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REFERAT 
MENIGHETSRÅDSMØTE 

Kantina,22.01.19 kl. 19.00 
 
 
Møtte: 
Kjell Øina, Olaf Engestøl sr., Solfrid Fossli, Irene Tveit, Tellef Eieland(1. vara),   Odd Håvard 
Dahle ( kom.rep.), Fredrik Netland (biskopens rep.),  Adina Skaiaa(ref) 
 
Forfall: 
 
Merknader til innkalling og referat: ingen 
 
Åpning v/ Fredrik: fortalte om onkel Harald som var sauebonde og om det å være med han 
når sauene ble sluppet på beite i Sirdalsheiene. Snakket om samspillet mellom gjeter og 
sauene som så tydelig kjente han og stolte på han, og hvordan de fulgte etter når han ledet 
dem inn på heia, men også om den kunnskapen han hadde til hver enkelt sau. Han visste 
hvem som kom til å ha ledelsen i flokken og hvem som ville komme til å bryte ut og gå egne 
veier..  
Og om omsorgen som onkel Harald hadde for sine sauer i forhold til den omsorg og 
kjennskap Jesus har til sine «får». Han kjenner alle sider av oss, og har omsorg og 
kjærlighet for oss alltid, og hjelper oss å finne riktige veien. 
 
Sak 01/19 MF               Referatsaker 
 
Sak 02/19 M                 Evaluering av gudstjenester   
16.12    Sanggudstjeneste med dåp. Korpset og barnekoret Ekko: Godt oppmøte og en flott 
samling. Fungerte mye bedre en egen konsert på kveldstid før jul.   
24.12    Familiegudstjeneste. Kjell m. flere spilte på utsiden av kirken ved ankomst. Anna    
Desmond, trompet. Mye folk som vanlig, men kunne vært enda flere småbarnsfamilier i kirka 
på en slik familiedag!  
Etterpå var presten en tur på Frivilligsentralen på julaftensfeiringa der. Veldig positivt med et 
slikt åpent tilbud på julaften. 
26.12    Gudstjeneste.  Vennesla menighetskor (v/ Bernhard Emmelkamp): Ikke fullt så mye 
folk her, men flott å ha besøk fra Vennesla. 
26.12    Forenklet gudstjeneste på omsorgssenteret kl. 14.00. Eirin spilte piano, og vi er 
veldig takknemlig for at hun stiller opp når vi trenger det. 
13.01    Årets første gudstjeneste  
Ble snakket litt om nattverd og ulempe med å bruke ringen. Noen har problemer med å 
knele.  
Skolesamling fredag 21.12 var en samling på skolens premisser som fikk gode 
tilbakemeldinger. Er et mål at alle elever skal kunne delta. 
 
Besøk i barnehagene på Skaiå (7 avd.) og Vatnestrøm (2 avd) tirsdag 19. desember: 
Flott med slike samlinger og barnehagene legger veldig til rette og deltar gjerne. 



 Kanskje bør flokken på Skaiå deles mellom de minste og de største neste gang da 
aldersforskjellen er ganske stor. 
     
Sak 03/19 M            Gudstjenesteplan vår 
27.01  Bønnegudstjeneste 
10.02  Samtalegudstjeneste med prest og konfirmanter, åpen for alle. Konfirmantfest for 
konfirmanter og nær familie: Konfirmantantutvalget ønsker en fest i kirka rett etter 
gudstjenesten, og tar ansvar for denne.  De lager wraps,  Adina bestiller bløtekake og Olaf 
ordner kransekake. Trond koker kaffe. Konfirmantutvalg handler inn resten. 
24.02  Vinterferiehelg 
10.03  Diakoniens dag og årsmøte. Vikar for prostidiakonen, Helga Johnsen blir med. 
Årsmøte: vanlige årsmøtesaker. Presentasjon av givertjeneste-prosjekt og framtidige 
samarbeidsløsninger. 
24.03  Nynorsk gudstjeneste v/ Berg (Konfirmantene på weekend til Hovden) 
07.04  Familiegudstjeneste 6års bok 
 
 
Sak 04/19 MF           Budsjett 2019 
 Saken utsatt 
 
Sak 05/19 MF       Utleiepriser/ stell av grav 
Nye priser for utleie ble vedtatt, gjort gjeldende fra 01.02.19 
           
Sak 06/19 MF               Pilotprosjekt -givertjeneste 
Agder og Telemark bispedømmeråd har et prosjekt for å bidra til at menighetene kan få økte 
gaveinntekter. Tore Gullaksen, er ansatt som prosjektleder. Menighetsrådet ønsker å delta 
her.  
 
Sak 07/19  M                Valg 2019 
Gjennomgang av kandidater som er villig til å stille på liste MR valg: 
Foreløpig 4 personer som er villig til å stille på liste. Vi jobber videre med saken fram til 
neste møte.  
 
Møte i prostiet Evje 14. februar :  Leder og KV reise her 
MR har ingen forslag til kandidater til nominasjonsnemd BDR valg.  
 
Sak 08/ 19MF        Eventuelt 
 
Avslutning av administrative samarbeid med Evje og Hornnes 
På grunnlag av epost fra sokneprest i Evje, så hadde vi opp saken om endrede 
samarbeidsmønster med nabokommuner. Det er klart at Evje og Hornnes nå ønsker utvikle 
sitt samarbeid med de kommunene de har felles prestetjeneste med, Bygland og Åseral. 
Dette betyr at de ønsker avslutte det administrative samarbeidet med oss. Dette betyr likevel 
ikke at vi ikke kan ha samarbeid om menighetstiltak når det er naturlig. Vi har ennå ikke 
mottatt noe formelt brev fra soknerådet i Evje og Hornnes. Henvendelsen fra soknepresten 
understreker likevel at vi nå må se hva vi kan få til sammen med Vennesla, noe som er mest 
naturlig for oss på sikt. Det er her vi har samarbeid med prestene, både ved gudstjenester, 
begravelse og vielser. KV/prest ser på saken. 
 
 
  
 



Sak 09/19  M  Valg av leder og nestleder:  
Kjell Øina og Olaf Engestøl sa seg villig til å fortsette som leder og nestleder ett år til. 
 
 
Sak 10/19 MF  Vikar for kirketjener 
Det har ikke lykkes å finne vikar for kirketjener ennå. KV prøver å finne noen. 
 
Sak 11/19 M   Konsert 
Forespørsel fra Oxana om vi er interessert i konsert med Indre Ludefladen jazzforsamling og 
Vennesla menighetskor. Eventuell dato er 24. februar. Finn Terje har sagt seg villig til å 
dekke noe av kostnadene. Menighetsrådet er enig å takke nei denne gangen. Det forespeiles 
at de skal ha nytt samarbeid til høsten. Vi ser på saken da.  
 
Sak 12/19 MF   Årsregnskap 2018 
 
Årsregnskap for 2018 ble lagt fram til godkjenning. Dette ble godkjent  uten merknader 
under forutsetning av revisors godkjenning, og overskudd føres til disposisjonsfond. 


