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Møteprotokoll 
                for 

Vågsbygd menighetsråd 
 
 
 
 
Tid: tirsdag 12.11.2014 kl. 19:15   
Sted: Vågsbygd kirke 
 
 
Fremmøtte: 
  
Anne Reidun Røise  Leder 
Ragnhild L. Kragholm Medlem 
Jens Arnold Andersen Medlem 
Solveig Løhaugen Medlem 
Stein Inge Jærnes Medlem 
Frode Kleveland Medlem 
Lasse Hammersland Medlem 
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 22 / 2014   MØTE MED SEKTOR FOR GIVERTJENESTE 
 
VM 23 / 2014  HØRING OM SOKNEGRENSER I BISPEDØMME 
 
VM 24 / 2014  INNSTILLING AV NY DIAKON 
 
VM 25 / 2014  NOMINASJONSKOMITE 

 
 
Meldinger og referatsaker: 
 
Det ble gitt en orientering om presteressursen i sonen. 
Økonomirapport for periode 1-10 var sendt ut og ble kommentert. 
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VM 22 / 2014   MØTE MED SEKTOR FOR GIVERTJENESTE 
 
UTREDNING 
 
Sektorleder Erik Wessman var tilsteder og orienterte om arbeidet i sin sektor.  
 
MØTEBEHANDLING 
 
Sektorleder Erik Wessman orienterte om arbeidet i sin sektor. Det planlegges en 
giveroffensiv på tre gudstjenester i november/desember. Det er godt planlagt og det 
skal lages korte filmsnutter som skal gi et innblikk i menighetens barne- og 
ungdomsarbeider. De tre gudstjenestene skal ha fokus på tre områder av 
menighetsarbeidet: diakoni, barnearbeidet og ungdomsarbeidet. 
Videre diskuterte menighetsrådet behovet for en plan i menighetens innsamlinger. 
På kort sikt er planen nå aksjonen til fast givertjeneste i november/desember, giro i 
menighetsbladet til inntekt for menighetsbladet i desember og giro til orgelet i 
mars/april. Menighetsrådet ga positive tilbakemeldinger på arbeidet i sektoren. 
 
 
 
 
 
 
 
VM 23 / 2014  HØRING: KIRKELIG INNDELING I  BISPEDØMME 
 
UTREDNING 
 
Et utvalg i Agder og Telemark bispedømmeråd har laget et høringsnotat med forslag 
til endringer i soknestrukturen i bispedømmet. Menighetsrådene bes komme med en 
høringsuttalelse med svarfrist 15. november.  
Saken skal behandles i bispedømmerådet i desember.  
De sokn som berøres av vedtak i bispedømmerådet skal uttale seg om endringene i 
menighetsmøter, januar 2015. Deretter (februar/mars 2015) gjøres enkeltvedtak om 
enderinger i soknestrukturen. 
 
Bispedømmerådet ber høringsinstansene ha fokus på 2 forhold, 
1. Kriteriene som utvalget har lagt til grunn for sokneinndelingen 
2. Forslag til endringer innenfor hvert prosti 
 
I tillegg kan man komme med innspill til endringer i prostistrukturen, noe utvalget ikke 
har tatt stilling til i forbindelse med dette høringsnotatet. 
Se også vedlagte høringsbrev. 
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VM 23 / 2014  HØRING: KIRKELIG INNDELING I  BISPEDØMME 
Fortsetter 
 
FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE: 
 
Menighetsrådet bemerker at utvalget ikke har involvert fellesråd/kirkeverger og de 
berørte menighetsråd/ansatte i prosessen med å utarbeide forslag til endringer i 
soknestruktur. Utvalget har derved gått glipp av verdifull kunnskap og erfaring.  
Dette preger forslaget. 
Til punkt 1. Kriterier 
 
Kriteriene som legges til grunn er saklige og gode, men vi savner to viktige kriterier: 
 
1. Økonomiske og organisatoriske konsekvenser. Hvilke midler og ressurser kan 
frigjøres og omdefineres som følge av sammenslåing? 

 
2. Mulighet for samlokalisering. Hvordan er det mulig å slå sammen staber til et 
kontor under en felles daglig ledelse – og hvor skal menighetskontoret ligge? 

 
Til punkt 2. Forslag til endringer innenfor hvert prosti 
 
Vågsbygd menighetsråd støtter at Vågsbygd sokns grenser ikke endres. 
 
Vågsbygd menighetsråd ser at det er behov for en vurdering av soknegrenser, men 
ønsker ikke å ta stilling de aktuelle forslagene i vårt prosti.  
Vi ber bispedømme involvere både ansatte og menighetsråd i de aktuelle soknene 
før det gjøres endringer i soknegrenser. 
 
VEDTAK 
 
Forslaget vedtatt enstemmig. 
 
 
VM 24 / 2014  INNSTILLING AV NY DIAKON 
 
UTREDNING 
 
Det er kommet seks søkere til stillingen som Diakon i Vågsbygd menighet. 
Intervju vil bli gjennomført tirsdag 18. og onsdag 19. november. 
Se vedlagte søkerliste. 
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Arbeidsutvalget delegeres myndighet til å innstille diakon etter at intervjugruppen har 
gjennomført intervju og gjort sin innstilling. Er det tvil om hvilken søker 
arbeidsutvalget vil innstille, innkalles menighetsrådet til ekstra møte 27. november. 
 
VEDTAK 
 
Forslaget vedtatt enstemmig. 
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VM 25 / 2014  NOMINASJONSKOMITE 
 
UTREDNING 
 
Det skal være valg av nytt menighetsråd i 2015.  
Utdrag av brev fra Agder og Telemark bispedømmeråd om kirkevalget 2015 
(Hele brevet ligger vedlagt innkallingen) 
  
Viktige oppgaver for menighetsrådet i forhold til MR-valget  
 

 Menighetsrådet bør starte allerede nå med arbeidet med å lete etter egnede 
kandidater til å sitte i menighetsrådet.  

 MR kan nå vurdere å gjøre noe med størrelsen på MR dersom dette vil lette 
nominasjonsarbeidet (4-10 medl. + prest). Menighetsmøtet avgjør dette.  

 Menighetsrådene konstituerer seg som valgstyre for MR-valget innen 1. jan. 
2015 og velger nominasjonskomité. Nominajonskomitéen bør starte arbeidet 
senest i februar. Kandidatene må være valgbare. Se valgregler § 4.  

 Menighetsrådene må ha motatt kandidatlister til nytt menighetsråd innen 1. 
mai 2015.   

 Det gjelder både nominasjonskomitéens liste og evt. andre lister.  

 Frist for offentliggjøring av kandidater: 10. august 2015.  
 
MØTEBEHANDLING 
 
Menighetsrådene konstituerte seg som valgstyre for MR-valget. 
Ragnhild Langmyr Kragholm ble valgt til å samle en nominasjonskomite. 
Nominasjonskomiteen arbeider med en valgliste som legges frem for menighetsrådet 
innen fristen 1.mai. 
Menighetsrådet vil i neste møte behandle hvor mange medlemmer rådet skal ha i 
neste periode. Hvis menighetsrådet går inn for en endring i antall medlemmer må det 
behandles på menighetsmøte. 
 
EVENTUELT 
 

 Det er vanskelig å lese skjermene når man sitter på galleriet.  
Salmetavler eller skjermer må vurderes. 

 En gjennomgang av regler for deltakere og ledere som er med i menighetens 
barne- og ungdomsarbeid må settes opp som egen sak. 

 Stein Inge Jærnes ønsker å ta ansvar for å arrangere en menighetsfest.  
Det ble særdeles godt mottatt. 


