
 

MØTEBOK 

 

 

MØTESTED DATO FRA KL TIL KL 

Sakristiet i 

Grindheim kyrkje 

24.04.2018 19.30 21.45 

 

 

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 
 

Ingunn Birkeland 

FORFALL 
 

 

ANDAKT/MAT 
 

Vigdis Koppen 

 

 

GODKJENNING AV 

INNKALLING: 

 

GODKJENNING AV 

REFERAT FRA 

MØTE 06.03.2018: 

GODKJENNING AV 

SAKSLISTE: 

 

Ingen merknader Ingen merknader 

 

Ingen merknader 

 

 

BEHANDLING AV SAKER: 

10/18→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 MED BRANNØVELSE 24. april 2017 KL. 19.30  
MØTESTED: Sakristiet i Grindheim kyrkje 
Ansvar for mat/kaffe/åpningsord: Vigdis Koppen 
 
 

 Godkjenning av innkalling 
 Godkjenning av referat fra møtet 06.03.2018 
 Godkjenning av saksliste 

 
 
 
  Saksliste:  

Sak 10/18: 50- a rs konfirmanter 
Sak 11/18: Friluftsgudstjenesten 
Sak 12/18: Bibel til brudepar 
Sak 13/18: Forskjønnelse av kirkega rden 
Sak 14/18: Innvielse av sakristi 
Eventuelt 



 
Sak nr.: 
10/18 

Møtedato: 
14.04.18 

Arkiv: 
315 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – 50- års-konfirmanter 
Soknerådet har tradisjon for å invitere 50- års konfirmantene til gudstjenesten der også 
neste års konfirmanter blir presenter.t. 
 
22. september 1968 var det 9 konfirmanter i Grindheim kyrkje. Kirkekontoret tar ansvar 
for å søke disse opp og sende ut skriftlig innbydelse til gudstjenesten med denne 
markeringen.   
 
Forslag til vedtak 
Markering av 50-årskonfirmanter og presentasjon av neste års konfirmanter legges til 
søndag 14. oktober. Soknerådet stiller med kirkekaffe. 
 
Behandling i soknerådet sak 10/18 – 14.04.18 
Markering av 50-årskonfirmanter og presentasjon av neste års konfirmanter legges til 
søndag 14. oktober. Soknerådet stiller med kirkekaffe. 
 
Enstemmig vedtak i soknerådet sak 10/18 –14.04.18 
Markering av 50-årskonfirmanter og presentasjon av neste års konfirmanter legges til 
søndag 14. oktober. Soknerådet stiller med kirkekaffe. 
 
  



 
Sak nr.: 
11/18 

Møtedato: 
14.04.18 

Arkiv: 
315 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – Friluftsgudstjeneste  
I gudstjenestelista for Grindheim sokneråd 2017 er det satt opp friluftsgudstjeneste ved 
Flottorp gruver 17. juni kl.12.00. Byremo Gospelkor deltar i gudstjenesten. Det er ikke 
satt opp offer denne dagen. John er satt opp som kirkevert. Skal det inviteres til grilling 
(og bading) etterpå? Er det behov for kirketjener tilstede? 
 
Forslag til vedtak 
Soknerådet tar ansvar for å få innhentet grunneiers tillatelse til arrangementet, til å 
ordne bord med duk og blomster («alter) og klokke til å ringe med. I tillegg må det være 
en el flere (gjerne barn) som kan dele ut program og ønske velkommen.  
 
Kirkekontoret tar ansvar for annonsering og trykking av program med liturgi og salmer.  
 
Behandling i soknerådet sak 11/18 – 14.04.18 
Vigdis Koppen spør Sverre Flottorp om muligheter for transport. 
Vigdis Finseth spør Liv Birkeland om klokke og ordner bord og duk. Tekstlesere: 
Ragnhild spør. 
 
Enstemmig vedtak i soknerådet sak 11/18 –14.04.18 
Vigdis Koppen spør Sverre Flottorp om muligheter for transport. 
Vigdis Finseth spør Liv Birkeland om klokke og ordner bord og duk. Tekstlesere:  
Ragnhild spør. 
  



 
Sak nr.: 
12/18 

Møtedato: 
14.04.18 

Arkiv: 
322 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – Bibel til brudepar 
Menigheten har i mange år gitt bibel til brudepar som gifter seg i Grindheim kyrkje.  
 
På kirkekontoret ser vi hvert år tilfeller av at brudepar ønsker vigsler fra andre 
kirkesamfunn til å forrette vielsen. Da blir seremonien definert som utleie etter 
Audnedal kirkelige fellesråds utleiereglement og det enkelte kirkesamfunnet er 
ansvarlige for handlingen. Kirkekontoret legger kun til rette for det praktiske 
(oppvarming, renhold ol) og stiller med stedsansvarlig for å ivareta sikkerheten. 
Kirkekontoret ønsker avklaring i forhold til hva menighetsrådet ønsker skal være 
praksis. Forslag til løsning kan være:  
 
1. Alle brudepar som velger vigsel i Grindheim kyrkje får brudeparbibel fra Grindheim 
kyrkjelyd, uansett hvilket kirkesamfunn (inkl. Dnk) som er ansvarlig for handlingen.  
2. Ingen brudepar får lenger brudeparbibel. 
3. Alle vielser i regi av Dnk får brudeparbibel. 
4. Om brudeparet får brudeparbibel eller ikke avgjøres ut fra om handlingen blir 
definert som utleie eller ikke, se vedlagt «Reglement for bruk og utleie av kirkene i 
Audnedal kommune».   
 
Forslag til vedtak 
Alle vielser i regi av Dnk får brudeparet bibel fra Grindheim kyrkjelyd. 
 
Behandling i soknerådet sak 12/18 – 14.04.18 
Alle vielser i regi av Dnk får brudeparet bibel fra Grindheim kyrkjelyd. 
 
Enstemmig vedtak i soknerådet sak 12/18 –14.04.18 
Alle vielser i regi av Dnk får brudeparet bibel fra Grindheim kyrkjelyd. 
  



 
Sak nr.: 
13/18 

Møtedato: 
14.04.18 

Arkiv: 
510 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – Forskjønnelse av kirkegården 
 
Viser til vedtak i Audnedal kirkelige fellesråd sak 7/18 av 10.04.2018: 
Konsmo menighetsråd og Grindheim sokneråd blir utfordret til å prioritere tiltak til 
forskjønnelse av kirkegårdene der vurdering/felling av trær er ett av dem. (se vedlagt 
plan) Behov for belysning skal ikke tas høyde for (viser til sak 5/18), ei heller nye veier/ 
gangstier. 
 
Tiltaket er beregnet til totalt kr 100 000,- fordelt på 2018 og 2019 og dekkes av 
disposisjonsfond. Kr 25 000,- pr kirkegård pr år legges under art 42000 i prosjekt 10001 
Oppgradering Grindheim kyrkje/kyrkjegard og 10002 Oppgradering Konsmo 
kirke/kirkegård i investeringsbudsjettet for Audnedal kirkelige fellesråd vedtatt i sak 
3/18 av 17.01.18.   
 
Forslag til vedtak 
Grindheim sokneråd oppretter ei arbeidsgruppe som får i oppdrag å utarbeide forslag til 
og gjennomføring av tiltak. Det forutsettes dialog med kirkevergen.  
 
Behandling i soknerådet sak 13/18 – 14.04.18 
Forslag til komite: Lise Finseth, Sven Verdal, Torje Karsten Grindheim og Målfrid 
Heimdal. 
 
Enstemmig vedtak i soknerådet sak 13/18 –14.04.18 
Forslag til komite: Lise Finseth, Sven Verdal, Torje Karsten Grindheim og Målfrid 
Heimdal. 
 
   



 
Sak nr.: 
14/18 

Møtedato: 
14.04.18 

Arkiv: 
411 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksfremstilling – Innvielse av nytt sakristi  
 
Den 10. desember 2017 var det innvielse av et nesten ferdig sakristi i Grindheim kyrkje.  
Arbeidet som gjenstod er nå utført, det er kjøp inn nye møbler og rommet er nå klart for 
bruk. Dette må markeres! Det kan være fint å sende en takk/invitasjon til markering til 
de som har gitt penger til prosjektet og bidratt i denne perioden med lønnet eller 
ulønnet arbeid. Dersom markeringen skal være etter en gudstjeneste, kan søndag 21. 
mai være aktuell. Eller er dette en mulighet for å samle folk i kirka på et annet 
tidspunkt?  
 
Interne notater viser kostnader på kr 7 299,55 mer enn budsjettert.  
 
Foreløpig regnskap 2018 (internt): 

 
  
Forslag til vedtak 
Kirkekontoret sender ut takk med invitasjon til markering til givere/frivillige/firma som 
har bidratt i prosjektet. 
 
Soknerådet forsøker å få inn gaver til gjenstående beløp.  
 
Behandling i menighetsrådet sak 14/18 – 14.04.18 
Vi inviterer til kirkekaffe og feiring av nytt sakristi søndag 22.mai. Vi får inn noen linjer i 
infoen med invitasjon. Lise bestiller kake. 
 
Enstemmig vedtak i menighetsrådet sak 14/18 – 14.04.18 
Vi inviterer til kirkekaffe og feiring av nytt sakristi søndag 22.mai. Vi får inn noen linjer i 
infoen med invitasjon. Lise bestiller kake. 
 

  

Budsjett 2018 32000

eks mva mva inkl mva

4 550,40 1137,6 5688 5688 Kaffemesteren

375,00 93,75 468,75 469 Agder Veitransport

300,00 75 375 375 Agder Veitransport

13 588,00 3 397 16 985 16 985 Bord og stoler Møbelringen

123,87 30,97 155 155 Eikaas

3 169,28 792,32 3962 3962 Løkkan Produkter

5 695,00 1423,75 7 118,75 7119 Agder Veitransport avslutning

11 498,00 2874,5 14 372,50 14372,5 Thorsland, gulvvarm+ sluttarbeid

Finaniseringsbehov 39 299,55

Udekket -7 299,55



 
Sak nr.: 
15/18 

Møtedato: 
14.04.18 

Arkiv: 
411 

Saksbehandler: 
IB 

 
Nye puter til benkene i kirka 
Helselaget vil sponse nye puter til benkene i kirka. Vigdis Finseth og Ingunn Birkeland 
var pa  Snartemo Quality Products mandag 13. april for a  drøfte mulighetene til a  fa  sydd 
putene, pristilbud og stoffprøver.  
 
Behandling i menighetsrådet sak 15/18 – 14.04.18 
Soknera det jobber videre med saken. Ingunn gir tilbakemelding til Helselaget v/ Gesine 
Ha rtveit. Farge pa  stoff til putene ble valgt: «Lido trend- Col.84 Brick». 
 
Enstemmig vedtak i menighetsrådet sak 15/18 – 14.04.18 
Ingunn gir tilbakemelding til Helselaget v/ Gesine Ha rtveit. Farge pa  stoff til putene ble 
valgt: «Lido trend- Col.84 Brick». 
  



 
Sak nr.: 
16/18 

Møtedato: 
14.04.18 

Arkiv: 
369 

Saksbehandler: 
IB 

 
Eventuelt: 
 

a) Møte i Lyngdal med soknerådene der onsdag 2.mai. Tanker fra soknerådet her: 
Trosopplærer og ønske om flere gudstjenester i løpet av året. Diakonen i Lyngdal 
– kan vi dra nytte av denne?  

b) Ved bytte av medliturg: gi beskjed til Geir Ola slik at rett person får tilsendt 
gudstjenesteplanen. 

c) Brev fra Bispedømmerådet: prosjektarbeid – innsamling av midler. Kan få hjelp 
av Tor Gullaksen til hvordan samle inn. 

 


