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Vardåsen menighetsråd 

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 5 ÅR 2019 

 

Møtetid: Onsdag 05.06.2019 kl. 19.00-21.15 

Møtested: Vardåsen kirke 

Tilstede: Hege Norset Blichfeldt, Anne Markegård Øya, Roar Nydal, Tone Hærem, Anne Kathrine 

Linnebo, Nils Inge Haus, Dag Håland, Irene Wenaas Holte, Tom-Erik Skaarnes Tonheim, Kari 

Sorknes 

Forfall: Elin Aars, Sven-Erling Brusletto, Mari Elise Smebye, Ngozi Chukwuemeka 

 

 

SAKER: 

SAK MR 29/19:  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
SAK MR 30/19: GODKJENNING AV PROTOKOLLER MR 3/19 og 4/19 
SAK MR 31/19:  MR VALG, VALGSTYRE OG STEMMESTYRE 
SAK MR 32/19:  MØTEDATOER HØSTEN 2019 
SAK MR 33/19:  VELKOMST NY DIAKON 

SAK MR 34/19:  ÅPENT FORUM: TEMA MISJONSPROSJEKTET – SYKEHUSET I OKHALDUNGA 

SAK MR 35/19:  INFOSAKER 

SAK MR 36/19:  EVENTUELT 
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SAK MR 29/19: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes uten merknader 

 
SAK MR 30/19: GODKJENNING AV PROTOKOLL MR NR 3/19 og 4/19 

Vedtak: Protokollene godkjennes uten endringer 
 
SAK MR 31/19: MR VALG, VALGSTYRE OG STEMMESTYRE 

Det er nye bestemmelser til hvem som kan være ansvarlig for opptelling av stemmene. De 
som står på listen, kan ikke være med å telle. Alle kan likevel bidra på valgdagen som 
mannskap og i forberedelsene forøvrig. Det er anbefalt å utpeke 3 personer som også bør 
delta på et sentralt kurs i Oslo for valgmedarbeidere. 
Målgruppen er daglige ledere, representanter fra valgstyre og representanter fra 

stemmestyrene. Målet er å gi god og presis informasjon om regler knyttet til valgavviklingen. 

Kurset er nyttig for gjennomføringen av den lokale kursingen av stemmemottakere og andre 

medarbeidere som må skje i hver menighet før valget. 

Dato for det sentrale kurset er torsdag 22. august  kl. 17.00 – 20. 00, kurslokale: Høyres hus 

konferanselokale, (Ordførerens sal)  Stortingsgata 20. 

Kursleder er en av rådgiverne i Kirkeordningsavdelingen i Kirkerådet som har et spesielt 

ansvar for gjennomføring av kirkevalget. 

Det vil bli arrangert eget kurs for alle valgmedarbeidere i Vardåsen kirke torsdag 

5.september, ledet av Elisabeth Brøndal. 

Vedtak: Menighetsrådet utpeker Tom-Erik Skaarnes Tonheim, Anne Kathrine Linnebo og Tone 
Hærem som går inn i forberedelsen av og tar ansvar for det arbeidet som valgstyret har, i 
forbindelsen med kirkevalget i samarbeid med menighetsrådet. 
En av de tre personene skal være stemmestyreleder på valgdagen og bør delta på 

forberedende kurs for valgstyret den 22.08.2019.   

 

SAK MR 32/19 MØTEDATOER HØSTEN 2019 

  Forslag til møtedatoer: 

  28.august – MR-møte 

  18.september – MR-møte - Evaluering av menighetsrådsperioden 

16.oktober – MR-møte - med gammelt og nytt menighetsråd. Konstituering av nytt 

menighetsråd. Siste møte for menighetsrådet 2015-2019. 

  20.november – MR-møte. Det første møte for nytt menighetsråd 2019-2023. 

  Viktige datoer for det nye menighetsrådet: 

8.oktober – Kurs for nye menighetsråd, Teglen Spikkestad 

23.oktober – Nye representanter til fellesråd invitert til å bisitte møtet i fellesrådet, Holmen 

Vedtak: Menighetsrådet fastsetter møtedatoene høsten 2019. 

 

SAK MR 33/19 VELKOMST NY DIAKON 

Irene Wiik Halle er ansatt som diakon. Hun tiltrer stillingen 1.september. Det legges opptil 

velkomstmarkering i gudstjenesten 1.september. Har menighetsrådet noen tanker om 

prioritering av oppgaver for den nye diakonen? Foreslår en kortfattet, målrettet strategi som 

legges i samarbeid med den nye diakonen med SMART-mål. Grønn kirke skal gjennomsyre 



Protokoll 5/19 Vardåsen menighetsråd 
 

alle aktiviteter. Herunder nabokontakt, internasjonal diakoni, Borgen i våre hjerter, 

bønnesamlinger, torsdagskaffe. 

Vedtak: Vardåsen menighetsråd vil samarbeide med diakonen om å lage en kortfattet, 

målrettet strategi og vil utnevne nytt diakoniutvalg når det nye menighetsrådet starter. 

SAK MR 34/19 ÅPENT FORUM: TEMA MISJONSPROSJEKTET – SYKEHUSET I OKHALDUNGA 

Sykehuset gjør en formidabel innsats for befolkningen i Nepal og utvikler stadig arbeidet sitt. 

Sykehuset har over 1200 fødsler i året Det er gratis tjenester for barn under 12 kg. Sykehuset 

er også blitt et senter i Øst-Nepal for resistent tuberkulose. Normisjon støtter blant annet et 

pasientstøttefond som sikrer fattiges rett og mulighet til behandling. Gjennom det kan 

sykehusregningen betales for de fattigste. I tillegg til sykehuset arbeides det i samarbeid med 

myndighetene med samfunnshelse og forebygging i Okhaldhunga-distrikt. Målet er at alle 

skal få lik rett til behandling ved sykdom og skader, og tilstrekkelig kunnskap om ernæring og 

barns helse. Dette har ført til en radikal forbedring i helsetilstanden for kvinner og barn. 

Normisjon har vært med på å bygge ut sykehuset som nå er godkjent for 50 sengeplasser. 

Det nye sykehuset er bygd jordskjelv-sikkert og har i tillegg et helt nytt mødreventehjem som 

vil sikre enda flere trygge fødsler. 

Vardåsen menighet vil fokusere enda mer i tiden som kommer for å gjøre prosjektet kjent og 

øke innsamling til sykehuset. Mer innlegg på facebook, på torsdagskaffen og myldredag, etc. 

  Vedtak: Vardåsen menighetsråd tar informasjonen til etterretning 

SAK MR 35/19 INFOSAKER 

AKF – Hovedsak eiendomsoverdragelser.  Skal være sluttført innen 

kommunesammenslåingen. 

Takreparasjoner Vardåsen: Multiconsult og Grønmo arkitekter har åpnet taket og sier at de i 

hovedsak har fått bekreftet antatt oppbygging av taket og hvor problemene har oppstått. De 

antyder at prosjektet kanskje bør deles i to: først åpne utvendig og legge ny fuktsperre og 

takkledning, så observere – og deretter vurdere tiltak knyttet til innvendig 

fuktsperre/kondens. Siden det planlegges store takreparasjoner med stillaser og overbygg, er 

det lite hensiktsmessig å vaske før dette arbeidet er gjort. Det utsettes til 2021. 

Sommerfesten – Tusen takk til alle i menighetsrådet som var med i planlegging, innkjøp og 

gjennomføring. 

  Vedtak: Vardåsen menighetsråd tar informasjonen til etterretning 

   

SAK MR 36/19: EVENTUELT 
Vardåsen menighet skal betjene forhåndsstemming til kirkevalget for alle menigheter på 
Askertun tirsdag 13.august kl 9:30-14 med to personer; Irene Wenaas Holte og Kari 
Sorknes/Mari Elise Smebye. De andre menighetene tar en dag hver, Holmen tar to dager. 
Det blir forhåndsstemming tirs-tors i Vardåsen kirke for Vardåsen sokn de to siste ukene før 
valget. 
 
Det skal være stand for kirkevalget i Asker sentrum lørdag 31.august og hver menighet er 
oppfordret til å bistå med en person. Kari spør en av de påtroppende medlemmene av 
menighetsrådet. 

 

 


