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Referat fra  

Melhus menighets årsmøte 2016 
 

 

 

 

 Årsmøte 

Årsmøtet fant sted i Melhus bedehus, søndag 6. mars 2016. Tilstede var representanter fra kirken, 

fellesråd, menighetsråd og menighetsmedlemmer. 

 

 Sakliste: 

1. Godkjenning av kunngjøring og sakliste 

2. Valg av møteleder, referent og to protokollvitner 

3. Årsmelding for 2015 

4. Regnskap for 2015 

 

 

 

1. Godkjenning av kunngjøring og sakliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes 

 

2. Valg av møteleder, referent og to protokollvitner 

Vedtak: 

Møteleder: Vibecke Paulsen Grønning 

Referent: Nils Petter Svendsen Aune 

Protokollvitner: Gunvor Hammernes og Hans Skotvold  

 

3. Årsmelding for 2015 
Menighetsrådsleder Vibecke Paulsen Grønning leste opp årsmeldingen.  

Ordskifte: 
Knut Knapstad: 

Leste i Trønderbladet at biskopen hadde godkjent søknad om nytt orgel i kirken. På bildet i 

søknaden var det stoler. Dette betyr at søknaden må være godkjent med stoler i kirka og ikke 

benker. Skulle få se brevet med godkjenning fra biskopen etter at kirkevergen var tilbake fra 

ferie, men har ikke fått se dette enda.  

Jon Olav Hodne: 

Biskopen har godkjent fasaden og det blir benker i kirken. Orgelet blir ferdig til 1. søndag i 

advent. 

Jan Tore Willhelmsen: 

Knapstad kan komme til kirkekontoret og se biskopens godkjenning. 
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Torill Lund: 

Styringsgruppen har ikke hatt aktivitet dette året. 

 

Sonja Bruholt: 

Under «Menighetsrådet fram til kirkevalget»: 

Liv Marit Hovdal ble ikke lest opp. 

Under «Menighetsrådets arbeid» andre kulepunkt: 

«NSF» er feil. Det skal være Det Norske Misjonsselskap(NMS), ikke forkortet. 

Det bør også stå «Menighetens misjonsprosjekt i Etiopia». 

 

Joralf Rindli: 

Gudstjenesteordningen vi har nå er bra, ny liturgi er godt innarbeidet, bedre enn den ordningen 

vi hadde tidligere. Burde vi hatt en evaluering av den nye liturgien i forbindelse med et 

menighetsmøte? 

Hans Skotvold: 

Det er mye bra med den nye gudstjenesteliturgien, bedre enn den forrige. Særlig fint var det med 

de 4 radiogudstjenestene, - og hyggelig med den positive tilbakemeldingen fra NRK. 

Med den nye ordningen er det likevel ting en kunne tenke seg på en annen måte. Som en har 

forstått vil det vel bli en evaluering der en får komme med sine meninger.  

Jon Olav Hodne: 

Lokal grunnordning er gjeldende i to år og skal deretter evalueres i gudstjenesteutvalget. Skulle 

ønske at vi fikk en ensartet ordning slik at det ble likt i alle fire menigheter. 

Endringsforslag kan fremmes i menighetsmøter. 

Vibecke Paulsen Grønning: 

I menighetsmøter kan man bli bedre kjent med utvalgene og evaluere ulike ordninger underveis. 

           Joralf Rindli: 

Trives i kirka og bedehuset! Når det er dåp må noen møte foreldrene – og familien, når de 

kommer til kirka. De trenger noen som møter dem og snakker med dem når de kommer til kirka. 

Vi må være med på å gjøre dåpsdagen til en festdag for dem.  

Vi bør synge en kjent sang, slik at også de eldre kan synge med. Trivelig med en lovsang også, 

så kan vi reise oss til slutt i gudstjenesten og synge. 

Synes det er viktig med vandrende nattverd, men vi trenger også nattverd med knefall, det er 

viktig for mange. 

 

Vedtak:  

Årsmeldingen godkjennes med følgende endringer: 

•  «Menighetsrådets arbeid» andre kulepunkt: 

«NSF» er feil. Det skal være Det Norske Misjonsselskap(NMS), ikke forkortet. 

• Klokkertjenesten må med i sammensetningen av menighetsarbeidet. 

 

 

4. Regnskap for 2015 

Årsregnskapet ble presentert av menighetens regnskapsfører Odd Jostein Håpnes. 

Ordskifte: 

Knut Knapstad: 

Jeg har tre spørsmål: 
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1) Leste i Trønderbladet at det skulle bevilges penger til Loddgårdsstiftelsen.  Hvordan skal den 

finansieres? Skal det tas penger fra orgelkontoen for å finansiere den? 

2) Vi kan spare 100 000,- hvis vi ikke fjerner asbesten i tårnfoten.  

3) Hva koster restaureringen av benkene? Det må betydelige beløp til hvis de skal restaureres 

og menighetsrådet kan ikke ta opp lån. 

Vibecke Paulsen Grønning: 

1) Loddgårdsstiftelsen kjenner jeg ikke til. 

2) Nye byggeforskrifter krever asbestsanering ved ombygging. 

3) Benkene er fellesrådets ansvar. 

Jon Olav Hodne: 

Det er ny kirkeordning nå. Menighetsrådet er nå et selvstendig juridisk objekt og kan ta opp lån. 

Melhusbanken har lovet oss et rentefritt lån dersom vi ikke klarer å samle inn de resterende 

100 000,- kr. 

Torill Lund: 

Før menighetsrådet kan bli en egen juridisk enhet må det registreres og godkjennes i 

Brønnøysundsregisteret . 

 

Hans Skotvold: 

Kommentar til diakoniarbeidet under punktet «utgifter» i regnskapet: 

Tidligere betalte man 30,- kr. per person for å delta på formiddagstreff, dette skal økes til 50,- 

kr. Det blir nå 100,- kr. per par for å delta.  Det er ikke brukt opp det som er budsjettert, man må 

bruke budsjetterte midler i stedet for å øke prisen.  

Vibecke Paulsen Grønning: 

Saken sendes over til Diakoniutvalget. 

 

     Vedtak: 

     Årsregnskapet 2015 godkjennes. 

 

 Erik Tofte: 

 Kommentar om kirkebenkene: Benkene ligger inn under budsjett for akustiske tiltak.  

Det ble tatt opp i menighetsrådet at det var feil stemmeantall for det nye orgelet i 

innsamlingsbrosjyren. Jeg legger meg flat. Det var jeg som skrev den. Dette skal endres i den 

nye brosjyren. Samtidig må jeg spørre meg hvor mange tekniske opplysninger man skal være 

nødt til å opplyse om? Når skal det bli ro i orgelsaken? Det står i Gaula at orgelet har krympet, 

skrevet av ei som ikke er her i dag, selvfølgelig er det negativt, og det har til og med kommet 

negative kommentarer fra innsiden av menighetsrådet. Det er ikke bra at 

menighetsrådsmedlemmer skyter mot den som skal lede innsamlinga. Nå blir det nytt orgel i 

Melhus kirke, det må vi være glad for! 

Skal lage en ny lettfattelig brosjyre. Det blir et bilde av Vibecke i den(viser frem). Denne skal 

komme den 7. april.  

Har en del planer: 

Be dem som har gitt penger om å gi en gang te’! Den som vil har også mulighet til å gi 

skattefrie gaver (5 000,-). Svanholm begravelsesbyrå har skrevet kontrakt på 20 000,- kr. og det 

er konsertplaner: Edgar Paulsen har tilbudt seg å holde konsert, og Arve Tellefsen har sagt ja til 

å holde konsert(han er jo ¼ nordgrenning) og Tore Johansen stiller til konsert! 
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Torill Lund: 

Tofte burde beklage at han hengte ut Snøfugl og den «damen» han siktet til. Burde komme til 

menighetsrådet og gi uttrykk for sine meninger i stedet for å utbasunere dem på årsmøtet. 

Erik Tofte: 

Dårlig erfaring fra de siste gangene jeg har vært med på møter med enkelte fra menighetsrådet. 

Uansett bør det ikke komme noe negativt om orgelsaken fra menighetsrådet. 

 

Vibecke Paulsen Grønning: 

Vi er alle mennesker og vi må ha en åpen dialog. Det var en journalist til stede på 

menighetsrådsmøtet som refererte all dialog i møtet. Det er dette Tofte viser til. Vi har et godt 

samarbeid i menighetsrådet. Vi må jobbe sammen for å løse konflikten i bygda.  

 

Alt kan vi legge på Herren! Vi må stå sammen for å drive diakoni.  

 

Vibecke Paulsen Grønning avsluttet med en bønn. Helt til sist kom Gertrud Løkken Knapstad 

med blomster til leder i menighetsrådet og takket henne for at hun gjør en fantastisk innsats i 

menighetsrådet! 

 

 

 

 

 

Melhus 4. april 2016 

 

 

 

Nils Petter Svendsen Aune 

Referent og sekretær for Melhus menighetsråd 

 

 

 

 

 

 

Gunvor Hammernes       Hans Skotvold  

Protokollvitne                                                                        Protokollvitne 


