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Vardåsen menighetsråd 

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 7 ÅR 2019 

 

Møtetid: Onsdag 18.09.2019 kl. 19.00-21.15 

Møtested: Vardåsen kirke 

Tilstede: Tone Hærem, Anne Markegård Øya, Hege Norset Blichfeldt, Nils Inge Haus, Roar Nydal,  

Sven-Erling Brusletto, Elin Aars, Mari Elise Smebye, Dag Håland, Kari Sorknes 

Forfall:  Ngozi Chukwuemeka, Anne Kathrine Linnebo, Irene Wenaas Holte, Tom-Erik Skaarnes 

Tonheim 

 

 

 

SAKER: 

SAK MR 45/19:  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
SAK MR 46/19: GODKJENNING AV PROTOKOLL MR 6/19  
SAK MR 47/19:  EVALUERING AV KIRKEVALGET 2019 
SAK MR 48/19:  FORSLAG TIL NYTT LEIRSTED FOR KONFIRMANTER 2020 
SAK MR 49/19:  EVALUERING AV MENIGHETSRÅDSPERIODEN 2015-2019 

SAK MR 50/19:  INFOSAKER 

SAK MR 51/19:  EVENTUELT 
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SAK MR 45/19: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes uten merknader 

 
SAK MR 46/19: GODKJENNING AV PROTOKOLL MR NR 5/19 

Vedtak: Protokollen godkjennes uten endringer 
 
SAK MR 47/19: EVALUERING AV KIRKEVALGET 2019 

Kirkevalget ble gjennomført mandag 9.september. Det ligger mye arbeid bak. Helt fra 
nominasjonskomiteens arbeid med å skaffe kandidater til gjennomføring og til slutt telling av 
stemmer og rapporteringer etter valget. Menighetsrådet har ansvar for gjennomføringen. 
Noen erfaringer om gjennomføringen som skal bringes videre til neste valg: Det ble mye 
kursing. Mye kan man lese seg til. Virker unødvendig at det alltid måtte være 2 tilstede ved 
forhåndsstemming og at 2 måtte frakte stemmesedlene etter valget. Under opptellinger 
effektivt at 2 samarbeider om å få lagt inn personstemmene, mens de andre teller 
bispedømmerådsstemmene og legger til siden særstemmene (de som ikke fantes i 
manntallet). Den endelig rapporten og registrering i valgmodulen kan vente til neste dag. 
Vedtak: Menighetsrådet er fornøyd med gjennomføringen. Det var mange gode hjelpere. 
Kari tar videre kommentarer som kom fram under møtet. 
  

SAK MR 48/19: FORSLAG TIL NYTT LEIRSTED FOR KONFIRMANTER 2020 

De konfirmantansvarlige i Asker og Vardåsen har et ønske om å skifte leirsted 2020 til 

Bolærne leirsted utenfor Tønsberg. Det er nærmere og derfor lettere for foreldre og andre 

ansatte å bidra.  Et nytt leirsted gir muligheter for ny struktur og å skape en ny leir med nytt 

og bedre innhold. Risøya har bare plass i ukene 31/32, mens Bolærne kan ta imot 

konfirmantene rett etter skoleslutt før ferien for de ansatte starter. Det er også muligheter 

for at lederne kan komme et par dager før for å tilrettelegge. Se sakspapirer vedlagt 

innkallingen. 

Vedtak: Menighetsrådet støtter de ansattes ønske om å skifte leirsted for konfirmanter. 

Viktig argument er bytte av tidspunkt. Det er ønske om at det skal være en hovedansvarlig 

for leiren. 

 

SAK MR 49/19: EVALUERING AV MENIGHETSRÅDSPERIODEN 2015-2019 

Etter fire år i menighetsråd er det høstet mange erfaringer. Hvilke tanker har den enkelte 

gjort seg? Tidsplan for møtet er viktig. Å delta på møtene har gitt tilhørighet. Det har vært 

hyggelig, gode samtaler og vilje til å komme dem i møte som tenker annerledes. Konsensus 

om saker ikke alltid mulig, men det har også vært greit. Det har vært noen vanskelige saker. 

Vite at man er en del av Asker-kirken. For nye menighetsråd kan det være greit med en 

introduksjon om «mekanismer», forhold, samarbeid til kommunen og fellesrådet. Viktig å 

være folkevalgt. Viktig for lokalsamfunnet at menigheten fungerer. 

Sette opp igjen temasaker på agendaen for menighetsrådsmøtene, et tema pr møte; 

Gudstjenestene, Grønn menighet, Diakoni, Myldredag, Konfirmanter, Ungdomsarbeidet, 

Eiendomsutvalget, Kirkemusikk, etc. 

Vedtak: Menighetsrådet tar innspillene med til det nye menighetsrådet 

SAK MR 50/19: INFOSAKER 

  AKF 

  Kurs for nye menighetsråd 8.oktober. Kari sende ut påminnelse. 

  Vedtak: Vardåsen menighetsråd tar informasjonen til etterretning 
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SAK MR 51/19: EVENTUELT 
  Ingen saker 
 

 
    


