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Møteprotokoll 
                for 

Vågsbygd menighetsråd 
 
 
 
 
Tid: Onsdag 27. februar 2019 kl. 19:00 
Sted: Vågsbygd kirke 
 
 
Fremmøtte: 
  
Anne Reidun Røise  Leder 
Gro Justnæs Kiledal Nestleder 
Solveig Løhaugen Medlem 
Tor Vegge Medlem 
Ole Kristian Lauvland Medlem 
Ragnhild Langmyr Kragholm Varamedlem 
Sigbjørn Berge Varamedlem 
Nils Terje Andersen Sokneprest 
Per Gunnar Pedersen Saksbehandler  
  

 
 
 
Saker behandlet på møtet: 
 
Godkjenninger: 

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

 
Godkjent - enstemmig 

 
VM 5 /2019  MENIGHETSBLADET – VEIEN VIDERE 
 
VM 6 /2019  MØTE MED BARNESEKTOREN 
 
VM 7 /2019  UTLYSNING AV STILLING FOR TROSOPPLÆRING 
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VM 5 /2019  MENIGHETSBLADET – VEIEN VIDERE 
 
UTREDNING 
Redaktør av menighetsbladet Bjørg Marit Nyjordet, sektorleder for informasjon Karina 
Wigh og menighetspedagog Siv Elise T. Øya var tilstede under behandling av denne 
saken. 
Menighetsbladets redaksjon har den senere tid blitt redusert og det har vist seg 
vanskelig å finne nye til å påta seg dette arbeidet. Ulike alternativer for fortsatt drift 
har vært diskutert den siste tiden.  
 
Her følger noen refleksjoner som redaktør Bjørg Marit Nyjordet, sektorleder Karina 
Wigh og menighetspedagog Siv Elise T. Øya har gjort angående fortsatt drift: 
Både menighetsrådet og staben ønsker et menighetsblad. Det tror vi menigheten 
også ønsker. Men det er en vei å gå likevel før vi kan starte opp igjen. 
 
ENGASJEMENT OG REKRUTTERING: 
- Menighetsbladet bør forankres og ønskes i menigheten. 
- Vi tenker at det er noen andre enn redaktøren som bør fronter en nysatsing overfor 
menigheten og i prosessen for å danne en ny redaksjon.  
Kanskje kan dette være noe sektorleder og menighetsråd kan være med å bidra til? 
- Vi trenger at både sektorledere, menighetsrådet, stab mfl kan komme med forslag til 
redaksjonsmedlemmer både til tekst og bilde, samt være med å rekruttere disse. 
Kanskje ha en ringeaksjon i etterkant av en mail til aktuelle, slik det er gjort til 
givertjeneste? 
- Det må samtidig dekkes opp med folk, slik at alle gater får menighetsbladet.  
Det siste året var det flere gater som ikke ble dekket. Kanskje vi kan se på nytt om 
det bor menighetsfolk i disse gatene som er aktuelle å spørre. 
- Det må også rekrutteres flere annonsører til bladet og legges inn fakturainnstikk for 
gaver slik at bladet kan drives med mindre underskudd.  
 
REDAKSJON: 
Vi ønsker å se på muligheten for fleksible redaksjoner, slik at man for eksempel 
forplikter seg til å skrive til en eller flere utgaver. Dette krever flere skribenter, men er 
kanskje en mer overkommelig oppgave å si ja til. 
En eller flere fra staben må bidra med stoff til hver utgave. 
I tillegg er det ønskelig å se på mulighet for medredaktører til å lette arbeidet rundt 
ferdigstillingsprosessen. 
 
NYTT VED BLADET OG UTGIVELSE: 
-Nytt forslag fra staben er å ha 3 utgaver: Første i god tid før påske, andre ved 
oppstart på høsten og tredje i god tid før jul. 
- Nytt format  
 
VEDTAK 
Menighetsrådet ønsker fortsatt drift av menighetsbladet med tre utgivelser årlig. Et 
påskenummer, et ved semesteroppstart på høsten og et julenummer. Sokneprest er 
fast medlem i redaksjonen mens menighetspedagog er i permisjon. Både sokneprest 
og menighetspedagog er i redaksjonen fra våren 2020. Menighetsrådet vil bidra til å 
rekruttere flere frivillige. Redaksjonen bør bestå av 6 personer i tillegg til stab.  
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VM 6 /2019  MØTE MED BARNESEKTOREN 
 
UTREDNING 
 
Sektorledere Monica Kragholm, Elin Justnæs og menighetspedagog Siv Elise T. Øya 
var tilstede under behandling av denne saken. De gjennomgikk arbeidet i sektoren.  
 
Menighetens trosopplæringsplan skal revideres med frist 1. desember. Da Siv Elise 
skal ut i barselpermisjon fra midten av mai vil vi gjerne revidere denne planen i løpet 
av våren. Derfor er trosopplæringsplanen som ble vedtatt i 2014 lagt ved.  
Forslag og innspill til endringer i denne blir lagt frem i møtet. 
 
Se vedlegg: 
- Trosopplæringsplanen for Vågsbygd menighet. 
 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Menighetens trosopplæringsplan ble gjennomgått og kommentert. Denne blir lagt 
frem til vedtak i mai.  
Det er god rekruttering i barnearbeidet. Det gjelder speidere, supertorsdag, korene 
og «Lillefredags». Det er også kommet til flere nye ledere.  
I speideren er det behov for flere mannlige ledere og i «Lillefredags» er det behov for 
en hovedleder. 
 
 
VM 7 /2019  UTLYSNING AV STILLING FOR TROSOPPLÆRING 
 
UTREDNING 
 
Menighetspedagog Siv Elise T. Øya skal ha svangerskapspermisjon fra 10. mai 2019 
til 9. mars 2020. I den perioden har vi behov for noe vikar. 
 
INNSTILLING 
 
Det lyses ut ledig vikariat som menighetspedagog/trosopplærer i 50 til 70% i perioden 
15. august 2019 til 6. mars 2020. Stillingsstørrelses avhenger av søkere og 
arbeidsoppgaver. I perioden 10. mai til 15. august engasjeres en person på 
timebetaling for utdeling av bilder til de som melder dåp. 
Utlysning og ansettelsesprosess gjennomføres i mars og april. 
 
 
VEDTAK 
 
Det lyses ut ledig vikariat som menighetspedagog/trosopplærer i 50 til 100% i 
perioden 15. august 2019 til 6. mars 2020. Stillingsstørrelsen avhenger av søkere og 
arbeidsoppgaver. I perioden 10. mai til 15. august engasjeres en person på 
timebetaling for utdeling av bilder til de som melder dåp. 
Utlysning og ansettelsesprosess gjennomføres i mars og april. 
 


