
 

MØTEBOK 
 
 

MØTESTED DATO FRA KL TIL KL 
Møterom 4/ Det røde 
rommet v/ 
kommunestyresalen 

05.04.2016 18.00 21.00 

 
 

TIL STEDE PÅ MØTET: 
MEDLEMMER 
 

Geir Ola Tveit, Svein Ove Nepstad, Å ge 
Birkeland, Britt Dalan, Richart Ha land 
 

 

VAREMEDLEMMER 
 

Gunn Elise Helle, Brit Bakken Ødega rd  

ANDRE 
 

Elisabeth Seland  

FORFALL 
 

Odd Årild Eikeland, Liv Birkeland  

ANDAKT 
 

Richart Ha land  

 
 
 

GODKJENNING AV 

INNKALLING: 

 

GODKJENNING AV 

REFERAT FRA 

MØTE 

09.02.16: 

 

GODKJENNING AV 

SAKSLISTE: 

 

Ingen merknader 

 

Ingen merknader Ingen merknader 

 

 

BEHANDLING AV SAKER: 

 

8/16 → 14/16 

 

 

 



 
 
TIL MEDLEMMER AV KONSMO MENIGHETSRÅD: 
Britt Dalan, Liv Birkeland, Richart Håland, Odd Arild Eikeland, Åge Birkeland, Svein Ove 
Nepstad, Geir Ola Tveit 
 
Eventuelt lovlig forfall meldes menighetssekretær Elisabeth på SMS 456 00 886, slik at 
varamedlem kan kalles inn. 
 
INNKALLING TIL MØTE 5. APRIL 2016 KL. 18.00  
MØTESTED: Møterom 4/ Det røde rommet v/ kommunestyresalen 
Ansvar for mat/kaffe/åpningsord: Liv 
 
 

 Godkjenning av innkalling 
 Godkjenning av referat fra møtet 05.04.16 
 Godkjenning av saksliste 

 
 

 
  Saksliste:  

Sak 8/16: Dugnad pa  kirkega rden 
Sak 9/16: Offer for 2016 
Sak 10/16: Revisjonsmelding Konsmo menighetsra d 2015 
Eventuelt/orientering: 
- Konsmos Facebookside, arbeid i menigheten, møte med bedehuset, 
bispevisitas, menighetsbladet, underskrifter på møtebøker 



 
Sak nr.: 
8/16 

Møtedato: 
05.04.16 

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 2. mai kl. 17.00. 
 
Behandling i menighetsrådet sak 8/16 – 05.04.16 
Dugnaden legges til 2. mai kl. 17.00. Å ge og Gunn Elise  tar med kaffe. Gunn Elise tar med 
skuffekake. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 8/16 – 05.04.16 
Dugnaden legges til 2. mai kl. 17.00. Å ge og Gunn Elise  tar med kaffe. Gunn Elise tar med 
skuffekake.  



 
Sak nr.: 
9/16 

Møtedato: 
05.04.16 

Arkiv: 
317 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – Offer for 2016 
Det mangler vedtak om offer på 8 søndager i 2016. Én av disse er friluftsgudstjeneste, 
der Grindheim sokneråd har satt opp trosopplæring i Audnedal som offerformål. 
 
Regnskapet for 2015 viser at det bare kom kr. 2858,- inn i menighetskassen i fjor. Derfor 
er det ønskelig at inntektene økes. 
 
Forslag til vedtak 
Det legges inn to offer til menighetens arbeid de resterende søndagene, e n pa  
konfirmasjonsdagen. De andre søndagene fordeles pa  ønskede forma l. 
  
Behandling i menighetsrådet sak 9/16 – 05.04.16 
Menighetsra det setter inn følgende offerforma l for resten av 2016: 
29.05.16: Menighetens arbeid 
19.06.16: Trosopplæringa i Åudnedal 
10.09.16: Menighetens arbeid 
23.10.16: NMS 
06.11.16: Kirkens SOS 
04.12.16: Bibelselskapet 
26.12.16: Sjømannskirka? (Kan eventuelt endres ved behov) 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 9/16 – 05.04.16 
Menighetsra det setter inn følgende offerforma l for resten av 2016: 
29.05.16: Menighetens arbeid 
19.06.16: Trosopplæringa i Åudnedal 
10.09.16: Menighetens arbeid 
23.10.16: NMS 
06.11.16: Kirkens SOS 
04.12.16: Bibelselskapet 
26.12.16: Sjømannskirka? (Kan eventuelt endres ved behov) 
  



 
Sak nr.: 
10/16 

Møtedato: 
05.04.16 

Arkiv: 
134 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – Revisjonsmelding for Konsmo menighetsråd 2015 
Vedlagt følger revisjonsmeldingen for Konsmo menighet 2015. 
 
Forslag til vedtak 
Konsmo menighet tar revisjonsmeldingen til etterretning. 
 
Behandling i menighetsrådet sak 10/16 – 05.04.16 
Konsmo menighetsra d tar revisjonsmeldingen til etterretning. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 10/16 – 05.04.16 
Konsmo menighetsråd tar revisjonsmeldingen til etterretning.  



 
Sak nr.: 
11/16 

Møtedato: 
05.04.16 

Arkiv: 
415 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – Konsert med Restart  
Koret Restart ønsker igjen å komme til Konsmo, denne gangen foreslår de lørdag 10. 
desember. Dersom menighetsrådet mener koret skal kunne bruke kirka vederlagsfritt, 
må det et skriftlig vedtak på at menighetsrådet dekker kostnadene. 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Behandling i menighetsrådet sak 11/16 – 05.04.16 
Menighetsrådet ønsker igjen Restart velkommen til Konsmo kirke 10. desember. 
Menighetsrådet ønsker imidlertid å undersøke om koret får opptre vederlagsfritt i de 
andre kirkene (Søgne, Greipstad), før det økonomiske bestemmes. Menighetsrådet 
ønsker også å vite litt mer detaljerte utleiepriser for Konsmo kirke. Dette tas opp på 
neste møte. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 11/16 – 05.04.16 
Menighetsrådet ønsker igjen Restart velkommen til Konsmo kirke 10. desember. 
Menighetsrådet ønsker imidlertid å undersøke om koret får opptre vederlagsfritt i de 
andre kirkene (Søgne, Greipstad), før det økonomiske bestemmes. Menighetsrådet 
ønsker også å vite litt mer detaljerte utleiepriser for Konsmo kirke. Dette tas opp på 
neste møte. 
  



 
Sak nr.: 
12/16 

Møtedato: 
05.04.16 

Arkiv: 
301 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – Bispesvisitas  
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 visitiasgudstjenesten blir i Konsmo bør kanskje denne trekkes 
oppover til Byremo, eller? Evt. opprette komitè? Bevertning? Onsdag t.o.m. lunsj er satt 
av til Grindheim. 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Behandling i menighetsrådet sak 12/16 – 05.04.16 
Menighetsrådet gir sin tilslutning til Geir Ola og Ingunns forslag til program for 
bispevisitas 2016. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 12/16 – 05.04.16 
Menighetsrådet gir sin tilslutning til Geir Ola og Ingunns forslag til program for 
bispevisitas 2016. 
 
  



 

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 
 

Møte med ungdomsskolen 

 

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

 

Besøk på omsorgssenteret med servering?  



 
 
Sak nr.: 
13/16 

Møtedato: 
05.04.16 

Arkiv: 
134 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – Revisjonsmelding for Menighetsblad for Åseral, Grindheim og 
Konsmo 2015  
Vedlagt følger revisjonsmeldingen for Menighetsblad for Åseral, Grindheim og Konsmo 
prestegjeld 2015. 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Behandling i menighetsrådet sak 13/16 – 05.04.16 
Konsmo menighetsra d tar revisjonsmeldingen til etterretning. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 13/16 – 05.04.16 
Konsmo menighetsra d tar revisjonsmeldingen til etterretning. 
  



 
Sak nr.: 
14/16 

Møtedato: 
05.04.16 

Arkiv: 
369 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – Facebookside  
Grindheim sokneråd og menighetskontoret ønsker å ha ei felles Facebookside for begge 
menighetene. Dette for å få en helhetlig oversikt, som også kan legges på nettsidene. 
Konsmo stemte i sak 5/16 for å oppfordre Grindheim sokneråd til å lage sin egen side, 
men da var ikke menighetssekretæren til stede på møtet og kunne forklare hvorfor en 
felles side er ønsket. 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Behandling i menighetsrådet sak 14/16 – 05.04.16 
Konsmo menighet vedtar a  endre navn pa  Facebooksiden til «Kirkene i Åudnedal», og vil 
utnevne en utvalgt fra Grindheim soknera d til en ny administrator for gruppen, med 
ansvar for a  oppdatere informasjon fra Grindheim. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 14/16 – 05.04.16 
Konsmo menighet vedtar a  endre navn pa  Facebooksiden til «Kirkene i Åudnedal», og vil 
utnevne en utvalgt fra Grindheim soknera d til en ny administrator for gruppen, med 
ansvar for a  oppdatere informasjon fra Grindheim. 
 


