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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
Kommentarer:
Protokoll fra AU i desember mangler. Vedlegges innkalling til neste møte.
AU 18.01. sak 2: Kvinner i bibelen ble for dyrt til å ventes å være selvfinansierende, og det arbeides derfor
ikke videre med saken.
MR 30.11.16 Sak 81/16 Menighetens liv, stillingsutlysninger: klargjøre punkt,
Menighetsrådet er uenig i utsettelse, leder tar henvendelsen til kirkevergen.

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

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.

En runde rundt bordet:
KRIK har hatt en pause.
Kjekt på konf.leir! Hadde med paintballutstyr.
Julaften: Veldig kjekt at det ble oppfordret til måtehold med alkoholen i slutten av julegudstjenester! Veldig
kjekke gudstjenester! Veldig synd at det gikk i stå i teknikken. En måte å ha backup, kan være å dele ut fullt
program selv om alt kommer på skjermen. Maren som ledet barnekoret var helt imponerende helt fra
måten barn og foreldre ble tatt imot, til måten det ble ledet, all ære til henne!
Ved større arrangementer må vi huske å sjekke nødutgangene. Det var ikke optimalt på julaften, særlig på
galleriet.

Søndagsskolen nå på søndag var kjempekjekk. Barnebarnet som aldri hadde vært på søndagsskole før
hadde det kjempebra!
Søndagsskolen trenger å rekruttere søndagsskolelærere, rådet oppfordres til å være med i rekrutteringen!
Det er alltid godt å være i kirken når vi kommer til gudstjeneste.
Fellesrådets første møte ble avlyst, ingen vedtakssaker.
Et tilbud for enslige i den alderen der mange andre er småbarnsforeldre hadde vært veldig kjekt, det er et
savn.
Kjekt på gudstjeneste på søndag. Ungdomsklokker skrøt til mor av prekenen!

Vedtak:
Saken tas til orientering

Gjerulf Noddeland

BESØK AV OLA OHM
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 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.
Ola presenterer fra eget virke:
Austre Åmøy:
I høst har det vært over 20 personer på hver gudstjeneste, det er lenge siden det har vært så godt besøkt.
Noe av grunnen kan være at det har vært en familie på besøk som har fylt opp kirkebenkene.
I går kom det brev fra biskopen om reduksjon i gudstjenesteforordningen. Det foreslås å forordne inntil 4
gudstjenester i året. 28. mai vil Ivar Braut, vår nye biskop, besøke Åmøy. Se Eventuelt.
Kjernen i menigheten som det kunne gå an å bygge på består av 8-10 personer.
Begravelser i kapellet: Det har vært mange begravelser i det siste, og mange av dem har vært gamle
sentrale medlemmer i menigheten. Den naturlige avgangen erstattes ikke i rekruttering av de yngre.
Formiddagstreff møtes en onsdag i måneden. De er nok mer 85+ enn 60+, men de har det svært bra.
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Vardeneset:
Det er kjekt å være diakon sammen med Torill!
Torill leder diakoniutvalget, men jeg har fått vært med.
I høst fikk jeg ha en bibeltimeserie over Daniels bok, og i vår tar vi for oss Efeserbrevet.
Laget er kjekt, men det er en utfordring: Noen av de sentrale i styret har gitt signaler om at de vil slutte. Kan
vi tenke nytt om Laget? Inkludere eldre ungdom også?
Misjonsutvalg i kveld.
Diakonene har et godt arbeid på tvers av menighetene i Stavanger og Randaberg.

Jeg har hatt ei uke som Kantor, og det er kjekt å være med på!
Kulturutvalget er innkalt til møte.
Første kulturkveld er med Nina Grünfeld, som en del av holocaustmarkeringen lokalt.

Spørsmål og svar:
Samarbeid med A-senteret må nok utvikle seg litt etter hvert, som et samarbeid mellom prest på Asenteret og diakon i Vardeneset.
På Laget har det vært varierende oppmøte. En god del i høst, men på fredag var det få, det kan ha vært
fordi konfirmantene har vært opptatt hele uka med revy.
Tusen takk til Ola for at du kom. Rådet vil være veldig tydelig på at menigheten er heldig som får ha deg
både som diakoniarbeider og som kantor!

Rådet ønsker å ta opp ungdomsarbeidet som helhet i et senere møte for å se på mulige veier videre.

Vedtak:
Saken tas til orientering

Gjerulf Noddeland

ORIENTERINGSSAKER
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
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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

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.
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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.
Brev fra biskopen kom til sokneprest i går, med forslag om å forordne opptil 4 gudstjenester i året. Dette vil
komme som sak til rådet, og rådet ønsker å involvere kapellstyret.
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
Astri Lunde har sagt ja til å forfatte forslag til høringssvar på vegne av Vardeneset menighet. Forslaget
behandles i menighetsrådets møte 8. mars, og svar oversendes med eventuelle endringer vedtatt i møtet
innen høringsfristen 15. mars.
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 vedlagt innkallingen, ikke opplest i plenum.
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.
Kulturutvalget er innkalt til møte (24. februar?)
Misjonsutvalget hadde møte i dag like før menighetsrådsmøtet.
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Budsjettarbeid 2018 - Handlings- Og Økonomiplan (Høp) 2018-2021 for Stavanger Kirkelige Fellesråd
Budsjettskriv 2018 vedlagt, ikke opplest i plenum.
Vi ønsker å spille inn noen ting til prosjektering av Tasta Gravlund: lydanlegg, parkering, flygel, bemanning.
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
Vedtak:
Saken tas til orientering

Gjerulf Noddeland

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

Saken gjelder:
Oppfølging av prosjektet «Kirken i Stavanger mot 2020»
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(konf.teamet tar opp saken. Gjerulf
følger opp)

Vedtak:
Aldersgruppen 16-30
Hva trenger gruppen kirken til?
Det som fungerer er det som er sosialt. Når man får barn, er det lett å få tilhørighet gjennom barna, før det
trengs mer tilhørighetsarbeid.

Hva har vi som fungerer i dag?
Vi har Follow Meet som fungerer. Der er det 30-40 ungdommer som samles 3-4 ganger i semesteret, fra
menighetene som er med på follow me. Dette kan vi godt utvide til å nå flere.
Vi har Familiemiddager, der de unge foreldrene er i denne aldersgruppen.

Vet vi om noe annet som fungerer i nærheten?
Meeting point på Randaberg

Hva har fungert før?
SALAT/ Någe Aent – ungdomsmøter i Vardeneset
Bibelskole, hele Bibelen på seks samlinger
Opptråkk, turgruppe for unge. Tverrkirkelig og lett å få med seg andre på.

Hva må vi gjøre mer av i Stavanger?
Skape sosiale møteplasser i Kirken. Der møtepunktene må være i nærmiljøet for barn, er ikke det
nødvendig for denne aldersgruppen. Gruppen kan godt utfordres til å ta ansvar, både for store
fellesarrangementer og for andre aktiviteter i lokal kirke.

Gudstjenester og hellige handlinger
Kunne tenkt oss mer om kvelden. Det er en stund siden vi evaluerte at det ikke fungerte. Har tiden
forandret seg siden 2013?
Søndagsskolen er kjempeviktig for barnefamiliene.
Det sosiale omkring gudstjenesten er viktig for å gjøre den attraktiv.
Hva er viktig med en gudstjeneste? Rådet svarer ulikt:
Forkynnelse, fellesskap, sang og musikk, bønn, stemning og følelse.
Den ytre vekst som telles i antall fremmøtte er ett mål, men den indre vekst, som handler om åndelighet og
et bedre sosialt fellesskap er et annet mål.
Større bredde i uttrykket på gudstjenestene handler for det meste om musikalsk uttrykk og språkdrakt, og
disse er i stor grad personavhengige. Språklig drakt kan lett varieres ved å variere hvem som har preken,
enten på invitasjon mens presten er tilstede, eller som vikar ved frihelg. Musikalsk utrykk kan varieres ved å
benytte vikarer med andre musikalske uttrykk ved frihelg, eller som gjestemusiker sammen med kantor.
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Kunne vi kanskje byttelåne kantor innimellom, så flere menigheter får glede av de ulike musikalske
profilene våre kantorer har?
Hvis vi var helt fristilt, og hadde endeløse ressurser, kunne vi ha flere gudstjenester på én søndag: For
barnefamilier, for dem som liker salmer og liturgi, for dem som ikke gjør det, etc etc (Sentrumskirken i
Sandnes)
Økumenisk gudstjeneste på Viking Stadion! Alle kristne menigheter og kirkesamfunn i Stavangerområdet på
en gang!
Diakonale perspektiv
Vi har et ansvar både for A-senteret og Finnestad fengsel.
Vi har ikke et formelt ansvar for oppfølging på Tasta sykehjem, men vi vil likevel følge opp dem fra
menigheten som kommer inn på hjemmet.
Vi har kirkeskyss til gudstjenestene for dem som ikke kan komme for egen maskin, men ligger litt bak når
det gjelder å få den informasjonen ut til dem som har ønske om å komme.
Vi går på hjemmebesøk ved åremålsdager, og kunne godt ha hatt flere hjemmebesøk også, utfordringen er
å få vite hvem som vil ha besøk, når de vi treffer takker nei.
Vi ønsker som kirke gjerne å møte flyktninger, men det er en utfordring å få vite om når det kommer en
familie flyttende til menigheten.
Annet

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.

Vedtak:
Det budsjetteres 20 000,- til å sende inntil 6 bandmedlemmer på musikkverksted.

Gjerulf Noddeland
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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?
Det er viktig for arbeidet for barn og unge at vi har både komfyr og projektor som fungerer, og det er
dermed helt innenfor rammene av barne- og ungdomsarbeid å benytte midler til dette.

Vedtak:
Regnskapsutkast 2016 tas til orientering
Budsjettutkast 2017 tas til orientering

Gjerulf Noddeland
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AVSLUTNING 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.

Vedtak:
Fond avsluttes

Balanse overføres 256500 Disp.fond MR

255001 Orgelfond

-38 593
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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

Gjerulf Noddeland

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:
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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.

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
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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
Flere i rådet er beklageligvis uløselig forpliktet på andre ting som de ikke har kunnet flytte.
Av rådets ikke ansatte medlemmer kommer disse på festen og kan ha praktiske oppgaver:
Markus
Heidi
Vegar
Gunn Kristin
Egil
(Dorrit som ikke er innkalt i kveld vet vi ikke om kan)
Konfirmanter som ikke er med i band er potensielle til å være med å ha program, basert på hvordan de
opptrådte på Tastarustås skolerevy! Rådet har lyst at de skal oppfordres til å få oppdrag inn mot programmet.
Rådet ønsker at staben lager program for festen.
Rådet ønsker å spørre eksterne om å lede festen, evt spørre ansatte om å lede.
Vedtak:
Rådet ønsker å gjennomføre festen som planlagt, men har ingen kandidater til programleder. Daglig leder
bes spørre eksterne og ansatte på rådets vegne.

Gjerulf Noddeland

EVENTUELT
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Innmeldte saker:
Avskjed for Ola i kapellet på Austre Åmøy 19. februar.
Prosten kommer, daglig leder kommer, rådet er ønsket. Noen av rådets medlemmer ytret ønske om å være
med, og kommer tilbake til om de får det til.

Siste faste gudstjeneste på Austre Åmøy 28. mai.
Biskopen kommer, festkirkekaffe etter gudstjenesten.
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Rådet går inn for å flytte gudstjenesten i Vardeneset kirke til kapellet i Austre Åmøy den 28. mai. Rådet er
spesielt ønsket også her.

NMS’ Sommerfest og generalforsamling 28. juni til 2. juli.
Kjekt program. Menigheten kan ha en representant med fullmakt som delegat på vegne av menigheten. Vi
vil gjerne gi den fullmakten til en som ønsker å ha den, den kan signeres ut av daglig leder.

Ledige stillinger
Menighetsrådsleder har vært i møte med Kirkevergens representant angående utlysning av stillinger, og
holdes løpende oppdatert slik rådet har etterlyst. Fremdriftsplanen tilsier at vi vet mer om utlysninger etter
15. mars.

Vedtak:
Rådet går inn for å flytte gudstjenesten i Vardeneset kirke til kapellet i Austre Åmøy søndag den 28. mai.
Øvrige innmeldte saker tas til orientering.

Gjerulf Noddeland
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