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REFERAT 
MENIGHETSRÅDSMØTE 

Kantina, 16.10.18 kl. 19.00 
 
 
Møtte: 
Kjell Øina, Olaf Engestøl sr., Solfrid Fossli, Odd Håvard Dahle, Tellef Eieland(1. vara),  
Fredrik Netland, Adina Skaiaa(ref.) 
 
Forfall: Irene Tveit 
 
Merknader til innkalling og referat: ingen 
 
 
Åpning v/ Fredrik:  Den bortkomne sauen. Dum som en sau?? Det er fort å forville seg 
bort.. om maten er aldri så næringsrik, kan den føre deg bort fra gjeteren. Men Jesus søker 
etter oss – og Han  bærer oss med GLEDE – vi er ingen tung byrde. Byrden bar Jesus da han 
døde på korset for oss. 
 
 
 
Sak 35/18 MF               Referatsaker 
 
Møtet i september ble avlyst på grunn av få saker og KV sykdom. 
Ingeborg Dale har gjennomført repprasjon og rensing av alterdukene med meget bra 
resultat.  
Kirkevergen har vært sykemeldt fra begynnelsen av september, men er tilbake i full jobb 
igjen denne uka. 
Konfirmantundervisningen blir holdt i kirken, og det fungerer foreløpig bra.  
 
   
Sak 36/18 M    Evaluering av gudstjenester 
26.08 Gudstjeneste i Fjermedalen vårt ansvar i år.  
09.09 Konfirmantpresentasjon – 50 års konfirmanter – kirkekaffe  
23.09 Høsttakkefest – 4 års bok 
07.10 Ordinær gudstjeneste med  dåp 
 
 
Høsten har vært en fin samling med gudstjenester som har fått gode tilbakemeldinger, og 
fungert bra. Samling lørdag 22 sept.  for 4 og 5 åringene i kirka var ny, og fikk god respons 
fra de som var der. Fint å se hvor fort barna blir fortrolig med presten og det å være i kirka. 
 
 
Sak 37/18M          Gudstjenesteplan høst  
21.10  Familiegudstjeneste – 2-3 års bok – Kirkekaffe ( Solfrid kjøper is)  offer til TV- aksjon 
Karoline deltar i gudstjenesten. Fredrik presenterer henne som vår nye trosopplærer.  



04.11 All helgens dag. Minning av de døde – innbydelse til pårørende.  
Oxana lager plan på hvilke gudstjenester vi bør ha musikk, og hva de forskjellige artister 
koster. 
18.11   Tårnagenthelg – 4. klasse ( 9 år) planlegges senere – Fredrik/Karoline 
02.12    Lys Våken overnatting 6.klasse  – med gudstjeneste på søndagen – frokost på 
bedehuset. Adina tar ansvar for arr. i kirka – Søndagsskolen ordner frokost.  
16.12    Sanggudstjeneste med dåp – julesanger – enkelte solister og korpset blir med..? 
24.12   Julaften – familiegudstjeneste.  Adina  kirkevert i stedet for Solfrid 
 
Sak 38/18 MF     Trosopplæring  
 
Karoline Engestøl har søkt på stillingen som trosopplærer. 
Hun var inne på intervju 04.09. Innstillingen fra intervjugruppa var at de mente hun var godt 
skikket til stillingen. Saken var også oppe i AU samme dag. De hadde heller ikke noen 
innvendinger mot å ansette henne. 
På grunn av behov for avklaring og kirkevergens sykemelding ble videre behandling av saken 
tatt pr. telefon, og Karoline ble tilbudt, og sa ja til stillingen.  
 
Det lages en arbeidsplan for henne så snart det er mulig innen budsjettramme. 
 
Heidi Øina har varslet om at hun ikke kan ta hånd om kurset «Vandring gjennom bibelen» 
for 5. klasse i år. Vi ser om vi kan finne midlertidige løsninger og håper hun snart er tilbake. 
 
 
Sak 39/18  F     Økonomi 
 
A. Trosopplæringsutvalget  ønsker å dra på Trosopplæringskonferansen på Gardermoen 17. 
oktober. Dette anses som nyttig både for selve trosopplæringsarbeidet og for å samkjøre en 
den nye sammensettingen i stab. Det er første gangen vi prioriterer penger til dette 
formålet. Karoline, Fredrik, Irene og Adina reiser her.  
Midler hentes innen trosopplæringsbudsjettet. Kostnad til reise for presten hentes også fra 
dette budsjettet.  Kostnadsramme 15.000,- .  
 
B. Vi har fått søknad fra Hallovenn om støtte til høstens arrangement. Det er Ellen Nygaard 
og Yvonne Engen som har ansvaret i år, men profilen er den samme som for foregående år.  
Vi har satt av kr 2000,- i trosopplæringsbudsjettet til formålet, og det gis til tiltaket.  
 
C. Anne Cecilie Skaiaa har bistått kirkevergen med kontorarbeid etc. gjennom hennes 
sykdomsperiode, og utbetales et honorar på kr. 2.000,- for dette. 
 
D. Oxana søker om midler til dekning av kurs  
Norges Musikkhøgskole inviterer til kurs i rytmisk musikk i kirken: kostnad kr 6.000,-  
Det er satt av kr 3.000,- i budsjettet for kurs for ansatte.  AU innstiller på at hun får disse, 
og MR sier seg enig.  
 
E. Ingeborg Dale betales et honorar på kr 2.000,- samt kjøregodtgjørelse for sitt arbeid med 
alterdukene. 
 
 
 
 
 



 
 
Sak 40/18FM           Prostidiakonisamarbeidet 
 
Prostidiakonen har sagt opp sin stilling fra 01.01.2019. 
MR gikk gjennom problemstillinger reist i brev fra sekretær for styret  –- samt gjeldene 
samarbeidsavtale. 
Det er innkalt til ekstraordinært representantskapsmøte på Evje  22. november: 
Innkalling til representantskapsmøte ble gjennomgått og tatt til etterretning. Saken tas opp i 
neste møte. 
 
 
Sak 41/18  F       Uravstemning ny tariffavtale 
Styret i KA har behandlet det anbefalte resultatet, og er fornøyde med dette.  Styret 
anbefaler medlemmene å stemme JA ved uravstemningen. Det vil kun bli elektronisk 
avstemning.  MR stemmer JA, og overlater til KV å videreformidle vedtaket.  
Høringsfrist 18 oktober kl 10.00 

 

 Sak 42/18M      Valg 2019 

Forberedelse av valget 2019: 
Menighetsrådet utgjør valgstyret. Det ble bestemt at hele rådet inkludert 1. varamann er 
nominasjonskomite. KV tilrettelegger lister neste møte forå begynne  arbeidet med å finne 
kandidater til valgliste 2019.  

 

Sak 43/18MF      Eventuelt    

Utleie av kirka:  

Etter forespørsel lånes kirken ut vederlagsfritt til Arnvid Vidnes 17. november. Han 
arrangerer en Vestlandskveld i forbindelse med sin 70 års dag. Det blir åpent for alle og 
gratis inngang.  
 
Frikirkens kammerkor fra Kristiansand får leie kirken til konsert 10. desember: 
Det blir da Folkesongar, kor og musikarar som byr på julekvad og juletonar frå Agder!  
Utleiepris settes til 1.500,- og Koret tar ansvar for arrangementet, mens vi stiller med 
kirketjener. Eventuelle inntekter beholder koret.  
 

 

Ny kirkeordning: ny høringsfrist 15. desember 2018     
    
 
Møte slutt 


