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Møteprotokoll 
                for 

Vågsbygd menighetsråd 
 
 
 
 
Tid: onsdag 18.4.2018 kl. 19:00 
Sted: Vågsbygd kirke 
 
 
Fremmøtte: 
  
Anne Reidun Røise  Leder 
Gro Justnæs Kiledal Nestleder 
Stein Inge Jærnes Medlem 
Styrk Fjærtoft Vik Medlem 
Tor Vegge Medlem 
Ole Kristian Lauvland Varamedlem 
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 12 /2018  MØTE MED DIAKONISEKTOREN 
 
VM 13 /2018  FINANSIERING AV NYTT ORGEL 
 
VM 14 /2018  FELLESRÅDETS HANDLINGPLAN 2019 - 2022 

 
 
 

Meldinger og referatsaker: 
 
Helge Hernes kommer på neste menighetsrådsmøte for å observere og lage en sak 
til menighetsbladet.  
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VM 12 /2018  MØTE MED DIAKONISEKTOREN  
 
UTREDNING 
 
Diakonisektoren var til stede med sektorleder Reidun Strømme og diakon Arild 
Tjørve. 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Vi gjennomgikk arbeidet. 
Reidun Strømme informerte om gjestebud som akkurat ble avviklet med ca. 80 
gjester. Halvparten fra menigheten og halvparten utenfra. Et vellykket arrangement. 
Videre fortalte hun om kirketirsdagene som diakoniutvalget hadde hatt ansvaret for. 
Diakoniutvalget har fremdeles ansvar for besøk på Blåkors og kvinnegruppe for 
fremmedspråklige. 
Arild Tjørve orienterte om «sorg omsorg» som er et samarbeid for alle menighetene i 
Kristiansand. Det siste året har han hatt ansvar for oppstart av en egen gruppe for 
ungdom. Det ble diskutert om profileringen av «sorg omsorg» kan bli bedre. 
På oppfordring fra menighetsrådet fortalte Arild hvordan han så for seg menighetens 
diakoniarbeid i årene fremover. Arild ønsker seg et diakonalt fokus i menighetsliv og i 
lokalsamfunnet generelt. Å se enkeltmennesker, være inkluderende fellesskap, og å 
ha åpne fellesskap er viktig perspektiver å ha med seg for et godt diakonalt arbeid. 
Både i kirken men også å ha dette som fokus ute i andre sammenhenger. Det være 
seg i idretten, korps, osv.  
 
Se også vedlagte notat med oversikt over det som kom frem på menighetsrådets 
workshop 27.11.17 som gjelder diakoni. 
 
 
 
VM 13 /2018  TILBUD NYTT ORGEL 
 
UTREDNING 
 
Ved anbudsfrist 19.3.2018 var det kun to som leverte tilbud.  
 

- Verschueren Orgelbouw (Nederland) – Euro 707 142 (NOK 6 790 000) 
 

- Atelier Bertrand Cattiaux (Frankrike). 3 Alternativer:  
A. 34 stemmer m/spesifikasjon    Euro 826 000  (NOK 7 939 760) 
B. 34 stemmer m/spesifikasjon    Euro 777 000  (NOK 7 468 757) 
C. 27 stemmer    Euro 625 000  (NOK 6 007 688).  

 
Tilbudene ligger betydelig over rammen for anskaffelse av nytt orgel til Vågsbygd 
kirke, med unntak av alternativ C fra Cattiaux, som med dagens kurs kommer på ca. 
Kr. 6 mill.  
Det er imidlertid et mindre orgel enn det som er angitt i konkurransegrunnlaget.  
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Slik kirkevergen ser det er det nå 3 mulige løsninger:  
 

1. Avlyse konkurransen. Starte på nytt med nytt konkurransegrunnlag. Dette er 
ikke ønskelig – av økonomiske og tidsmessige grunner. 
. 

2. Forhandle med de to tilbyderne om et orgel tilpasset økonomisk ramme.  
 

3. Utvide økonomisk ramme til 7,5 mill.  
Dersom ramme skal utvides må Vågsbygd menighet ønske dette – og være 
villig til å dekke min. 50 % av økt kostnad. 

 
- Se også vedlagte vurdering av orgelkonsulent Svend Prip 
 
 
VEDTAK  
 
Vågsbygd menighets andel til nytt orgel står foreløpig fast på 1,5 millioner kroner, 
men menighetsrådet ønsker at kirkevergen skal gå i forhandlinger med begge 
anbyderne. Når resultatet av forhandlingene er klar vil menighetsrådet ta endelig 
stilling til en eventuell økning i menighetens andel. Enstemmig 
 
 
 
VM 14 /2018  FELLESRÅDETS HANDLINGPLAN 2019 - 2022 
 
UTREDNING 

 
Menighetene inviteres til å komme med forslag til driftsendringer og forslag til 
investeringstiltak for handlingsprogramperioden 2019 – 2022. 
Innspill til handlingsprogrammet må leveres innen 22. mai. 
Se vedlagte budsjettrundskriv. 
 
 
VEDTAK 
 
Vågsbygd menighetsråd ber om nødvendig vedlikehold av nytt kontorbygg 
innarbeides i driftsbudsjettet. Herunder at det inngås vedlikeholdsavtaler for 
ventilasjonsanlegg og pumpe-kum til kloakken.  
 
I tillegg melder vi inn at det er vanninntrenging i vegg under menighetssal. Malingen 
flasser av på innsiden og det oppstår muggsopp. Det pågår nå en vurdering av hva 
som må gjøres av tiltak for å utbedre dette. Om tiltakene som blir anbefalt vil være å 
betrakte som vedlikehold/drift eller om det blir en større utbedring som må inn på 
investeringsbudsjettet vet vi ikke pr. i dag. 
 


