PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE
Tirsdag 20. april kl. 18.00 på møterom 3, kommunehuset
Tilstede: Ingeborg Karine Dale Haugenes, Torvild Selås, Kjetil Myren, Jorunn Myre, Hilde T.
Øverland, Simen Hommelsgård, Gunnar Lindtveit
Eirik Hodnemyr
Ikke tilstede: Hanne Brattekleiv, Jakob Einar Olimstad

Åpningsord ved Torvild

Sak 15M/21

Godkjenning av innkalling og protokoll
Det legges inn en sak om møtetidspunkt under eventuelt.
Innkalling godkjent
Protokoll godkjent

Sak 9F/21
-

Orientering

Postliste – eventuelle kommentarer/spørsmål (vedlegg 1)
Ansettelse vikariat – ansettelses komité opplyser hvordan prosessen ligger an
Intervju av aktuelle kandidater ble gjort mandag 19.april. Deler av vikariatet er fylt.
Vegårshei menighetsråd vil få uttalelsesrett i forbindelse med ansettelse av ny prest i
Åmli
Ny tilbakemelding har kommet om at Vegårshei menighetsråd likevel ikke vil få
uttalelsesrett i forbindelse med ansettelse av ny prest i Åmli.

Sak 10F/21

Nytt orgel

Orgelbygger Jan Erik Spigseth hadde nylig en årlig stemming og kontroll på orgelet. Det kom
her frem at orgelet blir fort ustemt, og at det er en stor jobb hver gang det skal stemmes. Det
er også en luftlekkasje og en tangent som henger seg opp. Måten orgelet er bygget på gjør det
svært kostbart selv å fikse på de enkleste ting. Store deler av orgelet må demonteres for å få
tilgang til de områdene man trenger. Dette viser at det er på høy tid med et nytt orgel.
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Forslag fra AU: Forprosjektet rundt orgelet gjøres dirkete om til prosjekt, og arbeidet med å få
på plass et nytt orgel startes.
Vedtak: Forprosjektet for nytt orgel gjøres om til prosjekt, og arbeidet med nytt orgel settes i
gang. Ingen motstemmer mot dette.

Jorunn Myre har startet arbeidet med å sette sammen en orgelkomite. Den vil i
utgangspunktet bestå av organist, Eirik Hodnemyr, Andrea Maini og Jorunn Myre. Komiteen
skal etter planen konstitueres tirsdag 27.april.
Komiteen ønsker å benytte seg av eksternhjelp i form av en orgelkonsulent, som kan alt om
kjøpsprosessen og de tekniske detaljene. En orgelkonsulent tar ofte betalt i prosentvis av
summen på orgelet, eller en fastpris.
Anslagssum for nytt orgel i Vegårshei kirke er 2- 2,5 millioner kroner.
Forslag om å opprette en egen konto til orgel for å kunne komme i gang med prosjektet.
Orgelkonsulenten må ha betalt fra starten av.

Sak 11F/21

Økonomi

Regnskapet viser et overskudd på 21.8914,24 kr for fellesrådet i 2020.
(Se vedlegg 2 og 3)
Fellesrådet ønsker, i tillegg til regnskapet som er lagt frem, å vite hvor mye det er på bok.

Sak 16M/21

Økonomi

Regnskapet for menighetsrådet viser et underskudd på kr. 7.442,- i 2020.
(Se vedlegg 4)
Menighetsrådet ønsker, i tillegg til regnskapet som er lagt frem, å vite hvor mye som står på
bok.

Sak 17M/21

Gudstjenesteliste

Mai
01.05 kl. 11.00: Gudstjeneste kl.11.00. Offer til Kristne arbeidere
13.05 kl.12.00: Kristi himmelfartsdag. Fjellmesse Hovdefjell. (Gjerstad har ansvaret)
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17.05 kl. 11.00: Familiegudstjeneste kl.11.00. Offer til menighetsbladet.
23.05 kl.11.00: 1.pinsedag. Høytidsgudstjeneste. Kl.11.00. Offer til menighetsarbeidet.

Sak 17M/21
Ny gudstjenesteordning
(med forbehold om at menighetsmøtet ble avholdt som planlagt 18.april)
Under menighetsmøtet fikk medlemmene mulighet til å komme med uttalelser på gule
punkter i gudstjenesteordningen. (Se vedlegg 4)
Punktene markert i grønn ble stemt over på menighetsmøtet, mens det er opp til
menighetsrådet å vedta blant de alternativer man har under det som er markert med gult.
På menighetsmøtet 18.april 2021 ble det votert at det ikke skal søkes til biskopen om å
beholde dagens liturgiske melodier. Dette ble stemt med 15 mot 6 stemmer.
Menighetsrådet tar stilling til sokneprestens forslag til endringer i gudstjenesteordningen:
Sokneprestens forslag ble vedtatt på alle punkter med unntak av ett: Takkoffer beholdes slik
det er i dag med salmesang eller instrumental hvor man gir sin gave ved å gå rundt alteret.
Se vedlegg.

Eventuelt
Møtetidspunkt
Det legges frem om det er mulighet for å starte menighetsrådsmøtene på et seinere tidspunkt
en kl.18.00. Mange er enige om at dette er en mulighet. På grunn av noen frafall og at denne
saken ble tatt opp etter at kommunal representant var gått fra møtet, tas dette opp som sak på
neste møte
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