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56/16
GODKJENNING AV SAKSLISTE OG PROTOKOLLER
Forslag til vedtak:
Protokoll fra menighetsrådets møte 08.06.2016 godkjennes.
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 17.08.2016 tas til orientering.
Innkalling og saksliste til menighetsrådets møte 31.08.2016 godkjennes
Behandling:
I opplistingen av innkalte stod Ola Ohm istedenfor Kjersti Wee. Det var likevel Wee som fikk innkalling.
Vedtak:
Protokoll fra menighetsrådets møte 08.06.2016 godkjennes.
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 17.08.2016 tas til orientering.
Innkalling og saksliste til menighetsrådets møte 31.08.2016 godkjennes

57/16
SOMMERFULLMAKT TIL AU 2016
Forslag til vedtak:
Vardeneset menighetsråds arbeidsutvalg (AU) har i henhold til Kirkelovens §8 hatt fullmakt til å
behandle saker på rådets vegne i saker som MÅ avgjøres i løpet av sommeren 2016. Ingen saker slike saker
ble behandlet under denne fullmakten, og ingenting trenger derfor rapporteres.
Vedtak:
Vardeneset menighetsråds arbeidsutvalg (AU) har i henhold til Kirkelovens §8 hatt fullmakt til å
behandle saker på rådets vegne i saker som MÅ avgjøres i løpet av sommeren 2016. Ingen saker slike saker
ble behandlet under denne fullmakten, og ingenting trenger derfor rapporteres.

58/16
MENIGHETENS LIV
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering
Behandling:
St. Hans: Veldig positivt! Godt annonsert. Stemningsfullt. Travelt i kiosken. Når noen vil dette kan det bli
bra! Takk til Torill for å ha gått foran. Det ble anslått nesten 1000 mennesker innom i løpet av kvelden.
Konfirmasjon: Nattevakter. Savnet info om våken/sovende vakt i forespørsel. Rådet diskuterte
vanskelighetene ved å få nok nattevakter, uten å ha noen løsning. Tidlig og tydelig beskjed til foreldre at de
forventes å bidra. Ha det med som et valg ved konf.påmelding?
Ny biskop: Vi får si vår mening blant de valgte kandidatene i oktober. Vi behandler det i slutten av
september.
Kjerkå vår: Veldig bra hefte, knalljobb av Andreas! Det er stas å levere ut til folk, stolt av det! Profft!
Veldig synd at høstbasaren var falt ut.
Stan Donn er invitert til å preke i en gudstjeneste på bots og bønnedag i kirken i høst, med fokus på bønn og
helbredelse. Det er viktig for oss at dette er teologisk kvalitetssikret, og at rammene er trygge. Det håndterer
Kjersti i samspill med prost Stefan Emmerhoff, og informerer MR om utfallet.
Vedtak:
Saken tas til orientering
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59/16
ORIENTERINGSSAKER
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandling:
Datoer for møter i arbeidsutvalg (AU) og menighetsråd (MR)
AU
MR
31.08.
14.09. 28.09.
Fellesråd 14.09.
18.10. 02.11.
Prost Stefan Emmerhoff på besøk (Høstferie 12.10.)
09.11. 30.11.
14.12.
Fellesråd 14.12.
04.01.
Forslag til datoer for våren 2017: (Møtekalender for fellesråd ikke kjent)
18.01. 01.02.
15.02. 08.03
Vinterferie 01.03.
22.03. 05.04.
19.04. 03.05.
31.05. 14.06.
Kr.Himmelfart 25.05.
Andre viktige datoer
11. september Evakueringsøvelse etter gudstjenesten
13. september Nettverkssamling kl 20-22
24. september Barnas Dag
29. september Høsttreff med amerikansk auksjon
29. oktober Høstbasar (Denne falt beklageligvis ut av høstens programhefte!)
Bibeltime og lovsangskveld
Ola Ohm har tatt initiativ til en serie med bibelundervisning og lovsang i forlengelsen av Åpen kirke (onsdag
kl 19.30) i oddetallsuker hele høsten unntatt høstferien. Tema for høsten er Daniels bok og datoene er som
følger:
31. august
14. september
28. september
26. oktober
9. november
23. november
7. desember
Ola Ohm er invitert til å si et par setninger om initiativet i dagens møte når bibeltimen er slutt.
Kirken i Stavanger mot 2020
Første fase avsluttes i disse dager. Oppsummering av første fase sendes ut sammen med sakspapirene, det
fjerde og siste kapittel var vedlagt innkallingen.
Høring om Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par
Kirkemøtet 2016 vedtok at det i tillegg til dagens liturgi for vigsel og liturgi for forbønn for borgerlig
inngått ekteskap, «må utarbeides tilsvarende liturgier som inkluderer likekjønnede par og som kan
brukes overfor alle par» (KM sa 17/16). Kirkerådet behandlet på møtet i juni i år forslag til slike
liturgier og vedtok å sende dem på høring.

Til saken følger et høringsdokument med 11 høringsspørsmål og med to liturgiforslag, i begge
målformer, som er sammenstilt med gjeldende liturgier fra 2003.
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Bispedømmerådene, biskopene, de teologiske utdanningsinstitusjonene, arbeidsgiverorganisasjon og
arbeidstakerorganisasjoner samt Åpen Kirkegruppe er høringsinstanser.
Høringsfristen er satt til 8. september.
Til rådets orientering ble høringsbrev, høringsdokument og sammenstilling mellom eksisterende ordning og
forslag til ny ordning vedlagt utsendingen av sakspapirene.
Referater utvalg
Kapellstyret på Austre Åmøy hadde møte torsdag 25.08. Referat kommer senere.
Diakoniutvalget samles 14. september
Gudstjenesteutvalget samles i september
Utvidet TOT og GU jobber med å få til å samles 21. september for å utarbeide opplegg til
tiltaksgudstjenester.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

60/16
SØKNAD OM PERMISJON FRA MENIGHETSRÅDET
Forslag til vedtak:
Tobias Rosland Hebnes innvilges permisjon fra Vardeneset menighetsråd resten av valgperioden grunnet
studier i Trondheim.
1. vara Egil Karlsen rykker inn som fast medlem av rådet. 2. vara Astri Lunde blir 1. vara med fast oppmøte
i rådet.
3.-5. vara rykker opp tilsvarende og blir 2.-4. vara.
Vedtak:
Tobias Rosland Hebnes innvilges permisjon fra Vardeneset menighetsråd resten av valgperioden grunnet
studier i Trondheim.
1. vara Egil Karlsen rykker inn som fast medlem av rådet. 2. vara Astri Lunde blir 1. vara med fast oppmøte
i rådet.
3.-5. vara rykker opp tilsvarende og blir 2.-4. vara.

61/16
KRAV OM BARNEOMSORGSATTEST
Forslag til vedtak:
Ansatte og frivillige i Vardeneset menighet som skal utføre oppgaver eller inneha tillitsverv der
vedkommende vil ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige uten foreldre/foresatte tilstede skal
fremlegge barneomsorgsattest, i henhold til Kirkelovens §29 andre ledd.
Unntatt fra dette kravet er foresatte som bidrar som voksenledere på enkelttiltak, samt ledere som selv er
mindreårige, og som dermed ikke har samme ansvarsposisjon som myndige ledere.
Etter to år kreves ny attest.
For Vardeneset menighetsråd administreres kravet av daglig leder i samarbeid med ansatte som har ansvar
for aktivitetene.
Behandling:
Skal vi kreve ny attest etter 2 år? Ja.
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Vi kan ta dette opp til evaluering når vi har litt erfaring med det, for å se om unntakene vi har lagt opp til er
de mest hensiktsmessige.
Vedtak:
Ansatte og frivillige i Vardeneset menighet som skal utføre oppgaver eller inneha tillitsverv der
vedkommende vil ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige uten foreldre/foresatte tilstede skal
fremlegge barneomsorgsattest, i henhold til Kirkelovens §29 andre ledd.
Unntatt fra dette kravet er foresatte som bidrar som voksenledere på enkelttiltak, samt ledere som selv er
mindreårige, og som dermed ikke har samme ansvarsposisjon som myndige ledere.
Etter to år kreves ny attest.
For Vardeneset menighetsråd administreres kravet av daglig leder i samarbeid med ansatte som har ansvar
for aktivitetene.

62/16
BESØK AV KANTOR GHISLAIN GOURVENNEC
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandling:
Ghislain har fått innvilget 10% permisjon for å ta pedagogikk / PPU på deltid over 2 år. Det påvirker
hovedsakelig begravelsesspilling på dagtid onsdager.
Kantorstillingen har bredt ansvar. Musikk brukes fra spedbarn til gamle og i alle anledninger, så det handler
om prioriteringer, Ghislain forteller litt om dem:
Kor
To år på rad har det vært gjort forsøk med å få i gang voksenkor, men interessen har ikke vært tilstrekkelig.
Vi har mange habile sangere, men de er opptatt i andre kor.
Kor for barn har blitt prioritert opp når det ikke har vært voksenkor.
I vår begynte vi et nytt kor, knøttekoret 3-5 år. Det fyller hullet mellom småbarnssang og barnekoret.
Interessen har vært større enn først antatt, semesterstart forrige uke hadde 18 medlemmer!
Det er samtidig som småbarnssang, så foreldre med barn i to aldersgrupper kan ta dem med samtidig. Vi får
innom en del foreldre som ikke er faste menighetsgjengere, og noen ikke engang medlemmer! Nesten alle
sangene vi synger er kristne sanger, og korene deltar i gudstjenester.
Barnekoret for 1.-4. klasse har nesten 100% oppmøte på øvelsene, fordi de blir hentet på SFO. Omtrent 20
jenter. Oppmøte på opptredener har vært vanskelig, særlig med å få tilbakemelding på om de kommer eller
ikke. På St.Hans var det nesten fullt oppmøte selv om ferien var i gang, og de fleste hadde sagt i fra på
forhånd. I år startet barnekoret opp som samarbeid med Tasta, som Tasta og Vardeneset barnekor! De var 18
på første øvelse, med tre av fire skoler representert. Samarbeidet gjør at det er to som har det sammen, og
det er godt på alle måter.
Kor for 5.-10. klasse også felles med Tasta og Vardeneset: SHOUT! ledet av Ida Marie Grude som frivillig.
De starter denne uken, og har fleksibel øvingstid som kan tilpasses medlemmene. Konfirmantene som vil
synge med konfband som sitt valgfag kan få øve med SHOUT, så de slipper å sitte å vente på at bandet lærer
melodier.
Band/Rytmisk musikk
Henrik Salte har meldt sin tjeneste til å lede konfirmantbandet. Det er gledelig, for det ligger utenfor mitt
kompetanseområde. Jeg vil tilrettelegge og administrere, og Henrik bruker sin kompetanse på det praktiske.
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Ansvar for instrumenter
Orgelet holder ikke lenge på stemmingen, så mye tid har vært brukt på stemming og vedlikehold.
I tillegg har det i sommer vært gjort skade på orgelet i sommer, (4 bulker i orgelpipene). Dette er meldt til
fellesrådet, og kirkevergen som eier avgjør om det gjøres til forsikringssak. Saken er tatt opp med
ungdommene som har nøkkel for å hindre at slike ting forekommer.
Solister/Forsangere/Musikere i gudstjenesten.
Fordi det er lite penger i budsjett til eksterne musikere til kirkemusikken, har Ghislain tilbudt seg å spille på
Mastereksamen sammen med musikere, mot at de bidrar med å spille i gudstjenesten. Det er fort ensomt som
fagmusiker i den norske kirke, så denne ordningen hjelper i tillegg til å øke bredden i kirkemusikken, samt
bidrar til egen faglig utvikling, som arbeidsinstruksen legger opp til.
Kulturutvalg og planarbeid
Revidering av plan for kultur/kirkemusikk er litt på vent. Et møte med Olaf Eggestad er første steg mot
revideringen.
Orgelskole
Orgelskole er et nytt opplegg for hele Stavanger. De hadde 12 elever i fjor, og det er meldt 16 i år. Til nå
finansierer Norsk Musikkråd hele greia. Det har til nå vært i tillegg til arbeidstiden, men det arbeides med
fellesrådet om å sette det inn i fellesrådsdelen av kantorstillingene.
14. desember er det satt opp julekonsert med korene
Kommentarer og spørsmål:
Maren som er ny trosopplærer i Tasta og skal samarbeide om dette arbeidet har gitt uttrykk til medlemmer
av rådet om at hun gleder seg til samarbeidet med Ghislain, det er så gøy!
Skryt av småbarnssang og knøttekor! Et av medlemmenes barn på snart 3 år gleder seg veldig over øvelsene,
og sånt smitter til foreldrene!
Fargerike korponchoer: Send forespørsel igjen til den yngre kirkeringen!
Vedtak:
Saken tas til orientering.

63/16
REGNSKAPSRAPPORT 1. HALVÅR
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering
Behandling:
Regnskapsrapport for juni og juli kom under ett, så dette er januar-juli.
Ikke mye å tilføye i forhold til rapport for 1. kvartal.
Vi begynner nå å se effekten av at vi ikke har lønnsutgifter til BU-arbeider. Det er fortsatt nødvendig å øke
givertjenesten betraktelig, se brev utsendt til alle givere. Som det fremgikk av referat fra AU er tanken å dele
dette med husfellesskapene så de som ønsker det kan bruke det som samtaleopplegg til en samling, og det
utarbeides en kort og enkel versjon som kan gå til foreldre og andre medlemmer som er faste brukere av
kirken.
Det er en mindre diff i videresending av offer, da offeret ikke videresendes før hele offeret står i bank, og
hele offer i slutten av juli kom ikke i bank før i august.
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Det mangler 7700 i bank på avtalegiro i forhold til det som fremgår av regnskapet. Slike differanser
forekommer når en avtalt betaling stoppes av giver etter at den er autoført i systemet. Differanse krediteres
manuelt i etterkant så regnskapet blir korrekt.
VM-Studio har noen utestående utlegg på vegne av Follow Me, ca 7 tusen
Oppussingen i Lokalet er ført på Kiosk, budsjettet skulle hatt litt mer slingringsmonn, da det var penger
igjen fra tilskuddet på 22 000 som kom til det fra Frifond i fjor. (Kioskens overskudd i fjor som følge av
tilskuddet var på 17 099 kr)
En del
Vedtak:
Saken tas til orientering

64/16
EVENTUELT
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandling:
Kirken i Stavanger mot 2020 – Ny fase begynner nå: Skal bli mer konkret. I morgen er det møte i
styringsgruppa.
Markus og Bettina gifter seg 29. desember, og vil gjerne ha bryllupsfesten i kirkerommet. Blir det
Nyttårsfest her så kan de stille med riggegjeng, og blir det Nyttårsfest et annet sted
Ola Ohm
-om bibeltimer: mellom 15 og 20 personer var her i kveld! Det var gøy, og jeg har stor motivasjon for det!
Dessverre har to av datoene falt på menighetsrådsdatoer, og noen på AU-datoer. De fleste var over 50 (med
unntak av Ola og Silje Maria) Det antas at de som kom ønsker å få med seg resten av serien, og at de får
med seg noen flere! Diakoniutvalget utsetter sitt møte neste gang for å få med seg møtet.
-om nettverkssamling: i fjor var den tirsdag etter oppstartsgudstjenesten. I år er den tre uker senere, men
invitasjonen tydeliggjør at de som har eller brenner for barn og unge er invitert. Ulempen er jo at det blir
midt oppi foreldremøter og slik, men det er gjerne ikke noen uker som er bedre enn andre.
Målet er å gi de frivillige en «himmel» over tjenesten, å inspirere ved å sette deres «lille» tjeneste inn i den
store sammenhengen.
Samtalesak – vigselsliturgi
Et medlem i menighetsrådet ønsker informasjon om hvordan vi skal forholde oss til dette med den nye
vigselsliturgien fordi det kjennes vanskelig å være frivillig, være medlem av kirke og av menighetsråd og ha
konfirmantgruppe hjemme. Informasjonen vi har fått er litt manglende og forvirrende, og når vi skal møte
for eksempel konfirmanter som spør om dette, hva skal vi da svare? Er dette noe vi kan snakke om i
menighetsråd eller en annen sammenheng? Hvordan underviser vi i kirken om parforhold når vi er uenige?
Hva lærer konfirmantene om dette?
Sokneprest Kjersti Wee står ikke på listen over dem som har stilt seg til disposisjon for vigsel av
likekjønnede. I Den norske kirke er ansatte med begge syn like aksepterte, og begge er like forpliktet til å
respektere det andre syn. I undervisningssammenheng er ansatte med begge syn også forpliktet til å formidle
at det motsatte syn eksisterer og er akseptert i kirken, selv om de selv ikke er enige i det.
AU tar stilling til om det skal legges opp til samtalesak om dette i neste møte.
Sokneprest Kjersti Wee tar gjerne imot alle som ønsker å snakke om det!
Vedtak:
Saken tas til orientering.
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