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INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 19. SEPTEMBER, KL.19.30  
 
Åpningsord ved Jan Georg Ribe.  
 
SAKER: 

 
 
37/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
38/18  Godkjenning av referat fra 30.05.18 

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
 

39/18  Orienteringssaker. 
1. Status økonomi ved daglig leder, Åsne-Louise Halvorsen 
2. Status ungdomsarbeidere ved daglig leder Åsne-Louise 

Halvorsen.  
3. Status diakoni, se referat fra diakon Anne Eidjord.  
4. Rapport fra Veikirke, sommer 2018. 
5. Nytt konfirmantkull, oppstart og status ved kateket Ellen 

Sandvik. 
6. Videreutvikling av lokal plan for trosopplæring og nødvendig 

samarbeid mellom menighetsråd og trosopplæringsutvalg ved 
kateket Ellen Sandvik. 

7. Menighetsrådet har mottatt brev om og rapport om ny 
prostistruktur i Agder og Telemark bispedømme. Forslag om ny 
prostistruktur innebærer at domprostiet følger det nye 
fellesrådets/kommunens grenser og er i tråd med fellesrådets 
ønske. Høringsfristen er satt til 15. september 2018. 
Brevet er gjennomgått av AU i møte onsdag 05. september og 
det ble vedtatt at det ikke sendes en høringsuttalelse fra 
menighetsrådet vedrørende dette. 

8. Informasjon fra fungerende sokneprest, Torill Farstad Dahl, 
vedrørende ny folkeregisterlov, endringer i personvernregler og 
de konsekvenser dette får for blant annet dåpsinvitasjon fra 
kirken  

 
 
40/18  Endring av dato for årsmøte og menighetsfest. 
 Den foreslåtte helgen for menighetsfest og årsmøte, 5. – 7. april ønskes 

endret da flere i menighetsrådet er med i Søm kirkekor og kirkekoret er i 
Tallinn denne helgen. Det foreslås å endre helgen til lørdag 30. og 
søndag 31. mars 2019. 

  



Forslag til vedtak: Endringen av datoer godkjennes. 
 
 
41/18 Budsjett for menighetsfest 30.3.19.  
 I 2017 var utgiftene kr. 25.000,- og budsjettet for 2018 var kr.20.000,-. 

Status for 2018 ble slik: Maten fra Sopita Thaimat kostet kr. 18 000,- og 
honorar pluss reiseutgifter til Egil Svartdahl var kr. 15000. Ut over dette 
kom det noen små utgifter til pynting o.l., til sammen utgifter tilsvarende 
ca. kr. 35000,-. Betalende var 140 stykker, tilsvarende inntekt kr. 
21 100,-.   

  
Forslag til vedtak: Det foreslås et budsjett for menighetsfesten, 30. 
mars 2019 på kr. 30 000,-  

 
 
42/18 Oppfølging av annonsører til Kirkenytt. 

Vi trenger noen frivillige som vil påta seg arbeidet med å skaffe 
annonsører til menighetsbladet.  

  
Forslag til vedtak: Menighetsråd og stab jobber sammen fremover 
med å skaffe nye frivillige til å ta over jobben med å skaffe annonsører.  

 
 
43/18 Behov for lydtett samtalerom i kontorfløyen. 

Flere i staben ser behovet for et lydtett samtalerom og ber 
menighetsrådet se på saken.  
Se vedlagte fra Torill Farstad Dahl. 
 

 Forslag til vedtak: Det utredes videre muligheter til å bygge lydtett 
samtalerom.  

 
44/18 Innsettelse av Rolf Erik Hanisch søndag 4. november. 
 Det er ønskelig å involvere menighetsrådet litt mer denne dagen.  
  

Forslag til vedtak: Diakon Anne Eidjord blir bedt om å skaffe en 
kaffegruppe til, i tillegg til den oppsatte gruppen denne søndagen. 
Menighetsrådet baker kaker i tillegg til disse to kirkegruppene og daglig 
leder bestiller også tre litt større kaker til denne søndagen.  

 
 
45/18 Trefelling på uteplass  

Daglig leder ber menighetsrådet se på behovet for trefelling på 
uteplassen til Søm kirke. Dette er et litt mørkt område nå og i tillegg 
forårsaker de mange og høye trærne mange barnåler på taket til kirken, 
spesielt om høsten. Dette gjør at takrenner tetter seg raskere og at 
vann - ved mye nedbør - blir liggende på taket over tid. Det har vært 
flere slike episoder. Da vi har vært plaget med gjentakende 
vannlekkasjer fra taket i Søm kirke helt siden bygget var nesten nytt, 
forsøker vi å ha fokus på å ta vare på taket og unngå flere lekkasjer, så 
langt det lar seg gjøre. Det ønskes derfor at det settes av penger i 
budsjettet for neste år til å engasjere et firma til dette formål, slik at 
trefellingen blir gjennomført profesjonelt og forsvarlig.  
 
 



46/18 Nye bord på kirketorg og innkjøp av resterende møbler og 
oppussing ungdomsrommet nede 
Det er ønskelig at alle bord på kirketorget byttes ut, da mange av dem 
nå er slitte. Det er også ønskelig at de nye bordene matcher stolene 
som er kjøpt inn, slik at rommet blir enda mer helhetlig og estetisk. 
Videre ønsker komiteen som var ansvarlig i innkjøp av nye møbler til 
ungdomsrommet å sluttføre prosessen. Noen møbler trenger å 
suppleres i tillegg til at oppussingen av rommet må fullføres, i 
samarbeid med ungdomsarbeiderne og ungdommene i Enter.  
 
Forslag til vedtak:  
1. Det skal innhentes tilbud fra 3 leverandører av bord til kirketorget. 

Ansvarlig for innhenting av tilbud er daglig leder. 
2. Komiteen som var ansvarlig for innkjøp av møbler til Enter fortsetter 

prosessen.  
 
 
47/18  Eventuelt. 
 
 
48/18  Oppfølging av økonomien i misjonsprosjektet til Tallin/Mustamaë 

Det har ikke vært tilfredsstillende rapportering på de overføringer som 
er gjort fra Randesund menighet til NMS med tanke på hva som videre 
har skjedd i overføringene til Tallinn og da Mustamaë menighet. 
Vi avventer overføring av offer fra Randesund menighet til vi har fått 
tilstrekkelig svar fra NMS. Det er sendt et brev til NMS fra daglig leder 
hvor det bes om bekreftelse hver gang det er overført offer fra 
Randesund menighet. En slik bekreftelse må fortelle hva pengene går 
til.  
Se saksunderlag. 

 
 
 
 
Jan Georg Ribe    Åsne-Louise Halvorsen 
Leder     Sekretær 
 
 
 
 
 


