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Møteprotokoll 
                for 

Vågsbygd menighetsråd 
 
 
 
 
Tid: tirsdag 17.9.2014 kl. 19:15   
Sted: Vågsbygd kirke 
 
 
Fremmøtte: 
  
Anne Reidun Røise  Leder 
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 17/2014   BESØK AV PROST OG NY KIRKEVERGE 
 
VM 18/2014  TOALETTENE NEDE UNDER MENIGHETSSALEN 
 
VM 19/2014  NY SEKTOR FOR GUDSTJENESTEARBEID 
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VM 17/2014   BESØK AV PROST OG NY KIRKEVERGE 
 
UTREDNING 
Hans Erik Ruud er ansatt som kirkeverge i Kristiansand og begynte i starten av 
august. Sammen med prost Bjarne Sveinall besøker de alle menighetsrådene i 
prostiet i løpet av høsten. De ønsker å være med på en del av møtet og samtale om 
aktuelle saker de bringer inn og eventuelle saker vi ønsker å ta opp med dem. 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Kirkeverge i Kristiansand Hans Erik Ruud presenterte seg og fortalte litt om sin 
bakgrunn og hva stillingen som kirkeverge innebærer.  
Menighetsrådsleder Anne Reidun Røise presenterte menigheten. Hun fortalte litt om 
hvilke saker vi arbeidet med og litt om våre nye satsningsområder denne høsten som 
er Alphakurs og ungdomsonsdag. 
Videre gikk samtalen inn på menighetens to store investeringsbehov som er nytt 
orgel og nye kontorer. Til sist påpekte prost Bjarne Sveinall viktigheten av et godt 
samarbeid i sonen. Det gjelder ikke bare prestene, men også de som er ansatt av 
fellesrådet.  
 
 
VM 18/2014  TOALETTENE NEDE UNDER MENIGHETSSALEN 
 
UTREDNING 
Toalettene i underetasjen er nå så nedslitt at det beste kanskje er å stenge dem. 
På sikt bør vi se på muligheten for å rive vegger og lage nye toaletter i den delen av 
kirken. 
 
INNSTILLING 
Rørlegger kontaktes for å stenge av toalettene under menighetssalen. 
 
VEDTAK 
Rørlegger kontaktes for å stenge av toalettene under menighetssalen. 
Enstemmig 
 
 
VM 19/2014  NY SEKTOR FOR GUDSTJENESTEARBEID 
 
UTREDNING 
Etter innføring av flere medliturger på 11.00 gudstjenesten og flere kveldsmesser er 
det nå blitt så mange medarbeidere at vi ser behov for å etablere en egen sektor for 
gudstjenestearbeidet. Vi ønsker at sektorlederen skal være en del av 
gudstjenesteutvalget og ha ansvar for organisering og oppfølging av 
gudstjenestemedarbeiderne.(medliturger, kirkeskyss, teknikere o.s.v.) 
Hvem kan eventuelt utfordres til denne oppgaven? 
 
VEDTAK 
Det etableres en egen sektor for gudstjenestearbeidet. 
Aktuelle personer spørres av arbeidsutvalget. 
Enstemmig 


