MØTEBOK
MØTESTED
Møterom 4 v/
kommunestyresalen

MEDLEMMER

DATO
06.06.17

FRA KL
18.00

TIL KL
20:00

TIL STEDE PÅ MØTET:
Britt Dalan, Liv Birkeland, Richart Haland,
Åge Birkeland, Svein Ove Nepstad, Geir Ola
Tveit

VAREMEDLEMMER
ANDRE

Elisabeth Seland

FORFALL

Bente Birkeland

ANDAKT/MAT

Richart Haland

GODKJENNING AV
INNKALLING:

Ingen merknader

GODKJENNING AV
REFERAT FRA
MØTE
28.02.17:
Ingen merknader

BEHANDLING AV SAKER:
11/17 → 17/17

GODKJENNING AV
SAKSLISTE:

Ingen merknader

TIL MEDLEMMER AV KONSMO MENIGHETSRÅD:
Britt Dalan, Liv Birkeland, Richart Håland, Åge Birkeland, Svein Ove Nepstad, Bente
Birkeland, Geir Ola Tveit
Eventuelt lovlig forfall meldes kirkeverge Ingunn på SMS 416 90 096, slik at
varamedlem kan kalles inn.
INNKALLING TIL MØTE 6. JUNI, 2017 KL. 18.00
MØTESTED: Sakristiet
Ansvar for mat/kaffe/åpningsord: Richart Håland

BRANNØVELSE FOR MENIGHETSRÅD OG BETJENING KL.18.00
Menighetsrådet fortsetter møtet i sakristiet etter brannøvelsen.




Godkjenning av innkalling
Godkjenning av referat fra møtet 28.02.17
Godkjenning av saksliste

Saksliste:
Sak 11/17: 50-arskonfirmanter
Sak 12/17: Omberamming av møte
Sak 13/17: Midlertidig sekretær for menighetsradet
Sak 14/17: Tidspunkt for julegudstjeneste
Sak 15/17: Friluftsgudstjeneste
Evt.
Orientering:
- Sakristiet

Sak nr.:
11/17

Møtedato:
06.06.17

Arkiv:

Saksbehandler:
ES

Saksframstilling – 50-årskonfirmanter
Menighetsrådet har tradisjon for å invitere 50-årskonfirmantene til gudstjeneste der
også neste års konfirmanter blir presentert.
27.august 1967 var det 10 konfirmanter i Konsmo kirke. 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 26. november. Menighetsrådet stiller med kirkekaffe.
Behandling i menighetsrådet sak 11/17 – 06.06.17
Markering av 50-arskonfirmanter og presentasjon av neste ars konfirmanter legges til
søndag 26. november. Menighetsradet stiller med kirkekaffe. Enstemmig vedtatt.
Vedtak i menighetsrådet sak 11/17 – 06.06.17
Markering av 50-årskonfirmanter og presentasjon av neste års konfirmanter legges til
søndag 26. november. Menighetsrådet stiller med kirkekaffe.

Sak nr.:
12/17

Møtedato:
06.06.17

Arkiv:

Saksbehandler:
ES

Saksframstilling – Omberamming av møte
Det ble vedtatt av menighetsrådet den 28.02.17 at menighetsrådsmøtet den 14.
november endres til 15. november. Dette fordi det planlagte menighetsrådsmøtet 14.
november kolliderer for presten med et annet møte.
Dette er allerede vedtatt av menighetsrådet, men ble ikke tatt med i møteboka. Derfor
tas det av formelle grunner med igjen nå.
Vedtak den 28.02.17
Menighetsradsmøtet den 14. november endres til 15. november. Enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak
Menighetsradet bekrefter at overstaende vedtak ble gjort den 28.02.17.
Behandling i menighetsrådet sak 12/17 – 06.06.17
Menighetsradet bekrefter at overstaende vedtak ble gjort den 28.02.17. Enstemmig.
Vedtak i menighetsrådet sak 12/17 – 06.06.17
Menighetsrådet bekrefter at overstående vedtak ble gjort den 28.02.17.

Sak nr.:
13/17

Møtedato:
06.06.17

Arkiv:

Saksbehandler:
ES

Saksframstilling – Midlertidig sekretær for menighetsrådet
Menighetssekretær Elisabeth Seland går fra 12.06.17 ut i ferie og fødselspermisjon, og
stillingen som menighetssekretær blir stående ubesatt frem til hun kommer tilbake i
arbeid. I mellomtiden vil kirkevergen overta menighetssekretærens viktigste oppgaver.
For å komme i mål med arbeidsmengde og stillingsprosent, må menighetsrådet i denne
perioden klare seg selv med tanke på sekretærfunksjon i møtene. For dette får
menighetsrådet kompensert med kr. 1000,- pr møte.
Forslag til vedtak
Menighetsrådet utnevner en eller flere personer som skriver referat fra møtene, og
sender dette videre til kirkevergen, som lager møtebøkene.
Behandling i menighetsrådet sak 13/17 – 06.06.17
Menighetsradet Liv og Geir Ola til a bytte pa a skrive referat fra møtene, og sender dette
videre til kirkevergen, som lager møtebøkene. Enstemmig vedtatt.
Vedtak i menighetsrådet sak 13/17 – 06.06.17
Menighetsradet Liv og Geir Ola til a bytte pa a skrive referat fra møtene, og sender dette
videre til kirkevergen, som lager møtebøkene.

Sak nr.:
14/17

Møtedato:
06.06.17

Arkiv:

Saksbehandler:
ES

Saksframstilling – Tidspunkt for julegudstjeneste
Det ble vedtatt i menighetsrådet sak 4/17 – 28.02.17 at «Konsmo menighetsråd ønsker å
ha et fast tidspunkt hvert år. Menighetsrådet syntes at kl. 13 er for tidlig, og ønsker å ha
kl. 14 eller 16 i fremtida, primært kl. 16. Menighetsrådet ønsker å lufte dette med folk på
årsmøte.»
Dette ble imidlertid ikke tatt opp på årsmøtet. I utgangspunktet er tidspunktene for
julegudstjenestene både for Konsmo og Grindheim allerede satt opp for i år. Dersom
ikke Grindheim sokneråd og Konsmo menighetsråd blir enige om noe annet som ikke
kolliderer med hverandre, så er det oppsatte tidspunkter som gjelder. Dette vil i
utgangspunktet også gjelde for gudstjenester videre f.o.m. 2018.
Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Behandling i menighetsrådet sak 14/17 – 06.06.17
Konsmo menighetsrad ønsker a ha et fast tidspunkt hvert ar pa julegudstjenesten,
primært klokken 16 av hensyn til kirketjener, gjerne allerede fra 2017. Enstemmig
vedtatt.
Vedtak i menighetsrådet sak 14/17 – 06.06.17
Konsmo menighetsråd ønsker å ha et fast tidspunkt hvert år på julegudstjenesten,
primært klokken 16 av hensyn til kirketjener, gjerne allerede fra 2017.

Sak nr.:
15/17

Møtedato:
06.06.17

Arkiv:

Saksbehandler:
ES

Saksframstilling – Friluftsgudstjenesten 9. juli
I forbindelse med friluftsgudstjenesten på Sundet friområde 9. juli blir menighetsrådet
utfordret på å utføre kirketjenerens oppgaver. Dette gjelder bla bord m/duk og
blomster, offerbøsser (+ håndtering av offer i etterkant), klokke til å ringe med (og en
person som kan ringe) og evt. utdeling av program? Britt og Åge er satt opp som
medliturg/kirkevert.
Forslag til vedtak
Britt er tekstleser og bistår Arild prest ved evt. dåp/nattverd. Åger er kirkevert, ønsker
velkommen og deler ut evt. sangark. De er også ansvarlige for å ta hånd om kollekten.
Liv stiller med skipsklokka si og ringer ved gudstjenestens begynnelse og slutt (eller får
noen andre til å gjøre det). Offerbøsser, evt. sangark, dåpsattest/-lys/vin/oblater vil
kirkekontoret ta ansvar for. Menighetsrådet finner selv en person som kan stille med
bord med duk og blomster.
Behandling i menighetsrådet sak 15/17 – 06.06.17
Britt er tekstleser og bistår Arild prest ved evt. dåp/nattverd. Åger er kirkevert, ønsker
velkommen og deler ut evt. sangark. De er også ansvarlige for å ta hånd om kollekten.
Liv stiller med skipsklokka si og ringer ved gudstjenestens begynnelse og slutt.
Offerbøsser, evt. sangark, dåpsattest vil kirkekontoret ta ansvar for. Nattverd droppes,
Geir Ola spør Arild prest om å ta med trompeten. Menighetsrådet finner selv en person
som kan stille med bord med duk og blomster. Enstemmig vedtatt.
Vedtak i menighetsrådet sak 15/17 – 06.06.17
Britt er tekstleser og bistår Arild prest ved evt. dåp/nattverd. Åger er kirkevert, ønsker
velkommen og deler ut evt. sangark. De er også ansvarlige for å ta hånd om kollekten.
Liv stiller med skipsklokka si og ringer ved gudstjenestens begynnelse og slutt.
Offerbøsser, evt. sangark, dåpsattest vil kirkekontoret ta ansvar for. Nattverd droppes,
Geir Ola spør Arild prest om å ta med trompeten. Menighetsrådet finner selv en person
som kan stille med bord med duk og blomster.

Sak nr.:
16/17

Møtedato:
06.06.17

Arkiv:

Saksbehandler:
ES

Saksframstilling – Reformasjonsjubileum
29. oktober 2017 feires 500-års jubileet for reformasjonen. Denne søndagen er det
gudstjeneste i Åseral. Åsdølene inviterer Grindheim og Konsmo til å være med. Dersom
Konsmo menighetsråd er med på det, er det ønskelig med noe kaffemat til kirkekaffen.
Eller vil vi lage til egen feiring i Konsmo?
Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Behandling i menighetsrådet sak 16/17 – 06.06.17
Konsmo menighetsrad takker ja til invitasjonen, og venter pa utfordring nar det gjelder
kirkekaffe. Liv tar deretter ansvar for a spørre folk som kan bidra til dette.
Årrangementene i forbindelse med dette vil informeres godt om i Konsmo
menighetsrads informasjonskanaler. Enstemmig vedtatt.
Vedtak i menighetsrådet sak 16/17 – 06.06.17
Konsmo menighetsråd takker ja til invitasjonen, og venter på utfordring når det gjelder
kirkekaffe. Liv tar deretter ansvar for å spørre folk som kan bidra til dette.
Arrangementene i forbindelse med dette vil informeres godt om i Konsmo
menighetsråds informasjonskanaler.

Sak nr.:
17/17

Møtedato:
06.06.17

Arkiv:

Saksbehandler:
ES

Saksframstilling – Tur for Konsmo menighetsråd
Geir Ola ønsker å invitere 12. september på sin hytte i Åseral. Møtet som er satt opp
denne dagen er satt til kl. 1800.
Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Behandling i menighetsrådet sak 17/17 – 06.06.17
Menighetsradsmøtet den 12. september kl. 1800 legges til Geir Olas hytte i Åseral.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak i menighetsrådet sak 17/17 – 06.06.17
Menighetsradsmøtet den 12. september kl. 1800 legges til Geir Olas hytte i Åseral.

