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Møteprotokoll 
                for 

Vågsbygd menighetsråd 
 
 
 
Tid: onsdag 12. oktober 2017 kl. 19:00   
Sted: Vågsbygd kirke 
 
 
Fremmøtte: 
  
Anne Reidun Røise  Leder 
Tor Vegge Medlem 
Solveig Løhaugen Medlem 
Gro Kiledal Medlem 
Nils Terje Andersen Sokneprest (referent)  
  

 
 
 
Saker behandlet på møtet: 
 
VM  24 / 2017  INFORMASJONSSEKTOREN 
 
VM  25 / 2017 FELLESRÅDETS HANDLINGSPLAN FOR 2018 - 2021 
 
VM  26 / 2017 EGET MØTE OM VEIEN VIDERE 
 
 
Meldinger og referatsaker: 
 

• Kaffe og åpning: Tor Vegge 

• Orientering om familien Ibrahim. 
 
Godkjenninger: 

a) Innkalling     
b) Referat fra forrige møte  
c) Sakslisten    

 
Godkjent - enstemmig 

 
 
VM  24 / 2017  INFORMASJONSSEKTOREN 
 
UTREDNING 
 
Sektorleder for informasjon Karine Wiig og redaktør for menighetsbladet Bjørg 
Nyjordet er innkalt til denne saken. Bjørg Nyjordet har dessverre ikke anledning til å 
komme. 
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Vi vil få en oversikt over informasjonsarbeidet i menigheten og arbeidet med 
menighetsbladet og nettsiden. 
 
Konklusjon 
 
Menighetsrådet er tilfreds med sektorleders arbeid. Det har gjort informasjonen 
bedre, og det avhjelper stab og frivillige med å drifte nettside og gjøre arrangementer 
kjent på sosiale medier. Sektorleder redegjorde for planer videre og tanker hun gjør 
seg om informasjonsarbeidet i Vågsbygd menighet. Hun etterlyste også mer 
informasjon fra ledere for ulike virksomheter. Sektorleder ønsker at flere i staben skal 
kunne oppdatere hjemmesiden, og vil sørge for nødvendig opplæring  
 
 
VM  25 / 2017 FELLESRÅDETS HANDLINGSPLAN FOR 2018 - 2021 
 
UTREDNING 
 
Se vedlagte handlingsplan fra fellesrådet. 
Menighetsrådet har anledning til å komme med en høringsuttalelse til 
handlingsplanen. Høringsfrist er 15. oktober. 
 
VEDTAK 
 
Vågsbygd menighetsråd tar handlingsplanen til etterretning, og uttaler at et nytt orgel 
og kontorbygg har stor betydning, og understreker viktigheten av at dette 
gjennomføres som planlagt. 
 
    enstemmig 
 
VM  26 / 2017 EGET MØTE OM VEIEN VIDERE 
 
UTREDNING 
 
I sist møte vedtok menighetsrådet: 
«Fredag 27. og lørdag 28. oktober blir det en samling for menighetsrådet på egnet 
sted i Kristiansand. AU forbereder forslag til agenda for samlingen som presenteres 
for menighetsrådet i neste møte». 
 
VEDTAK 
 
Agendaen som ble utsendt i forkant av møtet ble godkjent. Men det er en 
forutsetning at det ikke blir for mange forfall. For å forsikre oss om at de aller fleste 
kan de oppsatte dagene tar Røise og Kiledal en ringerunde til medlemmer og 
varamedlemmer i løpet av de nærmeste dagene. 
 
    enstemmig 
 


