
 
Vågsbygd kirke 22.10.13 kl. 19:15  Side 1/3 

Møteprotokoll 
                for 

Vågsbygd menighetsråd 
 
 
 
 
Tid: tirsdag  22.10.13 kl. 19:15   
Sted: Vågsbygd kirke 
 
 
Fremmøtte: 
  
Anne Reidun Røise  Leder 
Geir Haaland Nestleder 
Jens Arnold Andersen Medlem 
Solveig Løhaugen Medlem 
Stein Inge Jærnes Medlem 
Frode Kleveland Medlem  
Lasse Hammersland Medlem 
Kristin Berge Flatnes Varamedlem 
Nils Terje Andersen Fung. sokneprest 
Per Gunnar Pedersen Saksbehandler  
  

 
 
 
Saker behandlet på møtet: 
 
 
VM 18 /2013   MØTE MED DIAKONISEKTOREN 
 
VM 19 /2013  SØKNAD OM STØTTE TIL SPEIDERTUR 
 
VM 20 /2013  NYE SALMEBØKER 
 
VM 21 /2013  FELLESRÅDETS HANDLINGSPLAN FOR 2014 TIL 17 
 

 
 
Meldinger og referatsaker: 
 
Ellen Øslebye er blitt Vågsbygd menighets representant i ressursgruppen rundt 
International prest. 
 
Arbeidsutvalget har vurdert og kommet til at vi ikke vil benytte oss av vår anledning til 
å gi en høringsuttalelse til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og 
kirkemøtet. 
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VM 18 /2013   MØTE MED DIAKONISEKTOREN 
 
UTREDNING 
Sektorleder Reidun Strømme og diakon Mette Brammer Stoveland er innkalt til 
denne saken. De vil presentere kurset om «retten til åndelig liv for demente» og et 
nytt opplegg på Blå Kors. Ellers gjennomgår vi arbeidet og staker ut kursen videre. 
De kommer til starten av møtet. 
 
MØTEBEHANDLING 
Sektorleder Reidun Strømme og diakon Mette Brammer Stoveland orienterte om 
diakonisektorens store og variert oppgaver. Her kan nevnes: kvinnegrupper for 
innvandrerkvinner, arrangere ektepar-kurs, bingo på Blå kors, tur til Kilden med 
middag, diakoniens søndag, alle helgens søndag, utdeling av mat kort, m.m. 
I tillegg har diakoniutvalget hatt besøk av bønnekomiteen og skal snart ha besøk av 
de fra menigheten som har ansvar for bingoen på Blå kors. 
Arbeidet oppleves som givende og interessant selv om arbeidet med «grønn 
menighet» står litt stille. 
 
 
VM 19 /2013  SØKNAD OM STØTTE TIL SPEIDERTUR 
 
UTREDNING 
Se vedlagte søknad fra Vågsbygd K/M speidere ved Brita Sørli Jærnes. 
 
VEDTAK 
Vågsbygd menighetsråd bevilger inn til 21 000 kr til K/M speidernes tur til Japan i 
2015 dersom den ikke blir fullfinansiert på andre måter. 
 
       Enstemmig 
 
VM 20 /2013  NYE SALMEBØKER 
 
UTREDNING 
Det er første gang på 29 år Norsk salmebok full revideres. Den nye utgaven 
inneholder blant annet 240 nye salmer og har større sjangerbredde enn tidligere. 
Prisen er kr. 299,- ved kjøp av pakninger på 10 stk. 
Normalpris digital løsning er 4000. Menigheter som kjøper inn normalt antall 
salmebøker vil få 75% rabatt i de kommende tre år. 
I følge kirkeloven må man ha et menighetsmøtevedtak før man innfører ny salmebok. 
 
 
VEDTAK 
Vågsbygd menighetsråd vil innføre ny salmebok. Arbeidsutvalget finner en egnet 
søndag til å gjennomføre nødvendig menighetsmøte. Under forutsetning av at 
menighetsmøtet følger opp menighetsrådets vedtak vil vi gå til innkjøp av 160 
salmebøker som tilsvarer annenhver stol. 
For å finansiere innkjøpet vil vi ha en salmebokaksjon som kan starte etter 
menighetsmøtet. 
 

Enstemmig 
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VM 21 /2013  FELLESRÅDETS HANDLINGSPLAN FOR 2014 TIL 17 
 
UTREDNING 
 
Se vedlagte handlingsplan fra fellesrådet og les spesielt effektiviseringskrav på  
side 15, hovedoversikt investering side 20 og tiltak utenfor rammen side 24 og 25. 
 
 
VEDTATT  UTTALELSE 
 
Til fellesrådets handlingsplan 14 – 17 
 
Til investeringsbudsjettet 
Vågsbygd menighetsråd støtter prioriteringene i investeringsbudsjettet. 
 
Til effektiviseringskrav for menighetene i driften. 
Vågsbygd menighetsråd tar til etterretning de innsparinger som er lagt i HP 14-17, 
men vil advare mot ytterligere generelle innstramninger i drift de neste årene. Det bør 
da heller vurderes en reduksjon i de totale antall årsverk slik at fellesrådet igjen kan 
få noe handlingsrom. 
 
       Enstemmig 
 
 
 
 
 
 
 


