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GODKJENNING AV SAKSLISTE OG PROTOKOLLER
Forslag til vedtak:
Protokoll fra menighetsrådets møte 08.03.2017 godkjennes.
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 28.03.2017 tas til orientering.
Innkalling og saksliste til menighetsrådets møte 05.04.2017 godkjennes
Kommentarer:
Det etterstrebes å sende sakspapirene sammen med innkalling en uke i forveien.
Vedtak:
Protokoll fra menighetsrådets møte 08.03.2017 godkjennes.
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 28.03.2017 tas til orientering.
Innkalling og saksliste til menighetsrådets møte 05.04.2017 godkjennes

MENIGHETENS LIV
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering
Behandling:
Vi har fått ny biskop siden sist. Det er en annen type biskop enn den forrige, og det kan sikkert bli godt for
bispedømmet. Vi ser frem til å se Braut i aksjon.
Strålende tårnagentgudstjeneste 12. mars!
Kirkemiddag 26. mars var veldig trivelig. Det var ikke veldig mange, (29) men de som var der hadde det
veldig kjekt. Det gikk an å få snakket med folk vi ikke hadde snakket med før. Litt usikkert på hvorfor det
ikke kom flere, for det var en del på søndagsskolen som ikke kom på middag. Kanskje det er en idé å prøve
litt tidligere på våren neste år? Menighetsrådet takker diakoniutvalget for innsatsen, det må helt klart
gjentas!
Kjempeflott familiegudstjeneste på søndag 2. april! Kjersti var kjempegod med barna, og filmen var helt
topp! Det var mange som ikke vanligvis går, og da er det kjekt at de får en så god gudstjeneste! Det kan
godt være at det er en alder der foreldre og besteforeldre støtter godt opp!
Årsmøtet søndag 2. april opplevdes kanskje litt raskt gjennomført, men vi må jo nesten gå ut fra at
årsmeldingen er lest på forhånd. Årsmøtet er et litt snodig dyr, så kanskje vi kan se på om vi kan gjøre det
på en annen måte? Etter gudstjenesten fungerer det ikke for barnefamilier, så vil vi ha dem med oss, så må
vi ha det et annet sted. Til høsten ser vi på hvordan vi løser det.
Fasteaksjonen igår 4. april var veldig kjekk, men det var nok mye på Sara. Det gikk veldig godt, takket være
gode hjelpere. Stemningen var god, og Sara var veldig flink! Hun var tydelig og trivelig med forbilledlig
stemmebruk!
28. mai er det fellesgudstjeneste på Åmøy, og biskop Braut kommer. (Himmelfartshelgen)
Der trenger vi litt ekstra hjelp: parkeringsvakter og kirkekaffe. Vi hører med diakoniutvalget om de kunne
tenkt seg å være med på noe av dette. Utvalgets leder Astri Lunde tar det med til møtet 18. april.

6. august har Bridgebuilders (Israelsmisjonen) tilbudt seg å komme på gudstjenesten. Palestinske og jødiske
ungdommer møtes sammen med norsk ungdom. De er hjertelig velkomne, men det er ofte få deltakere på
gudstjenestene tidlig i august.
Skolestart Vardenes og Teinå er ikke 21. august, men 17. august! Kanskje vi skulle ha oppstartsgudstjeneste
20. august istedenfor 27., siden oppstartsgudstjenesten pleier å være første søndag etter skolestart?
Vi ønsker å invitere de frivillige til en samling tirsdag 29. august kl 20-22. Målet er å la folk komme med
innspill til arbeidet, og gi dem inspirasjon videre. Det er en travel tid for mange, særlig for barnefamilier,
men med invitasjon ut før sommeren, så kan det være at en del klarer å sette av tiden.
Vedtak:
Saken tas til orientering

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.

Forslag til møtedatoer for skoleåret 2017-2018: (ikke vedtatt)
16.08. 30.08.
13.09. 27.09.
18.10. 01.11.

Høstferie 11.10.

15.11. 29.11.
13.12. 17.01.
31.01. 22.02.

Vinterferie 14.02.

07.03. 21.03.

Påske 28.03.

04.04. 18.04.
02.05. 23.05.

Kvelden før grunnlovsdag 16.05.

06.06. 20.06.

Andre viktige datoer
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

23.06.

Sankt Hans på Fyret
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Austre Åmøy
Prost Emmerhoff har bedt Vardeneset menighetsråd om «lokalt å drøfte når …de opptil fire årlige
gudstjenester i Austre Åmøy kapell… bør legges.»
Forslaget er at AU møter Kapellstyret, og etter møtet videreformidler «konkrete, lokale ønsker for
gudstjenesteforordning og organisering videre» til prost, så vil han følge opp saken videre og melde tilbake
til biskopen.
Arbeidet for å få til automatisk ringing i kirkeklokken i kapellet (AU 18.01.17 sak 15) avventer vedtak om
forordning. Kirketjener på Åmøy er imidlertid blitt så pass dårlig at det vanskelig lar seg gjøre for ham å
bruke den manuelle ringing.

Utvalgsarbeid
Gudstjenesteutvalget hadde møte 7. mars. Referat vedlagt. Neste møte er satt til 18. april.
Gudstjenesteutvalget og Utvidet Trosopplæringsteam arbeider videre med liturgi og opplegg til
tiltaksgudstjenester (Gudstjenester der trosopplæringstiltakene er sentrale). Neste møte er satt til 11. mai.

Nye epostadresser i kirken
Fra torsdag 20. april kl 15 vil epostadressene de ansatte i kirkene i Stavanger har @stavanger.kommune.no
bli stengt, og alle som sender epost til dem vil få svar med beskjed om ny adresse. Alle ansatte vil da få
adresse @kirken.no, også menighetens hovedadresse. Videresendingsadressene @vardenesetmenighet.no har vi litt dårlig erfaring med, og disse vil neppe videreføres.

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

(konf.teamet tar opp saken. Gjerulf)

Behandling:
Konf.evaluering: Rådet tilbyr seg å være med å se på spørsmålene, de sendes til MR når de er utformet.
Vedtak:
Saken tas til orientering
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HØRING - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR VALG AV
MENIGHETSRÅD, BISPEDØMMERÅD OG KIRKEMØTET
Forslag til vedtak:
Ett eller to medlemmer av rådet setter seg inn i høringens problemstilling, og utformer et forslag til
høringssvar. Dette forslaget sirkuleres på epost i rådet, og får innspill og eventuelt bifall fra rådets
medlemmer. Arbeidsutvalget for Vardeneset menighetsråd (AU) får fullmakt til å vedta høringssvaret på
vegne av rådet i sitt møte 31. mai, og sender så svaret til kirkerådet.
Behandling:
Det er ingen i rådet som orker å ta tak i dette, det er altfor mye. Kjenner vi noen andre som kunne være
interessert?
Det kan godt svares at det regnes som underlig at så omfattende høringer kommer så tett. Kortversjonen er
ikke god, den er ikke tydelig nok til at man kan basere seg på den, så det er altfor omfattende arbeid for
folkevalgte å sette seg inn i. Uten at vi har hatt tid og anledning til å sette oss inn i teksten, ønsker vi
direktevalg med enkelt flertall. Lengre lister er bedre enn flere lister.
Vedtak:
Daglig leder skriver høringssvar i henhold til behandlingen.

KIRKEN I STAVANGER MOT 2020
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandling:
Vi er nok en litt utdøende rase hvis vi ikke gjør noe drastisk. Det er mange følelser involvert, så det blir
vanskelig noen steder å redusere antall sokn.
Det er ukjente elementer frem mot 2020 som gjør det utfordrende å ta stilling til, men det er spennende
tanker.
Kanskje på noen måter at ikke det er radikalt nok, det som er foreslått?
Det er etablert en del samarbeid med Tasta, og dette oppleves som positivt, så det kan være en god retning
å gå.
Vi håper det blir noe av dette, men frykter at det kan falle i fisk hvis ikke der legges føringer for hvordan det
skal skje. Vi som menighetsråd ønsker å være åpne mot prosessen videre.
Hva må til for å få gjennom resultatet?




Det må være en helt klar plan for veien videre, ned til datoer for gjennomføring osv.
Vi må vite hvor ansvaret blir liggende i den nye Kirken når denne beslutningen tas.
Det må tenkes på hele det nye Stavanger når planen legges

Vedtak:
Saken tas til orientering.
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STRATEGIARBEID
Forslag til vedtak:
Vardeneset menighetsråd vil legge en radikal strategi for menighetens arbeid, for å oppnå vekst.
Dette begynner med et møtepunkt mellom stab og menighetsråd (med forberedelser hver for seg på
forhånd) 21. juni 2017.

Behandling:
Hva skal vi bruke ressursene våre på?
Vi må opp til minstekrav på lovpålagte oppgaver. Utover det kan menighetsrådet prioritere hva vi vil bruke
ressursene på, og hvor mye vi vil spisse prioriteringene. Dette vil og må vi gjøre sammen med staben.
Vi må våge å lage tiårsplan.
Utlysningstekster må være en tydelig avspeiling av det vi går for.
Det er litt utfordrende å tenke at vi skal ha aldersgrupper som vi ikke skal ha tilbud til. Det vil bli en slagside.
Det er vanskelig å tenke at vi skal nulle ut noe for å gå inn i noe annet.
Vi er nødt til å gjøre NOE. Vi kunne spisse det og si: Konfirmantarbeid og Trosopplæring.
Kanskje vårt største potensiale vil ligge i konfirmantene, og å få dem med videre?
Til syvende og sist må vi nok ta en avstemming, og så må vi gå for det vi lander på.
Korarbeid er noe som drar med seg voldsomt mange. Det kan være at det bør være et satsingsområde.
Kontakt inn mot den enkelte, personlig, vil være nødvendig uansett hva vi velger å gjøre.
Hva er vår prosess videre? Skal vi ha et ekstra møte? Begynne en time tidligere 21. juni?
Vedtak:
Vardeneset menighetsråd vil legge en radikal strategi for menighetens arbeid, for å oppnå vekst.
Dette begynner med et møtepunkt mellom stab og menighetsråd (med forberedelser hver for seg på
forhånd) 21. juni 2017. Rådet begynner kl 18, staben inviteres kl 20.

EVENTUELT
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandling:
Ingen saker meldt
Vedtak:
Saken tas til orientering.
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