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PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE 

                                  Tirsdag 16. mars kl. 18.00 på Høgtun 

Tilstede: Ingeborg Karine Dale Haugenes, Torvild Selås, Gunnar Lindtveit, Simen 

Hommelsgård, Hanne Brattekleiv, Jorunn Myre, Jakob Einar Olimstad, Hilde Øverland 

Ikke tilstede: Kjetil Myren 

 

Sak 12M/21              Godkjenning av innkalling og protokoll 

Innkalling – legges til noen saker under eventuelt:1. Ny liturgi 2.Leie av kirke til konsert 3. 

Bibel til konfirmantene 4. Givertjeneste 5. Planlegging ved eventuelle strengere 

smittevernsregler 6. Status forprosjekter 7. Godkjenning av flytting av benker  

Innkallingen er eller godkjent. 

Protokoll godkjent uten merknader.  

 

Sak 5F/21              Orientering  

- Postliste – eventuelle kommentarer/spørsmål  

- Menighetsmøte – vi venter enda på avsluttet regnskap for å kunne holde 

menighetsmøte. I og med at det må kalles inn 14 dager i forveien, må vi utsette dette 

til april. Forslag til dato: 18.april  

 

Sak 6F/21        Ansatt ny organist      

Eirik Hodnemyr fikk tilbud om stillingen som organist og har takket ja. Han startet 10. mars i 

stillingen, og vil i starten få opplæring på orgelet i Vegårshei kirke. 

Eirik plasseres i lønnsgruppe 1, med en minstelønn på 302 900,- (i full stilling). 

Menighetsrådet må ta stilling til hvor mange års ansenitet han bør få med den erfaring han 

har.  

 

AU foreslår: 3 års ansenitet  

Forslag 1: gi 15 000 kr i årlig kjøregodtgjørelse 

Forslag 2: gi 10 000 kr i årlig kjøregodtgjørelse 
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Forslag 3: Gi et personlig tillegg 

 

Vedtak: Organist Eirik Hodnemyr blir plassert i lønnsgruppe 1 med 3 års ansenitet. Etter 

prøvetiden på 6 måneder tas det opp til vurdering om han skal få et personlig tillegg.  

 

 

Sak 7F/21        Stillingsutlysning til svangerskapsvikariat 

 

- godkjenne tekst til stillingsutlysning 

- sette søknadsfrist 

- sette en komite som blir ansvarlig for ansettelse.      

 

Utlysningstekst godkjent med noen små merknader. Søknadsfrist settes til 7. april.  

Komité som står for intervju og innstilling: Ingeborg Karine Dale Haugenes, Gunnar 

Lindtveit, Torvild Selås og Maria Nese Taxerås. 

 

 

 

 

Sak 7F/21        Gaver ved runde dager og spesielle anledninger         
 

 

For at alle ansatte skal bli behandlet likt, bør fellesrådet bestemme en ramme for hvilke 

anledninger de ansatte skal få gaver og hvor store disse gavene skal være.  

 

Menighetsrådet ønsker å forholde seg til samme retningslinjer som kommunen.  

 

 

 

Sak 13M/21         Dato for konfirmasjon 
 

På forrige møte ble det informert om at dato for konfirmasjon skulle bestemmes i dette møte. 

Datoene det stå mellom er 6. juni og 5. september. Rådet må komme til enighet om hvilken 

dato som skal benyttes.    

 

Vedtak: Konfirmasjonsdato flyttes til søndag 5. september, med muligheter for å dele opp i 

flere gudstjenester.  

 

 

Sak 14M/21               Gudstjenesteliste  

 

21.03  kl.11.00: Gudstjeneste.  Offer til menighetsarbeidet. Dåp. 

 

April 

01.04  kl.18.00: Skjærtorsdagsgudstjeneste. Offer til Stefanusalliansen.  

02.04  kl.11.00: Langfredag. Pasjonsgudstjeneste.  

04.04  kl.11.00: 1. påskedag. Høytidsgudstjeneste. Offer til menighetsarbeidet. Dåp. 

05.04  kl.12.00: 2. påskedag. Familiegudstjeneste på Takserås.  

11.04  kl.11.00: Familiegudstjeneste. Tårnagenter. Offer til misjonsprosjektet.  

18.04  kl.11.00: Gudstjeneste. Offer til trosopplæring. 



3 
 

Eventuelt 

 

1. Ny liturgi  

Forslag til ny liturgi legges fem på menighetsmøtet. Her søkes det om å beholde noe 

av dagens liturgi.  

 

2. Leie av kirke til konsert 

Menighetsrådet er enig i å leie ut kirka, så sant dette samsvarer med gjeldene 

koronarestriksjoner.  

 

3. Bibel til konfirmantene  

Det kjøpes inn en bibel til hver konfirmant som gave fra menigheten.  

 

4. Givertjeneste 

På grunn av dyr porto bestemmes det at frivillige puttet foldere i konvolutter, og at 

disse kjøres ut i postkassene på dugnad.  

 

5. Planlegging ved eventuelle strengere smittevernsregler  

Dersom restriksjonen blir strengere i påsken blir plan B en utendørs gudstjeneste på 

1. påskedag, det vurderes også om man kan få til en digital løsning. 

  

6. Status forprosjekter  

Orgel: Jorunn har forespurt Andra Maini og Torstein Spilling om å være med i 

komiteen.  

Menighetsbygg: ønsker å gjennomføre en spørreundersøkelse blant medlemmene for å 

høre deres innspill.  

 

7. Godkjenning av flytting av benker 

Menigheten har mottatt godkjenning på å flytte de fremste og de bakerste benkene i 

kirkerommet. De fremste benkene blir flyttet i løpet av våren.  

 

8. Menighetsmøte 

Menighetsmøtet bør gjøres til an hyggeligere samling som folk har lyst til å delta på. 

Bør vurderes at det inviteres inn til f-eks kveldsmat og hygge i forbindelse med 

menighetsmøtet.  

 

9. Orgel 

Jorunn har oppdaget det som trolig er en luft lekkasje i orgelet. Kirkeverge kontakter 

reparatør for å se på dette.  

 


