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MENIGHETSRÅDSMØTE  

Tirsdag 2. april kl. 18.00 møterom 2 

Tilstede: Per Fossing, Gro L. Bjorvatten, May Lill Remme, Gunnar 

Lindtveit, Kay Fjell, Odd Rugnes og Inger G. T. Hansen 

Ikke tilstede: Lars Marius Dalane, Irene Colbjørnsen og Per Arnt Nes 

Åpning ved Gunnar 

Sak 17M/19  Godkjenning av innkalling og protokoll: 

                                    Innkalling og protokoll godkjent 

Sak 18M/19               Brev, referater, orientering:  

- Årsmøte i kirka, erfaring – fungerte bra 

- Valget, hvordan ligger det an. Valgstyret informert om hvor langt 

nominasjonskomiteen har kommet i arbeidet sitt.  

- Tilbakemelding antall stemmesedler. Bør oppjustere tallet til 400. 

- Offer ved konfirmasjonsgudstjeneste – skal gå til menighetsarbeidet 

                                    

 

Sak 19M/19  Gudstjenestelisten  
    

                                  

                                   April 

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

                                    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. Takserås. Familiegudstjeneste. 

                         28.04 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet. Tur til Sjømannsheia. 

                                     

                                    01.05 kl. 11.00 Gudstjeneste. Dåp. Offer til Kristne arbeidere.  

                         05.05 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet. 

                                    12.05 kl.11.00 Gudstjeneste med nattverd. Søndagsskole. Offer til  

                                               menighetsarbeidet. 
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Sak 20M/19            Frivillighet  
                                Presten ønsker en reaksjon fra hver enkelt i menighetsrådet etter  

                                strategisamlingen og ønsker å høre hva menighetsrådet tenker om hvordan  

                                dette skal jobbes med videre. Dette er viktig for menighetsoppbyggingen,  

                                og viktig at alle er bevisste på.  

 

-  Gudstjenesteutvalget bør opp å gå igjen. De bør diskutere ulike 

tema og eventuelt ha møter med andre foreninger i bygda for å se 

på samarbeid om enkelte gudstjenester og samlinger.  

- Aktiviteter – kan ha samarbeid med f.eks idrettslaget – løp der 

inntekten går til misjonsprosjektet i Nepal 

- Temakveld – kan invitere noen utenfra for å gi menigheten en 

positiv oppbygging. 

- Utfordre unge voksne til å være tekstlesere og kirkeverter 

- Formiddagstreff på Høgtun 

- Musikklivet i menigheten: dette kan jobbes mer med når lydanlegget 

er på plass 

 

 

Sak 21M/19            Menighetsfest 
                                Menighetsrådet må starte planleggingen av menighetsfesten som skal vær  

                                til høsten. Det er et ønske fra de ansatte alle i menighetsrådet bidrar på  

                                minst et felt i forhold til denne festen. De vedlagt forslag til utforming av  

                                festen.  

 

- Fredag 13.september kl.19.00 på Høgtun 

- Åpen invitasjon, med spesielt fokus på frivillige og givere. Skrive 

formålet med festen i invitasjonen.  

- Kollekt til menighetsarbeidet – ha en vri på det (gi i melkespann?) 

- Skrive om festen i neste utgave av menighetsbladet 

- Ha en bolk om misjonsprosjektet – f.eks video fra Okhaldunga 

 

 

Sak 22M/19            Svar på lånesøknad fra banken  

                                Vi har vurdert søknad fra Vegårshei menighetsråd om lån til investering i                   

                                lyd- og bildeanlegg i Vegårshei kirke. 

                                Og vi kan tilby lån med kr 300.000,-. 

                                Rente 4,75% p.a. nominelt. Løpetid inntil 10 år, samt at lånet nedbetales             

                                ekstraordinært med kr 200.000,- når tilskudd fra Vegårshei kommune   

                                kommer til utbetaling. (iht økonomiplanen for 2020/21) 

                                Etableringsomkostninger kr 3.000,- + tinglysingsgebyr. 

                                Som sikkerhet forutsettes 1. pr pant i driftstilbehør.  

 

                               Vedtak: Tilbudet fra banken har for høy rente. Det søkes kommunen om et  

                                              rentefritt lån. Søke bispedømmet om tillatelse til å ta opp lån.  

 

 Sak 23M/19          Gave til Guds menighet  

                                I forbindelse med åpning av det nye bygget ønsker menigheten å gi en  
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                                gave til Guds menighet.  

         

                                Det tas kontakt med Guds menighet for å høre om det er noe de ønsker  

                                seg eller trenger til det nye bygget. Det gis en gave mellom 1000 – 2000   

                                kr.  

                              

Sak     7F/19            Piano og orgel  
                                 Det har i flere år vært snakk om fornyelse om piano og orgel, uten at er  

                                 gjort noe med. Flere har kommet med sitt syn på saken, og organist  

                                 ønsker å legge frem sine vurderinger og innspill i denne saken. 

 

                                 Organist legger frem et ønske om at det settes av penger fremover, slik at  

                                 man har penger på bok dersom man plutselig må gå til innkjøp av et nytt  

                                 piano. Rådet ber organist om å være på utkikk etter eventuelle gode kjøp. 

 

                                Organist mener at prosessen med å se etter nytt orgel bør startes, da dette  

                                tar lang tid å få på plass. Legger også frem viktigheten med å ha penger  

                                tilgjengelig dersom det blir behov for reparasjoner.   

 

Sak   8F/19             Bårerom 

                                I forbindelse med utsetting av byggingen av driftsbygning har det blitt   

                                foreslått å flytte bårerom tilbake til sykehjemmet for å frigjøre plass i  

                                stallane. Representanter fra menighetsrådet blir med på befaring med  

                                formannskapet 7. mai for å se på dette.  

 

                                I møte med formannskapet vil menighetsrådet også drøfte hvordan  

                               arbeidet med ferdigstillingen av gravplassen blir videre. Det er også viktig  

                               å få klarhet i hvor mye arbeid som blir gjort på og rundt driftsplassen nå  

                               som bygget ikke blir satt opp. MR ønsker også å få klarhet i hvordan  

                               kostnadene på utvidelse og driftsbygget har oversteget budsjettet i så stor  

                              grad og hvor denne prosessen har gått feil. MR føler seg forbigått i hele  

                              prosessen, og opplever at man ikke har blitt hørt.  

                                 

 

 

 

 

                                   

                                  

 


