Møteprotokoll
Vardeneset menighetsråd
Møtested:

Vardeneset kirke - kirkestua

Møtedato:

02.11.2016

Tid: 19:00-21:30

Til stede på møtet:
Medlemmer:

Tormod Andreassen, Ina Stråtveit, Kjersti Wee, Gunnar Magnus Eidsvåg, Vegar
Isachsen, Markus Silde, Janken Sæbø, Egil Karlsen,

Forfall:

Heidi Arnesen, Einar Johnsen, Gunn Kristin Lien

Varamedlemmer:

Astri Lunde,

Fra adm. (evt. andre):

Gjerulf Noddeland

Innkalling

Innkalling sendt 26.10.2016. Sakspapirer sendt 28.10.2016.

Merknader:

Mat og andakt v/Vegar. Ord for dagen om inkludering.

Behandlede saker:

Sak 73/16 –79/16

Saksliste
Saksnr.

Tittel

73/16
74/16
75/16
76/16
77/16
78/16
79/16

GODKJENNING AV SAKSLISTE OG PROTOKOLLER
MENIGHETENS LIV
ORIENTERINGSSAKER
ØKONOMI
OPPDATERING AV LOKALE TILLEGG I STILLINGSINSTRUKSER
EVENTUELT
VALG AV LEDER, NESTLEDER OG REPRESENTANT TIL AU

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på
møtet.
Gjerulf Noddeland

Tormod Andreassen

Daglig leder

Menighetsådsleder

GODKJENNING AV SAKSLISTE OG PROTOKOLLER
Forslag til vedtak:
Protokoll fra menighetsrådets møte 31.08.2016 godkjennes.
Protokoll fra menighetsrådets møte 28.09.2016 godkjennes.
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 18.10.2016 tas til orientering.
Innkalling og saksliste til menighetsrådets møte 02.11.2016 godkjennes
Behandling
Rådet godkjenner at valg av AU settes inn som sak 79/16
Avklaringer/presiseringer AU 18.10.
AU pkt 4 presisering: Det er stab som har neste møte, ikke hele utvalgene.
AU pkt 5 Nyttårsfesten er i rute, har ikke hatt komitemøte etter frist for tilbakemelding.
AU pkt 7 Gjerulf besøker Kirkeringen neste gang
AU pkt 8: Ghislain vikarierer i Sunde.
Vedtak:
Protokoll fra menighetsrådets møte 31.08.2016 godkjennes.
Protokoll fra menighetsrådets møte 28.09.2016 godkjennes.
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 18.10.2016 tas til orientering.
Innkalling og saksliste til menighetsrådets møte 02.11.2016 godkjennes

MENIGHETENS LIV
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Behandling
Basaren på lørdag. Arrangementet ble veldig bra, tross litt turbulent oppkjøring. Kunne godt ha solgt flere
lodd i forkant, det er vanskelig å få folk til å selge lodd. Veldig koselig lørdag. Vi vil gjerne ha begge
barnekorene til å opptre! Vi kan godt oppfordre til å gi rådet loddbøker neste år! Ikke alle i staben hadde
fått bok heller.
Når det er Babysang, småbarnssang, knøttekor osv. må vi veldig gjerne selge lodd. På kirkekaffe kan vi også
godt selge!
Personlig innspill: Det kjennes litt påtvungent i gudstjenesten når menigheten sier «Kristus døde. Kristus
stod opp. Kristus skal komme igjen.»
Vi har bestemt i vår gudstjenesteordning at dette er slik vi gjør det. Vi spiller innspillet videre til evaluering i
gudstjenesteutvalget uten å ta stilling til det.
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YouRock: Veldig flott gudstjeneste! Noen eldre hadde lest annonsen og trodd at det var rockegudstjeneste,
og turde ikke komme, de gikk glipp av noe! 15 barn er bra, men kanskje i minste laget for to menigheter. I
tillegg til brevene i posten kunne vi gjerne bruke facebook for å minne foreldrene om det! Superbra at det
var samarbeid med Tasta! Det er helt topp for barn og ungdom i bydelen.
Samarbeid om 5årstiltak, hvor bra fungerer det? Er det kanskje viktigere å bli kjent i Vardeneset kirken?
Det kan evalueres om tiltakene i hvert fall under skolealder holdes lokalt.
Forbønnsgudstjeneste med Stan Donn på søndag: Utfordrende å ha gudstjeneste med fokus på forbønn og
helbredelse i rammene for Den norske kirke, men Stan var veldig jordnær i sin presentasjon av bønn og
helbredelse. Gudstjenesten ble opplevd som god av de fleste som var der. En tilbakemelding var at det
kunne med fordel vært en bibeltime. Spørsmål om det passet så godt for så mange konfirmanter? I
skjemaene de leverer var det mange som sa at Stan Donn var det mest positive i gudstjenesten. Det var
heller ikke flere konfirmanter enn det har pleid å være i høst. Det kan være godt å være mer «alminnelig» i
stilen, slik det var på søndag. Bønnevandring er også noe vi bør fortsette med som vi pleier!
Silje Tolo Engebretsen skal ha tusen takk for å ha steppet inn og ledet Knøttekoret i ettermiddag, siden
Ghislain er syk!
Generalforsamling NMS til sommeren: Invitasjon til felles gudstjeneste 2. juli 2017!
Barnehagene må få invitasjon til julevandring snarest, helst i løpet av ei uke. (Tips: Forsøk å nå pedagogiske
ledere også med invitasjonen, ikke bare styrer, for da kan flere være med å ta avgjørelsen!)
Alterteppet vårt er muligens i dårlig forfatning, i følge en tilbakemelding. Vi har ført avvik på bakgrunn av
tilbakemeldingen, og rådet oppdateres når vi har mer informasjon.
Trosopplæringsteamet ønsker innkalling.
Vedtak:
Saken tas til orientering

ORIENTERINGSSAKER
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Behandling
AU

MR

09.11. 30.11.
14.12.

Fellesråd 14.12.
04.01.

Forslag til datoer for våren 2017: (Forslaget oppdatert etter fellesrådsdatoene ble klare 11. november. Nye
datoer i fet kursiv)
18.01. 08.02.

Fellesråd 01.02.
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22.02. 08.03.

Vinterferie 01.03.

22.03. 05.04.
19.04. 03.05.

Fellersåd 26.04.

31.05. 21.06.

Kr.Himmelfart 25.05. Fellesråd 14.06.

Utvalgsarbeid
Diakoniutvalget hadde ikke møte 26.10, det er utsatt.
Kapellstyret på Austre Åmøy har i høst hatt møter 25.08., 21.09. og 27.10. Referater foreligger ikke.
Gudstjenesteutvalget og Utvidet Trosopplæringsteam hadde felles møte 21.09.
Gudstjenesteutvalget hadde møte 27.09.
Gudstjenesteutvalget og Utvidet Trosopplæringsteam samles i løpet av november over forslag til liturgi for
gudstjenester i forbindelse med trosopplæringstiltak.

Menighetsrådssaker som ikke er avsluttet
32/15 Projektor/blending i kirkerommet

Spilles inn til neste års budsjett (Gjerulf)

85/15 FOKUS menighetsutvikling

MR arbeider videre under ledelse av sokneprest (Kjersti)

18/16 Planer og mål for menighetsarbeidet
Revidering/utarbeiding av mandat for utvalgene i Vardeneset menighet
-utvidet trosopplæringsteam

(Utv.ToT v/Sara)

-gudstjenesteutvalg

(GU v/Kjersti)

-ungdomsråd

Ønsker egentlig undommene dette? (Gjerulf)

-kulturutvalg

(KU v/Kantor)

Revidering av planer for arbeidet i Vardeneset menighet
-trosopplæringsplan og dynamisk trosopplæringshjul (Utv.ToT v/Sara)
-plan for ungdomsarbeid?

(se ungdomsråd)

-plan for kirkemusikk (kultur og kirkemusikk?)
-strategiplan

(KU v/Kantor)

Avhenger av de ovenstående planer (AU)

32/16 Besøk av menighetspedagog
-evaluering av fjorårets konf.opplegg deles med MR
61/16 Krav om barneomsorgsattest

(Gjerulf)

Vedtak:
Saken tas til orientering
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(konf.teamet tar opp saken. Gjerulf
minner på)

ØKONOMI
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Saken gjelder:
Rådets innspill til budsjettarbeid for 2017
I neste års budsjett vil vi gjerne ha mindre optimistiske inntektsberegninger, mer fokus på realisme.

Vedtak:
Saken tas til orientering

OPPDATERING AV LOKALE TILLEGG I STILLINGSINSTRUKSER
Forslag til vedtak:
Lokale tillegg i stillingsinstruks for diakon:
1.

Diakonen medvirker i søndagsgudstjenesten inntil hver 4 helg.

2.

Diakonen har ansvar for enkelte aktiviteter/trosopplæringstiltak rettet mot barn, ungdom og
familier, for eksempel babysang, småbarnssang og/eller annet.

3.

Diakonen er involvert i konfirmantundervisningen og har ansvar for konfirmanter med særskilte
behov.

4.

Diakonen har ansvar for oppfølging av smågruppefellesskapene i menigheten.

5.

Diakonen er ansvarlig for ungdomsklubben Laget.

6.

Diakonen er fagstillingenes kontaktperson på Austre Åmøy.

Lokale tillegg i stillingsinstruks for kantor:
1.

Kantor har ansvar for oppfølging og utvikling av menighetens musikkarbeid, blant annet barnekor
og knøttekor, ungdoms/konfirmantband, lovsangsteam, etc med tanke på å styrke og bygge
menigheten.

2.

Kantor bidrar til et variert musikalsk utrykk i gudstjenesten, blant annet ved at det legges opp til
bruk av band/moderne musikk minst en søndag i måneden.

3.

Kantor bidrar til at lokale musikalske krefter blir involvert i og tar del i gudstjenestelivet.

4.

Kantor er sekretær for kulturutvalg og gudstjenesteutvalg, og samarbeider med disse om planer og
programmer for menighetens musikalske liv.
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Behandling
Vedtak:
AU gis fullmakt til å utforme endelige utlysningstekster basert på stillingsinstrukser med de følgende lokale
tillegg.
Lokale tillegg i stillingsinstruks for diakon:
1.

Diakonen medvirker i søndagsgudstjenesten inntil hver 4 helg.

2.

Diakonen har ansvar for enkelte aktiviteter/trosopplæringstiltak rettet mot barn, ungdom og
familier.

3.

Diakonen er involvert i konfirmantundervisningen og har blant annet ansvar for konfirmanter med
særskilte behov.

4.

Diakonen har ansvar for oppfølging av smågruppefellesskapene i menigheten.

5.

Diakonen er ansvarlig for ungdomsklubben Laget.

6.

Diakonen er kontaktperson for Austre Åmøy.

Lokale tillegg i stillingsinstruks for kantor:
1.

Kantor har ansvar for oppfølging og utvikling av menighetens musikkarbeid, blant annet barnekor
og knøttekor, trosopplæringsgudstjenester, ungdoms/konfirmantband, lovsangsteam, etc med
tanke på å styrke og bygge menigheten.

2.

Kantor bidrar til et variert musikalsk utrykk i gudstjenesten, blant annet ved at det legges opp til
bruk av band/rytmisk musikk minst en søndag i måneden.

3.

Kantor bidrar til at lokale musikalske krefter blir involvert i og tar del i gudstjenestelivet.

4.

Kantor er sekretær for kulturutvalg og gudstjenesteutvalg, og samarbeider med disse om planer og
programmer for menighetens musikalske liv.

EVENTUELT
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedtak:
Saken tas til orientering.
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VALG AV LEDER, NESTLEDER OG REPRESENTANT TIL AU
Forslag til vedtak:
For det kommende år, fra og med i dag og frem til nytt AU velges i god tid før 1. januar 2018, velges
følgende:
Leder:
Nestleder:
Representant til AU:

Saken gjelder:
Det heter i §1.3 i «Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet» at:
«Menighetsrådet/kirkelig fellesråd velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant sine
medlemmer, leder og nestleder. Valget foregår skriftlig. Den som ett år har vært leder, kan unnslå seg valg
for det følgende år.»
Videre sier veiledningen at valget skal skje i god tid før 1. januar hvert år, og at det «kan kreves skriftlig
avstemning.» Veiledningen gir oss med den formuleringen anledning til å ikke gjennomføre skriftlig valg,
men at valget gjøres skriftlig dersom minst 1 medlem av rådet ønsker det. Det er flertallsvalg, og vi
stemmer først på leder, deretter på nestleder og til sist på representant.
Soknepresten sitter i arbeidsutvalget, og daglig leder er referent, mens Vardeneset menighetsråd har valgt
å ha tre folkevalgte med i AU: rådets leder og nestleder pluss en til. Arbeidsutvalget for Vardeneset
menighetsråd er saksforberedende til menighetsrådet og kan i noen tilfeller fatte vedtak på rådets vegne.
Ikke alle menigheter har et AU for sitt menighetsråd, men Vardeneset har funnet det nyttig, og de har
møttes to uker før hvert menighetsrådsmøte.
Det siste året har de tre folkevalgte vært leder Tormod Andreassen, nestleder Ina Stråtveit og representant
Janken Sæbø.

Vedtak:
For det kommende år, fra og med i dag og frem til nytt AU velges i god tid før 1. januar 2018, velges
følgende:
Leder: Tormod Andreassen
Nestleder: Ina Stråtveit
Representant til AU: Janken Sæbø

7

