MØTEBOK
MØTESTED
Møterom 4
v/kommunestyresalen

MEDLEMMER

DATO
23.08.2016

FRA KL
18.00

TIL KL
20:15

TIL STEDE PÅ MØTET:
Britt Dalan, Liv Birkeland, Odd Arild
Eikeland, Age Birkeland, Svein Ove Nepstad,
Geir Ola Tveit

VAREMEDLEMMER
ANDRE

Elisabeth Seland

FORFALL

Richart Haland

ANDAKT

Odd Arild Eikeland

GODKJENNING AV
INNKALLING:

Ingen merknader

GODKJENNING AV
REFERAT FRA
MØTE
14.06.16:
Ingen merknader

BEHANDLING AV SAKER:
19/16 → 21/16

GODKJENNING AV
SAKSLISTE:

Ingen merknader

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 23. AUGUST, 2016 KL. 18.00
MØTESTED: Møterom 4 v/kommunestyresalen
Ansvar for mat/kaffe/åpningsord: Odd Arild





Godkjenning av innkalling
Godkjenning av referat fra møtet 14.06.16
Godkjenning av saksliste

Saksliste:
Sak 19/16: Trosopplæringsplan
Sak 20/16: Offer og betalingsløsninger
Sak 21/16: Bispevisitas
Eventuelt/orientering

Sak nr.:
19/16

Møtedato:
23.08.16

Arkiv:
363

Saksbehandler:
ES

Saksframstilling – Trosopplæringsplan
Vedlagt ligger forslag til lokal plan for trosopplæring skrevet av Geir Ola og Britt.
Forslag til vedtak
Konsmo menighetsråd godkjenner forslag til lokal plan for trosopplæring. Den sendes til
bispekontoret for endelig godkjenning.
Behandling i menighetsrådet sak 19/16 – 23.08.16
Konsmo menighetsråd godkjenner forslag til lokal plan for trosopplæring med følgende
endringer i teksten:








«Mål: Troen skal formidles slik at barn og ungdom i Konsmo skal KAN kjenne
tilhørighet til kirka.»
«På KONSMO, Viblemo og Ågedal bedehus er det søndagsskole.»
«DøptE barn deltar i menighetslivet som fullverdige medlemmer…»
«…slik at de får KJENNER en trygg tilhørighet til menigheten og kirkerommet.»
«Tiltakene PROSJEKTENE avsluttes vanligvis med gudstjeneste, og forberedelse…»
«Barn og unge med særlige behov skal få den tilretteleggingen som er nødvendig, slik
at de blir integrert alle opplever at de er en del av det samme fellesskapet.»
Tillegg: «Konsmo menighetsråd har som mål at barn og unge skal medvirke i minst
halvparten av gudstjenestene.»

Enstemmig vedtatt.
Vedtak i menighetsrådet sak 19/16 – 23.08.16
Konsmo menighetsråd godkjenner forslag til lokal plan for trosopplæring med følgende
endringer i teksten:








«Mål: Troen skal formidles slik at barn og ungdom i Konsmo skal KAN kjenne
tilhørighet til kirka.»
«På KONSMO, Viblemo og Ågedal bedehus er det søndagsskole.»
«DøptE barn deltar i menighetslivet som fullverdige medlemmer…»
«…slik at de får KJENNER en trygg tilhørighet til menigheten og kirkerommet.»
«Tiltakene PROSJEKTENE avsluttes vanligvis med gudstjeneste, og forberedelse…»
«Barn og unge med særlige behov skal få den tilretteleggingen som er nødvendig, slik
at de blir integrert alle opplever at de er en del av det samme fellesskapet.»
Tillegg: «Konsmo menighetsråd har som mål at barn og unge skal medvirke i minst
halvparten av gudstjenestene.»

Sak nr.:
20/16

Møtedato:
23.08.16

Arkiv:
317

Saksbehandler:
ES

Saksframstilling – Offer og betalingsløsninger
Viser til sak 17/16 der menighetsrådet ønsker muligheten for å gi gave via SMS
undersøkt. Som alternativ til SMS har Sparebanken Sør har en betalingsløsning for
smarttelefon, Sping. Den kan brukes i menighetsarbeid, for eksempel til å samle inn
søndagens offer, eller til innsamling av midler til oppussing av sakristiet. Appen og
foreløpig oppsett kan vises frem og forklares på møtet av menighetssekretæren.
Sparebanken Sør forteller at «SPING er en app gir deg mulighet til å tilby flere typer
tjenester i en app, for eksempel mobilbetaling. Sping er en betalingsløsning på mobil
som kan erstatte kontanter i forbindelse med kiosksalg og pengeinnsamling.
Tjenesten er gratis å opprette og vedlikeholde. Brukerstedet betaler 2 % av omsetningen
til banken.».
Forslag til vedtak
Sping betalingstjeneste tas i bruk, og det informeres om dette under kunngjøringene i
neste gudstjeneste, og gjennom andre oppslag/medier.
Behandling i menighetsrådet sak 20/16 – 23.08.16
Sping betalingstjeneste tas i bruk, og det informeres om dette under kunngjøringene i
neste gudstjeneste, og gjennom andre oppslag/medier.
Vedtak i menighetsrådet sak 20/16 – 23.08.16
Sping betalingstjeneste tas i bruk, og det informeres om dette under kunngjøringene i
neste gudstjeneste, og gjennom andre oppslag/medier.

Sak nr.:
21/16

Møtedato:
23.08.16

Arkiv:
301

Saksbehandler:
ES

Saksframstilling – Bispevisitas
Kveldsmøte, 20. september:
Dialogmøte med tema diakoni.
 Hvem skal lede møtet?
 Skal vi ha noen musikalske (evt. andre) innslag, f.eks. fellessang? Hvem skal evt.
spørres, eller akkompagnere fellessanger?
 Hvem tar seg av det praktiske, rydding o.l.?
 Hvem tar seg av det som gjelder mat. Hva serverer vi? Skal det bestilles? Når
serveres det?
 Erling Jakobsen, diakonirådgiver, kan holde en innledning. Hvordan fortsetter vi
møtet med tanke på at dette skal være et dialogmøte. Løs prat? Åpent for
spørsmål?
Visitasgudstjeneste, 25. september:
Denne gudstjenesten er ikke forordnet, og vi har dermed ingenting planlagt.
 Skal det være offer, og i så fall til hvem? Hvordan skal det tas opp?
 Dette er en felles gudstjeneste for Konsmo og Grindheim. Kan Grindheimsfolk
være med og delta i gudstjenesten?
 Det må velges kirkeverter. Bør vi også ha brannvakter denne dagen?
 Konsmo ungdomskor er spurt om å delta. Har vi noe i bakhånd dersom de ikke
har anledning? Har vi andre innslag?
 Hvem bidrar til kirkekaffeen?
Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Behandling i menighetsrådet sak 21/16 – 23.08.16
Dialogmøte om diakoni:









Britt leder møtet.
Etter Erling Jakobsen, blir Tor Arvid Kristensen, Jorunn Flottorp og Ariel Lund
utfordret til å holde hvert sit korte innlegg på 3-5 minutter.
Prest og organist finner noen fellessanger som passer med tema. Organisten spiller
piano på møtet.
Svein Ove, Richart, Åge og Odd Arild er i ryddekomitéen.
Menighetsrådet spør Ingunn om å bestille enkle smurte rundstykker og kringle til 100
personer. Det må også skaffes kaffe/te og brus/juice. Menighetsrådet serverer.
Gangen i møtet: 1. Erling, 2. De tre inviterte, 3. Mat, 4. «Løs prat», 5. Biskopen.
Kan Ingunn spørre Asbjørn om styring av projektor?
Menighetsrådet møter kl. 18.00, og alle har ansvar for å ta med/invitere minst én
annen person.



Menighetsrådet ønsker at Erling/de inviterte kunne fått en Konsmorelatert bok som
takk (Ole Høyland/barnevandrer e.l.)

Visitasgudstjeneste








Be Grindheim sokneråd om å stille med tekstleser og utdeler til nattverd.
Konsmo menighetsråd stiller med én tekstleser, kirkeverter og brannvakter.
Kirkevert/brannvakt: Richart/Liv.
Organist spør sin datter Siri om å synge under gudstjenesten. Det ble fremmet ønske
om å få Slavekoret av Verdi som postludium.
Konsmo menighetesråd og Grindheim sokneråd deler på å ta med det som trengs til
kirkekaffe. Åge og Svein ove tar med kaffe og kringle/skuffekake. Britt tar med
kopper/servietter/brus. Grindheim sokneråd tar med 6 kanner kaffe, og 3 kake/kringle
e.l.
Offer går til Frivilligsentralen.

Enstemmig vedtatt.
Vedtak i menighetsrådet sak 21/16 – 23.08.16
Dialogmøte om diakoni:










Britt leder møtet.
Etter Erling Jakobsen, blir Tor Arvid Kristensen, Jorunn Flottorp og Ariel Lund
utfordret til å holde hvert sit korte innlegg på 3-5 minutter.
Prest og organist finner noen fellessanger som passer med tema. Organisten spiller
piano på møtet.
Svein Ove, Richart, Åge og Odd Arild er i ryddekomitéen.
Menighetsrådet spør Ingunn om å bestille enkle smurte rundstykker og kringle til 100
personer. Det må også skaffes kaffe/te og brus/juice. Menighetsrådet serverer.
Gangen i møtet: 1. Erling, 2. De tre inviterte, 3. Mat, 4. «Løs prat», 5. Biskopen.
Kan Ingunn spørre Asbjørn om styring av projektor?
Menighetsrådet møter kl. 18.00, og alle har ansvar for å ta med/invitere minst én
annen person.
Menighetsrådet ønsker at Erling/de inviterte kunne fått en Konsmorelatert bok som
takk (Ole Høyland/barnevandrer e.l.)

Visitasgudstjeneste





Be Grindheim sokneråd om å stille med tekstleser og utdeler til nattverd.
Konsmo menighetsråd stiller med én tekstleser, kirkeverter og brannvakter.
Kirkevert/brannvakt: Richart/Liv.
Organist spør sin datter Siri om å synge under gudstjenesten. Det ble fremmet ønske
om å få Slavekoret av Verdi som postludium.





Konsmo menighetesråd og Grindheim sokneråd deler på å ta med det som trengs til
kirkekaffe. Åge og Svein ove tar med kaffe og kringle/skuffekake. Britt tar med
kopper/servietter/brus. Grindheim sokneråd tar med 6 kanner kaffe, og 3 kake/kringle
e.l.
Offer går til frivilligsentralen.

