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Møteprotokoll 
                for 

Vågsbygd menighetsråd 
 
 
 
 
Tid: onsdag 13. september 2017 kl. 19:00   
Sted: Vågsbygd kirke 
 
 
Fremmøtte: 
  
Anne Reidun Røise  Leder 
Styrk Fjærtoft Vik Medlem 
Tor Vegge Medlem 
Ole Kristian Lauvland Varamedlem 
Ragnhild Langmyr Kragholm Varamedlem 
Kristina Woksmyr Varamedlem 
Sigbjørn Berge Varamedlem 
Mia Markussen Fungerende sokneprest 
Per Gunnar Pedersen Saksbehandler  
  

 
 
 
Saker behandlet på møtet: 
 
VM 21 /2017  BYGG OG ANLEGGSEKTOREN 
 
VM 22 /2017  EGET MØTE OM VEIEN VIDERE 
 
VM 23 /2017  JUBILEUMSGUDSTJENESTE 
 
 
Meldinger og referatsaker: 
 

• Orientering om familien Ibrahim. 
• Orientering om nytt kontorbygg. 

• Regnskapsrapport for periode 1-7 2017 ble gjennomgått. 
 
 
Godkjenninger: 

a) Innkalling     
b) Referat fra forrige møte  
c) Sakslisten    

 
Godkjent - enstemmig 
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VM 21 /2017  BYGG OG ANLEGGSEKTOREN 
 
MØTEBEHANDLING 
Sektorleder for bygg og anlegg Arild Aas orienterte om sin sektor. 
Det nærmer seg gjennomføring av flere oppussingsprosjekter i kirken og behov for 
dugnadsfolk blir stort. Menighetsråd og stab vil bidra til å spørre frivillige til dugnad. 
 
Vi har fått en henvendelse fra Flekkerøy menighet angående deres virksomhet i 
byggeperioden av ny kirke som er påske 2018 til utpå høsten 2019. 
De ønsker å benytte Vågsbygd kirke kl. 17.00 en gang pr. måned. 
I tillegg ønsker de å benytte noen av de gamle kontorene. 
 
VEDTAK 
Menighetsrådet er positive til at sokneprest og daglig leder går i dialog med 
Flekkerøy menighet, prost og kirkeverge om å benytte Vågsbygd kirke kl. 17.00 en 
gang pr. måned. Det forutsettes at Flekkerøy menighet stiller med egen bemanning 
av ansatte og frivillige for å gjennomføre gudstjenestene og at det ikke fortrenger 
eget arbeid. 
Menighetsrådet ønsker ikke at staben i Flekkerøy menighet disponerer de gamle 
kontorene. Menigheten og staben har i lengre tid ventet på å omdisponere kontorene 
til undervisningsrom, sakristi og grupperom. 
      Enstemmig  
 
VM 22 /2017  EGET MØTE OM VEIEN VIDERE 
 
UTREDNING 
AU foreslår at vi nå setter tid og sted for en samling for menighetsrådet der vi har god 
tid til å diskutere veien videre. Et forslag er møte fredag kveld og lørdag formiddag i 
kirkens hus i byen og en enkel middag fredag kveld i Kristiansand sentrum. 
 
VEDTAK 
Fredag 27. og lørdag 28. oktober blir det en samling for menighetsrådet på egnet 
sted i Kristiansand. AU forbereder forslag til agenda for samlingen som presenteres 
for menighetsrådet i neste møte. 
      Enstemmig 
 
VM 23 /2017  JUBILEUMSGUDSTJENESTE 
  
UTREDNING 
Det er tidligere vedtatt at vi skal ha jubileumsgudstjeneste 19. november. 
Vi trenger en komité som kan arbeide med planlegging og gjennomføring av 
gudstjenesten og kirkekaffen.  
 
VEDTAK 
Sokneprest og daglig leder tar ansvar for gudstjenesten og kirkekaffen. Det ble 
foreslått en rekke personer som skal spørres til å fortelle fem minutters historier fra 
menighetens liv i ulike perioder, gjerne illustrert med bilder. 
      Enstemmig 


