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Møteprotokoll 
                for 

Vågsbygd menighetsråd 
 
 
 
 
Tid:  Onsdag 14.11 2018 kl. 19:00 
Sted: Vågsbygd kirke 
 
 
Fremmøtte: 
  
Anne Reidun Røise  Leder 
Gro Justnæs Kiledal Nestleder 
Stein Inge Jærnes Medlem 
Styrk Fjærtoft Vik Medlem 
Solveig Løhaugen Medlem 
Tor Vegge Medlem 
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 

 
 

VM 19 /2018   MØTE MED GUDSTJENESTESEKTOREN 
 
VM 20 /2018   SKJERM FOR LITURG OG FORSANGERE 
    KAMERA OG SKJERM FOR ORGANIST 
 
VM 21 /2018   KOST OG LOSJI FOR ORGELBYGGERE 
 
VM 22 /2018   MØTE MED GIVERTJENESTESEKTOREN 
 

 
 

Meldinger og referatsaker: 
 
Synnøve Loland Tveit overtar som dirigent / leder av Soul Teens. 
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VM 19 /2018   MØTE MED GUDSTJENESTESEKTOREN  
 
MØTEBEHANDLING 
 
Sektorleder for gudstjenestesektoren Anne Kristin Westermoen og organist Bjørn G. 
Odden var til stede under denne saken. 
Temaer som ble tatt opp var: 

 Salmevalg til ulike gudstjenester – vurdere både tekst og melodi 

 Innlæring av nye salmer 

 Rekruttering til frivillige oppgaver knyttet til gudstjenestene 

 Arbeidet i gudstjenesteutvalget 

 Menighetsrådet ønsker at gudstjenesteutvalget også skal ha fokus på 
kveldsmessene og eventuell oppstart av ungdomsgudstjenester 

 Menighetsrådet stiller spørsmålstegn til å praktisere en forbønn for dåpsbarn 
der foreldre og faddere skal legge hendene på barnet. 

 
 
 VM 20 /2018  SKJERM FOR LITURG OG FORSANGERE 
    KAMERA OG SKJERM FOR ORGANIST 
UTREDNING 
 
På menighetsrådets møte i september kom det fra musikksektoren frem ønske om 
skjerm bak i kirka slik at liturg og forsangere kan se det samme bilde som 
menigheten. I tillegg ble det fra organist Bjørn G. Odden fremmet et ønske om et 
kamera og en skjerm slik at han bedre kan følge med på det som skjer fremme i 
kirka. Menighetsrådet ba om at det ble innhentet pris på dette utstyret. 
Skjerm for liturg og forsangere vil koste ca. kr. 25 000. Det er inklusive kabler VGA-
splittere og adapter. Det er litt usikkert om det vil være enda bedre å vise bilde med 
en prosjektor på bakveggen over barnekroken. Det vil vi prøve ut før det blir avgjort. 
Hvis denne løsningen velges blir det billigere siden vi allerede har en prosjektor 
ekstra. 
Fra Jon Magnus Dahl, Sanden media, har vi fått et tilbud på et kamera til å overføre 
et godt skjermbilde til organisten. Dette kameraet har mulighet for å Zoome og endre 
kameravinkel med fjernkontroll fra orgelet. Prisen på dette er kr. 10 000. 
 
INNSTILLING  
 
Vågsbygd menighetsråd bevilger utover vedtatt budsjett kr. 35 000 til skjerm for liturg 
og forsangere, og Kamera for organist. 
 
VEDTAK 
 
Menighetsrådet er kritisk til plassering av skjerm på gallerikanten av estetiske 
hensyn. Under forutsetning av at det finnes en bedre estetisk løsning for plassering 
av skjerm bevilger menighetsrådet kr.25 000 til dette formålet. En ny løsning 
forlegges menighetsrådet før montering. 
 
Menighetsrådet bevilger kr.10 000 til innkjøp av kamera under forutsetning av at det 
er en tilfredsstillende løsning for organisten og at det kan monteres uten synlige 
kabler. 
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VM 21 /2018   KOST OG LOSJI FOR ORGELBYGGERE 
 
I forberedelsene til fellesrådets sak om finansiering av orgel i Vågsbygd kirke er det 
fra fellesrådets arbeidsutvalg foreslått at Vågsbygd menighet tar ansvar for kost og 
losji for orgelbyggerne i byggeperioden. Utgifter til overnatting er anslått av 
Orgelbygger Verchueren til 16 500 euro (165 000 N Kr) 
Denne kostnaden kan nok reduseres ved privat organisering av kost og losji, men det 
er allikevel en betydelig ekstra kostnad som menighetsrådet ikke har blitt forelagt 
tidligere. 
 
Fellesrådet skal behandle finansiering av orgelet på sitt neste møte.  
 
INNSTILLING  
 
Vågsbygd menighet tar ansvar for privat organisering av kost og losji for 
orgelbyggerne i byggeperioden. 
 
VEDTAK 
 
Vågsbygd menighet tar ansvar for privat organisering av kost og losji for 
orgelbyggerne i byggeperioden. 
 
. 
 
VM 22 /2018   MØTE MED GIVERTJENESTESEKTOREN 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Sektorleder Erik Wessman er nå tilbake etter to år i Singapore og var til stede under 
denne saken. Han innledet samtalen med å fortelle om sitt syn på givertjenesten som 
et middel for å oppnå mål i menigheten og ikke et mål i seg selv. 
Han er nå i gang med orgelaksjonen og ønsker menighetsrådets hjelp til oppfølging 
av aktuelle givere. Det er sendt ut va. 130 brev. Disse skal følges opp med en 
telefon. Lister ble fordelt. Gro holdt et lynkurs i oppfølgingssamtalen. 
 
Den generelle givertjenesten har vært noe synkende de siste årene grunnet naturlig 
frafall og liten eller ingen rekrutteringsaktivitet. 
 
Frem til vi har finansiert vår egenandel av orgelet skal dette ha fokuset. 
 
 
 


