
 

MØTEBOK 

 

 

MØTESTED DATO FRA KL TIL KL 

«Nystova» 19.04.2016 19.30 22.00 

 

 

TIL STEDE PÅ MØTET: 

MEDLEMMER 

 

Vigdis Finseth, Liv Vasland, John Øydna, Lise 

Finseth Løland, Ragnhild Margrete Huseby Solås, 

Trond Flottorp, Geir Ola Tveit 

 

VAREMEDLEMMER Vigdis Sætre Koppen  

ANDRE Elisabeth Seland  

FORFALL  ANDAKT/MAT Liv 

Vasland 

 

 

GODKJENNING AV 

INNKALLING: 

Ingen merknader 

GODKJENNING AV 

REFERAT FRA MØTE 

16.02.16: 

Godkjent med merknader 

GODKJENNING AV 

SAKSLISTE: 

Ingen merknader 

 

 

Behandling av saker: 

11/16 -> 18/16 

 

 

Underskrift: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
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 19. APRIL 2016 KL. 19.30  
MØTESTED: «Nystova» 
Ansvar for mat/kaffe/åpningsord: Liv 
 
 

 Godkjenning av innkalling 
 Godkjenning av referat fra møtet 16.02.16 
 Godkjenning av saksliste 

 
Orienteringssak:  
Bruk av sokneprestens arbeidstid 
 

 
  Saksliste:  

Sak 11/16: Dugnad pa  kirkega rden 
Sak 12/16: Arbeid i menigheten: Kulturkomite  
Sak 13/16: Salmekveld i Grindheim kyrkje 
Sak 14/16: Revisjonsmelding Grindheim soknera d 2015 
Sak 15/16: Revisjonsmelding Menightesblad 2015 
Sak 16/16: Bispevisitas 2016 
Sak 17/16: Komite  for utbedring av sakristiet 
Sak 18/16: Lokal plan for trosopplæring 
Eventuelt: Person til Facebooksida, presiseringer om innkalling og 
møtebok,  



 
Sak nr.: 
11/16 

Møtedato: 
19.04.16 

Arkiv: 
511 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – Dugnad på kirkegården 2016 
Menighetsrådet inviterer til dugnad på kirkegården. De fremmøtte tar med 
hageredskaper til eget bruk. Menighetsrådet stiller med bevertning. Menighetskontoret 
tar ansvar for annonsering, og ordner med tilhenger. 
 
Forslag til vedtak 
Dugnaden legges til mandag 2. mai kl. 17.00. 
 
Behandling i menighetsrådet sak 11/16 – 19.04.16 
Dugnaden legges til mandag 2. mai kl. 17.00. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 11/16 – 19.04.16 
Dugnaden legges til mandag 2. mai kl. 17.00. 
  



 
Sak nr.: 
12/16 

Møtedato: 
19.04.16 

Arkiv: 
36 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – Arbeid i menigheten: Kulturkomité 
Vedlagt ligger forslag til retningslinjer for en ny kulturkomité som forrige sokneråd 
ønsket å opprette. Ragnhild Solås og John Øydna har utarbeidet disse, og ønsker at 
Grindheim sokneråd skal velge en person som kan sitte som representant for 
soknerådet i denne komitéen. De ønsker også at det skal velges ytterligere to personer 
som kan være med. 
 
Forslag til vedtak 
Grindheim soknera d vedtar retningslinjene for en ny kulturkomite . Grindheim soknera d 
velger en person som kan sitte som representant for soknera det i kulturkomite en. 
Grindheim soknera d spør to personer om de kan være med i kulturkomite en. 
  
Behandling i menighetsrådet sak 12/16 – 19.04.16 
Grindheim soknera d vedtar retningslinjene for en ny kulturkomite . Grindheim soknera d 
velger Vigdis Koppen som kan sitte som representant for soknera det i kulturkomite en. 
Grindheim soknera d spør Eva Fuglestveit og A se Iren Vasland om de kan være med i 
kulturkomite en. Dersom de sier nei, kan Nina Lindland Tveit spørres. Frivillige og 
ansatte kan ogsa  bli spurt med til arrangement enkeltvis. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 12/16 – 19.04.16 
Grindheim soknera d vedtar retningslinjene for en ny kulturkomite . Grindheim soknera d 
velger Vigdis Koppen som kan sitte som representant for soknera det i kulturkomite en. 
Grindheim soknera d spør Eva Fuglestveit og A se Iren Vasland om de kan være med i 
kulturkomite en. Dersom de sier nei, kan Nina Lindland Tveit spørres. Frivillige og 
ansatte kan ogsa  bli spurt med til arrangement enkeltvis. 
  



 
Sak nr.: 
13/16 

Møtedato: 
19.04.16 

Arkiv: 
35 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – Salmekveld i Grindheim kyrkje 
På gudstjenestene har det i det siste vært flere ukjente salmer. Noen kirkegjengere 
savner å kunne synge til, noe som er vanskelig når de ikke kan salmene. Det har kommet 
forslag om å ha en salmekveld der man synger gjennom salmene. Et annet alternativ er å 
ha gjennomsang av dagens salmer før gudstjenestene, f.eks. kl. 1000. 
 
Forslag til vedtak 
Organisten, presten og noen som kan være forsangere planlegger en salmestund en 
kveld eller formiddag. 
 
Behandling i menighetsrådet sak 13/16 – 19.04.16 
Soknera det ønsker a  ha en salmekveld søndag 29.05.16 kl .1830 i forkant av 
gudstjenesten. Soknera det spør Nina Lindland Tveit samt folk fra familien Stulien om de 
kan være forsangere. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 13/16 – 19.04.16 
Soknera det ønsker a  ha en salmekveld søndag 29.05.16 kl .1830 i forkant av 
gudstjenesten. Soknera det spør Nina Lindland Tveit samt folk fra familien Stulien om de 
kan være forsangere. 
  



 
Sak nr.: 
14/16 

Møtedato: 
19.04.16 

Arkiv: 
134 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – Revisjonsmelding Grindheim sokneråd 2015 
Vedlagt følger revisjonsmeldingen for Grindheim sokneråd 2015. 
 
Forslag til vedtak 
Grindheim soknera d tar revisjonsmeldingen til etterretning. 
 
Behandling i menighetsrådet sak 14/16 – 19.04.16 
Grindheim soknera d tar revisjonsmeldingen til etterretning. Grindheim soknera d vedtar 
at overskuddet for 2015 skal legges til egenkapital, som revisor tilra r. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 14/16 – 19.04.16 
Grindheim soknera d tar revisjonsmeldingen til etterretning. Grindheim soknera d vedtar 
at overskuddet for 2015 skal legges til egenkapital, som revisor tilra r. 
  



 
Sak nr.: 
15/16 

Møtedato: 
19.04.16 

Arkiv: 
134 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – Revisjonsmelding Menighetsblad 2015 
Vedlagt følger revisjonsmeldingen for Menighetsblad 2015. 
 
Forslag til vedtak 
Grindheim soknera d tar revisjonsmeldingen til etterretning. 
 
Behandling i menighetsrådet sak 15/16 – 19.04.16 
Grindheim soknera d tar revisjonsmeldingen til etterretning. Grindheim soknera d gir sin 
tilslutning til revisors anbefaling om a  dekke underskuddet av bladets egenkapital. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 15/16 – 19.04.16 
Grindheim soknera d tar revisjonsmeldingen til etterretning. Grindheim soknera d gir sin 
tilslutning til revisors anbefaling om a  dekke underskuddet av bladets egenkapital. 
 
  



 
Sak nr.: 
16/16 

Møtedato: 
19.04.16 

Arkiv: 
301 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – Bispevisitas 2016 
Vedlagt ligger forslag til program for bispevisitas 2016. Geir Ola forteller om hva som er 
bestemt videre. Tirsdag er hovedsakelig i Konsmo (møte med ansatte og kommunen på 
dagtid). Han vil også møte rådene. Når kan dette passe? Samlingen med tema som er 
foreslått tidligere, skal dette være felles for Konsmo og Grindheim? Da 
visitasgudstjenesten blir i Konsmo bør kanskje denne trekkes oppover til Byremo, eller? 
Evt. opprette komité? Bevertning? Onsdag t.o.m. lunsj er satt av til Grindheim. 
 
Forslag til vedtak 
Grindheim sokneråd gir sin tilslutning til Geir Ola og Ingunns forslag til program for 
bispevisitas 2016. 
 
Behandling i menighetsrådet sak 16/16 – 19.04.16 
Grindheim sokneråd gir sin tilslutning til Geir Ola og Ingunns forslag til program for 
bispevisitas 2016. Soknerådet ønsker å benytte kirka til møtet med «folk flest», fremfor 
bedehuset. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 16/16 – 19.04.16 
Grindheim sokneråd gir sin tilslutning til Geir Ola og Ingunns forslag til program for 
bispevisitas 2016. Soknerådet ønsker å benytte kirka til møtet med «folk flest», fremfor 
bedehuset. 
  



 

Forslag til program bispevisitas 
september 2016 

 

Tirsdag 20. september 
 

9.00 – 9.45: Åpningsmøte på menighetskontoret med biskop, rådgiver, prost, sokneprester og 

kirkeverger i Lindesnes og Audnedal. 

 

9.45 – 11-15: Møte med ansatte + samtale med den enkelte som må eller kan. 

Menighetskontoret. 

 

11.30 – 13.00: Møte med rådmann, ordfører, varaordfører, økonomileder i Audnedal 

kommune. 

 

13.00 – 14.00: Møte med kultur- og oppvekst. Leder og enhetsledere i skoler og barnehager. 

 

Mål: Utarbeide plan for skole/bhg-kirke-samarbeid. Skolegudstjeneste/skole-/bhg-

besøk/omvisning u.skoleelever? 

 

14.30 – 16.00: Felles møte med sokneråd/menighetsråd (på Drømmehagen?) 

 

Middag/mat ca. kl. 15.30/16.00-17.00 

 

(Skal vi putte inn noe med her?) 

 

18.00 – 19.30: Møte med «Folk flest» på Byremo. Byremo bedehus? 

 

20.00 – 22.00: Møte med frivillige lag og foreninger på Konsmo bedehus. 

 

«Diakoni, trosopplæring og flyktninger» 

 

Onsdag 21. september 
 

09.00-10.00: Møte med ungdomsskolen 

 

10.15-11.00 Befaring ved Grindheim kyrkje: trafikkforhold, planer for sakristi, o.l.? 

 

11.15-12.30 Besøk på omsorgssenteret med servering? 
  



 
Sak nr.: 
17/16 

Møtedato: 
19.04.16 

Arkiv: 
411 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – Komité for utbedring av sakristiet 
Det planlegges oppussing/oppgradering i sakristiet i Grindheim kyrkje, og det ønskes at 
det settes opp en komité for dette arbeidet. 
  
Forslag til vedtak 
Grindheim soknera d setter opp en komite  for arbeidet med oppussing/oppgradering av 
sakristiet i Grindheim kyrkje. 
 
Behandling i menighetsrådet sak 17/16 – 19.04.16 
Grindheim soknera d setter opp følgende komite  for oppussing/oppgradering av 
sakristiet i Grindheim kyrkje: Trond Flottorp og Lise Finseth Løland. 
Enstemmig og raskt vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 17/16 – 19.04.16 
Grindheim soknera d setter opp følgende komite  for oppussing/oppgradering av 
sakristiet i Grindheim kyrkje: Trond Flottorp og Lise Finseth Løland. 
  



 
Sak nr.: 
18/16 

Møtedato: 
19.04.16 

Arkiv: 
363 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – Lokal plan for trosopplæringen 
Vedlagt følger forslag til lokal plan for trosopplæringen i Grindheim sokn. Planen vil bli 
sendt bispekontoret for endelig godkjenning.   
 
Forslag til vedtak 
Grindheim soknera d godkjenner den framlagte planen. 
 
Behandling i menighetsrådet sak 18/16 – 19.04.16 
Grindheim soknera d godkjenner den framlagte planen. Grindheim har imidlertid et 
ønske om a  starte et kor som ikke direkte er et barnekor, men heller et «familiekor», der 
flere aldre kan delta, eller at koret heter noe som ikke direkte indikerer «barn». 
Alternativt kan et ungdoms-/voksenkor startes først, og et barnekor vurderes etter en 
tid. Vigdis Koppen blir med i en styringskomite  for kor, og hun skal videre spørre Ma lfrid 
Heimdal om a  være med pa  dette. Det planlegges et nytt møte for a  legge videre føringer. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 18/16 – 19.04.16 
Grindheim soknera d godkjenner den framlagte planen. Grindheim har imidlertid et 
ønske om a  starte et kor som ikke direkte er et barnekor, men heller et «familiekor», der 
flere aldre kan delta, eller at koret heter noe som ikke direkte indikerer «barn». 
Alternativt kan et ungdoms-/voksenkor startes først, og et barnekor vurderes etter en 
tid. Vigdis Koppen blir med i en styringskomite  for kor, og hun skal videre spørre Ma lfrid 
Heimdal om a  være med pa  dette. Det planlegges et nytt møte for a  legge videre føringer. 
 


