REFERAT FRA MØTE I MOLDE MENIGHETSRÅD
Møtedato: 28.09.2016

Møtetid: kl. 19:00

Møtested: Molde domkirke (Kirkestua)

Tilstede:
Anita Dalmo Moltubak, Kristine Elisabet Svendsen, Annlaug Fjøren, Stig Ove Voll, Finn Arild Fjøren,
Grethe Lystad Johnsen, Håvard Ervik, Vibeke Wiersholm Gjære, Eyvind Pettersson.
Meldt forfall:
Åse Marie Longva, Kristin Glæstad Vonheim.

Andre tilstede:
Arne Vigestad fra Det Norske Misjonsselskap

ÅPEN POST
Orientering om Det Norske Misjonsselskap og menighetens misjonsprosjekter

GODKJENNINGSSAKER



Innkalling til møte i Molde menighetsråd 28.09.2016
Referat fra møte i Molde menighetsråd 24.08.2016
o Sak 025/16: Menighetsrådets medlemmer i gudstjenesteutvalget er: Asbjørn Bua,
Einar Kringstad og Vibeke W. Gjære.
o Sak 026/16: Til medlemmer i diakoniutvalget er disse valgt: Anne Mette Nerbøberg,
Håvard Stedje Hansen, Halvdan Marøy.

VEDTAKSSAKER
Sak 029/16 Misjon i menighetsarbeidet 2016
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak

Møtebehandling
Menighetsrådet drøftet saken og rådet mente vi ikke skal utnevne misjonsutvalg i denne omgang. Da vil det
å løfte frem misjonsperspektivet i menigheten bli menighetsrådet oppgave. Derfor bør misjon bli en fast
post på menighetsrådsmøtene fremover. Menighetsrådet mente at alt vi gjør for å spre evangeliet er
misjon. Fokus på misjon i andre land vil være med på å løfte fram at vi er en del av den verdensvide kirke og
kallet vi har som menighet til å arbeide for at evangeliet blir spredt til mennesker i hele verden

Vedtak
Misjon som er et av hovedsatsingsområdene til menighetsrådet, blir en sak menighetsrådet som helhet skal
arbeide med. Det blir derfor ikke valgt noe eget utvalg for misjon. Menighetsrådet vil på alle
menighetsrådsmøter fremover ha misjon som sak og presentere et «misjonsglimt». Følgende punkter vil
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menighetsrådet arbeide med fremover:
1. Det må sørges for bedre informasjon i menighetens misjonsprosjekt gjennom nettsiden o.l. Saken
sendes til informasjons- og kommunikasjonsutvalget.
2. Det undersøkes om det finnes eller om vi kan få laget et bibelgruppe opplegg for en samling som
kan sendes ut til bibelgruppene i menigheten. Finn Arild tar kontakt med misjonskonsulent Kristian
Due.
3. Kontakte NMS med spørsmål om besøk fra Kamerun. Finn Arild tar kontakt
4. Presentere misjonsprosjektet under kirkekaffe gjennom intervju av tidligere misjonærer o.l.
5. Lage misjonsmesse med innsamling av penger til misjonsprosjektet.
6. Ved budsjettbehandling for 2017, vurdere å øke menighetens bidrag til misjonsprosjektet.
7. Sende en gruppe fra menigheten på tur til Kamerun i 2017. Dette kan gjerne være en
ungdomsgruppe.
Vedtakene følges opp på menighetsrådsmøtene fremover.

Sak 030/16

Retningslinjer og valg av medlemmer i Musikk i Molde domkirke

Forslag til vedtak
1. Menighetsrådet vedtar fremlagte forslag til retningslinjer for Musikk i Molde domkirke.
2. Til medlemmer i utvalget velges……..

Møtebehandling
Menighetsrådet hadde ingen innvendinger mot det fremlagte forslaget til nye retningslinjer for Musikk i
Molde domkirke. Til medlemmer i utvalget gikk menighetsrådet inn for gjenvalg av Inge Holm Nygaard.
I stedet for Kristine E Svendsen som ønsket avløsning, ble det foreslått å spørre Evy Sisilie Bergum, Inge
Morten Eikrem, Ingunn Hungnes eller Svein Johan Nygaard.

Vedtak
1. Menighetsrådet vedtar fremlagte forslag til retningslinjer for Musikk i Molde domkirke.
2. Menighetsrådet velger Inge Holm Nygaard og Evy Sisilie Bergum som sine medlemmer i
utvalget. Evy Sisilie Bergum er spurt i etterkant av menighetsrådsmøtet og har sagt ja.

Sak 031/16

Opprettelse av trosopplæringsutvalg

Forslag til vedtak
Oppfølgingen av trosopplærings- og undervisningsarbeidet i menigheten vil bli gjort gjennom
ressursgrupper/komiteer for ulike aldersfaser. Ressursgruppene består av ansatte og ledere innen
aldersfasen og «brukere». Brukere kan være barn, unge, foreldre eller andre voksne. Sammensetningen av
gruppen avgjøres av hva som er mest tjenlig for den aldersfasen det gjelder. Kateketen sammen med sine
medarbeidere i trosopplæringen og administrasjonen er ansvarlig finne en tjenlig oppdeling etter
aldersfaser og medlemmer til ressursgruppene. Gruppene samles etter behov eller minst en gang i året for
å drøfte arbeidet.
For undervisning for voksne, lages det en undervisningskomité som består av en av prestene og 3 frivillige.
Disse har ansvar for planlegging og gjennomføring av undervisningskvelder o.l. Prestene velger selv hvem
av dem som skal være med i gruppen. Presten, sammen med administrasjonen finner frivillige til
undervisningskomiteen.

Møtebehandling
Menighetsrådet snakket sammen om hva som er den beste løsningen for å følge opp
trosopplæringsarbeidet i menigheten. I og med erfaringene som er gjort både hos oss og andre steder med
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trosopplæringsutvalg og fordi en nå har en ferdig trosopplæringsplan med tiltak for ulike aldersfaser som
skal følges opp, velger den alternative løsningen som er foreslått.

Vedtak
Menighetsrådet vedtar at oppfølgingen av trosopplærings- og undervisningsarbeidet i menigheten skal bli
gjort gjennom ressursgrupper/komiteer for ulike aldersfaser. Ressursgruppene skal bestå av ansatte og
ledere innen aldersfasen og «brukere». Brukere kan være barn, unge, foreldre eller andre voksne.
Sammensetningen av gruppen avgjøres av hva som er mest tjenlig for den aldersfasen det gjelder.
Kateketen sammen med sine medarbeidere i trosopplæringen og administrasjonen er ansvarlig finne en
tjenlig oppdeling etter aldersfaser og medlemmer til ressursgruppene. Gruppene samles etter behov eller
minst en gang i året for å drøfte arbeidet.
For undervisning for voksne, lages det en undervisningskomité som består av en av prestene og 3 frivillige.
Disse har ansvar for planlegging og gjennomføring av undervisningskvelder o.l. Prestene velger selv hvem
av dem som skal være med i gruppen. Presten, sammen med administrasjonen finner frivillige til
undervisningskomiteen.

REFERATSAKER


Referat fra møte i Molde menighetsråds arbeidsutvalg

Molde domkirke 04.10.2016
for Molde menighetsråd

(Sign.)
Kristine Elisabet Svendsen
Leder

Finn Arild Fjøren
Administrasjonsleder
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