Høvik menighetsråd

Referat fra menighetsrådsmøte
torsdag 29. September Kl. 18.30 – 21.30
Tilstede: Åge Haavik Per Holdø, Arvid Sten Kaasa, Sigrid Svarstad Holme, Inger Lise Lerø,
Endre Ulberg, Kristine Margrete Nome, Bill Spade, Hannah Marie Torp Narum-Hansen,
Ingeborg Svanes (kirkeforvalter), Trygve Rø (sokneprest)
Forfall: Kristin Fossheim
Arvid åpnet møtet
Sak nr
41/16
42/16

Beskrivelse
Innkalling og saksliste ble godkjent
Trosopplæringsplanen for Høvik menighet
Trosopplæringsrådgiver Petter Rønneberg fra Oslo bispedømmeråd og kateket Nina Engen
innledet på denne saken.
o Framdrift:
Høvik menighets plan skal godkjennes av biskopen. Opprinnelig frist for dette var mars
2017, men vår plan er ikke ferdig før august 2017. Rønneberg opplyser at dette er i orden.
Planen skal godkjennes av menighetsrådet før den oversendes biskopen.
o Ressurser i prosjektet:
Menigheten har i høst noe mindre ressurser enn planlagt, men vil bruke av
ungdomsarbeider-ressursene til å styrke framdriften i arbeidet med trosopplæring (ca 40%
av tildelt ressurs).
Vedtak:
Menighetsrådet er godt fornøyd med arbeidet som gjøres med trosopplæringsplanen. I
arbeidet med å ferdigstille planen for Høvik vil vi peke på tre utfordringer til
prosjektgruppa:
1.

Planen legger opp til en omfattende aktivitet med mange tiltak som krever
ansatteressurser. Med nye arbeidstidsordninger for flere av de ansatte kan dette
medføre at ansatteressursene blir tidsmessig overbelastet. Prosjektet bes derfor
drøfte de ressurskrav aktivitetene vil kreve. Selv om trosopplæringsplanen søker å
aktivisere mange frivillige, noe som er bra, vil de ansatte måtte utgjøre
sentrifugalkraften i gjennomføringen av tiltakene

2.

Det er ønskelig at trosopplæringsplanen får konsekvenser for annet arbeid i
menigheten, slik som for eksempel gudstjenester. Prosjektet bes derfor drøfte med
kantor og prester hvordan man ser for seg innvirkningen på det ordinære
gudstjenesteliv, i form av for eksempel prekner, salmevalg, og lignende

3.

I opplegget for trosopplæringsarbeidet i Den norske kirke heter det seg at planen
skal ta hensyn til de lokale forhold. Menighetsrådet ønsker en mer omfattende
diskusjon om hva dette betyr for Høvik og at denne diskusjonen knyttes til
strategiarbeidet i menigheten. Det er naturlig at dette vil få stor plass på
strategisamlingen mellom ansatte og menighetsråd i Januar.
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Høvik menighetsråd
Sak nr
43/16

Beskrivelse
Referat fra Arbeidsutvalgsmøte
Vedtak:
Referatet tas til orientering

44/16

Evaluering av menighetsrådets arbeid det første året
Menighetsrådet drøftet arbeidet i rådet det første året under fire synsvinkler:
1. Forberedelse, gjennomføring og oppfølging av menighetsrådsmøter
2. Hvilke saker menighetsrådet behandler i møtene
3. Samarbeidet i menighetsrådet
4. Samarbeidet med ansatte
Vedtak:
Arbeidsutvalget setter sammen innspillene som kom fram under evalueringen og
innarbeider dette i menighetsrådets arbeid kommende år

45/16

Valg av leder og nestleder (medlem av AU) for kommende år
I ”Regler om former for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet”, §1, står det at
menighetsrådet hvert år skriftlig skal velge leder og nestleder.
Det framkom to forslag til vervene:
Leder – Per Holdø
Nestleder – Kristin Fossheim
Vedtak:
Som leder velges Per Holdø (9 stemmer)
Som nestleder velges Kristin Fossheim (9 stemmer)

46/16

Områderegulering E18 – informasjonsmøte og høringsfrist
Jfr. Sak 40/16
Orientering ved Åge Haavik
Vedtak:
Åge Haavik ber kommunen om utvidet høringsfrist og skriver på vegne av menighetsrådet
høringsuttalelse

47/16

Regnskap for menighetsrådet
Orientering ved kirkeforvalter.
Vedtak:
Det ser ut til at inntektssiden (både ofringer og givertjeneste) har sviktende innganger. Det
må derfor arbeides med å styrke dette i det kvartalet som gjenstår. Konkret bør dette
utfordres til i ukebrev, på hjemmeside og gudstjenesteprogram.

48/16

47/16

Dugnad den 13. September
Orientering ved Bill. Dugnadene må orienteres om både ved hjelp av mailingliste og i
gudstjenesten
Orienteringssaker
- Fra Bærum kirkelig fellesråd ved Inger Lise. På neste møter settes det av bedre tid
til sakene fra kirkelig fellesråd.
- Det kan oppleves som forstyrrende under gudstjenester at deltakere bruker
facebook og tar selfies. Det bør derfor sies i gudstjenesteprogrammet at man tar
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Høvik menighetsråd
Sak nr

Beskrivelse
hensyn til andre gudstjenestedeltakere ved å minske bruken av dette
- Sokneprest orienterte om ”Landsbymøte” på menighetshuset den 11.Oktober. Et
arrangement i samarbeid med Høvik biblioteks venner
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