Stathelle menighet

”Forskjellige – sammen om noe STORT”

Årsmelding 2014
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Årsmelding for Stathelle menighetsråd 2014
Stathelle Menighetsråd 01.01. – 31.12.2014:
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
Svein Lindebø
prest
Vararepresentanter:
Anton B. Stensholt
Hanne M. Kvellestad
Margit Christensen
Grethe Røe

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

Menighetsrådet har i 2014 hatt 11 møter. Det er behandlet 118 saker.
De viktigste sakene har vært:
Gudstjenesteplaner, Offerlister, Tilsetting av ny kapellan, Trosopplæring og
trosopplæringsmidler, Åpen kirke-opplegg, Tilsetting av ny organist,
Barnekoret, Konfirmantundervisning, Gullkonfirmanter, Bryllupsbibler,
Givertjeneste og Barn/ungdoms-medarbeider, Nye kirketekstiler, Økonomi,
Aksjonsdagen, Høringsuttalelse til Bispedømmet vedr. sammenslåing av sokn
og prosti, 50-årsjubileum m/festgudstjeneste og jubileumskonsert,
Jubileumsskrift, samt noen konserter og arrangementer gjennom året.
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Gudstjenester
Det er avholdt 44 gudstjenester i Stathelle sokn dette året. Det vises for øvrig til
avsnittet om kirkelig statistikk
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 2014.
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 har vært en god støtte for menigheten og deltatt på viktige
gudstjenester gjennom året.
Arrangementer:
31.01.
Medarbeiderfest på Croftholmen.
09.03.
Taize-gudstjeneste.
15.03
Konsert med Trio Streif / Silje Heggem
16.03.
Menighetens Årsmøte
30.03.
Konfirmantfest.
29.05.
50års markeringer: Jubileumsgudstjeneste og –konsert.
30.08.
31.08.
21.09.
09.11.
07.12.
Bamble)
07.12.
09.12.
14.12.

Aksjonsdagen (Markedsdag)
Friluftsgudstjeneste Croftholmen
Konsert med Duo Chiaroscuro / Silje Heggem
Taize-gudstjeneste.
Ordinasjonsgudstjeneste for kapellan Sigridur Thordardottir (i
Førjulskonsert med Andante og solister.
Førjulskonsert med Stathelle Musikkorps.
Førjulskonsert med Con Vocale.

Taize-gudstjenester
Det er avholdt to Taizegudstjenester i 2014, henholdsvis 9.mars og 9.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 de to dyktige arrangørene, og til alle
medvirkende, som holder en god tradisjon i hevd!
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Åpen kirke
Gode krefter har siden 22.oktober holdt åpen kirke hver onsdag kl.19.00 –
21.00.
Tiltaket skal være et pusterom i hverdagen, hvor man kan komme innom kirken
til en personlig stille stund med sine tanker og bønner. Her kan man ta seg tid til
å tenne et lys eller be en bønn for seg selv eller noen man er glad i, skrive en
bønnelapp eller «bestille» en samtale med presten, eller bare lytte til rolig
musikk, sitte i stillhet og være i Guds nærvær.
Tekstsamtaler
Annen hver uke, på onsdager, holdes det samlinger med tekstsamtaler i
menighet-salen. 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. 2014 har
vært et flott år med mange til stede på tekstsamtalene og godt fellesskap.
Bønnegruppe
Etter at en av de trofaste damene i bønnegruppa døde 11.februar 2014 er det nå 4
damer som har videreført sin «stille og usynlige tjeneste» også i 2014. 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
musik-krefter 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 63, bidratt i den felles givertjenesten
for Bamble, Herre og Stathelle. Antall givere har holdt seg stabilt i 2014.
Foreløpig regnskap for 2014 viser totale inntekter på kr. 180.075,- som er
ca.kr.200.000,- lavere enn i 2013. Forklaringen er at vi hadde spesielt høy
inntekt i 2013 fordi vi mottok kr.120.000,- som lønnsrefusjon for utført arbeid i
tros-opplæringen.
Sum personlige gaver og offergaver er imidlertid redusert med ca.kr.85.000,dette året, mens renteinntektene økte med ca. kr.4.000,Kostnadene beløper seg til beskjedne kr.2.040,-.
Bankbeholdningen pr. 31.12.2014 er på kr.522.555,-.
Regnskapet for 2014 viser derved et overskudd på kr.178.035,-. Dette store
overskuddet skyldes at barne- og ungdomsarbeiderstillingen ikke har vært besatt
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i 2014. Det arbeides aktivt med å få dette arbeidet i gang igjen snarest mulig i
2015.
Bamble menighetsblad
Menighetsbladet har i 2014 kommet ut som normalt med 6 utgaver.
Redaksjonen har nå medarbeidere fra både Stathelle, Bamble og Herre, og det
har derfor blitt en bedre fordeling av stoff fra de ulike soknene i bladet.
Redaksjonen har besluttet å innføre en frivillig kontingent på kr.100,- pr. år for
om mulig å gi bladet en mer stabil økonomi.
Bladets annonsemedarbeider, som har gjort en flott innsats gjennom mange år,
ønsker nå avløsning. Stathelle menighetsråd oppfordres derfor til å bidra med en
ny person til dette arbeidet.
Økonomi for Stathelle Menighet:
Hovedpunkt i menighetens inntekter og utgifter for 2014 blir lagt frem på
årsmøtet og følger som vedlegg til denne årsmeldingen (vedlegg 1).
Resultatregnskapet for 2014 skal, når det er ferdig behandlet i Visma,
godkjennes av Menighetsrådet før det går til revisjon.
Kirkelig statistikk
Stathelle Kirke har hatt et godt og aktivt driftsår i 2014, til tross for at en
nyopprettet prestestilling (80% Bamble, Herre og Stathelle) stod ubesatt.
Likeledes har tros-opplærer vært sykemeldt dette året.
Det er utført 3 dåpshandlinger og 22 gravferder. 31 ungdommer ble konfirmert i
Stathelle sokn.
Det er totalt avholdt 44 gudstjenester med samlet 3219 deltagere. 5 av disse ble
holdt utenom søndager og helligdager. Nattverd-deltagelsen har dette året vært
1252 personer. Menigheten har også holdt 13 andakter på lokale institusjoner.
Skole/kirke samarbeid
I 2014 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 6 avdelinger. Barnehagene er svært
fornøyd med tiltaket.
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Trosopplæring, og annet barn- og ungdomsarbeid
Menighetsrådet har i 2014 utformet og vedtatt lokal plan for trosopplæring.
Grunnet sykefravær i staben, samt utfordringer med å skaffe frivillig hjelp, har
flere av aktivitetene ikke blitt iverksatt.
Følgende trosopplæringsaktiviteter har derfor blitt prioritert i 2014:
- Dåp og dåpssamtale ved 3 dåpshandlinger.
- 4-års boka utdelt til 32 barn.
- Stathelle kirkes barnekor (6 – 10 år) med 6 barn.
- Etter skoletid (6 – 12 år) klubb med 27 deltakere.
- Gautefall weekendleir for ungdom med samlet 80 deltagere (2
arrangement).
- Konfirmantarbeid
- Hallo Venn (for alle i barneskolen)

Gudstjenesteutvalget
Utvalget er med på å utarbeide de halvårlige Gudstjenesteplanene og komme
med innspill til enkelt Gudstjenester. Det er gjennomført et samarbeidsmøte med
klokkere, kirkeverter, prest og kirketjener ved oppstart hvert halvår. Utvalget har
kommet med innspill til prosten i forbindelse hyppighet av gudstjenestene og
fordeling av gudstjenestene i kommunen. Også dette året har utvalget hatt fokus
på at den nye liturgien skal fungere godt for menigheten. Den lokale ordning for
hoved-gudstjenesten skal revideres i løpet av 2015.
Barnekoret
Stathelle barnekor ble etablert våren 2011, og har i 2014 bestått av 6 barn.
Koret deltar på familiegudstjenestene, og har skapt en fin tradisjon med å synge
på gudstjenestene 17.mai og julaften. Korleder vektlegger å skape et hyggelig og
inkluderende miljø.
Konfirmanter
Menigheten har dette året hatt 31 konfirmanter, fra et lite ungdomskull. 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.
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Kirkeforum for menn.
I løpet av 2014 har det vært 9 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 med ord for dagen, og 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 kassonkè. Kassonkè er et
av mange språk i det vest-afrikanske landet Mali.
Det er tre personer som er engasjert i dette arbeidet, en norsk oversetter og to
nasjonale medarbeidere. Samarbeidet fungerer meget bra og i løpet av 2014 er
50% oversatt. Oversettelsen vil bety mye for alle kristne i menighetene i Mali.
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.

Stathelle Kvinneforening av Det Norske Misjonsselskap
Ble stiftet 18.august 1954 og kan dermed i 2014 se tilbake på 60 års 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.

Normisjons Kvinneforening Stathelle
Samles hjemme hos medlemmene til hyggelig samvær en gang hver måned. På
møtene holdes andakt, bevertning, kollekt til misjonen og misjonsinformasjon.
Foreningen støtter misjonsarbeidet i Mali, og får jevnlige rapporter derfra.
Misjonsforeningen “Den lille hjelper”
Foreningen ble stiftet 17.november 1970, og er en kvinneforening tilsluttet Det
Norske Misjonsselskap.

s.7
I løpet av året 2014 har foreningen hatt 10 møter, samt en hyggetur. Foreningens
medlemmer er dessuten aktive hjelpere ved flere kirkelige arrangementer i
Bamble.
De har også hatt det praktiske ansvaret for en misjonssamling i Stathelle kirke i
vårhalvåret.
Foreningen holder påskebasar og høstbasar med loddsalg på Brotorvet. Høstbasaren ble avsluttet med stor basarkveld i Stathelle kirke. Disse basarene bidrar
årlig med et betydelig beløp til NMS.

Diakoni:
Egen årsrapport for det diakonale arbeidet i Bamble prestegjeld for 2014 følger
som vedlegg til denne årsmeldingen (vedlegg 2).

Vedlagt denne årsmeldingen følger også en liste over utvalg og komiteer i
Stathelle Menighet (vedlegg 3). Denne viser at mange er engasjert i ulike
aktiviteter i kirken.
Hjertelig takk til alle som er med og bidrar til åndelig og praktisk arbeid i
menigheten.

Stathelle, 3.mars 2015

Ragnhild Kristoffersen
MR-leder (sign)

Børre Nilssen
Sekretær (sign)

Vedlegg:
1. Hovedpunkter i menighetens inntekter og utgifter i 2014.
2. Årsrapport fra det diakonale arbeidet i Bamble prestegjeld 2014
3. Liste over utvalg og komiteer i Stathelle Menighet 2014

Vedlegg 1:

Hovedtrekk i menighetens utgifter og inntekter i 2014

Inntekter
Årsfesten
Jubileumsbok, salg
Utleie
Momsinntekt fra moms 2013
Konserttilskudd fra
kommunen
Klokkerlønn
Offer til menighetens arbeid
Offer til andre
Gaver fra andre
Tekstsamtalepenger
Offer til tekstil/inventar
Aksjonsdagen

Avrundet
2300
11300
2500
20000

Utgifter
Container/barnekoret
Blomster
Jub.brosjyre/bok, men.blad
Kirkekaffe o.l.
Fester, arrangement…
Kjøkkensutstyr
Kirketekstiler
Jubileumskonsert
Taizee
Overføring av offer
Givertjenesten (Aksjonsdag)

Avrundet
4500
4500
34000
6500
25000
1000
168000
6500
20000
110000
17000

Beholdning 1.1.2014
Beholdning 31.12.2014

5000
64500
19500
110000
14000
2100
54000
38000

kr 936 939,24
kr 896 091,56

Vedlegg 2:
Årsrapport for det diakonale arbeidet i Bamble prestegjeld, 2014.
Så var det igjen tid for å se på status for diakonien i menighetene siste året.
Først litt informasjon om diakonstillingen: Siden Anne Bjørg sluttet i 2013 har vi hatt besatt
80% av diakonstillingen: Unni 40%, Inger 40%. Økonomien til stillingen har vært vanskelig
de siste åra, på grunn av at først på 2000 tallet ble garantien fra kommunen satt til en fast sum
årlig. I april hadde vi et møte med kommunen om dette. Men vi har ikke fått noe lovnad på at
garantien skal følge lønnsveksten. Spørsmålet er hvor lenge vi får opprettholdt muligheten til
50% finansiering av 100% stilling fra bispedømmet.
En komité bestående av Geir Grøtberg, Anna Asdal, May Wenche Bamle Tjellaug, Kjell
Storaker og Inger M. Håland har begynt å jobbe med å få slått sammen menighetens legater.
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 2014 har vi hatt 4 møter og
behandlet 16 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.
Økonomisk hjelp : Vi har brukt 3500,- i støtte til to familier i løpet av året.
Minnegudstjeneste Allehelgensdag. I år besluttet Stathelle menighet å ha en
minnesmarkering i gudstjenesten kl. 11.00 på Allehelgensdag. Tommy Roen spilte både der
og for Herre/ Bamble i Bamble kirke kl. 16.00.
INKLUDERENDE FELLESSKAP
Andakter. Organisten og en av prestene eller diakonen har andakter Vest-Bamble aldershjem
annenhver uke. På Bamble Helsehus har vi gått ned på andaktsfrekvensen til besøk en gang i
måneden fra oss. Prest fra Langesund er der noen ganger innimellom. På Herre eldresenter er
vi siste tirsdag i måneden, og på Service-Senteret, Stathelle er vi en gang i semesteret.
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. Noe
mindre deltakelse på festen enn tidligere år; ca 60 frammøtte. Underholdning ; Anna Asdal og
Silje Jensen.
Rotary stilte opp som sjåfører i år igjen.
«Tenn lys» med Simonstad sangkor i Bamble kirke søndag 6.februar. Diakoniutvalget ordnet
med servering med suppe og rundstykke til koret. Det ble en fin ettermiddag i kirken med
sang, lystenning og tid til ettertanke.
VERN OM SKAPERVERKET.
På dette punktet er vi kanskje for lite bevisste.
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 2014:
Stathelle kr.60616,-; Bamble kr.50405,-; Herre kr.11017,-; en flott oppgang fra i fjor!
SIMEN samler inn penger AHEAD sitt arbeid med funksjonshemma barn i Moldova.
Fellessatsinger i staben:
*Safari på kirkestedet – en del av den kulturelle skolesekken for 7.klassingene. På grunn av
sykdom tok diakonene over ansvaret for gjennomføringen av dette prosjektet, men hele staben
er med disse dagene.
*Deltakelse på «Hallo-venn». Kari Anne fra diakoniutvalget stilte opp og bakte muffins.
Bakeribua, Rugtvedt stilte med muffinsrøre og lokale til baking. Unni er med som
diakon/trosopplærer.
*Diakonen tok ansvaret for å organisere «Julevandringer» for barnehagebarn og 1.klassinger i
kommunen. I Stathelle kirke hadde vi 6 «vandringer» med til sammen 88 barn. I Bamble
kirke 5 «vandringer» med 75 barn, og i Herre kirke 2 «vandringer» med 21 barn.
Kurs. Unni har gjennomført grunnkurs i sjelesorg på «Institutt for sjelesorg», Modum.

Vedlegg 3

Komiteer og utvalg i Stathelle menighet for 2014.
Komite / utvalg

Representant/medlemmer

Finanskomiteen ungdomsarb. Synnøve B. Skåra, Daniel Rike
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, Margit Christensen
Tekstsamtaler (onsdager)
Eva Asdal, Irene Sandvik
Misjonsutvalg
Anton Stensholt, Anne Helene Skår, Eva Asdal
Trosopplæringskomite
Unni Bamble
Komite for ungdomsprest
KN -kontakt
Ragnhild Kristoffersen (leder),
Fastekomitè
Ragnhild Kristoffersen, Jorun Kristiansen,
Knut Øyvang, Unni Bamle,
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
Anne Helene Skår / 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
Eva Ljoså, Børre Nilssen
Kvinnenes int. bønnedag
Irene Sandvik
Web-side
Eva Ljoså
Forbønnsgruppe
Hanna-Lise Stensholdt, Martha Rødsvik, Elisabeth
Finsaas og Turid Gjerstad.
Bibelkontakt
Unni Bamle
Bakeliste
Egen liste
Cafe DeborahDue
Kari Nilsen, Irene Sandvik, Anne Lise Nygård,
Margit Christensen, Turid Busk
Forsangergruppe
Egen liste
Klokker og kirkevert
Egen liste
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