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BEHANDLING AV SAKER: 

 

15/16 → 18/16 

 
  



 
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 14. JUNI 2016 KL. 18.00  
MØTESTED: Sakristiet 
Ansvar for mat/kaffe/åpningsord: Liv 
 

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

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

 
Orienteringssaker: 

- Trosopplæring 
 

 
 
  Saksliste:  

Sak 15/16: 50-a rskonfirmanter 
Sak 16/16: Bispevisitas med budsjett 
Sak 17/16: Ofring 17. mai/konfirmasjon o.l. 
Sak 18/16: Oppussing av sakristiet 
Eventuelt/orientering 



 
Sak nr.: 
15/16 

Møtedato: 
14.06.16 

Arkiv: 
 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – 50-årskonfirmanter 
Menighetsrådet har tradisjon for å invitere 50-årskonfirmantene til gudstjeneste der 
også neste års konfirmanter blir presentert.  
28. august 1966 var de 18 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 4. desember. 
Menighetsrådet stiller med kirkekaffe. 
 
Behandling i menighetsrådet sak 15/16 – 14.06.16 
Markering av 50-årskonfirmanter og presentasjon av neste års konfirmanter legges til 
søndag 4. desember. 
Menighetsrådet stiller med kirkekaffe. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 15/16 – 14.06.16 
Markering av 50-årskonfirmanter og presentasjon av neste års konfirmanter legges til 
søndag 4. desember. 
Menighetsrådet stiller med kirkekaffe. 
 
 
  



 
Sak nr.: 
16/16 

Møtedato: 
14.06.16 

Arkiv: 
 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – Program bispevisitas 
Viser til program for visitasdagene som ble behandlet i menighetsrådet sak 12/16 
05.04.16: 
 
Tirsdag 20. september kl. 20.00-22.00 Møte med frivillige lag og foreninger på Konsmo 
bedehus. (med forbehold av at tidspunkt kan endres noe): 
 
Tema: Diakoni, flyktninger og trosopplæring 
Etter sist møte i planleggingsgruppa for visitasen, ble det anbefalt å velge ett eller to av 
temaene. Diakoni og flyktninger kan kombineres og være aktuelt for alle lag og 
foreninger. Temaet Trosopplæring er kun rettet mot barne-/ungdomslag og – 
foreninger. Hva vil vi utfordre biskop Stein på? Diakoni- flyktninger/ Hverdagsdiakoni? 
Skal møtet være åpent eller kun for inviterte grupper/lag/foreninger? 
Kostnader til dette møtet er i budsjettet avgjørende for om møtet er åpent eller lukket og 
hvor mange som evt blir invitert. Det er tatt høyde for servering til 200 pers i forslaget. 
 
I programmet ble det også foreslått en post med kommunalleder for oppvekst og 
enhetsledere for barnehager og skoler for å utarbeide plan for kirke- 
skole/barnehagesamarbeid. Dette lar seg ikke gjøre denne dagen, da de er bortreist. 
Planen vil bli tema på ledersamling i forkant av visitasen. Hva vil menighetsrådet ha 
isteden? Besøk på Frivilligsentralen for synligjøre det diakonale arbeidet der? Eller møte 
med bedehusstyret/åndelig ressursgruppe for utfordringene vi står ovenfor i forhold til 
trosoppæring/ enhet i det kristne arbeidet i bygda? Eller andre ting? Valg av tema på 
denne programposten kan også få følger for tema for møtet denne kvelden. Diakoni eller 
trosopplæring?      
  
Audnedal kirkelige fellesråd har i sak 010/16 bedt soknerådet om et kostnadsoverslag 
til utgifter i forbindelse med visitasen: 
«Audnedal kirkelige fellesråd ber menighetsrådene om et kostnadsoverslag knyttet til 
planlagt program. Dette overslaget må være AKF i hende i god til før møtet i august. 
Kostnadene dekkes av Audnedal kirkelige fellesråd gjennom bruk av disposisjonsfond. 
Enstemmig vedtatt.»  
 

 
 

Kostnader knyttet til bispevisitas for Konmso menighetsråd 20.-21. september 2016

Pr prs Antall pers Sum 

Middag m/ kaffi og dessert Drømmehagen, Byremo

Soknerådet 400 8 3200

Reisefølget til biskopen 400 5 2000 1000

Servering Kveldsmat møtet på bedehuset 75 200 15000

Servering Audnedal omsorgssenter onsdag 21. sept 77 5 385 192,5

Total sum 19393



 
Menighetsrådet må også velge offerformål, medliturger, kirkeverter ol til 
visitasgudstjenesten 25. september. 
 
Forslag til vedtak 
Konsmo menighet drøfter og velger selv hvilket innhold og profil møte pa  Konsmo 
bedehus den 20. september skal ha. I tillegg til forslag til program dagtid (kl.13.00-
14.00) na r planlagt programpost ikke var gjennomførbart.  
 
Vedtatt kostnadsoverslag over utgifter knyttet til bispevisitasen sendes Audnedal 
kirkelige fellesra d.    
 
Behandling i menighetsrådet sak 16/16 – 14.06.16 
Konsmo menighetsra d ønsker at biskopen skal besøke Frivilligsentralen den 20. 
september. Pa  kveldsarrangementet ønskes et fokus pa  diakoni. Menighetsra det ønsker a  
sende ut invitasjoner, men at arrangementet ogsa  skal være a pent for alle. 
Arrangementet ønskes holdt pa  bedehuset, alternativt flerbrukshallen. Ingunn orienterte 
ogsa  om pkt. 7 i visitasmeldingen som anga r arbeid i Konsmo menighet. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 16/16 – 14.06.16 
Konsmo menighetsråd ønsker at biskopen skal besøke Frivilligsentralen den 20. 
september. På kveldsarrangementet ønskes et fokus på diakoni. Menighetsrådet ønsker 
å sende ut invitasjoner, men at arrangementet også skal være åpent for alle. 
Arrangementet ønskes holdt på bedehuset, alternativt flerbrukshallen.   



 
Sak nr.: 
17/16 

Møtedato: 
14.06.16 

Arkiv: 
 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – Ofring på dager som 17. mai, konfirmasjon, julaften  
I gudstjenester med mye folk kan det være tidkrevende å ha ofring rundt alteret. I tillegg 
kan det være utfordrende rent praktisk.  Mange har heller ikke kontanter med seg 
lengre. 
 
Forslag til vedtak 
Ofring ved utgangene eller i benkene er alternativer til offer rundt alteret i gudstjenester 
når presten/liturgen ser det formålstjenlig. Presten avgjør dette i samarbeid med 
kirkeverter/brannvakter disse dagene. I tillegg vil muligheter for å gi gave via sms 
undersøkes.      
 
Behandling i menighetsrådet sak 17/16 – 14.06.16 
Ofring ved utgangene eller i benkene er alternativer til offer rundt alteret i gudstjenester 
na r presten/liturgen ser det forma lstjenlig. Presten avgjør dette i samarbeid med 
kirkeverter/brannvakter disse dagene. I tillegg vil muligheter for a  gi gave via sms 
undersøkes. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 17/16 – 14.06.16 
Ofring ved utgangene eller i benkene er alternativer til offer rundt alteret i gudstjenester 
na r presten/liturgen ser det forma lstjenlig. Presten avgjør dette i samarbeid med 
kirkeverter/brannvakter disse dagene. I tillegg vil muligheter for a  gi gave via sms 
undersøkes. 
  



 
Sak nr.: 
18/16 

Møtedato: 
14.06.16 

Arkiv: 
 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – Oppussing av sakristiet 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 6/16 – 09.02.16: 
 
Konsmo menighetsråd ønsker å jobbe videre med planer for oppussing av sakristiet. 
Menighetsrådet forbereder et forslag og sender dette til fellesrådet. Menighetsrådet 
delegerer myndighet til Britt Dalan, Richart Håland og kirkeverge Ingunn Birkeland til å 
forberede en endelig plan for farge på veggene og type gulv, samt se på alternativer for 
innredning (Hamran/Ikea) og plassering av denne. Det bør settes inn en post for 
arbeid/dugnad i kostnadsoverslaget i forbindelse med eventuell søknad om støtte fra 
Sparebanken Sør m.fl. 
 
Gruppa har hatt to møter, i tillegg til at kirkevergen har hatt møte med ulike 
representanter. Det er blitt utarbeidet kostnader på kjøkkeninnredning og skaper fra to 
ulike leverandører, Hamran og Strai. Odd Nordstrøm vært på befaring og ønsket å 
komme med tilbud på hele jobben jobben. Han her ennå ikke sendt noe tilbud. 
Kirkevergen vil etterspøre dette til møtet. Dirk Hunke har også blitt kontaktet. Han får 
varer fra Fargerike i Mandal og tar oppdrag med fast timespris på kr 380,- +mva. Vi har 
tatt ut teppe til gulv (nr 3939032) og malingsfarge (musling FR 1124 evt skumring 
9904) til veggene.  Disse varene har vi fått oppgitt pris på fra Fargerike.  
 

 
  
Vedlagt er tegninger og prisoverslag på kjøkken og skap fra Strai og Hamran. Hamran 
har i ettertid tilbudt oss 7 % rabatt dersom det kan produseres i juni/juli og leveres i 
august. Dette er ikke aktuelt da vi ikke har finanseringen i orden på nåværende 
tidspunkt. 
  
Rørleggeren i Lyngdal er kontaktet for arbeidsbeskrivelse og kostnader til rørarbeid. 
Kostnadsoverslag er vedlagt. Caverion er kontaktet for å gi pris på elektroarbeid etter 
befaring 9/6. Tilbudet ettersendes.  
 

Kostnader fra Fargeriket Mandal- pris i butikk

Materiell behov

Teppe 499 pr kvadratmeter 72 35928

Panlemaling 648 pr 3-liter 7 4536

Listamaling 648 pr 3-liter 1 648

Takmaling 998 10-liter 1 998

42110 inkl. mva

Materiell eks mva 33688

Arbeidstimer pr time eks mva 380 43 16340

Totalt 50028 u.mva



 
Inntil videre står oppsatt budsjett som foreslått og behandlet i sak 6/16 – 09.02.16, med 
følgende tilføying; 100 timer dugnadsarbeid (nedvask, rydding, fjerning av teppe, 
montering av kjøkken), pris på kjøkken med to alternativer, bortfall av kostnader til 
glassmonter og uforutsette kostnader.  
 
OBS! 2010-prisene er inkl. mva., mens priser etter tilbud i 2016 er uten mva. Da utgiftene 
går gjennom Audnedal kirkelige fellesråd, blir disse refundert.    
  
Kostnadsoverslag  2010- 

priser 
(inkl. mva) 

2016- priser Priser etter 
tilbud eks mva 

Alternativ 1: Kjøkken (u. 
montering og frakt) Hamran 

72 200 115 000 109 000 

Evt  
Alternativ 2: Kjøkken 
(u .montering, med frakt Strai 

  75 200 

Glassmonter  15 000 0 
Malerarbeid (tak-vegger-vindu-
dør-karm)og teppe 

35 998 50 000 50 000 

Gardiner- lamper ol 7 000 8 000 8 000 
Elektrikker – belysning - ny kurs  10 000 10 000 
Rørlegger – vanninntak- avløp  10 000 10 000 
+100 timer dugnadsarbeid    
Uforutsette kostnader    19 000 
Totalt med kjøkken alternativ 1 115 198 208 000 206 000 
Totalt med kjøkken alternativ 2   172 200 
 
Finansiering   
Audnedal kirkelige fellesra d 117 500 Dette beølpet utgjør kr 

200 000,- som budsjettert i 
AKF 

Gaver/tilskudd/innsamlede midler 82 500 

Gaver/tilskudd/innsamlede midler 2 500 Gaver/ tilskudd grunnet 
høyere kostnader i 
kostnadsoverslaget 

Konsmo menighetsra d  
vedtatt i budsjettet  

3 500 

Totalt 206 000  
 
Audnedal kirkelige fellesråd har i sin investeringsplan for 2016-2018 sak 007/16 
vedtatt renovering sakristi i Konsmo kirke og Grindheim kyrkje i 2017. Kostnadene er 
beregnet til å være 200 000 kr pr sakristi som skal finansieres ved bruk av fond, tilskudd 
fra kommunen og gaveinntekter. Det må tas forbehold om at planer for 2017-2018 kan 
endres.   
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 



 
Behandling i menighetsrådet sak 18/16 – 14.06.16 
Konsmo menighetsra d tilra r overfor Audnedal kirkelige fellesra d a  arbeide videre med 
alternativ 1, med et kostnadsoverslag pa  kroner 206.000,-. Menighetsra det starter 
arbeidet med a  skaffe kroner 88.500,-. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 18/16 – 14.06.16 
Konsmo menighetsra d tilra r overfor Audnedal kirkelige fellesra d a  arbeide videre med 
alternativ 1, med et kostnadsoverslag pa  kroner 206.000,-. Menighetsra det starter 
arbeidet med a  skaffe kroner 88.500,-. 
 


