Protokoll
Vardeneset menighetsråd
Møtested:

Vardeneset kirke - kirkestua

Møtedato:

08.03.2017

Tid: 19:00-21:30

Medlemmer:

Tormod Andreassen, Ina Stråtveit, Kjersti Wee, Heidi Arnesen, (Fra sak 17/17)
Gunnar Magnus Eidsvåg, Vegar Isachsen, Markus Silde, Janken Sæbø, Egil Karlsen,

Varamedlemmer:

Astri Lunde

Forfall:
Fra adm. (evt. andre):

Andreas Borge Håmsø (sak 13/17), Gjerulf Noddeland

Merknader:

Innkalling sendt 01.03.2017. Sakspapirer sendt 03.03.2017. Mat og andakt v/Ina
«Vi kan ikke gradbøye å være kristen» av Anne Lise Ådnøy
«Om sentrum og periferi i evangeliet» av Karen Margrete E Mestad.

Behandlede saker:

Sak 11/17 –21/17

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.

Saksliste
Saksnr.

Tittel

11/17
12/17
13/17
14/17
15/17
16/17
17/17
18/17
19/17
20/17
21/17
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BESØK AV ANDREAS BORGE HÅMSØ
ORIENTERINGSSAKER
MENIGHETSRÅDETS KONFIRMANTFEST 2017
REVIDERING AV DIAKONIPLAN
HØRING: NY ORDNING FOR UTPEKING AV BISKOPER
UNGDOMSARBEID
REKRUTTERING
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GJERULF NODDELAND
DAGLIG LEDER

Adresse
Dusavikkrossen 26
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Org.nr
NO 985 235 600
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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 08.02.2017 godkjennes.
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 14.12.2016 tas til orientering.
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 22.02.2017 tas til orientering.
Innkalling og saksliste til menighetsrådets møte 08.03.2017 godkjennes
Kommentarer:
Kommentar til referat fra Misjonsutvalget i orienteringssak 14/17: I sak om inkludering av Israelsmisjonen
tas ut formulering om at NMS er for alle unntatt jøder, selv om NMS ikke har arbeid rettet spesifikt mot
jøder, da det kan virke misvisende.
Vedtak:
Protokoll fra menighetsrådets møte 08.02.2017 godkjennes.
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 14.12.2016 tas til orientering.
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 22.02.2017 tas til orientering.
Innkalling og saksliste til menighetsrådets møte 08.03.2017 godkjennes

Gjerulf Noddeland

MENIGHETENS LIV
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Behandling:
Menighetsrådet snakker sammen om det som rører seg i menigheten for tida.
Påskevandring: Kommer det invitasjon til påskevandring i kirken til barnehagene?
Svar: Vi har ikke pleid å ha påskevandring for barnehagene. Det er fullt mulig for frivillige å invitere
barnehagene til påskevandring i kirken, men det jobbes ikke med et slikt opplegg nå.
Gudstjenesteutvalget jobber med mandat. Utvalget er opptatt av å gjøre gudstjenesten til et møtepunkt,
sentralt i menighetens liv. Ønsker å bli innkalt til MR i hvert fall årlig. Referat kommer senere.
Fin avskjedsgudstjeneste for Ola som prest på Åmøy, selv om det var litt trist. En god gruppe fra Vardeneset
kom.
På søndag kom det veldig mange fra Tasta på fellesgudstjeneste, så det var godt besøkt selv om det var
vinterferie.
Temakvelden med Nina Grünfeld var veldig informativ og svært sterk og rørende. Det var godt besøkt. Uten
at det var opptelling, så anslås det til rundt 50 besøkende.
Fellesgudstjenesten i Tasta var også godt besøkt og det var faktisk mange fra Vardeneset! Det var veldig
kjekt!

Formiddagstreff på Austre Åmøy idag, Kjersti hadde andakt.
De meldte inn litt saker, og Kjersti frembærer sakene:
-På Åmøy sitter de og venter på at vi (eller Stefan) tar kontakt ang gudstjenesteforordning
-De trenger hjelp til gudstjenesten 28. mai, for eksempel kakebaking etc
Stefan Emmerhoff er sykemeldt etter et uhell på ski, så det som er avhengig av ham blir litt utsatt.
Tormod Andreassen representerer som menighetsrådsleder Vardeneset menighet ved innsettelsen av ny
biskop søndag 19. mars.
Veldig mye folk på Familiemiddag med taco sist, sikkert 60-70 stykker! En god del som er engasjert andre
steder, men som kommer hit med barna på middag.
Vedtak:
Saken tas til orientering

Gjerulf Noddeland

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

Behandling:
Andreas presenterer:
Har jobbet her siden 2009. Da var menigheten prosjektmenighet, og Andreas ble tilsatt til
mediaproduksjon. I begynnelsen ble det prøvd ut store prosjekter med TV-produksjon og slikt. Det er for
stort for én programprodusent, så etter hvert ble det til at det å lage film for og med
trosopplæringstiltakene blir sentralt.
I tillegg til litt eksterne oppdrag har vi også fått støtte til et par større prosjekter, det ene er et
samtaleopplegg til andakter på inntil 2 minutter, Max2. Det andre er en dokumentar om konfirmanter.
Andreas leder gruppene VM-Media og VM-Studio. Gruppene møtes ukentlig, og Andreas er med annenhver
uke.
En del designarbeid har kommet inn i stillingen, bl.a. til infoskjermen, plakater, nettside, facebook etc.
Håper å få til en strategi for sosiale medier, som er overkommelig. Samtidig ville det være kjekt å få kirken i
Stavanger til å fremstå litt enhetlig på sosiale medier!
Han er menighetens kontakt i follow me, og leder det opplegget, inkludert de åpne møtene på tvers av
menighetsgrenser, som kalles follow meet. Til dette lages det også små filmsnutter som presenterer det
lokale ungdomsarbeidet i en av menighetene.
I tillegg er han med i en gruppe som ser på aldersgruppen 16-30 år i Stavangerkirkene, i forbindelse med
2020-prosjektet. Follow meet er i den sammenheng noe godt å bygge på.
Jobben er veldig kjekk og variert, og det er veldig gøy å jobbe med barn og unge. Det er litt utfordrende å
jobbe med ungdom, og ungdomsmiljøet er ikke det robuste som det var før. Tidligere var Studio og Media
støttefunksjoner for det store arbeidet, men det store er ikke så stort lenger, og Studio og Media står litt
alene. Fagmessig er det litt ensomt, men Andreas forsøker å koble seg på med andre i faget innimellom.
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Naturlig er Andreas en «hjelper» (i enneagrammet) og det gjør det kanskje noen ganger litt trått å få
fokusert på det som er hans eget fag.
Mediafaget er det som skiller oss fra andre menigheter, og er med å gjøre at våre oppslutningstall om f.eks.
trosopplæring høyere enn hos dem det er naturlig for oss å sammenligne oss med.
Spørsmål:
Er det konfirmantene som er rekrutteringsgrunnlaget, eller rekrutteres det andre?
Det er nok det viktigste grunnlaget, og der fokus for rekruttering ligger. Det er blant sjeldenhetene at noen
blir boende etter de er 18 år, så aktiv alder blir som regel 14-18 år.
Teller follow me som internt eller eksternt arbeid?
Vardeneset bidrar til fellesskapet med andre menigheter, og follow me er også vårt, derfor er det internt.
Ungdommer som er med i et styre eller har en annen lederoppgave i kirken har medlemsskap i follow me.
Hvor mye dreier det seg om i inntekt på eksterne oppdrag? De siste tre årene har eksterne oppdrag tatt inn
rundt 50 tusen, men det er prosjektene med støtte fra bispedømmerådet og opplysningsvesenets fond som
har gitt størst utslag. Det ene prosjektet er utvikling av samtaleopplegg til utvalgte Max2-filmer, og det
andre og største prosjektet er en film om konfirmanter som følger enkeltkonfirmanter gjennom
konfirmasjonsåret, og blir spilt inn hele dette skoleåret.
Kjersti gir tilbakemelding på at hun stadig får tilbakemeldinger fra andre som benytter de filmene
Vardeneset har liggende ute!
Tusen takk til Andreas for den jobben du gjør!
Vedtak:
Saken tas til orientering
Gjerulf Noddeland

ORIENTERINGSSAKER
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Saken gjelder:

AU

MR
05.04.

19.04. 03.05. (felles) Fellesråd 26.04.
31.05. 21.06.

Kr.Himmelfart 25.05. Fellesråd 14.06.

Andre viktige datoer
02.04.

Menighetens årsmøte (etter gudstjenesten)

04.04.

Fasteaksjonen

06.04.

Påskemåltid

20.04.

Konfirmantfesten

03.05.

Menighetsrådsmøte med biskop Braut, alle rådene i Ytre Stavanger prosti

28.05.

Felles gudstjeneste i kapellet på Åmøy, der biskop Braut vil takke for innsatsen
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23.06.

Sankt Hans på Fyret

Austre Åmøy
Prost Emmerhoff er bedt om «i samarbeid med Vardeneset menighet og interesserte personer lokalt å
drøfte når disse gudstjenestene (…de opptil fire årlige gudstjenester i Austre Åmøy kapell…) bør legges.»
Videre bes prosten i Ytre Stavanger «følge opp saken videre og melde tilbake til biskopen konkrete, lokale
ønsker for gudstjenesteforordning og organisering videre.
Arbeidet for å få til automatisk ringing i kirkeklokken i kapellet (AU 18.01.17 sak 15) avventer fortsatt
vedtak.

Utvalgsarbeid
Referat fra Misjonsutvalgets møte 08.02.2017 er vedlagt.
Referat fra Diakoniutvalgets møte 25.01.2017 er vedlagt. Årets evaluering av diakoniplanen ble
gjennomført, og ledet til noen små endringer. Se menighetsrådets sak 20/17.
Gudstjenesteutvalget og Utvidet Trosopplæringsteam arbeider videre med liturgi og opplegg til
tiltaksgudstjenester (Gudstjenester der trosopplæringstiltakene er sentrale).

Budsjettarbeid stillingsbehov
Menighetene er bedt ha en gjennomgang på de argumenter og de prioriteringer som står, og se om
argumentene fortsatt er aktuelle. Kanskje det er endrede behov i menigheten, slik at det er andre stillinger
som bør foreslås?
Vi vet jo at det er små muligheter for stillingsutvidelser/volumøkninger i budsjettsammenheng, og vi er inne
i prosjektperioden med Kirken 2020 – hvor også gjennomgang av ressursbruken er et anliggende.
Likevel er en gjennomgang av stillingsbehovet i den enkelte menighet et viktig planarbeid, og det er viktig
for fellesrådet å markedsføre behovene våre i budsjettforslaget til kommunen.
Vi har derfor en gjennomgang på det som er dokumentert fra menighetene, og tar stilling til om det er
aktuelt fremdeles. Samtidig er det viktig å være realitetsorientert, slik at vi ikke får urealistiske forhåpninger
om nye stillinger.
Da det ikke foreligger ønsker om økte stillingsressurser til Vardeneset menighet, og det heller ikke kan
forventes at det kommer legges det som lå i fjorårets HØP om volumøkninger/stillingsbehov fra fellesrådet
til kommunen herved ved til orientering.

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)
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-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

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

Vedtak:
Saken tas til orientering

Gjerulf Noddeland

MENIGHETSRÅDETS KONFIRMANTFEST 2017
Forslag til vedtak:
Rådet forbereder festen i henhold til presentert program.
Behandling:
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 er fordelt som følger:
I forkant:
Ferdigstille programmet – Staben
Handle – engangs og greier: Ina
- Brus: Tormod
- Roser: Kan Heidi?
Evt. purre på fjorårsforeldre om kaker – Janken

På kvelden: (evalueringen fra i fjor sier at hele rådet bør være med og dele på disse oppgavene)
De som blir med og ta oppgaver på kvelden: Markus, Heidi, Vegar, Gunn Kristin, Egil
Sette ut bord til kakebuffet og drikke - Alle
Ta imot kakene - Alle
Koke kaffe - Alle
Ønske velkommen i døra – Markus og Kjersti
Sette ut kaffe, kaker, brus og engangs mens opplegget pågår - Alle
Programleder: Olav Silde
Dele ut roser: Markus og Kjersti
Rydde opp: Alle
Programposter Konfirmantfesten 2017
Tiltaksfilmer:

Film:

Dåpsskolen
Give Me 5
Lys Våken
Hva er en konfirmant
Tilbakeblikk fra konfirmantåret/weekend
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Konfirmantband: spiller ca.3 sanger
Veien videre: informasjon om follow me + film
Kakespising
Minigudstjeneste/andakt
Vedtak:
Saken tas til orientering

Gjerulf Noddeland

REVIDERING AV DIAKONIPLAN
Forslag til vedtak:
Vedtaksforslaget består av hele planen. Det ble ikke gjort endringer i vedtaksforslaget, forslaget er derfor
ikke med: Se vedtaket.
Behandling:
Hvordan kan vi la folk flest i bydelen få vite om at diakonen kan hjelpe dem? Diakoniutvalget er et slags
bindeledd mellom menigheten og diakonen, diakonens øyne og ører ute i bydelen.
Kan vi bruke nettet? Tasta har en fin tekst vi kan bruke på våre sider.
Har NAV en tanke om at vi har en diakon som folk kan kobles til?
Er diakonen på utvidet ressursteam? Vi har hatt en periode uten kobling til dette, men så sent som i dag var
Sara inne i det. Det er ikke sikkert at det er hun som skal representere oss, kanskje det skal være diakon.
Vi kan se om vi kan ha inn mer ungdomsarbeid når vi har fast diakon på plass.
Diakoniutvalgets forslag til endringer godkjennes.
Vedtak:
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Diakoniplan for Vardeneset menighet 2016-2019
Følgende punkt fra planen vil bli prioritert i perioden 2016-2019
1. Bygge gode fellesskap, med særlig vekt på husfellesskap.
2. Være åpne mot bydelen.
3. Menighetens møte med mennesker som har det vanskelig
4. Menighetens omsorg for de eldre.

Overordnet mål for diakoniplanen:
Å oppfylle menighetens visjon om et inkluderende fellesskap. Diakoni er hele menighetens ansvar og skal gjennomsyre alt vårt arbeid.
Målet er en engasjert menighet hvor alle får bruke sine evner og utrustning til beste for andre.
Diakonen har et overordnet ansvar for at planen gjennomføres, - i samarbeid med diakoniutvalget -, og for å følge opp slik at der er noen til å fylle de
forskjellige oppgavene.
Planen tar utgangspunkt i Diakoniplan for Den norske Kirke fra 2008 hvor diakoniarbeidet inndeles i 4 hovedgrupper:
1.
2.
3.
4.

Nestekjærlighet
Inkluderende fellesskap
Vern om skaperverket
Kampen for rettferdighet

Strategiske spørsmål:
1. Hvor er de diakonale utfordringene?
2. Hvor er ressursene?
Vi har alle et ansvar for å lete fram ressursene. I planarbeidet har vi for øvrig først og fremst vektlagt det første spørsmålet.
Arbeidet vurderes ved avsluttet tiltak. For kontinuerlige tiltak skal det skje en vurdering av arbeidet før hvert årsskifte, og en evaluering av planen.

1. Nestekjærlighet
Behov:



Hvem er nesten vår i lokalmiljøet?
Er vår menighet preget av nestekjærlighet?

Vi har alle et ansvar for at vår menighet preges av omsorg for hverandre. Forkynnelsen bør preges av dette.

Mål: Å inspirere til å leve et liv i nestekjærlighet
Målgruppe

Tiltak

Ansvar

Eldre

Besøkstjeneste
Blomsterhilsener
Kirkeskyss

Diakon

Funksjonshemmede / eldre
Barn/unge som faller utenfor
Sørgende
Andre kriserammede
Alle
Alle

Innsatte i fengselet
Alle på A- senteret

Daglig leder
Diakon
Diakon i samarbeid med Fellesrådets diakoner
Diakon / diakoniutvalg i samarbeid med Tasta
Diakon
Menighetsråd / stab ( går ut)

Sorgstøttegrupper/sorgsamlinger
Allehelgensdag
Oppfølging
Godhetsfestivalen
Bønnearbeid:
Åpen Kirke
Bønn for syke

Diakon
Diakon / prest

Fengselsgruppe
Samarbeidsavtale med A-senteret ( oppretta)
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Diakon i Vardeneset/Tasta
Prest/Diakon

Udekkede behov:
Innvandrere
Psykisk utviklingshemmede
Ungdom som aldri drar på ferie/turer
Aleneforeldre
Unge familier som trenger hjelp
Godhetsfestivalen

2. Inkluderende fellesskap
Behov:





Hvem mangler fellesskap i vårt lokalmiljø?
Hvem faller utenfor?
Hva hindrer fellesskap?
Hvem har et særskilt behov?

Vi må stadig utfordre og oppmuntre flere til å bli ledere, og legge til rette for utfoldelse av engasjement og initiativ.

Mål: Stimulere til åpne fellesskap hvor alle blir sett, møtt og hørt. Vardeneset menighet skal bidra til at bydelen vår blir et bedre sted å bo.
Målgruppe

Tiltak

Ansvar

Eldre

Eldreturer
Samtalegruppe på Skipper Worse
Formiddagskirkering
Formiddagstreff Austre Åmøy
Middag for ”godt voksne”
Husfellesskap
Kirkeringer
Mannsgruppe
Bibelgrupper

Diakon i samarbeid med Tasta Diakonat
Diakon i samarbeid med prest / Tasta menighet
Diakon
Diakon
Diakon
Diakon
Diakon
Diakon
Diakon

Alle voksne
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Temakvelder
Inspirasjonssamlinger

Diakon / Diakoniutvalg
Diakon / Diakoniutvalg

Gudstjenestesøkende

Velkomst
Kirkekaffe hver søndag
Andre måltider (f.eks. kirkemiddag, kveldsmat)
Gudstjenester med fokus på fellesskap

Daglig leder
Daglig leder
Daglig leder / stab (info)
Diakoniutvalg

Småbarnsforeldre

Babysang
Knøttene
Småbarnssang
Familiekvelder
Menighetsweekend ( er ute for tiden)
Se trosopplæringsplanen
Barnas dag
Gudstjenester tilrettelagt for barn og
trosopplæringstiltak
St. Hans feiring ved fyret

Diakon
Kantor
Trosopplærer/menighetspedagog
Egen komite/diakon
BU-arbeider
Trosopplæringsteam
Barne-/ ungdomsarbeider/diakon
Trosopplæringteam / prest / kantor / diakon

Familier
Barn og unge

Alle

Egen komite/diakon

Udekkede behov:
Unge voksne (20+)
Foreldre til tenåringer
Kafe Lokalet med internasjonal mat
Meinighetsweekend

3. Vern om skaperverket
Behov:



Hvordan kan vi fremme forståelse og kunnskap om at Gud er Skaperen og at alt det skapte må vernes?
Hvordan kan vi fremme alternativer til forbrukersamfunnets idealer og livsstil?

Mål: Skape gode holdninger til å ta vare på skaperverket og se til at våre aktiviteter er til minst mulig belastning for miljø og klima.
Fremme en positiv livsstil.
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Målgruppe

Tiltak

Ansvar

Alle
Alle
Alle

Grønn menighet
Menighetsturer
Sykkelstativ ved kirken

Stab
Turutvalg
Daglig leder / Vaktmester

Udekkede behov:
Grønn menighet
Menighetstur ( til Åmøy?)

4. Kampen for rettferdighet
Behov:



Hvordan kan vi bidra til å sette urett på samfunnets dagsorden?
Hvordan kan vi kjempe mot det som truer menneskenes liv, helse og menneskeverd?

Mål: At vi står opp for andre og våger å si ifra. Fremme internasjonal solidaritet, omsorg over landegrensene og rettferdig fordeling av jordas
ressurser.

Målgruppe

Tiltak

Ansvar

Alle
Alle
Alle

Bruk av Fair Trade - produkter
Fasteaksjonen
Misjonsprosjektet SAT 7

Daglig leder
Diakon / Menighetspedagog
Misjonsutvalget/stab

Udekkede behov:
Diakoniplanen er utarbeidet av diakoniutvalget. Vedtatt av Menighetsrådet 8. mars 2017
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HØRING: NY ORDNING FOR UTPEKING AV BISKOPER
Forslag til vedtak:
Vedtaksforslaget består av hele høringssvaret. Det ble ikke gjort endringer i vedtaksforslaget, forslaget er
derfor ikke med: Se vedtaket.
Behandling:
Høringsbrevet på 43 sider er svært tung lesning. Det er helt fantastisk at Astri har klart å koke ned
dette til én side, tusen takk for innsatsen!
Rådet er enstemmig i å gå for vedtaksforslaget, som sendes inn digitalt i morgen.
Vedtak:
Vardeneset menighetsråd går inn for en ren valgordning for biskoper.
Denne valgordningen er utvilsomt den mest demokratiske og rettferdige ordningen, relatert til de
valg som skal tas for det angjeldende bispedømme som skal velge ny biskop.
Dette er også den mest anvendte ordning for våre søsterkirker i Norden og for så vidt i England.
Denne ordningen samsvarer også med det Stavanger bispedømmeråd gikk inn for ved
«Veivalgshøringen» i 2015.
Vår opplevelse av prosessen sist høst i forbindelse med bispevalget i Stavanger, var i
utgangspunktet positiv – inntil endelig innstilling forelå og Kirkerådet valgte å overse den
kandidaten som hadde flest stemmer både lokalt og blant biskopene. Kirkerådet kan altså helt
overse de lokale anbefalingene og bestemme helt egenrådig, noe som både er udemokratisk og
urettferdig. Hva er da hensikten med en lang og komplisert nominerings- og
avstemmingsprosess?
Vardeneset menighetsråd har ingen tilbakemelding på regelforslaget til denne valgordning.

Stavanger, 8.mars 2017

Vardeneset menighetsråd

Tormod Andreassen
Menighetsrådets leder

Astri Lunde
Saksutreder

Gjerulf Noddeland
Daglig leder

UNGDOMSARBEID
Forslag til vedtak:
Utdrag fra årsmeldingen om ungdomsarbeid tas til orientering.
Behandling:
Kunne vi få noen tall fra trosopplæringen, hvordan var oppmøtet på de ulike tiltakene?
Fra Laget: Hvor mange i Laget er kjernemedlemmer, og hvor mange er «tilfeldige?» Er de fleste fra Studio
og Media, eller er det mange som bare går på Laget?

Er det mange konfirmanter som går? Åttendeklassinger?
Hvor mange har vi fra fjorårskonfirmantene?
Rekrutterer vi fra andre enn konfirmanter? (åttende eller tiende?)
Hvor mange ungdommer har vi som går her til sammen?
Hvor mange er innom jevnlig og hvor mange er her sporadisk?
Hvor har vi rekrutteringsgrunnlag?
Hva gjør vi og hva kan vi gjøre for å øke rekrutteringen?
Er det noen menigheter i Stavanger-området som har det «gammeldagse» ungdomsarbeidet på stell? Er
det noen vi kan se til og høre hva de gjør?
Det er bra at det jobbes med band! Musikk skaper miljø! Er «alle» ungdommene som spiller i band opptatt
på bydelshuset?
Vedtak:
Utdrag fra årsmeldingen om ungdomsarbeid tas til orientering.

Gjerulf Noddeland

REKRUTTERING
Forslag til vedtak:
Rådet diskuterte strategier for rekruttering.
Behandling:
Gjerulf tar imot innspill på folk som skal av listen (flyttet, avdød, osv)
Innspill sendes også inn på om det er noen som skal av listen av andre årsaker.
Når listen er vasket kan de som står på listen og ikke har en oppgave spørres om de ønsker en ny/annen
oppgave.
Gjerulf tar også imot kontaktinfo til andre som kan være aktuelle.
Vi kan sende rundt lister i ulike sammenhenger og høre om folk er interessert i å være frivillige.
Vedtak:
Rådet diskuterte strategier for rekruttering.
Gjerulf Noddeland

ØKONOMI
Forslag til vedtak:
Regnskap 2016 godkjennes som vedlagt, klart til revisjon.
Budsjett 2017 vedtas som vedlagt.
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Trosopplæringsbudsjett for statlige midler Vardeneset menighet 2017 vedtas som vedlagt.
Samlet driftsbudsjett for trosopplæring Vardeneset menighet 2017 vedtas som vedlagt.

Behandling:

Regnskap:
Kommer det anmerkninger fra revisor, kommer saken tilbake til menighetrådet.

Budsjett:
Vedtas.

Trosopplæringsbudsjettene:
Vedtas.

Vedtak:
Regnskap 2016 godkjennes som vedlagt, klart til revisjon.
Kommer det anmerkninger fra revisor, kommer saken tilbake til menighetsrådet.
Budsjett 2017 vedtas som vedlagt.
Trosopplæringsbudsjett for statlige midler Vardeneset menighet 2017 vedtas som vedlagt.
Samlet driftsbudsjett for trosopplæring Vardeneset menighet 2017 vedtas som vedlagt.

Gjerulf Noddeland

EVENTUELT
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Gjerulf Noddeland
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