Sakspapirer
Vardeneset menighetsråd
Møtested:

Vardeneset kirke - kirkestua

Møtedato:

30.11.2016

Tid: 19:00-21:30

Medlemmer:

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

Varamedlemmer:

Astri Lunde, Einar Johnsen, Gunn Kristin Lien, Dorrit Vignes Isachsen

Fra adm. (evt. andre):

Stefan Emmerhoff (prost), Andreas Borge Håmsø (programprodusent) Gjerulf
Noddeland

Merknader:

Innkalling sendt 23.11.2016. Sakspapirer sendt 25.11.2016. Mat og andakt v/Gunnar
Magnus

Saker til behandling:

Sak 80/16 –89/16

Eventuelt begrunnet forfall meldes til gjerulf.noddeland@stavanger.kommune.no snarest mulig.
1. vara møter fast. Alle vara har møterett, men kalles inn etter avtale og ved forfall.
Alle varamedlemmer er denne gang innkalt på grunn av forfall.

Saksliste
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GODKJENNING AV SAKSLISTE OG PROTOKOLLER
MENIGHETENS LIV
BESØK AV PROST STEFAN EMMERHOFF
BESØK AV PROGRAMPRODUSENT ANDREAS BORGE HÅMSØ
ORIENTERINGSSAKER
MØTEPLAN VÅREN 2017
KIRKEN I STAVANGER MOT 2020
OFFERFORMÅL 2017
BUDSJETTARBEID 2017
EVENTUELT

GJERULF NODDELAND
DAGLIG LEDER

Adresse
Dusavikkrossen 26
Postboks 201
4001 Stavanger

Telefon
51 83 66 80
Telefax
51 83 66 81

Org.nr
NO 985 235 600
Bankkonto
3201.07.44430

E-post
kirken@stavanger.kommune.no
Web
www.kirken.stavanger.no

GODKJENNING AV SAKSLISTE OG PROTOKOLLER
Forslag til vedtak:
Protokoll fra menighetsrådets møte 02.11.2016 godkjennes.
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 09.11.2016 tas til orientering.
Innkalling og saksliste til menighetsrådets møte 30.11.2016 godkjennes

Vedlegg:
Møte i Arbeidsutvalget for Vardeneset menighetsråd
Dato:

09.11.2016

Tid:

19.00 – 20.30

Sted:

Sakristiet (Vardeneset kirke)

Tilstede:

Tormod Andreassen (forsinket), Ina Stråtveit, Janken Sæbø, Kjersti Wee, Gjerulf Noddeland

Forfall:
Referat:

Gjerulf

A: SAKER I MØTET:
1. Bibel og bønn. Johannes 9,1-7
2. FOKUS: Gudstjeneste og veien videre er de siste to kapitlene. Gudstjenestekapitlet passer godt sammen
med å snakke om liturgi for tiltaksgudstjenester. Dette planlegger vi å gjøre 1. februar
3. Ung Kirke – Ca 80 tilstede, kanskje 7 fra Tasta. Godt gjennomført. Samarbeidsmøte i etterkant. Ingrid,
Maren, Pia og Thomas fra Tasta; Torill, Andreas, Sara og Kjersti fra Vardeneset. Vi skal ha 2 felles
gudstjenester i semesteret, der begge stabene er representert. Vi har felles liturgi for gudstjenestene,
den er veldig enkel.
4. Samarbeid Tasta/Vardeneset.
LysVåken blir også samarbeid med Tasta. Når vi er innkjørt får vi prøve å legge en plan for når vi er
hvor, sånn at et enkelt kull ikke får alle sine tiltak i en kirke!
5. Konf.festen: Hva blir programmet? Hvilke konfirmanter bidrar med hva? Gjerulf spør Sara
6. Stabsoppdatering
7. Utvalg: Felles utvalgssamling TOT og GU 15. des passer ikke for TOT
8. Skolegudstjenester: en ekstra, Tastarustå kommer inn dette året
9. Julevandring: Invitasjonen sier at opplegget passer for 3-6 åringer. Har vi anledning til å ha noe for de
ett og toåringene også? En enkel sangsamling eller noe? Bare stemningen idet de kommer inn i rommet
er verdifull.
10. Utlysningsforberedelser: Vi ønsker å gå videre.
11. Medarbeiderfesten – husk å sette dato og invitere!
12. Julaften: Barnekor? Menighetsrådsmedlemmer i døra osv?
B: OVERSENDES MENIGHETSRÅD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Orientering: Datoer, referater, saker som krever mer oppfølging, Nyttår, Samarbeid LysVåken
Møteplan våren 2017
Andreas kommer
Stefan kommer
Vedta offerformål 2017
Budsjettarbeid

MENIGHETENS LIV
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

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

Gjerulf Noddeland

BESØK AV PROST STEFAN EMMERHOFF
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Saken gjelder:
Prosten er rundt og besøker menighetsrådene. Han har signalisert at han ønsker å bruke litt tid på disse
temaene:
Reformasjonsjubileumsåret for Luther
Kirken i Stavanger mot 2020
MUV – menighetsutvikling. Er dette noe for Vardeneset Menighet. Inspirasjons- og informasjonsmøte i
Hinna kirke 19.01.
Hva er menighetsrådet opptatt av for Vardeneset menighet?

Gjerulf Noddeland

BESØK AV PROGRAMPRODUSENT ANDREAS BORGE HÅMSØ
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Saken gjelder:
En gang i året inviteres de ansatte til et besøk i menighetsrådet for å gi rådet et innblikk i arbeidshverdagen,
med satsingsområder, gleder og utfordringer. Sist gang Andreas var med, var, i januar 2014, så det er godt
på overtid
Andreas har 100% stilling som programprodusent i trosopplæringen. På oppfordring fra menighetsrådet
benyttes deler av denne tiden til eksterne oppdrag mot betaling, og til prosjekter som har fått

prosjektstøtte. På denne måten blir den tilgjengelige stillingsprosenten til arbeid i menigheten noe
redusert, men det blir også kostnaden i trosopplæringsbudsjettet.
I Vardeneset menighet er trosopplæringsplanen i stor grad bygget opp omkring film- og mediaproduksjon.
Dette har vist seg å gi et attraktivt trosopplæringstilbud, noe som vises igjen både i ren statistikk, og i
tilbakemelding fra deltakere og familier. Stillingen til Andreas er sentral i dette.
Produksjon av video er en tid- og kunnskapskrevende prosess, men en stor del av Andreas’ arbeidstid
brukes i det tilstøtende menighetsarbeid. Interessegruppene VM-Studio og VM-Media har i lengre tid vært
av det mest veldrevne ungdomsarbeidet i menigheten, og disse ligger under Andreas’ arbeidsområde. I
tillegg er Andreas vår kontaktperson i follow me, og han har koordineringen av det viktige
ledertreningsopplegget vi er med i gjennom follow me.

Gjerulf Noddeland

ORIENTERINGSSAKER
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Saken gjelder:
AU

MR
30.11.

14.12.

Fellesråd 14.12.

Forslag til datoer for våren 2017: (Oppdatert etter fellesrådsdatoene ble klare 11. november)
04.01.
18.01. 08.02.

Fellesråd 01.02.

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
Pr dags dato foreligger det ikke nye utvalgsreferater siden forrige MR-møte.

Menighetsrådssaker som ikke er avsluttet
32/15 Projektor 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

(konf.teamet tar opp saken. Gjerulf
følger opp)

(Gjerulf)

Gjerulf Noddeland

MØTEPLAN VÅREN 2017
Forslag til vedtak:
AU

MR
04.01.

18.01. 08.02.

Fellesråd 01.02.

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.

Saken gjelder:
Vi har fått dato for fellesrådsmøter. Det foreslås derfor at februarmøtet som var foreslått avholdt 1.
februar, flyttes til 8. februar. AU 15. februar flyttes til 22. februar. Resten av planen forblir uendret.

Gjerulf Noddeland

KIRKEN I STAVANGER MOT 2020
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering
Spørsmålene i vedlegget behandles i neste møte.

Saken gjelder:
Oppfølging av prosjektet «Kirken i Stavanger mot 2020»

Vedlegg:

Til menighetsrådene i Stavanger.
Bakgrunn:
Innhentingen av informasjon til prosjektet «Kirken i Stavanger mot 2020», avdekket mange spennende
ønsker angående kirkens relevans og utviklingen i årene framover. Det neste halve året vil prosjektet se
nærmere på tre av de temaene som ble hyppigst nevnt, nemlig «Ungdom 16-30», «Gudstjenester og hellige
handlinger» og «Diakoni». Disse kan leses mer om på: www.kirken.stavanger.no/kirken-mot-2020/
Dette betyr ikke at andre områder er uviktige. Prosjektets hovedmål er fremdeles å se på helheten mht.
relevans, organisasjonskultur og ressursbruk i kirken. Men ved å arbeide konkret med enkeltemner
innenfor ungdom, diakoni, hellige handlinger, samt en fjerde kategori vi har kalt «annet», håper vi å gjøre
erfaringer som kan skape ringvirkninger også for kirkens andre felt.
Vedlagt er fire spørsmålsark; ett per tema.
Vi ber menighetsrådet drøfte og besvare disse innen 5.mars.
Fristen er satt først om nesten fire måneder fordi spørsmålene er store og viktige. De må gjerne drøftes i
mindre grupper og utvalg og i stab, før man vedtar menighetens svar i menighetsråd. Vi ønsker også dialog
med prosjektet underveis. Tidsfristen bør også muliggjøre å behandle dem over flere møter, eller sette opp
et ekstra menighetsrådsmøtet til dette.
Vi håper dere ser verdien av spørsmålene og slike drøftinger også internt i menigheten. Det er avgjørende
for prosjektet at det ikke kun foregår på Fellesråds- eller bispedømmenivå, men først og fremst i
menighetene. Dermed er prosessen og arbeidet med disse spørsmålene nesten like viktige som svarene
man måtte komme fram til.
Vi har forståelse for at man ikke kan gå like dypt inn i alle temaene. Menighetene står fritt til å velge hvor
de vil legge sitt hovedfokus, og å f.eks. si at «dette temaet har vi valgt å kun drøfte i AU eller stab e.l.» Det
er viktig at ikke dette blir et tidkrevende skrivebordsarbeid. Prioritere derfor samtalene, framfor
sluttproduktet, og send evt. svarene kun i stikkordsform, om det er tidsbesparende. Det er for øvrig viktig
at det som dere sender fra dere er vedtatt i Menighetsrådet.
Ved spørsmål, ta kontakt!
Med vennlig hilsen
Tor Magne Nesvik
Prosjektleder
Kirken i Stavanger mot 2020
tor.magne.nesvik@stavanger.kommune.no / 91197737.

Aldersgruppen 16-30
En relevant kirke er til stede for ungdom og unge voksne! De er viktige fordi de er i en viktig brytningstid i
livet der kirken bør være til stede. Men de skal også forme fremtidens kirke. Hvordan vi er kirke for folk i
ungdomstiden, er avgjørende for hva de tenker om kirken også når de blir voksne. Men kirken skal ikke
bare tilby ungdommene noe, men også formes av ungdommene selv.
Les mer om hva som foregår for ungdom i dag, samt noen eksempler fra andre byer, på prosjektsiden om
ungdom:
http://kirken.stavanger.no/Artikler/Nyheter/ArticleId/41838/Hva-skjer-av-og-for-ungdom-og-unge-voksnei-kirken-i-Stavanger

Spørsmål til menighetsrådet:
Hva tenker dere som menighet at disse aldersgruppene er opptatt av, eller «trenger kirken til»?
Hva oppnår menigheten i dag for denne målgruppen?
Hva ønsker menigheten å oppnå for denne målgruppen?
For å oppnå det dere ønsker; hva må menigheten i så fall…
…fortsette med å…?
…gjøre mer av?
…begynne med?
…gjøre mindre av?
…slutte med?
For å oppnå det dere ønsker, hva må kirken i Stavanger som helhet i så fall…
…fortsette med å…?
…gjøre mer av?
…begynne med?
…gjøre mindre av?
…slutte med?

Gudstjenester og hellige handlinger
Hvem når vi med våre ulike hellige handlinger? Hvem når vi ikke? Hvor stor del av kirkens ressurser ønsker
menigheten skal brukes på søndagens gudstjeneste? I deler av befolkningen kan det se ut til at møter,
andakter, korøvelser, liturgiske samlinger, åpen kirke, kirke-kaféer osv. oppleves som vel så viktige «hellige
handlinger» som den tradisjonelle gudstjenesten. Hvordan forholder menigheten seg til dette, hvis det i det
hele tatt stemmer hos dere? I hvilken grad preger det ressursbruken? Og hva med forholdet mellom
frivillige og vigslede/ansatte sine ansvarsområder i framtidens kirke? Hvilket gudstjenesteliv ønsker egentlig
menighetsrådene? Denne type tematikk håper vi kan danne noe av bakteppet for spørsmålene under.

Spørsmål til menighetsrådet:
I hvilken grad forløper de forordnede gudstjenestene slik menighetsrådet ønsker mht. gudstjenestetype,
tidspunkt, målgruppe, eventuell variasjon osv.? Hvilke endringer ville dere eventuelt foretatt om
menighetsrådet i 2020 hadde blanke ark, kunne disponere sine ressurser fritt, var fristilt fra biskopens
forordning, og fikk godkjent enhver endring i gudstjenesteordningen?
Hvordan ville årshjulet eller uka i menigheten, i bydelen eller i byen se ut mht. hellige handlinger?
For å oppnå dette; hva måtte menigheten i så fall…
…fortsette med å…?
…gjøre mer av?
…begynne med?
…gjøre mindre av?
…slutte med?

For å oppnå menighetens ønsker, hva må kirken i Stavanger som helhet i så fall…
…fortsette med å…?
…gjøre mer av?
…begynne med?
…gjøre mindre av?
…slutte med?

Hva tenker menighetsrådet om potensialet for frivillige medarbeidere mht. temaet ovenfor?

Hva tenker menighetsrådet blir de viktigste oppgavene for lønnede medarbeidere mht. temaet ovenfor?

Diakonale perspektiv
Kirken som fellesskapsarena og relasjonsbygger. Kirken som gir rom for de eksistensielle samtalene,
utfordrer til refleksjon om verdispørsmål. Kirken som legger til rette for tenkning om hvordan det er å være
menneske i dag, bak alle fasadene. Kirken som både spør hvem som i dag faller utenfor og trenger et ekstra
blikk, men også er til stede for mennesket som tilsynelatende ser ut til å klare seg selv. Disse temaene er
mange opptatt av både når vi spør etter kirkens relevans i en ny tid. I prosjektet har vi samlet denne
tematikken under betegnelsen «diakonale perspektiv». Vi skiller mellom to temaer:
-Diakoni knyttet til ulike typer «utenforskap»
-Diakoni knyttet til «folk flest» og ønsket om relasjoner, mening, fellesskap, verdiforankring, undring osv.

Spørsmål til menighetsrådet:
«Utenforskap»: Integrering av flyktninger

Hvordan ønsker menighetsrådet at deres egen menighet og kirken i Stavanger som helhet skal arbeide
ovenfor spørsmål knyttet til integrering av flyktninger og nyinnflyttede med utenlands opprinnelse i
kommunen?
«Utenforskap»: Eldre hjemmeboende og beboere på sykehjem/institusjonene
Hvordan ønsker menighetsrådet at deres egen menighet og kirken i Stavanger som helhet skal arbeide
ovenfor spørsmål knyttet til beboerne på sykehjem og liknende institusjoner?
«Utenforskap»: Samarbeid med andre diakonale aktører
Hva ønsker menighetsrådet å oppnå med dagens samarbeid, eller med eventuelt økt samarbeid med
diakonale aktører som Bymisjonen, Dialogsenteret, Kia, NMS, IMI-kirken osv.?
«Samtaler, relasjoner, eksistens»:
Hva ønsker menighetsrådet å oppnå mht. å imøtekomme folks opptatthet av eksistensielle spørsmål, tro og
tvil, og utfordringene knyttet til ensomhet, skam, stress, prestasjonsjag osv.?
Hva ønsker menighetsrådet at kirken i Stavanger som helhet kan tilby innenfor en slik tematikk?
I hvilken grad tenker menighetsrådet at kirken og menigheten skal være opptatt av og svare på slike
«samfunnsdiagnoser» og behov?
Felles for både «utenforskap» og «samtaler, relasjoner, eksistens»
Hva tenker menighetsrådet om potensialet for frivillige medarbeidere mht. temaene ovenfor?
Hva tenker menighetsrådet blir de viktigste oppgavene for lønnede medarbeidere mht. temaene ovenfor?

Annet
Det finnes selvsagt en rekke andre viktige spørsmål for kirkens framtid. Men prosjektet kan ikke se på alt
samtidig. Har dere andre emner som dere som menighet er opptatt av, så gi gjerne innspill også på dette.
«Annet»-kategorien omhandler ellers arbeid med å se på struktur og organisering, på prosessen omkring
kommunesammenslåing og tematikk som kirken ved bispedømmene, fagforeningene, kirkemøtet eller
kommunen ellers er opptatt av.
Ressurssituasjonen i årene framover tilsier behovet for en økt satsing på frivillighet, en vurdering av hvor
mange staber og menighetsråd som det er gunstig å ha, et kritisk blikk på hvilke arbeidsoppgaver som skal
prioriteres, potensialet for andre, eksterne finansieringsordninger og givertjenester, et fokus på økt
samarbeid og koordinering av menighetenes arbeid på tvers av dagens menighetsgrenser, og behovet for
økt fokus på markedsføring, informasjon osv.
Disse spørsmålene vil blant annet utredes videre i løpet av våren 2017, og menighetsrådene vil inviteres til
nye drøftingsrunder. Men kom gjerne med innspill alt nå om det er tematikk dere har høyt på agendaen i
menighetsrådet knyttet til årene fram mot 2020!

Gjerulf Noddeland

OFFERFORMÅL 2017
Forslag til vedtak:

OFFERSØKNADER 2017
Søkere:

TILDELING
2014 2015 2016 2017

KPK Fellessøknad

1 Acta – Barn og unge i Normisjon
2 Alpha Norge
3 Areopagos
4 BarneVakten
5 Bibelleseringen i Norge
6 Bibelskolen i Grimstad
7 Bildøy Bibelskole, Bergen
8 Blå Kors
De fire diakoniinstitusjoner (Bergen Diakonissehjem,
Det norske Diakonhjem, Diakonissehuset Lovisenberg,
9 Menighetssøsterhjemmet)
10 Den indre Sjømannsmisjon
11 Den Norske Israelsmisjon
12 Den norske kirke - Reformasjonen 500 år
13 Det Norske Bibelselskap
14 Det norske Menneskerettighetsfond
15 Det Norske Misjonsselskap
Det teologiske Menighetsfakultet

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

(SAT7) (SAT7)

16

17
18
19
20

21
22
23
24

25
26
27
28

Dronning Mauds minne høgskole, høgskole for
førskolelærerutdanning
Evangeliesenteret
Evangelisk Orientmisjon
Familie & Medier, Kristen Medieforum
Gå Ut Senteret
HimalPartner
IKO – Kirkelig pedagogisk senter
Institutt for sjelesorg
Join Good Forces
KFUK KFUM Global
KFUK– KFUM-Speiderne
Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

29 Kirkens Bymisjon
30 Kirkens Familievern
31 Kirkens Fengselsarbeid
32 Kirkens Nødhjelp
33 Kirkens Sosialtjeneste
34 Kristen Idrettskontakt, KRIK
35 Kristen Muslimmisjon
36 Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte, KABB
37 Kristent Interkulturelt Arbeid
38 Kristent Arbeid Blant Arabere (K.A.B.A.)

39 Kristne Arbeidere
40 Maritastiftelsen
41 Menneskeverd
42 Misjonsalliansen
43 Misjon uten grenser
44 Mission Aviation Fellowship Norge
45 Navigatørene
46 Nettverk fornyelse
47 NLA Høgskolen
48 Norea Mediemisjon
49 Norges KFUK-KFUM (60:40 krets:hovedkontor)
50 Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS)
51 Norges Kristelige Studentforbund
52 Normisjon
53 Norsk Luthersk Misjonssamband
54 Oase
55 P22
56 Refugee Alliance
57 Retreatstedene Tomasgården og Sandom
58 Rådet for Psykisk helse
59 Saabels venner
60 Signo
61 Sjømannskirken
62 Stefanusalliansen
63 Stiftelsen Korsvei
64 Strømmestiftelsen
65 Søndagsskolen Norge
66 Til Helhet
67 Ung kirkesang
68 Ungdom i Oppdrag
69 VID vitenskapelige høyskole (MHS++)
70 Voksne for barn
71 Wycliffe
72 Åpne Dører
Separate søknader
Amathea
Bønn for Den norske kirke (BNK, ordet.be, kirken.be)
CARE Norge
Hald Internasjonale Senter
Kirkelig dialogsenter Stavanger
Kirkens SOS i Rogaland
Stavanger bispedømmeråd, fellestjenester (ungd.ting)
Søndagsskolen, Rogaland krets
Utstein Pilegrimsgard
SUM

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

18

19

1
1
19

19

Fordelingsnøkkel mellom interne og eksterne formål: 50/50 :
Type

Mottaker

Interne formål

Menighetens arbeid
Diakoni
Barne- og ungdomsarbeid
Sum

Eksterne
formål

NMS - Misjonsprosjekt SAT-7
Diverse, se egen liste
Sum
Sum totalt

2014 2015 2016 2017
6
6
6
6
1
1
1
1
17
18
17
17
24
25
24
24
6
5
6
6
18
24
48

19
24
49

19
25
49

19
25
49

Julaften: Kirkens nødhjelp og SAT-7 (50:50)
Fasteaksjonsoffer: Kirkens Nødhjelp
Såmannssøndag/Bibelsøndag: Bibelselskapet
Konfirmasjon: BU-arbeid
Annethvert år Stefanusalliansen og Åpne dører på Søndag for forfulgte
Dersom det kuttes i antall gudstjenester, skal det gå ut over
offer til interne formål

Saken gjelder:
Menighetsrådet har fått en rekke søknader om offer. Her er satt opp offer til samme antall gudstjenester
som de siste to år, med forslag om å gi til de samme mottakere. Endringsforslag fremmes i møtet, ethvert
forslag om ny mottaker følges av forslag om hvilken mottaker som skal ut.
Det har kommet signaler om reduksjon i antall gudstjenester, men ikke detaljer. Det foreslås at vedtaket tar
høyde for en reduksjon ved å vedta at en nedskjæring i antall gudstjenester ikke skal ramme eksterne
offermottakere, kun interne.

Gjerulf Noddeland

BUDSJETTARBEID 2017
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Saken gjelder:
Budsjettarbeidet har ikke kommet langt nok til at det foreligger et balansert utkast.

Gjerulf Noddeland

EVENTUELT

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Gjerulf Noddeland

