
 
Vågsbygd kirke ? kl. 19:00  Side 1/2 

Møteprotokoll 
                for 

Vågsbygd menighetsråd 
 
 
 
Tid:  12.9.2017 kl. 19:00   
Sted: Vågsbygd kirke 
 
 
Fremmøtte: 
  
Anne Reidun Røise  Leder 
Gro Justnæs Kiledal Nestleder 
Stein Inge Jærnes Medlem 
Styrk Fjærtoft Vik Medlem 
Solveig Løhaugen Medlem 
Tor Vegge Medlem 
Ragnhild Langmyr Kragholm Varamedlem 
Mia Markussen Fungerende sokneprest 
Per Gunnar Pedersen Saksbehandler  
  

 
 
 
Saker behandlet på møtet: 
 
Godkjenninger: 

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

 
Godkjent - enstemmig 

 
VM 15 /2018  MØTE MED SEKTOREN FOR BYGG OG ANLEGG 
 
VM 16 /2018  MØTE MED MUSIKKSEKTOREN 

 
 
 
 

Meldinger og referatsaker: 
 

 Regnskapsrapport for første halvår 2018 ble gjennomgått. 
 

 Høringsbrev angående prostistruktur med rapport fra prostistrukturutvalget lå 
vedlagt innkallingen. Vågsbygd menighetsråd støtter prostistrukturutvalgets 
forslag til ny prostistruktur.   
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VM 15 /2018  MØTE MED SEKTOREN FOR BYGG OG ANLEGG KL. 19.30 
 
UTREDNING 
 
Sektoren møter med sektorleder Arild Aas og kirketjener Simon Køsker. 
I vinter og vår ble loftsetasjen pusset opp på dugnad ledet av Arild Aas. 
Det var ca. 25 personer som deltok på dugnaden. Etter at arbeidet var ferdig var de 
fleste av deltakerne med på en evaluering av arbeidet.  
Menighetsrådet vil bli orientert om arbeidet og evalueringen. I tillegg vil vi se på 
fremtidige dugnadsprosjekter. 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Menighetsrådet er veldig fornøyd med oppussingen som er utført i andre etasje i 
kirken. Vi har fått flotte lyse og trivelige rom som egner seg godt til korøvelser, 
trosopplæringstiltak, konfirmantundervisning m.m. 
Selv om det dukket opp uforutsette bygningsmessige utfordringer ble tidsplanen holdt 
og det ble kun brukt 23 000 over budsjett. Menighetsrådet er imponert over 
planleggingen, logistikken og oppfølgingen av dugnadsgjengen. 
 
Neste prosjekt som planlegges er oppussing av kjelleren under kirkesalen.  
 
VM 16 /2018  MØTE MED MUSIKKSEKTOREN KL. 20.00 
 
 
UTREDNING 
 
Musikksektoren møter med sektorleder Kjell Åge Stoveland og organist Bjørn G. 
Odden.  
 
MØTEBEHANDLING 
 
Orgelet er nå ferdigforhandlet og kontrakt vil bli undertegnet snart. Det blir spilleklart i 
løpet av 2020. 
 
Det er et godt korarbeid i menigheten med mange kor. Benedictus har få medlemmer 
og det arbeides med rekrutteringen. Det arbeides også med å finne en permanent 
løsning for dirigent til Soul teens.  
Vi har nå tre G2 team som deler på kveldsmessene. Menighetsrådet ønsker at dette 
musikkutrykket også blir en del av 11-gudstjenestene. Det kan være søndager som 
organisten har fri, men også gudstjenester der både G2 team og organist deltar. 
 
Menighetsrådet er også fornøyd med kvaliteten i musikken som presenteres på 
gudstjenestene og ønsker at dette skal videreføres. Dette gjelder både organisten og 
ulike musikalske innslag fra kor og solister. Vi kan gjerne ha flere solister eller 
instrumentale innslag i gudstjenestene. 


