Møteprotokoll
for

Vågsbygd menighetsråd

Tid: onsdag 15.11.17 kl. 19:00
Sted: Vågsbygd kirke
Fremmøtte:
Anne Reidun Røise
Gro Justnæs Kiledal
Styrk Fjærtoft Vik
Tor Vegge
Ole Kristian Lauvland
Sigbjørn Berge
Kristin Berge Flatnes
Nils Terje Andersen
Per Gunnar Pedersen

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Sokneprest
Saksbehandler

Saker behandlet på møtet:
Godkjenninger:
a) Innkalling
b) Referat fra forrige møte
c) Sakslisten
Godkjent - enstemmig
VM 27 /2017

MØTE MED GUDSTJENESTESEKTOREN

VM 28 /2017

BEREDSKAPSGRUPPE FOR KIRKEASYL

VM 29 /2017

VIDERE ARBEID ETTER MENIGHETSRÅDETS ARBEIDSHELG

Meldinger og referatsaker:
Sokneprest Nils Terje Andersen er til delt Olavsstipendet for 2018 og vil være i
permisjon fra 1.2.18 til 1.2.19. Mia Markussen blir fungerende sokneprest og Tor
Kåre Kalvik blir vikar som kapellan.
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VM 27 /2017

MØTE MED GUDSTJENESTESEKTOREN

MØTEBEHANDLING
Tilstede under behandling av denne saken var også sektorleder for
gudstjenestesektoren Anne Kristin Westermoen, kapellan Mia Ottersen og organist
Bjørn G. Odden.
I år har gudstjenesteutvalget hatt spesielt fokus på Luther. Neste år blir fokuset på
kirkeåret. Utvalget har fire/fem møter i året og fungerer bra.
Fremover er det et ønske å samarbeide tettere med barnearbeidet for å prøve å
rekruttere flere barnefamilier til gudstjenestene. Det er mange barnefamilier på
supertorsdag som ikke er aktive gudstjenestedeltakere.
I tillegg vil det være et fokus på å markedsføre kveldsmessene. Det er fine
gudstjenester som vi tror flere vil delta på hvis de blir bedre kjent.
Sektorleder trives godt med å organisere og formidle lister til frivillige medarbeidere,
men det er utfordrende å rekruttere nye medarbeidere. Flere ga utrykk for mye godt
arbeid med gudstjenestearbeidet og fine gudstjenester.
VM 28 /2017

BEREDSKAPSGRUPPE FOR KIRKEASYL

UTREDNING
Kirkeasylet er nå avsluttet.
Med de erfaringene som er gjort vil vi evaluere beredskapsgruppens sammensetning
og mandat. Se vedlagte mandat som ble vedtatt i desember 2016. Et spesielt for
kirkeasylet som oppstod i november 2016 og et generelt.
VEDTAK
Vedlagte mandat for beredskapsgruppe for kirkeasyl ble vedtatt.
Enstemmig
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 sammenkaller beredskapsgruppen straks kirkeasyl oppstår eller er aktuelt.
Beredskapsgruppen velger sin leder og kontaktperson overfor media.
Med bakgrunn i aktuell situasjon kan også andre personer knyttes til beredskapsgruppen.
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. I denne samtalen må asylantene bli
gjort kjent med hva et kirkeasyl innebærer, viktig med avklaringer og det bør brukes tolk.
Når et kirkeasyl oppstår varsles politi, biskop v/diakonirådgiver, domprost, kirkeverge og
menighetsråd. Øvrig varsling vil evt. skje til asylmottak, skolemyndighet, barnevern etc.
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Målet for beredskapsgruppa er å 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).
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. Beredskapsgruppen utnevner to personer til å håndtere økonomien rundt
kirkeasylet og den holdes utenfor menighetens økonomi.
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. Barn bør kun unntaksvis brukes som tolk.
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, kirkevergen, biskop og resten av staben skal holdes løpende orientert om asylantenes
situasjon, hvordan kirkeasylet påvirker menighetslivet og arbeidssituasjonen for staben.
Menighetsrådet beslutter om kirkeasylet kan fortsette eller må opphøre.
Vågsbygd menighetsråd 15.11.17

VM 29 /2017

VIDERE ARBEID ETTER MENIGHETSRÅDETS ARBEIDSHELG

UTREDNING
Arbeidsutvalget har drøftet hvordan vi kan arbeide videre med det som kom frem
under arbeidet fredag 27. og lørdag 28. oktober.
FORSLAG TIL ARBEIDSMETODE
Punktene som kom inn under «hva som er bra» og «hva vi bør jobbe med» sorteres
inn i de ulike sektorene.
Når sektorene møter i menighetsrådet blir disse tatt med i forberedelsen og trekkes
frem i møtebehandlingen. Saker som ikke naturlig faller inn under en sektor og saker
som trenger eget fokus blir behandlet spesielt. Arbeidsutvalget vil legge en plan for
dette.
VEDTAK
Punktene som kom inn under «hva som er bra» og «hva vi bør jobbe med» sorteres
inn i de ulike sektorene.
Når sektorene møter i menighetsrådet blir disse tatt med i forberedelsen og trekkes
frem i møtebehandlingen. Saker som ikke naturlig faller inn under en sektor og saker
som trenger eget fokus blir behandlet spesielt. Arbeidsutvalget vil legge en plan for
dette.
Enstemmig
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