
 

MØTEBOK 
 
 

MØTESTED DATO FRA KL TIL KL 
Homstøl, på hytta til 

Geir Ola 
12.09.17 18.00 21.20 

 
 

TIL STEDE PÅ MØTET: 
MEDLEMMER 
 

Liv Birkeland, Richart Ha land, Å ge Birkeland, 
Geir Ola Tveit 
 

 

VAREMEDLEMMER 
 

Jens Å gedal  

ANDRE 
 

 
 

FORFALL 
 

Bente Birkeland, Britt Dalan, Svein Ove 
Nepstad 

 

ANDAKT/MAT 
 

Liv/ Ingunn ordnet mat  

 
 
 

GODKJENNING AV 

INNKALLING: 

 

GODKJENNING AV 

REFERAT FRA 

MØTE 

06.06.17: 

 

GODKJENNING AV 

SAKSLISTE: 

 

Ingen merknader 

 

Ingen merknader Ingen merknader 

 

 

BEHANDLING AV SAKER: 

 

18/17 → 23/17 

 
  



 
TIL MEDLEMMER AV KONSMO MENIGHETSRÅD: 
Britt Dalan, Liv Birkeland, Richart Håland, Åge Birkeland, Svein Ove Nepstad, Bente 
Birkeland, Geir Ola Tveit 
 
Eventuelt forfall meldes kirkerverge Ingunn på SMS 416 90 096, slik at varamedlem kan 
kalles inn. 
 
INNKALLING TIL MØTE 12. SEPTEMBER 2017 KL. 18.00  
MØTESTED: Homstøl, på hytta til Geir Ola 
Ansvar for mat/kaffe/åpningsord: Bente Birkeland 
 
 

 Godkjenning av innkalling 
 Godkjenning av referat fra møtet 06.06.17 
 Godkjenning av saksliste 

 
 

 
  Saksliste:  

Sak 18/17: Gudstjenesteliste 2018 
Sak 19/17: Nytt lydanlegg i kirka 
Sak 20/17: Misjonsavtale for Konsmo menighet 
Sak 21/17: Sakristiet  
Sak 22/17: Årbeid i Konsmo menighet –bruk av sakristiet 
Evt. 
 



 
Sak nr.: 
18/17 

Møtedato: 
12.09.17 

Arkiv: 
311/317 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – Gudstjenesteliste 2018 
Forslag til vedtak 

 
 
 
 

Dato Kl. Offer til Medliturg/ 
Kirkevert 

Brannvakt Annet 

28.01. kl.11.00 Misjonsprosjektet Richart og 
Britt 

 Barnas misjonsdag, 6 
–års bok KK 

18.02 kl.11.00 
 

Richart og 
Britt 

 
 

11.03. Kl.11.00 Menighetens 
arbeid 

Richart og 
Britt 

 Menighetens årsmøte 
KK 

25.03. kl.11.00 
 

Åge og Liv  Palmesøndag KK 

01.04. Kl.11.00 Bibelselskapet Åge og Liv   1. påskedag 
Høgtidsgudstjeneste 

29.04. Kl.11.00 Konfirmantene 
bestemmer 

Åge og Liv  Samtalegudstjeneste 
KK 

13.05. Kl.11.00 
 

Richart og 
Åge 

  
 

17.05. kl.11.00  Kirkens Nødhjelp Liv og Åge Richart 
 

20.05. Kl. 19.30 KRIK Britt og Bente  1. pinsedag 
Høgtidsgudstjeneste 
Pinsepølser? 

03.06. kl.11.00 
 

Britt og Bente  
 

01.07. kl.11.00 
 

Britt og Bente  
 

05.08. kl.11.00 Misjonsprosjektet Liv og Svein 
Ove 

 Alliansestevnet? 

08.09. kl.11.00 Menighetens 
arbeid 

Liv og Svein 
Ove 

Åge Konfirmasjon 

30.09. kl.11.00 Acta- barn og unge 
i Normisjon 

Liv og Svein 
Ove 

 Lys våken 
KK 

21.10. kl.11.00 Vest-Agder 
Søndagsskolekrets 

Richart og 
Bente 

 Søndagsskolens dag/ 
4- årsbok KK 

04.11. Kl.19.30 Kirkens SOS Richart og 
Bente 

 Allehelgen 

25.11. Kl.11.00 Menighetens 
arbeid 

Richart og 
Bente 

 Konfirmantpresentas
jon/ 50- 
årskonfirmanter KK 

24.12. Kl. 14.00 Barne- og 
ungdomsarbeidet  

Liv og Svein 
Ove 

Richart Julaften 

26.12. Kl. 11.00  Liv og Svein 
Ove 

 2. juledag 
Høgtidsgudstjeneste 



 
Behandling i menighetsrådet sak 18/17 – 12.09.17 

 
Enstemmig vedtatt.  

Dato Kl. Offer til Medliturg/ 
Kirkevert 

Brannvakt Annet 

28.01. kl.11.00 Misjonsprosjektet Richart og 
Britt 

 Barnas misjonsdag, 
6 –års bok KK 

18.02 kl.11.00 Blå Kors Richart og 
Britt 

 
 

11.03. Kl.11.00 Menighetens 
arbeid 

Richart og 
Britt 

 Menighetens 
årsmøte KK 

25.03. kl.11.00 NMS Åge og Britt  Palmesøndag KK 

01.04. Kl.11.00 Bibelselskapet Åge og Liv   1. påskedag 
Høgtidsgudstjeneste 

29.04. Kl.11.00 Konfirmantene 
bestemmer 

Åge og Liv  Samtalegudstjenest
e KK 

17.05. kl.11.00  Kirkens Nødhjelp Liv og Åge Richart 
 

20.05. Kl. 19.30 KRIK Britt og Bente  1. pinsedag 
Høgtidsgudstjenest
e Pinsepølser? 

03.06. kl.11.00 NKSS Britt og Bente  
 

01.07. kl.11.00 Menighetsbladet Britt og Bente  
 

05.08. kl.11.00 Misjonsprosjektet Liv og Svein 
Ove 

 Alliansestevnet? 

08.09. kl.11.00 Menighetens 
arbeid 

Liv og Svein 
Ove 

Åge Konfirmasjon 

30.09. kl.11.00 Acta- barn og unge 
i Normisjon 

Liv og Svein 
Ove 

 Lys våken 
KK 

21.10. kl.11.00 Vest-Agder 
Søndagsskolekrets 

Richart og 
Bente 

 Søndagsskolens 
dag/ 4- årsbok KK 

04.11. Kl.19.30 Kirkens SOS Richart og 
Bente 

 Allehelgen 

25.11. Kl.11.00 Menighetens 
arbeid 

Richart og 
Bente 

 Konfirmantpresent
asjon/ 50- 
årskonfirmanter KK 

24.12. Kl. 14.00 Barne- og 
ungdomsarbeidet  

Liv og Svein 
Ove 

Richart Julaften 

26.12. Kl. 11.00  Richart og 
Svein Ove 

 2. juledag 
Høgtidsgudstjenest
e 



 

  

Gudstjenesteliste for Konsmo menighetsråd 2018 vedtatt i sak 18/17 av 12.09.17 

Dato Kl. Offer til Medliturg/Ki
rkevert 

Brannvak
t 

Annet 

28.01. kl.11.00 Misjonsprosjektet Richart og 
Britt 

 Barnas misjonsdag, 6 
–års bok KK 

18.02 kl.11.00 Blå Kors Richart og 
Britt 

 
 

11.03. Kl.11.00 Menighetens 
arbeid 

Richart og 
Britt 

 Menighetens årsmøte 
KK 

25.03. kl.11.00 NMS Åge og Britt  Palmesøndag KK 

01.04. Kl.11.00 Bibelselskapet Åge og Liv   1. påskedag 
Høgtidsgudstjeneste 

29.04. Kl.11.00 Konfirmantene 
bestemmer 

Åge og Liv  Samtalegudstjeneste 
KK 

17.05. kl.11.00  Kirkens Nødhjelp Liv og Åge Richart 
 

20.05. Kl. 19.30 KRIK Britt og Bente  1. pinsedag 
Høgtidsgudstjeneste 
Pinsepølser? 

03.06. kl.11.00 NKSS Britt og Bente  
 

01.07. kl.11.00 Menighetsbladet Britt og Bente  
 

05.08. kl.11.00 Misjonsprosjektet Liv og Svein 
Ove 

 Alliansestevnet? 

08.09. kl.11.00 Menighetens 
arbeid 

Liv og Svein 
Ove 

Åge Konfirmasjon 

30.09. kl.11.00 Acta- barn og unge 
i Normisjon 

Liv og Svein 
Ove 

 Lys våken 
KK 

21.10. kl.11.00 Vest-Agder 
Søndagsskolekrets 

Richart og 
Bente 

 Søndagsskolens dag/ 
4- årsbok KK 

04.11. Kl.19.30 Kirkens SOS Richart og 
Bente 

 Allehelgen 

25.11. Kl.11.00 Menighetens 
arbeid 

Richart og 
Bente 

 Konfirmantpresentas
jon/ 50- 
årskonfirmanter KK 

24.12. Kl. 14.00 Barne- og 
ungdomsarbeidet  

Liv og Svein 
Ove 

Richart Julaften 

26.12. Kl. 11.00  Richart og 
Svein Ove 

 2. juledag 
Høgtidsgudstjeneste 



 
Sak nr.: 
19/17 

Møtedato: 
12.09.17 

Arkiv: 
411 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – Nytt lydanlegg i Konsmo kirke 
Lydutstyret i Konsmo kirke var nytt i 1995. Det har ved flere anledninger kommet 
tilbakemeldinger på at utstyret ikke lenger tilfredsstiller de krav som forventes, særlig i 
forbindelse med solosang i vielse og gravferd. Nytt utstyr hadde også gitt bedre 
muligheter for ulike sangkrefter/forsangere/kor i forbindelse med gudstjenester. 
Audnedal kirkelige fellesråd har i sak 17/17 av 29.08.17 innvilget kr 150 000,- fra fond 
til dette formålet i 2018. 
 
Våren 2016 hentet kirkevergen inn pristilbud fra to ulike leverandører. Agderlyd og PRO 
Technics v/ Sven Arild Mortensen. Tilbudene, som er svært ulike i pris, er vedlagt. Begge 
leverandører er klare på at det er lite hensiktsmessig å bygge på dagens utstyr. I tillegg 
ønskes betjeningspanelet flyttet fra området bak altertavla bort til området der 
kirketjener sitter. Det er også tatt høyde for å kople prosjektor til lydanlegget, noe vi 
ikke har i dag. Begge tilbud må gjennomgås nærmere før bestilling, og det kan av den 
grunn komme enkelte endringer på utstyr og pris.    
 

 Agderlyd leverte lydutstyret til Grindheim kyrkje høsten 2014. De har lagt opp 
kabler til projektoren i Konsmo kirke, slik at den kunne benyttes igjen (da den ble 
montert ble det lagt opp til trådløs overføring). Han har også levert bøylemic og 
ny trådløs sender til Konsmo kirke. Dette er likt som i Grindheim kyrkje. 

o Agderlyd har kommet med to ulike tilbud med to ulike typer høytalere.  
o Ut fra pristilbudene har han regnet behov for 2 håndholdte mikrofoner. 
o Enkel betjening, likt som i Grindheim. Ferdig inntilt, kun av- og påknapper. 
 

 Sven Arild har vært i Konsmo kirke flere ganger som lydteknikker i forbindelse 
med konsertene til Restart Gospelkor. Han importerer selv utstyret og av den 
grunn er det rimeligere enn fra andre. Timepris for arbeidet er også 150,- kr pr 
time rimeligere enn Agderlyd. (kr 590/kr 440). Han har levert utstyr til blant 
annet Søgne Gamle kirke og Øyslebø kirke.    

o PRO Technics har kommet med to alternativer/ priser. 
o Kun 1 håndholdt mikrofon. (lik type som fra Agderlyd). 
o Enkel betjening av- og på, men innstillinger gjøres med mobil/nettbrett 

som er tilgjengelig ved behov. Da er det også mulig å justere lyden fra 
forskjellige plasser i kirkerommet.  

 
Forslag til vedtak 
Konsmo menighetsra d ga r inn for Ålternativ 2 fra PRO Technics ÅS pa  kr 54 386,10 inkl. 
mva og ber om gjennomgang av tilbud og utstyr til neste møte. Kostnader til nettbrett og 
elektriker ma  ogsa  pa regnes. Det ønskes to ha ndholdte mikrofoner. Høyttalerne ønskes i 
fargen hvit.    
  
  



 
Behandling i menighetsrådet sak 19/17 – 12.09.17 
Konsmo menighetsra d mener det er behov for a  oppgradere lydanlegget i kirka.  
Menighetsra det ga r inn for Ålternativ 2 fra PRO Technics ÅS pa  kr 54 386,10 inkl. mva og 
ber om gjennomgang av tilbud og utstyr til neste møte. Kostnader til nettbrett og 
elektriker ma  ogsa  pa regnes. Det ønskes to ha ndholdte mikrofoner. Høyttalerne ønskes i 
fargen hvit.   Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 19/17 – 12.09.17 
Konsmo menighetsråd mener det er behov for å oppgradere lydanlegget i kirka.  
Menighetsrådet går inn for Alternativ 2 fra PRO Technics AS på kr 54 386,10 inkl. mva 
og ber om gjennomgang av tilbud og utstyr til neste møte. Kostnader til nettbrett og 
elektriker må også påregnes. Det ønskes to håndholdte mikrofoner. Høyttalerne ønskes i 
fargen hvit.     



 
Sak nr.: 
20/17 

Møtedato: 
12.09.17 

Arkiv: 
362 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – Misjonsavtale for Konsmo menighet 
 
Vedlagt følger brev til Konsmo menighet fra Misjonsalliansen datert august 2017. 
Bakgrunnen for brevet er at avtaleperioden for misjonsavtalen formelt gikk ut 11.08.17. 
Det var en fireårig avtale. Oversikten viser gaver pr år til prosjektet i denne perioden, 
totalt kr 88 665,-! Da er ikke offeret fra gudstjenesten 6. august (kr 7 486,-) regnet med. 
Misjonsalliansen ønsker at menighetsrådet nå skal evaluere avtalen og diskutere veien 
videre for menighetens misjonsengasjement. Da er det ulike muligheter: 

 Fornye avtalen med samme organisasjon med samme prosjekt eller nytt prosjekt 
 Avslutte avtalen med organisasjonen og inngå ny avtale med annen organisasjon 
 Fornye avtalen og i tillegg inngå avtale med ny organisasjon 

 
Forslag til vedtak 
Menighetsra det evaluerer avtalen for perioden som har vært og ønsker a  fornye 
misjonsavtalen med Misjonsalliansen innenfor samme prosjekt som tidligere. 
 
Behandling i menighetsrådet sak 20/17 – 12.09.17 
Menighetsra det er fornøyd med avtalen som har vært, og ønsker a  forlenge 
misjonsavtalen med Misjonsalliansen innenfor samme prosjekt som tidligere. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 20/17 – 12.09.17 
Menighetsrådet er fornøyd med avtalen som har vært, og ønsker å forlenge 
misjonsavtalen med Misjonsalliansen innenfor samme prosjekt som tidligere.   



 
Sak nr.: 
21/17 

Møtedato: 
12.09.17 

Arkiv: 
411 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – Sakristiet 
Arbeidet i sakristiet nærmer seg slutten takket være god dugnadsinnsats og dyktige 
håndverkere.  
 
Oversikten viser budsjett og foreløpig regnskap for prosjektet: 

 
 
Røde siffer har kirkekontoret ikke mottatt faktura på. Lamper og gardiner med ny 
gardinstang er bestilt. Kostnader til rør er noe redusert da det ikke var behov for ny 
varmtvannsbereder. I tillegg kommer kostnader til elektriker for å bytte til dimbar 
bryter på de nye lampene. 
 
Regnskapet så langt (med røde siffer) viser et mindreforbruk på kr 21 050,-. 
 
I prosjektet er det ikke tatt høyde for ny oppvarmingskilde. For å frigjøre veggplass ved 
inngangen og forenkle oppvarmingen av rommet, bør det undersøkes om det lar seg 
gjøre å sette inn varmepumpe på veggen mot øst, over vedovnen. Caverion har anbefalt 
en «Daiseikai Polar 25» til kr 22 000,- inkl. mva og montering. Se vedlegg. 
 
Det gjenstår en rest av teppet på omtrent 2* 6 m. (Sakristiet er ca 6*6 m og bredden på 
teppet var 4 m).  
 
Etter hvert som møbler er satt tilbake til rommet, viser det seg at det er vanskelig å 
plassere alle stolene vi har. Noen av disse har tidligere stått på «doktortrevet» eller i 
sideskipet der lysgloben står nå. Det kan oppleves som forstyrrende element i 
kirkerommet. Bårerommet bør ikke benyttes til lagring av stolene over lengre tid. Hva 
vil menighetsrådet gjøre med disse?    
 

Detaljert budsjett Sakristiet Konsmo

Budsjett u/mva Regnskap u/mva mva inkl mva Faktura 

Kjøkken 109 000 108 944 27 236 136 180 136 180

Elektro 10 000

15 040 3 760 18 798 18 798

11 134 2 784 13 918 13 918

Rør 10 000 7 000

Gardiner/Lamper 8 000 5 240

Malerarbeid 50 000

O. Nordstrøm 19 552 4 888 24 440

T. Vrålstad 17 400 4 350 21 750

Uforutsette utgifter 19 000

206 000 184 310



 
Menigheten har opplevd støtte og engasjement fra dugnadsfolk og glade givere i 
perioden prosjektet har pågått. Det bør av den grunn inviteres til «Innvielse av sakristiet 
i Konsmo kirke» med kake og kaffe der kjente givere og personer som har bidratt på 
dugnad, blir særlig invitert. Leder Britt ønsker velkommen, Geir Ola holder en kort 
andakt, en fellessang før avslutning med kake og kaffe. Lar det seg gjøre i forbindelse 
med arrangementet Lys Våken lørdag 30. sept-1. oktober?  Eller er kan det være lettere 
å få gjennomført en ukedag ettermiddag/kveld? 
 
Forslag til vedtak 
Endelig mindreforbruk i prosjektet «sakristiet Konsmo kirke» benyttes til innkjøp av 
varmepumpe til sakristiet gjennom Åudnedal kirkelige fellesra d. Dette forutsetter 
godkjenning av riksantikvaren. 
 
Det røde teppet i va penhuset erstattes med teppet som er igjen, dersom det er mulig. 
 
Menighetsra det finner en dato for innvielse av sakristiet i Konsmo kirke og fordeler 
oppgaver ut fra hva som kan tenkes av program og bevertning. 
 
Behandling i menighetsrådet sak 21/17 – 12.09.17 
Endelig mindreforbruk i prosjektet «sakristiet Konsmo kirke» benyttes til innkjøp av 
varmepumpe til sakristiet gjennom Åudnedal kirkelige fellesra d. Dette forutsetter 
godkjenning av riksantikvaren. Konsmo menighetsra d anbefaler at tilskudd fra Enova 
undersøkes. 
 
Det røde teppet i va penhuset erstattes med teppet som er igjen, dersom det er mulig. 
 
22. oktober vil vi, i etterkant av gudstjenesten, ha en feiring av at oppussingen av 
sakristiet er ferdig.  Kirkevergen sender ut invitasjon til dugnadsfolk, ha ndverkere og 
givere.  Til kirkekaffen ma  det være stor marsipankake. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 21/17 – 12.09.17 
Endelig mindreforbruk i prosjektet «sakristiet Konsmo kirke» benyttes til innkjøp av 
varmepumpe til sakristiet gjennom Åudnedal kirkelige fellesra d. Dette forutsetter 
godkjenning av riksantikvaren. Konsmo menighetsra d anbefaler at tilskudd fra Enova 
undersøkes. 
 
Det røde teppet i va penhuset erstattes med teppet som er igjen, dersom det er mulig. 
 
22. oktober vil vi, i etterkant av gudstjenesten, ha en feiring av at oppussingen av 
sakristiet er ferdig.  Kirkevergen sender ut invitasjon til dugnadsfolk, ha ndverkere og 
givere.  Til kirkekaffen ma  det være stor marsipankake. 
  



 
Sak nr.: 
22/17 

Møtedato: 
12.09.17 

Arkiv: 
34 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – Arbeid i Konsmo menighet 
 
Konsmo kirke har nå fått et flott lokale i sakristiet til bruk ut over gudstjenester og 
kirkelige handlinger. Menighetsrådet bør drøfte hvilke muligheter som ligger i det nye 
lokalet for videre arbeid i menigheten. Er det behov for å opprette et diakoniutvalg? 
 

 «Kirkekaffe» med vafler enkelte lørdag formiddag, særlig på vår/høst (når det er 
mye folk på kirkegården) 

 «Åpent sakristi» enkelte formiddager i ukedager? 
 Kaffe og samtale etter arrangementet «Åpen kirke» 

 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling i menighetsrådet sak 22/17 – 12.09.17 
Under feiringen 22. oktober vil bruken av sakristiet bli omtalt av leder eller nestleder.  
Menighetsra det ha per at sakristiet i framtida kan fa  en god funksjon i det diakonale 
arbeidet. Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 22/17 – 12.09.17 
Under feiringen 22. oktober vil bruken av sakristiet bli omtalt av leder eller nestleder.  
Menighetsra det ha per at sakristiet i framtida kan fa  en god funksjon i det diakonale 
arbeidet. 
  



 
Sak nr.: 
23/17 

Møtedato: 
12.09.17 

Årkiv: 
000 

Saksbehandler: 
IB 

 
Eventuelt/Orientering 
 
1) Geir Ola orienterte om konfirmantarbeidet 
2)  Geir Ola orienterte om sin arbeidstid 
Vedtak: Menighetsra det sender en henvendelse til biskopen og uttrykker bekymring.  
Presteressursen i Å seral og Åudnedal sta r ikke i forhold til behovet.  Leder og nestleder 
fa r fullmakt til a  utforme brevet. 
3) Lys Va ken 30. sept. – 1. okt.  Menighetsra det utfordrer ungdommer i menigheten 
til a  arrangere Lys Va ken. De kan fa  en kompensasjon for jobben. 
4) Liv ønsker avløsning som redaktør i menighetsbladet.  Menighetsra dene i Å seral 
og Åudnedal utfordres til a  finne ny redaktør. 
5) Neste møte blir 14. november kl. 1900 


