MØTEBOK
MØTESTED
«Nystova»

DATO
16.02.2016

FRA KL
19.30

TIL KL
22.15

TIL STEDE PÅ MØTET:
Vigdis Finseth, Liv Vasland, John Øydna, Lise
MEDLEMMER
Finseth Løland, Ragnhild Margrete Huseby Solås,
Trond Flottorp, Geir Ola Tveit
VAREMEDLEMMER Vigdis Sætre Koppen
Elisabeth Seland, Øystein Lauen
ANDRE
ANDAKT/MAT Trond
FORFALL
Flottorp

GODKJENNING AV
INNKALLING:
Ingen merknader

GODKJENNING AV
REFERAT FRA MØTE
03.11.15:
Ingen merknader

GODKJENNING AV
SAKSLISTE:
Ingen merknader

Behandling av saker:
1/16 -> 10/16
Underskrift:
Det er vedtatt at dersom denne møteboka godkjennes på neste møte, trengs det
ikke underskrifter fra soknerådets medlemmer.

TIL MEDLEMMER AV GRINDHEIM SOKNERÅD:
Vigdis Finseth, Liv Vasland, John Øydna, Lise Finseth Løland, Ragnhild Margrete Huseby
Solås, Trond Flottorp, Geir Ola Tveit
Eventuelt lovlig forfall meldes menighetssekretær Elisabeth på SMS 456 00 886, slik at
varamedlem kan kalles inn.
INNKALLING TIL MØTE 16. februar kL. 19.30
MØTESTAD: «Nystova»
Ansvar for andakt og bevertning: Trond





Orientering fra Øystein Lauen
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av referat fra møtet 03.11.15
Godkjenning av saksliste

Saksliste:
Sak 1/16: Årsregnskap for Grindheim soknerad 2015
Sak 2/16: Årsmelding 2015
Sak 3/16: Ringereglement
Sak 4/16: Årbeid i menigheten: annonsering, bruk av projektor
Sak 5/16: Utleie av kirke til vigsler
Sak 6/16: Bispevisitas september 2016
Sak 7/16: Ledning til projektor og piano
Sak 8/16: Friluftsgudstjeneste
Sak 9/16: Fasteaksjonen
Sak 10/16: Kirkekaffe
Eventuelt

Sak nr.:
1/16

Møtedato:
16.02.16

Arkiv:
134

Saksframstilling – Årsregnskap for Grindheim sokneråd 2015
Vedlagt ligger revisjonsmelding for Grindheim sokneråd 2015.
Forslag til vedtak
Grindheim soknerad tek revisjonsmeldinga til etterretning.
Behandling i soknerådet sak 1/16 – 16.02.16
Grindheim soknerad tek revisjonsmeldinga til etterretning.
Vedtak i soknerådet sak 1/16 – 16.02.16
Grindheim soknerad tek revisjonsmeldinga til etterretning.

Saksbehandler:
ES

Sak nr.:
2/16

Møtedato:
16.02.16

Arkiv:
046

Saksbehandler:
ES

Saksframstilling – Årsmelding 2015
Vedlagt følgjer årsmelding for Grindheim sokneråd 2014. Denne ønskes framlagt på
kyrkjelydens årsmøte 6. mars.
Forslag til vedtak
Grindheim soknerad godkjenner arsmeldinga 2015.
Behandling i soknerådet sak 2/16 – 16.02.16
Grindheim soknerad godkjenner arsmeldinga 2015.
Vedtak i soknerådet sak 2/16 – 16.02.16
Grindheim soknerad godkjenner arsmeldinga 2015.

Sak nr.:
3/16

Møtedato:
16.02.16

Arkiv:
221

Saksbehandler:
ES

Ringereglement
I reglene for Den Norske Kirke står det følgende:
«§ 3. På vanlige søn- og helligdager Til hovedgudstjenesten: To forringinger, vanligvis med
den største klokken, hver gang i ca. 5 minutter, til de tider 3 som er lokal sedvane (f. eks. 9 og
10, eller 10 og 10. 30 e. l.). Sammenringing, med alle klokker, i ca. 5 minutter. Denne ringing
kan avsluttes med tre klemt, helst med den største klokken. Før de avsluttende tre slagene, kan
det være informasjon om dagens gudstjeneste og stilhet. De avsluttende 3 ganger 3 klemt, i tre
atskilte grupper, og helst med den største klokken. Til andre gudstjenester: Bare
sammenringing.»
og
«1.2 I samråd med ringer/kirketjener og kirkens prest avgjør menighetsrådet hvordan
ringebestemmelsene best kan tilpasses vedkommende kirke ut fra foreliggende muligheter
(antall klokker) og tidligere praksis. Rådet sørger for at bestemmelsene for den enkelte kirke
blir trykt og kunngjort på passende måte.»
I Grindheim er det per nå ingen forringing, og dette bør endres slik at reglene følges. I
Konsmo ringes det en gang før gudstjenesten, og dette bør også gjelde i Grindheim.
Forslag til vedtak
Grindheim soknerad vedtar at det skal ringes pa forhand med klokkene i Grindheim, en
halv time før gudstjenesten begynner, i tillegg til sammenringingen fem minutter før
gudstjenesten.
Behandling i soknerådet sak 3/16 – 16.02.16
Soknerådet vedtar at fra nå skal det ringes inntil fem minutter en halv time før
gudstjenesten, samt inntil fem minutter før gudstjenesten.
Vedtak i soknerådet sak 3/16 – 16.02.16
Soknerådet vedtar at fra nå skal det ringes inntil fem minutter en halv time før
gudstjenesten, samt inntil fem minutter før gudstjenesten.

Sak nr.:
4/16

Møtedato:
16.02.16

Arkiv:
319/411

Saksbehandler:
ES

Saksframstilling – Arbeid i kyrkjelyden: annonsering, bruk av projektor
Annonsering
Hvordan skal vi annonsere gudstjenester på best mulig måte, når vi skal ta hensyn til pris og
effekt (antall personer vi har nådd)? Noen av mulighetene er:
 Menighetsblad
 Infoen (Hvor ofte skal vi sende med vedlegg?)
 Aviser
 Facebook (Kan Konsmo sin Facebookside også gjelde Grindheim?)
 Hjemmesiden, audnedal-kirken.no (Vi trenger en person på vegne av Grindheim
sokneråd til å kvalitetssikre innholdet på nettsida)
 Veggoppslag i bygda
Bruk av projektor
Til hvilke anledninger skal projektoren brukes, og hvem har ansvaret for å styre den?
Forslag til vedtak
Annonsering
Grindheim soknerad vedtar a fortsette a annonsere gudstjenester i Menighetsblad, ved
veggoppslag i bygda og i Lindesnes avis (via kirkevergen i Åseral).
Felles vedlegg til infoen for Grindheim og Grindheim prioriteres ved spesielle
anledninger (jul/paske o.l.).
Grindheim soknerad velger en person til a delta pa Konsmo kirkes Facebookside til a
ogsa oppdatere info fra Grindheim, forutsatt at Konsmo menighetsrad samtykker til
dette.
Grindheim soknerad velger en person til a følge med pa ÅKF sitt nye nettsted, og sja at
relevant informasjon fra Grindheim er oppdatert og korrekt.
Bruk av projektor
Grindheim soknerad vedtar a i utgangspunktet bruke projektor til alle gudstjenester der
det vanligvis har blitt trykka opp program. Dette for a spare tid, penger og miljø. Elles er
det opp til presten a vurdere. Det er ogsa prestens ansvar a finne noen til a styre
projektoren.
Behandling i soknerådet sak 4/16 – 16.02.16
Soknerådet synes det er fornuftig at Audnedal har en felles Facebookside, og avventer at
menighetssekretær/kirkeverge forklarer saken for Konsmo menighetsråd. Det ble
påpekt at det tross alt er vedtatt at det skal være mer samarbeide, og at Lindesnes har én
side for kirkene i Lindesnes.

Soknerådet vedtar at de som tilfeldigvis er innom nettsidene sier ifra dersom de ser noe
som ikke stemmer, eller som mangler. De stoler såpass på webredaktøren, at de velger å
ikke utnevne en spesiell person.
Soknerådet vedtar å ellers bruke informasjonskanalene som har blitt brukt tidligere, det
være seg avisa, infoen, menighetsbladet osv.
Grindheim soknerad vedtar a i utgangspunktet bruke projektor til alle gudstjenester der
det vanligvis har blitt trykka opp program. Dette for a spare tid, penger og miljø. Elles er
det opp til presten a vurdere. Det er ogsa prestens ansvar a finne noen til a styre
projektoren.
Vedtak i soknerådet sak 4/16 – 16.02.16
Soknerådet synes det er fornuftig at Audnedal har en felles Facebookside, og avventer at
menighetssekretær/kirkeverge forklarer saken for Konsmo menighetsråd. Det ble
påpekt at det tross alt er vedtatt at det skal være mer samarbeide, og at Lindesnes har én
side for kirkene i Lindesnes.
Soknerådet vedtar at de som tilfeldigvis er innom nettsidene sier ifra dersom de ser noe
som ikke stemmer, eller som mangler. De stoler såpass på webredaktøren, at de velger å
ikke utnevne en spesiell person.
Soknerådet vedtar å ellers bruke informasjonskanalene som har blitt brukt tidligere, det
være seg avisa, infoen, menighetsbladet osv.
Grindheim soknerad vedtar a i utgangspunktet bruke projektor til alle gudstjenester der
det vanligvis har blitt trykka opp program. Dette for a spare tid, penger og miljø. Elles er
det opp til presten a vurdere. Det er ogsa prestens ansvar a finne noen til a styre
projektoren.

Sak nr.:
5/16

Møtedato:
16.02.16

Arkiv:
415

Saksbehandler:
ES

Saksframstilling – Utleie av kirke til vigsler
Av og til kommer det spørsmål fra andre trossamfunn, om par kan vies i kirka med egen
prest. Det ønskes ett vedtak fra soknerådet på hvilke organisasjoner dette kan godtas
for, uten at det må fattes enkeltvedtak hver gang. Dette vil lette arbeidet både for kontor
og sokneråd.
Forslag til vedtak
Grindheim soknerad foreslar at kirken uten enkeltvedtak kan leias ut til vigsler i alle
norske, kristne trossamfunn. Dette forutsetter uansett at retningslinjer for utleie følgjes.
Behandling i soknerådet sak 5/16 – 16.02.16
Soknerådet vedtar at Grindheim kirke kan leies ut til kristne trossamfunn til vigsler og
gravferd. Det forutsetter at retningslinjer for utleie følges.
Vedtak i soknerådet sak 5/16 – 16.02.16
Soknerådet vedtar at Grindheim kirke kan leies ut til kristne trossamfunn til vigsler og
gravferd. Det forutsetter at retningslinjer for utleie følges.

Sak nr.:
6/16

Møtedato:
09.02.16

Arkiv:
301

Saksbehandler:
IB

Saksframstilling – Bispevisitas september 2016
Biskop Stein Reinertsen vil i september 2016 komme på visitas i Audnedal og Lindesnes
kommuner. Visitasens formål er å støtte, inspirere og veilede kyrkjelydar og tilsette, og å
gjøre kirkens nærvær i lokalsamfunnet synlig.
Den 28.01.15 var Arne Nilsen, kirkefagsjef bispedømmekontoret, prost Per Ragnar
Haraldstad, sokneprest Rolf M. Synnes, sokneprest Geir Ola Tveit, kirkeverge Ingunn og
Kirkeverge Siri samla for første planleggingsmøte. Ut ifrå dette møtet må dagene tirsons-tors fordeles mellom Audnedal og Lindesnes (fredag er forbeholdt utarbeidelse av
visitasforedrag/ lørdagen til søndagens preiken). Det blei uttrykt ønske om to
visitasgudstjenester på søndagen, noe Biskopen ynskjer å imøtekomme. Det blei
foreslått gudstjeneste i Konsmo kirke søndag kl.11.00 og Valle kirke kl. 17.00.
Forslag til program utarbeides lokalt. Følgende elementer inngår ofte i programmet:
menighet, institusjoner og kommune er prioritert. Næringsliv dersom tidsramma tillater
det. Det bør legges til rette for kontakt med kulturlivet, bedrifter, frivillige
organisasjoner og andre kirker og trossamfunn/religioner/livssynsorganisasjoner.
Biskopen kan bare invitere til møte med skule og barnehage i forbindelse med visitasen.
Biskopen skal ha sin oppmerksomhet vendt mot menighetslivet og gjøre seg kjent med
virksomheten i kyrkjelyden. Det kan til dømes skje ved:
 Åpent kulturarrangement i samarbeid med lag/foreninger
 Menighetsbyggende inspirasjonskveld, særlig invitasjon til medarbeidere og
kristne org.
 Lukka kveld for særlig inviterte/medarbeidere
 Arr for særlige målgruppe, eldre, ungdom el
I programmet bør det inngå programposter som viser kirkens diakonale ansvar og
arbeid i lokalsamfunnet, og menighetens trosopplæringsplan.
Biskopen skal møte alle råd og fellesråd. Samtalene skal ta utgangspunkt i foreliggende
planer, organisasjonens kjernevirksomhet, strategiske overveielser og særlige
utfordringer og satsinger i henhold til Kirkelovens § 9 Menighetsrådets oppgaver (og §
14 Fellesrådets oppgaver):
§9. Menighetsrådets oppgaver.
-Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og
nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende
betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og
legemlig og åndelig nød avhjulpet.
-Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni
innarbeides og utvikles i soknet.
-Menighetsrådet avgjør om det skal tas opp off er eller foretas innsamling i kirken og
forvalter de midler som blir samlet inn, bevilget eller gitt som gave til kristelig
virksomhet i soknet, med mindre annet er fastsatt. Regler om budsjettordning,

regnskapsføring og revisjon gis av departementet. Avgj ørelse om opprettelse av stillinger
skal godkjennes av kirkelig fellesråd.
-Menighetsrådet medvirker ved utnevning og tilsetting i kirkelige embeter og stillinger
etter de regler som gjelder til enhver tid.
-Menighetsrådet innbyr minst en gang i året de ti lsatte i soknet til å ta del i rådets
drøftinger om menighetsforholdene og de oppgaver som foreligger.
-Menighetsrådet forbereder og gir innstilling til avgjørelse i alle saker som legges fram for
menighetsmøtet, jfr. § 10, eller som menighetsmøtet selv ta r opp.
-Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i
soknet.
-Menighetsrådet skaffer til veie de opplysninger og gir de uttalelser som departementet
eller annen kirkelig myndighet ber om og utfører for øvrig de opp gaver som det til enhver
tid er pålagt av Kongen eller departementet.

Forslag til vedtak
Soknerådet utarbeider ei prioritert liste over forslag til programposter. Dersom
visitasgudstjenesten holdes i Konsmo, bør kveldsarrangementet være forbeholdt
Grindheim.
Behandling i soknerådet sak 6/16 – 09.02.16
Soknerådet ønsker å ha besøk av biskopen på heimen på dagtid, og å få til en møte
mellom biskopen og «folk flest», gjerne på kveldstid. Sokneråd ønsker også et møte med
ham. Det hadde også vært fint om han hadde tid til å besøke skolene, dersom skolene
også ønsker det.
Vedtak i soknerådet sak 6/16 – 09.02.16
Soknerådet ønsker å ha besøk av biskopen på heimen på dagtid, og å få til en møte
mellom biskopen og «folk flest», gjerne på kveldstid. Sokneråd ønsker også et møte med
ham. Det hadde også vært fint om han hadde tid til å besøke skolene, dersom skolene
også ønsker det.

Sak nr.:
7/16

Møtedato:
16.02.16

Arkiv:
411

Saksbehandler:
ES

Saksframstilling – Ledning til projektor og piano
Hvor skal den plasseres, og hvem skal gjøre jobben?
Forslag til vedtak
Behandling i soknerådet sak 7/16 – 16.02.16
Det har vært forslag om at ledning til projektor og piano skal legges under kirkegulvet.
Soknerådet foreslår at Thorsland elektro får denne jobben.
Vedtak i soknerådet sak 7/16 – 16.02.16
Det har vært forslag om at ledning til projektor og piano skal legges under kirkegulvet.
Soknerådet foreslår at Thorsland elektro får denne jobben.

Sak nr.:
8/16

Møtedato:
16.02.16

Arkiv:
311

Saksbehandler:
ES

Saksframstilling – Friluftsgudstjeneste
Hvor skal det være friluftsgudstjeneste den 19. juni?
Forslag til vedtak
Behandling i soknerådet sak 8/16 – 16.02.16
Grindheim soknerad vedtar a arrangere friluftsgudstjeneste pa Hanekilen ved Sveindal.
Sokneradet a legge gudstjenesten til kl. 1200, ikke 1100 som det star i gudstjenestelista.
Ragnhild far ansvar for a innhente evt. tillatelser.
Vedtak i soknerådet sak 8/16 – 16.02.16
Grindheim sokneråd vedtar å arrangere friluftsgudstjeneste på Hanekilen ved Sveindal.
Soknerådet å legge gudstjenesten til kl. 1200, ikke 1100 som det står i gudstjenestelista.
Ragnhild får ansvar for å innhente evt. tillatelser.

Sak nr.:
9/16

Møtedato:
16.02.16

Arkiv:
36

Saksbehandler:
ES

Saksframstilling – Fasteaksjonen
Hvem kan være med Lise i forbindelse med fasteaksjonen 15. mars?
Forslag til vedtak
Behandling i soknerådet sak 8/16 – 16.02.16
Vigdis K. og Liv meldte seg til a bidra. Lise ringer til Liv Birkeland for a fa tips og
erfaringer.
Vedtak i soknerådet sak 8/16 – 16.02.16
Vigdis K. og Liv meldte seg til å bidra. Lise ringer til Liv Birkeland for å få tips og
erfaringer.

Sak nr.:
10/16

Møtedato:
16.02.16

Arkiv:
345

Saksbehandler:
ES

Saksframstilling – Kirkekaffe
Når skal det være kirkekaffe framover? Og hvem kan være kirkevert for Lise på 17. mai.
Hun er feilaktig satt opp da hun ikke kan være kirkevert og kirketjener samtidig.
Forslag til vedtak
Behandling i soknerådet sak 8/16 – 16.02.16
Grindheim sokneråd vedtar følgende kirkekaffedatoer:
28. februar – årsmøte
10. april – samtalegudstjeneste
1. mai – arbeidergudstjeneste
17. juli
John får fri på 1. mai fra kirkevertjobben, så han går for Lise som er feilaktig satt opp 17.
mai.
Vedtak i soknerådet sak 8/16 – 16.02.16
Grindheim sokneråd vedtar følgende kirkekaffedatoer:
28. februar – årsmøte
10. april – samtalegudstjeneste
1. mai – arbeidergudstjeneste
17. juli
John får fri på 1. mai fra kirkevertjobben, så han går for Lise som er feilaktig satt opp 17.
mai.

