
 

 

 

PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE 

                                  Tirsdag 25. august kl. 18.00 møterom 3 

 

Sak 28M/20              Godkjenning av innkalling og protokoll 
                                   Kommentar innkalling; sak 33M flyttes opp til 10F og behandles 

                                   som fellesrådssak - i tillegg legge til en sak om puter i benkene 

                                   Ny sak 33M – piano 

  

                                   Protokoll godkjent uten merknader. 

 

Sak 9F/20                  Brev, referater, orientering 

- Aktuelt i staben – saken utsettes for å forsikre seg om at det blir 

behandlet og lagt frem på riktig måte. 

 

- Krav om forhandlinger i forbindelse med nedbemanning 

Fellesrådsleder informerer om hva som er resultatene fra 

forhandlingsmøtene. Partene har ytret at de ikke kommer til å gå 

til søksmål, til tross for noen uenigheter. 

 

- Tilbud om gravstell 

Kirkevergen gir ut tilbud om gravstell ut til alle fra våren 2021 

 

- Flytte møte 15.sept pga av samling med biskopen 

Forslag til ny møtedato: onsdag 16.sept, torsdag 17.sept eller 

tirsdag 22. september 

Nytt møte onsdag 16.september. 

 

Sak 10F/20                 Fjerne benker i kirka 

                                    Det er ønsker om å fjerne de fremste benkene kirkerommet.   

                                    Komme frem til den best måten å gjennomføre dette på. 

 

Benkene blir midlertidig flyttet – se på muligheten ved å sette dem der hvor 

stolrekkene står. Dersom dette ikke er mulig, ser man på muligheten med å flytte dem 

opp på galleriet 

 

Puter i benkene – forslag om å kjøpe inn enkeltputer til benkene. Kirkeverge går til 

innkjøp av ca 15 puter som en rimelig løsning i starten.  

 

Kirkeverge henter inn pristilbud både fra lokale og fra proffe aktører.  

 

Forslag: Innsamling – går det an å samle inn penger til nye puter. 

 

 

Sak 29M/20                  Orientering, brev og referater 
 

- Møte om kirkelig organisering kl. 17.00 mandag 31.august på 

Søndeled – Ingeborg Karine, Jorunn og Kjetil, pluss Kjetil og Simen 

stiller. Hanne følger med hjemmefra dersom det er mulig.  



 

 

- Årsmøte diakoni 23. september kl. 18.00 -21.00 Fiane bedehus 

Må få avklare situasjonen om prostidiakonstillingen – skal vi 

fortsette med avtalen eller bør denne sies opp. Ingeborg Karine 

stiller.  

 

- Menighetsmøte etter gudstjenesten 18.oktober 

Viktig å få frem skillet mellom menighetsråd og fellesråd. Dette er 

vanskelig for folk å forstå med tanke på den økonomiske 

situasjonen.  

 

- Menighetsfest – avlyst. Menighetsfesten som var planlagt i 

september avlyses pga covid-19. Ser om det er muligheter for å 

gjennomføre til våren igjen. 

 

                                     

 

Sak 30M/20                    Evaluering av «Parktreff» 
                                        Se på om ordningen har fungert bra til nå og om dette er noe 

                                        menighetsrådet ønsker å fortsette med.  Per 6.august er overskuddet 

                                        av tiltaket kr. 2.042,- 

                                        Gjennomsnittsbesøk på omtrent 15 personer. Mange som ytrer at         

                                        dette er et veldig verdifullt møtepunkt for mange. 

 

 

Innspill: 

Starte tidligere på året, f.eks 1.mai 

Flytte inn på Høgtun? 

Rommet ved siden av frisøren – hvor mye koster det å leie dette – en 

kortidsleie 

Klokkargården (Helga Mortensen), biblioteket, kantina i Hallen. 

Alle ringer til 3 personer som kan stille opp. 

Invitere prostidiakonen. 

 

Kirkeverge sjekker leiepris for Klokkargården og lokalet ved frisøren. 

Dersom man finner egnet lokale ønsker man å fortsette ordningen 

utover høsten.  

 

 

 

Sak 31M/20                    Strategiarbeidet i menigheten 
                                           På grunn av situasjonen med covid-19 stoppet mye av aktiviteten i   

                                           menigheten opp i mars. På dette tidspunktet var menighetsrådet 

                                           klar til å iverksette mye av det som har blitt satt på strategiplanen 

                                           for menigheten. Ta en gjennomgang og se hvordan man ligger an 

                                           på de ulike punktene, og se hva som kan gjøres videre. 

 

                                            

 

 



 

Sak 32M/20                    Gudstjenesteliste 
30.08   Familiegudstjeneste kl. 11.00. Søndagsskolen deltar. 

Utdeling av 4-års bok. Offer til søndagsskolen. 

 

06.09   Gudstjeneste kl. 11.00. Samtalegudstjeneste. 

             Offer til misjonsprosjektet. 

13.9 Familiegudstjeneste kl. 11.00. 9-åringene deltar. 

            Nattverd. Offer til menighetsbladet. 

20.09   Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11.00 og kl. 13.00. Offer 

            til menighetsarbeidet. 

 

 

Sak 33M/20              Innkjøp av piano  

Vedtak 

Pianoet som er blitt tilbudt til 175 000,- bestilles 

 

Det gamle pianoet legges ut for salg, selges for mest mulig. 

 

Overskudd fra pianoinnkjøp settes på en egen konto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

         

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

              


