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Møteprotokoll 
                for 

Vågsbygd menighetsråd 
 
 
 
 
Tid: onsdag 18.11.2015 kl. 19:15   
Sted: Vågsbygd kirke 
 
 
Fremmøtte: 
  
Anne Reidun Røise  Leder 
Sein Inge Jærnes Nestleder 
Styrk Fjærtoft Vik Medlem 
Solveig Løhaugen Medlem 
Tor Vegge Medlem 
Gro Justnæs Kiledal Medlem 
Ole Kristian Lauvland Varamedlem 
Kristina Woksmyr Varamedlem 
Sigbjørn Berge Varamedlem 
Kristin Berge Flatnes Varamedlem 
Nils Terje Andersen Sokneprest 
Per Gunnar Pedersen Saksbehandler  
  

 
 
 
Saker behandlet på møtet: 
 
Godkjenninger: 

a) Innkalling      
b) Sakslisten    

 
Godkjent - enstemmig 

 
 

Meldinger og referatsaker: 
 
Indirekte valg til bispedømmerådet ble gjennomført. 
 
Dato for strategisamling med menighetsråd, sektorledere og stab blir fredag 29. til 
lørdag 30. januar 2016. 
 
Når ny stall kommer til denne julen vil den stå der juletreet tidligere har stått.  
Vi har ikke juletre i år. Evaluerer dette etter julen.  
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VM  21 / 2015  KONSTITUERING AV NYTT MENIGHETSRÅD 
 
UTREDNING: 
Det skal velges: 

a) leder og nestleder til menighetsrådet 
 (Valg av leder og nestleder skjer for et år av gangen.) 
De to valgte sitter også i arbeidsutvalget (AU) 
b) Representant og vararepresentant til Kristiansand kirkelige fellesråd. 

 
VEDTAK 
 

a) Leder av menighetsrådet: Anne Reidun Røise 
Nestleder av menighetsrådet: Stein Inge Jærnes 
De to valgte sitter også i arbeidsutvalget (AU) 
 

b) Representant til Kristiansand kirkelige fellesråd: Solveig Løhaugen 
Vararepresentant til Kristiansand kirkelige fellesråd: Tor Vegge 

 
Enstemmig 
 
VM  22 / 2015 MØTE MED GUDSTJENESTESEKTOREN 
 
UTREDNING 
Anne Kristin Westermoen er blitt sektorleder for gudstjenestesektoren. 
Vi har ikke tidligere hatt sektorleder for dette arbeidet, men med 109 ulønnede 
personer som er engasjert på en eller annet måte i denne sektoren er det på tide. 
Vi ønsker en samtale om arbeidet med gudstjenestene i gudstjenesteutvalget og 
organiseringen av alt det ulønnede arbeidet. 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Det er en viktig rolle og oppgave Anne Kristin nå tar fatt på. Med mange frivillige 
medarbeidere blir det bra med en koordinator og ett mellomledd mellom 
menighetsråd, stab og medarbeidere. Hun vil fra nå sende ut listene med 
oppgavefordeling. En viktig del av hennes rolle vil være inn mot de ansatte i 
gudstjenestearbeidet. Det vil i stor grad skje i gudstjenesteutvalget som nå er startet 
opp igjen. 
 
Her følger referat fra deres møte 27. oktober 

1. Vårt mandat 
I. Utvalget skal på eget initiativ og / eller på initiativ fra menighetsråd eller stab 

reflektere over og utarbeide forslag til gudstjenester, liturgiske endringer, 
og rammer som kan bidra til at flere vil delta i kirkens gudstjenesteliv 

II. Utvalget har forslagsrett til gudstjenesteplan og liturgiske variasjoner, mens 
menighetsrådet treffer beslutningene som ikke er tillagt sokneprest, prost eller 
biskop.  

III. Utvalget rapporterer til menighetsrådet 
IV. Bidra til at menighetens vedtatte planer for gudstjenesteliv gjennomføres. 
V. Sørge for at frivillige rekrutteres, ivaretas, kurses og gis omsorg og oppfølging. 
VI. Sokneprest er utvalgets leder 
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2. Møtetidspunkter etc. 
To/tre møter i semesteret, primært torsdager i partallsuker kl 18.30 
Neste møte blir17. nov kl 13. Sak blir høringen om dåpsliturgi 

3. Medlemmer i utvalget 
Vi ble enige om å spørre Tor Warp (pluss tre kandidater hvis han ikke ville) Tor har svart 
Ja. Vi skal også spørre Bjørn Markussen. Han tenker, men var positiv 
Første møte med dem blir 1. des, enten kl 16 eller 19 

4. Aktuelle saker fremover: 
I. Høringsrapport 
II. Hva slags «gudstjeneste-verdier» har vi? 

III. Hvordan fungerer gudstjenestene i forhold til verdiene menigheten har? 
IV. Spesielle søndager, hva gjør vi med dem? 
V. Hvordan kurses medarbeidere 

 
VM  23 / 2015 HØRINGSUTTALELSE - REVIDERT  DÅPSLITURGI 
 
UTREDNING 
Se vedlagte høringsbrev og høringsforslag. 
Sokneprest Nils Terje Andersen og sektorleder for gudstjenestesektor Anne Kristin 
Westermoen vil legge frem gudstjenesteutvalgets anbefaling i møtet. 
 
VEDTAK 
Vedlagte høringsuttalelse vedtatt. 
 

Enstemmig 
 
VM  24 / 2015 OPPSTARTSMIDLER TIL SOULTEENS 
 
UTREDNING 
Denne høsten startet SoulTeens opp i Vågsbygd menighet. De har fått et eget 
ansvar i regnskapet og søker nå om oppstartstøtte og eget fond. 
Epost: 

Vågsbygd SoulTeens søker med dette om oppstarts støtte på kr. 20 000,- 

Vi søker også om at koret kan ha et eget fond i menigheten som ansvar 8318 SoulTenns 

gjøres opp mot ved årsoppgjør. 

På vegne av SoulTeens 

 Mvh 

Tone Borgen 

 
INNSTILLING 
Vågsbygd menighetsråd bevilger SoulTeens oppstartstøtte på kr. 20 000,- 
Ved årsoppgjør opprettes eget fond kalt «fond SoulTeens» som ansvar 8318 gjøres 
opp mot. 
 
 
VEDTAK 
Vågsbygd menighetsråd bevilger SoulTeens oppstartstøtte på kr. 20 000,- 
Ved årsoppgjør opprettes eget fond kalt «fond SoulTeens» som ansvar 8318 gjøres 
opp mot. 

Enstemmig 


