MENIGHETSRÅDSMØTE
Tirsdag 15. januar kl. 18.00 møterom 2
Tilstede: Per Fossing, Lars Marius Dalane, Kay Fjell, Kåre U. Gisletveit, odd Rugnes, Per
Arnt Nes, Gunnar Lindtveit, May –Lill Remme
Ikke tilstede: Gro Bjorvatten, Irene Colbjørnsen
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Godkjenning av innkalling og protokoll:
Godkjent uten merknader.
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Brev, referater og orientering:
- Helligetrekongers-festen
Veldig bra arrangement, med godt oppmøte.
- Gudstjeneste Bygdetunet
Vurdere i høst om man skal beholde denne tradisjonen.
- Annet
Navn på dåpsbarn må leses opp i velkomsten til gudstjenesten.
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Gudstjenestelisten
Januar
13.01 kl.11.00: Gudstjeneste med dåp. Offer til menighetsarbeidet.
20.01 kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd. Offer til menighetens
misjonsprosjekt.
27.01 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
Februar
03.02 kl. 11.00 Vegårsheihallen. Felles familiegudstjeneste 24-timers
festival.
10.02 kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Offer til
menighetsarbeidet.
17.02 kl. 11.00 Diakoniens dag. Med prostidiakonen. Nattverd. Offer
til prostidiakonstillingen.
24.02 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.

Sak 1F/19

Forslag til vedtak utvidelse av gravplass
Etter pålegg fra kommunestyret har planene rundt utvidelsen av
kirkegården blitt endret, og planene må nå inn til ny vurdering og
godkjenning i MR før de kan sendes videre til bispedømme.
Vedtak
Endring av plan for Vegårshei kirkegård
a) Det viser til notat 602902-05 med tilhørende tegninger, datert
19.12.2018 fra Asplan Viak, og tegninger av navnet og anonym
minnelund.
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Menighetsrådet finner å kunne slutte seg til de foreslåtte planer og
løsninger som fremkommer i notatet og tegningene
b) Menighetsrådet + ansatt graver slutter seg også til de løsninger,
både utvendig og innvendig, som er foreslått for driftsbygningen.
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Beskjæring eller evt. fjerning av trær ved port
Under skolegudstjenesten 22. desember, knakk store grener av trærne
ved porten til kirka, og landet på to biler. Dette viser at noe må gjøres
med disse trærne snarest, slik at ikke noen blir skadet. Drøfte hva som
bør gjøres med disse.
Vedtak:
Beskjæring av trær
a) De to trærne ved kirkens inngangsport beskjæres ytterligere, så
langt ned mot sammen det faglig lar seg gjøre. Dette av hensyn til
sikkerheten for publikum og ansatte.
Beskjæringen foretas i en tid på året som er best for trærne.
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Lyd og bilde - søknad godkjent
Søknaden for lyd og bilde i Vegårshei kirke er godkjent, men noen
retningslinjer.
Vedtak:
Lydanlegg, lerret og prosjektor i Vegårshei kirke
Det vises til brev av 11.12.2018 fra bispedømmekontoret i Agder og
Telemark.
a) Menighetsrådets komité, som har arbeidet med saken, bes vurdere
de løsningsforslag bispedømmekontoret foreslår, og fremme de
endelige forslag til løsninger for menighetsrådet. Her nevnes blant
annet:
- Plassering av salmetavler
- Plassering av prosjektorene
- Legging av kabler – evt. Videosignal
- Valg av høytalermodell, samt plasseringene av disse
- Mulighetene for å fremskaffe de nødvendige malingsfargene
b) Løsningsforslagene kan gjerne foreslås i samråd med konsulenter/
firma. Vegårshei kommune forespørres om muligheten for faglig
bistand.
c) Med bakgrunn i foreslåtte løsninger, innhenter komiteen nytt
kostnadsoverslag som grunnlag for etterfølgende finansiering.
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Forslag til møteplan våren 2019
22. januar (strategisamling)
12. februar
12. mars
2. april
14.mai
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11.juni
Kl. 18.00 på møterom 2 (dersom ikke annet er oppgitt)
Ingen innsigelser mot møteplanen.
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