Møteprotokoll
for

Vågsbygd menighetsråd

Tid: tirsdag10. september kl. 19:15
Sted: Vågsbygd kirke
Fremmøtte:
Anne Reidun Røise
Geir Haaland
Ragnhild L. Kragholm
Jens Arnold Andersen
Solveig Løhaugen
Stein Inge Jærnes
Frode Kleveland
Lasse Hammersland
Kristin Berge Flatnes
Bjarte Våge
Per Gunnar Pedersen

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Sokneprest
Saksbehandler

Saker behandlet på møtet:
VM 15 / 2013

INNSTILLING TIL NY SOKNEPREST

VM 16 / 2013

BAKVEGGEN I KIRKESALEN

VM 17 / 2013

FRIVILLIGHETSSENTRAL I VÅGSBYGD

Meldinger og referatsaker:
Vedlagt regnskap for periode 1 – 7 2013
Senait Hagos Tesfazion har søkt permisjon fra menighetsrådet
Nils Terje Andersen er innvilget kursavgift kr. 2500 til kurs arrangert av Modum bad
med tema: skamlidelser – en folkehelseutfordring
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VM 15 / 2013

INNSTILLING TIL NY SOKNEPREST

UTREDNING
Det er 11 søkere til soknepreststillingen. En har trukket seg.
Se vedlagte offentlige søkerliste.
VEDTAK
Vågsbygd menighetsråd ønsker tilsatt:
På første plass

Nils Terje Andersen

Enstemmig

På andre plass

Håkon Borgenvik

Enstemmig

På t:redje plass

Erland Grøtberg

Enstemmig

Menighetsrådet har i sin rangering vektlagt følgende:
1. Nils Terje Andersen er den som best oppfyller det menighetsrådet har uttrykt som
forventninger i utlysningsteksten.
2. Nils Terje Andersen har i intervjurunden utmerket seg som den best skikkede til å
fylle stillingen som sokneprest i Vågsbygd. Dette ble også støttet av gode referanser.
3. Menighetsrådet er sterkt opptatt av å sikre kontinuitet i menighetsarbeidet.
Nils Terje Andersen har vært sterkt delaktig i utvikling av menighetens visjon, strategi
og verdier. Han har også vært delaktig i menighetens organisering i sektorer der
sektorlederne har en sentral plass i menighetsarbeidet. Kontinuitet i dette arbeidet
sikres ved at Nils Terje Andersen blir sokneprest med den tyngde som ligger i at det
videreføres av soknepresten.
4. Nils Terje Andersen er sterkt ønsket av stab, menighetsråd og folk flest i Vågsbygd.
Det vil være et stort tap for menigheten og byen om Nils Terje Andersen skulle bli
forbigått (og føle seg uønsket) og følgelig skulle søke seg bort fra menigheten og
regionen.

VM 16 / 2013

BAKVEGGEN I KIRKESALEN

UTREDNING
Etter at det gamle orgelet er demontert er det blitt et stort stygt hull i bakveggen i
kirkesalen. I møtet blir det lagt frem et forslag på hva vi kan gjøre med dette slik at
det ser greit ut frem til et nytt orgel kommer på plass
VEDTAK
Det bygges en vegg i gips i åpningen fra ca. 1,80 m over gulvet og helt opp. Både
denne veggen og den eksisterende veggen inne i orgelrommet sparkles og males i
samme farge som resten av bakveggen i kirken. Dette sikrer tilgang til orgelrommet.
Kirkesjefens vedlikeholdsteam kan utføre arbeidet.
Enstemmig
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VM 17 / 2013

FRIVILLIGHETSSENTRAL I VÅGSBYGD

UTREDNING
Se vedlagte brev fra leder av brukerrådet ved Vågsbygd aktivitetssenter Odd A.
Salvesen. Arbeidsutvalget har hatt et møte med han og en annen representant for å
klargjøre deres tanker rundt dette. De ønsker at menigheten / fellesrådet tar
arbeidsgiveransvar for en daglig leder av en ny frivillighetssentral.
VEDTAK
Vågsbygd menighetsråd synes initiativet med en ny frivillighetssentral i Vågsbygd er
veldig positivt og ønsker gjerne å samarbeide med den, men menigheten kan på det
nåværende tidspunkt ikke ta på seg å drive frivillighetssentralen eller være
arbeidsgiver for en lønnet daglig leder for dette arbeidet.
Enstemmig
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