Møteprotokoll
for

Vågsbygd menighetsråd
Tid: onsdag 14.12.16 kl. 19:15
Sted: Lumberodden 4
Fremmøtte:
Anne Reidun Røise
Stein Inge Jærnes
Styrk Fjærtoft Vik
Solveig Løhaugen
Tor Vegge
Gro Justnæs Kiledal
Ragnhild Langmyr Kragholm
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
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SAMMENSLÅING AV ANSVAR 8316 OG 8318
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MØTEPLAN FOR VÅREN 2017

Meldinger og referatsaker:
•
•
•

Vi vil gi informasjon til menigheten om Vipps og Mcash på skjermene
Menigheten inngår avtale med Profundo.
Orgelet er kommet inn på kommunens budsjett med 3 mill. i 2020
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VM 23 / 2016

MØTE MED MISJONSSEKTOREN

MØTEBEHANDLING
Sektorleder for misjon, Mari Frøysnes orienterte om arbeidet med misjonsprosjektet.
Det er samlet inn 116 009 til nå i år. I tillegg kommer ofringen på julaften. Til sammen
sender vi da ca. 130 000 til Misjonsalliansen.
34 818 av disse kom inn under julemarkedet via kafe, loddsalg og fra utstillerne.
Det arbeides med informasjon til menigheten om prosjektet slik at det skal bli godt
kjent. Kanskje vi bør undersøke hvor kjent det er?
I mars planlegges det en konsert til inntekt for misjonsprosjektet.
VM 22 / 2016

BEREDSKAPSGRUPPE FOR KIRKEASYL

UTREDNING
Arbeidsutvalget ser behovet for en beredskapsgruppe for kirkeasyl.
Denne ble derfor etablert i møtet med arbeidsutvalget 2. november. AU ber nå
menighetsrådet godkjenne sammensetning og mandat for beredskapsgruppen.
Se vedlagte forslag.
VEDTAK
Vedlagte forslag godkjent med noen endringer og i to utgaver.
En generell og en som gjelder det aktuelle kirkeasylet vi nå har.
Se vedlegg
Godkjent – enstemmig

VM 24 / 2016

ENDRING I VEDTEKTER FOR KIRKENS SOS

UTREDNING
Her følger utskrift fra epost datert 18.11.16:
Kjære eiere og gode støttespillere
Kirkens SOS Norge har de siste to‐tre årene – sammen med alle sentrene i Norge –
gjennomført en prosess hvor muligheten for sammenslåing av de 12 sentrene i Norge til
Kirkens SOS Norge er utredet.
Prosessen er fremdeles i gang og det skal ikke konkluderes før ordinært landsmøte som
holdes i Kristiansand 31. mars til 2. april 2017.
Som en forberedelse til et eventuelt vedtak om sammenslåing på dette landsmøtet, må
Agder ifølge sitt reglement gjøre endringer i sine vedtekter. Dette må eierne av Kirkens SOS i
Agder si noe om.
Sak om endring av vedtekter skal sendes til menighetsråd/eldsteråd og organisasjonenes
styrer, samt til bispedømmerådet tre måneder før representantskapsmøtet.
Derfor sender vi det ut nå og ber de ovenfor nevnte organer behandle saken innen god tid før
landsmøtet og senest innen 20.02.2017.

Behandlingsform

Vi ber videre om at behandlingen kan skje elektronisk, dvs at etter hvert som styrene fatter
sine vedtak, blir disse sendt på e‐post til agder@kirkens‐sos.no hvor disse kvitteres ut til
avsender og loggføres inn i saksbehandlingen.
Det er verdt å merke seg to ting:
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1. Det er bare innkomne svar som telles. Hvis noen ønsker å stemme blankt, må altså
dette kommuniseres på samme måte som beskrevet over. Ikke innkomne stemmer,
telles ikke.
2. Hvis ett stemmeberettiget medlem krever at vi samles på vanlig måte slik vi gjør til
ordinært representantskapsmøte (kommer i august 2017), må vi samles i februar.
Dette kan vises ved å ikke godkjenne innkallingen (se nedenfor), gjerne med en
grunngivning for standpunktet.
Fristen for å protestere på innkalling, saksliste og behandlingsform er satt til
01.12.2016.
Vennlig hilsen Asle E Bjorvatn Daglig leder Kirkens SOS i Agder

INNSTILLING
1. Vågsbygd menighetsråd støtter arbeidet med omorganisering av kirkens SOS ved
at Kirkens SOS Norge og de åtte selveide sentrene (Agder, Bjørgvin, Borg, Hedmark
og Oppland, Møre og Romsdal, Rogaland, Telemark og Tunsberg) slår seg sammen
til en linjestyrt landsorganisasjon fra 1.1.2018.
2. Vågsbygd menighetsråd godkjenner videre at Kirkens SOS Agder oppløses og
inngår i en nasjonal linjestyrt organisasjon på de premisser som er nevnt i denne
saken og i forslag til nye vedtekter for Kirkens SOS Norge.
3. Vågsbygd menighetsråd godkjenner at vedtektene for Kirkens SOS Agder §11,
siste ledd, endres slik at midler og eiendeler for Kirkens SOS Agder, ved oppløsing,
overføres Kirkens SOS i Norge.
VEDTAK
1. Vågsbygd menighetsråd støtter arbeidet med omorganisering av kirkens SOS ved
at Kirkens SOS Norge og de åtte selveide sentrene (Agder, Bjørgvin, Borg, Hedmark
og Oppland, Møre og Romsdal, Rogaland, Telemark og Tunsberg) slår seg sammen
til en linjestyrt landsorganisasjon fra 1.1.2018.
2. Vågsbygd menighetsråd godkjenner videre at Kirkens SOS Agder oppløses og
inngår i en nasjonal linjestyrt organisasjon på de premisser som er nevnt i denne
saken og i forslag til nye vedtekter for Kirkens SOS Norge.
3. Vågsbygd menighetsråd godkjenner at vedtektene for Kirkens SOS Agder §11,
siste ledd, endres slik at midler og eiendeler for Kirkens SOS Agder, ved oppløsing,
overføres Kirkens SOS i Norge.
Enstemmig
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VM 25 / 2016

VALG AV LEDER OG NESTLEDER FOR 2017

Leder og nestleder til menighetsrådet velges for ett år av gangen.
VEDTAK
Leder: Anne Reidun Røise
Nestleder: Gro Justnæs Kiledal
Enstemmig

VM 26 / 2016

SAMMENSLÅING AV ANSVAR 8316 OG 8318

UTREDNING
I regnskapet for Vågsbygd menighet føres korene SoulChildren og SoulTeens hver
for seg under ansvar 8316 og 8618. Korene har også hvert sitt fond.
Etter et par års erfaring ser vi nå at dette er lite hensiktsmessig. De deltar sammen
på SoulChildren festivalen og mange av utgiftene korene har deles mellom dem.
Dette skaper unødvendig merarbeid.
En sammenslåing av regnskapet vil ikke ha betydning for støtte korene får utenfra.
Ledelsen for begge korene støtter dette.
INNSTILLING
Fra 1.1.17 føres regnskapet for korene SoulChildren og SoulTeens under samme
ansvar 8316. Ansvaret får navnet SoulChildren og Teens.
Fond SoulChildren og fond SoulTeens blir også slått sammen fra samme dato og blir
VEDTAK
Fra 1.1.17 føres regnskapet for korene SoulChildren og SoulTeens under samme
ansvar 8316. Ansvaret får navnet SoulChildren og Teens.
Fond SoulChildren og fond SoulTeens blir også slått sammen fra samme dato og blir
Enstemmig
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MØTEPLAN FOR VÅREN 2017

AKTIVITET

DATO

Arbeidsutvalg
Menighetsråd

11. jan.
25. jan. 19.00 Ole Kristian Fordeling ofringer / Ungdomssektoren

Arbeidsutvalg
Menighetsråd

1. feb.
15. feb. 19.00

Barnesektoren/trosopplæring

Arbeidsutvalg
Menighetsråd

1. mar.
15.
mar.

Årsregnskap, årsmelding og budsjett

Årsmøte
Arbeidsutvalg
Sektorledermøte
Menighetsråd

2. apr. 11.00
5. apr.
5. apr. 20.00
19. apr. 19.00 Styrk

Arbeidsutvalg

10. mai.

Menighetsråd

14. jun.
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KAFFE
ÅPNING

19.00 Gro

Solveig

PLANLAGTE SAKER

Årsregnskap, årsmelding og budsjett

Diakoni sektoren
Bygg, anleggssektoren / Fellesrådets
HP

Strategiplan - Vi reiser til Solveigs hytte
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BEREDSKAPSGRUPPE I VÅGSBYGD SOKN FOR KIRKEASYL
SOM OPPSTO 3. NOVEMBER 2016
Beredskapsgruppen i Vågsbygd sokn, skal på soknets vegne ta vare på
asylanten(e) mens vedkommende er i asyl.
Beredskapsgruppen består av menighetsrådets leder, sokneprest, daglig leder og diakon.
Menighetsrådets leder er leder for beredskapsgruppen og sammenkaller denne straks kirkeasyl oppstår
eller er aktuelt.
Sokneprest Nils Terje Andersen er beredskapsgruppens kontaktperson overfor media.
Med bakgrunn i aktuell situasjon og arbeid med språkkafeen er kateket Sigurd Tveit og Sylvi Eidsaa
tatt med i gruppen.
Når et kirkeasyl oppstår varsles politi, biskop v/diakonirådgiver, domprost, kirkeverge og
menighetsråd. Øvrig varsling vil evt. skje til asylmottak, skolemyndighet, barnevern etc.
Beredskapsgruppen skal møte asylanten(e) så fort som mulig. I møtet gis asylanten(e) anledning til å
presentere sin historie. I samme møte orienteres asylanten(e) om regler som gjelder sentralt om
kirkeasyl og regler/instrukser som gjelder for Vågsbygd kirke.
Målet for beredskapsgruppa er ivareta asylantene mens de er i kirkeasyl.
Asylanten(e) og deres sak presenteres for menigheten gjerne under første gudstjeneste og i
gudstjenestens forbønn.
Beredskapsgruppen må sørge for en viss praktisk tilretteleggelse for asylanten(e). Den praktiske
tilretteleggelsen må imidlertid ikke være av en slik art at den inviterer til langvarig opphold. Dersom
asylanten(e) ikke vil forlate kirken etter rimelig/avtalt tid, og beredskapsgruppen trenger
forsterkninger, vil en måtte vurdere å danne støttegruppe som på humanitært grunnlag tar seg av
praktiske oppgaver.
Hvis det er barn blant asylantene, må en ha ekstra oppmerksomhet rettet mot barna. Tidsaspektet ved
asyloppholdet vil være av særlig betydning, og tilrettelegging i forhold til skole, barnehage og
helsesøster må vurderes.
Beredskapsgruppen vil etter møte med asylanten(e) innhente nødvendig informasjon/bistand fra ulike
instanser og personer for å bidra til å opplyse saken for myndighetene.
Menighetsrådet og kirkevergen skal holdes løpende orientert om asylantenes situasjon, hvordan
kirkeasylet påvirker menighetslivet og arbeidssituasjonen for staben.
Menighetsrådet beslutter om kirkeasylet kan fortsette eller må opphøre.
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BEREDSKAPSGRUPPE I VÅGSBYGD SOKN FOR KIRKEASYL
Beredskapsgruppen i Vågsbygd sokn, skal på soknets vegne ta vare på
asylanten(e) mens vedkommende er i asyl.
Beredskapsgruppen består av menighetsrådets leder, sokneprest, daglig leder og diakon.
Menighetsrådets leder er leder for beredskapsgruppen og sammenkaller denne straks kirkeasyl oppstår
eller er aktuelt.
Beredskapsgruppen velger kontaktperson overfor media.
Med bakgrunn i aktuell situasjon kan også andre personer knyttes til beredskapsgruppen.
Når et kirkeasyl oppstår varsles politi, biskop v/diakonirådgiver, domprost, kirkeverge og
menighetsråd. Øvrig varsling vil evt. skje til asylmottak, skolemyndighet, barnevern etc.
Beredskapsgruppen skal møte asylanten(e) så fort som mulig. I møtet gis asylanten(e) anledning til å
presentere sin historie. I samme møte orienteres asylanten(e) om regler som gjelder sentralt om
kirkeasyl og regler/instrukser som gjelder for Vågsbygd kirke.
Målet for beredskapsgruppa er ivareta asylantene mens de er i kirkeasyl.
Asylanten(e) og deres sak presenteres for menigheten gjerne under første gudstjeneste og i
gudstjenestens forbønn.
Beredskapsgruppen må sørge for en viss praktisk tilretteleggelse for asylanten(e). Den praktiske
tilretteleggelsen må imidlertid ikke være av en slik art at den inviterer til langvarig opphold. Dersom
asylanten(e) ikke vil forlate kirken etter rimelig/avtalt tid, og beredskapsgruppen trenger
forsterkninger, vil en måtte vurdere å danne støttegruppe som på humanitært grunnlag tar seg av
praktiske oppgaver.
Hvis det er barn blant asylantene, må en ha ekstra oppmerksomhet rettet mot barna. Tidsaspektet ved
asyloppholdet vil være av særlig betydning, og tilrettelegging i forhold til skole, barnehage og
helsesøster må vurderes.
Beredskapsgruppen vil etter møte med asylanten(e) innhente nødvendig informasjon/bistand fra ulike
instanser og personer for å bidra til å opplyse saken for myndighetene.
Menighetsrådet og kirkevergen skal holdes løpende orientert om asylantenes situasjon, hvordan
kirkeasylet påvirker menighetslivet og arbeidssituasjonen for staben.
Menighetsrådet beslutter om kirkeasylet kan fortsette eller må opphøre.
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