Stathelle menighet

”Forskjellige – sammen om noe STORT”

Årsmelding 2013
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Årsmelding for Stathelle menighetsråd 2013
Stathelle Menighetsråd 01.01. – 31.12.2013:
Ragnhild Kristoffersen
leder + repr. Kirkens Nødhjelp
Rolf Heimdal
nestleder + vara repr. Fellesrådet
Børre Nilssen
sekretær + nestleder i Fellesrådet
Mette Roland
kasserer + vara repr. Fellesrådet
Unni Bamle
medlem + diakoniutvalget
Eva Ljoså
medlem
Arne J. Lund
prest (til 1.juli)
Svein Lindebø
prest (fra 1.september)
Vararepresentanter:
Anton B. Stensholt
Hanne M. Kvellestad
Margit Christensen
Grethe Røe

1.varamedl. + repr. i Fellesrådet
2.varamedl.
3.varamedl.
4.varamedl.

Rolf Heimdal har vært fungerende leder i perioden 1.januar til 1.juni, da Ragnhild
Kristoffersen hadde permisjon grunnet en arbeidsperiode i Bergen. Unni Bamle har i
samme periode vært nestleder, og Anton Stensholt fast MR-medlem.

Menighetsrådet har i 2013 hatt 12 møter. Det er behandlet 133 saker.
De viktigste sakene har vært:
Offersøknader, Regnskap og budsjett, Trosopplæring og trosopplæringsmidler, Nye
kirketekstiler, Lokal grunnordning for gudstjenester, Ny sokneprest i Stathelle sokn,
Renholds-utfordringer, Økonomireglement for Stathelle menighet, Aksjonsdagen,
50-årsjubileet – festgudstjeneste kristihimmelfartsdag 2014, Barne- og ungdomsaktiviteter, Avskjedsgudstjenester for Arne J. Lund og Bård Haugstvedt, samt endel
konserter og arrangementer gjennom året.

Gudstjenester
Det er avholdt 49 gudstjenester i Stathelle Kirke dette året. Det vises for øvrig til
avsnittet om kirkelig statistikk
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Klokkertjenesten har også dette året blitt gjort på dugnad. Dette er en viktig
oppgave som gir god gjennomføring av gudstjenestene. Samtidig gir det et godt
økonomisk bidrag til menighetskassa. Stor takk til de som har gjort det mulig å
opprettholde ordningen med frivillig klokkertjeneste og kirkeverter i 2013.
I tillegg rettes en stor takk til forsangergruppa som også dette året har hatt en viktig
oppgave med å lede menigheten gjennom melodiene i den nye liturgien. Gruppen på
9 personer har vært en god støtte for menigheten og deltatt på viktige gudstjenester
gjennom året.

Arrangementer:
18.01.
Medarbeiderfest på Croftholmen
03.02.
Konsert med Herre Ungdomskorps «Bedehussang i messingklang»
24.02.
Misjonskveld
01.03.
Kvinnenes internasjonale bønnedag
03.03.
Menighetens årsmøte.
25.04.
Konfirmantfest.
09.06.
Avslutningsmarkering for Arne J. Lund
01.09.
Innsettelse av ny sokneprest Svein Lindebø
04.09.
Konsert med Telemark Strykekvartett.
07.09.
Aksjonsdagen (Markedsdag)
12.09.
Teaterforestilling Camilla Collet (Den kulturelle skolesekken)
27.10.
Konsert med Andante «Musicals»
08.11.
Konsert med Telemark Strykekvartett.
08.12.
Førjulskonsert med Con Vocale.
10.12.
Førjulskonsert med Stathelle Musikkorps og kirkens barnekor
15.12.
Førjulskonsert med Andante og solister

Taize-gudstjenester
Det er avholdt to Taizegudstjenester i 2013, henholdsvis 10.mars og 10.november.
Musikere, sangere og tekstlesere deltok, og i tillegg til prestens lesing av bibeltekstene ble disse også lest av «innfødte» på deres eget morsmål, slik som i Taize.
Det kommer svært gode tilbakemeldinger på disse innholdsrike og vakre Taizegudstjenestene. Det rettes en stor takk til alle medvirkende, og ikke minst til Marit og
Daniel Rike som aktive arrangører.
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Tekstsamtaler
Annen hver uke, på onsdager, holdes det samlinger med tekstsamtaler i menighetsalen. Dette er et sosialt fellesskap med lav terskel, hvor man møtes til kaffe og prat,
og gjennomgår kommende søndags tekster. Så møter man spent til gudstjenesten for å
høre hva presten har lagt vekt på i prekenteksten. 2013 har vært et flott år med
mange til stede på tekstsamtalene og godt fellesskap. Men det er plass til flere, så nye
ønskes alltid velkommen.

Bønnegruppe
Bønnegruppa, med 5 damer, har fortsatt sin «stille tjeneste» også i 2013. De ber for
Stathelle Menighet, ansatte og frivillige, aktiviteter og arrangementer. De lager
månedsoversikt over det som skjer i kirken, ber for hver av oss i det daglige og
samles ca. en gang i måneden til felles bønn og samtale.

Kirkemusikalsk arbeid
Det er satt av midler til kirkemusikalsk arbeid. Menigheten satser på sang og musikkrefter til enkelte gudstjenester, samt til Taize-gudstjenester og julegudstjenester. Vi
arbeider også for å få til forskjellige konserter og sangkvelder.

Givertjenesten til barne- og ungdomsarbeid i menigheten
I Stathelle Menighet har 28 givere, av totalt 65, bidratt i den felles givertjenesten for
Bamble, Herre og Stathelle. Antall givere har holdt seg stabilt i 2013.
Foreløpig regnskap for 2013 viser totale inntekter på kr. 380.119,- som er kr.66.951,høyere enn i 2012. Økningen skyldes hovedsakelig overførte trosopplæringsmidler,
mens sum personlige gaver og offergaver dessverre er redusert med ca.kr.56.000,dette året.
Kostnadene summerer seg til kr.204.904,-, hvorav kr. 203.033,- gjelder lønn.
Bankbeholdningen pr. 31.12.2013 er på kr.329.520,-. Regnskapet for 2013 viser
derved et overskudd på kr. 175.215,-.

Bamble menighetsblad
Menighetsbladet har i 2013 kommet ut som normalt med 6 utgaver. Formålet med
bladet er å formidle oppbyggelige budskap og gi informasjon om aktiviteter i de
mange lag og grupper i Bamble, Stathelle og Herre menigheter.
Menighetsbladet har også i 2013 hatt en anstrengt økonomi, som primært skyldes at
de frivillige inntektene har gått tilbake. Leserne oppfordres derfor til fortsatt å støtte
bladet med frivillige gaver.
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Økonomi for Stathelle Menighet:
Bruksregnskapet for 2013 blir lagt frem på årsmøtet og følger som vedlegg til denne
årsmeldingen (vedlegg 1). Resultatregnskapet (Agresso) for 2013 inngår som egen
del av denne årsberetningen etter formell revisjon og godkjenning.

Kirkelig statistikk
Stathelle Kirke har hatt et godt og aktivt driftsår i 2013. Det er utført 20 dåpshandlinger, 3 vielser og 21 gravferder. 41 ungdommer ble konfirmert i Stathelle sokn.
Det er totalt avholdt 49 gudstjenester med samlet 4217 deltagere. 10 av disse ble
holdt utenom søndager og helligdager. Nattverd-deltagelsen har dette året vært
1067 personer. Menigheten har også holdt 17 andakter på lokale institusjoner.

Skole/kirke samarbeid
I 2013 har det ikke vært arrangert skolegudstjenester grunnet ressursutfordringer.
Julevandringene med barnehagene har imidlertid etablert seg som fast innslag i
Stathelle Kirke og ble dette året besøkt av 7 avdelinger. Barnehagene er svært
fornøyd med tiltaket.

Trosopplæring og annet barn- og ungdomsarbeid
Det har vært et meget aktivt år med trosopplæringsaktiviteter i Stathelle Kirke.
Årsmelding for trosopplæring m.m. i 2013 følger som eget vedlegg (vedlegg 2) og
inneholder mer utfyllende om følgende aktiviteter:
- Dåp og dåpsamtale
- 4-års boka
- 6-års skolen
- Stathelle barnekor (6 – 10 år)
- Etter skoletid (4. – 6.klasse)
- Gautefall tur (4. – 7.klasse)
- Lys våken (12 år)
- Grenland Soul Children (10 – 17 år)
- Konfirmantarbeid
- Julevandring og skolegudstjenester, og safari på kirkestedet.
- Hallo Venn (for alle i barneskolen)
Gudstjenesteutvalget
Utvalget er med på å utarbeide de halvårlige Gudstjenesteplanene og komme med
innspill til enkelt gudstjenester. De gjennomfører et samarbeidsmøte med klokkerne,
kirkeverter, prest og kirketjener ved oppstart av hvert halvår. Dette året har utvalget
hatt fokus på at den nye liturgien skal fungere godt for menigheten. De har laget
liturgihefte som i løpet av prosessen er blitt revidert flere ganger. Vår lokale
grunnordning har nok medført spesiell utfordring for våre nye prester som ikke har
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deltatt i menighetens prosess. Gudstjenesteutvalget har derfor prioritert å være nære
støttespillere i overgangen og hatt et godt samarbeid med dem.

Barnekoret
Stathelle barnekor ble etablert våren 2011, og består i 2013 av 11 barn, fortsatt med
Anne Nordstoga som dirigent.
Koret synger på familiegudstjenestene, og har dessuten skapt en fin tradisjon med å
synge på gudstjenestene 17.mai og julaften. Som sommeravslutning var koret på tur
til Dyreparken på Brokelandsheia.
Korlederne vektlegger å skape et hyggelig og inkluderende miljø, med samtaler rundt
tekstene som synges, og med hyggepauser og leke-aktiviteter. Koret har øvelser i
kirken hver tirsdag kl.17.30 – 18.45.

Konfirmanter
Menigheten har dette året hatt 41 konfirmanter. Med generell nedgang på landsbasis
er Menighetsrådet svært fornøyd med at konfirmantantallet holder seg så høgt på
Stathelle. Vi gjør fortsatt gode erfaringer med konfirmantene som ministranter under
gudstjenestene. Konfirmantundervisningen foregår hver annen uke.

Kirkeforum for menn.
I løpet av 2013 har det vært 8 møter i dette kirkeforum. Møtene holdes i Stathelle
Kirke 2. onsdag i måneden kl.11.00 – 13.00. Opplegget har en enkel og inkluderende
form hvor det innledes om et tema, samtale og enkel bevertning. Alle menn er
velkommen!

Cafè Debora Due
Hattetreff for damer i Stathelle kirke er en festlig møteplass med uformelt samvær for
damer i alle aldre. Man møtes første onsdag annen hver måned med ord for dagen,
sang og musikk, og Cafè Debora Due byr på suppe, kaffe, te og kaker. Dessuten
arrangeres en sommertur med buss.

Menighetens misjonsprosjekt
Stathelle Menighet undertegnet 6.januar 2013 en 3-årig avtale med Normisjon om å
støtte oversettelsen av Det gamle testamentet til Khassonkè. Dette er et mange språk i
det vest-afrikanske landet Mali. Språket snakkes av over 100.000 mennesker, men
langt flere forstår det. Oversettelsen gjøres av to lokale oversettere og med bistand
fra Norge. Stathelle menighet har forpliktet seg til å støtte oversetterarbeidet med to
kirkeofringer i året, med personlig givertjeneste og med forbønn for prosjektet. Mer
om prosjektet finnes på menighetens nettside under www.bamble.kirken.no.
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Stathelle Kvinneforening av Det Norske Misjonsselskap
Ble stiftet 18.august 1954 og kan dermed se tilbake på 59 års god drift. Møtene
holdes privat om formiddagen hver første mandag i måneden. På møtene holdes
andakt, kollekt, informasjon fra misjonens arbeid ute og hjemme, samt hyggelig
samvær rundt et enkelt måltid. Medlemstallet har variert i disse årene med 15 på det
meste, men er i dag 5 medlemmer. Flere ønskes derfor hjertelig velkommen til
arbeid for misjonen.

Normisjons Kvinneforening Stathelle
Samles hjemme hos medlemmene til hyggelig samvær en gang hver måned. På
møtene holdes andakt, bevertning og misjonsinformasjon. Situasjonen i Mali står i
fokus, og det kommer jevnlige rapporter derfra. Nye medlemmer ønskes velkommen!
Misjonsforeningen “Den lille hjelper”
Foreningen ble stiftet 17.november 1970, og er en kvinneforening tilsluttet Det
Norske Misjonsselskap. Det er til sammen 14 damer i foreningen, som møtes en
tirsdag i måneden hjemme hos medlemmene. Foreningen holder påskebasar og
høstbasar med loddsalg på Brotorvet, og høstbasaren avsluttes med stor basarkveld i
Stathelle kirke. Basarene gir årlig et betydelig beløp til NMS. Foreningen tar også
ansvaret for kirkekaffe etter misjonsgudstjeneste i adventstiden. Nye medlemmer er
hjertelig velkommen.

Diakoni:
Egen årsrapport for det diakonale arbeidet i Bamble prestegjeld for 2013 følger som
vedlegg til denne årsmeldingen (vedlegg 3).

Vedlagt denne årsmeldingen følger også en liste over utvalg og komiteer i Stathelle
Menighet. Denne viser at mange er engasjert i ulike aktiviteter i kirken vår.
Hjertelig takk til alle som er med og bidrar til åndelig og praktisk arbeid i
menigheten vår.

Stathelle, 3.mars 2014

Ragnhild Kristoffersen
MR-leder (sign)

Børre Nilssen
Sekretær (sign)

Vedlegg 1
Regnskap

1. Bruksregnskap, inkl budsjett, Stathelle menighetsråd
Regnskap
2012

Inntekter

Budsjett
2013

Regnskap
2013

Budsjett
2014

1610

Betaling fra deltagere

-3 250.00

-6 000.00

-6 600.00

-6 000.00

1630

Husleieinntekter/utleie av lokaler

-5 000.00

-6 000.00

-5 500.00

-8 000.00

1715

Mva kompensasjon

-6 544.00

0.00

0.00

1729

Komp.berettiget mva inntekt

-22 281.28

-2 000.00
-15
000.00

-14 685.94

-7 000.00

1740

Refusjon fra Fellesråd

0.00

0.00

-1 563.40

0.00

1770

Tilskudd fra andre

-1 710.15

-7 092.40

0.00

1840

Tilskudd fra fellesråd

-80 000.00

-62 317.00

-60 000.00

1860

Offer/innsamling egen virksomhet

-17 356.50

1865

Offer/innsamling annen virksomhet
Tilskudd/gaver fra andre

-36 080.00

-17 667.00
-157
675.74
-111
155.27

-18 000.00
-120
000.00

1870

0.00
-60
000.00
-18
000.00
-125
000.00
-50
000.00

1871

Tekstsamtalepenger

-2 978.00

-3 000.00

-3 286.00

-3 000.00

1874

Offer til tekstiler/inventar

-7 632.00

-12 769.50

-12 000.00

1875

Aksjonsdag Stathelle

-50 077.00

-46 804.00

-45 000.00

1900

Renteinntekter

-23 229.93

-23 656.93

-22 000.00

1940

Bruk av ubundne fond

-71 160.59

1950

Bruk av bundne fond

-228 867.93

-8 000.00
-45
000.00
-20
000.00
-17
000.00
-115
000.00

-54 169.49
-118
974.97

-77 200.00
-140
000.00

Sum inntekter

-685 309.91

Sum inntekter minus fond

-385 281.39

-490
000.00
-358
000.00

-643
917.64
-470
773.18

-568
200.00
-351
000.00

-129 142.53

-50 000.00

Regnskap
2012

Utgifter

Budsjett
2013

Des 2013

Budsjett
2014

1100

Kontormateriell

1110

Aktivitetsrelatert forbruksmateriell

2 641.15

2 300.00

32 074.80

1 000.00

1120

Annet forbruksmateriell (blomster)

2 313.61

2 500.00

2 090.80

3 000.00

1130

Post/bank/porto

0.00

0.00

0.00

1140

Annonser/reklame/info

6 336.30

7 000.00

2 735.04

3 000.00

1141

Representasjon/servering

0.00

0.00

0.00

0.00

1142

Servering av ymse slag (momsfradrag)

0.00

10 074.59

12 000.00

1145

Arrangementer

33 408.15

34 000.00

22 086.84

20 000.00

1150

Opplæring/kurs

0.00

0.00

0.00

0.00

1155

Reiseutgifter ved opplæring

0.00

0.00

0.00

0.00

1170

Transportutg, drift av egne..

4 520.00

5 000.00

0.00

0.00

1200

Inventar

8 512.00

20 000.00

14 522.65

2 000.00

1201

Kirkeutgifter (lys, altervin, salmebøker og
lignende)

0.00

2 906.91

1 000.00

1202

Tekstil/inventar til Kirken

99 050.60

0.00
100
000.00

103 284.80

170 000.00

1230

Vedlikehold og byggetjenester, nybygg

62 671.58

10 000.00

11 003.52

5 000.00

1260

Renhold,vaktmestertjeneste

215.20

200.00

0.00

200.00

1270

Konsulenttjenester/kjøpte tjenester

1340

Refusjon til fellesråd

1350

Refusjon

1370

21 966.00

10 000.00

13 793.10

20 000.00

150 000.00

0.00

0.00

0.00

2 625.00

0.00

2 231.40

0.00

Refusjon til andre

20 580.00

12 000.00

0.00

0.00

1429

Komp.berettiget mva på vederlag

22 281.28

15 000.00

14 685.94

7 000.00

1465

Overføring av offringer/innsamlede midler

185 370.22

188 000.00

154 846.75

125
000.00

4 818.00

4 000.00

1470

Tilskudd/gaver til andre

1540

Avsetning til ubunde fond

17 127.00

27 000.00

9 621.27

60 000.00

1550

Avsetning til bundne fond

0.00

144 253.50

72 000.00

1580

Regnskapsmessig overskudd
Sum utgifter

653 190.12

14 000.00
106
000.00
490
000.00

Sum utgifter uten fond og
regnsk.messig overskudd, dekn,

591 967.62

343
000.00

Over/underskudd

44 095.50

0.00
575 553.38

568 200.00

421 678.61

436 200.00

49 094.57

-85 200.00

2. Driftsregnskap, skjema A12 – preliminært (ikke revidert)
Stathelle menighetsråd, inkl. Givertjeneste og Diakoniutvalg
Vedl.12a

Regnskap
2013

Rev bud 2013

Regnskap
2012

01

Vedl.12a
600-659 Brukerbetaling,salg,-avgifter og
leieinnt.

03

700-789 Refusjoner/overføringer

07

840-859 Tilskudd fra fellesråd

-86 532.00

-62 300.00

-80 000.00

08

860-879 Andre tilskudd,gaver,inns,midler

-817 987.00

-349 400.00

-638 770.00

09

SUM DRIFTSINNTEKTER

-955 403.00

-450 800.00

-759 510.00

11

100-299 Kjøp av varer og tjenester

242 847.00

210 950.00

241 402.00

12

300-389 Refusjoner/overføringer

208 493.00

5 500.00

254 488.00

14

400-479 Tilskudd gaver

288 880.00

206 800.00

285 663.00

15

SUM DRIFTSUTGIFTER

740 220.00

423 250.00

781 554.00

16

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

-215 184.00

-27 550.00

22 044.00

17

900-909 Renteinnt.og utbytte

-28 828.00

-22 000.00

-25 717.00

22

NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER

-28 828.00

-22 000.00

-25 717.00

25

NETTO DRIFTSREULTAT

-244 012.00

-49 550.00

-3 674.00

27

940-949 Bruk av disposisjonsfond

-54 177.00

-55 000.00

-57 040.00

28

950-959 Bruk av bundne fond

-118 936.00

-119 000.00

-76 590.00

30

SUM BRUK AV AVSETNINGER

-173 114.00

-174 000.00

-133 630.00

31

530 Avsatt til dekning fra tidl.år(undersk.)

2 565.00

2 700.00

0.00

32

540-549 Avsatt til disposisjonsfond

9 621.00

4 500.00

0.00

33

550-559 Avsatt til bundne fond

325 879.00

140 000.00

139 869.00

36

SUM AVSETNINGER

338 065.00

147 200.00

139 869.00

37

REGNSKAPSMES.MINDREF.(OVERSK.)

79 061.00

76 350.00

0.00

38

REGNSKAPSMES.MERFORBRUK(UNDERSK)

0.00

0.00

-2 565.00

39

SUM

0.00

0.00

0.00

-17 610.00

-12 100.00

-15 290.00

-33 274.00

-27 000.00

-25 450.00

Årsmelding, Balanse, Stathelle MR, inkl. Givertjeneste og Diakoniutvalg
Konto

Konto

LN06

Omløpsmidler

LN07

Kortsiktige fordringer

LN11

Regnskap
2012
1 190 059.00

Regnskap 2013
1 337 857.00

23 729.00

28 805.00

Kasse, postgiro, bankinnskudd

1 166 330.00

1 309 053.00

LN12

SUM EIENDELER (A + B)

1 190 059.00

1 337 857.00

LN13

Egenkapital

-1 092 669.00

-1 336 680.00

LN14

Disposisjonsfond

-792 484.00

-747 928.00

LN15

Bundne driftsfond

-302 749.00

-509 692.00

LN18

Regnskapsmessig mindreforbruk

0.00

-79 061.00

LN19

Regnskapsmessig merforbruk

LN26

Kortsiktig gjeld

LN28

Annen kortsiktig gjeld

LN29

SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C +D)

2 565.00

0.00

-97 390.00

-1 177.00

-97 390.00

-1 177.00

-1 190 059.00

-1 337 857.00

Vedlegg 2
Stathelle Menighet

Årsmelding 2013 for Trosopplæringen i Stathelle menighet
”GUD GIR – VI DELER” er satt som overskrift på Plan for trosopplæring i Den Norske Kirke. På
Jesu oppdrag: Døp dem til Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det
jeg har befalt dere. Og se jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.
Trosopplæring er et anliggende som hjem og menighet står sammen om.

Dåp og dåpsamtale
Det har vært 20 dåpshandlinger m/dåpsamtale i forkant.
13 av disse har bostedsadresse i sognet.
Menigheten gir dåpsbarnet et dåpslys og dåpshåndkle til minne om dåpen.
4-årsboka
Innbydelse til 3 samlinger m/ utdeling av boka i gudstjenesten
ble sendt til 23 barn/foresatte. 8 barn fikk boka på familegudstjenesten
Lederene var: Menighetspedagog Inger-Lise Øyestese, Bård Haugstvedt, og Monica Lid Specht.
6-årsskolen
Et helt nytt tilbud til 6-åringene på våren.
Det ble sendt ut 43 innbydelser og det kom 2 jenter og 5 gutter.
De var med på 3 klubbkvelder(torsdager).
De fikk høre fra Bibelen om Sakkeus, Daniel i løvehulen og Jesus metter 5 tusen.
Lærte nye sanger og hørte fra boka ”Tre i et tre” Boka og en CD med sangene fikk de på
avslutningen på fam.gudstjenesten den 17.februar.
Medvirkende i opplegget: Menighetspedagog Inger-Lise Øysestese og Bård Haugstvedt
Stathelle barnekor (6-10 år)
Vi har en sangskatt med gamle og nye barnesanger som formidler trygghet og tillit til Gud vår
skaper og Jesus som venn.
Dette året har det vært 12 barn, noen nye , noen sluttet. Øvelse hver mandag og de har deltatt på 2
fam.gudstjenester, 1 konsert , julaftengudstjesten og de ,hadde en fellestur på våren.
Ledere har vært Anne Norstoga, Marit Rike på piano og May Britt Arntzen , fram til sommeren.
Elisabeth Finsås kom inn etter sommeren. Som organist på Stathelle hadde Anne barnekoret som en
del av stillingen og ville slutte med barnekoret Barna ønsket å fortsette og Anne ble med som
frivillig leder fram til ny organist kom på plass.
Vi vil gjerne rette en stor takk til Anne´s innsats både som organist , leder og frivillig i barnekoret.
Etter skoletid (4., 5. og 6. Klasse)
Samlingene er hver torsdag kl. 13.30-15.30. Tilbudet er mat, leksehjelp, spill/aktivitet og
fellessamling.
Dette er et populært tiltak og dette året har det vært innom 51 stk
Ledere på etter skoletid var: Inger-Lise Øyestese, Bård Haugstvedt og Monica Lid Specht
Frivillig medhjelpere: Margit Christensen og Grethe K. Johansson.
Gautefall tur (4.-7. Klasse)

Rett før skolestart i august drog en gjeng barn , sammen med Inger-Lise og Bård til Gautefall
Fjellkirke på overnattingstur. De var ca. 15 stk.
Dette er også et fellestiltak med Langesund, Bamble, Herre og Stathelle.
Lys våken (12 år)
Det ble sendt ut 121 invitasjoner til alle i Stathelle menighet som er født i 2000 og 2001. Det var 18
barn fra 2001 kullet, 11 jenter og 7 gutter som kom .
Innhold: Bibelhistorier, gudstjesteforberedelser, sangøvelser med bla.
lys våkensangen, varmluftsballong ble laget og sendt opp. Aking i akebakken, Refleksløype. Boller
og taco på kvelden.
Gjennomført fra lørdag ettermiddag til etter søndagsgudtjenesten.
Ledere : Inger-Lise Øystese og Bård Haugstvedt, som var med hele tiden.
Frivilllige medhjelpere var 6 ungdomsledere og 2 kjøkkenhjelpere.
Lys Våken blir et felles tiltak med Langesund, 2. hvert år i Stathelle Kirke/Langesund i løpet av
våren (januar). Stathelle første gang nå i 2013.
Grenland Soul Childeren (10-17 år)
Koret er knyttet til Acta, Normisjonens barne/ungdomsavdeling og leder er Inger Lise Øystese.
Koret øver hver tirsdag i Stathelle Kirke og er villige til å delta på fam.gudstjenester. Koret deltok
på en gudstjeneste i september,.
Konfirmantarbeid
Det var i alt 41 konfirmanter, 27 KRIK-konfirmanter og 14 torsdagskonfirmanter(vanlige konf.). De
har hatt ministrant-tjenester, konfirmant undervisning v/prestene. Konfirmanttur til Gautefall på
våren og takk til de to friville, kokkene Åse Hegna og Anna Nilsen!
Krik-konf. deltok på egen Krik leir; Konf-Action fra 20-24.06 -13 i Bø.
Julevandring og skolegudstjenestene og safari på kirkestedet
Dette er tiltak som kirka, prestene har gjennomført med hjelp av staben,
Dette kommer ikke inn under trosopplæringsplanen.
Julevandringer: Barnehagene Grasmyr, Grashoppa, Tililtoppen, Solstua, Falkåsen og Martas Hage,
deltok med til sammen ca 40 barn og 24 voksne.
1.klasse: Besøk på kirkegården, ved prestene.

Safari på kirkestedet handler om vår lokale kulturarv, og alle skoler dvs 7.klasser i Bamble er
med.
Bamble menighet inviterte til ”Safari” på Bamble kirkested for fjerde gang i 2013
Elevene får lære både lokalhistorie, kirkemusikk, kunst og arkitekturhistorie gjennom
dramatisering og egenaktivitet.
Skolegudstjeneste:1.-10. Klasse
Kirkekunst og arkitekturgjennomgang: 9. Klasse ved ungdomsprest.
Hallo Venn ; For alle på barneskolen
Dette er et tiltak som er et alternativ til Halloween, den 31.oktober hvert år .
Arrangeres i Skjærgårdshallen i Langesund. Veldig populært og gøy med et kjempeparty med

karneval, mange morsomme aktiviteter, bla. Mange hoppeslott-aktiviteter m.m.
Det er et felles tiltak mellom Stathelle menighet, Langesund menighet,
Bamble Frikirke, Livets vann, Stathelle, Pinsemenigheten Betania, Stathelle, Evangeliehuset
,Porsgrunn ,Porsgrunn Frikirke og Normisjon, Porsgrunn.
TROSOPPLÆRINGSPLANEN
for Stathelle menighet
Skal være en systematisk og sammenhengende trosopplæring på 315 t. Disse skal fordeles på de
første atten leveårene. Den er snart ferdig og skal legges fram for menighetsrådet i løpet av mars
/april måned. Det er menighetsrådet som har ansvar for å vedta en lokal plan i tråd med den
retningsgivende nasjonale planen for trosopplæring. Menighetens lokale plan for trosopplæring skal
godkjennes av biskopen. Frist for innsending er 1. Juni og ”endelig” plan ferdig innen 1. Des.
2014.
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Årsrapport for det diakonale arbeidet i Bamble prestegjeld, 2013.
Det diakonale arbeidet i menighetene våre fortsetter i stor grad i samme spor som tidligere, men et
nytt år innebærer også forandringer. I februar 2013 sluttet Anne Bjørg i sin 20 % stilling som
diakoniarbeider. Vi vil takke henne for en flott innsats for menigheten i den perioden ho var ansatt,
fra 2005-2013. Ho stilte opp for de svakeste både i arbeidstida og på frivillig basis. Det er mange
som er takknemlige for den jobben Anne Bjørg gjorde og fremdeles gjør!
Situasjonen i dag er at Unni har 40 % stilling som diakoniarbeider og Inger har 40 % stilling som
soknediakon. 20 % av stillingen står foreløpig vakant. Fellesrådet har ikke midler til
100 % stilling foreløpig. Det arbeides mot kommunen at de øker tilskuddet til stillingen i takt med
prisutviklingen, for å dekke de 50 % fellesråd/menighet er ansvarlig for. Menighetens tilskudd til
dette er ca 80.000 kr årlig fra Anna Ramstads legat. Det som er viktig er at vi beholder en 100 %
stilling på sikt, hvis ikke, mister vi tilsvarende støtte fra bispedømmet. Vi får støtte til halvparten av
stillingen fra bispedeømmet. Dvs. hvis stillingen permanent blir redusert til 80%, kan vi ikke regne
med å få tilbake støtte for 100% stilling fra bispedømmet.
Diakoniutvalget består av Iste Holmberg og May-Lis Tinderholt fra Herre, Kristin Rise Nøstdal og
Anna Asdal fra Stathelle, Irene Wold og Kari Anne Kløvsgaard fra Bamble. – En flott gjeng som
har nye ideer og ikke er redde for å ta i et tak! I 2013 har vi hatt 5 møter og behandlet 19 saker.
Anna Asdal er en god og trygg leder av utvalget.

NESTEKJÆRLIGHET
Vi fortsetter å følge opp en del familier og enkeltpersoner som Anne Bjørg og Unni hadde kontakt
med gjennom «en utstrakt hånd». Unni tar ofte den praktiske delen av jobben; følger til lege,
kontorer, formidler økonomisk hjelp til mat m.m. Vi har en fryser til matutdeling. Unni organiserer
dette.
Inger har mer den sjelesørgeriske biten av oppfølgingen av enkeltpersoner.
Problematikken vi er inne i er mangfoldig; sorg, psykiske problemer, rusrelaterte problemer,
økonomiske problemer, ensomhet m.m.
Vi har noen få frivillige medarbeidere til regelmessige besøk, men skulle ønske flere.
Minnegudstjeneste Allehelgensdag. Diakoner/diakoniutvalg sørger for at alle som har mistet sine
siden siste Allehelgensdag blir innbedt til gudstjeneste i Bamble kirke.
Utdeling av julebakst. For noen år tilbake leverte en misjonsforening hjemmebakte julekaker. Nå er
disse for gamle, og vi forsøkte i mindre skala i år. Diakoniutvalget er interessert i å ta en dugnad på
dette til neste jul.
INKLUDERENDE FELLESSKAP
Andakter. Organisten og en av prestene eller diakonen har andakter på Bamble Sykehjem og VestBamble aldershjem annenhver uke. På Herre eldresenter er vi siste tirsdag i måneden.
SIMEN, sammen i menigheten, fortsetter med treff annenhver torsdag i Stathelle kirke om våren og
Langesund kirke om høsten. Vi var også med på en gudstjeneste i semesteret, Stathelle og
Langesund. Det er en glede å feire gudstjeneste sammen med mennesker med psykisk
utviklingshemming,. Det gjør noe positivt med menighetsfellesskapet vårt.
Café Deboradue. Ca 30 damer samles i Stathelle kirke en onsdag formiddag ca. annenhver måned,
til sosialt samvær, mat og en stund til ettertanke i kirken. Kari Nilsen med gode hjelpere, sørger for
at dette går sin gang.
Pensjonistfesten i Bamble. Jorun Kristiansen ble med på ringerunden til pensjonistene, så vi fikk

samlet en hel gjeng i år også! Marit og Lyder Solberg stilte opp med frisk torader-musikk. Gjengen
på kjøkkenet var like positiv som alltid!
«Kåseri for hverdagen» v/Erica Grunnevoll. En fin kveld i september på Bamble menighetshus med
ei energisk dame! Erica fikk mange gjenkjennende nikk i løpet av sitt foredrag. Ho har en unik evne
til å sette ord på det hverdagslige. Ca 80 stykker fikk høre henne og Kari-Anne Eklund som sang.
VERN OM SKAPERVERKET.
På dette punktet er vi kanskje for lite bevisste. Det går på litt bruk av rettferdig kaffe og ofringer til
Menneskeverd i kirkene våre.
KAMP FOR RETTFERDIGHET.
På det personlige planet jobber vi fremdeles med at den enkelte skal få sin rett på offentlige kontor;
samarbeid med NAV, psykisk helsevern, hjemmetjenesten m.m.
Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp er fortsatt et løft som frivillige og konfirmanter tar sammen.
Resultat: Stathelle kr.44951,-, Bamble kr.43519,- og Herre kr.7293, til sammen en liten nedgang fra
året før.
SIMEN samler inn penger AHEAD sitt arbeid med funksjonshemma barn i Moldova.
Ellers har vi deltatt på:
*Safari på kirkestedet – en del av den kulturelle skolesekken for 7.klassingene
*Deltakelse på «Hallo-venn».

Vedlegg 4
Komiteer og utvalg i Stathelle menighet for 2013 - 2014.
(Ajourført i mai 2013)
Komite / utvalg

Representant/medlemmer

Finanskomiteen ungdomsarb. Synnøve B. Skåra
Repr. i diakoniutvalget
Anna Asdal, Kristin Nøstdal
Menighetsblad
Redaksjon: Jan Fredrik Vinje, Geir Grøtberg, Eva
Ljoså. Kasserer: Audun Skår
Gudstjeneste-utvalg
Anne Karine Eriksen (leder), Marit Rike, Ragnhild
Kristoffersen, Bård Haugstvedt, Margit Christensen
Kirkeringen
Ragnhild Kristoffersen
Tekstsamtaler (onsdager)
Eva Asdal, Irene Sandvik
Misjonsutvalg
Anton Stensholdt, Anne Helene Skår
Trosopplæringskomite
Unni Bamble, Bård Haugstvedt
Komite for ungdomsprest
KN -kontakt
Ragnhild Kristoffersen (leder),
Fastekomitè
Knut Øyvang, Unni Bamle, Jorun Kristiansen
Kirkens SOS i Telemark
Margit Christensen
Representant i AMATHEA
Ragnhild Kristoffersen
Prostiråd
Børre Nilssen, vara: Arne J. Lund
Rådgivere farge og
Irene Sandvik, May Britt Arntzen, Arne J. Lund,
utsmykning
Arne Brekka, Hanne Kvellestad
Festkomite
Karin Rugtvedt (leder), Grethe Røe, Magda
Kristensen, Erna Stiansen, Anne Helene Skår
Kjøkken/innkjøpsansvarlig
Innkjøp: Mette Roland/Jeff Lyons
Kirkeskyss
Børre Nilssen(koord.), Knut Øyvang, Ivar Johansen,
Audun Skår, Helge Roland
Aksjonsdag
Ragnhild Kristoffersen (leder), Rolf og Elisabeth
Heimdal, Tor Arne Nøstdal, Audun Skår
Loppesjef: Karin Rugtvedt
Kultur og arrangementer
Finn-Arild Arntzen, Eva Ljoså, Børre Nilssen
Kvinnenes int. bønnedag
Irene Sandvik
Fellesmøter
Irene Sandvik og Bård Haugstvedt
Web-side
Eva Ljoså
Forbønnsgruppe
Hanna-Lise Stensholdt, Emma Oland, Martha
Rødsvik, Elisabeth Finsaas og Turid Gjerstad.
Bibelkontakt
Unni Bamle
Bakeliste
Egen liste
Cafe DeborahDue
Kari Nilsen, Marit Rike, Unni Bamle, Irene Sandvik
Forsangergruppe
Egen liste
Klokker og kirkevert
Egen liste
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