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Møteprotokoll 
Vågsbygd menighetsråd 
 
Tid: onsdag 19. april kl. 19:00   
Sted: Vågsbygd kirke 
 
 
Fremmøtte:  
Anne Reidun Røise  Leder 
Gro Justnæs Kiledal Nestleder 
Styrk Fjærtoft Vik Medlem 
Solveig Løhaugen Medlem 
Ragnhild Langmyr Kragholm 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  12/ 2017  MØTE MED DIAKONISEKTOREN 
 
VM 13 /2017   JUBILEUMSMARKERING 
 
VM 14 /2017   ENDRING I MØTEPLAN 
 
VM 15 /2017   KJØKKEN NEDE UNDER MENIGHETSSAL 
 
Meldinger og referatsaker: 
 

- Det er oversendt en mulighet for høringsuttalelse om nye regler for valg av 
menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøte. Se egen epost. 
Høringsfristen er i juni. Solveig informerte om fellesrådenes organisering for å 
samkjøre høringer fra mange fellesråd/menigheter. På den måten er det 
mulighet for å oppnå større gjennomslag i høringer, som det vil bli flere av i 
tiden fremover. Menighetsrådet ønsker ikke å sende en egen høringsuttalelse 
ved denne anledningen. 
 

- Det ble gitt en orientering om situasjonen for kirkeasylantene i møtet. 
 

- På årsmøtet kom det opp forslag til menighetsrådet om å arrangere 
samtalekveld og invitere biskopen. Tema: Vedtak på kirkemøte. 
Menighetsrådet ønsker ikke å ta initiativ til dette. 
 

- Menighetsrådet har ingen innvendinger mot søknad fra nabo som ønsker å 
bygge nærmere enn fire meter fra kirkens grense. 
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VM  12 / 2017  MØTE MED DIAKONISEKTOREN 
 
UTREDNING 
 
Fra diakonisektoren møtte sektorleder Reidun Strømme og diakon Arild Tjørve. 
 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Orientering fra sektorleder Reidun Strømme: 
 

- Diakoniutvalget ble medarrangør for kirketirsdag. Det planlegges nye 
temakvelder/kirketirsdager til høsten. Tema er ikke bestemt. 

- Kvinnegruppa som er et tilbud for innvandrerkvinner holder det gående med 
god oppslutning.. 

- Bingoen på Blå kors er fortsatt et tilbud som blir verdsatt av brukerne. 
- Vågsbygd menighet er blitt engasjert i «Frimat» på Kjos bedehus.  

Arild Aas er vår mann der. Mange flyktninger benytter seg av tilbudet og det er 
nå startet  

- Hver mandag ettermiddag er det nå språkcafe for flykninger i menighetssalen. 
 
Orientering fra diakon Arild Tjørve: 
 

- «Vi over 60» er en samling som treffer best de som er over 75 år. 
Det samler 50- 60 eldre en gang per måned. Det har vært snakket om å endre 
navn og eventuelt litt endring i møteform, men det ser ikke ut til å være 
ønskelig 

- Sorgarbeidet som drives på tvers av menigheten er et godt tiltak. Det 
planlegges å utvide sorggruppetilbudet med gruppe for ungdommer i alderen 
16-19. Et samarbeid mellom diakonene og KUP.  

- «En kirke for alle» som er et tilbud for fysisk og psykisk utviklingshemmede ble 
arrangert i Vågsbygd kirke i 2016 for første gang på flere år. Dette var en 
veldig flott kveld som vi gjerne vil ha igjen ofte. 

- Diakonen gav ut over dette en kort redegjørelse for hva som arbeidsdagen 
brukes til.  

- Familien som bor i kirkeasyl har gitt diakoniutvalget flere nye oppgaver. Det 
oppleves meningsfullt og mange er engasjert rundt familien. 

- Kristiansand kommune har bevilget 1 000 000kr.til diakoni i fellesrådet.  
Ny stilling vil lyses ut før sommeren 2017.  

 

Menighetsrådet ser det store engasjementet og gode arbeidet som gjøres. 
Det ble presisert at diakoni omhandler hele menigheten og at det derfor er helt 
naturlig at diakonen er engasjert i arbeid for alle aldersgrupper. 
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VM 13 /2017   JUBILEUMSMARKERING 
 
UTREDNING 
 
I år er Vågsbygd kirke 50 år. (menighetssalen 60 år)  
Arbeidsutvalget foreslår følgende Jubileumsmarkering: 
 
Festgudstjeneste søndag 19. november med og utvidet kirkekaffe. 
Takkegudstjeneste, menighetssangen -blanda kor m.m. 
 
Kirkekaffe med intervjuer av ulike folk fra ulike tiår i kirkens historie. 
Stor marsipankake. 
 
I tillegg å utfordre menighetsbladet til å lage jubileumsnummer. 
 
VEDTAK 
 
Forslag fra AU vedtatt enstemmig 
 
 
VM 14 /2017   ENDRING I MØTEPLAN 
 
UTREDNING 
 
Au ser behov for et møte med menighetsrådet onsdag 31.5.17.  
Da må menighetsrådet gi et svar på om opsjonen med nye vinduer i kirkefasaden 
mot syd skal benyttes. Dette kan erstatte møtet som var planlagt 14. juni. 
 
VEDTAK 
 
Det blir møte med menighetsrådet onsdag 31.5.17. 
Enstemmig 
 
 
VM 15 /2017   KJØKKEN NEDE UNDER MENIGHETSSAL 
 
UTREDNING 
 
Det er mulig å gjennomføre oppussing bruksendring av kjøkkenet under 
menighetssalen nå. Forslaget er å ta ut kjøkkeninnredning, etablere et vaskerom 
med vaskemaskin for mopper innerst i rommet og bruke resten av rommet til lager. 
 
VEDTAK 
 
Menighetsrådet gir grønt lys for oppussing og bruksendring av kjøkken under 
menighetssal. 
 


