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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 12. september 2018  
MØTESTED: Homstøl, på hytta til Geir Ola 
Ansvar for mat/kaffe/åpningsord: Liv Vasland 
 
 

 Godkjenning av innkalling 
 Godkjenning av referat fra møtet 24.04.2018 
 Godkjenning av saksliste 

 
 
Orientering: 
Arbeid på kirkegården 
Evaluering av konfirmanttiden 2017/2018 
 
 
  Saksliste:  

Sak 17/18: Nye benkeputer i kirka  
Sak 18/18: Gave til kirkega rden  
Sak 19/18: Bøker og postkort 
Sak 20/18: Sakristi –endelig regnskap  
Sak 21/18: Temakvelder 
Sak 22/18: Uttalelse prostigrenser 
Sak 23/18: Konfirmantleir 
Sak 24/18: Gudstjenesteliste 2019 
Eventuelt 



 
Sak nr.: 
17/18 

Møtedato: 
12.09.18 

Arkiv: 
411/123/161 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – Nye benkeputer i kirka 
Viser til sak 15/18 av 14.04. Quality Produkts tilbyr kr 1450,- pr pute. For 25 puter (inkl. 
pute til organist og kirketjener?) blir kostanden totalt kr 36 250 + mva. Vedlagt følger 
pristilbudet.  
Soknerådet mottar kr 25 000,- fra Helselaget til formålet. Ut fra dette vil det komme en 
egenandel til soknerådet på kr 11 250,-. Kostnadene kan dekkes av fond «forskjønnelse 
av kirken». I følge regnskapet pr 31.12.17 var beholdningen på fondet kr 31 799,53.     
 
Da det er kirkelig fellesråd som har ansvar for drift og vedlikehold av kirkene, vil 
prosjektet inngå som en del av fellesrådets budsjett.   
 
Forslag til vedtak 
Grindheim sokneråd overfører pengegaven på kr 25 000,- fra Grindheim helselag til 
Audnedal kirkelige fellesråd. Kostnadene på kr 11 250, dekkes av fond «forskjønnelse av 
kirken». 
 
Behandling i soknerådet sak 17/18 – 12.09.18 
Grindheim sokneråd overfører pengegaven på kr 25 000,- fra Grindheim helselag til 
Audnedal kirkelige fellesråd. Kostnadene på kr 11 250, dekkes av fond «forskjønnelse av 
kirken». 
 
Vedtak i soknerådet sak 17/18 –12.09.18 
Grindheim sokneråd overfører pengegaven på kr 25 000,- fra Grindheim helselag til 
Audnedal kirkelige fellesråd. Kostnadene på kr 11 250, dekkes av fond «forskjønnelse av 
kirken». 
 
  



 
Sak nr.: 
18/18 

Møtedato: 
14.04.18 

Arkiv: 
510/123 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – Gave til kirkegården 
 
Grindheim sokneråd mottok den 01.06.2018 kr 50 000,- den til forskjønnelse av 
kirkegården (og særlig vanning). Arbeidsgruppa for kirkegården, nedsatt i sak 13/18 av 
14.04.18 har tatt dette med i sine innspill som det blir orientert om i møtet. Gruppa 
hadde møte mandag 03.09 og foreslår følende: 

- Vest for 460: flytte de 2 vannpostene bort fra gjerdet og opp til fjellet 
- Vannpost på sakristiet flyttes ut fra veggen 

Alle fire vannposter: 
- Rør og kraner monteres i/på oppreist stein med hylle som kannen kan settes på 
- Stativ som vannkanner kan henges på 
- Steinhelle i bakken under vannkranen for å unngå vannsøl i gress/jord 

Arbeidet fortsetter med å hente inn priser. Arbeidet utføres 2019.    
 
Forslag til vedtak 
Da det er kirkelig fellesråd som har ansvar for drift og vedlikehold av kirkegården, blir 
pengegaven på kr 50 000,- overført til Audnedal kirkelige fellesråd.  
 
Behandling i soknerådet sak 18/18 – 12.09.18 
Da det er kirkelig fellesråd som har ansvar for drift og vedlikehold av kirkegården, blir 
pengegaven på kr 50 000,- overført til Audnedal kirkelige fellesråd.  
 
Vedtak i soknerådet sak 18/18 –12.09.18 
Da det er kirkelig fellesråd som har ansvar for drift og vedlikehold av kirkegården, blir 
pengegaven på kr 50 000,- overført til Audnedal kirkelige fellesråd.  
  



 
Sak nr.: 
19/18 

Møtedato: 
12.09.18 

Arkiv: 
305/152 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – Bøker og postkort 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I begynnelsen av august ble over 100 bøker lagt ut for salg i bokhandler på Evje, i 
Lyngdal og Mandal, samt lokale butikker og utsalgssteder på Byremo og i Konsmo.   
 
Forslag til vedtak 
Grindheim sokneråd overfører kr 25 200,- til Audnedal kirkelige fellesråd for å dekke 
utgiftene som har vært med trykking og omkostninger i forbindelse med bokutgivelsen. 
Alt salg ut over kr 25 200,- tilfaller i sin helhet Grindheim sokneråd. 
 
 

Oversikt bøker og postkort
eks. mva mva inkl. mva

Faktura Bjorvand og co

Bøker 65 000 16 250 81 250

Postkort 1 800 450 2 250

Frakt 700 175 875

Mirakel Foto

Time bedrift 2 700 675 3 375

Totalt 70 200 17 550 87 750

Mottatt tilskudd til formålet til Audnedal kirkelige fellesråd 

Mottatt Avsender Beløp

24.02.2014 Audnedal Krf 10 000

31.12.2012 Sparebanken Sør 10 000

20.12.2012 Vest-Agder Fylkeskommune 10 000

18.05.2012 Opplysningsvesnets Fond 15 000

Totalt 45 000

I følge regnskape0ne fra 2012 og 2013 er disse midlene ikke avsatt, 

men inngått i årsoverskuddet som er satt av på disposisjonsfond.

Utgifter trykkeriet eks. mva 67 500,00

Utgifter fotograf eks. mva 2 700,00

-Tilskudd -45 000,00

Udekket 25 200,00

Udekket 25 200,00

-Boksalg pr 23.08.18 -21 391,24

Gjenstår 3 808,76



 
Behandling i soknerådet sak 19/18 – 12.09.18 
Grindheim sokneråd overfører kr 25 200,- til Audnedal kirkelige fellesråd for å dekke 
utgiftene som har vært med trykking og omkostninger i forbindelse med bokutgivelsen. 
Alt salg ut over kr 25 200,- tilfaller i sin helhet Grindheim sokneråd. 
 
Vedtak i soknerådet sak 19/18 –12.09.18 
Grindheim sokneråd overfører kr 25 200,- til Audnedal kirkelige fellesråd for å dekke 
utgiftene som har vært med trykking og omkostninger i forbindelse med bokutgivelsen. 
Alt salg ut over kr 25 200,- tilfaller i sin helhet Grindheim sokneråd. 
  



 
Sak nr.: 
20/18 

Møtedato: 
12.09.18 

Arkiv: 
411/161 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksfremstilling – Sakristi –endelig regnskap  
 
Bevegelser i prosjekt 10007 eks mva: 

 
I tillegg har det kommet en faktura fra ERV på kr 7 219,- eks mva som ikke er ført i 
regnskapet. 
 

Regnskapet på prosjektet viser da totalt kostnader på kr 46 519,-. Av disse var kr 
32 000,- budsjettert og dekkes av fellesrådet. I følge regnskapet til Grindheim sokneråd 
har det pr 23.08.18 kommet inn kr 2 000,- til formålet.  
 

 
 
Forslag til vedtak 
Grindheim sokneråd overfører kr 14 519,- til Audnedal kirkelige fellesråd for å dekke de 
resterende kostnadene med sakristiet. Av disse 14 519,- er kr 2 000,- innkomne gaver og 
de resterende Kr 12 519,- dekkes av fond «arbeid i kyrkjelyden».     
 
Behandling i menighetsrådet sak 20/18 – 12.09.18 
Grindheim sokneråd overfører kr 14 519,- til Audnedal kirkelige fellesråd for å dekke de 
resterende kostnadene med sakristiet. Av disse 14 519,- er kr 2 000,- innkomne gaver og 
de resterende Kr 12 519,- dekkes av fond «forskjønnelse av kirka».     
 
Vedtak i menighetsrådet sak 20/18 – 12.09.18 
Grindheim sokneråd overfører kr 14 519,- til Audnedal kirkelige fellesråd for å dekke de 
resterende kostnadene med sakristiet. Av disse 14 519,- er kr 2 000,- innkomne gaver og 
de resterende Kr 12 519,- dekkes av fond «forskjønnelse av kirka».     
 
  

10 007 møbelringen 13 588

10 007 Thorsland 11 498

10 007 kaffetrakter 4 550

10 007 container 375

10 007 container 300

10 007 container, avslutnming 5 695

10 007 Eikås 124

10 007 Løkkan 3 170

10 007 39 300

Kostnader 46 519

Fellesrådet -32 000

Gaver -2 000

Gjenstår 12 519



 
Sak nr.: 
21/18 

Møtedato: 
12.09.18 

Arkiv: 
360 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksfremstilling –Temakvelder 
Temakveldene har sa  langt vært billige for soknera det.  Na  planlegges det a  leie inn 
innledere som tar betalt.  Det er mulig a  ta inngangspenger eller kollekt, men da vil det 
hele tiden være risiko for underskudd. 
Temakveldene er menighetsarbeid, og det er naturlig a  bruke soknera dets midler til a  
dekke utgifter.  Det kan være en post i budsjettet som kan være merket temakvelder.  
Dette vil fungere som en underskuddsgaranti. 
 
Forslag til vedtak 
I budsjettet for 2019 legges det inn kostnader til temakvelder på kr 5 000,-. 
 
Behandling i menighetsrådet sak 21/18 – 12.09.18 
I budsjettet for 2019 legges det inn kostnader til temakvelder på kr 5 000,-. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 21/18 – 12.09.18 
I budsjettet for 2019 legges det inn kostnader til temakvelder på kr 5 000,-. 
 
  



 
Sak nr.: 
22/18 

Møtedato: 
12.09.18 

Arkiv: 
002 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling- prostigrenser 
 
Saksframstilling- Høringsuttalelse prostistruktur  
Agder og Telemark bispedømmer sendte 17. august 2018 ut rapport fra 
prostistrukturutvalget nedsatt av Bispedømmerådet. Bakgrunnen for arbeidet var 
kommunereformens betydning for kirkelig inndeling.  
I Vest-Agder får sammenslåing av Audnedal og Lyngdal kommuner direkte betydning for 
prosti-inndelingen. Kommunene tilhører i dag henholdsvis Mandal og Lister prosti.  
Utvalget foreslår at Audnedal overføres til Lister prosti, at Åseral overføres til Otredal prosti 
og at Mandal og Lister prosti slås sammen til ett nytt Lister og Mandal prosti.  
Høringsbrev og rapport fra prostistrukturutvalget er vedlagt i eget dokument. 
  
Forslag til vedtak  
Grindheim sokneråd stiller seg bak forslaget om at Audnedal overføres til Lister prosti 
som følge av den nye kommunestrukturen. Lyngdal vil bli sentrum i den nye kommunen 
og det er naturlig for oss å vende oss vestover i form av samarbeid med andre 
sammenlignbare menigheter og andre naturlige samarbeidsenheter. Det nye prostiet vil 
da ha en hensiktsmessig størrelse, både i forhold til tjenestefellesskap for prestene, men 
også samarbeid og samvirke mellom menighetene, rådene og ansatte.   
 
Vi forutsetter at forslaget om å overføre Åseral til Otredal prosti blir gjennomført. Som 
følge av dette ser vi for oss at soknepresten i Grindheim og Konsmo kan styrke arbeidet i 
menighetene her med økt gudstjenestefrekvens og annet menighetsarbeid. 
Sammenlignbare menigheter som Kvås, Hægebostad og Eiken i Lister prosti har alle 
bedre prestedekning og hyppigere gudstjenestefrekvens enn hva Konsmo og Grindheim 
har i dag. Vi ønsker opp på samme nivå for å bidra til et sunt menighetsliv i vekst og 
utvikling.   
 
Grindheim sokneråd vil sterkt anbefale Bispedømmerådet å vurdere sammenslåing av 
prosti i andre deler av bispedømmet for å få en jevnere fordeling av presteressursene 
mellom prostiene.  
 
Vi foreslår at det nye prostiet får navnet Vestre Agder prosti. 
 
Behandling i soknerådet sak 22/18 -12.09.18:  
Grindheim sokneråd stiller seg bak forslaget om at Audnedal overføres til Lister prosti 
som følge av den nye kommunestrukturen. Lyngdal vil bli sentrum i den nye kommunen 
og det er naturlig for oss å vende oss vestover i form av samarbeid med andre 
sammenlignbare menigheter og andre naturlige samarbeidsenheter. Det nye prostiet vil 
da ha en hensiktsmessig størrelse, både i forhold til tjenestefellesskap for prestene, men 
også samarbeid og samvirke mellom menighetene, rådene og ansatte.   
 
Vi forutsetter at forslaget om å overføre Åseral til Otredal prosti blir gjennomført. Som 
følge av dette ser vi for oss at soknepresten i Grindheim og Konsmo kan styrke arbeidet i 



 
menighetene her med økt gudstjenestefrekvens og annet menighetsarbeid. 
Sammenlignbare menigheter som Kvås, Hægebostad og Eiken i Lister prosti har alle 
bedre prestedekning og hyppigere gudstjenestefrekvens enn hva Konsmo og Grindheim 
har i dag. Vi ønsker opp på samme nivå for å bidra til et sunt menighetsliv i vekst og 
utvikling.   
 
Grindheim sokneråd vil sterkt anbefale Bispedømmerådet å vurdere sammenslåing av 
prosti i andre deler av bispedømmet for å få en jevnere fordeling av presteressursene 
mellom prostiene.  
 
Vi foreslår at det nye prostiet får navnet Vestre Agder prosti.  
 
Grindheim sokneråd vil også gjøre prostistrukturutvalget oppmerksomme på at 
endringene i prostigrensene vil føre til behov for å øke prostestillingen og at 
prestestillingen i Audnedal og Åseral bør fordeles til 40 % i Åseral kommune og 60 % i 
nåværende Audnedal kommune (30 % i Konsmo og 30 % i Grindheim) etter endringene, 
i motsetning til rapporten som foreslår 50 % på hver av kommunene. 
  
Vedtak i soknerådet sak 22/18 -12.09.18:  
Grindheim sokneråd stiller seg bak forslaget om at Audnedal overføres til Lister prosti 
som følge av den nye kommunestrukturen. Lyngdal vil bli sentrum i den nye kommunen 
og det er naturlig for oss å vende oss vestover i form av samarbeid med andre 
sammenlignbare menigheter og andre naturlige samarbeidsenheter. Det nye prostiet vil 
da ha en hensiktsmessig størrelse, både i forhold til tjenestefellesskap for prestene, men 
også samarbeid og samvirke mellom menighetene, rådene og ansatte.   
 
Vi forutsetter at forslaget om å overføre Åseral til Otredal prosti blir gjennomført. Som 
følge av dette ser vi for oss at soknepresten i Grindheim og Konsmo kan styrke arbeidet i 
menighetene her med økt gudstjenestefrekvens og annet menighetsarbeid. 
Sammenlignbare menigheter som Kvås, Hægebostad og Eiken i Lister prosti har alle 
bedre prestedekning og hyppigere gudstjenestefrekvens enn hva Konsmo og Grindheim 
har i dag. Vi ønsker opp på samme nivå for å bidra til et sunt menighetsliv i vekst og 
utvikling.   
 
Grindheim sokneråd vil sterkt anbefale Bispedømmerådet å vurdere sammenslåing av 
prosti i andre deler av bispedømmet for å få en jevnere fordeling av presteressursene 
mellom prostiene.  
 
Vi foreslår at det nye prostiet får navnet Vestre Agder prosti. 
 
Grindheim sokneråd vil også gjøre prostistrukturutvalget oppmerksomme på at 
endringene i prostigrensene vil føre til behov for å øke prostestillingen og at 
prestestillingen i Audnedal og Åseral bør fordeles til 40 % i Åseral kommune og 60 % i 
nåværende Audnedal kommune (30 % i Konsmo og 30 % i Grindheim) etter endringene, 
i motsetning til rapporten som foreslår 50 % på hver av kommunene. 
 



 
Sak nr.: 
23/18 

Møtedato: 
12.09.18 

Arkiv: 
332 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – konfirmantleir 
 
Grindheim sokneråd har i flere år støttet opp om den felles konfirmantleiren for Mandal 
prosti på Lista/ i Kragerø. Erfaringen viser at hvert år er en eller flere konfirmanter som 
er lite motivert for å reise av sted og dermed må ha ekstra undervisning for å dekke opp 
de timene med undervisning som konfirmasjonstiden skal inneholde. Soknerådet må 
vurdere om leiren i Kragerø fortsatt skal inngå som en del av konfirmantundervisningen 
eller om undervisningen skal legges opp annerledes. 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
 
 
Behandling i soknerådet sak 23/18 -12.09.18:  
Grindheim sokneråd ønsker at leiren i Kragerø fortsatt skal være en del av 
konfirmantundervisningen.  
 
Vedtak i soknerådet sak 23/18 -12.09.18:  
Grindheim sokneråd ønsker at leiren i Kragerø fortsatt skal være en del av 
konfirmantundervisningen.  
 
  



 
Sak nr.: 
24/18 

Møtedato: 
12.09.18 

Arkiv: 
311/317 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksfremstilling –Gudstjenesteliste 2019 
Forslag til vedtak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslag til gudstjenesteliste for Grindheim sokneråd 2019 

Dato Kl. Offer til Kirkevert/ 
brannvakt 

 

20.01. Kl.11.00 NMS 
Misjonsprosjektet 

Vigdis F.  
 

17.02. kl.11.00 Bibelselskapet Liv 6-års bibel 

10.03. kl.11.00 Arbeid i kyrkjelyden Ragnhild Kyrkjelydens 
årsmøte KK 

31.03. Kl.11.00 Åpne dører  John v/ vikar 

18.04. Kl.11.00 Strømmestiftelsen Trond Skjærtorsdag 

22.04. Kl.11.00 NMS 
Misjonsprosjektet 

Vigdis K 2. påskedag 

01.05. kl. 11.00 Kirkens bymisjon Vigdis F Arbeidernes dag 

12.05. Kl.11.00 Konfirmantene 
bestemmer 

Liv Samtalegudstjeneste 
KK 

17.05. Kl.13.00 Kirkens Nødhjelp John og Ragnhild 
 

26.05. Kl.11.00 Maritastiftelsen Vigdis K 
 

10.06. kl.11.00 
 

John 2. pinsedag 

28.07. kl.11.00 Kirkens SOS Vigdis K 
 

25.08. kl.11.00 Arbeid i kyrkjelyden Vigdis F og Liv Konfirmasjon 

22.09. kl.11.00 Byremo og Sveindal 
søndagsskoler 

John Søndagsskolen dag 
4- års bok KK 

13.10. kl.11.00 NMS 
misjonsprosjektet 

Ragnhild Konfirmantpresentas
jon/ 50-års 
konfirmanter KK 

03.11. kl.11.00 Kirkens SOS Trond Allehelgen 

08.12. kl.11.00 Wycliffe Vigdis K 2. søndag i advent 
Lys Våken 

24.12. 16.00 Blå Kors Vigdis F og Liv Julaften 



 
Behandling i menighetsrådet sak 24/18 – 12.09.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Forslag til gudstjenesteliste for Grindheim sokneråd 2019 

Dato Kl. Offer til Kirkevert/ 
brannvakt 

 

20.01. Kl.11.00 NMS 
Misjonsprosjektet 

Vigdis F.  
 

17.02. kl.11.00 Bibelselskapet Liv 6-års bibel 

10.03. kl.11.00 Arbeid i kyrkjelyden Ragnhild Kyrkjelydens 
årsmøte KK 

31.03. Kl.11.00 Åpne dører  John v/ vikar 

18.04. Kl.11.00 Strømmestiftelsen Trond Skjærtorsdag 

22.04. Kl.11.00 NMS 
Misjonsprosjektet 

Vigdis K 2. påskedag 

01.05. kl. 11.00 Kirkens bymisjon Vigdis F Arbeidernes dag 

12.05. Kl.11.00 Konfirmantene 
bestemmer 

Liv Samtalegudstjeneste 
KK 

17.05. Kl.13.00 Kirkens Nødhjelp John og Ragnhild 
 

26.05. Kl.11.00 Maritastiftelsen Vigdis K 
 

10.06. kl.11.00 
 

John 2. pinsedag 

28.07. kl.11.00 Kirkens SOS Vigdis K 
 

25.08. kl.11.00 Arbeid i kyrkjelyden Vigdis F og Liv Konfirmasjon 

22.09. kl.11.00 Byremo og Sveindal 
søndagsskoler 

John Søndagsskolen dag 
4- års bok KK 

13.10. kl.11.00 NMS 
misjonsprosjektet 

Ragnhild Konfirmantpresentas
jon/ 50-års 
konfirmanter KK 

03.11. kl.11.00 Kirkens SOS Trond Allehelgen 

08.12. kl.11.00 Wycliffe 
Menighetsbladet 

Vigdis K 2. søndag i advent 
Lys Våken 

24.12. 16.00 Blå Kors Vigdis F og Liv Julaften 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gudstjenesteliste for Grindheim sokneråd 2019 
Vedtatt i sak 24/18 av 12.09.18 
Dato Kl. Offer til Kirkevert/ 

brannvakt 
 

20.01. Kl.11.00 NMS 
Misjonsprosjektet 

Vigdis F.  
 

17.02. kl.11.00 Bibelselskapet Liv 6-års bibel 

10.03. kl.11.00 Arbeid i kyrkjelyden Ragnhild Kyrkjelydens 
årsmøte KK 

31.03. Kl.11.00 Åpne dører  John v/ vikar 

18.04. Kl.11.00 Strømmestiftelsen Trond Skjærtorsdag 

22.04. Kl.11.00 NMS 
Misjonsprosjektet 

Vigdis K 2. påskedag 

01.05. kl. 11.00 Kirkens bymisjon Vigdis F Arbeidernes dag 

12.05. Kl.11.00 Konfirmantene 
bestemmer 

Liv Samtalegudstjeneste 
KK 

17.05. Kl.13.00 Kirkens Nødhjelp John og Ragnhild 
 

26.05. Kl.11.00 Maritastiftelsen Vigdis K 
 

10.06. kl.11.00 
 

John 2. pinsedag 

28.07. kl.11.00 Kirkens SOS Vigdis K 
 

25.08. kl.11.00 Arbeid i kyrkjelyden Vigdis F og Liv Konfirmasjon 

22.09. kl.11.00 Byremo og Sveindal 
søndagsskoler 

John Søndagsskolen dag 
4- års bok KK 

13.10. kl.11.00 NMS 
misjonsprosjektet 

Ragnhild Konfirmantpresentas
jon/ 50-års 
konfirmanter KK 

03.11. kl.11.00 Kirkens SOS Trond Allehelgen 

08.12. kl.11.00 Menighetsbladet Vigdis K 2. søndag i advent 
Lys Våken 

24.12. 16.00 Blå Kors Vigdis F og Liv Julaften 



 
 

Sak nr.: 
25/18 

Møtedato: 
12.09.18 

Arkiv: 
369 

Saksbehandler: 
IB 

 
Eventuelt 
 

a) Handicaptilgang i kirkerommet. Soknera det har ønske om at det blir en befaring 
for a  se pa  muligheter. Vi spør kirkevergen om a  ta saken videre og spørre med 
seg Alf Rune Vra lstad. 

b) Møte mandag 29. april i Konsmo for sokne-/menighetsra dene og de som har stilt 
seg villig til a  sta  pa  liste.  

c)  Arbeid i kyrkjelyden: Ønske om a  snakke om de lange linjene i arbeidet va rt. Hva 
ønsker vi fremover? Vi tar det opp pa  neste møte 20. november. Prosten inviteres 
ogsa . 

d) Valgkomite som skal spørre kandidater til neste soknera d, ma  settes opp. 
 
 


