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REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTET ONSDAG 21. AUGUST 2019, KL. 19.30.  
 
Tilstede: Jan Georg Ribe (leder), Kristin Aarsland (nestleder), Signe-Brit Kåsi, Elin Wikstøl 
Andersen, Lars Ivar Gjørv, Mats Nesmann, Øistein Vigemyr, Haakon Ekberg, Rolf Erik Hanisch 
(sokneprest) og Åsne-Louise Halvorsen (sekretær). 
 
Forfall: Else Breilid Svendsen.  
 

SAKER: 

 
42/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 

 
43/19  Godkjenning av referat fra 12.06.19 

Vedtak: Referatet godkjennes. 
 

44/19  Orienteringssaker 
1. Ungdomsarbeider – status vedrørende Stian Egeland sitt ønske om 

permisjon frem til jul. I hans fravær settes Tobias Malvig inn som 
ungdomsarbeider. Tobias har vært aktiv og trofast ungdom i Enter i en 
årrekke og står nå også på valg til menighetsrådet de neste fire årene. Han 
er 21 år og tømrer.  

2. Veikirke og kunstutstilling i sommer, status. Det har vært en tredobling av 
antall besøkende i sommer. Salget av kunst er godt i gang. En såpass stor 
økning besøkende kan blant annet skyldes omtale i Fædrelandsvennen av 
Olav Storø, én av årets utstillere. Åpning av kunstutstilling med konsert i 
Søm kirke, 23. juni, kan også ha vært med på å øke tallet, da både omtale i 
forkant og de godt besøkende denne søndagen må ha bidratt til kjennskap 
både til veikirke og kunstutstillingen.  

3. Kirkevalget. Det ble gjennomgått en del teknisk og praktisk informasjon 
om gjennomføringen av valget.  

   
45/19  Valgstyret 

Menighetsrådet er pålagt å fungere som valgstyre under kirkevalget. Leder i 
MR pleier å fungere som leder i valgstyret, om MR ikke ønsker en annen som 
leder.  
Vedtak: Leder i MR, Jan Georg Ribe, skal fungere som leder av Valgstyret ved 
kirkevalget. 
 
 

 



46/19  Stemmestyrer under kirkevalget 
Det skal utnevnes stemmestyrer bestående av minst tre medlemmer for å 
administrere stemmegivningen i de ulike lokalene. Det skal være en leder for 
hvert stemmestyre; Søm kirke (8. september), Sukkevannshallen og Dvergsnes 
skole.  
Vedtak: Menighetsrådets medlemmer som har mulighet til å delta 
valgdagene, samt varamedlem, deltar alle i de tre aktuelle stemmestyrene. 
Det velges tre ledere; Kristin Aarsland, Søm kirke, Øistein Vigemyr, 
Sukkevannshallen og Mats Nesmann, Dvergsnes skole.  

 
47/19  Valgfunksjonærer. 

Det må være minst tre til stede under valgene hvert sted, det må være nok 
valgfunksjonærer til at alle kan få rimelig hviletid. Det trengs ikke ekstra 
personale ved valget i kirken.  
Vedtak: Det engasjeres minst 9 personer som kan være valgfunksjonærer på 
hhv. Dvergsnes skole og Sukkevannshallen. Det er ønskelig med tre skift i 
valgtiden som er kl.0900 til 2100, dvs. 4 timer pr. person. Både menighetsråd, 
stab og flere frivillige stiller denne dagen.  

 
 
48/19  Opplæring av valgmannskap. 

Det er vurdert om det trengs egen tid til dette, men rådet konkluderer med at 
det finnes meget bra instruksjonsvideoer på kirkevalg.no og det vil også bli gitt 
ut gode korte informasjonsskriv. 
Vedtak: Det planlegges ikke egen kurskveld, men leder av Valgstyret er 
ansvarlig for at alle får det nødvendige kursmateriell. 

 
 
49/19  Eventuelt. 
 
49/19 - 1 Givertjenesten. 

Vi har hatt en overgang til ny bankkonto/ny bank og nytt system for å følge 
opp betalingene til givertjenesten; Profundo. Giverkomiteen kan rapportere 
at overgangen ikke bare har gått fint, tallene er også høyere enn før. Det er 
optimisme med tanke på videre arbeid med givertjenesten.  
  

49/19 -2 Innkjøp av nye bord til kirketorget 
Det foreligger pr. i dag to tilbud på bord til kirketorget og endelig avgjørelse 
må tas i løpet av noen uker. Menighetsrådet ble forelagt to (planke)prøver, 
som også flere andre har tatt stilling til, både i stab og blant frivillige. Tilbyders 
anbefaling ble også opplyst om.  
Vedtak: Komiteen som har arbeidet med dette v/ daglig leder, gis fullmakt til 
å foreta bestilling når endelig valg av bord er foretatt. Det forutsettes at 
budsjettdekning er på plass. 

 
49/19 -3 Menighetsfest i mars, 21. mars 2020 

Det nye menighetsrådet må nedsette en komite som arbeider med 
menighetsfesten. Allikevel må vi allerede nå jobbe med å få en taler og vil 
oppfordre både stab, menighetsråd og også menigheten for øvrig til å komme 
med forslag til hvem vi ønsker å spørre til dette formålet.  
Vedtak: Forslag mottas frem til neste menighetsråd, 18. september 2019.  



 
 

49/19 -4 Norsk salmebok fra 1978 -  salmebøker i Søm kirke 
Jan Fjelde har kommet med et forslag om å fjerne de gamle salmebøkene som 
ikke brukes. Det foreslås å la TROS ta de salmebøkene de ønsker å bruke til 
sine prosjekt (f.eks. lage engler av de tynne arkene). Videre får alle som vil i 
menigheten muligheten til å ta med seg ønsket antall hjem. To settes i arkivet 
og resten kastes.  
Vedtak: Menighetsrådet stiller seg bak dette forslaget.  

 
 
Jan Georg Ribe    Åsne-Louise Halvorsen 
Leder     Sekretær 
 
 
 
 
 
 


	Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

