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Saker behandlet på møtet:
Godkjenninger:
a) Innkalling
b) Referat fra forrige møte
c) Sakslisten
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MØTE MED DIAKONISEKTOREN
SIKRING AV TAK

Meldinger og referatsaker:
En arbeidsgruppe for oppussing av kirken er etablert.
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MØTE MED DIAKONISEKTOREN

UTREDNING
Fra diakonisektoren møtte sektorleder Reidun Strømme og diakon Arild Tjørve.
MØTEBEHANDLING
Orientering fra sektorleder Reidun Strømme:
- Gjestebudet i februar ble en fin kveld med mange gjester, godt program og
god mat. Dette vil vi gjøre igjen om to år.
- Diakoniutvalget ble medarrangør for kirketirsdag og hadde ansvar for tre
kvelder. Det var veldig givende å være med på. Det kom ca. 40 stk. hver
kveld.
- Kvinnegruppa som er et tilbud for innvandrerkvinner ha hatt økt oppslutning
siste halvår. Nå er vi oppe i ca. 20 kvinner hver gang og vi vurderer å dele den
i to, men enn så lenge vil det være en gruppe.
- Bingoen på Blå kors er fortsatt et tilbud som blir verdsatt av brukerne.

-

-

Det er to nye tiltak det siste året:
Vågsbygd menighet er blitt engasjert i «Frimat» på Kjos bedehus.
Arild Aas er vår mann der. Mange flyktninger benytter seg av tilbudet og det er
nå startet Alphakurs for flere av disse. Menigheten støtter dette kurset med
5000,- kroner.
Hver mandag ettermiddag er det nå språkcafe for flykninger i menighetssalen.
Mange frivillige har vist et stort engasjement for dette arbeidet. Det kommer
opp mot 40 flyktninger hver gang. Vi er heldige som har en arabisktalende
kirketjener som har engasjert seg i dette arbeidet.

Orientering fra diakon Arild Tjørve:
- «Vi over 60» er en samling som treffer best de som er over 75 år.
Det samler 50- 60 eldre en gang per måned litt avhengig av hva som er tema.
- Sorgarbeidet som drives på tvers av menigheten er et godt tiltak.
- «En kirke for alle» er et tilbud for fysisk og psykisk utviklingshemmede. Det er
flere fra Vågsbygd som benytter dette tilbudet. Derfor arbeides det for at noen
av disse samlingene blir i Vågsbygd kirke.
- Ordningen med å gi gavekort på mat til jul er avviklet. Diakonen sammen med
sokneprest og daglig leder vil vurdere når vi bør og kan støtte
enkeltmennesker eller familier. Dette er utfordringer som ofte kommer frem i
sjelesorgsamtaler.
- Arild ga utrykk for at han ønsket en bedre profesjonell oppfølging i jobben.
Diakonene i byen har på eget initiativ etablert en arbeidsveiledningsgruppe..
Fellesrådsrepresentant Solveig Løhaugen vil ta dette opp med kirkevergen.
Menighetsrådet ser det store engasjementet og gode arbeidet som gjøres.
Det ble presisert at diakoni omhandler hele menigheten og at det derfor er helt
naturlig at diakonen er engasjert i arbeid for alle aldersgrupper.
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UTREDNING
Den senere tid er det løsnet enkelte skiferstener fra taket på kirken.
På grunn av risikoen for ulykker hvis stener ramler ned er det påkrevd med sikring av
taket. Kirkevergen ber om menighetsrådets uttalelse i saken.
Kirkevergens saksfremstilling og vurderinger
Vågsbygd kirke har skifertak. I den senere tid er risiko for nedfall av skifer blitt mer overhengende.
Som følge av dette initierte kirkevergen høsten 2015 en vurdering av taket på Vågsbygd kirke.
Gjennomgangen ble utført av Asplan Viak, og konklusjonen var:
«I hovedsak ser taket svært bra ut, og med liten grad av løs skifer. Det meste synes å finnes på tak mot
nord, mens det også er enkeltstein på de andre takene.
En del rennekroker må skiftes som følge av korrosjon, og det bør settes opp steinfanger på taket, da
man må påregne at enkeltstein kan løsne uten at man klarer å fange opp dette på inspeksjoner. I
forbindelse med innfesting av skifer er det også viktig at tilstanden på sløyfer og lekter kontrolleres.»
Rapporten følger vedlagt.
På bakgrunn av rapporten anser en det som vesentlig å sikre taket så raskt som mulig for å minimere
risikoen for nedfall. Videre vurderes takets tilstand som god og innfesting av samtlige stein på nytt
anses derfor ikke som nødvendig på dette tidspunkt. En har heller ikke økonomiske rammer til dette da
ny innfesting på usikkert grunnlag kan anslås til 3-4 mill. kr, mens ramme for taksikring er vedtatt til
0,5 mill. kr.
I utgangspunktet var det ønskelig å foreta taksikringen før årsskiftet. Ved dialog knyttet til teknisk
utførelse viste det seg at det er få firma som har erfaring med denne typen taksikring. Det var også
behov for noe vurdering av ulike tekniske løsninger. Fra kirkevergens side er det vesentlig at eventuell
skifer stoppes samt at vann e.l. slipper gjennom taksikringen. Tilfredsstillende estetikk har også vært
vesentlig. Etter innhenting av tre tilbud er en kommet frem til at sortlakkerte skifer/snefangere i tre
rader vil være tilstrekkelig og hensiktsmessig.
Før eventuell kontraktsinngåelse med tilbyder, ønsker kirkevergen at planer for taksikring legges frem
for Vågsbygd menighetsråd for uttalelse. Videre vil en ha dialog med Biskopen for å avklare at
Biskopen ikke har innsigelser til taksikringen.
På denne bakgrunn ber kirkevergen Vågsbygd menighetsråd om å gi sin tilslutning til vedlagte utkast
til taksikring.
Kirkeverge
Hans Erik Ruud

VEDTAK
Menighetsrådet støtter kirkevergens forslag til sikring av taket på Vågsbygd kirke.
Enstemmig
Vedlegg
Utkast taksikring
Rapport fra Asplan Viak – vedlagt som pdf fil
Utkast taksikring
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