
DEN NORSKE KIRKE
Rønvik menighet

Rønvik menighetsråd
Møteprotokoll

Dato: torsdag 
Tid: 18.00
Sted: Brubakken 2 – sokneprestens nye hus

Til stede: Margrethe Lundgård Riibe (leder), Ståle Sårheim (nestleder), Mari Grønbech, 
Kristine Edvardsen, Svein Aril Olsen, Elisabeth Utz Savdal,   Vigdis Reisang, Ingeborg Overvoll 
(sekr. )

Saksnr.            Sak                                                                                            Arkivkode         

01/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden
02/17 Godkjenning av protokoll fra 8. desember
03/17 Orienteringssaker
04/17 Visjon for Rønvik menighet
05/17 Rønvikdagen
06/17 Menighetsrådets arbeid
07/17 Markering av reformasjonsjubileet
08/17 Siste møte før sommeren
09/17 Eventuelt



SAKSLISTE

01/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagorden godkjennes.

02/17 Godkjenning av protokoll fra 08.desember

Vedtak: Protokoll fra 08. desember godkjennes.

03/17 Orienteringssaker

a) Nytt fra Fellesrådet
KF-representanten meldte forfall.

b) 20-års jubileum
Komitemedlemmene orienterte om prosessen. Hovedfokus var Kirkespeilet og 
app for omvisning i kirka.

c) Nye medlemmer i styret for menighetsbarnehagen
Tonje Aspevoll og Kjersti Jæger er nye medlemmer til barnehagens styre.

d) Radiogudstjeneste 8. januar.
Det har vært ensidig positiv tilbakemelding fra alle hold. For staben har det vært
en god prosess og en spennende erfaring. Vi gleder oss til de tre neste 
radiogudstjenestene.
Det er et arbeid på gang for å tilby streaming av gudstjenester til 
sykehjemmene.

e) Forespørsel fra Saltvern om muligheter for kirkeklubb.
Det har ved flere anledninger kommet henvendelse fra foresatte fra Saltvern om
muligheten for at barna fra denne skolekretsen får tilbud om kirkeklubb. 

f) Det er satt opp ekstra baby-sang kurs i vår fordi det er så stor søkning.

Vedtak: Sakene tas til orientering og sak e) tas opp på et senere møte.

43/16 Visjon for Rønvik menighet

Staben starter sitt arbeid med ny visjon på stabsdag 1. februar. 

Vedtak: saken får hovedfokus når menighetsråd og stab har felles møte i mars.

05/17 Rønvikdagen



Vedtak: 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

06/17 Synliggjøring av menighetsrådets arbeid

Vedtak: Menighetsrådets medlemmer bidrar i «turnus» med kunngjøringene og 
forteller samtidig litt om hva det jobbes med. 

Det opprettes et «Menighetsrådets hjørne» i Kirkespeilet. Margrethe tar dette opp 
med redaktør. 

07/17 Markering av reformasjonsjubileet

Det ble orientert om hvilke planer som foreligger og vi drøfter ideer for markeringer
både med tanke på menigheten og på byen.

 4 søndager med fokus på reformasjonen under mottoene: Nåden er ikke til 
salgs, Skaperverket er ikke…, Frelsen er ikke…, Mennesket er ikke…

 Salmekveld i Domkirka i september.
 Kirke-skole-markering – Svein tar kontakt.
 Møte i biblioteket

Ideer: Luther-film, felles TV-kveld med Aarebrot 27. oktober 

Vedtak: Rådet tar saken videre i møtene som kommer.

07/17 Dato for siste møte før sommeren

Neste møte: 30. mars.

Vedtak: Menighetsmøte: 23. april. Siste MR før sommeren: 1. juni.


