MØTEBOK
MØTESTED
Sakristiet,
Konsmo kirke

MEDLEMMER
VAREMEDLEMMER

DATO
17.04.2018

FRA KL
18.00

TIL KL
20.25

TIL STEDE PÅ MØTET:
Liv Birkeland, Åge Birkeland, Geir Ola Tveit
Bente Birkeland
Jens Ågedal, Brit Bakken Ødegard

ANDRE
FORFALL
ANDAKT/MAT

GODKJENNING AV
INNKALLING:

Ingen merknader

Svein Ove Nepstad, Britt Dalan, Richart
Haland
Liv Birkeland

GODKJENNING AV
REFERAT FRA
MØTE
27.02.2018
Ingen merknader

BEHANDLING AV SAKER:
8/18- 13/18

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 forfall meldes kirkeverge Ingunn på SMS 416 90 096, slik at varamedlem kan
kalles inn.
INNKALLING TIL MØTE 17. april 2018 kl.18.00
MØTESTED: Sakristiet i Konsmo kirke
Ansvar for mat/kaffe/åpningsord: Britt Dalan
NB! Brannøvelsen som var satt opp, blir utsatt til neste møte.




Godkjenning av innkalling
Godkjenning av referat fra møtet 27.02.2018
Godkjenning av saksliste

Orienteringssaker:
- Felles møte for menighetsrådene og fellesrådene i Lyngdal og Audnedal i
Lyngdal kirkesenter onsdag 2. mai kl 19-21.
- Lerret Konsmo kirke
- Gamle bibler- gave til menighetsrådet

Saksliste:
Sak 8/18: 50-arskonfirmanter
Sak 9/18: Bibel til brudepar
Sak 10/18: Diakoniplan/- utvalg
Eventuelt

Sak nr.:
8/18

Møtedato:
17.04.18

Arkiv:
315

Saksbehandler:
IB

Saksfremstilling – 50- års konfirmanter
Menighetsrådet har tradisjon for å invitere 50- års konfirmantene til gudstjenesten der
også neste års konfirmanter blir presentert.
Kirkekontoret tar ansvar for å søke konfirmantene opp og sende ut skriftlig innbydelse
til gudstjenesten med denne markeringen.
Forslag til vedtak
Markering av 50- års konfirmanter og neste års konfirmanter legges til søndag 25.
november.
Behandling i menighetsrådet sak 8/18 – 17.04.18
Markering av 50- års konfirmanter og neste års konfirmanter legges til søndag 25.
november.
Enstemmig vedtak i menighetsrådet sak 8/18 – 17.04.18
Markering av 50- års konfirmanter og neste års konfirmanter legges til søndag 25.
november.

Sak nr.:
9/18

Møtedato:
17.04.18

Arkiv:
322

Saksbehandler:
IB

Saksfremstilling – Bibel til brudepar
Menigheten har i mange år gitt bibel til brudepar som gifter seg i Konsmo kirke.
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 Konsmo kirke får brudeparbibel fra Konsmo
menighet, 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
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Behandling i menighetsrådet sak 9/18 – 17.04.18
Ålle brudepar som vies i Konsmo kirke i regi av Dnk far en bibel i gave fra menigheten. I
forbindelse med at kirka leies ut til vielse i regi av andre trossamfunn, er det ønskelig
med informasjon til brudepar og eventuelt person som skal foresta vielsen, om at bibel
til brudeparet ikke inngar i leieavtalen.
Enstemmig vedtak i menighetsrådet sak 9/18 – 17.04.18
Alle brudepar som vies i Konsmo kirke i regi av Dnk får en bibel i gave fra menigheten. I
forbindelse med at kirka leies ut til vielse i regi av andre trossamfunn, er det ønskelig
med informasjon til brudepar og eventuelt person som skal forestå vielsen, om at bibel
til brudeparet ikke inngår i leieavtalen.

Sak nr.:
10/18

Møtedato:
17.04.18

Arkiv:
340

Saksbehandler:
IB

Saksfremstilling – Diakoniplan/ -utvalg
Menighetsrådet vedtok i sak 6/18 av 27.02.18 å nedsette et diakoniutvalg som skulle
utarbeide forslag til diakoniplan for menigheten. Forslaget skulle legges frem på neste
møte. Forslag til diakoniplan er vedlagt.
Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak
Behandling i menighetsrådet sak 10/18 – 17.04.18
Diakoniplanen vedtas med følgende tillegg:
Pkt. 11:
Besøkstjeneste
Pkt. 12:
Menigheten ma involveres i gudstjenestene, særlig barn.
Pkt. 13:
Tiltak for ungdom
Pkt. 14:
Tiltak for nye landsmenn
Liv er menighetsradets representant i diakoniutvalget. Hun og andre i menighetsradet
utfordrer aktuelle personer om a være med i utvalget. Saken tas opp pa neste møte.
Enstemmig vedtak i menighetsrådet sak 10/18 – 17.04.18
Diakoniplanen vedtas med følgende tillegg:
Pkt. 11:
Besøkstjeneste
Pkt. 12:
Menigheten må involveres i gudstjenestene, særlig barn.
Pkt. 13:
Tiltak for ungdom
Pkt. 14:
Tiltak for nye landsmenn
Liv er menighetsrådets representant i diakoniutvalget. Hun og andre i menighetsrådet
utfordrer aktuelle personer om å være med i utvalget. Saken tas opp på neste møte.

Sak nr.:
11/18

Møtedato:
17.04.18

Arkiv:
510

Saksbehandler:
IB

Plan for forskjønnelse
Behandling i menighetsrådet sak 11/18 – 17.04.18
Kirkevergen blir bedt om å undersøke hvilke benker som kan passe på kirkegården, med
priser. Kirkevergen får fullmakt til å kjøpe inn, innenfor den økonomiske rammen som
fellesrådet har fastsatt. På neste møte vil tiltak for 2019 bli vurdert.
Enstemmig vedtak i menighetsrådet sak 11/18 – 17.04.18
Kirkevergen blir bedt om å undersøke hvilke benker som kan passe på kirkegården, med
priser. Kirkevergen får fullmakt til å kjøpe inn, innenfor den økonomiske rammen som
fellesrådet har fastsatt. På neste møte vil tiltak for 2019 bli vurdert.

Sak nr.:
12/18

Møtedato:
17.04.18

Arkiv:
039

Saksbehandler:
IB

Bolig til salgs like ved Konsmo kirke
Behandling i menighetsrådet sak 12/18 – 17.04.18
Kirkenes naboeiendom er til salgs. Menighetsrådet mener det ikke er aktuelt å kjøpe
huset til menighetens formål. Det kan være aktuelt å kjøpe det ett mål store skogstykket
som er regulert til kirkegård. Det vil i så fall være fellesrådets ansvar.
Enstemmig vedtak i menighetsrådet sak 12/18 – 17.04.18
Menighetsrådet mener det ikke er aktuelt å kjøpe huset til menighetens formål. Det kan
være aktuelt å kjøpe det ett mål store skogstykket som er regulert til kirkegård. Det vil i
så fall være fellesrådets ansvar.

Sak nr.:
13/18

Møtedato:
17.04.18

Arkiv:
390

Saksbehandler:
IB

Eventuelt
a) Felles møte for menighetsråd og fellesråd i Audnedal og Lyngdal på Lyngdal
kirkesenter 2. mai
b) Lerret i Konsmo kirke
c) Gamle bibler – gave til menighetsrådet
d) Prestens tjenesteområde i forbindelse med regulering av prostigrenser

