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Møteprotokoll 
                for 

Vågsbygd menighetsråd 
 
 
 
 
Tid: tirsdag 25.3.2015 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 
Anne Kristin Westermoen Medlem 
Senait Hagos Tesfazion Medlem 
Lasse Hammersland 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  5 / 2015 BRUK AV VÅGSBYGD KIRKE TIL FORBØNNSHANDLING  

 

FOR HOMOFILE OG LESBISKE SOM HAR INNGÅTT EKTESKAP 
  
VM  7 / 2015  REGNSKAP FOR 2014 
 
VM  8 / 2015  MENIGHETSRÅDETS ÅRSMELDING FOR 2014 
 
VM  9 / 2015  BUDSJETT FOR 2015 
 
VM  10/ 2015 HØRING – VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING 
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VM  5 / 2015 BRUK AV VÅGSBYGD KIRKE TIL FORBØNNSHANDLING  
 

FOR HOMOFILE OG LESBISKE SOM HAR INNGÅTT EKTESKAP 
 
UTREDNING 
Domprosten har bedt menighetsrådene samtale omkring bruken av deres lokale kirke 
til forbønnshandlinger for homofile og lesbiske som har inngått ekteskap.  
Se vedlagt brev.  
Bakgrunnen for dette ønsket er § 8.1 om Regler for bruk av kirken, da særlig kap 5. 
om forholdet mellom menighetsråd og prest: 
Menighetsråd og prest skal samarbeide om bruk av kirken, slik at denne best mulig 
tjener til Guds ære og menighetens oppbyggelse. 
Menighetsråd og prest skal på forhånd gi hverandre informasjon om den planlagte 
bruk av kirken. Informasjonen skal så vidt mulig gis i så god tid at mottaker får 
mulighet til å innrette seg eller eventuelt komme med innsigelser.  
 

Initiativet fra domprosten er gjort for å være i forkant av en aktuell situasjon. 
 
Presentasjonen som ble lagt frem i møtet av nestleder Geir Haaland er etter hans 
ønske lagt ved protokollen. 
Ingen i menighetsrådet ønsket skriftlig avstemming. 
 
VEDTAK 
Alle som søker forbønn er velkommen i Vågsbygd kirke. 
Vedtatt med 7 stemmer. To stemte imot. 
Anførsel fra nestleder Geir Haaland: «etter min vurdering er det et for utydelig vedtak. 
 
 
VM  7 / 2015  REGNSKAP FOR 2014 
 
UTREDNING 
Se vedlagte årsregnskap med balanse og noter for 2014. 
Detaljert regnskap kan dere lese ut av budsjett for 2015. 
 
VEDTAK 
Regnskap for Vågsbygd menighet 2014 godkjent. 
Enstemmig 
 
 
VM  8 / 2015  MENIGHETSRÅDETS ÅRSMELDING FOR 2014 
 
UTREDNING 
Se vedlagte årsmelding for 2014. 
 
VEDTAK 
Årsmelding for Vågsbygd menighet 2014 godkjent. 
Enstemmig 
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VM  9 / 2015  BUDSJETT FOR 2015 
 
UTREDNING 
Se vedlagte budsjett for 2015. 
 
VEDTAK 
Budsjett for Vågsbygd menighet 2015 godkjent. 
Enstemmig 
 
 
VM  10/ 2015 HØRING – VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING 
 
UTREDNING 
Kirkerådet sender høringsnotatet "Veivalg for fremtidig kirkeordning" ut på bred 
høring i februar 2015. 
I Kirkerådets høringsnotat presenteres en rekke temaer og veivalg for den fremtidige 
kirkeordningen med i alt 27 spørsmål. Høringsinstansen gjøres oppmerksom på at 
spørsmålene står i et visst forhold til hverandre, noe som er påpekt i teksten.  
Det er også anledning til å gi svar kun på et utvalg av spørsmålene. 
 
Høringen bygger på den refleksjonsprosessen som alle kirkelige organer ble invitert 
til i 2012. Det er et mål for Kirkerådet å sikre en bred og involverende prosess. 
 
Kirkemøtet har bedt Kirkerådet legge frem en sak om grunnleggende veivalg for 
fremtidig kirkeordning. Høringssvarene vil gi grunnlag for at Kirkemøtet kan behandle 
saken våren 2016 med sikte på det videre arbeidet med å gjøre endringer i ulike 
regelverk.  
Høringen handler med andre ord om fasen etter 2017 og forutsetter at 
forvaltningsreformen for et tydelig skille mellom staten og kirken da er gjennomført. 
 
Kirkerådet har utarbeidet en kortversjon av høringsnotatet.  
Denne kan lastes ned fra nettsiden: http://kirken.no/kirkeordning 
 
Alle høringssvar vil bli lagt ut på nettet sammen med øvrig informasjon om 
Kirkerådets arbeid med kirkeordningen.  
 
Høringsfristen er 15. mai 2015. 

VEDTAK 
Høringen behandles på møtet i april. Staben utfordres til å forberede saken med 
forslag til høringssvar til dette møtet. 
Enstemmig 


