Møteprotokoll
for

Vågsbygd menighetsråd

Tid: Onsdag 16. september 2015 kl. 19:15
Sted: Vågsbygd kirke
Fremmøtte:
Anne Reidun Røise
Anne Kristin Westermoen
Jens Arnold Andersen
Solveig Løhaugen
Stein Inge Jærnes
Nils Terje Andersen
Per Gunnar Pedersen
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Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Sokneprest
Saksbehandler

Saker behandlet på møtet:
Godkjenninger:

a) Innkalling
b) Referat fra forrige møte
c) Sakslisten
Godkjent - enstemmig

Meldinger og referatsaker:
Regnskap første halvår ble gjennomgått i møtet.
Valgboken for menighetsrådsvalget ble underskrevet.
VM 17 /2015

BILLEDVEV ØNSKES TILBAKE TIL FAMILIE

VM 18 /2015

MØTE MED SEKTOR FOR MUSIKK

VM 19 /2015

SYRIAFLYKTNINGENE – KAN / BØR VI GJØRE NOE?

VM 20 /2015

FELLESRÅDETS HANDLINGSPLAN FOR 2016 – 19
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VM 17 /2015

BILLEDVEV ØNSKES TILBAKE TIL FAMILIE

UTREDNING
Se vedlagte epostkorrespondanse.
VEDTAK
Vågsbygd menighetsråd vil at billedveven som ble gitt Vågsbygd menighet på 60tallet fortsatt skal henge på samme plass.
Bildet henger i det rommet det var tiltenkt og verdsettes sannsynlig av mange i
menigheten. Det er ikke mulig for menighetsrådet å vurdere om kunstneren/giveren
ville ønsket at bildet gis tilbake til familien.
Menighetsrådet har heller ikke oversikt over andre i familien som eventuelt kan ha
interesse av billedveven.
Enstemmig

VM 18 /2015

MØTE MED SEKTOR FOR MUSIKK

MØTEBEHANDLING
Sektorleder for musikk Kjell Åge Stoveland og kantor Bjørn G. Odden var tilstede ved
behandling av saken.
Temaer for samtalen:
•

Hva har skjedd angående pipeorgel siden sist?
Det er vanskelig å drive orgelkomitéen når det ikke er bevilget penger innenfor
rammen i fellesrådets handlingsplan. Det er kun kantor og en person i til
komitéen og den bør suppleres med flere.
Organistens/ komitéens mandat (fra desember 2013) ble trukket frem.

•

Rekruttering og medlemstall i de ulike korene
Korene rekrutterer bra. Ca. 25 i Benedictus,
15 i nystartet Soul teens og mange i SoulChildren

•

Musikk i gudstjenestene – flere G2 team
Det er etablert flere nye G2 team som fungerer bra. Kjell Åge vil bidra hvis vi
får et eget G2 team av unge sangere/musikere.

•

Konserter i tiden fremover.
Det blir konsert med SoulChildren og SoulTeens sammen med skolekorpset
søndag 29. november. Benedictus har sin julekonsert søndag 13. desember.
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VM 19 /2015

SYRIAFLYKTNINGENE – KAN / BØR VI GJØRE NOE?

UTREDNING
Staben har et ønske om at menighetsrådet drøfter om det er noe menigheten kan
gjøre i den utfordrende situasjonen som nå er for flyktningene fra Syria.
Vi har henvendt oss til Kirkens nødhjelp for å høre hva behovet er og hva vi kan bidra
med. Svaret er penger.
Vi har også henvendt oss til kommunen for å høre om det er noe vi som menighet
kan bistå med i vår bydel. Kommunen har ikke organisert noe ennå.
På bakgrunn av dette foreslår staben to tiltak.
1. Arrangere en konsert til inntekt for kirkens nødhjelps arbeid for flyktningene.
2. Ofringene som er satt av til menighetens arbeid for resten av året går til
kirkens nødhjelps arbeid for flyktningene.
Her kan dere lese om hvordan Kirkens nødhjelp arbeider med flyktningkrisen.
VEDTAK
1. Menighetsrådet er positive til at det arrangeres en konsert til inntekt for kirkens
nødhjelps arbeid for flyktningene.
2. Ofringene som er satt av til menighetens arbeid for resten av året går til
kirkens nødhjelps arbeid for flyktningene.
3. Det må arbeides videre for at menigheten kan bli en del av
integreringsarbeidet og fadderordningen for flyktningene.
Enstemmig
VM 20 /2015

FELLESRÅDETS HANDLINGSPLAN FOR 2016 – 19

UTREDNING
Se vedlagte handlingsplan 2016 – 19 fra fellesrådet og les spesielt hovedoversikt
investering side 20 og forslag til investeringstiltak utenfor rammen side 26.
Det er ikke innarbeidet kutt i driften i perioden.
Frist for uttalelse er 15. oktober.
VEDTAK
Vågsbygd menighetsråd er svært tilfreds med at fellesrådet har innarbeidet nye
kontorer i handlingsplanen i 2016.
Menighetsrådet ber fellesrådet fortsette å arbeide for kommunale bevilgninger til nytt
orgel, og understreker at det er stort behov for pipeorgel i Vågsbygd kirke.
Enstemmig
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