
 
Vågsbygd kirke 10. oktober 2018 kl. 19:00  Side 1/2 

Møteprotokoll 
                for 

Vågsbygd menighetsråd 
 
 
 
 
Tid: Onsdag 10. oktober 2018 kl. 19:00 
Sted: Vågsbygd kirke 
 
 
Fremmøtte: 
  
Anne Reidun Røise  Leder 
Gro Justnæs Kiledal Nestleder 
Styrk Fjærtoft Vik Medlem 
Solveig Løhaugen Medlem 
Tor Vegge Medlem 
Ole Kristian Lauvland Varamedlem 
Ragnhild Langmyr Kragholm Varamedlem 
Mia Markussen Fungerende sokneprest 
Per Gunnar Pedersen Saksbehandler  
  

 
 
 
Saker behandlet på møtet: 
 
Godkjenninger: 

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

 
Godkjent - enstemmig 
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Meldinger og referatsaker: 
 
Høring – «kirkeordning for Den norske kirke» og «regler for valg av Kirkerådet» 

med høringsfrist 15. desember 2018 kan dere lese her: aktuelle høringer 
Menighetsrådet velger ikke å svare på disse høringene. 
 
 
 
 
 
 

https://kirken.no/hoeringer
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VM 17 / 2018  MØTE MED INFORMASJONSSEKTOREN 
 
MØTEBEHANDLING 
Sektorleder for informasjon Karine Wiig og menighetspedagog Siv Elise T Øya var 
innkalt og møtte til denne saken.  Redaktør for menighetsbladet Bjørg Nyjordet var 
også innkalt, men var forhindret fra å møte. 
 
Karine hadde en grundig gjennomgang av bruken av hjemmesiden. Vi har til 
utgangen av september hatt mer enn 4 000 unike treff på siden og mer en 20 000 
besøk. De mest besøkte sidene er forsiden, om, aktiviteter og konfirmasjon. 
Det er litt nedgang fra året før noe vi tror har sammenheng med at flere nå velger 
Facebook som informasjonskilde. Karine har mest arbeid i forkant av semestrene.  
Da oppdateres foreninger og grupper side møteplaner etc. Her må hun purre litt for å 
bli oppdatert. Ellers savner hun en større informasjonsflyt og tidligere beskjed om 
aktuelle ting som kan være aktuelt for hjemmesiden. Dette vil staben ta opp og finne 
bedre rutiner for. Men dette gjelder også for frivillige medarbeidere i menigheten som 
må huske på å videresende aktuelt stoff som bør ut på hjemmesiden. 
Menighetsrådet drøftet også andre informasjonskanaler som Facebook, Instragram 
og Snapchat. Dette er sosiale medier som stadig er i utvikling og som vi kan bli 
flinkere til å bruke. Spesielt bør vi ha fokus på hvordan vi skal kommunisere godt 
med ungdom for at de skal være informert og inkludert. 
 
Menighetsbladet har god kvalitet, når vidt, og blir lest av mange i Vågsbygd.  
Dessverre er redaksjon blitt veldig redusert den siste tiden. I tillegg til redaktør Bjørg 
Nyjordet er det nå kun Siv Elise og Karine som fast leverer artikler og stoff til bladet.  
I tillegg til disse er det noen personer som har sagt seg villig til å skrive saker en 
gang i blant ved forespørsel. Det blir en for krevende arbeidsform. Derfor vil det ble 
gjort et forsøk på å gjøre en mer forpliktende avtale ved at disse tar ansvar for å 
skrive til ett eller to blader i året. I tillegg vil antall blad reduseres til fire og gis ut på 
strategiske tidspunkt som før semesteroppstart og jul, påske. 
Hvis dette viser seg vanskelig å gjennomføre har menighetsrådet forståelse for at 
menighetsbladet må innstille. 
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UTREDNING 
Se vedlagte handlingsprogram fra fellesrådet. 
Menighetsrådet har anledning til å komme med en høringsuttalelse til 
handlingsprogrammet. Høringsfrist er 15. oktober. 
Handlingsprogrammet er unntatt offentlighet inntil kommunens budsjett er offentlig. 
 
VEDTAK 
Vågsbygd menighetsråd ber om at sak som ble innmeldt i april blir tatt inn i 
handlingsprogrammet så fort vi er kjent med omfanget.  
Fra april: Det er vanninntrenging i vegg under menighetssal. Malingen flasser av på 
innsiden og det oppstår muggsopp. Det pågår nå en vurdering av hva som må gjøres 
av tiltak for å utbedre dette. Om tiltakene som blir anbefalt vil være å betrakte som 
vedlikehold/drift eller om det blir en større utbedring som må inn på 
investeringsbudsjettet vet vi ikke pr. i dag. 
 


