Referat fra Menighetsrådsmøte
Mandag 19. November 2018
Kl. 19.00-21.30 Menighetshuset

Tilstede: Per Holdø, Inger Lise Lerø, Kristine Nome, Ingeborg Svanes, Kristin Fossheim, Trygve Rø,
Arvid Sten Kaasa
Forfall:, Sigrid Svarstad Holme, Åge Haavik, Hannah Marie Torp Narum-Hansen, Bill Spade
Sak nr
50/18

Om saken
Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

51/18

Orientering om menighetsbladet
Menighetsbladet har fra nummer 2/2018 skiftet trykkeri og gått over til distribusjon gjennom
Schibsted distribusjon Øst. Dette minsker kostnadene ved trykk, men øker
distribusjonskostnadene. Viser for øvrig til sak 46/18.
Vedtak:
Menighetsrådet tar saken til orientering og vil justere årets budsjett i forbindels med årets
siste møte i Desember.

52/18

Tillatelse til alkoholservering ved utleie til private arrangementer
I forbindelse med utleie av menighetshuset til private selskaper er spørsmålet om tillatelse til
alkoholservering kommet opp. Det er snakk om at man ved private selskaper tillater servering
av eksempelvis vin til maten. Denne type servering er unntatt fra bevillingsplikt iflg
Helsedirektoratets regler.
”Det gjøres unntak fra hovedregelen om bevillingsplikt i offentlige lokaler dersom eier, leier,
driver eller ansatt disponerer lokalene til eget bruk til sluttet selskap*.”
Det finnes også menighetshus som tillater alskoholservering
Eksempelvis har Nordberg denne regelen:

slike sammenhenger.

”Som hovedregel skal alle arrangementer i kirkens lokaler være alkoholfrie. Ved private
arrangementer der kontaktpersonen er kjent av menigheten og påtar seg det fulle ansvaret for
den begrensede bruken av alkohol, kan det søkes om dispensasjon for servering av øl og/
eller vin. Det tillates ikke servering av alkohol ved ungdomsarrangement, ei heller ved 30 – og
40 års fødselsdager.”
Vedtak:
Høvik menighet tillater servering av vin ved private arrangementer etter søknad. Søknadene
behandles av kirkeforvalter
Vedtatt mot 2 stemmer

53/18

Kirkevalget 8. og 9. September 2019
Kirkevalget 2019 skal holdes 8. Og 9. September med valg av menighetsråd og
bispedømmeråd. Menighetsrådet utgjør valgstyret i Høvik sokn. Det oppfordres til tidlig å
sette ned en nominasjonskomite på tre medlemmer.
Til bispedømmerådsvalget skal prostiet
nominasjonskomite på et senere tidspunkt.

oppnevne

medlem

av

bispedømmets

Menighetsrådets medlemmer oppfordres til å tenke gjennom navn til nominasjonskomiteen.
Vedtak:
Følgende forespørres om å danne nominasjonskomite for Høvik sokn:
Hans Magne Aadland, Ingerid Haavig, Christian Heggen, Anne Jordtveit
Menighetsrådet legger fram for menighetsmøte forslag om å redusere størrelsen til 6
medlemmer
54/18

Høring om Kirkeordning for Den norske kirke.
Kirkerådet har sendt ut Høringsdokument som menighetene kan uttale seg om. Fristen for
dette er satt til 15. Desember.
Menighetsrådets leder har bedt sokneprest Trygve Rø om å forberede saken. Han skriver:
MR har frist på seg til 15/12-18 å levere inn høringssvar,
Som det framgår av sakspapirene til Oslos bispedømmeråds møte 5/11-18 er forslaget til ny
kirkeordning å forstå som et forslag som ikke medfører endringer i dagens ordninger i
påvente av ny tros- og livsvsynslov forventet behandlet av Stortinget våren 2019:
«De bestemmelsene som nå foreslås er ment å erstatte dagens kirkelov når denne opphører,
men ikke endre dagens ordninger. Forslaget til Kirkeordning for Den norske kirke gjøres
gjeldende når ny Lov om tros- og livssynssamfunn trer i kraft. Forslaget til ny tros- og livssyns
lov som etter planen legges fram til behandling i Stortinget i vårsesjonen 2019, forutsetter at
«kirken selv» gir nærmere regler i en kirkeordning som fastsettes av Kirkemøtet.
De vedtakene som ble gjort i veivalgsaken på Kirkemøtet 2016 (KM 08/16) om samordnet
ledelse etter modell C, eller målsetningen om felles arbeidsgiverlinje speiles ikke i vedlagte
høringsforslag til ny kirkeordning. Det er et bevisst valg fra Kirkerådets side. Ny kirkeordning
vil bli fulgt opp, men drøftet på et senere tidspunkt.
Det er samtidig viktig å formidle at fremdrift i arbeidet med ny kirkeordning og målet om én
arbeidsgiverlinje opprettholdes og prioriteres høyt
Det kan virke komplisert at noen av bestemmelsene som foreslås i Den norske kirkes
ordning, forutsetter vedtak som enda ikke er fattet i ny lov om tros- og livssynssamfunn. Dette
gjelder ikke minst kapittel 3: Virksomheten i soknet. Soknets organer og deres
oppgavefordeling m. m. Det er fortsatt åpent hva Stortinget vil vedta når det gjelder
finansiering av Den norske kirke»»
Vedtak:
MR avventer med å avgi høringssvar til nytt forlag om ny Kirkeordning foreligger etter at
Stortinget hav vedtatt ny tros- og livssynslov.

55/18

Bispevisitas i Høvik sokn
Biskop Kari Veiteberg har bebudet visitas i Høvik sokn i mars 2019.
sokneprest vil orientere.

Kirkeforvalter og

Vedtak: Menighetsrådet tar dette til orientering
56/18

Evaluering av menighetsrådets arbeid
Oppfølging av drøfting i oktobermøtet
Medlemmene bes lese gjennom evalueringen og tiltakene som er nevnt. Vi vil velge noen
tiltak som skal gjennomføres.
Vedtak:
Følgende forbedringer gjennomføres umiddelbart
• Menighetsrådsmøtene omtales i ukesbrev. Ingeborg nevner det, Per vurderer om det
er enkeltsaker som skal kort omtales
• Et årshjul for saker tydeliggjrøes (det eksisterer allerede, men vi tydeliggjør dette), det
vil også hjelp å knytte sakene til strategi
• Vi prøver å fordele saksforberedelser, men det er viktig at vi følger en noenlunde lik
mal

57/18

Arbeid som retter seg inn mot voksne i menigheten
Inger lise skrev i mail om saker til menighetsrådsmøtet:
Det eneste jeg kommer på umiddelbart er å følge opp dette med voksenarrangementer på
kveldstid - foredrag - samtaler som kan engasjere litt utover menighetskjernen. Kanskje vi
kunne hatt en samtale om hva vi vil med det og forslag til en gruppe som kunne arrangere?
Denne saken er derfor en meningsutveksling uten at vi fatter noe bestemt vedtak.

