Sakspapirer
Vardeneset menighetsråd
Møtested:

Vardeneset kirke - kirkestua

Møtedato:

08.02.2017

Tid: 19:00-21:30

Medlemmer:

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

Varamedlemmer:

Astri Lunde

Fra adm. (evt. andre):

Ola Ohm (diakon- og kantorvikar) Gjerulf Noddeland

Merknader:

Innkalling sendt 01.02.2017. Sakspapirer sendt 03.02.2016. Mat og andakt v/Heidi

Saker til behandling:

Sak 1/17 –10/17

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.
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GODKJENNING AV SAKSLISTE OG PROTOKOLLER
MENIGHETENS LIV
BESØK AV OLA OHM
ORIENTERINGSSAKER
KIRKEN I STAVANGER MOT 2020
ACTA MUSIKKVERKSTED VIKEN
ØKONOMI
AVSLUTNING AV UTGÅTTE DRIFTSFOND
MENIGHETSRÅDETS KONFIRMANTFEST 2017
EVENTUELT
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DAGLIG LEDER
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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
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www.kirken.stavanger.no

GODKJENNING AV SAKSLISTE OG PROTOKOLLER
Forslag til vedtak:
Protokoll fra menighetsrådets møte 30.11.2016 godkjennes.
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 18.01.2017 tas til orientering.
Innkalling og saksliste til menighetsrådets møte 08.02.2017 godkjennes

Vedlegg:
Møte i Arbeidsutvalget for Vardeneset menighetsråd
Dato:

18.01.2017

Tid:

19.00 – 20.30

Sted:

Sakristiet (Vardeneset kirke)

Tilstede:

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

Forfall:
Referat:

Gjerulf

A: SAKER I MØTET:
1. Bibel og bønn. Johannes 1,15-18
2. Kulturarr. Kvinner i Bibelen. Vi kan få en forestilling for 3000,- (Ola mente det stemte ikke, så prisen
dobbeltsjekkes.) Kan prisen dekkes av inngangspenger, så går det veldig bra, men det bør ikke koste
noe som ikke kan dekkes inn av støtte eller inngangspenger. Staben kan ta det videre.
3. Musikkverksted + Viken Folkehøgskole. Inge Andreas hadde et veldig kjekt verksted for konf.bandet.
Han kan ha et større verksted for flere ifm påsken, f.eks med alle konfirmanter herfra pluss Tasta. Vi har
kanskje ikke musikere som er drevne nok til å få fullt utbytte av 5 dager på Viken? De som får tilbud kan
få kurs mot at de fungerer som husband påfølgende skoleår. Andre som vil kan også reise, men for
egen regning. Kan Inge Andreas vurdere for oss i påsken om vi har noen vi bør satse på?
4. Gudstjenesteutvalg og Utv.TOT avsluttet ikke arbeidet i sitt møte i går, men går videre og kommer
tilbake til MR med resultatet når det foreligger.
5. Ny komfyr – priser, hel komfyr eller innbygging? Innbygging krever ny trefasekurs (en til koketopp, en til
stekeovn) og blir derfor fort dyrere med utgift til elektriker. Sjekker innkjøpsavtale Stavanger kommune
og mulighet for rabatter gjennom Jan Inge.
6. Programheftet – gjennomgang av programheftet i MR? Nei, men bladet er godt, så det kan vi skryte av!
7. 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 når liturgien er klar, se pkt
4.
8. Julegaven 2016. NAV ombestemte seg i ellevte time. Gaven gikk likevel til julefeiring for vanskeligstilte,
men via Frelsesarmeen istedenfor NAV. Tormod mener vi kan prøve igjen til neste år, hans kontakt i
NAV mener det skal la seg gjøre.
9. Høring: Ordning for utnevning av biskoper (frist 15. mars) Vi sender epost til rådet for å høre om noen
ønsker å lage utkast til høringssvar på våre vegne. Høringssvar kan godkjennes i MR 8. mars.
10. Medarbeiderfest: Godt besøkt, godt program, fornøyde både ungdom og voksne. Kolliderte dessverre
med en forestilling i domkirken som i hvert fall to av menighetsrådet var involvert i. Synd at ikke flere
fra rådet fikk vært med.

11. Samarbeid med A-senteret; skal vi ha noe mer? Det vi skal ha er en felles gudstjeneste på høsten.
Grillfesten ble ikke noe mer av. Skal vi prøve oss på for eksempel en besøkstjeneste? Hva er aktuelt?
12. Brev til neste års konfirmanter. Får HEF sende til alle så vil vi også sende til alle. Vi sender vårt brev før
påske, og har gjerne med litt info om grupper og greier.
13. Projektor/blending i kirkerommet. I tillegg til budsjettet, så tar vi det opp igjen med Fellesrådet.
Blendingsbehov ligger i tiltakslista hos byggsjef Kauf, og både kirkevergen og biskopen så selv hvordan
bildekvaliteten var, på visitas i 2014.
14. Dato for årsmøte: Etter gudstjeneste med dåpsskole 2. april.
Det heter innen 1. mars, men det har aldri gått i praksis pga regnskapsrevisjon. 19. mars er fortsatt litt
tidlig mtp å få inn revidert regnskap i årsmelding, som skal være tilgjengelig minst en uke i forveien. 26.
mars er kirkemiddag, 9. april er palmesøndag og 16. april er 1. påskedag. 23. april blir i seneste laget.
15. Automatisk ringing i Austre Åmøy kapell er snart nødvendig pga kirketjeners dårlige helse. Saken er
videresendt byggdrift v/Jan Henrik Kauf.
16. Nyttår 17/18 – støtten som kom til felles nyttårsfest er søkt og innvilget overført til neste års fest.
Gruppen «Ungdomsarbeid på tvers» tar tak i det i vår.
17. St.Hans 17 – Torill har sagt ja til å være prosjektleder!
18. Ny IT-plattform m/både intranett og nettsider er på trappene, når Stavanger kirkelige fellesråd går fra
kommunen til Kirkepartner som IT-leverandør. For menigheten er det nok endring i nettsider og
ansattes epostadresser som blir mest merkbart.

B: OVERSENDES MENIGHETSRÅD:
1.
2.
3.
4.
5.

Orientering: Datoer, referater, saker som krever mer oppfølging, (Alterteppet), Kirken uten staten
Andreas inviteres
Opplegg til konf.fest
Regnskap og budsjett
2020

Gjerulf Noddeland

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 OLA OHM
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering
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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 Ola var med, var som sokneprest, denne gang blir
det med avskjed som prest, og med et blikk videre på vikariater.
Ola har etter endt oppsigelsestid 31. januar 2017 avsluttet sin 50% stilling som prest på Austre Åmøy, der
han har vært i ti år.
Siden august i fjor har han vært diakonvikar i 50% stilling, og fra 1. februar 2017 er han også kantorvikar i
50% stilling. Begge disse vikariatene varer ut juni 2017.
Han skal ha permisjon fra begge vikariatene for å ta ut 6 uker av fedrekvoten fra vinterferien til påske.

Gjerulf Noddeland

ORIENTERINGSSAKER
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Saken gjelder:
AU

MR
08.02.

22.02. 08.03.

Fellesråd 01.02. (avlyst)
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.

Andre viktige datoer
05.03.

Holocaust-markering med Nina Grünfeld

02.04.

Menighetens årsmøte (etter gudstjenesten)

04.04.

Fasteaksjonen

20.04.

Konfirmantfesten

23.06.

Sankt Hans på Fyret
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Kirken uten staten
I 2017 er det 500 år siden Martin Luther formulerte sine 95 teser mot avlatshandelen. Det ble starten på
dype endringer i det europeiske kulturelle, religiøse og politiske landskapet. Reformasjonsjubileet blir
markert på mange måter i kirkene i løpet av 2017 og gir anledning til fornyet oppmerksomhet om det
sentrale i vår kristne tro.
For den kirken Luther kritiserte var ikke stat-kirke-relasjonen noe debattema. I det norske arbeidet med
endringer i kirke-stat-relasjonen har to hovedhensyn stått sentralt de siste 50 årene: Hensynet til
religionsfrihet og likestilling mellom tros- og livssynssamfunn, og hensynet til selvstendighet for Den norske
kirke. Begge hensyn har sammenheng med vernet av religionsfrihet i menneskerettighetene.
Endringene i grunnloven i 2012 og virksomhetsoverdragelsen fra 1. januar 2017 endrer vilkårene for Den
norske kirke. Men kirkens virksomhet og lokale nærvær blir ikke endret.
Stat-kirke-spørsmålet handler ikke bare om Den norske kirkes forhold til staten. Det handler vel så mye om
hva slags stat den norske staten skal være. Og det handler om hvordan staten forholder seg til tros- og
livssynssamfunn generelt.
Datoen 1. januar 2017 markerer et tydeligere skille mellom stat og kirke: Nå er ikke lenger biskoper, proster
og prester embets- eller statstjenestemenn. Kirkerådet og bispedømmerådene er ikke lenger statlige
forvaltningsorganer. Kirkemøtet har overtatt mye av den myndigheten som tidligere lå i statsforvaltningen,
og er det øverste representative organet for det nye rettssubjektet Den norske kirke.
Det siste hundreåret har staten overført stadig nye ansvarsområder til organer for Den norske kirke. I 1920
fikk vi menighetsråd, deretter fulgte innføring av bispedømmeråd i 1933. I 1934 ble Bispemøtet formalisert
og i 1984 ble Kirkemøtet opprettet. Ny kirkelov som blant annet regulerer forholdet mellom kommunen og
menighetene, kom i 1996 og de kirkelige fellesrådene ble opprettet.
Som en konsekvens av grunnlovsendringene fra 21. mai i 2012 er Den norske kirke nå et selvstendig
trossamfunn og rettssubjekt med Kirkemøtet som øverste organ.
Den norske kirke er skrevet inn i grunnloven i paragraf 16: Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke,
forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.
Vi vil også i årene fremover fylle oppgaven som Norges folkekirke, åpen for alle, et sted der man kan få rom
for sin tro, tvil og undring, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.
Austre Åmøy
Det har kommet signaler fra bispedømmet via Ola Ohm om at forordnede gudstjenester i Austre Åmøy
kapell er under diskusjon, og at det er to aktuelle utfall: Enten vil forordnede gudstjenester i Austre Åmøy
kapell opphøre helt, eller så vil forordningen reduseres fra annenhver søndag til én gang i semesteret.
Åmøy blir da sett under ett, med to forordnede gudstjenester på Vestre Åmøy og to på Austre Åmøy hvert
år. Arbeidet for å få til automatisk ringing i kirkeklokken i kapellet (AU 18.01.17 sak 15) avventer vedtak.
Krav om barneomsorgsattest
Fra og med 2017 krever Vardeneset barneomsorgsattest også fra frivillige som har ansvar for mindreårige.
Det står for tiden 16 navn på lista over dem som skal levere attest, 5 fra søndagsskolen, 5 fra Evig Nice og 6
ungdomsledere. Den første attesten kom inn allerede i slutten av januar.
Høring: Ny ordning for utpeking av biskoper
Høringsfrist 15. mars. Rådets medlemmer er forespurt om en eller flere ønsker å forfatte et forslag til
høringssvar på vegne av Vardeneset menighet. Dersom det er aktuelt, vil forslag til høringssvar behandles i
menighetsrådets møte 8. mars.
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Ny vigselsliturgi - arbeidsgivers ansvar
En prest (vigsler) har en lovhjemlet adgang til å reservere seg mot å utføre vigsel av likekjønnede, jf
ekteskapslovens § 13. Det vil være arbeidsgivers ansvar (prost og biskop) å sørge for at retten til kirkelig
betjening i forbindelse med vigsel likevel blir imøtekommet på en fullt ut likeverdig måte for likekjønnet
som for ulikekjønnet vigsel.
Ekteskapsloven gir ikke andre tilsatte en tilsvarende reservasjonsrett. Kirkemøtet har gitt uttrykk for at
også andre kirkelige tilsatte bør ha en tilsvarende «mulighet til ikke å medvirke» (sak KM 06/17 pkt. 6). Det
tilligger den enkelte arbeidsgiver (kirkelig fellesråd) å håndtere eventuelle anmodninger fra
fellesrådstilsatte arbeidstakere om fritak fra medvirkning.
Utvalgsarbeid
Referat fra kapellstyrets møte 23.01.2017 er vedlagt.
Gudstjenesteutvalget og Utvidet Trosopplæringsteam har 17.01.2017 hatt felles møte for å arbeide med
liturgi og opplegg til tiltaksgudstjenester (Gudstjenester der trosopplæringstiltakene er sentrale). Arbeidet
ble ikke ferdigstilt og utvalgene jobber videre med saken. Det lages ikke referat fra møtene, arbeidet vil bli
presentert i form av det ferdige produkt.
Diakoniutvalget hadde møte 25.01.2017, men referat er ikke ferdigstilt. Utvalget har i det siste blant annet
arbeidet med menighetsrepresentant/kontaktperson til Utstein Pilegrimsgård og til Kirkens SOS,
Kirkemiddag etter gudstjenesten 26. mars, mulig inspirasjonskveld for husfellesskap med mer.
Ola Ohm har signalisert at han kunne tenke seg å ta opp Kulturutvalget i sitt vikariat som kantor, og
Misjonsutvalget i sitt vikariat som diakoniarbeider.
Budsjettarbeid 2018 - Handlings- Og Økonomiplan (Høp) 2018-2021 for Stavanger Kirkelige Fellesråd
Budsjettskriv 2018 vedlagt.
Menighetsrådssaker som ikke er avsluttet
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)

-kulturutvalg

(KU v/Kantor)

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

(follow me? Gjerulf)

-plan for kirkemusikk (kultur og kirkemusikk?)

(KU v/Kantor)

-strategiplan

(AU)

Avhenger av de ovenstående planer

32/16 Besøk av menighetspedagog
-evaluering av fjorårets konf.opplegg deles med MR
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(konf.teamet tar opp saken. Gjerulf
følger opp)

Vedlegg:

Den norske kirke
Stavanger kirkelige fellesråd
Kirkevergen
Stavanger kirkelige fellesråd, Postboks 201, 4001 STAVANGER
Bekkefaret menighet, Sigurd Olav Lende
Domkirken menighet, Randi Dykesteen
Gausel menighet, Olaug Mestad Slettbakk
Hafrsfjord menighet, Magnar Helgeland
Hillevåg menighet, Solveig Myklatun
Hinna menighet, Katrine Pedersen
Hundvåg menighet, Solveig Bryngelsson
Kampen menighet, Ole Hellebust
Madlamark menighet, Berit H Sørlie
St. Johannes menighet, Signe Wolden
Sunde menighet, Margreta Vik Stokke
St. Petri menighet, Kamilla Eikeland Bergstrøm
Stokka menighet, Kari Arnøy
Tasta menighet, Turid Helgeland
Tjensvoll menighet, Else Rasmussen
Varden menighet, Kari Wathne Motland
Vardeneset menighet, Gjerulf Noddeland
Dato
23.01.2017

Deres ref

Sid

Journal

Arkiv

Saksbehandler

17/38-1

101/17

100

Arne Mossige, 51 84 04 06

BUDSJETTARBEID 2018 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN
(HØP) 2018-2021 FOR STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD
Vi har startet opp budsjettarbeidet for budsjettåret 2018.
Dette arbeidet gjelder også handlings- og økonomiplan (HØP) for perioden frem til 2018-2021.
Budsjettforslaget skal behandles i Stavanger kirkelige fellesråd 26. april 2017. Etter kirkeloven § 15 er det
budsjettforslag fra kirkelig fellesråd som danner grunnlaget for hva kommunen utreder av midler til kirkelig
virksomhet. Stavanger kommune ber normalt om at budsjettforslaget foreligger i andre halvdel av april.
Vanlig praksis er at det ved utarbeidelsen av årsbudsjett for kommende år, samt økonomiplanen for
kommende fireårsperiode, tas utgangspunkt i vedtatt årsbudsjett for inneværende år, samt vedtatt
økonomiplan for inneværende planperiode.
Vi er opptatt av å få med oss mest mulig av de behov som er relevant for budsjettforarbeidet. Det dreier
seg ikke minst om behov for større bygningsmessige investeringer. Det vil eksempelvis være
rehabiliteringer, større reparasjoner, ombygginger, universell utforming, forbedringer/endringer av
funksjonalitet i bygning, nybygg, orgelsaker, høyttaleranlegg osv. Videre er arbeidet med handlings- og
økonomiplanen tidspunktet for å gjennomtenke, og å fremme eventuelle behov for volumøkninger eller
nye stillinger. Volumøkninger kan f. eks. gjelde permanent økt behov for midler til vedlikehold, som vi de
senere år har arbeidet for å få gjennomslag for inn mot kommunens behandling av HØP-en. Vi vil legge til at
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det de senere år ikke har vært gitt uttelling på de forslag om flere stillinger som har vært med i
virksomhetens HØP.
På denne bakgrunn ber vi om innspill fra menighetsrådene slik at vi kan få et så godt grunnlag for
budsjettarbeidet som mulig. Vi ber om at menighetene gir sitt svar på denne henvendelse innen utløpet av
20. mars 2017, men gjerne tidligere om mulig.
Nye prosjekt som krever betydelig forarbeid i form av kalkulasjoner, vurderinger, avklaringer rundt
eiendomsforhold eller reguleringsbestemmelser vil naturlig nok kunne ha vansker med å bli med i den
handlingsplan som legges fram for Stavanger kommune ultimo april 2017. Slike saker vil en naturlig kunne
ha en grundig og ryddig saksbehandling på fram mot neste rullering av HØP-en.
Vedlagt er økonomiplanen for inneværende periode slik den er vedtatt av Stavanger kirkelige fellesråd for
perioden 2017-2020, samt vedtak fattet i bystyret i desember 2016. Som det fremgår er det her snakk om
planlegging på lang sikt. Vi vil derfor bruke det innkomne materialet fra menighetene til å prioritere
tiltakene, eventuelt på nytt kostnadsberegne dem, og så vurdere om de skal legges inn i den langsiktige
planen.
Vi ber om at tiltak der menigheten selv kan finne frem til et rimelig korrekt kostnadsnivå, faktisk også blir
kostnadsberegnet før oversendelse til fellesrådet. Dersom en ønsker å drøfte sider ved de eventuelle
prosjektene frem mot presentasjon, kan relevant saksbehandler ved fellesrådets administrasjon kontaktes.
Det vil som for tidligere år være naturlig å understreke at kommunens økonomiske situasjon er vanskelig og
mer uforutsigbar enn på lenge, noe som vil ha betydning for hvor store økninger vår virksomhet vil kunne
forvente å få på sine budsjetter. Gjennom medieoppslag, samt i samtaler med kommunens adminstrasjon,
kommer det tydelig fram at de økonomiske utfordringer for Stavanger kommune er store. Det er derfor
grunn til å ha en betydelig grad av nøkternhet i hvilke forventninger menigheter og gravlunder har i forhold
til hvor mange prosjekter det er realistisk å forvente gjennomført i kommende år.
De konklusjoner og vedtak som kan komme til å fattes i kjølvannet av prosjektet «Kirken i Stavanger mot
2020», vil naturlig nok ha økonomiske konsekvenser. Disse må hensyntas i de budsjettforslag som
utarbeides i etterkant av prosjektarbeidet.
I rådmannens presentasjon av Handlings- og økonomiplanen i desember 2016, ble det også denne gang
sterkt understreket at vi er inne i en periode hvor det fremdeles må strammes inn i den investeringstakt
byen tidligere år har vært vant med. Dette vil naturlig nok ramme alle virksomheter hvor midlene til drift og
investeringer kommer fra Stavanger kommune.
For vår egen virksomhet var forslag til investeringer i planperioden 2017 – 2020 på 20 punkter, med en
samlet investering på omkring kr. 626.500.000 (inkludert tiltak knyttet til rehabilitering av Stavanger
domkirke), og med forslag om gjennomføring av ulike tiltak i 2017 tilsvarende en kostnad på kr. 57.700.000.
(Vedlegg nr 2)
Resultatet etter behandling i bystyret 12/12-2016 gav følgende resultat for 2017:







Kirkeparker og gravlunder, oppgradering
2.000.000
Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdig 18) 400.000
Tasta gravlund, prosjektering
200.000
Stavanger domkirke 2025
20.000.000
Bekkefaret kirke, rehabilitering
20.000.000
Sum
42.600.000
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Denne bevilgning på kr. 42.600.000 er kr. 19.500.000 høyere enn for 2016. For den del av HØP-en som ikke
er bindende er følgende prosjekter innarbeidet med foreslått igangsetting i perioden 2018-2020:
 Hundvåg kirke, rehabilitering
 Ny kirkesal i tilknytning til Hafrsfjordsenteret
 Tasta gravlund, prosjektering.
Vi ser nå at det i større grad enn tidligere gis signaler om videre investeringsløp for de resterende år i
fireårsperioden enn hva som har vært vanlig tidligere. Vi vil minne om at det kun er beløpene for det første
året i kommunens HØP som er bindende.

Forslagene som enhetene nå ønsker å fremme for fellesrådet ved rullering av HØP-en, bør/må
være grundig vurdert opp mot hensiktsmessighet, nytte og ha en tydelig begrunnelse for hvorfor
nettopp dette tiltaket forsvarer å bli med inn i det forslag som skal oversendes til Stavanger kommune.
Av de tiltakene som står på våre lister som innmeldte behov utover vedlagte plan (fellesrådets vedtatte
handlings- og økonomiplan for 2017 – 2020), og som ikke er prioritert inn i fellesrådets forslag til
handlingsplaner i uprioritert rekkefølge:












Kartlegging av lydproblemer i kirker og kapell
Gausel kirke, påbygg kontorer
Gausel kirke, heving alterparti
Utvidelse av parkeringsplassen ved Hafrsfjordsenteret.
St. Johannes menighetssenter – ombygging av kontorlokaler/påbygg.
Lagård kirkegård – utvidelse mot syd.
Hetland gravlund – steinmur rundt hele området
Vardeneset kirke – utvidelse kirketorg
Videre ulike prosjekter fra ulike menigheter og gravlunder, som vil ha sin gjennomgang på
nytt i denne rullering av HØP-en. Flere av disse har vandret litt frem og tilbake mellom
ulike instanser, for å få avklart hvorvidt de skal med eller ikke.
………..

 Se vedlagt (nr. 1) oppstilling over Stavanger kirkelige fellesråds HØP 2017 – 2020 på neste side
(side 4).
 Oversikt over HØP 2017 – 2020 overensstemmende med kommunens vedtak i desember 2016.
(Dette er innbakt i teksten på side 2, derfor ikke eget vedlegg)
Med vennlig hilsen
Arne Sigurd Mossige
Ass. kirkeverge/økonomisjef

Stavanger kirkelige fellesråd, Ellinor Hellestøl
Stavanger kirkelige fellesråd, Jan Henrik Kauf
Stavanger kirkelige fellesråd, Per Øyvind Skrede
Stavanger kirkelige fellesråd, Svein Inge Thorstvedt
Stavanger kirkelige fellesråd, Unn Rosenberg
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Vedlegg nr. 1:

ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL PLAN FOR PERIODEN 2017-2020
SKJEMA 1A : INVESTERINGER

VIRKSOMHET: STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

Prioritert
rekkef.

Tot.

Bev.

Ønsket tempoplan (tall i 1000 kr)

kostn.

så langt

Investering

Ansv

Tj.

1

Maskiner gravlundene

1300

3

2

Rehabilitering Bekkefaret kirke

1040

2

30 000

2 000

3

1300

3

1 100

0

1300

3

8 500

0

5

Utredning av trykk- og avløpsledninger gravlundene
Oppgraderingsprosjekt, kirkeparkene og
gravlund
Tasta gravlund, prosjektering

1380

3

800

0

800

6

Rehabilitering Hundvåg kirke

1090

2

25 000

0

3 000

7

1130

2

37 000

0

10 000

27 000

0

8

Nytt kirkeskip i tilknytning til
Hafrsfjordsenteret
Krosshaug menighetssenter

1095

2

40 000

650

0

5 000

35 000

0

9

Vetilasjonsanlegg/ Utskifting

1200

2

6 000

0

0

3 000

3 000

0

10

3

2 500

0

0

2 500

0

0

11

Tjensvoll gravlund, Oppgradering eksisterende 1320
urnefelter/parkering
Hundvåg gravlund, nye gravfelter
1350

3

10 000

0

0

0

8 000

2 000

12

Tasta kirke Utbygging

1100

2

56 000

0

0

0

10 000

46 000

13

3

42 000

0

0

0

20 000

22 000

3

50 000

0

10 000

30 000

15

Jåttå gravlund , Seremonibygg
1370
(livssynsnøytralt)
Tasta gravlund, Detaljplanlegging/utbygging 1380
1.byggetrinn
Oppgraderingsprosjekt uteområde Tasta Kirke 1100

2

310

0

0

0

0

310

16

Hundvåg gravlund, erverv av areal

1350

3

12 300

0

0

0

0

12 300

17

Revheim gravlund, erverv av areal

1330

3

?

0

?

?

?

?

18

Nytt kirkesenter, Jåttå

1050

2

?

0

?

?

?

?

19

Bethel, menighetshus/menighetssenter

1010

1

?

0

?

?

?

?

2 650 37 700 69 200 91 500

113 110

4

14

321 510

Sum

2017

2018

2019

2020

500

500

500

500

20 000

8 000

0

0

400

700

0

0

3 000

5 500

0

0

0

0

0

17 000

5 000

0

EGEN OVERSIKT UTARBEIDET FOR
STAVANGER DOMKIRKE
Prioritert
rekkef.

Investering

Ansv

Tj.

Stavanger domkirke 2025

1010

2

Tot.

Bev.

kostn.

så langt

305 000

Ønsket tempoplan (tall i 1000 kr)
2017

2018

2019

2020

20 000

25 000

60 000

60 000

20 000 20 000 25 000 60 000

60 000

20 000

305 000
Sum:
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Referat etter kapellstyremøte 23. januar 2017
Til stede: Robert Rosnes, Bodil Rosnes, Vigdis Grøtte, Else Marit Meling, Svein Olav Meling og
Ola Ohm
Julen
Svein Olav: takk for at du tok ansvar for pynting og nedtaking av treet! Det var en fin
julegudstjeneste, og fint treff før jul. Vi synger julen inn var godt besøkt i forhold til tidligere år. Det
var sterkt å lese på Facebook om julegudstjenesten.
Gudstjenester
Førstkommende søndag er det dåpsgudstjeneste for Heine. Bodil og Vigdis tar ansvar for pynting
og kirkekaffe. Ola tar med seg dåpslys og lyspærer.
Vigdis lager tjenesteoversikt til de neste gudstjenestene. 29. januar (dåpsgudstjeneste), 19.
februar (avskjedsgudstjeneste), 19. mars, 16. april (påskedag) og 14. mai (konfirmasjon). Etter det
blir etter all sannsynlighet gudstjenestene lagt ned eller kraftig redusert. Bispedømmerådet tar
dette via Vardeneset menighetsråd. Ola kan skrive noe til «Engasjert i Austre Åmøy».
Menighetslivet videre
Hva skjer videre etter at gudstjenestene er lagt ned? Må vi ta tak selv? En samtale begynte som
ikke ble sluttført. Bønnesamlingene fortsetter med lovsang, og hver enkelt får ansvar for å dele
noe hver gang.
Avskjedsgudstjenesten 19. februar
Ola lager utkast til tekst som Bodil legger ut på Facebook. Vi bestiller stor marsipankake, evt pølse
og pølsebrød.
Økonomi
Alt er ikke helt ferdigstilt ennå, men resultatet for avd 900 (felles) blir rundt regnet 28 000 i pluss.
Dugnadslønn og strømavregning mangler ennå, men er regna inn i dette. 1. januar 2016 var det
82 065 på bok der, og pr 1. januar 2017 er blir det da i nærheten av 110 000 på bok.
Formiddagstreffet hadde 10 218 på bok 1. januar 2016, og med rundt 8 000 i overskudd lander det
på 18 000.
Automatisk ringing
Det er allerede dialog med Gjerulf og Kauf hos kirkevergen om automatisk ringing.
Årsmelding
Ola skriver utkast til godkjenning for kapellstyret.

Gjerulf Noddeland

KIRKEN I STAVANGER MOT 2020
Forslag til vedtak:
Spørsmålene i vedlegget behandles og svar formuleres:
Aldersgruppen 16-30
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Gudstjenester og hellige handlinger
Diakonale perspektiv
Annet

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.
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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?
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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?
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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?

15

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

ACTA MUSIKKVERKSTED, VIKEN
Forslag til vedtak:
Det budsjetteres 20 000,- til å sende inntil 6 bandmedlemmer på musikkverksted.

Saken gjelder:
En viktig del av et levende ungdomsarbeid er det musikalske. Musikalske innslag på ungdomsmøter og
klubbkvelder løfter opplegget til et helt annet plan, og engasjerer også andre ungdommer direkte utover
musikerene og sangerene, for det gir oppdrag til for eksempel teknikerene i VM-Studio.
De siste årene har vi manglet band/lovsangsteam i ungdomsmiljøet, og dette er et forsøk på å løfte det på
beina igjen.

Vedlegg:
Anbefaling av Acta Musikkverksted fra Inge Andreas M. Jacobsen
Jeg, Inge Andreas M. Jacobsen, er fungerende kordirigent i Storsalen Menighet i Oslo. I tillegg er jeg lektor
og foreleser ved NLA Staffeldtsgate. Jeg skriver for å si litt om hva Acta Musikkverksted og Vardeneset
menighet har betydd for meg.
Mitt nåværende musikervirke er en videreføring av tiden min i Vardeneset Menighet. Takk! Den musikalske
opplæringen, samspillstreningen, teamerfaringene og mulighetene for kreativ utfoldelse har vært av enorm
betydning. De to faktorene som har hatt mest å si for meg, er de gangene jeg ble satset på og sendt til Acta
Musikkverksted og fikk opplæring og kursing i norgesklasse, sammen med musikerfellesskapet vi bygde
hjemme i kirka. De to er tett sammenvevd.
Jeg, Simon Berg, Erlend Wold, Espen Tappel og Thomas Engebretsen, var kjernen i det som var et
mangeårig lovsangsteam, korband, og husband på konfirmasjonsgudstjenester og nyttårsfesten i
Vardeneset. Disse fire funksjonene er veldig forskjellige, og krever tilpasningsdyktighet, musikalsk
kompetanse og teknikker for egenøving. Alt dette fikk vi fra Musikkverksted. På Musikkverksted fikk hver av
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oss enkelttimer med noen av Norges dyktigste musikere. De var også troende og disippelforbilder. Jeg
anbefaler Musikkverksted på det varmeste og er svært sikker på at det kan og vil styrke deres ungdommer
og inspirere til videre tjeneste og langsiktig miljøbygging i Vardeneset! Det er vel verd pengene. Til
sammenligning betaler menigheten eksterne musikere for å spille på konfirmasjonsgudstjenester, og har
ikke et fulltallig band av frivillige.
Det å satse på ungdom og musikere er verdifullt langt ut over de 3590,- som de fem dagene på
Musikkverksted koster. (- 10% rabatt for grupper på3 eller flere sendt fra samme menighet/lag.) Føl dere fri
til å kontakte meg på andreas.iaj@gmail.com hvis dere har spørsmål eller ønsker for utdyping. Alt godt for
det kommende året!

Gjerulf Noddeland

ØKONOMI
Forslag til vedtak:
Regnskapsutkast 2016 tas til orientering
Budsjettutkast 2017 tas til orientering

Saken gjelder:
REGNSKAP:
Regnskapet nærmer seg ferdig, men vi venter fortsatt mindre endringer.
Foreløpig regnskap fordelt på avdeling er vedlagt.
Foreløpig regnskap fordelt på artskonto er lagt inn i vedlagt budsjettutkast.
BUDSJETT:
Budsjettutkast vedlagt. Utkastet er ikke balansert. Regnskapstall 2016 er foreløpige.
Det er tatt høyde for i budsjettet at purring til konfirmantforeldre ikke gikk før i januar, så 2/3 av
konfirmantenes innbetalinger for inneværende skoleår kommer i 2017. Neste års konfirmantkull er mye
mindre enn årets, dette er tatt høyde for på inntektssiden. Inntekten er også for skoleåret 2017/18
budsjettert på høst, med utgiften til weekend på våren.
Det er budsjettert 30 000 til 90cm bred komfyr og 15 000 til annet inventar i forbindelse med montering.
Det er budsjettert 120 000 til projektor med 10 000 ansilumen. (sak 51/15.)
Det er budsjettert at 50 000 i støtte til nyttårsfeiring 16/17 er videreført feiringen 17/18 uten at ny støtte
kommer i inneværende år
Det er budsjettert med 10 000 til lokale musikkverksted i januar og april, ledet av Inge Andreas Jacobsen og
Simon Berg. (AU 18.01.17 sak 3)
Det er budsjettert med 20 000 til å sende inntil 6 bandmedlemmer til ACTA Musikkverksted, Viken. (sak
8/17)
Budsjettet som helhet går så vidt i pluss som det står i dette forslaget, men det er ikke dekning på avdeling
100 til å ta et underskudd på 125 000. Både komfyr og projektor vil se tyngst bruk ifm barne- ungdoms- og
familiearbeid og ikke minst trosopplæringstiltak. Er det aktuelt å dekke deler av utgiftene fra driftsfond BU?
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Vedlegg:

REGNSKAPSUTKAST 2016
Ansvar

100
111
200
303
305
315
316
326
327
330
331
332
333
335
340
341
350
351
360
400
410
420
500
520
650
750
812
900
950

Regnskap
Budsjett
2 016
2 016
Menigheten
Høstmesse
Diakoni
Kiosk Lokalet
Søndagsskolen
Babysang
Småbarnsang
Evig Nice
Familiekvelder
Skolelaget
S.A.L.A.T.
VM-studio
Nyttårsfest
VM Media
Follow me
Vardeneset Follow Me sentralt
Vardeneset barnekor1
Knøttekor
Ungdom musikk
Barn / unge trosopplæring
Dåpsopplæring /trosopplæring
Konfirmantarbeid
Kirkemusikk
Kulturserien
Menighet og misjon
Menighetsblad Kjerkå vår
Orgel
Austre Åmøy
Formiddagstreff

-62 655
-52 089
7 297
14 788
3 994
311
-2 541
-4 160
-111
-3 610
878
18 736
-48 598
-4 217
23 461
0
-13 300
-4 539
0
-100 989
11 742
-14 313
-13 580
10 784
-1 050
-484
100
-19 392
-6 051

-38 000
0
0
10 000
-1 000
0
-3 000
0
0
0
0
0
0
-1 000
29 000
0
-2 000
-1 000
0
-100 000
2 000
-79 000
12 000
10 000
0
0
0
-18 000
0

Balanse

-259 588

-180 000

ÅRSBUDSJETT 2017
Budsjett vedtatt i Vardeneset menighetsråd xx.xx.2017
Budsjett
Regnskap
2016
2016
Utgifter:
1010 Lønn fast ansatte
1058 Lønnsrelatert oppgjør
1059 Enkle honorarer (ikke selvst. nær.dr.)
1071 Lørdags-/søndagstillegg

112 000
3 000
3 000
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106 081
-86
6 000
3 593

Budsjett
2017
6 000
-

1073 Kvelds-/nattillegg
1091 Arbeidsgiveravgift folketr.
1092 Andel pensjonsutgifter
1101 Hvitevarer
1103 Annet inventar
1115 PC, programvare
1120 Annet utstyr
1150 Vedlikehold bygninger
1201 Kontorrekvisita
1202 Kopierings og trykningsutgifter
1205 Annonser, reklame
1206 Porto
1207 Leie av kontormaskiner
1208 Vedlikehold inventar, utstyr,
1209 Bankgebyrer
1211 Honorarer (selvst. nær.dr.)
1212 Honorarer (s.n.d. uten adr.)
1221 Strøm (egenandel)
1223 Renhold
1224 Forsikringer
1233 Opplæring / kurs ansatte
1237 Velferdspenger / tiltak ansatte
1240 Matvarer
1241 Litteratur, noter o.l.
1242 Trykksaker
1243 Forbruksvarer, hobbyartikler
1245 Kurs (folkevalgte/frivillige)
1246 Blomster, lys
1247 Representasjon, gaver, o.l.
1249 Andre/div forbruksvarer
1250 Kontingenter
1251 Abonnementer
1259 Leie-/turkostnader o.l.
1260 Arrangementsutgifter
1261 Gevinster
1262 Transport
1263 Kioskvarer
1299 Diverse driftsutg (kun nødsfall)
1305 Refusjon til bispedømmerådet
1340 Refusjon til fellesråd, diverse
1341 Refusjon til fellesråd, lønn
1380 Overføring til egne avd, div
1429 Mva på vederlag, mva pl ansk
1465 Overføring av ofringer til andre
1466 Overf innsamlede midl til andre
1470 Overføring til andre (org. o.l.)
1520 Utlån, kjøp av aksjer og andeler
1530 Dekning av tidligere års underskudd
1540 Avsetning til ubundne fond (disp.fond)
1550 Avsetning til bundne fond
1580 Regnskapsmessig overskudd
3120 Investering annet utstyr
3429 Mva på mva pliktig ansk
Sum utgifter

4 000
15 000
11 000
8 000
10 000
62 000
6 000
6 000
31 000
9 000
1 000
14 000
7 000
10 000
64 000
42 000
13 000
30 000
10 000
104 000
30 000
1 000
18 000
56 000
11 000
17 000
6 000
11 000
3 000
33 000
7 000
12 000
29 000
66 000
8 000
185 000
80 000
140 000
40 000
6 000

1 334 000
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3 605
18 056
16 519
2 632
431
6 835
49 959
4 072
2 042
21 200
5 263
370
10 364
1 820
11 408
19 000
36 324
40
11 516
3 716
98 864
19 989
1 637
7 024
33 150
17 876
4 277
373
6 215
21 567
2 400
65 598
922
2 520
38 284
1 792
44 157
7 134
173 100
66 490
137 911
71 093
4 090
404
60 126
367 865
1 595 618

30 000
16 000
10 000
192 000
4 000
23 000
9 000
2 000
9 000
7 000
15 000
43 000
39 000
12 000
25 000
10 000
100 000
31 000
1 000
16 000
60 000
16 000
8 000
10 000
20 000
82 000
54 000
2 000
1 000
39 000
10 000
8 000
185 000
61 000
130 000
42 000
55 000

1 383 000

Budsjett
2016

Regnskap
2016

Budsjett
2017

-107 000
-20 000
-139 000
-40 000
-34 000
-14 000
-23 000
-50 000
-32 000
-14 000

-64 960
-6 013
-66 400
-21 950
-44 487
-6 650
-32 658
-45 500
-35 982
-9 600
-66 490
-42 000
-40 000
-47 760
-28 750
-35 750
-105 214
-10 605
-424 400
-12 300
-137 911
-71 943
-45 666
-22 000
-1 784
-443
-367 865
Regnskap
2016
-60 126

-74 000
-4 000
-182 000
-39 000
-42 000
-5 000
-45 000
-48 000
-30 000
-10 000
-61 000
-47 000
-58 000
-102 000
-10 000
-386 000
-9 000
-130 000
-42 000
-52 000
-24 000
-1 000
-1 000

Inntekter:
1611 Loddsalg
1612 Salgsinnt.div.akt (høstbasar ol.)
1613 Innbetalt fra deltakere i aktiviteter
1614 Medlemskontingent
1617 Arrangementsinntekter
1619 Diverse salgs-/leieinntekter
1621 Salgsinntekter kiosk (avg.fritt)
1622 Salg av tjenester (avg.fritt)
1636 Leieinnt inventar, utstyr, kopimaskin
1638 Andre leieinntekter
1729 Komp. for mva på anskaffelser utgiftsført
1780 Overføring fra egne avdelinger, div
1804 Tilskudd fra opplysn.v.fond
1805 Tilskudd fra bispedømmerådet
1830 Tilskudd fra kommunen
1832 Tilskudd fra komm. til b-/ungd
1840 Tilskudd fra fellesråd, diverse
1860 Offer til egen virksomhet
1861 Innsamlede midler egen virks.
1862 Fast givertjeneste
1863 Mottatte gaver
1865 Offer til andre
1866 Innsamlede midler til andre
1870 Tilsk/gave fra andre org, legat ol
1871 Reklameinntekter
1875 Ekstraordinær gave/overføring
1900 Renteinntekter
1930 Disponering av tidligere års oversk
Utgifter:
1940 Bruk av ubunde fond (disp.fond)
1950 Bruk av bundne fond (driftsfond mv.)
1980 Regnskapsmessig underskudd
Sum inntekter

-80 000

-59 000
-27 000
-45 000
-103 000
-4 000
-439 000
-10 000
-140 000
-40 000
-62 000
-30 000
-1 000
-1 000
Budsjett
2016

Budsjett 2017
-

-1 514 000

1 855 207

-1 402 000

-180 000

-259 589

-19 000

Resultat

Gjerulf Noddeland
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AVLUTNING AV UTGÅTTE DRIFTSFOND
Forslag til vedtak:
Fond avsluttes

Balanse overføres 256500 Disp.fond MR

255001 Orgelfond

-38 593

Fond avsluttes

Balanse overføres 256508 Disp.fond Barn og Ungdom

256503 Disp.fond Byggeklossen

-10

256516 Disp.fond Cherry

-19 750

256529 Disp.fond PUSH

-8 648

256531 VM-drama

-2 557

Fond avsluttes

Negativ balanse inndekkes fra 255002 Bundet fond Ungd.arb.

256504 Disp.fond S.A.L.A.T.

806

Fond avsluttes

Balanse overføres 256520 Disp.fond Austre Åmøy

256521 Disp.fond Søndagsklubben

-9 377

256522 Disp.fond Tennz

-18 832

Saken gjelder:
Vi har etter hvert en god del fond som ikke har vært i bruk på lenge. Fondene avsluttes og pengene
overføres til fond som er i bruk.
Øvrige fond som i vedtaket er foreslått oppgjort og avsluttet:
Orgelfond, Byggeklossen, S.A.L.A.T., Cherry, PUSH, VM-drama, Søndagsklubben, Teenz.
Orgelfond: Fondet ble opprettet for å betjene orgellånet som ble nedbetalt over en tiårsperiode. I løpet av
perioden ble antall bankkonti redusert, og lånet ble nedbetalt fra menighetens disp.fond de siste årene,
uten at det ble overført fra orgefondet i etterkant. Pengene i orgelfondet er dermed forlengst oppbrukt
uten at det vises i fondet. Balansen foreslås overført menighetens disp.fond for å gjenspeile dette, og
Orgelfond avsluttes.
Gjerulf Noddeland
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MENIGHETSRÅDETS KONFIRMANTFEST 2017
Forslag til vedtak:
Rådet forbereder festen i henhold til presentert program.

Saken gjelder:
Menighetsrådet har tradisjon for å arrangere konfirmantfest like før konfirmasjonen, i år skal vi være tidlig
ute med planleggingen, i henhold til evaluering fra i fjor:
EVALUERING 2016:
Filmene som produseres her er kjempegode. Både konfirmanter og foreldre skryter av både festen, filmene
og konfirmantopplegget. Dette er en attest til Sara som leder konfirmantopplegget, Andreas som produserer
filmene og til alle andre som bidrar!
Det gikk litt raskt i svingene frem til servering, så alt var ikke helt klart, men det gikk i orden.
Til konf.festen 2017:
Torsdag rett etter påske, 20. april. Neste år jobber valgfagene uttalt frem mot festen.
Det var litt få i rigg/rydd, hele rådet bør være med. Det regner vi med går greit når vi allerede nå har satt
dato for neste år.
Være tidligere ute med forsanger/band og tydeligerere ift planlegging og øving.
Den som skal lede festen bør vurdere å gå og treffe konfirmantene en gang først.
Menighetsrådet har ansvar for det praktiske, programleder og program. Staben har ansvar for å si ifra hva
konfirmantvalgfagene bidrar med og hva vi har av filmer, samt oppsummering av konf. året, invitasjon til å
bli med videre og andakt v/prest.
Det var i 2016 52 konfirmanter på kullet, 46 av disse kom på festen med sine familier. Det kom 161
personer, det er ca 3,5 ganger så mange som det kom konfirmanter, eller 3 ganger så mange som vi HAR
konfirmanter, vi baserer oss på det til neste års handleliste:
Handleliste:
Hvite roser (Trenger ikke være spesielt langstilkede: kjøp de som butikken har)
Servietter
Dukene fra nyttårsfesten (nervøs fløyel) kan godt brukes istedenfor papirduk
Engangs-utstyr: (sjekk først hva som finnes på kjøkken og tekjøkken)
kaketallerkener
teskjeer
glass størrelse: min. 2 dl
kaffekrus, slike vi bruker på kirkekaffen eller lignende
1,5 l brusflasker
8 Coca Cola
8 Cola light
2 Solo
3 Sprite
2 Bris ell. lign.
Det var 25 kaker til sammen. (Spørsmål på epost og sms, påminnelse på sms)
8 kanner med kaffi?
to kanner te?
I år har vi 69 konfirmanter, mot fjorårets 52. Hvis vi ganger 69 med tre for å anslå hvor mange vi blir, så bør
vi planlegge for drøyt 200 gjester. Vi sender i år ut fine invitasjoner i posten til familiene, så det kan gi utslag
i høyere oppmøte, og bør tas høyde for.
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PLANLEGGING 2017
Årets valgfag er: Band, Follow me junior, Klokkertjeneste, KRIK, VM-Media og VM-Studio. Av disse er
det Band som har noe å bidra med inn mot festen, i tillegg til filming i.l.a. konf.året som mediakonfirmantene
har vært med på.
Her er programpostene for 2017:
Vi har følgende filmer fra tiltak årets konfirmanter har vært med på tidligere: Dåpsskolen (6år), Give Me 5
(10år) Lys Våken (11år). I tillegg har vi filmen Hva er en konfirmant, og et tilbakeblikk på
konfirmantåret/weekend.
I tillegg kommer en film under temaet «Veien videre», sammen med informasjon om follow me.
Konfirmantbandet spiller ca 3 sanger.
Minigudstjeneste/andakt
Menighetsrådet har ansvar for det praktiske, programleder og program. Staben ordner med epost og sms til
fjorårskonf.foreldre som i fjor, og melder fra om hvor mange kaker som kommer. Er det for få når vi har ei
uke igjen til festen trår rådet til med ringerunde for å «mase.»
Oppgavene som da skal fordeles i rådet blir:
I forkant:
Programleder (besøke konf.undervisning)
Sette sammen programmet
Handle
Evt. purre på fjorårsforeldre om kaker
På kvelden: (evalueringen fra i fjor sier at hele rådet bør være med og dele på disse oppgavene)
Sette ut bord til kakebuffet og drikke
Ta imot kakene
Koke kaffe
Ønske velkommen i døra
Sette ut kaffe, kaker, brus og engangs mens opplegget pågår.
Programleder
Dele ut roser
Rydde opp
Gjerulf Noddeland

EVENTUELT

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Gjerulf Noddeland
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