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Møteprotokoll 
                for 

Vågsbygd menighetsråd 
 
 
 
 
Tid: onsdag 15.2.17 kl. 19:00   
Sted: Vågsbygd kirke 
 
 
Fremmøtte: 
  
Anne Reidun Røise  Leder 
Styrk Fjærtoft Vik Medlem 
Solveig Løhaugen Medlem 
Tor Vegge Medlem 
Gro Justnæs Kiledal Medlem 
Ragnhild Langmyr Kragholm Varamedlem 
Kristina Woksmyr 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 4/2017  MØTE MED BARNESEKTOREN 
 
VM 5/2017 ETISKE RETNINGSLINJER FOR BARNE – OG UNGDOMSARBEIDET 
 
VM 6/2017 KORS ELLER KRUSIFIKS PÅ NATTVERDBORDET 
 
VM 7/2017 NY TALJE TIL VEGG MELLOM MENIGHETSSAL OG KIRKEROM 

 
Meldinger og referatsaker: 
 
Det ble gitt en orientering om situasjonen for kirkeasylantene i møtet. 
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VM 4/2017   MØTE MED BARNESEKTOREN 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Tilstede ved behandling av denne saken var menighetspedagog Siv Elise T. Øya,  
Kathrine Ravnevand og Elin Justnæs. Sektorleder Monica Kragholm meldte forfall. 
 
Speiderarbeidet går bra med mange faste deltakere og ledere. 
 
«Fredags» har 2-3 hovedledere og noen ekstra som blir spurt fra gang til gang.  
De faste lederne slutter til sommeren. Det er fra 10 til 40 barn som deltar.  
Det er koselige kvelder og høy trivles blant barn og ledere.  
 
Både i speiderarbeidet og på «fredags» er det en utfordring med enkelte barn som 
har behov for ekstra oppfølging av voksne. Lederne i barnearbeidet ønsker seg en 
ressursgruppe som kan være tilstede for disse barna og følge dem opp. 
Diakonen og diakoniutvalget utfordres til å samle en slik gruppe. 
 
Soul-korene drives godt med flere ledere og mange deltakere.  
 
Søndagskolen er populær blant barna og viktig for gudstjenestedeltakelsen for 
småbarnsfamilier. På grunn av få ledere er det ikke mulig å ha søndagskole alle 
dager vi ønsker. Derfor er rekruttering av nye ledere veldig nødvendig. 
 
Supertorsdag går også veldig bra. Mange nye barn og foreldre kommer deltar. 
Det er flere av dem som ikke er gudstjenestedeltakere. 
 
Trosopplæringen ble i 2016 preget av at vi ikke klarte å få vikar for Siv Elise. Noen av 
tiltakene måtte avlyses eller utsettes. Babysang og fireårsbok ble gjennomført. 
Denne våren er vi tilbake i vanlig aktivitet igjen og fra høsten blir stillingen økt og det 
blir satset nytt på skolesamarbeidet, dåpsinvitasjon m.m. 
 
 
 
VM 5/2017 ETIKSKE RETNINGSLINJER FOR BARNE – OG UNGDOMSARBEIDET 
 
UTREDNING 
 
Etter oppfordring fra menighetsrådet er det utarbeidet et forslag til etiske 
retningslinjer for barne- og ungdomsarbeidet i Vågsbygd menighet. Se vedlegg. 
. 
 
VEDTAK 
Vedlagte retningslinjer for barne- og ungdomsarbeidet vedtatt. 
 
 
   Enstemmig 
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Etiske retningslinjer for 
barne- og ungdomsarbeidet i Vågsbygd menighet. 
 
 
1. Formål 
Formålet med barne- og ungdomsarbeidet i Vågsbygd menighet er å skape miljøer der barn og 
unge kan bli kjent med, og komme til tro på Jesus Kristus, finne venner og utvikles som 
menneske. 
 
2. Lederskap. 
Etter kirkens ordninger skal menighetsrådet forstås som lederskap for menighetens 
virksomhet. Enkeltpersoner og grupper har ansvar for den daglige driften av 
aktivitetene. 
Alle som deltar som voksen- eller ungdomsledere er forpliktet til å følge de etiske 
retningslinjene for barne- og ungdomsarbeidet når de deltar i menighetens aktiviteter. 
Alle undergruppene i barne- og ungdomsarbeidet skal ha en ansvarlig hovedleder over 18 år. 

 
3. Konkrete etiske retningslinjer 
A: Sjelesorg og veiledning 
Ledere som ikke er gitt særskilte oppgaver som sjelesørgere, skal ikke ha fortrolige samtaler med 
barn og ungdom alene i lukkede rom. 
Alle som utøver sjelesorg i Vågsbygd menighet, formelt eller uformelt, har taushetsplikt.  
For prestene gjelder det etter loven særlige taushetspliktsbestemmelser. 
Når en person betror seg til en leder i barne- og ungdomsarbeidet, som ikke har 
sjelesorgsansvar, om psykiske problemer), seksuelle overgrep, rusmisbruk, vold eller andre større 
problemkomplekser, skal den vedkommende betror seg til alltid oppfordre den som ber om hjelp 
til å ta kontakt med mer kvalifiserte sjelesørgere eller andre med nødvendig kompetanse, og ellers 
begrense seg selv til å lytte til den historien vedkommende har å fortelle. Dersom vedkommende 
forteller at han har blitt utsatt for noe kriminelt og etter loven gjelder som et barn, har de som får 
høre det, plikt til å orientere politiet og barnevernet. I slike tilfeller skal alltid daglig leder eller 
sokneprest kontaktes umiddelbart.  
Det skal aldri være fysisk kontakt mellom en som søker sjelesorg og den som hjelper. Unntatt er 
forbønn med håndspåleggelse. Under forbønn plasseres hendene på skulderpartiet eller på 
hodet. Men også her er tilbakeholdenhet å anbefale. Sjelesørgeren skal forsikre seg om at den som 
ber om forbønn kjenner seg trygg og virkelig ønsker håndspåleggelse. Behovet til den som søker 
sjelesorg skal alltid stå i sentrum. 
 
B: Økonomi 
Daglig leder skal føre regnskap for alle undergrupper i menighetens barne- og ungdomsarbeid. 
Alle gruppene skal ha en egen kasserer eller økonomiansvarlig. Når denne personen er under 18 
år, har den voksne hovedlederen ansvaret for gruppens økonomi. Kontanter skal alltid følges av to 
personer til de er telt opp og forseglet. 

 
C: Rus 
Alle menighetens aktiviteter for barn- og unge skal være rusfrie soner. Med dette forstår vi at det 
ikke skal inntas alkohol eller narkotika på det området aktiviteten foregår eller av noen av 
deltakerne mens de deltar i den gjeldende aktiviteten. 
Alle ledere, voksne og unge, er forpliktet til selv å være rusfrie mens de opptrer som ledere. 
 
D: Holdninger til deltakerne 
Barne- og ungdomsarbeidet i Vågsbygd menighet er åpent for alle i hver aktivitets målgruppe. 



 
Vågsbygd kirke 15.02.17 kl. 19:00  Side 4/5 

Lederne har et spesielt ansvar for å inkludere de som møter opp i fellesskapet, og for å inspirere 
de øvrige deltakerne til å ta vare på hverandre. 
Alle har krav på respekt for sin egen tro, bakgrunn og personlighet. 
 
E: Seksualitet 
Vågsbygd menighets barne- og ungdomsarbeid skal være et sted der barn og unge kan være 
trygge. Seksuelt grenseoverskridende adferd, uønskede seksuelle handlinger og seksuelle 
overgrep skal håndteres profesjonelt, i samsvar med norsk lov, formell og uformell yrkesetikk 
for menighetens ansatte og de etiske retningslinjene for barne- og ungdomsarbeidet. 
Det skal ikke forekomme noen former for seksuell oppmerksomhet, fysisk eller verbal, 
mellom ledere og deltakere i barne- og ungdomsarbeidet. For å sikre dette skal ledere ikke ta 
initiativ til kroppskontakt med deltakerne. Eneste unntak er under organisert lek- og aktivitet 
der kroppskontakt er en del av leken, håndspåleggelse under forbønn og et begrenset omfang av 
avskjedsklemmer og klapp på skuldrene. Selv i slike situasjoner er tilbakeholdenhet ønskelig. 
Ledere bør ikke innlede fortrolige vennskapsforhold til vesentlig yngre deltakere. Dersom 
slike forhold oppstår, skal enten lederen selv eller andre ledere ta initiativ til en samtale med en av 
prestene eller diakonen i menigheten om forholdet. Lederen plikter å rette seg etter veiledning 
hvis vedkommende vil fortsette som leder.  
 
Seksuelt krenkende eller uanstendig adferd (f.eks. blotting eller visning av pornografi), uønskede 
seksuelle handlinger og seksuell omgang er grove brudd på norsk lov, allmenn etikk og 
menighetens etiske retningslinjer. 
 
4. Politiattest 
Vågsbygd menighet vil innhente politiattest av ansatte og frivillige medarbeidere over 17 år 
som har et arbeid som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller 
mennesker med utviklingshemming. Ordningen omfatter ikke medhjelpere og foreldre som 
har støttefunksjoner ved aktiviteter eller turer. Dette er gjort med hjemmel i 
Politiregisterforskriften § 34-1 
 
 
5. Ansvar 
Menighetsråd, ansatte og frivillige ledere skal alle arbeide for at undergruppene i barne- og 
ungdomsarbeidet blir trygge og gode fellesskap, der barn og unge kan trives og utvikle seg som 
mennesker og kristne. 
Det er menighetsrådet som har ansvaret for utforming, opplæring i og håndheving av de etiske 
retningslinjene, og for eventuelle sanksjoner. Alle som har lederfunksjoner i barne- og 
ungdomsarbeidet i menigheten skal orienteres om retningslinjene slik at de selv blir beskyttet mot 
feilgrep og aktivitetene framstår som trygge og gode miljøer for menneskelig og kristen vekst. 
 
 
 
Vedtatt i Vågsbygd menighetsråd 15. februar 2017 
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VM 6/2017  KORS ELLER KRUSIFIKS PÅ NATTVERDBORDET 
 
UTREDNING 
 
I «Regler for liturgisk inventar og utstyr», fastsatt av Kirkemøtet 2015 (sak KM 17/15) 
står det i § 12: Til alterutstyret hører kalk og disk, vinkanne og brødeske, 
enkeltkalker, lys og eventuelt krusifiks. Disse bør så vidt mulig være innbyrdes 
avstemt i utforming og materialbruk og passe sammen med kirkens øvrige utstyr. 
 
Vi bruker gjennomført blomster, men ikke krusifiks. Vi ønsker å gå til innkjøp av et 
krusifiks, med høyde mellom 25-40 cm som kan stå sentralt på nattverdsbordet (der 
hvor blomsten står nå) eller foran den 7 armede lysestaken på hovedalteret når ikke 
nattverdsbordet brukes. 
Prisene på slike ferdigproduserte forsølvede krusifikser ligger mellom 3- og 4000 kr. 
 
VEDTAK 
 
Menighetsrådet støtter innkjøp av kors eller krusifiks til nattverdbordet. 
  
     Enstemmig 
 
 
 
 
 
VM 7/2017 NY TALJE TIL VEGG MELLOM MENIGHETSSAL OG KIRKEROM 
 
UTREDNING 
 
Det er et ønske om oftere og lettere å kunne åpne veggen mellom kirken og menighetssalen. 

Vi har undersøkt litt og fått en pris på 35 000 kr for installasjon av talje for å kjøre 
veggen elektrisk. Det inkluderer sertifisering.  
Sertifisering av manuell løfting av vegg uten talje vil komme på 12 000 kr. 
Løfteanordningen må uansett sertifiseres for at veggen skal heves. 
 
 
VEDTAK 
 
Menighetsrådet støtter innkjøp av ny elektrisk talje til å åpne veggen mellom kirken 
og menighetssalen. 
     Enstemmig 
 
 
 


