Møteprotokoll
for

Vågsbygd menighetsråd

Tid: onsdag 26.10.2016 kl. 19:15
Sted: Vågsbygd kirke
Fremmøtte:
Anne Reidun Røise
Stein Inge Jærnes
Styrk Fjærtoft Vik
Solveig Løhaugen
Tor Vegge
Gro Justnæs Kiledal
Ole Kristian Lauvland
Nils Terje Andersen
Per Gunnar Pedersen

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Sokneprest
Saksbehandler

Saker behandlet på møtet:
Godkjenninger:
a) Innkalling
b) Referat fra forrige møte
c) Sakslisten
Godkjent - enstemmig

VM 18 /2016

MØTE MED UNGDOMSSEKTOREN

VM 19 /2016

FELLESRÅDETS HANDLINGSPLAN FOR 2017 TIL 2020

Meldinger og referatsaker:
Menighetsrådet fikk en god orientering om arbeidet i orgelkomiteen.
Komiteens har den siste tiden vært i møte med kirkevergen og besøkt gruppemøter i
flere av de politiske partiene i kommunestyret.
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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 har
spesielt fokus på konfirmantundervisningen og ungdomsarbeidet etter
konfirmanttiden.
MØTEBEHANDLING
Sektorleder Stig Ulland og ungdomsarbeider Erik Grude Lund ble forhindret fra å
møte. Kapellan Mia Ottersen og kateket Sigurd Tveit deltok under denne saken.
Utgangspunkt for samtalen denne gang var tilbakemelding om konfirmantarbeidet fra
Ole Kristian Lauvland.
Det var en åpen og ærlig dialog som belyste utfordringene som vi har med dette
arbeidet. Menighetsrådet fikk også en grundig innføring i konfirmantarbeidet ved
kateket Sigurd Tveit. Fra de ansatte i arbeidet ble det utrykt ønske om hjelp fra
menighetsrådet og pekt på behovet for opprustning av lokalene.
Menighetsrådet ser den gode jobben som gjøres og har stor tillit til de fra staben som
står i dette arbeidet til daglig.
Siden konfirmantarbeidet er bærebjelken i trosopplæringen og ungdomsarbeidet må
det også få prioritet til lokaler og ressurser når disse fordeles mellom ulike aktiviteter.
VM 19 /2016

FELLESRÅDETS HANDLINGSPLAN FOR 2017 TIL 2020

UTREDNING
Se vedlagte handlingsplan fra fellesrådet og les spesielt «Rammeavsetning» side 22
og forslag til investeringstiltak utenfor rammen side 27.
VEDTAK
Vågsbygd menighetsråd understreker behovet for et pipeorgel i Vågsbygd kirke.
Vi ber kommune og fellesråd prioritere midler til dette i inneværende HP-periode.
Menigheten er selv innstilt på å bidra med inntil 1,5 millioner kroner for å realisere
prosjektet.
Enstemmig
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