Sakspapirer
Vardeneset menighetsråd
Møtested:

Vardeneset kirke - kirkestua

Møtedato:

05.04.2017

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):

Gjerulf Noddeland

Merknader:

Innkalling sendt 28.03.2017. Sakspapirer sendt 31.03.2017. Mat og andakt v/Janken

Saker til behandling:

Sak 22/17 –28/17

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

22/17
23/17
24/17
25/17

GODKJENNING AV SAKSLISTE OG PROTOKOLLER
MENIGHETENS LIV
ORIENTERINGSSAKER
HØRING - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR VALG AV MENIGHETSRÅD,
BISPEDØMMERÅD OG KIRKEMØTET
KIRKEN I STAVANGER MOT 2020
STRATEGIARBEID
EVENTUELT

26/17
27/17
28/17
GJERULF NODDELAND
DAGLIG LEDER

Adresse
Dusavikkrossen 26
Postboks 201
4001 Stavanger

Telefon
51 83 66 80
Telefax
51 83 66 81

Org.nr
NO 985 235 600
Bankkonto
3201.07.44430

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

GODKJENNING AV SAKSLISTE OG PROTOKOLLER
Forslag til vedtak:
Protokoll fra menighetsrådets møte 08.03.2017 godkjennes.
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 28.03.2017 tas til orientering.
Innkalling og saksliste til menighetsrådets møte 05.04.2017 godkjennes

Gjerulf Noddeland

Vedlegg:
Møte i Arbeidsutvalget for Vardeneset menighetsråd

Dato:

28.03.2017

Tid:

18.00 – 19.00

Sted:

Sakristiet (Vardeneset kirke)

Tilstede:

Tormod Andreassen, Ina Stråtveit, Kjersti Wee, Gjerulf Noddeland

Forfall:

Janken Sæbø

Referat:

Gjerulf

A: SAKER I MØTET:
1. Bønn.
2. Stabsoppdateringer:
Håkon sykemeldt 50% t.o.m. 6. april. Dugnaden som var planlagt til 29. mars utsettes derfor til onsdag
26. april.
Torill sykemeldt 100% t.o.m. 23. april. Babysang er derfor lagt på is inntil videre.
Prost Emmerhoff er 80% sykemeldt frem til slutten av april. Møtet som blant annet skulle avklare
fremdrift i utlysning er utsatt fra 15. mars til 9. mai, siden Emmerhoff er sentral for å avholde møtet.
3. Utvalgsarbeid- Gudstjenesteutvalg på MR. Referat fra forrige GU kommer. Neste møte er satt til 18.
april.
4. Høring: Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet
I dag kom det høringsbrev fra Kirkerådet, med forslag til nye regler for valg av menighetsråd,
bispedømmeråd og Kirkemøtet. Det er en bred høring til menighetsråd, kirkelige fellesråd, biskoper,
bispedømmeråd og andre berørte instanser.
5. Ny komfyr. Kaph entrepenør brukte lang tid på å gi et tibud, og priset seg også til slutt grundig ut av
betraktning. Vi går for tilbudet fra Jan Inge Grude, som innebærer en del arbeid som kan utføres
internt. Utgifter til elektriker er ikke med i tilbudet. Vi venter tilbud fra Apply AS, og deretter en
vurdering av kostnadsdeling med fellesråd på bakgrunn av søknad som skrives av daglig leder.
6. Projektor/blending i kirkerommet. T.Aasen solskjerming var på befaring, og har kommet med tilbud på
44 420 pluss moms. Utgifter til elektriker er ikke med i tilbudet. Vi venter tilbud fra Apply AS, og
deretter en vurdering av kostnadsdeling med fellesråd på bakgrunn av søknad som skrives av daglig
leder.

7. Alterteppet: Ragnhild Halle, kulturrådgiver for biskopen, sier at de har noen ressurser å bidra med, men
at henvendelsen må komme fra fellesrådet. Hun oppfordrer MR til å lage en sak med beskrivelse av
utfordringen som offisielt kan oversendes fellesrådet, siden kanalen via byggdrift ikke i utgangspunktet
har ført frem.
8. Brev til neste års konfirmanter. Kirkerådet kjører en større kampanje på Facebook, Instagram, YouTube
og Google, som starter i påskeuka og går frem til juni. Hverken HEF eller DNK sender brosjyrer ut fra
folkeregisteret i år: HEF sender ikke brosjyrer, fordi forbundet har en nedre aldersgrense for
medlemskap på 15 år. DNK sender i uka etter påske brosjyrer til alle sine medlemmers barn i
konfirmantalder. (Medlemmer og tilhørende) Vi sender invitasjon fra Vardeneset samtidig. Påmelding
åpner 3. mai, og der vil de kunne velge konfirmasjonsdag og klokkeslett. Vi setter opp to gudstjenester
på lørdag og en på søndag. Det er plass til 20 konfirmanter på hver gudstjeneste, og neste års
konfirmantkull (2003-kullet) består av 45 døpte og 5 tilhørende. (1 av de døpte bor på Åmøy). De første
40 som ønsker lørdag vil da få det. Året etter, 2004-kullet, er det 64 døpte og 4 tilhørende, så da må vi
nok beregne tre på lørdag dersom vi fortsatt ikke skal sette begrensninger på antall gjester de får ha
med seg.
9. Kirken i Stavanger mot 2020. Storsamling for Fellesråd og menighetsrådenes AU i Varden kirke i morgen
kl 18-21. Janken og Tormod har meldt forfall. Vegar stiller som Fellesrådsrepresentant istedenfor Heidi.
10. Ungdomsarbeid på agendaen – Første del hadde vi 8. mars, med info inn fra årsmeldingen: Hvilke
aktiveteter har vi, hvordan er oppslutningen, hva er fremtidsutsiktene?
Del B er planlagt tatt inn i første møte, der vi inviterer ansatte med ansvar inn mot ungdom: Det er
utrolig hektisk både for Andreas og Sara nå, og Torill er som kjent sykemeldt t.o.m. 23. april. Møte i
neste uke er det dermed ikke mulig å komme godt forberedt til, og det vurderes mer hensiktsmessig å
ta saken opp i rådets neste møte 21. juni.
11. Rekruttering: Ett innspill til lista har kommet inn, det samme som kom i møtet sist. Det går ut epost til
alle på lista med spørsmål om de er interessert i å fortsatt stå der. De som ikke ønsker å stå videre blir
tatt av. Deretter blir det spørsmål til gruppene om supplering av lista.
12. Åmøy – siden prosten er sykemeldt oppfordres vi til å kalle inn kapellstyret og høre dem i saken om
forordning. Vi inviterer dem til neste AU 19. april, enten som gruppe eller med en representant.
13. Strategiarbeid – Vi vil være grundige og begynne fra bunnen på strategiarbeidet. Hvor vil vi være om ti
år? Hvilke 1, 2 eller 3 ting skal vi være gode på for å få komme dit? Da må vi kutte ut de andre tingene!
For eksempel invitere til et menighetsmøte og høre alle. Det kan være et godt tidspunkt fordi det er to
vakante stillinger, og de kan derfor formes. Vi kommer til å bli skikkelig dårlige på noen ting, men vi kan
oppleve vekst på de feltene vi setter inn støtet på! Fredheim Arena og IMI har vært på studietur til
Vardeneset for å lære konfirmantarbeid, så nå skal kanskje vi snu flisa og lære av dem? Vi trenger en
steinhard prioritering, som rydder plass til de tingene vi vil satse på. Hva er det som styrer våre
ressurser utenfra i dag, og hva kan vi styre selv? Vi må ha en del på plass før vi kommer til et
menighetsmøte, så rådet sammen med staben må legge noen føringer på forhånd. Vi kan for eksempel
ha en samling hver for oss som stab og menighetsråd, og så en sammen før menighetsmøtet. Vi ønsker
å ha den samlingen stab/MR på MR 21. juni fra kl 20.
Før det går runden i staben, så alle vet hva de vil når dagen kommer til fellesarbeid. Vi inviterer Tormod
til å være med på siste halvdel av planleggingsmøtet 16. mai.
B: OVERSENDES MENIGHETSRÅD:
1.
2.
3.
4.
5.

Orientering: Datoer, referater, saker som krever mer oppfølging
Høring: Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet
Alterteppet: Vedtak som beskriver bekymringen og innstiller til fellesrådet å ta tak i saken.
2020
Strategi – begynne fra bunnen
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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

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:
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
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

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 deles med MR
Gjerulf Noddeland
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(konf.teamet tar opp saken. Gjerulf
følger opp)

Vedlegg:
Referat Gudstjenesteutvalget
Sted: Vardeneset kirke, Sokneprestens kontor
Tid: 7.mars 2017 kl 19-21
Tilstede: Knut, Svein, Gunnar Magnus og Kjersti
Neste møte: Tirsdag 18.4 eller torsdag 11.5 kl 19-21 (vi velger den datoen som ikke blir GUUTTmøte)

Agenda


Utarbeide mandat

GU har fått i oppdrag fra MR å lage et forslag til nytt mandat. Nytt mandat er under utarbeidelse.


Forsangere på gudstjenestene

Ønsker vi forsangerteam? Forslag til personer vi bør spør?
GU ser at forsangere kan være til hjelp for å inspirere og støtte opp under salmesangen i gudstjenesten. GU
vil utfordre organistvikar Ola Ohm til å finne forsangere når han er tilbake etter farspermisjonen i midten på
april.


Ny liturgisk musikk

Våren 2015 fikk vi godkjent ny lokal grunnordning for gudstjenesten inkludert liturgisk musikk.
Implementering av dette ble satt på vent til soknepresten var tilbake fra permisjon. I mellomtiden har det
sentralt vært diskutert hvorvidt en skal redusere antall alternativer for liturgisk musikk som kan benyttes. GU
ønsket derfor å avvente implementering av ny musikk til retningslinjene fra Kirkerådet ble vedtatt.
Prosten (nåværende og forrige) har påpekt at det er ønskelig med et samarbeid mellom de lokale
menighetene, også når det gjelder liturgisk musikk.
Tasta menighet har valgt en ny musikalsk utgave av Tore Aas, en variant som både prest og organistvikar
syntes var melodiøs og forhåpentligvis slitesterk. Prest og organistvikar ønsker å teste ut Tasta sin variant fra
påske til sommer.
GU ønsker likevel å avvente til de nye innstrammingene er bestemt, slik at vi ikke prøver ut alternativer som
ikke er aktuelle å fortsette med. GU oppfordrer soknepresten til å undersøke om det er avklart hvilke
alternativer som kan benyttes.


Eventuelt

Innmeldt sak på MR – kutte ut et ledd i nattverdsliturgien
GU drøftet betydningen av det aktuelle leddet hvor presten sier «Stort er troens mysterium» og menigheten
svarer sammen med prest «Kristus døde. Kristus sto opp. Kristus skal komme igjen». GU ble enige om å
beholde dette leddet for å ivare deltakelse fra menigheten, noe som også er i tråd med biskopens
tilbakemelding.
Interesse og oppmøte på gudstjenestene
Hva kan gjøres for at flere ikke vi gå glipp av ukas høydepunkt: Gudstjeneste, søndagsskole og kirkekaffe.
Utvalget drøftet hva både GU og MR kan bidra med for å gjøre gudstjenesten mer attraktiv for alle
aldersgrupper. Vi drøftet hvordan vi best kan lage gudstjenestene våre til et felles møtepunkt hvor hele
menigheten får møte Gud og hverandre. Hvordan kan vi skape både eierskap til gudstjenestene?
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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.
Saken gjelder:
På tirsdag 28. mars fikk vi e-brev fra Kirkerådet om en ny høring. I innledningen til kortversjonen av
høringsnotatet står det at «Det kirkelige demokratiet har vært i utvikling over tid, særlig som følge av
demokratireformen fra og med kirkevalget i 2009. Kirkerådet sender med dette et forslag til nye
kirkevalgregler på høring, på bakgrunn av evalueringen og erfaringene fra kirkevalget i 2015. Kirkerådet har
valgt ikke å komme med en anbefaling der en vet det er store meningsforskjeller, men vil trekke sine
konklusjoner i etterkant av høringen. I tillegg til å kommentere forslagene i høringsnotatet og
regelforslaget, oppfordrer Kirkerådet høringsinstansene til å komme med andre forbedringsforslag.»
Som vi har blitt vant til, er dokumentene store og spørsmålene som stilles ikke helt tydelige.
Tre dokumenter vedlegges utsendingen av disse sakspapirene, men er for store til å la seg føye inn her:
Forslag til regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene)
Dette er selve regelteksten. 17 kapitler, 34 sider.
Høringsnotat 27. mars 2017. Fullversjon.
Dette er høringsdokumentet i sin helhet. 7 deler, 96 sider.
Høringsnotat 27. mars 2017. Kortversjon med hovedproblemstillingene i høringen.
Dette er et sammendrag av fullversjonen. 7 deler, 18 sider.
Høringsfristen er 14. juni 2017. Etter dagens møte har vi ett møte til i menighetsrådet før høringsfristen går
ut, og det er et fellesmøte med biskop Braut og de andre menighetsrådene i Ytre Stavanger prosti. Det vil si
at dersom vi skal klare å sende høringssvar på denne høringen, må vi løse det mellom rådsmøtene.
Forslag til vedtak foreslår en måte å løse dette på, men er avhengig av at det oppnevnes ett eller to
medlemmer til å ta tak i saken.
Vedlagt er følgebrevet til høringen.
Gjerulf Noddeland
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Vedlegg:
Følgebrev til høringsnotat

DEN NORSKE KIRKE
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

Til menighetsråd, kirkelige fellesråd,
biskoper, bispedømmeråd og andre berørte
instanser

Dato: 27.03.2017 Vår ref: 17/02759-1 Deres ref:
Høring - forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet
Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet sendes med
dette på bred høring til menighetsråd, kirkelige fellesråd, biskoper, bispedømmeråd og andre
berørte instanser.
Høringsnotatet foreligger både i en kortversjon og i en mer utfyllende utgave.
Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no. Alle kan avgi
høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på
kirken.no.
Høringsfristen er 14. juni 2017.

Med vennlig hilsen

Jens-Petter Johnsen
direktør

Ole Inge Bekkelund
avdelingsdirektør
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KIRKEN I STAVANGER MOT 2020
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Saken gjelder:
På onsdag kveld, 29. mars var fellesrådet og arbeidsutvalgene fra menighetsrådene i Stavanger på
storsamling i prosjekt 2020. Anledningen var at prosjektets styringsgruppe i juni skal levere sin rapport med
forslag til veien videre, og ville ha innspill på sine funn før rapporten utarbeides.
De tingene Stavangers 17 menigheter har fremhevet som nødvendig for å vokse som kirke er RELEVANS,
ORGANISASJONSKULTUR og RESSURSBRUK.
Ettersom hvordan man teller, er byen inndelt i 69 levekårssoner, 10-12 levekårsområder og 6-8 bydeler.
Vi har ca 20 kirkebygg (med kapeller og menighetshus) i Stavanger og 110 årsverk. Alle disse årsverkene er
nesten helt låst i forhold til arbeidsoppgaver som er pålagt, og som følger soknet: Trosopplæring,
gudstjenesteforordning, administrasjon.
Der vi i dag har 17 enheter som skal betjene 69 soner, så er svært mye ressurser bundet opp til ting som må
gjøres 17 ganger. Dersom vi skal fristille oss selv til å omprioritere hva vi bruker 110 årsverk på, og kunne bli
mer lokale i de 69 sonene, så er en endring i antall administrative enheter det mest effektive.
Styringsgruppa foreslår derfor at vi slår kreftene sammen i 6-8 større enheter, som i den grad det viser seg
hensiktsmessig samsvarer med bydelene. På den måten får vi frigjort ressurser som vi selv kan bestemme
prioriteringene for. Tre av de største fordelene vil være at ca halvparten av dagens daglig leder-stillinger
kan brukes i minst 50% hver til fagleder-oppgaver innenfor ulike temaer med stort potensial. Videre har det
vist seg at staber på 10-15 personer skaper et bedre arbeidsmiljø for de ansatte og dermed større mulighet
til å forbedre organisasjonskulturen. En reduksjon i antall sokn, men der dagens ressurser beholdes, kan gi
større lokal frihet til å satse på det man brenner for i lokalkirken, og i større grad gjøre oss i stand til å bli
mer fleksible
Andre del av storsamlingen bestod av gruppearbeid, der gruppene svarte på 2 spørsmål:
1. Hva tenker dere om bydels- og levekårssone-kartet som utgangspunkt, for å sikre at kirkens
tilstedeværelse er tilstrekkelig lokal og samtidig byen som helhet er i fokus?
2. Hva tenke dere skal til for at sluttrapporten for «Kirken i Stavanger mot 2020» ikke havner i en
skrivebordsskuff?
Alle svarene som ble levert inn, og all annen dokumentasjon på prosjektet ligger ute på
http://kirken.stavanger.no/Forside/Kirken-mot-2020
Vedlagt er dokumentet «Første utkast til sluttrapport på ett minutt» som er helt dagsfersk.

Gjerulf Noddeland
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Vedlegg:

Første utkast til sluttrapport på ett minutt
Kirken i Stavanger har stort potensial på en rekke områder, men det krever endringer i måten vi jobber og
tenker på. En ny start må til om kirken skal jobbe på nye måter. Styringsgruppa foreslår å endre strukturen
fra 17 til 5-8 sokn, og å utfordre halvparten av de som i dag er daglige ledere i lokalmenigheter til i stedet å
være fagledere for ulike felles satsingsområder.
Samtidig skal ingen kirker stenges. Kirken skal være lokal. Enda mer lokal enn i dag. Kommunens 69
levekårssoner er et interessant utgangspunkt for å vurdere menighetenes arbeid. Dette er altså ingen
sammenslåingsreform.
Områder med stort uutnyttet potensial som krever fagleder med «fagutvalg» felles for hele byen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Frivillighetskoordinering
Involvering i internasjonale «nye» Stavanger (integreringsarbeid o.l.)
Sosialt entrepenørskap
Samarbeid med organisasjoner og etater
Unge voksne-satsing
Eldrebølgen –potensial og utfordringer
Fokus på samtaletilbud, eksistens og verdispørsmål
Kommunikasjon og markedsføring
Mer gudstjenester og hellige handlinger, godt koordinert!
Koordinert kultursatsing!
Koordinerende barne-, ungdoms- og trosopplæringsarbeid

Styringsgruppa understreker at man ikke tror en organisering i 5-8 i stedet for 17 enheter løser kirkens
utfordringer i seg selv, men at det kan bidra til å gi nye innfallsvinkler og et bedre prioriteringsarbeid enn vi
makter i dagens modell.
Styringsgruppa ønsker lokale utvalg knyttet til hvert kirkebygg, men kun 5-8 formelle menighetsråd. Vi tror
det kan frigjøre også frivillige til å arbeide mer konkret med det de brenner mest for. Videre tror vi ny
frivillighet kan utløses ved satsing på de 11 punktene ovenfor, som ikke begrenser seg til geografisk
inndeling.
Styringsgruppa understreker at det må en svært stor grad av enighet til for at prosjektet kan være
realiserbart. Kirken har en sterk kultur for omkamper, lite beslutningsdisiplin og en komplisert
beslutningsstruktur. Risikoen for at alt fortsetter som før er overhengende stor.
De neste månedene vil benyttes til konsekvensutredning og dialog med menighetenes frivillige og ansatte
om forslaget, slik at det kan bearbeides og forbedres kontinuerlig.
Styringsgruppa, 31.03.17
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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.

Saken gjelder:
AU ønsker å igangsette et grundig strategiarbeid helt fra bunnen. Nå kan være et godt tidspunkt fordi det er
to vakante stillinger, og de kan derfor formes etter strategien som utvikles.
Vi trenger en steinhard prioritering, som rydder plass til de tingene vi vil satse på. Vi kommer til å bli
skikkelig dårlige på noen ting, men vi kan oppleve vekst på de feltene vi setter inn støtet på.
Rådet sammen med staben må legge noen føringer for ny strategi, men det er også ønskelig å involvere
bredt i prosessen, for eksempel ved et menighetsmøtet.
AU ønsker å ha en samling hver for oss som stab og menighetsråd, og så én sammen før vi inviterer til
menighetsmøte. AU foreslår å ha samling stab/MR på MR 21. juni fra kl 20, der MR møtes tidligere og
diskuterer mulige prioriteringer.
Hva/hvem er det som styrer våre ressurser i dag, og hva har vi anledning til å prioritere selv?
AU vedtok å igangsette dette arbeidet allerede før vi hadde vært på storsamling i 2020-prosjektet, men
problemstillingen vår er i stor grad sammenfallende med de andre menighetene i byen: Vi har så mange
ting vi ikke kan slutte med at det blir nesten umulig å rydde plass til de tingene vi vil satse på.
I et slikt radikalt strategiarbeid for å oppnå vekst i arbeidet lokalt på Vardeneset kan det være den metoden
som på litt sikt frigjør mest ressurser fra «låste» oppgaver er å støtte styringsgruppas forslag, og foreslå å
opprette ett sokn sammen med Tasta.

Gjerulf Noddeland

EVENTUELT
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Gjerulf Noddeland
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