
Kirkerådet Albir-Villajoyosa  
Referat fra møte i kirkerådet nr. 02 / 2022 

Tid:  Kl. 13:00 -15:00 

 

 
Dato: 

 
27. mai 2022 

 
Sted: 

 
Sjømannskirken i Albir 

Til stede: 
 
 
Ikke til stede: 
 
 
På Teams: 

Kjell Reidar Hetland, Hilde Idsøe, Arild Koch, Pia 
Rudolph, Peder Myren, Ragnvald Kjuus, 
 
Tor Lundvall, Per Arne Dahl, Merethe 
Johannesen, Liv Edny Stausland  
 
Leif Hegg  

 
Møtet ble avholdt på Stova  
 
 

SAKSLISTE: 
 

Sak 06/2022 Innkalling og referat 

Innkalling: mangelfull, sjekk rutiner og mal 
Saker som må oppfølges fra tidligere og inn på neste møte: 
- evaluering av utvalgene (sak fra 02.4.22) 
- oppfølging av spørsmål fra årsmøtet 2022.  
- se på muligheter og begrensninger for å få ung representasjon i KR.  
 
Referat 01/22: enstemmig godkjent 
 

Vedtak: tas til orientering.  

 

Sak 07/2022 Givertjeneste 

Vi må være tydelige på hva vi nå samler inn  penger til, og at det er til arbeidet her 
lokalt.  
Direkte-rekruttering av givere, 1:1.  Bruke alle arrangementene vi har som 
rekrutteringsarena. Flyer m/ illustrasjonsfoto.  Gjerne positivt formulert + kontonr.  

Vedtak:  
Peder hører m komm. avdelingen i Bergen. Lage flyer til å gi i hånda på alle vi møter + 
til å ha på bordene.  

 

Sak 8/2022 Stabsressurser: 

Jannike & Kendra har i april og mai jobbet 60% for å avhjelpe vertskapsfunksjon. 
Denne ordningen opphører 31.5.22. 
KR etterpurte ressursbruk i stab. Peder redegjorde muntlig:  
Kendra: barn & ungdom, Vamos, LV/julelemarked, 
Jannike: SO, LV, kjøkkentjeneste, diakoni 
Arvid: b/u, konserter, lyd, statistikk, biler, web-ansvar 
Camilla: nyhetsbrev, LV, sykehus  
 



 
Maria, b/u, GSS, ungdomsstyre, MILK, TOL, lys våken, SO 
Gjerulf: TOL-prest, koordinere bryllup, konf, SO,  
Peder: dagl leder 50-60%, resten prest.  
Stein, 50% kirkemusiker, 50% diakonalt, APT, konserter, LV, SO 
Ragnvald: Diakoni, bruker 90% av all tid utenfor huset. Mange og tidkrevende saker.  
 
Vi får praktikant til høsten inn på b/u. Flott!  
Viktig at stab er innom på faste arr og blir kjent. Særlig til høsten når vi venter enda 
flere nye tilbake. Staben er savnet og etterspurt, folk prater. LV-rutiner; stå i døra og 
ta imot/ønske velkommen. Viktig!  
Viktig å kommunisere stabens ressursbruk.  
Lage noe visuelt? En plakat, et tre? – som folk kan se?  
 

Vedtak:  Tas til orientering. 

 
 

Sak 9/2022 Lokal ansettelse, kjøkkenmedarbeider e.l.  

Vi mangler vertskap fra 01.06.22.  Ledergruppen samles i desember 2022. Vi håper at 
Albir tilgodeses med midler til å ansette vertskap på et senere tidspunkt, høst 2023 
 
Vi får midler høst 2022 til å ansette en person på kontrakt. Hovedsaklig 
kjøkkenmedarbeider. Vi lyser ut i norske og spanske miljøer.  
Ca 60% - 70% stilling avhengig av tilskudd fra Bergen.  
 
  

Vedtak: 
Tas til orientering.   

Sak 10/2022 TV-aksjon 

 Viser til innsendt sakspapir tidligere, dette sendes vider til Bergen sammen med dette 
referatet. 
 

 Vedtak:  
KR anbefaler at SK starter arbeidet med å få være mottaker av TV-aksjonen.  

Sak 11/2022 Brosjyre  + høsten 2022 

 Malen er borte, og dette forsinker arbeidet. Det er en stor jobb å starte på scratch. 
Men, vi ønsker brosjyren på plass slik som tidligere. Arbeid fortsetter i stab.  
 

 Vedtak:  
tas til orientering 

 

 Neste møte i KR 

 27.9 kl 13:00  

 
Referent: Ragnvald Kjuus 


