
 

MØTEBOK 

 

 

MØTESTED DATO FRA KL TIL KL 

«Nystova» 06.03.2018 19.30 21.00 

 

 

TIL STEDE PÅ MØTET: 

MEDLEMMER 
 

Vigdis Finseth, Liv Vasland, Lise 

Finseth Løland, Ragnhild Margrete 

Huseby Solås, Trond Flottorp, John 

Øydna, Geir Ola Tveit 

VAREMEDLEMMER 
 

Vigdis Koppen 

ANDRE 
 

 

FORFALL 
 

 

ANDAKT/MAT 
 

Vigdis Koppen 

 

 

GODKJENNING AV 

INNKALLING: 

 

GODKJENNING AV 

REFERAT FRA 

MØTE 31.10.2017: 

GODKJENNING AV 

SAKSLISTE: 

 

Ingen merknader Ingen merknader 

 

Ingen merknader 

 

 

BEHANDLING AV SAKER: 

1/18→9/18 

 

 
  



 
TIL MEDLEMMER AV GRINDHEIM SOKNERÅD: 
Vigdis Finseth, Liv Vasland, John Øydna, Lise Finseth Løland, Ragnhild Margrete Huseby 
Solås, Trond Flottorp, Geir Ola Tveit, Vigdis Koppen 
 
Eventuelt lovlig forfall meldes menighetssekretær Ingunn på SMS 416 90 096, slik at 
varamedlem kan kalles inn. 
 
INNKALLING TIL MØTE 6. mars 2017 KL. 19.30  
MØTESTED: Nystova 
Ansvar for mat/kaffe/åpningsord: Vigdis Koppen 
 
 

 Godkjenning av innkalling 
 Godkjenning av referat fra møtet 31.10.17 
 Godkjenning av saksliste 

 
 
 
  Saksliste:  

Sak 01/18: Å rsmelding for Grindheim soknera d 2017 
Sak 02/18: Å rsregnskap Grindheim soknera d 2017 
Sak 03/18: Å rsregnskap Menighetsbladet 2017 
Sak 04/18: Fasteaksjonen 20. mars 
Sak 05/18: Dugnad pa  kirkega rden 
Sak 06/18: Metallrist ved hovedinngangen 
Sak 07/18: Gave til da psbarn 
Sak 08/18: Maleri av Grindheim kyrkje 
Eventuelt 



 
Sak nr.: 
01/18 

Møtedato: 
06.03.18 

Arkiv: 
046 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – Årsmelding Grindheim sokneråd 2017  
Vedlagt er forslag til årsmelding for Grindheim sokneråd 2017. 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
 
Behandling i soknerådet sak 01/18 – 06.03.18 
Årsmeldingen er godkjent med følgende endringer: 
Adressen på Geir Ola strykes (Byremo). 
Ragnhild Huseby Solås er også kontaktperson for Menighetsbladet. 
Gudstjenesteutvalget består av Liv Vasland, Jofrid Øydna og Geir Ola Tveit 
Etasjeovnen i kirka: ikke solgt ennå. 
 
Enstemmig vedtak i soknerådet sak 01/18 –06.03.18 
Årsmeldingen er godkjent med følgende endringer: 
Adressen på Geir Ola strykes (Byremo). 
Ragnhild Huseby Solås er også kontaktperson for Menighetsbladet. 
Gudstjenesteutvalget består av Liv Vasland, Jofrid Øydna og Geir Ola Tveit 
Etasjeovnen i kirka: ikke solgt ennå.  



 
Sak nr.: 
02/18 

Møtedato: 
06.03.18 

Arkiv: 
133/134 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – Årsregnskap Grindheim sokneråd 2017  
Vedlagt er års regnskap for Grindheim sokneråd 2017. Tor Arvid Kristensen har 
gjennomgått regnskapet og skrevet revisjonsberetning. Han tilrår soknerådet å 
godkjenne regnskapet.  
 
Forslag til vedtak 
Grindheim sokneråd vedtar det fremlagte regnskapet og revisjonsberetningen for 2017. 
 
Behandling i soknerådet sak 02/18 – 06.03.18 
Overskuddet plasseres på fond «Arbeid i kyrkjelyden». 
 
Enstemmig vedtak i soknerådet sak 02/18 –06.03.18 
Grindheim sokneråd vedtar det fremlagte regnskapet og revisjonsberetningen for 2017. 
Overskuddet plasseres på fond «Arbeid i kyrkjelyden». 
  



 
 

Sak nr.: 
03/18 

Møtedato: 
06.03.18 

Arkiv: 
134 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – Årsregnskap Menighetsbladet 2017 
Vedlagt er årsregnskap for Menighetsbladet 2017. Tor Arvid Kristensen har gjennomgått 
regnskapet og skrevet revisjonsberetning. Han tilrår menighetsrådene å godkjenne 
regnskapet.   
 
Forslag til vedtak 
Grindheim sokneråd vedtar det fremlagte regnskapet.  
For å styrke bladets egenkapital vil Grindheim sokneråd bidra med kr 3 000,- også i 
2018. Kostnaden dekkes av disponibel egenkapital.  
 
Behandling i soknerådet sak 03/18 – 06.03.18 
Grindheim sokneråd vedtar det fremlagte regnskapet.  
For å styrke bladets egenkapital vil Grindheim sokneråd bidra med kr 3 000,- også i 
2018. Kostnaden dekkes av disponibel egenkapital.  
 
Enstemmig vedtak i soknerådet sak 03/18 –06.03.18 
Grindheim sokneråd vedtar det fremlagte regnskapet.  
For å styrke bladets egenkapital vil Grindheim sokneråd bidra med kr 3 000,- også i 
2018. Kostnaden dekkes av disponibel egenkapital.  
  



 
Sak nr.: 
04/18 

Møtedato: 
06.03.18 

Arkiv: 
36 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – Fasteaksjonen  
Det er lang tradisjon for at konfirmantene i Grindheim deltar i Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon. Slik er det også i år, men årets konfirmant trenger bidrag fra soknerådet og 
resten av menigheten for å få bøssebærere nok til å dekke alle rodene. Det trengs også to 
personer til å organisere innsamlingen på aksjonsdagen. De sender ut bøssebærerne, tar 
imot bøssebærerne, skriver kvittering og sørger for at pengene kommer i banken. 
«Basen» foreslås å være i Nystova på heimen. 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
 
Behandling i soknerådet sak 04/18 – 06.03.18 
Fasteaksjonen tirsdag 20.mars kl.17: vi trenger flere bøssebærere, 10 roder. 
 
Enstemmig vedtak i soknerådet sak 04/18 –06.03.18 
Fasteaksjonen tirsdag 20.mars kl.17: vi trenger flere bøssebærere, 10 roder. 
  



 
Sak nr.: 
05/18 

Møtedato: 
06.03.18 

Arkiv: 
511 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksfremstilling – Dugnad på Kirkegården  
Grindheim sokneråd inviterer hver vår til dugnad på kirkegården. Fremmøtte tar selv 
med utstyr som hageredskaper og trillebår til eget bruk. Soknerådet stiller med 
bevertning. Kirkekontoret tar ansvar for annonsering og ordner med henger til 
hageavfallet.   
 
Forslag til vedtak 
Dugnaden legges til mandag 30. april kl. 17.00. 
 
Behandling i soknerådet sak 05/18 – 06.03.18 
Dugnaden legges til mandag 30. april kl. 17.00. 
Soknerådet ordner bevertning. 

 
Enstemmig vedtak i soknerådet sak 05/18 – 06.03.18 
Dugnaden legges til mandag 30. april kl. 17.00. 
Soknerådet ordner bevertning. 
  



 
Sak nr.: 
06/18 

Møtedato: 
06.03.18 

Arkiv: 
411 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksfremstilling – Metallrist ved hovedinngangen 
For å sikre fremkommeligheten til kirka blir trappa ved hovedinngangen strødd med 
sand/ leca-safe. Dette dras med inn i kirka og fører til tidkrevende renhold. Det er 
kommet forslag om å gå til innkjøp av en metallrist som kan legges på toppen av trappa 
for å trø/riste av sand/leca-strø fra sålen før en går inn.  
 
Forslag til vedtak 
Saken sendes til fellesrådet for videre oppfølging. 
 
Behandling i soknerådet sak 06/18 – 06.03.18 
Trond Flottorp jobber videre med saken. 
 

Enstemmig vedtak i soknerådet sak 06/18 – 06.03.18 
Trond Flottorp jobber videre med saken. 
  



 
Sak nr.: 
07/18 

Møtedato: 
06.03.18 

Arkiv: 
321 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksfremstilling – Gave til dåpsbarn 
Det er fremmet forslag om å undersøke medlemskap i Tripp Trapp- kubben for 
menighetens dåpsbarn. Dette er IKO-forlagets dåpsklubb som sender ut alderstilpasset 
pakker tre ganger i året (før jul, påske og før sommeren). Pakkene har ulikt innhold og 
kan for eksempel inneholde bøker, aktivitetshefte, klistermerkebøker, tøyleker ol. 
Tilbudet gjelder barn i alderen 0-12 år. Pakkene kan sendes direkte til barnet. Pris pr 
pakke er ca 330,-. Flere menigheter tilbyr medlemskap i Tripp Trapp dåpskubb for sine 
medlemmer. Mer informasjon om dåpsklubben finnes på: https://iko.no/tripp-trapp  
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling i soknerådet sak 07/18 – 06.03.18 
Tripp Trapp – brosjyre deles ut til dåpsforeldre. Trosopplæringsutvalget vurderer om de 
kan gi en pakke første året. 
 
Enstemmig vedtak i soknerådet sak 07/18 – 06.03.18 
Tripp Trapp – brosjyre deles ut til dåpsforeldre. Trosopplæringsutvalget vurderer om de 
kan gi en pakke første året.  

https://iko.no/tripp-trapp


 
Sak nr.: 
08/18 

Møtedato: 
06.03.18 

Arkiv: 
423 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksfremstilling – Bilde  
Leder i Grindheim sokneråd har mottatt en henvendelse fra E. Haaland angående et 
maleri av Grindheim kykje malt av Olav Seter i 1941. Kostnaden for maleriet er kr 900,-. 
Sammen med maleriet som oppbevares på kirkekontoret, kan disse to maleriene bidra 
til å underbygge historien rundt arbeidet med å tilbakeføre rosemalingen i Grindheim 
kyrkje.   
 
Forslag til vedtak 
Grindheim sokneråd dekker kostnadene på kr 900,-, til innkjøp av maleriet. Kostnaden 
dekkes av fond «forskjønnelse kirken».   
 
Behandling i soknerådet sak 08/18 – 06.03.18 
Grindheim sokneråd dekker kostnadene på kr 900,-, til innkjøp av maleriet. Kostnaden 
dekkes av fond «forskjønnelse kirken».  
 
Enstemmig vedtak i soknerådet sak 08/18 – 06.03.18 
Grindheim sokneråd dekker kostnadene på kr 900,-, til innkjøp av maleriet. Kostnaden 
dekkes av fond «forskjønnelse kirken».   
 
  



 
Sak nr.: 
09/18 

Møtedato: 
06.03.18 

Arkiv: 
390 

Saksbehandler: 
IB 

 
Eventuelt 
  

a) Liv Vasland ønsker å bytte kirkevertjobben julaften. Ragnhild evt andre kan ta 
det.  

b) 17.mai-gudstjenesten er satt opp til kl.12:30. Det går ikke mtp tidspunktet for 
gudstjenesten i Åseral. 17.mai-komiteen ønsker kl.13. 

c) Orientering om sak i forbindelse med konfirmantarbeidet. 
d) Påskjønnelse til Lise Finseth. Vel fortjent! 
e) Rullestolbrukere i Grindheim kirke. Hva kan gjøres? 
f) Fellesnemnda Nye Lyngdal – hvordan kan vi tenke videre? 

Trosopplæringsutvalget ser videre på dette. 
g) Tematorsdag i Lyngdal v/Helge Simonnes. Noe for Grindheim, Konsmo og 

Audnedal? Ingunn Birkeland ser videre på koordinering av dette og sjekker 
kostnader. 

h) Gave til gospelsangerne fra USA (selbuvotter fra Torill Vårdal) dekkes av 
soknerådet. 
Geir Ola og Liv selger billetter. Brannvakter. 

 


