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GODKJENNING AV SAKSLISTE OG PROTOKOLLER
Dato
21.09.2016

Sid
GNO- 16/533-1

Journal
1710/16

Arkiv
012.1

Saksbehandler
Gjerulf Noddeland, 51 83 66 90

Forslag til vedtak:
Protokoll fra menighetsrådets møte 31.08.2016 godkjennes.
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 14.09.2016 tas til orientering.
Innkalling og saksliste til menighetsrådets møte 28.09.2016 godkjennes

Sakens behandling:

Sak nr.:

Møtedato:

Vardeneset menighetsråd

65/16

28.09.2016

Vedlegg:
Møte i Arbeidsutvalget for Vardeneset menighetsråd
Dato:
Tid:
Sted:

14.09.2016
19.00 – 20.30
Sakristiet (Vardeneset kirke)

Tilstede:
Forfall:
Referat:

Tormod Andreassen, Ina Stråtveit, Janken Sæbø, Kjersti Wee, Gjerulf Noddeland
Gjerulf

A: SAKER I MØTET:
1. Bibel og bønn. 1. Mos 16,7-14
2. Prost Stefan Emmerhoff kommer 2. november
3. Stabsoppdatering – Vi vet fortsatt ikke noe om hvordan det ser ut med prest på Åmøy etter nyttår.
4. Kapellstyre eller FOKUS på første møte? Det passer ikke med kapellstyret på de to kommende møtene,
men vi ønsker å invitere dem i slutten av november. Denne gangen tar vi videre FOKUS
Menighetsutvikling. Kjersti lager et resymé og spørsmål til de siste kapitlene, kan evt. høre med Ola om
han hadde noe ferdig forberedt i vår.
5.
Utvalgene: Diakoniutvalget hadde møte i dag. Gudstjenesteutvalg og utv. TOT
møtes neste onsdag, 21. sept. Kapellstyret møtes også neste onsdag. Foreløpig ingen møter i
kulturutvalg, utvidet trosopplæringsteam og misjonsutvalg.
Kjersti ber om innspill til GU og utv.TOT: Tiltaksgudstjenestene skal henge tett sammen med
trosopplæringstiltaket i både liturgi, preken og musikk. Vedta forpliktende plan for både sang og
musikk, liturgi og prekentema, med helt konkret opplegg for den enkelte tiltaksgudstjeneste: Hvilke
sanger og hvilke tekster på de enkelte tiltak. Det er viktig at de ikke er som vanlige gudstjenester, men
er tilpasset barnas alder og tiltakets tema.
6. Prosjektleder Nyttårsfesten neste år: Mathias takket nei etter nøye overveiing. (Av ren nysgjerrighet
spurte jeg ham om nyttårsfest var aktuelt for ham som deltaker. Han svarte at han ikke så for seg det,
han har vært med fordi han har hatt en oppgave med VM-Studio. Han tenker seg noe mer uformelt
med familie eller venner.) Vi har ikke flere aktuelle prosjektlederkandidater på lista. For å slippe å
risikere at det ikke blir fest, har vi tatt opp nyttårsfeiring i samarbeidsmøte om ungdomsarbeid i
Stavanger, se referat fra møtet videresendt til AU. Andreas har også vært i kontakt med Margot i
Ynglingen, for å se om vi kan bruke Ynglingehallen til feiring. Hallen er ledig nyttårshelga. Med flere
menigheter involvert er hallen et «nøytralt» lokale, som er sentralt i Stavanger, og samtidig ikke for
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nær sentrum på en nyttårsnatt. Utfordringen vi jobber med nå er å la ungdommer fra mange
menigheter få eierskap i festen, og få på plass en felles prosjektleder. En av metodene for det er å få
med KITT og follow me.
Bør det opp i MR om vi skal samarbeide med andre om fest, evt i et annet lokale? Er festen borte
herfra for godt dersom vi har den et annet sted? Er det i så fall et problem når interessen uansett ikke
var større? Tormod vil spørre en navngitt lærer som har vært mye involvert tidligere om å være
prosjektleder. Det er vanskelig å komme utenfra og lage arrangement, og selv om han har vært med å
lage flere nyttårsfester tidligere, kjenner han ikke ungdommene som går her nå. I fjor kom komitéen og
noen få andre på fest, inkludert en liten gjeng fra Tasta. Dét gir ikke grunnlag for å ha en stor fest for
bare Vardeneset lenger. Det er i AU delt syn på om det ville vært vesentlig større interesse i fjor om
forberedelsene kom i gang tidligere. Vi sender saken til MR.
Foreslå bruksområde for 50% av overskudd fra kirkeringenes høstbasar (Halvparten pleier å gå til BUarbeid, kroner 5000 pleier å settes til vedlikehold/opprusting på kjøkken og kjøkkenutstyr, resten
foreslår rådet mulige bruksområder for, som kirkeringene kan velge mellom) De siste årene har ikke de
5000 til kjøkken blitt benyttet, da budsjettet i sin helhet har vært for trangt.
 Skikkelig induksjonskomfyr til storhusholdning, med dertil hørende kjøkkenvifte og -benk.
Programprodusent Andreas Borge Håmsø inviteres til første møte.
AU fikk i oppdrag å vurdere om rådet skal sette av tid til å diskutere ny vigselsliturgi. Alternativt kan vi
invitere til en samling om det utenom rådets møter. AU går for et møte utenom rådet for alle
interesserte, samt kort informasjon til MR om for eksempel hva som undervises for konfirmantene
våre, hvem som har anledning til å reservere seg for vigsel av likekjønnede o. lign.
Oppfølging av frivillige –rundere formuleringer for å få flere frivillige? Visse eposter til vardenesetmenighet.no har forsvunnet, så vi fjerner de adressene inntil videre og benytter
stavanger.kommune.no isteden. Vi arbeider for å gi raske, tydelige og positive tilbakemeldinger til dem
som melder seg frivillig.
Stan Donn på Bots- og bønnedag: Stefan og Kjersti har trygge, klare rammer for opplegget.
Nettverkssamlingen – er det nedtur for staben at det ble avlyst? Tja, men vi har i hvert fall gitt tilbudet!
Var manglende interesse fordi det var for kort varsel? Fordi det var i september? Staben vurderer
om/når det lages nytt tilbud, det kan være i august, eller
Follow Me – Hvordan har vi oppfølging av ungdommenes engasjement i år? Vi har anledning til å
spørre Andreas om det.
Barnas Dag – Ut på Facebook! Er det flere steder vi kan henge plakat?
Ny biskop: de fem kandidatene presenteres i morgen. MR lager sin anbefaling i møtet.
Under orienteringssaker: Presentert løsning når saken er løst, liste hvilke saker er ikke løst.
Konfirmasjon
Konf.evaluering av konfirmanter eller foreldre? Questbackskjema el.lign til årets konfirmanter og
foreldre når opplegget er slutt, men før konf.gudstjenesten. Allerede nå kan det sendes
evalueringsskjema til fjorårets konf.foreldre. Det kan også sendes ut evalueringsspørsmål underveis.
Presentasjonsgudstjenesten, overnattingen og foreldremøtet kan vi også spørre om nå! For eksempel
avkryssingsskjema (med mulighet for kommentar). På en skala fra 1 til 6:
Til foreldre: Hvordan opplever du informasjonsflyten? Hvordan opplevde du foreldremøtet? Hvordan
synes du du at vi håndterte kritikk på møtet? Hvordan opplevde du konfirmantenes involvering i
presentasjonsgudstjenesten? Hvordan synes konfirmanten din at det var? Hvordan var det musikalske?
Hvordan fungerte prekenen?
Til konfirmanter: Hvordan er opplegget som helhet? Ville du anbefalt konf i Vardeneset til andre?
Hvordan opplever du invitasjon inn i kirkerommet? Hvordan er det sosiale i konf.opplegget? Kjersti kan
foreslå spørsmål. Gjerulf kan lage Questback-skjema basert på spørsmål fra konf.teamet.
Ung Kirke i Tasta også! Er det et samarbeid? Hvis ikke: kan det bli et samarbeid?
Tilbakemelding på opplegget til husfellesskap (opplegget var for omfattende, og kom for sent til å sette
seg inn i det): Stemmer den? Noen trenger nok lenger varsel enn andre. Info til gruppeledere kan
gjerne komme i august det også, selv om de fleste muligens ikke begynner å sette seg inn i materialet
før siste uka.
Tormod melder forfall førstkommende MR.
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B: OVERSENDES MENIGHETSRÅD:
1. FOKUS menighetsutvikling
2. Orientering: Datoer, referater, saker som krever mer oppfølging o.a.
3. Andreas inviteres
4. Ny biskop
5. Nyttårsfest
6. Vigselsliturgi – til orientering

Gjerulf Noddeland
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MENIGHETENS LIV
Dato
21.09.2016

Sid
GNO- 16/533-2

Journal
1711/16

Arkiv
012.1

Saksbehandler
Gjerulf Noddeland, 51 83 66 90

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Saken gjelder:
Menighetsrådet snakker sammen om det som rører seg i menigheten for tida.

Bakgrunn for saken:
Sakens behandling:

Sak nr.:

Møtedato:

Vardeneset menighetsråd

66/16

28.09.2016

Gjerulf Noddeland
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ORIENTERINGSSAKER
Dato
21.09.2016

Sid
GNO- 16/533-3

Journal
1712/16

Arkiv
012.1

Saksbehandler
Gjerulf Noddeland, 51 83 66 90

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Saken gjelder:
AU

MR
28.09.
18.10. 02.11.
09.11. 30.11.
14.12.
04.01.

Fellesråd 14.09.
Høstferie 12.10.
Fellesråd 14.12.

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
24. september Barnas Dag
29. september Høsttreff med amerikansk auksjon
6. oktober Middag for godt voksne
29. oktober Høstbasar
Kirken i Stavanger mot 2020
Referat fra fellesrådets møte 14.09. er i skrivende stund ikke mottatt, men der ble de neste steg på veien i
2020-prosjektet avgjort.
Referater utvalg
Diakoniutvalget hadde møte 14.09. (referat er vedlagt) Neste møte 26.10.
Kapellstyret på Austre Åmøy hadde forrige møte 25.08. (referatet foreligger ikke enda) Neste møte 21.09.
Gudstjenesteutvalget og Utvidet Trosopplæringsteam skal ha felles møte 21.09.
Gudstjenesteutvalget skal ha møte 27.09.
Menighetsrådssaker som ikke er avsluttet
32/15 Projektor i kirkerommet
85/15 FOKUS menighetsutvikling
18/16 Planer og mål for menighetsarbeidet
Revidering/utarbeiding av mandat for utvalgene i Vardeneset menighet
-utvidet trosopplæringsteam
-gudstjenesteutvalg
-ungdomsråd
-kulturutvalg
Revidering av planer for arbeidet i Vardeneset menighet
-trosopplæringsplan og dynamisk trosopplæringshjul
-plan for ungdomsarbeid?
-plan for kirkemusikk (kultur og kirkemusikk?)
-strategiplan
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32/16 Besøk av menighetspedagog
-evaluering av fjorårets konf.opplegg deles med MR
61/16 Krav om barneomsorgsattest

Sakens behandling:

Sak nr.:

Møtedato:

Vardeneset menighetsråd

67/16

28.09.2016

Vedlegg:

Referat
Vardeneset diakoniutvalg
Møtedato:

Onsdag 14. september kl 1700 i Vardeneset kirke.

Til stede:
Referent:

Astri Lunde ,Marit Blindheim, Ragnhild Kristiansen , Ellen Ørland og Torill Rosland
Torill Rosland

Sak 22/16:

Vi gikk gjennom referatet fra forrige møte 15. juni 2016.

Sak 23/16

Middag for Godt Voksne 6. oktober alle som kan baker en kake. Torill bestiller
mat hos Reinskau og lager en invitasjon, prøver og å finne en andaktsholder , tips
mottas med takk. Marit, Astri , Ragnhild og Torill kommer kl 1200 og lager til.
Torill ordner lys og servietter .Ringe Marit Strand og Kari Ims om Middag For Godt
Voksne.

Sak 24/16:

Allehelgenssøndag 6. november 2016
Diakoniutvalget vil være med å lage denne søndagen til en fin stund der vi minnes
alle døde dette året, fra november 2015 til oktober 2016.
Tema. Sorg i Hillevåg kirke i begynnelsen av oktober
Delte ut og gikk litt gjennom referatet fra møtet med Tasta menighet sin diakon og
leder i diakoniutvalget der.
Prester og diakoner i begge menighetene må ta et møte og bli enige om hvordan dette
bør være.

Sak 25/16:

Ola Ohm i 50 % stilling som diakonmedarbeider. Han og Torill deler på
diakonioppgavene. Ola tar ansvar innen sorg og sorgarbeid , Åpen kirke
mm

Sak 26/16:

Skyss til Formiddagstreff på Tasta. På treff den 26, september kjørte Astri og
Marit, det var 2 damer som trengte skyss. Besøk av korpsoffiserene Anne Grethe og
Ørjan Amland fra Frelsesarmeen. Fin samling for de over 60 år, samlingen ble ledet
av Dagmar som meinte at ekteparet var en berikelse for Frelsesarmeen og Tasta kirke
som fikk besøk.
Lufta litt stemningen for slike treff i formiddagskirkeringen i Vardeneset. Men det
var ikke så stor interesse for det. Foreløpig annonserer vi ikke for fast skyss, må få
flere med . Vi kan ta det med i kungjøringene.
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Sak 27/16:

Eventuelt .
Sette opp fast liste for Kirkeskyss for Astri , Marit ,Manuel og Ragnhild.

Neste møte er 26.10.2016 i Vardeneset kirke

Gjerulf Noddeland
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FOKUS MENIGHETSUTVIKLING I FOLKEKIRKEN
Dato
21.09.2016

Sid
GNO- 15/861-6

Journal
1714/16

Arkiv

Saksbehandler
Gjerulf Noddeland, 51 83 66 90

Forslag til vedtak:
Menighetsrådet går gjennom og samtaler omkring
«Kap 6. Vandring – vokse som Jesu etterfølgere»
«Kap 7. Hjertet – lokalt gudstjenesteliv»
i opplegget FOKUS – Menighetsutvikling i folkekirken.

Saken gjelder:
Spørsmål til behandling av saken v/Kjersti Wee ettersendes.

Bakgrunn for saken:
Kapitlene i FOKUS-opplegget er som følger:
Kap 1. Kontekst - Hvor er vi? Hvor vil vi?
Kap 2. Vekst - positivt lederskap i menighetsutvikling
Kap 3. Plan – strategi for utvikling og vekst, og det første skrittet
Kap 4. Kultur – bygge fellesskap gjennom invitasjon, velkomst og gjestfrihet
Kap 5. Oppdrag – dele evangeliet i nærvær, handling og ord, lokalt og globalt
Kap 6. Vandring – vokse som Jesu etterfølgere
Kap 7. Hjertet – lokalt gudstjenesteliv
Kap 8 Neste skritt for deg og menigheten

Sakens behandling:

Sak nr.:

Møtedato:

Vardeneset menighetsråd
Vardeneset menighetsråd
Vardeneset menighetsråd
Vardeneset menighetsråd
Vardeneset menighetsråd
Vardeneset menighetsråd
Vardeneset menighetsråd
Vardeneset menighetsråd
Vardeneset menighetsråd

85/15
95/15
7/16
17/16
28/16
37/16
44/16
52/16
68/16

28.10.2015
02.12.2015
06.01.2016
03.02.2016
09.03.2016
13.04.2016
11.05.2016
08.06.2016
28.09.2016

Vedlegg:
For å ha behandlingen for hånden, og ikke bare i referat fra sist, vedlegges her svar på spørsmålene vi brukte
tid på i juni:
Bakdøra: Hva er det som gjør at DU har blitt værende i menigheten?





Det er det sosiale som gjør at jeg fortsetter å komme tilbake. Det er tyngre å gå på et møte dersom
det er usikkert om jeg kjenner noen. Vi ungdommer er flinke til å ta imot konfirmanter og de som
kommer alene, men nye grupper som kommer innom er litt mer utfordring å få tatt godt imot.
Dels er det å treffe folk, dels er det når det er forpliktelser, for eksempel når jeg er satt opp som
kirkevert. Familien er også viktig, får jeg familien med er det lett å gå.
På gudstjeneste er det lettere å gå alene nå enn da jeg var ungdom, men det er jo mye gøyere å gå når
det er folk. Vi hadde nok ikke fortsatt hvis ikke vi hadde hatt en «vennefamilie» her i menigheten.
Jeg har ulike oppgaver som jeg er forpliktet til, noen av dem er kjekke. Det er kjekt med fellesskapet
i ungdomsmiljøet. Det er de andre som går i kjerkå som gjør at jeg også går.
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Et åndelig og sosialt fellesskap er viktig. Det at jeg bor her gjør at jeg er hjemme her. Jeg er opptatt
av dem som bor i nabolaget. Før gikk vi i indremisjonen, men det åndelige uttrykket passet oss ikke.
Jeg har mitt åndelige hjem her. Det er også viktig å ha noen oppgaver, for det knytter meg til folkene
og kirken.
Det sosiale fellesskapet betyr mest, men det at barna mine har venner i menigheten er også veldig
viktig. Ønsket om at barna skal få oppleve kirkens budskap er sentralt.
Det går mange kjekke folk her som det er kjekt å møte. Ord og sakrament betyr noe for meg. En god
preken er fantastisk. En av de viktigste grunnene til at jeg er med, er likevel at jeg ønsker at mine
barn skal få en trygg kristentro. Det er viktig at de er med i søndagsskolen, og det er flott at ei er
med på kor. Jeg håper å kunne legge til rette for at barna mine har med seg en tro inn i voksenlivet.
For min egen del kunne jeg godt valgt andre menigheter, men for barna vil jeg ha tryggheten i vår
menighet.

Oppsummering:
Vi kan helt klart få flere til å bli ved å knytte kontakt med nye.
Det er likevel vanskelig å oppdage at noen har sluttet å gå hvis man ikke er med på alt, alltid, så det er ikke
så lett å huke tak i! Hvis man selv gjerne er på gudstjeneste annenhver gang, så kan det jo være at noen går
de andre annenhver søndag, og så treffer vi dem ikke selv om de går like ofte som oss!
Kan man kjenne at man er del av noe hvis man ikke har en oppgave? Kanskje hvis du har HATT en oppgave
lenge, kanskje hvis du alltid treffer folk, men ellers er man sjelden en del av noe før man får en oppgave.
Når barna slutter å gå eller flytter, så mistes det et kontaktpunkt.
Vi kan knytte til oss en del nye hvis de blir spurt om de har noe å bidra med.

HVA BETYR JESUS FOR DEG:








Meningen med livet og døden
ha en å be til, ha forventninger til og leve for.
Jesus har vært min trygghet gjennom livet, også når ting ikke har gått som de skulle.
Jesus er trygghet. Bønn er viktig for meg. Det er uforståelig for meg at det går an å tro at det ikke
finnes en skaper.
Jesus er trygghet og meninga i livet mitt.
Jesus er inspirasjon i de gode tider og støtte i vanskelige tider.
Jesus gir perspektiv på livet. Det finnes en skaper av verden og av oss som ønsker å støtte og hjelpe
oss.

HVA KAN VI INVITERE TIL I VARDENESET KIRKE?








Formiddagskirkering for eldre
Familiekveld for familier
Babysang, Småbarnssang, Knøttekor for de med små barn
Barnekor og Evig Nice for barn
VM-Studio og VM-Media for ungdom med interessen
Laget for unge ungdom
SALAT for eldre ungdom

Gudstjenesten har jeg aldri opplevd har vært første steget.
For å få folk inn på gudstjenesten må det kanskje være et annet steg først. Det må være noe mer rundt, så det
ikke faller gjennom dersom det åndelige innholdet ikke treffer eller blir for skremmende.

OVER SOMMEREN SER VI ETTER TRE PERSONER VI KAN BE FOR/SNAKKE MED/INVITERE
Gjerulf Noddeland
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NYTTÅRSFEST 2016-17
Dato
21.09.2016

Sid
GNO- 16/541-1

Journal
1715/16

Arkiv

Saksbehandler
Gjerulf Noddeland, 51 83 66 90

Forslag til vedtak:
Enten:
Nyttårsfesten er et viktig tilbud til ungdom som vi ikke ønsker å legge ned.
På bakgrunn av erfaring med gradvis nedgang i oppslutning over flere år og en drastisk nedgang på
nyttårsfest 2015-16 forsøker vi i år å få flere menigheter til å samles om en alkoholfri nyttårsfeiring for
ungdom.
Eller:
Nyttårsfesten er et viktig tilbud til ungdom som vi ikke ønsker å legge ned eller flytte. Skal det være
samarbeid må det arrangeres i Vardeneset kirke. Helst vil vi at festen skal være lokal, og med det mål for
øye nedsetter rådet en komité som arrangerer fest, bestående av:

Saken gjelder:
Ved nedbemanning i vår ble det bestemt at vi skulle belage oss på betalt prosjektleder for nyttårsfest, og at
vedkommende skulle rekrutteres fra de eldste ungdommene i menigheten. Prosjektlederen skulle ha med seg
én som ble spesielt opptrent til å ta oppgaven året etter. Budsjettramme for honorering ble satt til 20 000.
De aktuelle ungdommene har ikke sagt seg villig til å ta oppdraget, selv med betaling. Når de har takket nei
har de blitt spurt om hvem som kunne være aktuelle istedenfor dem, og de har også blitt spurt. Når alle som
ble regnet som aktuelle (måtte minst være over 18 år, og kjenne noen yngre ungdommer i menigheten) hadde
avslått, ble det luftet mulighet for samarbeid i forumet «Ungdomsarbeid på tvers» som er en praktisk
oppfølging av 2020-prosjektet. Der var det i hvert fall en teoretisk positiv innstilling til en felles
nyttårsfeiring, så det er fulgt opp nærmere.
Et mulig sted å ha det som ikke gir én menighet større eierskap enn de andre kan være Ynglingehallen, og
Margot som er ansatt i Ynglingen er positiv til å legge til rette for det. Andre steder som har vært vurdert har
vært Bethel, siden mange ungdommer kjenner det fra follow meet, samt St.Petris nye menighetssenter på
Våland. Begge disse er i nærmeste laget til sentrum til at det kjennes helt trygt å samle såpass mange
ungdommer der nyttårsnatta.
Neste utfordring ved et samarbeid vil være å få både ansatte i menighetene og aller viktigst ungdommer i
menighetene til å kjenne eierskap til arrangementet. Med bakgrunn i det er ansatte i kirkene invitert til å få
med seg sentrale ungdommer til et brainstorming-møte.
AU ønsker at menighetsrådet skal stå bak måten festen arrangeres på, enten vi arrangerer lokalt eller som et
samarbeid, men AU er delt i med tanke på hvorvidt det er interessegrunnlag for lokal arrangering. Det er
derfor lagt inn to ulike vedtaksforslag. Det ene legger opp til å følge opp samarbeidsmulighetene videre, det
andre gir rådet et større ansvar for å arbeide med en lokal feiring.
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TILSETTING AV NY BISKOP I STAVANGER
Dato
21.09.2016

Sid
GNO- 16/542-1

Journal
1717/16

Arkiv

Saksbehandler
Gjerulf Noddeland, 51 83 66 90

Forslag til vedtak:
1.
2.
3.
Vardeneset menighetsråd har i dag stemt over de 5 kandidatene bispedømmerådet har nominert. Skulle det
komme én eller flere nye kandidater vil denne avstemmingen annulleres, og det kalles inn til ekstraordinært
menighetsrådsmøte.

Saken gjelder:
Menighetsrådet skal avgi stemme på hvem som skal bli Stavangers neste biskop. Vi skal sette opp tre navn i
prioritert rekkefølge.
De fem kandidatene er: Sokneprest Ivar Braut, prost Helge S. Gaard, prost Torstein Lalim, prorektor Bård
Mæland og prost Sigrid Sigmundstad. Se utsendt presentasjon av alle kandidatene.
Frem til 3. oktober er det anledning til å nominere nye kandidater. En ny kandidat må være nominert av
minst 100 menighetsrådsmedlemmer og/eller vigslede ansatte i bispedømmet.
Vardeneset menighet stemmer i dag over de 5 presenterte kandidatene. Skulle det komme én eller flere
ekstrakandidater vil avstemmingen annuleres, og det innkalles til ekstraordinært menighetsrådsmøte for å
stemme på nytt.

Bakgrunn for saken:
§ 4.Avstemningen i menighetsrådet foregår ved vanlig flertallsvotering, der det først voteres over hvem som
skal føres opp som nr. 1, dernest voteres over hvem som skal føres opp som nr. 2 og til sist voteres over
hvem som skal føres opp som nr. 3.
Hvis ingen ved første stemmegivning får flertall av de stemmer som er avgitt, holdes ny stemmegivning.
Ved denne regnes den for valgt som har fått flest stemmer. Det kan før ny stemmegivning gjøres vedtak om
at det bare skal stemmes på to eller flere av dem som ved første stemmegivning har fått det høyeste
stemmetall. Er valget fremdeles uavgjort fordi flere har fått like mange stemmer, treffes avgjørelsen ved
loddtrekning.
Det kan kreves skriftlig avstemning (jf. regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds
virksomhet § 7.5).
Resultatet av avstemningen med opplysning om stemmetall eller i tilfelle vedtak om at erklæring ikke blir
avgitt, føres inn i møteboken. Bekreftet utskrift av møteboken sendes inn til Kirkerådet innen utløpet av den
frist som er satt.
Stemmegivningen i menighetsrådet er hemmelig. Prester, kateketer, diakoner og kantorer som er
stemmeberettiget etter § 3, deltar ikke i stemmegivningen.
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Presentasjon av de fem kandidatene er sendt ut på forhånd.
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ORIENTERING OM VIGSELSLITURGI
Dato
23.09.2016

Sid
GNO- 16/548-1

Journal
1733/16

Arkiv

Saksbehandler
Gjerulf Noddeland, 51 83 66 90

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Saken gjelder:
AU fikk i oppdrag av MR forrige måned å avgjøre om vi skulle sette av tid til diskusjon omkring forslag til
ny vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par i rådet. AU har vurdert at
diskusjon omkring temaet hører hjemme i et åpent forum der det legges til rette for at interesserte også
utenfor menighetsrådet kan få innblikk i saken, men at menighetsrådet skulle få oppdatering og informasjon
om saken. Vedlagt ligger dermed en presentasjon fra 9. september av Hans Arne Akerø, Seksjonsleder,
seksjon for gudstjenesteliv og kultur og Paul Erik Wirgenes, Avdelingsdirektør, avdeling for
menighetsutvikling. Presentasjonen er hentet fra kirken.no.
Det regnes ikke å væres av allmen interesse å slå opp hva de ulike instansene, organisasjonene og
enkeltpersonene har svart, men spesielt interesserte kan bruke denne lenken til å finne liste over alle som har
svart, samt følge lenkene i listen til de separate høringssvarene.
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/horinger-i-kirkeradets-regi/horingssvar--forslag-til-vigselsliturgi-og-forbonnsliturgi-for-likekjonnede-og-ulikekjonnede-par/
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https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/horing-om-vigselsliturgi/

Vigselsliturgiforslag
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 sak 17/16).
I juni sendte Kirkerådet ut på høring et forslag til vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og
ulikekjønnede par, med en svarfrist torsdag 8. september.
30 høringsinstanser har uttalt seg om høringsforslaget. I tillegg har 40 andre personer, menigheter og
organisasjoner sendt inn høringssvar.
Hans Arne Akerø, seksjonssjef i Kirkerådets avdeling for gudstjenesteliv, kommenterer høringen slik:
- Vi er godt fornøyde med den responsen vi har fått fra høringsinstansene. Mange enkeltpersoner, noen
menigheter og organisasjoner har også engasjert seg i saken, og levert inn sin tilbakemelding til Kirkerådet både av dem som er for og dem som er imot at disse liturgiene utarbeides. Nå vil vi sette oss ned å gå
gjennom alle innspillene, og ha et høringssammendrag og revidert forslag klart til Kirkerådets møte i
oktober.
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Et høringssammendrag av disse 70 høringssvarene skal nå utarbeides og et justert forslag vil bli fremmet for
Kirkerådets møte 5. – 7. oktober.
Høringen viser at det er bred enighet om at høringsforslaget svarer godt til Kirkemøtets vedtak. Det gjelder
både dem som er for at det utarbeides slike liturgier, og dem som er imot dette.

Gjerulf Noddeland
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EVENTUELT
Dato
21.09.2016

Sid
GNO- 16/533-4
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Arkiv
012.1

Saksbehandler
Gjerulf Noddeland, 51 83 66 90

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
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