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Referat fra menighetsrådsmøte, onsdag 24. januar, 2018 
 
 

Tilstede: Eivind Martinsen, Haakon Ekeberg, Kristin Aarsland, Else Breilid Svendsen, 
Mats Nesmann, Øistein Vigemyr og Line Mastad 

Åpningsord ved Eivind Martinsen. 

 
 

SAKER: 

1/18  Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
Vi utsetter evt sak 3/18 
Spørsmål til sak 6/18. Forslag til at saken kalles Orientering om 
menighetsfest. Forslag til vedtak. Ordlyd sendes. 
Forslag: Sak 7/18 skal ha samme saksnummer som tidligere; 85/17. 

  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes med kommentarer. 
 
2/18  Godkjenning av referat fra 15. november 2017  

Sak 83/17. Det foreslås at siste avsnitt i referatet endres til; (se kursiv). 
Sokneprest, Eivind Martinsen, Haakon Ekberg (trosopplærer) og Åsne-
Louise Halvorsen (sekretær), informerte om stabens arbeid med 
strategiarbeidet. Det arbeides enkelt, håndfast og godt på flere plan og 
menighetsråd, og menighetsrådet vil jobbe videre med konkretiseringen 
av strategiarbeidet og oppfølgingen av den.  
Sak 85/17. Forslag til delegasjons- og økonomireglement kan ikke 
vedtas fordi menighetsrådet ikke var vedtaksføre. Saken utsettes derfor 
Vedtak: Referatet godkjennes med ovenståtte endringer. 
 

3/18  Orientering om bønnearbeidet ved Anne Flottorp. 
 
4/18  Saker til orientering:   
  Eivind Martinsen orienterer om jul og nyttår. 

Svært positivt med 7 skolegudstjenester. Bra samarbeid med skolene. 
Julevandring med alle førsteklassene. Barnehagegudstjenester. 400 
barn. Juleaftengudstjenester med fulle hus både i Søm og Randesund. 
Juledagsgudstjeneste m/mannsoktett. Nyttårsaftengudstjeneste. 
Felleskirkelige gudstjeneste. Vi er glade for godt samarbeid med de 
deltagende menighetene. Flott juletrefest i menigheten. 
Kristin Aarsland orienterte om høringsuttalelse angående ny kirkelov 
som AU sendte på vegne av menighetsrådet i desember 2017. Lov om 
tros- og livssynssamfunn. Saken ble verført til AU pga at 



menighetsrådet ikke var vedtaksføre sist møte. Uttalelsen fra vår 
menighet ligger ute på regjeringen.no/kulturdepartementet. (Se 
vedlegg) 
 

5/18  Offersøknader 2018   
Det er et overordnet prinsipp at midlene som kommer inn via offer skal 
fordeles mellom menigheten og andre offermottagere med ca en 
halvpart til hver. Vi trenger å motivere til at menighetens andel av 
offeret økes. 
Vedtak: Forslag til fordeling av offer i 2018 godkjennes.  

  
 

6/18  Orientering og beslutning om økonomisk ramme for menighets-
festen 17. mars 2018  
Det blir menighetsfest 17.mars kl 19.00. Tema; et fellesskap med røtter 
og vinger. Egil Svartdal snakker om temaet. Reidar m/band + Søm 
kirkekor. Dette foregår inne i kirkerommet. Festen foregår inne på 
kirketorget. Maten bestilles fra Sopitas Thaimat. Kakebord. 
Underholdning i løpet av middagen.  
150kr pr person. Påmeldingsfrist 2.mars 
 
Vedtak: Styret i Enter og Tøff inviteres gratis. 
Komiteen ønsker å få fullmakt til å bruke inntil 20 000kr. 
 
Vedtak: Menighetsrådet vedtar å bevilge inntil 20 000 kr. 
Menighetsrådet utfordres til å være behjelpelige med serveringen.   

 
7/18 Delegasjons- og økonomireglement  

Sak 85/17 tas opp igjen, da vedtaket ikke ble gjort da saken ble 
behandlet i menighetsråd 15. november 2017.   
Vedtak: Forslagene som ligger til behandling vedtas med de 
endringsforslag som kom fram i møtet. Sendes videre til Fellesrådet for 
godkjenning.  
 

8/18  Budsjett for 2018  
Vedtak: Forslag til budsjett godkjennes. 
 

9/18  Behov for flere kirkeverter i 2018   
Vedtak: Saken utsettes til neste møte.  
 

10/18  Eventuelt  
 
11/18 Årmøte i Søm kirkekor 25/1. 

En representant fra menighetsrådet skal være tilstede. Det vedtas at 
Kristin Aarsland representerer menighetsrådet. 
 

12/18 Utsettelse av møtetidspunkt for menighetsrådsmøtet onsdag 28/2. 
Vedtak: Menighetsrådsmøtet begynner når fastesamlingen er ferdig. 

 
 

Else B. Svendsen holder åpningsord ved neste møte. 
 
 

Referent: Line Mastad 


