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REFERAT 
MENIGHETSRÅDSMØTE 

Kantina,13.11.18 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:  Jesus gikk på vannet- Har vi noen gang tenkt på hva Han følte og 
tenkte om det?  Jesus var også et menneske, akkurat som oss. Kanskje var det like viktig å 
ha riktig fokus for Jesus som for Peter..?   Hvilke fokus har du? 
 
 
Sak 44/18    Referatsaker 
Rådmannens forslag til budsjett 2019 er lagt fram: foreslått ramme for 2019 er kr 890.000,- 
pluss tjenesteytingsavtalen. Det vil gi oss veldig stram ramme til neste år. Bare 
lønnsoppgjøret i år vil spise opp den  økningen vi får. Det er ikke satt av noen ekstra midler 
til gjennomføring av valg eller andre ting. 
Åseral flyttes fra Lister til Otredal prosti fra nyttår. Menighetsrådet har vært positiv til dette, 
men det ser ikke ut til at der følger noen presteressurser med.  
 
   
Sak 45/18 M   Evaluering av gudstjenester   
21.10  Familiegudstjeneste – 2-3 års bok  
04.11  Allhelgens dag – minning av de som har gått bort. Det ble i år gitt rom for å komme 
litt tidlig( 15.minutt) for å tenne lys og sitte i stillhet. Oxana og Fillip spilte musikk. Ellers ble 
navnene  lest i gudstjenesten- de som har hatt seremoni/begravelse her. 
De som dør på heimen eller andre steder i kommunen men ikke blir begravd her, blir ikke 
med på listene våre.  
 
 
Sak 46/18M          Gudstjenesteplan høst  
17-18.11   Tårnagenthelg – 4.-5. klasse ( 9 år): Samling lørdag ettermiddag og gudstjeneste 
søndag. Trosopplæringsutvalg, trosopplærer og prest tar hånd om dette. Kjell ordner kake 
søndag.  
02.12    Lys Våken overnatting for 6. klasse i kirken – med  åpen gudstjeneste og frokost på 
på  bedehuset  søndags morgen 
16.12    Sanggudstjeneste med dåp. Korpset og barnekoret blir med. Førjulssamling.  



24.12  Familiegudstjeneste. Usikkert med musikk. Ulike meninger på hvor viktig det er med 
noe ekstra i gudstjenesten denne dagen. Kjell m. flere spiller på utsiden av kirken ved 
ankomst. 
26.12 Gudstjeneste. Oxana spør Vennesla menighetskor (v/ Bernhard Emmelkamp) om å 
synge 
 
Andre arrangement:  17.11 kl 19.30    Vestlandskveld v/ Arnvid  
                               10.12 kl. 19.30   Konsert v/ Kristiansand Frikirkes kammerkor 
 
 
Sak 47/18 MF               Gudstjenesteliste 2019  
 
Datoene tas til etterretning. Gudstjenester på omsorgssenteret ikke lagt inn, 
heller ikke skolegudstjenester.  
Forslag til innhold/tema: 
26.02 Passer dårlig med bokutdeling i vinterferien. Må finne en annen dag. 
Samtalegudstjeneste med konfirmantene legges til en vanlig søndag- mulig i januar 
Innhold høstsemester har ikke prioritet nå. 
Pinse havner i oddetallsuke, det gir tre gudstjenester etter hverandre. 
 
Forslag til innhold/tema gjennomgås av KV/prest og revidert liste legges fram neste møte 
Forslag til offerliste godkjent 
 
Kirkeverter – noen har trukket seg, fint om vi kan finne noen nye. Gi beskjed til kirkevergen i 
så fall.  
 
Endring av misjonsprosjekt ble tatt opp til diskusjon. Vi har nå hatt LEGO Romania som 
misjonsprosjekt i 4-5 år. Det ble foreslått å ha samme prosjekt som bedehuset så vi kan 
fronte det mer samlet. Dette tas opp i møte med bedehusets ledergruppe. Foreløpig ingen 
endring.  
        
Salve Øina ønsker seg fritatt fra oppgaven å lage dåpslysestaker. Han ønsker heller ikke å 
være med på kirkevert-ordningen lenger. Vi er han en stor takk skyldig for trofast arbeid 
gjennom mange år! 
 
Sak 48/18   MF              Trosopplæring  
Revidert budsjett 2018 ble framlagt og godkjent. 
 
Sak 49/18 MF                Prostidiakonisamarbeidet 
Prostidiakonen har sagt opp sin stilling fra 01.01.2019.Saken tas opp igjen: Uttalelse i 
forbindelse med saker til ekstraordinært representantskapsmøte 22.nov. Se papirer for 
forrige møte. 
Uttalelse: 
Menighetsrådet ser at denne type stilling er svært krevende, og at det er mulig at det er tid 
for endringer. Hvis et samlet representantskap likevel ønsker å lyse ut stillingen i 100%, 
stiller menighetsrådet seg bak det. Er det midlertid ønske om å dele stillingen opp, ønsker 
rådet å se nærmere på de ulike løsninger.  
  
 
Sak 50/18  MF            Søknad om fjerning av vedovner etc.  
Trosopplæringsutvalget ber menighetsrådet om å vurdere fjerning av vedovnene i kirka. Det 
er lite fysisk rom for tilrettelegging for barn i gudstjenesten. Ovnene er ikke godkjent for 



bruke pr. i dag, og plassen de opptar ønskes brukt til bønnestasjoner og ulike tiltak i 
trosopplæringen.  Det trengs også gardiner eller lignende mot sollyset når vi bruker 
projektor på dagtid. Det ble besluttet å ta en befaring på søndag etter gudstjenesten. Saken 
tas opp i neste møte. 
 
Sak 51/18 M      Valg 2019 
 
Info om valgregler, framdriftsplan etc. ble gjennomgått.  
Medlemslister delt ut i møtet 
 
Sak 52/18                     Eventuelt 
 
Menighetstur til Solstrand 2019 tas opp med bedehuset. 
Fredrik prøver finne en dato til møte med bedehusets ledergruppe en dag utenom MR 
møtene.  
 
Vandring gjennom bibelen - kurstilbud på Gimlekollen  8-10 januar 2019: pris kr 3.500,- 
Kjell hører med Ragnhild Øyna om det er interessant for henne.  
 
Oxana møtte i møte for å orientere om behov for musikk/sang i gudstjenestene. 
Profesjonelle musikere er ofte ganske dyre, og vi bør kunne tilby de samme honorar som 
andre. 
Hun ber om at det settes av en post i budsjettet på minst kr 10.000,- til dette formålet neste 
år.  
Fredrik tar opp spørsmålet med sponsing av musikk med begravelsesbyrået etter anmodning 
fra Oxana. 
 
Videreutvikling: 
Menighetsrådet er tilfreds med at Oxana videreutdanner seg. Hun fullførte sist vinter en 
utdannelse til organist på nivå som kantor i Den norske kirke.   
Oxana har fått stipend til kurs i Oslo i høst med kr 3.000,-. Hun får også  dekket  
reiseutgifter med kr. 1000,-  
Samlet utgift til reise blir på kr. 1. 766,-  
Menighetsrådet dekker de resterende utgiftene på kr 766,- i tillegg til tilskuddet på kr 3000,- 
se vedtak 39D/18 
 
 
 
 
 


