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Sak nr.: 
1/17 

Møtedato: 
28.02.17 

Arkiv: 
133 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – Årsregnskap og revisjonsmelding Konsmo menighet 2016 
Vedlagt ligger årsregnskap og revisjonsmelding for Konsmo menighet 2016. 
 
Forslag til vedtak 
Konsmo menighetsråd godkjenner årsregnskap og tar revisjonsmelding 2016 til 
etterretning. 
 
Behandling i menighetsrådet sak 1/17 – 28.02.17 
Konsmo menighetsra d godkjenner a rsregnskap og tar revisjonsmelding 2016 til 
etterretning. Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 1/17 – 28.02.17 
Konsmo menighetsråd godkjenner årsregnskap og tar revisjonsmelding 2016 til 
etterretning.  



 

 
  



 

 
  



 

  



 
Sak nr.: 
2/17 

Møtedato: 
28.02.17 

Arkiv: 
046 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – Årsmelding for Konsmo menighet 2016 
Vedlagt ligger årsmelding for Konsmo menighet 2016. 
 
Forslag til vedtak 
Konsmo menighetsråd godkjenner årsmeldingen for 2016. 
 
Behandling i menighetsrådet sak 2/17 – 28.02.17 
Konsmo menighetsra d godkjenner a rsmeldingen for 2016 med følgende endringer: 
• Endre dato pa  menighetsra dsvarighet. 
• Geir Ola er ogsa  medlem av menighetsra det. 
• Arve Nilsen er kirkefagsjef, ikke ra dgiver. 
• Presisere at visitasgudstjenesten var felles for Grindheim og Konsmo, og ikke 
Lindesnes. 
• Konserter der kirka har blitt leid ut ønskes med pa  a rsmeldinga. 
• Ta med døpte i andre kirker. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 2/17 – 28.02.17 
Konsmo menighetsra d godkjenner a rsmeldingen for 2016 med følgende endringer: 
• Endre dato pa  menighetsra dsvarighet. 
• Geir Ola er ogsa  medlem av menighetsra det. 
• Arve Nilsen er kirkefagsjef, ikke ra dgiver. 
• Presisere at visitasgudstjenesten var felles for Grindheim og Konsmo, og ikke 
Lindesnes. 
• Konserter der kirka har blitt leid ut ønskes med pa  a rsmeldinga. 
• Ta med døpte i andre kirker. 
  



 
ÅRSMELDING for Konsmo menighet 2016 

 

KONSMO MENIGHETSRÅD HAR FRA 01.01.16-31.12.16 BESTÅTT AV: 

Britt Dalan    leder, medlem i styringsgruppa for trosopplæring 

Liv Birkeland   nestleder 

Odd Arild Eikeland   

Richart Håland  medlem i Audnedal kirkelige fellesråd  

Åge Birkeland   medlem i Audnedal kirkelige fellesråd 

Sven Ove Nepstad  vara til fellesrådet 

Geir Ola Tveit   sokneprest 

Bente Birkeland  1. vara 

Gunn Elise Helle  2. vara 

Jens Ågedal    3. vara 

Brit Bakken Ødegård  4. vara 

Oddbjørg Torhild Bjørkelid 5. vara  

    

Menighetssekretær Elisabeth Seland har deltatt på møtene som sekretær. Ingunn Birkeland 

var kasserer og Elisabeth Seland bokfører. 

 

Årsmøte i Konsmo menighet ble holdt etter gudstjenesten søndag 6. mars 2016.    

Menighetsrådet har i 2016 hatt 5 møter og behandlet 25 saker.  

 

I september var det bispevisitas i Lindesnes og Audnedal kommuner. Biskop Stein Reinertsen 

kom sammen med kirkefagsjef Arve Nilsen og prost Per Ragnar Haraldstad til Konsmo 

tirsdag 20. september. Der møtte de staben og kommuneadministrasjon, deltok på kaffitreff på 

Audnedal frivilligsentral og møtte sokneråd/menighetsråd til middag senere på dagen. Dagen 

ble avsluttet med «møte med folk flest» i Grindheim kyrkje og dialogmøte om diakoni på 

Konsmo bedehus. Her deltok også diakonirådgiver Erling Jakobsen.  Onsdag 21. september 

møtte biskopen og hans følge 10. klasse ved Byremo ungdomsskole. De drog videre på 

befaring ved Grindheim kyrkje, før besøket i vår kommune ble avsluttet med samling på 

Audnedal omsorgssenter. Visitasen ble avsluttet noen dager senere med en felles 

visitasgudstjeneste for Konsmo og Grindheim i Konsmo kirke søndag 25. september. 

 

I løpet av 2016 har nettstedet audnedal-kirken.no blitt tatt ordentlig i bruk. Trefftelleren 

forteller oss at sidene blir godt besøkt. 

 

Menighetsrådet har tatt i bruk betalingstjenesten «Sping» for smart-telefon som alternativ til 

kontanter. På den måten kan givere gi offer i gudstjenester, gave til sakristiet, 

Menighetsbladet eller takke for kirkekaffen uten kontanter. Denne ordningen kommer i tillegg 

til den ordinære måten å gi offer på. 

 

Menighetsrådet har i 2016 vedtatt planer for oppussing av sakristiet. For at planene skal 

realiseres, er menighetsrådet avhengig av gaveinntekter. Ved årsskiftet var det kommet inn 43 

% av midlene som trengs. Dette arbeidet fortsetter i 2017.     

 



 
GUDSTJENESTER I KONSMO KIRKE 2016: 

19 gudstjenester med totalt 1609 til stede. Herav: 

11 gudstjenester med nattverd 

4 gudstjenester med dåp 

4 familie- og barnegudstjenester  

3 gudstjenester med ungdom 

1 konfirmasjonsgudstjeneste (på en lørdag) 

 

I tillegg 1 friluftsgudstjeneste sammen med Grindheim kyrkjelyd v/Hanekilen friområde på 

Sveindal. Sveindal blæs bidro med flott musikk. 

 

KIRKELIGE HANDLINGER 

4 døpte  

5 konfirmerte 

2 kirkelige vielser 

11 gravferder 

 

Innmeldinger: 0 

Utmeldinger: 8 

 

Kirkerådet har fra 15. august lagt til rette for at hver enkelt selv kan bruke bank-id eller annen 

elektronisk identifikasjon, logge seg inn og rette feil direkte i databasen til kirkens 

medlemsregister. Gjennom id-porten er det åpnet både for innmelding i og utmelding av 

kirken. 

 

ÅRSSTATISTIKK 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dåpshandlinger 16 10 12 10 9 10 4 

Konfirmanter 20 9 17 10 11 6 5 

Vigsler 1 4 4 6 4 2 2 

Gravferder 12 9 7 8 6 10 11 

Gudstjenester totalt 26 23 18 21  21 20 19 

Deltakere totalt 2420 2254 2057 2244 2260 2086 1609 

Gudstjenester med nattverd 10 12 10 12  11 10 11 

Skolegudstjenester 1 1 1 1 1 0 0 

Familiegudstjenester 5 4 4 5 4 4 4 

Ungdomsgudstjenester 1 0 0 1 2 2 0 

Friluftsgudstjenester 

m/Grindheim 

1 1 1 1 1 1 1 

 

I tillegg er to barn døpt i andre kirker, som har blitt medlemmer av Konsmo menighet. 

 

ØKONOMI 

I offer og innsamlinger er det kommet inn i alt kr 154 922,78 i Konsmo kirke i 2016. Dette 

beløpet er noe større enn året før, og grunnes menighetsrådets innsamling til sakristiet.  

Beløpet fordeles slik: 

 Kr. 21 860,- til Misjonsprosjektet på Filippinene 



 
 Kr. 24 049,- under Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon  

 Kr. 10 426,78 til Menighetens arbeid  

 Kr 38 794,- i gaver til oppussing av sakristiet 

 Kr 6 735,- til barne- og ungdomsarbeidet i Konsmo 

 Kr. 53 058,- til diverse lag og foreninger 

 

Det regnskapsmessige resultatet for 2016 viser et overskudd på kr 20 087,34. 

Den disponible egenkapitalen utgjør ved årets slutt kr 78 853,82. Fond Sakristi utgjør kr 38 

794,- og to bundne fondskontoer utgjør kr 36 410,32.  

 

I tillegg kom det inn kr 5 817,- til trosopplæringen i Audnedal i 2016 hvorav kr 4 517,- var 

offer fra friluftsgudstjenesten ved Hanekilen 19. juni og kr 1 300,- var gaver mottatt i 

forbindelse med kirketeateret i Grindheim kyrkje 6. november.       

 

Fra Konsmo sokn kom det i 2016 inn 10 850,- i gaver til Menighetsbladet.  

 

TROSOPPLÆRINGSARBEID 

 Barn i alderen 0-2 år fikk en babysang-cd med hilsen fra menigheten i posten. 

 Aldersgruppen 3 – 6 år ble invitert til Kirketeater i Grindheim kyrkje søndag 6. 

november. 

 4-åringer ble invitert til gudstjeneste for å motta «Min kirkebok» 2. oktober. 

 5-åringer ble invitert til samling for å bli kjent med Konsmo kirke. 

 6-åringer ble invitert til gudstjeneste for å motta «Bibel for barn» i Konsmo kirke 31. 

januar. 

 10-åringene fikk en Actionbibel med hilsen fra menigheten før jul. 

 Ungdommene på Yngres ble invitert med på Lysvåken i Konsmo kirke 22.-23. 

oktober. 9 deltakere hadde en spennende natt i kirka og deltok aktivt i gudstjenesten 

dagen etter.  

 Konfirmantene deltok på leir på Lista.  

 Konsert med Hans Inge Fagervik for konfirmanter og foreldre i Konsmo kirke.  

 

SKOLE/BARNEHAGE-KIRKE-SAMARBEID 

 Barnehagen på Konsmo har hatt besøk av prest før påske. 

 4. klasse fra Konsmo skole har vært på besøk i kirka. 

 

KONSERTER 

 Norheimsund og Øystese ungdomskor. 

 Nancy Karine Sangolt 

 Hans Inge Fagervik 

 Restart gospelkor 

 Vi synger julen inn 

 

 
Årsmelding 2016 



 
 
Sak nr.: 
3/17 

Møtedato: 
28.02.17 

Arkiv: 
511 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – Dugnad på kirkegården 
Menighetsrådet inviterer til dugnad på kirkegården. De fremmøtte tar med hageredskaper til 

eget bruk. Menighetsrådet stiller med bevertning. Menighetskontoret tar ansvar for 

annonsering, og ordner med tilhenger. 
 
Forslag til vedtak 
Dugnaden legges til tirsdag 2. mai kl. 17.00. 
 
Behandling i menighetsrådet sak 3/17 – 28.02.17 
Dugnaden legges til tirsdag 2. mai kl. 17.00. Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 3/17 – 28.02.17 
Dugnaden legges til tirsdag 2. mai kl. 17.00.  



 
Sak nr.: 
4/17 

Møtedato: 
28.02.17 

Arkiv: 
311 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – Evaluering av tidspunkt på julegudstjenesten 2016 
I 2016 ble de tradisjonelle tidspunktene byttet rundt på julegudstjenesten i Grindheim 
og Konsmo med følgende begrunnelse: I Konsmo kirke ringes jula inn fra 17 til 18, og da 
var det ønskelig at kirketjeneren skulle slippe å dra til kirka to ganger. Menighetsrådet 
har ønsket å evaluere dette i ettertid med tanke på hvordan dette fungerte dette i 
praksis, og om det har kommet noen tilbakemeldinger. I 2017 er tidspunktene lagt 
tilbake til slik det «alltid» har vært, men det må planlegges videre fra 2018. Soknerådet 
må vurdere om det er greit å variere, eller om det bør være et fast tidspunkt hvert år. Ett 
alternativ kan være å flytte gudstjenestene én time tidligere enn det «tradisjonelle», 
siden mange kan være opptatt, og ha problemer med å komme på gudstjeneste like før 
jula ringes inn. Altså 1300 i Konsmo og 1500 i Grindheim, eller motsatt. Det må være to 
timer mellom gudstjenestene, da enkelte i staben må delta på begge. Gudstjenestene må 
også samkjøres med Åseral sin, pga felles prest. 
 
Grindheim sokneråd har vedtatt at de ønsker et fast tidspunkt hvert år, og at de er 
positive til å fremskynde julegudstjenestene til kl. 1500 hvert år. De vil gjerne begynne 
med den nye ordningen allerede i 2017, dersom Konsmo menighetsråd også vedtar nytt 
tidspunkt. 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling i menighetsrådet sak 4/17 – 28.02.17 
Konsmo menighetsra d ønsker a  ha et fast tidspunkt hvert a r. Menighetsra det syntes at kl. 
13 er for tidlig, og ønsker a  ha kl. 14 eller 16 i fremtida, primært kl. 16. Menighetsra det 
ønsker a  lufte dette med folk pa  a rsmøte. Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 4/17 – 28.02.17 
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.  



 
Sak nr.: 
5/17 

Møtedato: 
28.02.17 

Arkiv: 
317 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – Fordeling av offer julaften 
Julaften går offeret til barne- og ungdomsarbeidet i Konsmo. I 2016 kom det inn kr. 
6735,-. Siden 2012 har dette beløpet blitt fordelt likt på 10 ulike barne- og ungdomslag, 
nå har det blitt 11. De siste årene har det kommet inn i overkant av 10.000,- kr. 
 
Følgende lag og foreninger i Konsmo driver barne- og ungdomsarbeid: Spiren, Konsmo 
søndagsskole, Viblemo søndagsskole, Ågedal søndagsskole, Yngres, Gutteklubben, 
Konsmo og Helle barneforening, KRIK- Konsmo, barnekoret Levende Lys, Konsmo 
ungdomsforening og Konsmo ungdomskor. 
  
Forslag til vedtak 
Offeret fra julaften 2016 fordeles likt mellom de 11 ulike lag og foreninger som driver 
barne- og ungdomsarbeid i Konsmo. Disse får 600,- hver. De resterende 135,- tilfaller 
trosopplæringen. 
 
Behandling i menighetsrådet sak 5/17 – 28.02.17 
Offeret fra julaften 2016 fordeles likt mellom de 11 ulike lag og foreninger som driver 
barne- og ungdomsarbeid i Konsmo. Disse fa r 600,- hver. De resterende 135,- tilfaller 
trosopplæringen. Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 5/17 – 28.02.17 
Offeret fra julaften 2016 fordeles likt mellom de 11 ulike lag og foreninger som driver 
barne- og ungdomsarbeid i Konsmo. Disse får 600,- hver. De resterende 135,- tilfaller 
trosopplæringen.  



 
Sak nr.: 
6/17 

Møtedato: 
28.02.17 

Arkiv: 
134 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – Årsregnskap og revisjonsmelding Menighetsblad 2016 
Vedlagt ligger årsregnskap og revisjonsmelding for Menighetsblad 2016. 
  

Forslag til vedtak 
Konsmo menighetsra d godkjenner a rsregnskap og tar revisjonsmeldinga til etterretning. 
 
Behandling i menighetsrådet sak 6/17 – 28.02.17 
Konsmo menighetsra d godkjenner a rsregnskap og tar revisjonsmeldinga til etterretning. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 6/17 – 28.02.17 
Konsmo menighetsråd godkjenner årsregnskap og tar revisjonsmeldinga til etterretning.  



 

 



 

  



 

  



 
Sak nr.: 
7/17 

Møtedato: 
28.02.17 

Arkiv: 
308 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – Økonomi Menighetsblad for Konsmo, Grindheim og Åseral 

 
Nøkkeltall l for de siste fem årene viser at Menighetsbladet strever med likviditeten. Flere år 

på rad har bladet gått i underskudd. Unntaket er 2014 da annonser for de tre foregående år ble 

fakturert. 

 

Fra 2012 har gaveinntektene økt, med kr 44 900,- som gavetopp i 2015. Gaveinntektene 

varierer årlig i motsetning til annonseinntektene som er omtrent like år for år. Det blir lagt 

giro i bladet to ganger årlig. Dette gir en konkret påminnelse om betaling, selv om de færreste 

benytter giro til innbetaling.  Faste årlige annonseinntekter til bladet er omtrent kr 25 000,-. 

Pris pr annonse har vært uendret i denne 5-årsperioden; kr 800,-(liten annonse) / 1600,- (stor 

annonse). Hvert blad som ble trykket i 2016 hadde en kostnad på ca kr 11,-. Menighetsrådene 

har ikke bidratt med midler til driften av Menighetsbladet siden 2012. Merforbruket er årlig 

dekket av bladets egenkapital.  

 

På samme tid har trykkekostnadene økt fra 38 800,- i 2012 til hele kr 68 528,- i 2016. 

Utgiftene til trykking var størst i 2014 med kr 87 916,-. Dette kan forklares med at utgifter til 

trykking av utgave 6/13 ble ført i regnskapet for 2014. Trykkekostnadene er variable grunnet 

ulike utgivelser pr år (5 el 6), giro i bladet og frakt fra trykkeriet på Evje. Andre kostander har 

gått dramatisk ned de siste tre årene. All distribusjon blir nå gjort på dugnad til forskjell fra 

2012 og 2013. Kostnadene i 2016 er kun abonnement i Kristelig Presseforbund og kostnader 

for banktjenester. 

 

Oversikten viser at de årlige reelle kostandene til bladet er større enn inntektene, selv om også 

kostnadene er kraftig redusert i perioden.  Menighetsrådene er utgivere av bladet og på den 

måten også økonomisk ansvarlige for driften. Det er også en utfordring for kassereren at store 

trykkekostnader kan komme på tidspunkt der beholdningen i banken er liten.  

Vedlagt følger en oversikt over nøkkeltall fra regnskapene for Menighetsbladet perioden 

2012-2016. 

 

Til sammenligning «Båndet» -Menighetsbladet for Lindesnes menighet 

fra Bjørg N. Tjøm (redaktør) 30.01.2017: 

 

Trykkes hos Bjorvand & Co, Kristiansand 

Pris kr. 18 450,- 

Mva. fritt 

For 2400 ex. Båndet  

A4. 24 sider. 4+4 

 

For Båndet er kostnaden ca kr 7,60 pr 24 siders blad i motsetning til kr 11,- pr 16 siders blad 

for vårt menighetsblad. 

 

Menighetsbladet for Mandal og Holum menigheter bruker også dette trykkeriet. 

 



 
De tre ulike menighetsrådene/soknerådene bes om å komme med konkrete forslag til økte 

inntektene dersom dagens kvalitet og antall utgivelser skal opprettholdes. I tillegg bør rådene 

komme med forslag til økonomiske retningslinjer for fordeling av ansvar mellom 

menighetsråd/sokneråd og redaksjon. Hvert enkelt råd sender tilbakemeldinger til redaksjonen 

som konkluderer ut fra innkomne forslag.  

 

 

Forslag 

1. Øke annonseprisen fra kr 800,- til kr 1 000,- for liten annonse, og fra kr 1 600,- til 2 

000,- for stor annonse (Dette utgjør økt årlig inntekt på kr 5 800,- med dagens antall 

annonser). 

2. Redaksjonen formulerer et brev som kirkekontorene kan sende ut til bedrifter som i 

dag ikke annonserer for å verve ny annonsører. 

3. Artikkel i menighetsbladet om reelle kostnader og viktigheten av avgjørende 

gaveinntekter for opprettholdelse av kvalitet og antall utgivelser. 

4. Giro i menighetsbladet opprettholdes til to ganger pr år. 

5. Antall utgivelser holdes til fem pr år. i 2017 og 2018.   

6. Hvert enkelt råd bidrar med kr 3 000,- til videre drift av bladet i 2017 og opparbeidelse 

av økonomisk buffer for senere. Dette forutsetter vedtak i alle tre råd.  

7. Pris på trykking av bladet bør undersøkes hos andre leverandører.  

8. Mål: Menighetsbladet bør være økonomisk selvbærende. Redaksjonen, kasserer og 

regnskapsfører får ansvar for å holde inntekter oppe og kostnadene nede. 

 

  



 
Nøkkeltall fra resultatregnskap Menighetsblad for Nord-Audnedal 2012-2016 

  Beløpene er avrundet til nærmeste hele tall.  

    

        
År Utgivelser Annonseinntekter Gaveinntekter Trykkekostnader Andre kostnader 

Fra 
m.råd Resultat 

2016 5 24 800  40 050  68 528  1 778  

 
-5 452  

2015 6 25 000  44 900  69 573  1 525  

 
-1 193  

2014 6 69 600  28 700  87 916  1 094  

 
8 394  

2013 6 0  31 400  39 455  6 157  

 
-14 200  

2012 ? 0  38 800  45 283  13 879  2 100  -18 216  

Gjennomsnitt pr 
år 23 880  36 770  62 151  4 887  420  -5 968  

        Kommentar: 

      Renteinntekter er ikke medregnet i oversikten.  

    2014: Annonser for tre forregående år ble fakturert. 

    2013: Kostnader til distribusjon er medregnet. 

    2012: Kostander til distribusjon er medregnet. 

    

        Eksempel på fakturadeltaljer fra Setesdaltrykk 2016 

    

        

  
5/16 -16 s 4/16 -16 s 3/16 -12 s 2/16 - 16 s 

1/16 -16 
s 

Totalt 
2016 

Førtrykk 12 s el 16 
s 3 750 3 750 2 750 2 750 2 750 

 1265 stk blad  7 470 7 470 5 719 7 470 7 470 

 4 el 3 fargeformer 2 000 1 500 1 500 2 000 1 500 

 Giro 

  
1 470 

 
1 470 

  Porto adressert 
post 1 222 990 990 990 1 045 

 Frakt Åseral 

   
120 200 

 Porto 

 
90 90 

    

  
14 532 15 270 10 959 14 800 12 965 68 526 

 

  

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling i menighetsrådet sak 7/17 – 28.02.17 
Konsmo menighetsra d slutter seg til følgende forslag: 
 

1. Øke annonseprisen fra kr 800,- til kr 1 000,- for liten annonse, og fra kr 1 600,- 

til 2 000,- for stor annonse (Dette utgjør økt årlig inntekt på kr 5 800,- med dagens 

antall annonser). 



 
2. Redaksjonen formulerer et brev som kirkekontorene kan sende ut til bedrifter 

som i dag ikke annonserer for å verve ny annonsører. 

3. Artikkel i menighetsbladet om økonomi og regnskap i menighetsbladet. 

4. Giro i menighetsbladet opprettholdes til to ganger pr år. Giro trykkes i direkte 

bladet for å spare penger. 

5. Antall utgivelser avgjøres av redaksjonen selv, basert på økonomi og mengde 

stoff. 

6. Hvert enkelt råd bidrar med kr 3 000,- til videre drift av bladet i 2017 og 

opparbeidelse av økonomisk buffer for senere. Dette forutsetter vedtak i alle tre råd. 

7. Pris på trykking av bladet bør undersøkes hos andre leverandører. Mer detaljert 

informasjon om f.eks. hvor ferdigredigert bladet må være før det sendes til trykking er 

viktig. 

8. Mål: Menighetsbladet bør være økonomisk selvbærende. Det er opp til 

rådene å gi en økonomisk ramme som redaksjonen må holde seg innenfor. 

Enstemmig vedtatt. 

 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 7/17 – 28.02.17 
Konsmo menighetsra d slutter seg til følgende forslag: 
 

9. Øke annonseprisen fra kr 800,- til kr 1 000,- for liten annonse, og fra kr 1 600,- 

til 2 000,- for stor annonse (Dette utgjør økt årlig inntekt på kr 5 800,- med dagens 

antall annonser). 

10. Redaksjonen formulerer et brev som kirkekontorene kan sende ut til bedrifter 

som i dag ikke annonserer for å verve ny annonsører. 

11. Artikkel i menighetsbladet om økonomi og regnskap i menighetsbladet. 

12. Giro i menighetsbladet opprettholdes til to ganger pr år. Giro trykkes i direkte 

bladet for å spare penger. 

13. Antall utgivelser avgjøres av redaksjonen selv, basert på økonomi og mengde 

stoff. 

14. Hvert enkelt råd bidrar med kr 3 000,- til videre drift av bladet i 2017 og 

opparbeidelse av økonomisk buffer for senere. Dette forutsetter vedtak i alle tre råd. 



 
15. Pris på trykking av bladet bør undersøkes hos andre leverandører. Mer detaljert 

informasjon om f.eks. hvor ferdigredigert bladet må være før det sendes til trykking er 

viktig. 

16. Mål: Menighetsbladet bør være økonomisk selvbærende. Det er opp til 

rådene å gi en økonomisk ramme som redaksjonen må holde seg innenfor. 

  



 
Sak nr.: 
8/17 

Møtedato: 
28.02.17 

Arkiv: 
411 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – Lån av messehakel 
Det kom en forespørsel fra DNK – Agder 
avdeling for kirkeliv der de ønsket å låne 
en av Konsmos gamle messehakler til en 
utstilling. De hadde egentlig fått låne en 
annen, men det ble likevel ikke noe av. 
Konsmo hadde en liknende, og de måtte 
ha et litt raskt svar. Ingunn, Geir Ola og 
Britt svarte ja til dette, men det trengs 
likevel en offisiell godkjenning fra 
menighetsrådet. Vedlagt ligger brev til 
menighetsrådet med forklaring fra DNK – 
Agder avdeling for kirkeliv. 
 
Messehakelen vil pakkes forsvarlig og 

sendes via Sørlandets kunstmuseum, som 

blir et hentested for kunst fra vårt distrikt til 

utstillingen. 

 

Når messehakelen blir hentet, vil 

vedkommende ha med utlånsbrev som 

bekrefter forsikring under opphold og 

transport, 
 
Forslag til vedtak 
Konsmo menighetsråd godkjenner utlån av messehakel til DNK – Agder avdeling for 
kirkeliv. 
 
Behandling i menighetsrådet sak 8/17 – 28.02.17 
Konsmo menighetsra d godkjenner utla n av messehakel til DNK – Agder avdeling for 
kirkeliv. Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 8/17 – 28.02.17 
Konsmo menighetsråd godkjenner utlån av messehakel til DNK – Agder avdeling for 
kirkeliv.



 

  



 
 
Sak nr.: 
9/17 

Møtedato: 
28.02.17 

Arkiv: 
310 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – Gudstjenesteutvalg 
Det er ønskelig å involvere frivillige i gjennomføringen av gudstjenestene. Ved langsiktig og 

helhetlig planlegging blir resultatet bedre enn kortsiktig planlegging av enkeltgudstjenester. Et 

gudstjenesteutvalg er et nyttig organ for å gjennomføre dette. Geir Ola orienterer. 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling i menighetsrådet sak 9/17 – 28.02.17 
Konsmo menighetsråd ønsker å opprette et gudstjenesteutvalg. Geir Ola tar ansvar for å 

spørre noen av følgende: Sissel Håland, Bjørg Hamran, Jens Ågedal, Jorunn Birkeland, 

Mona/Gunnar/Lene Ågedal, Kåre Andersen. Disse er i utgangspunktet med for ett år, deretter 

evalueres ordningen. 

Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 9/17 – 28.02.17 
Konsmo menighetsråd ønsker å opprette et gudstjenesteutvalg. Geir Ola tar ansvar for å 

spørre noen av følgende: Sissel Håland, Bjørg Hamran, Jens Ågedal, Jorunn Birkeland, 

Mona/Gunnar/Lene Ågedal, Kåre Andersen. Disse er i utgangspunktet med for ett år, deretter 

evalueres ordningen. 

  



 
Sak nr.: 
10/17 

Møtedato: 
28.02.17 

Arkiv: 
002 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – Søknad om fritak fra verv 
Odd Arild Eikeland søker i eget, arkivert brev om fritak fra vervet sitt i Konsmo 
menighetsråd. 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling i menighetsrådet sak 10/17 – 28.02.17 
Søknad om fritak innvilges i henhold til paragraf 7 i kirkeloven. 1. vara Bente Birkeland 
rykker opp som fast medlem i menighetsrådet. Hun overtar oppgaver som medliturg, 
kirkevert, mat- og andaktansvarlig som Odd Arild allerede står oppført på – men 
menighetsrådet kan være lemplige de første månedene, dersom dette kommer brått på 
og er vanskelig for Bente. Jens Ågedal rykker opp som 1. vara. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 10/17 – 28.02.17 
Søknad om fritak innvilges i henhold til paragraf 7 i kirkeloven. 1. vara Bente Birkeland 
rykker opp som fast medlem i menighetsrådet. Hun overtar oppgaver som medliturg, 
kirkevert, mat- og andaktansvarlig som Odd Arild allerede står oppført på – men 
menighetsrådet kan være lemplige de første månedene, dersom dette kommer brått på 
og er vanskelig for Bente. Jens Ågedal rykker opp som 1. vara. 


