
Fra: Gunnar Winther <gunnar.winther@sikirken.no> 
Sendt: 22. juni 2017 11:32 
Til: KR-Postmottak 
Emne: Høringssvar fra Markabygda menighetsråd: Forslag til nye regler for valg 

av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet 
Vedlegg: SKM_C454e17062210120.pdf 
 
Vi viser til høringsbrev. Markabygda menighetsråd behandlet saken 13.06.2017 i sak 17/17 Høring: 
Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet 
 
Vi vet at fristen var 14. juni. Vi fikk imidlertid oversendt møteprotokoll først i dag, men regner med at 
det er i Kirkerådets interesse å få flest mulig høringssvar. Høringssvaret ligget som vedtak i sak 17/17 

Høringssvar: Forslag nye regler ved valg av menighetsråd og bispedømmevalg i vedlagte 
dokument. Vedtaket gjengis også nedenfor i denne e-posten. 
 
Vedtak: 
 

1. Indirekte valg sløyfes som mulighet i valgordningen. Valg til 

bispedømmerådet/Kirkemøtet skal foregå som direkte valg i alle bispedømmer. Dette 

vil også være i tråd med allerede gjeldende praksis i Nidaros bispedømme. 

2. Forholdstallsvalg er den lovbestemte ordningen for gjennomføring av valg til 

bispedømmeråd/Kirkemøtet. For gjennomføringen av forholdstallsvalg bør man velge 

en ordning med flere selvstendige lister (modell 3 eller 4 i høringsnotatet). Dette vil gi 

tydelige valgalternativ for velgerne og trygghet for den enkelte kandidat, samtidig 

som det motiverer til å stille alternative lister. For en situasjon hvor det eventuelt 

ikke stilles selvstendige lister ved kirkevalget, må det lages ordninger som gjør at det 

kan settes ned en nominasjonskomité på bispedømmenivå.  

3. Det anbefales at det arbeides fram tilskuddsordninger for nomineringsgrupper / 

organisasjoner i tråd med de forslag som ligger i høringsnotatet fra Kirkerådet. En 

klar forutsetning for dette må imidlertid være at Stortinget bevilger midler til 

gjennomføring av Kirkevalget 2019 i tråd med tidligere kirkevalg. Blir det stilt 

vesentlig mindre midler til disposisjon enn tidligere, bør tildelte midler til valg først 

prioriteres for selve valggjennomføringen. Dette må selvsagt inkludere valgstøtte til 

fellesrådene. 

4. Det foreslås ingen endringer fra dagens ordning når det gjelder personvalgregler. 

Dagens ordning med tre tilleggs-stemmer, gir velgerne en positiv mulighet til å 

prioritere. Dette bør være tilstrekkelig, og man åpner ikke opp for «strykaksjoner» 

som lett kan bli negativt ladet. 

 
Med vennlig hilsen 
 
Gunnar Winther 
kirkeverge 
Mobil: +47 46 78 17 67 
e-post: gunnar.winther@sikirken.no 

mailto:gunnar.winther@sikirken.no


Sør - Innherad kirkelige fellesråd
Kirkekontoret, Rådhuset
7600 Levanger

http://www.sikirken.no/


DEN  NORSKE  Kl RKE Arkiveringskoder:

(fylles  ut av  Kirkens  Service-Kontor)

Sør  Innherad prOSti Klasse  Hoved- Gruppe  Under—

MØtEbOk gruppe gruppe

MENIGHET/SOKNERÅD -MØTEBOK

Det ble  avholdt  møte i:

Rådets  navn: Markabygda menighetsråd.

Møtedato: 13.06.2017
Møtetid: kl 16.30
Møtested: Hågen

Møteansvarlig:

Leder Geir Augdal

lnnkalte: Alle medlemmer og 1. varamedlem av menighetsrådet

Tilstede: Gaute Aurdal, Geir Augdal, Brit Løvli, Torill Hjelmstadbakk, Hågen Trætli og
Hege Haugen

Eventuelle forhåndsmeldte forfall: Terje Fordal

VEDTAKSSAKER: (praktisk planlegging av aktiviteter føres ikke som vedtakssak)

Sak 12/17: Godkjenning av innkalling

Vedtak:  Innkalling godkjennes

Sak 13/17: Kirkemusikalsk plan  —  godkjenning av  plan

Kirkemusikals plan  for  Markabygda kirke  ble  presentert  og godkjent.
Menighetsrådet kom med forslag om to personer som kan spille i

gudstjenestene. Menighetsrådsmedlemmene kom også med ett salmeforslag

hver til salmedatabasen.

Forslag til vedtak: Kirkemusika/sk plan vedtas som fremlagt

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Sak 14/17: Diakoniplan for SlKF(Sør—lnnherad kirkelige fellesråd) —  høring til

menighetsråd

Det er utarbeidet forslag til  Plan  for  diakoni  for  SIKF.  Før denne går til
behandling i fellesrådet, vil vi gjerne ha uttalelser fra menighetsrådene i

prostiet. Fellesrådet skal behandle den i sitt møte ijuni.



DEN NORSKE KIRKE

Sør Innherad prosti

Møtebok

Høringsspørsmål:

1) Ser menighetsrådene behov for at Den norske kirkes visjoner blir holdt fram  i
denne sammenhengen?
Respons fra menighetsråd: JA

2) Skal kapitlene «Plan for diakoni  — Den norske kirke» og «Ansvarsfordeling og
rolleavklaring» være med i diakoniplanen for Sør  —  Innherad kirkelig fellesråd?

Respons fra menighetsråd: JA

3) Vurderer menighetsrådene planen som et nyttig arbeidsverktøy i arbeid med de

lokale planene og i det daglige arbeidet?
Respons fra menighetsråd: JA

Sør — Innherad prosti: Siste del av planen beskriver bemanningssituasjon. organisering,

finansiering og mål for diakonitjenesten  i  prostiet. Fellesrådet er ansvarlige for at det stilles

ressurser til arbeidet som gjøres i menighetene. Målene for diakonitjenesten sier noe om
hvilke satsningsområder fellesrådet vil legge til rette for. Målene er en konkretisering av de

fire arbeidsområdene som er nedfelt i Plan for diakoni —Den norske kirke. Her er det tatt
utgangspunkt i eksisterende aktiviteter. Siden ansvaret for aktiviteter er lagt til
menighetsnivå, har det vært viktig å formulere målene på en måte som ivaretar dette. Det
forutsettes at menighetene i tillegg definerer egne mål og satsningsområder.

Høringsspørsmål:

4) Støtter menighetsrådet forslag til satsningsområder?
Respons fra menighetsråd: JA

5) Ønsker menighetsrådet at det skal legges til rette for flere satsingsområder?
Respons fra menighetsråd: Vi har ikke flere momenter å supplere med.

Menighetsrådet gikk igjennom planen og svarte på høringsspørsmålene.

Forslag til vedtak: Diakoniplan for SIKF vedtas som fremlagt

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Sak  15/17:  Diakoniplan Markabygda menighet — godkjenning av plan

Diakoniplan Markabygda har vært oppe ved tidligere menighetsråd og ble

kort presentert før den ble vedtatt.

Forslag til vedtak: Diakoniplan vedtas som fremlagt

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.



DEN  NORSKE KIRKE

Sør lnnherad prosti
Møtebok

Sak 16/17:

Sak 17/17:

Sak 18/17:

Offerliste 2. halvår 2017
Planlagte  gudstjenester:

o 18. juni kl 13  v/Gaute  (Søndagsskolen  Norge)
30. juli kl 11 v/Christine (Det  Norske  Misjonsselskap NMS)

27. august kl 12 v/Gaute (Norsk folkehjelp)

24.  september  kl 11 v/Gaute (Menighetens eget arbeid)
5. november kl 13 v/Gaute (Kristen Idrettskontak)
17. desember kl 19  v/Gaute  (Markabygda skole og janittsjarkorps)
25. desember kl 13 laute (Menighetens eget arbeid)

Forslag til vedtak: Offer/iste vedtas som oppsatt

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Høring: Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd
og Kirkemøtet.

Forslag til vedtak:
1. indirekte valg sløyfes som mulighet i valgordningen. Valg til

bispedømmerådet/Kirkemøtet skal foregå som direkte valg i alle bispedømmer. Dette vil
også være i tråd med allerede gjeldende praksis i Nidaros bispedømme.
2. Forholdstallsvaig er den lovbestemte ordningen for gjennomføring av valg til
bispedømmeråd/Kirkemøtet. For gjennomføringen av forholdstallsvalg bør man velge en
ordning med flere selvstendige lister (modell  3  eller  4  i høringsnotatet). Dette vil gi tydelige
valgalternativ for velgerne og trygghet for den enkelte kandidat, samtidig som det motiverer
til  å  stille alternative lister. For en situasjon hvor det eventuelt ikke stil/es selvstendige lister
ved kirkevalget, må det lages ordninger som gjør at det kan settes ned en
nominasjonskomité på bispedømmenivå.
3. Det anbefales at det arbeides fram tilskuddsordninger for nomineringsgrupper  /

organisasjoner i tråd med de forslag som ligger i høringsnotatet fra Kirkerådet. En klar
forutsetning for dette må imidlertid være at Stortinget bevilger midler til gjennomføring av
Kirke valget 2019 i tråd med tidligere kirkevalg. Blir det stilt vesentlig mindre midler til
disposisjon enn tidligere, bør tildelte midler til valg først prioriteres for selve
valggjennomføringen. Dette må selvsagt inkludere valgstøtte til fellesrådene.

4. Det foreslås ingen endringer fra dagens ordning når det  welder personva/gregler.
Dagens ordning med tre tilleggs—stemmer, gir velgerne en positiv mulighet til  å  prioritere.
Dette bør være tilstrekkelig, og man åpner ikke opp for «strykaksjoner» som lett kan bli
negativt ladet.

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Økonomisk støtte til frivillighetskonsert i Alstadhaug kirke 16.
November

Forslag til vedtak: Menighetsrådet støtter konserten med 500kr.

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.



DEN NORSKE KIRKE

Sør Innherad prosti

Møtebok

ORIENTERINGSSAKER:

Årshjul — aktiviteter august, september og oktober.

Geir gikk igjennom årshjulet sammen med resten av menighetsrådet

og gjorde nødvendige endringer.

Felles gudstjenesteliturgi for Sør-Innherad prosti

Gaute informerte.

Menighetsblad 2. halvår— idedugnad

Hågen orienterte og planlegger å ha et utkast ferdig til MR møte 28. august.

Svart kappe ved begravelse mangler

Menighetsrådet ble informert om situasjon av Gaute.

Neste møte tirsdag 29. august hos Geir

Kirka vår er 130 år i år. Hvordan skal det markeres?

Forslag: Skolen øver på en sang, to-tre fra korpset spiller en sang.

Forslag: Lokalhistorie

Forslag: Konfirmanter kan være med

Forslag til dato for gudstjeneste: 5. november. Snakk med Hans om dato. Gaute

Forslag: At vi setter opp eget menighetsrådsmøte medio september for planlegging. Geir

Oppfølgingssaker

Kaffeplass i kirken Hågen

o Må involvere skola

o Målet må være å være ferdig til 5. november

.  Arbeid med lokal grunnordning Gaute

.  Rampe for rullestolbrukere kirke Geir

o Satt opp 250 000 kr  i  budsjett for 2018

0 Svart kappe ved begravelse mangler Gaute

I  Gå igjennom diakoniplan i Markabygda sokn årlig Geir

Referent
Gaute



Årshjul Markabygda MR 2017 16.06.17
lanuar:

-  Juletrefest Skogstjerna barnelag

.  Formiddagskaffe 10.01 kl 11.00— 13.00

0 Egil  Brende  og Asbjørn  Elverum

.  Møte trosopplæringsutvalget 17.01 Hege

' Møte MR tirsdag 24.01 kl 18 — 20 hos Brit

Februar:

'  Gudstjeneste 05.02 kl 11.00 Gaute Aurdal

o Kirkeverter: Terje, Torill og Rita

o Utdeling 6 årsbok

o ofring: Kirkens Bymisjon

-  Formiddagskaffe 07.02 kl 11.00 — 13.00

o Egil Brende og Asbjørn Elverum

.  Møte MR tirsdag 28.02 kl 18 — 20 hos Gaute

Mars:

' Formiddagskaffe 07.03 kl 11.00 — 13.00

0 Egil Brende og Asbjørn Elverum

I  Møte MR tirsdag 28.03 kl 18 — 20 hos Terje

'  Gudstjeneste 26.03 kl 11.00 Gaute Aurdal

o Kirkeverter: Geir og Hege

o ofring: Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

April:

'  Fasteaksjon 4. april kl 17 - 20

o Brit J. Løvli  +  konfirmanter/foreldre

. Formiddagskaffe 04.04 kl 11.00 —- 13.00

o Egil Brende og Asbjørn Elverum

'  Gudstjeneste Palmesøndag 09.04 kl 12.00 på Grønningshytta Eirik Bakken

o Kirkeverter: Eva, Odd og Erland

() ofring: Norsk Folkehjelp

-  Gudstjeneste 1. påskedag 16.04 kl 13.00 Gaute Aurdal

o Kirkeverter: Hågen, Brit og Lene

o ofring: Røde Kors

. Fellesmøte torsdag 20.04 kl 18 med Ekne og Alstadhaug på Ekne

Mai:

'  Formiddagskaffe 02.05 kl 11.00 — 13.00

0 Egil Brende og Asbjørn Elverum

'  Plantekveld før 17. mai torsdag 11. mai kl 18.00

0 Hente blomster — blomsterbutikk Remyra: Terje, Hagen

o Kaffesalg i kirkestua: Brit, Lene (Rita)

'  Grunnlovsgudstjeneste 17.05 kl 11.30 Gaute Aurdal

o Kirkeverter: Geir, Marianne og Hege (ikke kirkekaffe)

o ofring: Menighetsarbeid

'  Konhrmasjonsgudstjeneste 25.05 kl 11.00 Gaute Aurdal

o Kirkeverter: Terje, Torill og Rita (ikke kirkekaffe)



() Ofring:Menighetsarbeid

Juni-.

'  Møte MR tirsdag 13.06 kl 18 -20 hos Hågen

o Offerliste 2.  halvår

.  Gudstjeneste 18. juni kl 13 Gaute Aurdal

() Kirkeverter: Gruppe 1 (Hågen, Brit, Lene)

o Ofring til Søndagsskolen Norge

Juli

. Gudstjeneste 30. juli kl 11 Christine Wanders

o Kirkeverter: Gruppe 2 (Terje, Torill, Rita)

o ofring til Det Norske Misjonsselskap (NMS)

August:

' Gudstjeneste Grønningshytta 27. august kl 12 Gaute Aurdal

o Leie av hytta  +  kaffekokere

o Kirkeverter: Eva, Odd og Erlend ???

o ofring til Norsk folkehjelp

. Møte MR tirsdag 29.08 kl 18  — 20 has Geir

September:

-  Formiddagskaffe 12.09 kl 11.00  — 13.00

o Egil Brende og Asbjørn Elverum

I  Gudstjeneste 24.09 kl 11 Gaute Aurdal

o Høsttakkefest, 4-årsbok, presentasjon konfirmanter

o Kirkeverter: Gruppe 3 (Geir, Hege, Marianne)

o ofring til menighetens eget arbeid

Oktober:

-  Formiddagskaf'fe 10.10 kl 11.00  — 13.00

o Egil Brende og Asbjørn Elverum

. Møte MR tirsdag 03. 10 kl 18  -  20 hos Hege

() Regnskap 3, kvartal og budsjett 7037— kan bli utsatt til felles malte i hav

November:

.  Gudstjeneste 05.11 kl 13 Gaute Aurdal

o Kirkeverter: Gruppe 1 (Hågen, Brit, Lene)

o ofring til Kristen ldrettskontakt

' Formiddagskaffe 07.11 kl 11.00  —  13.00

o Egil Brende og Asbjørn Elverum

Felle—smøre ??

o Eirik Bakken kommer med agenda for fellesmøtet

o Offerllste 1. halvår 2018 og valg



Desember:

.  Formiddagskaffe 05.12 kl 11.00 — 13.00

o Egil Brende og Asbjørn Elverum

.  Lysmesse/julekonsert korps 17.12 kl 19 Gaute Aurdal

o Kirkeverter: Gruppe 2 (Terje, Torill, Rita)

o ofring til Markabygda skole og janitsjarkorps

'  Julegudstjeneste 1. juledag 25.12 kl 13 Gaute Aurdal

o Kirkeverter: Gruppe 3 (Geir, Hege, Marianne)

o ofring til Menighetens eget arbeid


