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Møteprotokoll 
                for 

Vågsbygd menighetsråd 
 
 
 
 
Tid: tirsdag 22.4.2014 kl. 19:15   
Sted: Vågsbygd kirke 
 
 
Fremmøtte: 
  
Anne Reidun Røise  Leder 
Geir Haaland Nestleder 
Ragnhild L. Kragholm Medlem 
Jens Arnold Andersen Medlem 
Solveig Løhaugen Medlem 
Frode Kleveland Medlem 
Lasse Hammersland Medlem 
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 12 / 2014 MØTE MED DIAKONISEKTOREN 
 
VM 13 / 2014 GUDSTJENESTEFORORDNINGEN 
 
VM 14 / 2014 PLAN FOR KJØKKENER I KIRKEN 

 
 

Meldinger og referatsaker: 
 

 Menighetsrådets høringsuttalelse til nærmiljøparken som ble sendt Plan og 
bygningsetaten 11. april er gjengitt nederst. 
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VM 12 / 2014 MØTE MED DIAKONISEKTOREN 
 
UTREDNING 
Sektorleder Reidun Strømme og diakon Mette Brammer Stoveland var innkalt til 
denne saken. Siden diakonen var på ferie møtte Reidun Strømme alene.  
 
MØTEBEHANDLING 
Sektorleder Reidun Strømme gikk gjennom arbeidet. 
Det er kommet to nye medlemmer av diakoniutvalget det siste året. 
Det meste av arbeidet som diakoniutvalget har stått for de siste årene er videreført 
også dette året siden vi får gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Det gjelder blant 
annet den årlige turen på våren, kvinnegruppen og besøkene på Blå kors. 
Ellers har diakoniutvalget hatt besøk / samtaler med ulike undergrupper. 
De er opptatt av å inspirere hele menigheten til diakonal tenkning og at vi skal være  
et inkluderende felleskap. 
Det planlegges en samling til høsten med demens som tema og en «byttedag» i 
samarbeid med «supertorsdag» 
 
 
 
VM 13 / 2014 GUDSTJENESTEFORORDNINGEN 
 
UTREDNING 
Biskopen ber prester og menighetsråd se på forordningen sammen med kirkevergen. 
Det skal legges frem ny forordning innen mai 2014, eller eventuelt beholde åværende 
ordning. Se ellers vedlagte brev. Forslag til ny forordning fremlegges på møtet. 
 
VEDTAK 
Vedlagte forslag til Gudstjenesteforordning for Vågsbygd menighet støttes av 
menighetsrådet og sendes prosten for videre behandling. 
Enstemmig 
 
 
 
 
VM 14 / 2014 PLAN FOR KJØKKENER I KIRKEN 
 

UTREDNING 
Det gamle kjøkkenet i kjelleren har ikke vært i bruk etter at det nye kjøkkenet i 
menighetssalen ble ferdig. Det er også et kjøkken i loftsetasjen som ikke er i bruk. I 
den senere tid har en gruppe barne- og ungdomsledere sett på ønsker og behov i 
kjelleren og kommet frem til følgende forslag: 
 
VEDTAK 
Det gamle kjøkkenet under menighetssalen avvikles og omgjøres til lager. 
Kjøkkenet i loftetasjen avvikles og omdisponeres til Simons kontor/verksted. 
En bibelgruppegruppe i menigheten står klar til å prosjektere flytting av baren i 
ungdomskjelleren til det rommet Simon i dag bruker til kontor/verksted slik at den står 
i tilknytning til kjøkkenet der. Menighetsrådet vil gjerne at de utfører denne oppgaven.  
Enstemmig 
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 Referatsak: Høringsuttalelse fra Vågsbygd menighetsråd 
       Vågsbygd skole/Vågsbygd kirke- Område for nærmiljøpark 
 
Vågsbygd menighetsråd vil berømme parkvesenet for en god og gjennomarbeidet plan etter 
mange år der dette område har fremstått uferdig og lite opparbeidet. Vi ser frem til et 
parkanlegg som inneholder lek, idrett og parkeringsanlegg. Dette vil forskjønne området nær 
kirken og vi tror det vil kunne bli godt brukt av mennesker i alle aldre. Menighetsrådet vil 
likevel ved denne høringen komme med noen innspill som vi ønsker vurdert: 
 

1. Flere innkjørsler til parkeringsplassen fra innkjøringsveien. 
2. Gangvei fra parkeringsplassen opp til kirkens hovedinngang. 
3. En raskere realisering. 

 
I tillegg vil vi be om at det i anleggstiden ikke blir redusert antall parkeringsplasser og at 
plassen oppjusteres, gjerne med asfalt.  
 


