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Rønvik menighetsråd 
Referat menighetsrådsmøte med staben 

 

 
 
Dato: 6. juni  
Tid: 18.00-20.30 
Sted: Rønvik kirke, Kirkestua 
 
Tilstede: 

Margrethe Lundgård Riibe (leder)   Elisabeth U. Savstad (forfall
Ståle Sårheim (nestleder/møteleder)  Hans Kristian Johansen(forfall)  
Monica Nilsen  (repr. KF/referent)   Vigdis Reisang  (forfall)  
Kristine Edvardsen      Audun Torsteinsen(forfall)  
Benedikte Havig Os     Kjellrun-Petra Gunnes(forfall)  
Svein Aril Olsen      Alf Theodor J. Slettvold(forfall) 
Mari Grønbech  
Svein Malmbekk, sokneprest        
     
 
Staben i Rønvik kirke som var tilstede på møtet: Hilde Fylling, Vigdis Larsen, Jarle Brudal , 
Sølvi Malmbekk, Linn Marit Knutsen og sykepleier student. 
 
Saksnr. Sak        Arkivkode    

 

16/17  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

17/17  Godkjenning av protokoll fra 6. april 

18/17  Orienteringssaker 

19/17  Noen viktige datoer til høsten 

20/17  Gudstjenester i Rønvik kirke sommeren 2017 

21/17  Samtaler med stab rundt virksomhet og planer 



21/17  Eventuelt 



SAKSLISTE 

16/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

Forslag fra møteleder om å ta ut orienteringssak om diakon og kateket i 
gudstjenester i sommer, og behandle som egen sak 20/17, samtaler med stab blir 
sak 21/17 og eventuelt sak 22/17  

 Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes med overnevnte endringer 
 
 
 
 
17/17  Godkjenning av protokoll fra 6. april 
 
  Vedtak: Protokoll fra 6. april godkjennes. Enstemmig.  
 
 
 
 
18/17  Orienteringssaker 

- M. Nilsen orienterer om nytt fra fellesrådet 
- Ny daglig leder, M. Nilsen presenter seg igjen og bekrefter oppstart 

1.september. 
Menighetsmøtet, M.Nilsen refererer tilbakemeldinger fra menigheten: 

 Økonomi. Tilbakemelding fra menighetsmøtet var at hvis økonomien er så god velger 
menigheten å gi til andre formål.  Det må informeres om menighetens økonomiske 
situasjon og behovet for innsamlede midler også til egen virksomhet.   

 Etterlyser ungdomsarbeid, ønsker å samle penger til det 

 Faktureringsrutiner ved utleie, noen mangler/har fått sein faktura 

 Flere var misfornøyd med innsamlingsrutiner og ville ha oversikt hva de det kostet å 
gi. De ville at 100% skulle gå til menigheten. Det gjelder også konvolutter som merkes 
i kollekten. Ny daglig leder må se på rutiner for innsamling. Det må orienteres til 
menigheten gjennom Kirkespeilet.    

 Flere kommenterte lyd og lys i kirkestua. Vi vil understreke overfor Fellesråd og 
Kirkeverge at dette arbeidet nå må bli fullført.  

 Det kom fram kritiske synspunkter på lyssetting i kirkerommet. At lyset oppleves 
skarpt og at man ikke ser tak-buen. Menighetsrådet har ellers stort sett registrert 
bare positive tilbakemeldinger. Endelig evaluering vil bli gjort når hele prosjektet er 
fullført.   

 Mye positivt om tirsdagsmiddagene! 

 Veldig fornøyd med middager på Voksen opplæringen og at de bruker kjøkkenet i 
kirka. 

Menighetsrådet er glad for at menigheten er fornøyd. Menighetsrådet er glad for 
engasjementet på Menighetsmøte.  AU drøfter videre hvordan saker fra Menighetsmøtet 
skal behandles videre.   

 
Orienteringene tas til etterretning.  



 
 
19/17  Noen viktige datoer til høsten 
 

Det er viktig å få vedtatt dato og/eller arbeidsgrupper for større 
arrangementer til høsten. Forslag fra AU er: 

  

 Rønvikdagen - lørdag 9. september 
Vedtak fra 19. januar: Menighetsrådet ønsker å videreføre Rønvikdagen med litt 
forenkling av opplegget. Rådet stiller med følgende bemanning: 
Mari og Margrethe: kafé 
Elisabeth og Svein Aril + Monica: uteaktiviteter inkl. sykkeldrosjer 
Svein, Ståle og Ingeborg: konsert 

 Jubileums-gjestebud – torsdag 9. november 

 Jubileumskonsert – søndag 3. desember 

 Datoer for MR-møter: 7.september, 12. oktober, 16. november 

 21.Oktober er det kafe og utdeling av 4 års bok 
 
Vedtak: Vedtak:  

- Au har et overordnet koordineringsansvar for Rønvikdagen  
- Det arrangeres gjestebud 9.november og AU tar ansvar for å sette ned 

en komite for dette arbeidet 

- Au har ansvar for markedsføring av høstsemesteret  
- Datoer for MR-møter: 7.september, 12. oktober, 16. november 

    
 
 
 

20/17   Gudstjenester i Rønvik kirke sommeren 2017 
Soknepresten orienterte om domprostens forslag til gudstjenesteplan for 
sommeren 2017. Her var det foreslått 4 søndager uten gudstjeneste i Rønvik 
kirke.   
 
Vedtak: Følgende uttalelse fra menighetsrådet sendes Domprosten: 
Rønvik menighetsråd mener det er viktig å opprettholde et stabilt 
gudstjeneste-tilbud i Rønvik kirke også om sommeren. Det er viktig både for 
dem i menigheten som trofast deltar på gudstjeneste også om sommeren, og 
for dem som ønsker dåp. Det forslaget som Domprosten la fram for 
sommeren 2017 la opp til messefall flere søndager. Vi er glad for at 
soknediakon og kateketer har sagt seg villig til å ta ansvar for gudstjenesten 
tre søndager. Nå kan det se ut som om det blir messefall én søndag i august.   
Rønvik menighetsråd ber om at man søker unngå en slik situasjon for senere 
år. 
  

 

 
 
 



 
21/ 17  Samtale med stab rundt virksomhet og planer 
 

- Samtale om samspillet mellom MR, AU og stab. En nyttig og god samtale. 
Det er viktig å ha anledninger der større saker for eksempel visjon og div 
planer kan drøftes mellom menighetsråd og stab uten at det skal fattes 
vedtak.   

- Ungdomsprosjekt i samarbeid mellom NMS og Rønvik menighet.   
Soknepresten la fram en skisse til et ungdomsprosjekt mellom NMS og 
Rønvik menighet. Prosjektet er tenkt over 4 år fra 2018. Skissen skal 
behandles politisk både i NMS og i Rønvik menighet i løpet av høsten. 
Flere påpekte mulighetene i prosjektet og anbefalte at man arbeidet 
videre for å realisere det.   

- Visjon for Rønvik kirke. Saken er drøftet både i stab og menighetsråd uten 
at man han kommet i mål. Saken utsettes.   

- Linn Marit orienterte om KFUM/KFUK’s planer om Forandringsfabrikken i 
Bodø. 

   


