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Møteprotokoll 
                for 

Vågsbygd menighetsråd 
 
 
 
 
Tid: Onsdag 20. mai 2014 kl. 19:15 
Sted: Vågsbygd kirke 
 
 
Fremmøtte: 
  
Anne Reidun Røise  Leder 
Anne Kristin Westermoen Nestleder 
Ragnhild L. Kragholm Medlem 
Solveig Løhaugen Medlem 
Stein Inge Jærnes 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 14 /2015    MØTE MED BARNESEKTOREN 
 
VM 15 /2015   FELLESRÅDETS HANDLINGSPLAN FOR 2016 -19 
 
VM 16 /2015   OPPGRADERING AV STEINTRAPPA 

 
 

 
Meldinger og referatsaker: 
 
Anne Kristin Westermoen blir ny sektorleder for gudstjenestesektoren etter at hun 
trer ut av menighetsrådet til høsten.  
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VM 14 /2015    MØTE MED BARNESEKTOREN 
 
UTREDNING 
Sektorleder Monica Kragholm og trosopplærer Siv Elise T. Øya var tilstede ved 
behandling av denne saken. 
 
MØTEBEHANDLING 

Sektorleder Monica Kragholm har knyttet til seg to personer som skal være 
støttespillere i sektorledelsen for barn; Elin Justnæs og Kathrine Ravnevand. 
Supertorsdag har hatt et godt semester med stor oppslutning. Det er fire speidere fra 
9. og 10. trinn som drar på speidertur til Japan i juli. Det er stor oppslutning om 
speiderarbeidet. Det er det også på «Lillefredags», som nå har mange gutter. 
Barnearbeidet ønsker å være tettere knyttet til misjonssektoren når ny sektorleder er 
på plass. I forbindelse med noe lavere antall døpte i menigheten, ble det diskutert om 
Supertorsdag kan være en plass for å fortelle om, og legge til rette for, dåp. 

Trosopplærer Siv Elise T. Øya fortalte om de ulike trosopplæringstiltakene. 
Oppslutningen om de fleste tiltakene er god. Det er etter hvert blitt mange tiltak og 
arbeidet er veldig ressurskrevende. Derfor er det et ønske om å knytte til seg mange 
frivillige. Da vil samlingene bli enda bedre. Ved oppstartsgudstjenesten 30. august vil 
dette få et spesielt fokus. Siv Elise tok opp behovet for noe utkledningstøy til julespill 
etc., og foreslo å engasjere Design og håndverks-linja ved Tangen VGS til å hjelpe 
oss. Dette fikk støtte i menighetsrådet, og hun går videre med saken. 
 
 
VM 15 /2015   FELLESRÅDETS HANDLINGSPLAN FOR 2016 -19 
 
UTREDNING 

 
Menighetene inviteres til å komme med forslag til driftsendringer og forslag til 
investeringstiltak for handlingsprogramperioden 2016 - 2019. 
Innspill til handlingsprogrammet for 2016-2019 må innleveres innen 1. juni 2015. 
Se vedlagte budsjettrundskriv og fellesrådets handlingsplan for 2014 – 18. 
 
INNSTILLING 
 

1. Vågsbygd menighetsråd ber om at nye kontorer til Vågsbygd kirke 
fullfinansieres i investeringsplanen for 2016 - 19. 

2. Menighetsrådet viser til tidligere uttalelse, og ber fellesrådet arbeide for 
snarest mulig anskaffelse av et nytt pipeorgel i Vågsbygd kirke.  

 
VEDTAK 
 

1. Vågsbygd menighetsråd ber om at nye kontorer til Vågsbygd kirke 
fullfinansieres i investeringsplanen for 2016 - 19. 

2. Menighetsrådet viser til tidligere uttalelse og ber fellesrådet arbeide for snarest 
mulig anskaffelse av et nytt pipeorgel i Vågsbygd kirke. 
 
Enstemmig 
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VM 16 /2015   OPPGRADERING AV STEINTRAPPA 
 
UTREDNING 

 
I forbindelse med arbeidet med septiktanken, blir nå deler av steintrappa opprustet.  
AU foreslår at vi bruker noen penger til å ruste opp hele trappa og området på toppen 
av trappa der det nå er et stort hull. Arbeidet anslåes å koste ca. 20 000 kr.  
Et mer nøyaktig anbud ventes å komme før møtet.  
 
VEDTAK 
 
Steintrappa ved inngangen til menighetssalen opprustes. 
 

Enstemmig 
 


