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Gikk etter sak 20/2016

Saker behandlet på møtet:
Godkjenninger:
a) Innkalling
b) Referat fra forrige møte
c) Sakslisten
Godkjent - enstemmig
VM 20 / 2016

MØTE MED GUDSTJENESTESEKTOREN

VM 21 / 2016

BESØK AV PROST OG KIRKEVERGE

VM 22 / 2016

BEREDSKAPSGRUPPE FOR KIRKEASYL

Meldinger og referatsaker:
Torsdag 3. november på kvelden kom en familie på seks hit til kirken, og ba om å få
bli her fordi de er redde for sine liv. De fire barna er fra to til tretten år. De har fått
avslag på asylsøknad, og familien er redd for utkastelse til Afghanistan.
Komite for menighetstur ble innvilget støtte for å holde prisen lav for familier.
Speiderne ble innvilget støtte til Londontur.
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VM 20 / 2016

MØTE MED GUDSTJENESTESEKTOREN

UTREDNING
Sektorleder for gudstjenestesektoren Anne Kristin Westermoen og kapellan Mia
Ottersen er innkalt til denne saken.
Vi ønsker en samtale om gudstjenestene, arbeidet i gudstjenesteutvalget og
organiseringen av alt det ulønnede arbeidet.
MØTEBEHANDLING
Staben er veldig tilfreds med arbeidet som gjøres av sektorleder Anne Kristin
Westermoen. Det gjelder spesielt kommunikasjonen med alle de frivillige i sektoren
og arbeidet som gjøres i gudstjenesteutvalget som består av sokneprest, kapellan,
organist., sektorleder og Tor Warp.
Samlingen som ble gjennomført for de frivillige ble veldig bra med mange gode
samtaler om arbeidet. Ca. 40 møtte frem på denne samlingen.
Arbeidsutvalget vil i tiden fremover være i dialog med sektorleder for å vurdere
arbeidsmengden i for sektorleder.
VM 21 / 2016

BESØK AV PROST OG KIRKEVERGE

UTREDNING
Prost og kirkeverge ønsker en samtale med menighetsrådet,
Det er satt av ca. en time og femten minutter til samtalen.
MØTEBEHANDLING
Hvert år kommer prosten og kirkevergen til menighetsrådene og samtaler om aktuelle
saker for menighetene. Denne gangen drøftet vi følgende temaer:
• Oppfølging etter bispevisitas 2015. Herunder spesielt Slettheia der
menigheten ønsker å være mer tilstede, og rekruttering til dåp.
• Finansiering av nytt orgel. Nye kontorer som er finansiert og har godkjente
tegninger.
• Fordeling av presteressursen i prostiet og sone vest.
• Situasjonen rundt familien som torsdag 3. november gikk i kirkeasyl i
Vågsbygd kirke.
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.
Saken utsatt til neste møte 14. desember
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