Møteprotokoll
for

Vågsbygd menighetsråd
Tid: tirsdag 17. februar kl. 19:15
Sted: Vågsbygd kirke
Fremmøtte:
Anne Reidun Røise
Geir Haaland
Ragnhild L. Kragholm
Solveig Løhaugen
Stein Inge Jærnes
Anne Kristin Westermoen
Frode Kleveland
Lasse Hammersland
Kristin Berge Flatnes
Nils Terje Andersen
Per Gunnar Pedersen

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem med stemmerett på møtet
Varamedlem uten stemmerett på møtet
Sokneprest
Saksbehandler

Saker behandlet på møtet:
Godkjenninger:
a) Innkalling
Forslag om å utsette sak 5. falt med 2 mot 7 stemmer
Forslag om å diskutere sak 5. uten vedtak
falt med 2 mot 7 stemmer
Nestleder Geir Haaland forlangte sak 5 utsatt på bakgrunn av
for sen innkalling til møte (fire dager før)
b) Referat fra møte 10. desember 2014
Godkjent – enstemmig
c) Referat fra møte 29. januar 2015
Godkjent - enstemmig
d) Sakslisten
Godkjent med sak 5 utsatt
- enstemmig
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MØTE MED UNGDOMSSEKTOREN

UTREDNING
Sektorleder Stig Ulland, ungdomsarbeider Erik Grude Lund, kapellan Mia Ottersen
og kateket Sigurd Tveit er innkalt til denne saken. Vi gjennomgår arbeidet og staker
ut kursen videre.
MØTEBEHANDLING
Sektorleder Stig Ulland, ungdomsarbeider Erik Grude Lund, kapellan Mia Ottersen
og kateket Sigurd Tveit var tilstede under denne saken.
Ungdomsarbeidet i Vågsbygd menighet omfatter konfirmantarbeidet med
ungdomsonsdag, de eldste i Soul Children, Benedictus og Fredagsklubben.
Ungdomsonsdag:
Vi har lagt om konfirmantarbeidet, Vi har lagt dette til Onsdagene med ramma 18.00
til 21.00.
• Dette funker veldig bra for konfirmantene.
• Vi hadde et mål om at det skulle komme andre ungdommer, det har ikke
skjedd.
• Vi har plass problem.
Vi må få kontorbygg slik at vi kan bruke rommen annerledes i kirka.
• Vi er så heldige og ha 6 -8 ungdomsledere med på kveldene.
• Denne kvelden er fortsatt i støpeskjea.
Fredags:
Vi har i den siste tiden hatt dårlig oppmøte på klubbkveldene. Det vurderes å legge
ned.
Det er tenkt å fortsatt drive fredags arbeid, men da i en annen form.
Kanskje færre og bedre arrangement som konserter, «talentiade» og lignende.
Soul teens
Et nytt Soulteens-kor er i støpeskjeen. Dette er nødvendig for å holde på de eldste i
Soul children. Musikalsk er lederer ikke funnet.
Samarbeid med andre menigheter:
I Vågsbygd bydel er det snakk om kirka, misjonsforbundet og Fri-kirka kan gjøre noe
sammen. Alle sitter i samme båt og famler litt etter gode møteplasser som fenger
ungdommene.
Noen strø tanker:
Vi må satse hardt på ledertrening. Søke samarbeid. Kanskje vi må bygge opp
felleskap rundt guttegrupper jentegrupper. Kanskje tiden er inne for å tenke
ungdomsgudstjenester der målgruppa er 16 år og oppover.
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FORDELING AV OFRINGER 2015

UTREDNING
Se vedlagte forslag til fordeling av ofringer for 2015
VEDTAK
Vedlagte forslag til fordeling av ofringer for 2015 godkjennes med en ekstra ofring til
Stefanusalliansen. På bekostning av en av de to som var disponible.
Enstemmig
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VALG AV MISJONSPROSJEKT FOR DE NESTE ÅRENE

UTREDNING
I møtet med misjonssektoren 10. desember der det ble vedtatt å innhente ytterligere
informasjon fra Stefanusalliansen og misjonsalliansen.
Det er nå gjort. Se vedlagte informasjon om misjonsprosjektene.
VEDTAK
Misjonsalliansens prosjekt i Ecuador velges som menighetens nye misjonsprosjekt.
Vedtatt med fem stemmer.Tre stemte for Stefanusalliansen.
VM 5 / 2015

BRUK AV VÅGSBYGD KIRKE TIL FORBØNNSHANDLING
FOR HOMOFILE OG LESBISKE SOM HAR INNGÅTT EKTESKAP

Utsatt til neste møte (se under godkjenninger)

VM 6 / 2015

OVERSETTELSE TIL ENGELSK UNDER GUDSTJENESTENE

UTREDNING
Det er kommet et forslag fra Ingjerd Sand om å oversette gudstjenestene til engelsk.
Vi har innhentet priser på utstyr til dette bruk. Prisen er fra 20 til 30 tusen avhengig av
hvor mange mottakere man ønsker.
I tillegg til investeringen til utstyr trenger vi også frivillige som kan ta på seg oppgaven
med å organisere oppgaven og stå for oversettingen.
INNSTILLING
Vågsbygd menighetsråd vil gjerne at gudstjenestene blir oversatt til engelsk under
forutsetning av at det kan gjennomføres praktisk og at nok frivillige melder seg til
oppgaven. Utstyr kjøpes inn når tjenesten er organisert.
VEDTAK
Vågsbygd menighetsråd vil gjerne at gudstjenestene blir oversatt til engelsk under
forutsetning av at det kan gjennomføres praktisk og at nok frivillige melder seg til
oppgaven. Utstyr kjøpes inn når tjenesten er organisert.
Enstemmig
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