Møtebok for Spjelkavik sokneråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

16.02.2016
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Møterom i kontorfløy

Tilstede:
Ketil Hjelset, Jon Inge Lervåg, Anne-Marit Molnes Hagelund, Hans Gunnar Møller, Hellen Myrstad
Hovland, Magni Sæter Stavseng, Christina Duwe, Lovise Sømme Strand, Knut Bjune
Diakon Aud Romslo Schistad møtte under sak 004/16 og 005/16
Meldt forfall:
Ingrid Urke Gamlem, Siri Sætremyr
.

Saker
Sak 004/16 Diakoniplan for Spjelkavik kyrkjelyd
Diakon Aud Schistad la fram forslag til diakoniplan og orienterte om den. I en diskusjon om diakoni i
Spjelkavik menighet var dette noen av momentene:
 Diakoni blir mer og mer viktig i menighetsarbeidet i Den norske kirke.
 Godt og viktig arbeid med sorggrupper, fokus på kunnskap om sorg/prosesser er lurt.
 Det blir neppe tilført flere ressurser til diakoni i Spjelkavik, derfor er det viktig og fortsatt ha fokus
på frivilliges deltakelse i arbeidet.
 Soknerådet er takknemlig for det gode arbeidet vår diakon legger ned.
Vedtak:
Soknerådet vedtar framlagte diakoniplan.

Sak 005/16 Stillingsinstruks diakon
I forbindelse med en utarbeiding av stillingsinstruks som skal gjelde alle diakoner i Ålesund kirkelige
fellesråd har soknerådet diskutert det foreløpige utkast sammen med diakon Schistad.
Soknerådet ser behovet for at en instruks som skal gjelde diakoniarbeid i flere menigheter må være mer
generell en spesifikk på Spjelkavik
Anne Marit Molnes Hagelund som er Spjelkavik sokneråds representant i Fellesrådet tar følgende momenter
med seg dit når stillingsinstruksen skal behandles der:
 Bør det være med noe i stillingsinstruksen om hvilke ressurser, verktøy, økonomisk ramme diakonen
har til å gjennomføre sitt arbeid?
 I utkastet står det ikke noe om diakoniutvalgets rolle, det bør med.

Sak 006/16 Bruk av fondsmidler i årsregnskapet 2015
Vedtak:
Driftsregnskapet for 2015 tilføres kr. 60 000,- fra Soknerådets disposisjonsfond. Dette vil føre til et
overskudd større enn den testamentariske gaven slik at den i sin helhet kan settes i fond av Soknerådet.
Bakgrunn for dette er at vi i januar 2015 betalte en regning på kr. 77 850,- et etterslep fra Juleoratoriet i
2014.

Sak 007/16 Årsmelding viktige saker og utfordringer
Vedtak:
Det arbeides videre med årsmeldingen, den skal være klar for en siste gjennomgang til soknerådsmøte 15.
mars.
Internasjonal kafé har takket ja til å være med å orientere om sitt arbeid. Internasjonal kafé vil også stå for
kirkekaffe denne dagen.

Sak 008/16 Tiltak - tilrettelegging for flerspråklige innflyttere
Soknerådet har mottatt et notat fra Helge Hanken og Janne Bjune som peker på en del tiltak som kan være
med å hjelpe flerspråklige innflyttere til å føle seg inkludert og føle seg velkommen i menigheten.
Notatet tar opp tanker og utfordringer som soknerådet allerede har drøftet på møtet i januar.
Vedtak:
Soknerådet er glad for engasjementet som vises i notatet fra Helge Hanken og Janne Bjune. Det er et viktig
tema som soknerådet ønsker å løfte frem på soknerådets årsmøte 3. april.
Noen av tiltakene som foreslås ber soknerådet staben i Spjelkavik ta tak i med en gang:
Innkjøp av bibler på flere språk.
Arbeid med oversettelse av agenda til flere språk.
Soknerådet mener også at det vil være hensiktsmessig å opprette et eget Internasjonalt utvalg som vil
arbeide med inkludering av flerspråklige i Spjelkavik menighet.

Sak 009/16 Kirkeasyl - aktuelt i 2016

Politimesteren oppfordrer soknerådet til å ha en plan for hvordan et evt kyrkeasyl takles dersom det
skulle oppstå en slik situasjon.
Vedtak:
Soknerådet vedtar sokneprest Bjunes fremlagte forslag til handlingsplan i tilfelle kirkeasylanter.

For Spjelkavik Sokneråd

Hans Roar Aas
Daglig leder

