15. desember 2018. (vedlegg 6) 

 

                                Rådet ønsker ikke å uttale seg.  

 

Sak     13F/18         Eventuelle overskudd 

                                Drøfte hvordan et eventuelt overskudd i 2018 skal forvaltes. Se vedlagt  

                                regnskap og budsjett på de største utgiftene og inntektene. (vedlegg 7 og   

                                8)  

                                Dersom det blir overskudd i 2018 bør disse midlene gå til nedbetaling av  

                               gjeld.  
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Sak     14F718        Bruk av investeringsmidler 

                                Drøfte bruk av 80 000,-som er satt av i investeringsmidler. 

                                  

                                Vedtak: Ubrukte midler skal øremerkes til senere innkjøp av lyd- og  

                                              bildeanlegg i kirken.  

                                 

 

                                Annet 

                                Nominasjonskomite 

                                 Rådet kom med forslag til personer som kan spørres om å sitte i en  

                                 nominasjonskomite. Kirkeverge tar kontakt med disse.  

                                  

     

                                 Neste møte tirsdag 20.november kl. 18.00 møterom 2  

                                    


