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Vardåsen menighetsråd 

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 3 ÅR 2017 

 

Møtetid: Onsdag 29.03.2017 kl. 19.00 

Møtested: Vardåsen kirke 

Tilstede: Hege Norset Blichfeldt, Nils Inge Haus, Roar Nydal, Tone Hærem, Elin Aars, Mari Elise 

Smebye, Anne markegård Øya, Anne Kathrine Linnebo, Ngozi Chukwuemeka, Dag Håland, 

Kari Sorknes 

Forfall: Tom-Erik Skaarnes Tonheim, Sven-Erling Brusletto, Irene Wenaas Holte 

 

SAKER: 

SAK MR 12/17:  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
SAK MR 13/17: GODKJENNING AV PROTOKOLL MR NR 2/17, REFERAT FRA AU NR 2/17  
SAK MR 14/17:  GODKJENNING AV REGNSKAP 2016 
SAK MR 15/17:  BRUKTMARKEDET 
SAK MR 16/17:  INFOSAKER 
SAK MR 17/17:  EVENTUELT 
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SAK MR 12/17: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes uten merknader 

 
SAK MR 13/17: GODKJENNING AV PROTOKOLL MR NR 2/16, AU-referat 2/17 

Vedtak: Protokollen godkjennes uten endringer og referatet tas til etterretning 
 
SAK MR 14/17: GODKJENNING AV REGNSKAP 2017 

 Regnskapet for 2016 er revidert. Regnskapet viste et overskudd på kr 23.786. 

Vedtak: Vardåsen menighetsråd godkjenner regnskapet. Overskuddet på kr 23.786 går inn i 

menighetens disposisjonsfond. 

 

SAK MR 15/17: BRUKTMARKEDET 
Det har gjort undersøkelser om kostnader på plasthall og garasje/naust. Mest realistisk er i 

første omgang å søke om å få sette opp en midlertidig plasthall. Saken tas videre etter svar 

på søknad fra kommunen. Saksbehandlingsgebyr står oppført i gebyrregulativ 2017 Plan og 

bygning Asker kommune 2017, kap. 3.3.1. :  17.200 kr når <100m2. 

De frivillige fra bruktmarkedet var invitert til MR-møtet den 29.mars kl.20.00. Det ble satt 

ned en komite som skal arbeide med videre planer. Komiteen består av Roar Nydal fra 

menighetsrådet og skal utvides med en person til fra menighetsråd eller menigheten, 

sammen med to personer fra Bruktmarkedet; Jeanette Hansen og Gun Englund. Dag Håland 

og Nils Inge Haus vil også delta på første møte som et satt til onsdag 5.april kl 18.00. 

Kommunen har nå satt dato for oppstart med arbeidene til 1.oktober. 

Planer for salg fra Bruktmarkedet fremover: 

22.april: Delta på Ombruksfestival i Asker sentrum i regi av Asker kommune 

13.mai: Markedsdag  

Juni: Vil holde åpent i hele juni med St.Hans-markedsdag lørdag 24.juni 

August/september: Stort ryddesalg 

Vedtak: Vardåsen menighetsråd tar informasjonen til etterretning 

 
SAK MR 16/17: INFOSAKER 

 Informasjon fra Asker kirkelige fellesråd 
Fellesnemda for Røyken/Hurum/Asker har hatt sitt konstituerende møte. De skal møtes 
hver måned. Det skal ansettes en prosjektleder som skal drive prosessen. 

 Informasjon fra møte mellom Bispedømmerådet og menighetsrådene 15.mars 
Status fra 3 menigheter med etterfølgende kommentarer fra plenum. Mye tematikk 
rundt frivillighet.  
Anne Kathrine Linnebo informerte om et møte i Oslo om frivillighet. Ble bl.a. anbefalt 
kursing av frivillige. 
Referat fra møtet hos bispedømmerådet er vedlagt protokollen. 

 Finansiering av kjellerutbygging. Forslag til kontraktutkast fra kommunen ble fremlagt og 
fikk tilslutning. 

 Status kjeller 
Organisering av leietakere og bruk vil bli tema i løpet av høsten. 
 

 Status orgel 
Orgelet er påbegynt. Finansieringsbeløp er satt på konto i Sveits for å unngå svingninger i 
valutakurser. Det er et restbeløp på egenandelen som må skaffes i løpet av året; ca kr 
82.000. 
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 Nye nettsider 
Plan om å publisere nye nettsider i Askers menigheter og fellesråd den 5.april. Basis- 
informasjon blir tilgjengelig da. Det jobbes videre for å utvikle sidene. 

 Søknad om 1 års permisjon fra diakon 
Diakon har søkt om et 1 års permisjon fra 1.august for å følge sin mann som har fått et 
engasjement på et spesialsykehus i Gøteborg.   
Vedtak: Vardåsen menighetsråd tar informasjonen til etterretning 

 
SAK MR 17/17: EVENTUELT 

 Lys i kirken 
Det er flere punkter som gjør at situasjonen er uholdbar: Det mangler nødlys, 
alterområdet kan ikke brukes til alle arrangementer, utleiere faller fra fordi det er for 
dårlig lys.  
Kirken brukes til mange arrangementer for barn, ungdom og voksne. Det er uakseptabelt 
at nødlys ikke virker som det skal. 
Kirken har vært brukt til mange kulturarrangement og det har kommet tilbakemeldinger 
på at musikere ikke vil bruke kirken pga dårlig belysning. Noter kan ikke leses. 
Menighetsrådet påpeker at nytt lys må installeres før orgelet skal monteres i kirken.  
Vedtak: Menighetsrådet vil henvende seg skriftlig til AKF for å få fortgang i saken 
 

 Vikar for diakon i permisjonstiden 
AU anbefaler at Kari Sorknes vikarierer i 50% av stillingen for å ivareta følgende: 
- Mandagen med kvinnekafé og språkkafé 
- Diakoniutvalg og møter og oppfølging av saker 
- Torsdagskaffe/torsdagstreffene medarbeidere og oppfølging 
- Kirkekaffe – skaffe medarbeidere og sjekke opp før hver helg 
- Eventuelle andre oppgaver som kan utføres innenfor vanlig arbeidstid 

 
De øvrige 20% av stillingen ber vi om å få nytte til å lønne på timesbasis personer som 
kan tenke seg å gå inn i noen av diakonens øvrige oppgaver, f.eks. besøkstjeneste, 
bønnesamlingene, oppfølging frivillige, julemarked, etc. 
Vedtak: Menighetsrådet gir sin tilslutning til forslaget om vikar 

 
 
 
 
 
Referent: Kari Sorknes 


