
Protokoll 3/20 Vardåsen menighetsråd 
 
 

 

 

Vardåsen menighetsråd 

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 3 ÅR 2020 

 

Møtetid: Onsdag 29.04.2019 kl. 19.00-20.00 

Møtested: Microsoft Teams 

Tilstede: Anne Markegård Øya, Hege Norset Blichfeldt, Mari Elise Smebye, Åshild Solgård, Nils Inge 

Haus, Heming Olsen-Bergem, Ole-Edvard Wold-Reitan. Signy Gautefall, Kristian Abelsen, Aud 

Magelssen Stønjum, Roar Nydal, Dag Håland, Kari Sorknes 

Forfall: Sondre Frey, Irene Wenaas Holte 

 

 

SAKER: 

SAK MR 16/20:  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
SAK MR 17/20: GODKJENNING AV PROTOKOLL MR 2/20 
SAK MR 18/20:  TROSOPPLÆRINGSPLAN REVIDERING II 
SAK MR 19/20:  KONFIRMANTLEIR 2020 
SAK MR 20/20  GRADVIS GJENÅPNING AV KIRKEN 
SAK MR 21/20:  VISJONSDOKUMENT REVIDERING, utsatt sak 

SAK MR 22/20:  INFOSAKER 

SAK MR 23/20:  EVENTUELT 
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SAK MR 16/20: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes uten merknader. 

 
SAK MR 17/20: GODKJENNING AV PROTOKOLL MR NR 2/20 

Vedtak: Protokollen godkjennes uten endringer. 
 
SAK MR 18/20: TROSOPPLÆRINGSPLAN REVIDERING II 

Utkast til revidering med tiltak ble sendt ut på høring til menighetsrådets medlemmer 
19.mars, med svarfrist 27.mars om eventuelle endringer. Det kom ingen forslag til endringer 
og planen er nå oversendt bispedømmekontoret. Etter at de har kommet med sine 
synspunkter vil planen oversendes biskopen for endelig godkjennelse. 
Vedtak: Vardåsen menighetsråd godkjenner utkastet til revidert trosopplæringsplan. 

 

SAK MR 19/20: KONFIRMANTLEIR 2020 
Konfirmantleiren var planlagt 19.-24.juni. Beredskapsstaben i Oslo bispedømme sendte ut 

informasjon 14.04.20, der det ble anbefalt avlysning av konfirmantleir for 2020-

konfirmantene. Den formelle avgjørelsen omkring avlysning av leir må tas av den enkelte 

menighet. Stabene i Asker og Vardåsen samarbeider og ønsker å avlyse årets konfirmantleir. 

Myndigheten har foreløpig forbudt alt til 15.juni av denne type arrangement. Det forhandles 

om avbestillingsgebyr kan trekkes fra ved inngåelse av avtale for leir samme sted 2021. Det 

arbeides med alternative planer for undervisningen. 

Vedtak: Vardåsen menighetsråd vedtar at årets konfirmantleir avlyses slik den var planlagt. 

SAK MR 20/20 GRADVIS GJENÅPNING AV KIRKEN 

  22.april ble det åpnet opp for at folk kan besøke kirkerommet igjen. 

Kravene til smittevern er ikke senket, men i likhet med resten av samfunnet skal vi nå gradvis 

og varsomt begynne å åpne for noe av det ordinære menighetslivet. Menighetsbarnehagene 

våre åpner igjen denne uken – og vi har åpnet for inntil 30 personer tilstede ved kirkelige 

handlinger. Det er inntil videre ingen ordinære gudstjenester i kirkene våre. En av 

endringene fra forrige uke er at menighetene nå i begrensede tidsrom kan åpne 

kirkerommene for inntil 5 personer pluss 1-2 ansatte. Det kan bare skje med hensyn til 

samme regler for smittevern og renhold som ved kirkelige handlinger. Tiltaket er godkjent av 

kommuneoverlegen og den kommunale kriseledelsen i Asker.  

Stabens forslag er at kirkerommet holdes åpent torsdager og søndager kl 11-13 for 

lystenning, bønn og velsignelse. Det kan også være mulig å ha kirkevandringer ute i friluft 

Det kan være aktuelt søndagene i mai. 17.mai er det planlagt at alle kirkeklokker skal ringe kl 

12.57 før det spilles og synges «Ja vi elsker» kl 13.00. Borgen Oldis og Borgen skolekorps er 

forespurt om de kan marsjere forbi i dette tidsrommet. Kirken er åpen kl 12-14. 

Vedtak: Vardåsen menighetsråd anbefaler at kirken gradvis gjenåpner slik som skissert. 

 

 

SAK MR 21/20 KIRKE PÅ NETT 

Kirkene har vært aktive på nettsider og Facebook siden 13.mars. Hvordan har 

menighetsrådet opplevd dette? Innspill til hvilken linje Vardåsen menighet skal legge seg på. 

Vedtak: Mange fine innslag. Vardåsens egne traff folket fint. Staben vurderer fortløpende 

behov for flere innslag i samarbeid med de andre soknene. 
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SAK MR 22/20: VISJONSDOKUMENTET 2017-2021 – REVIDERING – sak utsatt fra møtet 26.02.2020 

Dokumentet skal revideres i løpet av året.  AU skisserer en ny arbeidsform via en lukket 

Facebook-gruppe. Der kan de enkelte punktene presenteres og man kan kommentere. 

Forslag at grupper på 3,4 eller 5 får ulike temaer som sitt område.  

Vedtak: Menighetsrådet tar opp arbeidet med dokumentet på neste møte. 

SAK MR 23/20: INFOSAKER 

  Informasjon fra AKF 

  Oppstart i Engelsrud menighetsbarnehage 22.april med reduserte åpningstider 

  Regnskap 2019 for Engelsrud Barnehage 

  Vedtak: Vardåsen menighetsråd tar informasjonen til etterretning 

 

SAK MR 24/20: EVENTUELT 
  Meld gjerne saker på forhånd 
 

 
    


