Protokoll
Vardeneset menighetsråd
Møtested:

Vardeneset kirke - kirkestua

Møtedato:

21.06.2017

Tid: 18:00-22:00

Medlemmer:

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

Varamedlemmer:

Astri Lunde, Einar Johnsen, Gunn Kristin Vårvik Lien, Dorrit Vignes Isachsen

Forfall:

Gjerulf Noddeland, Egil Karlsen, Kjersti Wee

Fra adm. (evt. andre):

Gjerulf Noddeland

Merknader:

Innkalling og sakspapirer sendt 07.06.2017. Mat og andakt v/Markus og Vegar

Saker til behandling:

Sak 29/17 – 36/17

Eventuelt begrunnet forfall meldes til gn498@kirken.no snarest mulig.
1. vara møter fast. Alle vara har møterett, og er til dette møtet innkalt spesielt for å være med på
strategiarbeidet.

Saksliste
Saksnr.

Tittel

29/17
30/17
31/17
32/17
33/17
34/17
35/17
36/17

GODKJENNING AV SAKSLISTE OG PROTOKOLLER
ORIENTERINGSSAKER
DISPONERING AV RESULTAT 2016
FORORDNINGEN PÅ AUSTRE ÅMØY
SOMMERFULLMAKT TIL ARBEIDSUTVALGET
SAMARBEID MED TASTA
EVENTUELT
STRATEGIARBEID

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 05.04.2017 godkjennes.
Protokoller fra arbeidsutvalgets møter 19.04.2017 og 31.05.2017 tas til orientering.
Innkalling og saksliste til menighetsrådets møte 21.06.2017 godkjennes

Vedtak:
Protokoll fra menighetsrådets møte 05.04.2017 godkjennes.
Protokoller fra arbeidsutvalgets møter 19.04.2017 og 31.05.2017 tas til orientering.
Innkalling og saksliste til menighetsrådets møte 21.06.2017 godkjennes

ORIENTERINGSSAKER
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Saken gjelder:
Forslag til møtedatoer for skoleåret 2017-2018: (fellesrådsdatoer ikke mottatt)

AU

MR

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
23.06.

Sankt Hans på Fyret

27.08.

Oppstartsgudstjeneste

29.08.

Nettverkssamling

23.09.

Barnas Dag

28.10.

Høstbasar

Utvalgsarbeid
Diakoniutvalget hadde møte 18. april. Referat vedlagt. Neste møte 30. august.
Gudstjenesteutvalget hadde også møte 18. april. Referat foreligger ikke.
Gudstjenesteutvalget og Utvidet Trosopplæringsteam skulle vært samlet 11. mai for å fortsette arbeidet
med trosopplæringsgudstjenestene. Det klaffet ikke for flere i staben, og det lot seg ikke gjøre å finne ny
dato før ferieavviklingen starter. Det arbeides med datoforslag tidlig i høst.

Komfyr, projektor, blending
Fellesrådet bidrar med ca 50 000 til komfyr og blending. Dette er avtalt håndtert ved at hele regningen for
blending går til Fellesrådet og de andre dekkes av Menighetsrådet. Projektor støtter de ikke. Koketopp,
stekeovner og vifte er bestilt, installeres i løpet av sommeren. Elektriker er kontaktet for å trekke to nye
kurser til stekeovnene
Blending og lerret må godkjennes av biskopen, søknad er sendt via kirkevergen.

Menighetsrådssaker som ikke følges opp videre
Den nye runden med strategiarbeid gjør at disse sakene ikke følges opp videre, for arbeidet starter i en
annen ende:
85/15 FOKUS menighetsutvikling
18/16 Planer og mål for menighetsarbeidet

Evaluering av årets konf.opplegg
Menighetsrådet informeres om evaluering av konf.opplegget. Evalueringsmøte skulle vært holdt 1. juni,
men Kjersti ble syk, så det ble utsatt. Siden hun er sykemeldt frem til ferien og evalueringen må foretas før
sommeren, er nytt møte satt til tirsdag 13. juni, selv om sokneprest ikke får anledning til å være tilstede.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

DISPONERING AV RESULTAT 2016
Forslag til vedtak:
Vedtak:
Saken utsettes fordi menighetsrådet ønsker et klarere saksframlegg.
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FORORDNINGEN PÅ AUSTRE ÅMØY
Forslag til vedtak:
Menighetsrådet i Vardeneset menighet ønsker at det forordnes to gudstjenester i året på Austre Åmøy,
med mulighet for inntil to til i samspill med frivillige på Åmøy. Det bør være gudstjeneste på julaften, og
dersom det er konfirmanter bør det også være konfirmasjonsgudstjeneste.
I tillegg foreslår Vardeneset menighetsråd at en av menighetens hovedgudstjenester legges til Austre Åmøy
som friluftsgudstjeneste på forsommeren.
Vedtak:
Menighetsrådet i Vardeneset menighet ønsker at det forordnes to gudstjenester i året på Austre Åmøy i
samspill med frivillige på Åmøy. Det bør være gudstjeneste på julaften, og dersom det er konfirmanter bør
det også være konfirmasjonsgudstjeneste.
I tillegg foreslår Vardeneset menighetsråd at en av menighetens hovedgudstjenester legges til Austre Åmøy
som friluftsgudstjeneste på forsommeren.

SOMMERFULLMAKT TIL ARBEIDSUTVALGET
Forslag til vedtak:
Vardeneset menighetsråds arbeidsutvalg (AU) får i henhold til Kirkelovens §8 herved fullmakt til å
behandle saker på rådets vegne i saker som MÅ avgjøres i løpet av sommeren 2017. Behandlede saker
legges frem for rådet i menighetsrådets første møte etter sommeren.
Vedtak:
Vardeneset menighetsråds arbeidsutvalg (AU) får i henhold til Kirkelovens §8 herved fullmakt til å
behandle saker på rådets vegne i saker som MÅ avgjøres i løpet av sommeren 2017. Behandlede saker
legges frem for rådet i menighetsrådets første møte etter sommeren.

SAMARBEID MED TASTA
Forslag til vedtak:
Vardeneset menighetsråd ønsker å gjenoppta samarbeid med Tasta menighet om menighetsblad.
Det forventes at begge menigheter stiller med frivillige, og at kostnadene deles likt mellom menighetene.
Detaljer for samarbeidet for øvrig håndteres administrativt.
Vardeneset menighetsråd ønsker å møte Tasta menighetsråd for å snakke om felles utfordringer og arenaer
for fortsatt og utvidet samarbeid, gjerne en gang i perioden september-november 2017, etter
oppstartsrushet og før julerushet.
Vedtak:
Vardeneset menighetsråd er positive til å se på mulige løsninger for felles menighetsblad.

EVENTUELT
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
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Innmeldte saker:
Gjerulf takkes av
Vedtak: Menighetsrådsleder takker Gjerulf for det flotte arbeidet han har lagt ned for menigheten på
gudstjenesten 25.06.17.

Orientering om stabssituasjonen (u. off.)
Leder orienterte menighetsrådet om stabssituasjonen.
Vedtak:
Saken ble tatt til orientering

STRATEGIARBEID
Forslag til vedtak:
Vardeneset menighetsråd vil legge en radikal strategi for menighetens arbeid, for å oppnå vekst.

Saken gjelder:
MR har igangsatt et grundig strategiarbeid helt fra bunnen. Dette regnes som et godt tidspunkt fordi det er
tre 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 skal sammen med staben legge føringer for ny strategi, men ønsker å involvere bredt i prosessen,
ved et menighetsmøte til høsten.
Staben har forberedt seg på denne samlingen, og MR bruker tid frem til kl 20 på å gjøre sine forberedelser
til det felles strategiarbeidet.
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.

Vedtak:
Saken utsettes.
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