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Møteprotokoll 
                for 

Vågsbygd menighetsråd 
 
 
 
 
Tid: tirsdag 15.10.14 kl. 19:15   
Sted: Vågsbygd kirke 
 
 
Fremmøtte: 
  
Geir Haaland Nestleder 
Ragnhild L. Kragholm Medlem 
Jens Arnold Andersen Medlem 
Solveig Løhaugen Medlem 
Stein Inge Jærnes Medlem 
Frode Kleveland Medlem 
Lasse Hammersland Medlem 
Kristin Berge Flatnes 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 20 / 2014  MØTE MED SEKTOR FOR MUSIKK 
 
VM 21 / 2014 FELLESRÅDETS HANDLINGSPLAN FOR 2015 TIL 18 

 
Meldinger og referatsaker: 
 
Parkvesenet har påtatt seg å fjerne trappen ned fra kirken som er laget av 
jernbanesviller. Ny trapp av jernbanesviller er ikke lenger lovlig å montere ved 
offentlige bygg grunnet miljøgifter i svillene. 
 
Karl Johan Lund og Ragnhild Langmyr Kragholm gir seg som sektorledere. 
 
Offeret på gudstjenesten 19. oktober går til TV-aksjonen/kirkens nødhjelp. 
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VM 20 / 2014  MØTE MED SEKTOR FOR MUSIKK 
 
UTREDNING 
 
Sektorleder for musikk Kjell Åge Stoveland og kantor var tilstede under behandlingen 
av denne saken. Aktuelle temaer for samtalen:  
 

 Hva har skjedd angående pipeorgel siden sist?  

 Rekruttering og medlemstall i de ulike korene 

 Musikk i gudstjenestene – flere G2 team 

 Konserter i tiden fremover 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Orgelet er dessverre ikke finansiert innenfor rammen i handlingsplanen til fellesrådet, 
men det er nå startet innsamling lokalt i menigheten.  
Neste menighetsblad har mye stoff om orgelet og det ligger ved en giro der det gis 
anledning til å gi en gave til orgelet. Det er også utarbeidet en skisse av orgelet som 
kan brukes i menighetsblad, foldere og annen aktuelle steder der orgelet skal 
presenteres. 
 
Korene i menigheten rekrutter bra med unntak av jentekoret Benedictus som gjerne 
skulle vært flere. Minigospel og barnegospel teller ca. 30 medlemmer hver. 
Benedictus er ca. 25 medlemmer puss 15. i vokalensemblet.  
Soul Children har ca. 50 medlemmer. Det er også et ønske om å starte Soul Teens, 
men det er så langt ikke noen som har tatt dirigent og lederansvar for det. 
 
Det er denne høsten etablert to nye G2 team slik at det er tre til sammen. 
Hvert team har sin musikalske leder. Det fungerer bra og gjør at belastningen på 
hvert team ikke blir så stort selv om frekvensen av kveldsmesser har økt. 
 
Det er planlagt flere konserter fremover. Lørdag 22. november med Ingebjørg 
Bratland, lørdag 6. desember med Trine Rein og Soul Children og 14. desember med 
jentekoret Benedictus. Menighetsrådet ga utrykk for at satsene for utleie burde følges 
ved utleie til konserten med Trine Rein og Soul Children. 
 
VM 21 / 2014 FELLESRÅDETS HANDLINGSPLAN FOR 2015 TIL 18 
 
UTREDNING 
 
Se vedlagte handlingsplan fra fellesrådet og les spesielt hovedoversikt investering 
side 20 og forslag til investeringstiltak utenfor rammen side 27 
 
VEDTAK 
 
Vågsbygd menighetsråd ser med glede at fellesrådet har innarbeidet nye kontorer i 
handlingsplanen. Menighetsrådet ber fellesrådet fortsette å arbeide for kommunale 
bevilgninger til kontorer og nytt orgel, og understreker at det er stort behov for begge 
deler.  
   Enstemmig 


