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PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE 

                                  Tirsdag 16.februar kl. 18.00 på Høgtun 

Tilstede: Ingeborg Karine dale Haugenes, Torvild Selås, Hanne Brattekleiv, Kjetil Myren, 

Jorunn Myre, Hilde T. Øverland, Gunnar Lindtveit, Simen Hommelsgård, Jakob Einar 

Olimstad. 

 

Sak 7M/21              Godkjenning av innkalling og protokoll 

Protokoll godkjent uten merknader 

Innkalling legges til en skal under «eventuelt». 

Endringer i sak 10M/21 – sokneprest legger frem et forslag og det 

foreslås ikke å be om utsettelse.  

 

Sak 2F/21              Orientering  

- Postliste januar – eventuelle innspill (Vedlegg 1) 

- Tilkobling vann og avløp ved kirka (Vedlegg 2) 

- Mulig ettergivelse av gjeld fra kommunen 

- Konfirmasjonsdato: opp til menighetsrådet å bestemme når 

konfirmasjonen blir. Dette tas opp som en sak i mars.  

- Økonomi: foreløpige tall viser at fellesrådet gikk 130 000 kr i 

overskudd og menighetsrådet gikk 45 000 kr i underskudd.  

 

Sak 3F/21             Forprosjekt orgel og/eller menighetsbygg    

I starten av menighetsperioden ble det snakket om muligheten for å få 

på plass nytt orgel og i tillegg mulighetene får å få bygget et 

menighetsbygg. Vedlegg 3 viser kort bakgrunnsinformasjon om orgelet, 

og vedlegg 4 viser prest og trosopplærers tanker for et menighetsbygg. 

Det som skal tas stilling til er om det skal startes forprosjekt på en eller 

begge (evt. ingen) av disse områdene. Med forprosjekt menes en 

grundig gjennomgang av hva som trengs for menighetens bruk, pris, en 

enkel tidsramme osv.  
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- Bør være mulig å starte forprosjekt på begge, da man tenker seg 

at det ikke skal løpe store kostnader i forbindelse med 

forprosjektene.  

- Viktig at gruppene som jobber med dette har en klar dato når 

forprosjektet skal være ferdig utarbeidet.  

- For et menighetsbygg bør man tenke på bårerom. Dette vil 

muligens gjøre at kommunen blir med å sponser deler av 

bygget. Det bør også ses på muligheten å bygge menighetsbygg 

i tilknytning til evt. nytt redskaps/lagerbygg.  

- Pris for drift av et nytt bygg er viktig å ta med i beregningen.  

- Orgelet som kirka har i dag er i dårlig stand, og dette har i flere 

år vørt oppe som en viktig sak i menighetsrådet.  

 

Vedtak: Alle stemmer for å starte forprosjekt på både menighetsbygg og orgel.  

 

Kjetil, Hanne, Jakob Einar og Gunnar utgjør komiteen for forprosjekt for 

menighetsbygg. 

 

Jorunn spør med seg aktuelle kandidater til å sitte i komite for forprosjekt til nytt 

orgel. Gunnar er tilgjengelig dersom det trengs. Jorunn ser på eventuelle 

tilskuddsordninger og tar dette direkte med kirkekontoret.  

 

 

Sak 4F/21             Permisjon         

Fra ca. 1.august vil kirkeverge og trosopplærer Maria gå ut i 

svangerskapspermisjon. I og med at det også kommer en sommerferie 

innimellom, er det viktig å få startet prosessen med å finne vikar / 

vikarer allerede nå.  

 

Det lyses ut stilling som kirkeverge og som trosopplærer, med mulighet 

for å kombinere begge til en heltidsstilling dersom ønskelig.  

 

Kirkeverge og sokneprest utarbeider en stillingsannonse som sendes ut 

til godkjenning via e-post til fellesrådet.  

 

 

Sak 8M/21           Påskevandring 

Påskevandringen som ble satt opp i 2020 fikk mye god tilbakemelding. 

Det foreslås derfor å sette den opp igjen i år. Fordele oppgaver for å 

gjennomføre dette.  

 

Påskevandringen fra i fjor settes opp i forkant av påskeuka. Kjetil og 

Hanne setter den opp, Maria ordner laminering av tekster og en 

barneversjon.  

 

Etter årets vandring vurderes det om dette er noe som skal bli en fast 

tradisjon. I så fall bør enkelte deler gjøres mer solide og permanente, 

slik at det blir mindre jobb hvert år å sette den opp igjen.  
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Sak 9M/21              Betaling konfirmantundervisning        
Frem til i år har konfirmantforeldrene måtte betale 250 kr som utgift for 

materiell. Boka konfirmantene får utdelt til undervisning koster 79 kr 

stk. Eller er det ikke mye materiell som blir brukt. 

Konfirmasjonsundervisning skal i hovedsak være gratis.  

 

Menighetsrådet må ta stilling til hvordan man skal praktisere dette 

videre.  

 

Vedtak: Materiellavgiften som konfirmantene har betalt tidligere tas 

bort.  

 

Sak 10M/21             Ny gudstjenesteordning      

Alle menigheter skal arbeide fram nye gudstjenesteordninger. Dette 

skal leveres til prosten innen slutten av mai. AU foreslår at det bes om 

utsettelse på denne fristen, da vi for tiden står mellom organister og et 

arbeid med gudstjeneste ordning i stor grad involverer organist.  

 

Soknepresten la frem en oversikt over hvordan endringene i 

gudstjenesteordningen vil se ut for Vegårshei menighet. Det ble forklart 

at den ene måten innebærer å i stor grad gå tilbake til de gamle 

liturgileddene (da i stor grad melodiene) som var før forrige endring i 

2012. Da sendes ny gudstjeneste ordning inn som orientering til 

biskopen. Den andre måten er å utarbeide hvilke av de liturgiske 

leddene/musikken som man ønsker å beholde, for så å få dette godkjent 

på menighetsmøte, før det videresendes til godkjenning hos biskopen.  

 

Vedtak: Menighetsrådet ønsker å gå for det andre forslaget, hvor man 

har mulighet til å beholde noen av de leddene som brukes i dag. 

Soknepresten utarbeidet et forslag til neste menighetsrådsmøte. Der vil 

det utarbeides en enighet, før forsalget blir lagt frem på menighetsmøte 

i løpet av våren.  

 

Sak 11M/21               Gudstjenesteliste  

 

21.02  Gudstjeneste med besøk fra Sjømannskirken 

 

07.03  Familiegudstjeneste med 6-åringer. Avskjed for Inger.  

 

14.03 Gudstjeneste  

 

Gudstjenesten 21.februar går ut. Familiegudstjeneste 7.mars blir mest 

sannsynlig utendørs, og 14.mars forsøker man å få til flere korte 

nattverds samlinger inne i kirka.  

 

Annet 

Ansettelse av ny organist  

En komite bestående av fellesrådsleder Ingeborg Karine Dale 

Haugenes, sokneprest Gunnar Lindtveit, fellesrådsmedlem Jorunn Myre 
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og kirkeverge Maria Nese Taxerås får fullmakten til å intervjue og 

ansette ny organist.  


