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PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE  

Tirsdag 19. november 2019 kl.18.00 møterom 2  

Åpningsord ved Gunnar 

Tilstede: Torvild Selås, Hanne Brattekleiv, Hilde T. Øverland, Trond 

Lunder (1. vara), Jakob Einar Olimstad, Kjetil Myren, Gunnar 

Lindtveit (sokneprest), Jorunn Myre 

Kjetil Torp, Per Fossing, Kay Fjell 

Ikke tilstede: Ingeborg Karine Dale Haugenes 

Sak 41M/19  Godkjenning av innkalling og protokoll: 

Godkjent uten merknader 

 

Sak 42M/19               Brev, referater, orientering:  

- Opplæring for mye menighetsråd 26.nov – påmeldingsfrist 

- Lydanlegget – feil på prestens mikrofon 

- Varme – iskaldt i kirken ved kveldsbønn.  

- Møte med Lisand  

- Påmelding juleavslutning 3.desember (møte fra kl. 18.00- 

19.00, juleavslutning fra kl. 19.00)  

 

 

 

Sak 43M/19  Gudstjenestelisten  

 

Desember: 

01.12   Adventsgudstjeneste. kl. 11.00 Bønnevandring med nattverd.  

Offer til menighetsarbeidet 

08.12 Lysmesse kl. 18.00. Konfirmantene deltar. Offer til menighetens 

misjonsprosjekt 

15.12 Julesang-gudstjeneste kl. 11.00.  Offer til menighetsarbeidet.  

                                   22.12 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet. 

24.12 Familiegudstjeneste kl. 15.00. Offer til Kirkens Nødhjelp. 

25.12 Høytidsgudstjeneste kl. 12.00. Nattverd. Offer til Kirkens  

            Bymisjon. 

                                   26.12 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet. 

                                   29.12 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet. 
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Sak 44M/19              Frivillighet 

                                   Se på de ulike arbeidsområdene i menigheten, og snakke videre om  

                                   hvordan det skal organiseres og hvilke områder rådsmedlemmene  

                                   ønsker å engasjere seg i.  

 

Saken utsettes til strategisamlingen i januar.  

 

Sak 45M/19              Kirkeverter 
                                   Ved alle gudstjenester har vi en kirkevert som står og ønsker  

                                   velkommen i døra. I forrige periode rullerte menighetsrådet på dette. Er  

                                   dette en ordning som nytt råd ønsker å opprettholde, eller skal det  

                                   ordnes på en annen måte?  

 

 Deler av menighetsrådet sier seg villig til å være kirkeverter. Dette 

føres opp i liste, og så kan man evt bytte seg imellom.  

 

 

Sak 46M/19               Menighetens misjonsprosjekt 
Menigheten har i en lengre periode støttet Normisjons prosjekt med 

sykehuset i Okhaldunga. Denne avtalen løpet ut ved årsskiftet, og 

menighetsrådet må ta stilling til om vi skal fornye denne avtalen eller 

om de ønsker å finne et nytt prosjekt. (avtale se vedlegg 1)  

 

Forespørsel fra NMS foreningene på Vegårshei om at de ønsker å finne 

et nytt misjonsprosjekt for menigheten.  

 

NMS foreningene legger frem forslag om nytt misjonsprosjekt, og 

menighetsrådet gjør deretter et vedtak ut fra dette.  

 

 

 

Sak 47M/19              Offer 2020 

Hvert år fordeler menighetsrådet hvilke organisasjoner eller stiftelser 

som offergaver fra menigheten skal gå til. (se vedlegg 2)  

 

Utsettes til neste møte.  

 

 

Sak 48M/19            Møtedatoer 2020 
                                 Forslag til møtedatoer for Vegårshei menighetsråd 2020:  

 

21. januar 

strategisamling 

11. februar 

10. mars 

31. mars 

12. mai 

9. juni 

 

25. august 

15. september 

13. oktober 

10. november 

8. desember 

 

 

                                 (Med forbehold om at ikke kommunestyret har samme møtedatoer.  
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                                        Fastsettes 10.12, men forslag kommer fra rådmann 19.11)  

 

Saken utsettes til januar da kommunestyret har satt sine datoer.  

 

 

 

 

Sak 49M/19             Regnskap menighetsrådet 
                                 Oversikt over menighetens regnskap pr 11.11.2019 

                                  (se vedlegg 3) 

 

Det ble bare sett kjapt på regnskapet til menighetsrådet. Saken tas opp 

igjen senere.  

 

 

Sak 12F/19               Regnskap fellesråd 

                                  Oversikt over fellsrådets regnskap pr 11.11.2019 

                                  (se vedlegg 4)  

 

                                   Rådmannen har mottatt spørsmål til budsjettforslaget fra H/KRFs  

                                   gruppe, og har videresend disse til kirkeverge for kommentarer.  

                                    (vedlegg 5)  

 

Ordfører Kjetil Torp fortalte menighetsrådet om hvordan økonomien i 

kommunen ligger an, og hva dette har å si for Vegårshei menighetsråd. 

Han la frem at det mest sannsynlig må kuttes i rammebevilgningen fra 

kommunen, og la frem at menighetsrådet må diskutere hvordan de vil 

gå frem ved eventuelle kutt. 

 

Per Fossing la frem et innlegg om kirkas historie, og viktigheten av at 

tilskuddsrammene opprettholdes. Han la vekt på hva som er 

kommunens lovpålagte oppgaver, og understrekte viktigheten av å 

skulle kirkegårdsdriften fra administrasjon og drift av kirken.  

 

Vedtak: Kirkeverge skriver et brev til gruppelederne på vegne av 

menighetsrådet. Dette sendes ut og det bes om et møte med den enkelte 

gruppeleder. I brevet legges det vekt på hva kommunens lovpålagte 

oppgave er i forhold til kirken, og hvilke konsekvenser kutt vil få.  


