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Møteprotokoll 
                for 

Vågsbygd menighetsråd 
 
 
 
 
Tid: onsdag 9. oktober kl. 19:00   
Sted: Vågsbygd kirke – møterom i nytt kontorbygg 
 
 
Fremmøtte: 
  
Anne Reidun Røise  Leder 
Gro Justnæs Kiledal Nestleder 
Styrk Fjærtoft Vik Medlem 
Tor Vegge Medlem 
Ole Kristian Lauvland Varamedlem 
Ragnhild Langmyr Kragholm Varamedlem 
Kristin Berge Flatnes Varamedlem 
Nils Terje Andersen Sokneprest 
Per Gunnar Pedersen Saksbehandler  
  

 
 
 
Saker behandlet på møtet: 
 
Godkjenninger: 

a) Innkalling     
b) Referat fra forrige møte  
c) Sakslisten    

 
Godkjent - enstemmig 

 
 
 

VM 17/2019   MØTE MED INFORMASJONSSEKTOREN 
 
VM  18 / 2019 FELLESRÅDETS HANDLINGSPROGRAM FOR 2020 - 2023 
 
VM  19 / 2019 SØKNAD OM STØTTE TIL «BJØRKEDALSDOMEN» 
 
Eventuelt: 
VM  20 / 2019 SØKNAD FR «FRI-MAT» OM Å BRUKE MENIGHETSSALEN 

 
 
 
 
 
VM   
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VM 17/2019   MØTE MED INFORMASJONSSEKTOREN 
 
 
UTREDNING 
 
Sektorleder for informasjon Karine Wiig er innkalt til denne saken.  
Vi vil få en oversikt over informasjonsarbeidet i menigheten og arbeidet med 
menighetsbladet og nettsiden. 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Karine Wiig gjør veldig god jobb med informasjon i menigheten, men menigheten og 
staben har et stort forbedringspotensial her. Et forslag som vil bli fulgt opp til våren er 
at de fleste sektorene finner en person som leverer bilder og litt tekst til Karine som 
hun kan legge ut på hjemmeside og Facebook. 
 
VM  18 / 2019 FELLESRÅDETS HANDLINGSPROGRAM FOR 2020 – 2023 
 
UTREDNING 
 
Se vedlagte handlingsprogram fra fellesrådet. 
Menighetsrådet har anledning til å komme med en høringsuttalelse til 
handlingsprogrammet. Høringsfrist er 15. oktober. 
Handlingsprogrammet er unntatt offentlighet inntil kommunens budsjett er offentlig. 
 
VEDTAK 
 

Vågsbygd menighetsråd tar fellesrådets handlingsprogram for 2020 - 23 til 
etterretning og sender ingen høringsuttalelse. 
 
 
VM  19 / 2019 SØKNAD OM STØTTE TIL «BJØRKEDALSDOMEN» 
 
 
UTREDNING 
 
Se vedlagte søknad om støtte fra speiderne. 
 
INNSTILLING 
 
Vågsbygd menighetsråd støtter speiderens bygging av «Bjørkedalsdomen» i 
Vågsbygdskauen med kr. 5000 og et ny-testamente. 
 
VEDTAK 
 
Vågsbygd menighetsråd støtter speiderens bygging av «Bjørkedalsdomen» i 
Vågsbygdskauen med kr. 5000 og et ny-testamente. 
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Eventuelt: 
 
VM  20 / 2019 SØKNAD FR «FRI-MAT» OM Å BRUKE MENIGHETSSALEN 
 
UTREDNING 
 
«Fri-mat Vågsbygd» ved Alf Helge Fiskaa har søkt om å bruke menighetssalen i 
Vågsbygd kirke til utdeling av matvarer. Aktuelt tidspunkt er hver onsdag 
ettermiddag. Se vedlagte brev 
 
VEDTAK 
 
Vågsbygd menighetsråd er positive til at «Fri-mat Vågsbygd» kan bruke 
menighetssalen i Vågsbygd kirke til utdeling av matvarer hver onsdag ettermiddag. 
Avtalen må gjøres for et semester av gangen så vi har mulighet til å starte egen 
aktivitet på dette tidspunktet senere. I tillegg forutsetter det at de finner en ordning for 
oppbevaring av mat en annen sted. Menighetsrådet ønsker også en dialog om at 
andakten ikke må være obligatorisk for å få mat. 


