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Årsmelding for Stathelle menighetsråd 2010
Stathelle Menighetsråd 1.januar – 31.desember 2010:
Anne Karine Eriksen
leder (og styrerepr. i barnehagen til 01.07.)
Ragnhild Kristoffersen
nestleder, repr. Kirkens Nødhjelp
Børre Nilssen
sekretær, repr. prostirådet
Anton B. Stensholt
repr. i Fellesrådet
Roar Ryste Busk
repr. i Fellesrådet
Unni Bamle
vararepr. Fellesrådet
Arne J. Lund
prest
Vararepresentanter:
Kari Olstad
kasserer
Irene Sandvik
vararepr. til fellesrådet
Margit Christensen
repr. i Kirkens SOS
Erna Stiansen
Anne-Marie Iversen
(frem til oktober 2010 gr. flytting)
Menighetsrådet har hatt 10 møter og en arbeidsweekend (16.-17. april). Det er
behandlet 110 saker.
Gudstjenester:
Grunnet utbyggingen av Stathelle Kirke har gudstjenestene blitt holdt på
Servicesenteret, på Croftholmen og i Bamble Kirke.
Klokkertjenesten har også dette året blitt gjort på dugnad, og det bidrar til
betydelige beløp i menighetskassa. Takk til de som har gjort det mulig å opprettholde
ordningen med frivillig klokkertjeneste og kirkeverter i 2010.
Også stor takk til forsangergruppa som deltar i en del gudstjenester.
Forsangergruppa har gjort det mulig å sette fokus på salmebokas bibelske salmer.
Arrangementer i menighetsrådets regi:
22/1
Medarbeiderfest på Croftholmen.
23/3
Fasteaksjonen.
18/3
Menighetens årsmøte på Servicesenteret.
16-17/4 Arbeidsweekend for menighetsrådet på Langesund Bad .
22/4
Konfirmantfest.
28/8
Aksjonsdagen i Grindbakkens lokaler.
29/8
Pilgrimstur med konfirmantene til Olavskirken
26/9
Misjonskveld med foredrag av Karin Fjose Olsen.
12/12
Julekonsert med Stathelle Musikkorps på Croftholmen
28/12
Juletrefest på Servicesenteret
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Friluftsgudstjeneste på Croftholmen
Det har blitt tradisjon med friluftsgudstjeneste på Croftholmen som i år ble holdt
22.august. Godt fremmøte og hyggelig samvær. Det hele ble avsluttet med medbrakt
kirkekaffe. En flott tradisjon!
Taize-gudstjeneste
Det ble holdt Taizè-gudstjeneste søndag 24.januar. Grunnet tømming og
forberedelser til ombygging av Stathelle Kirke ble gudstjenesten flyttet til Bamble
Kirke.
Tekstsamtaler
Det har vært regelmessige samlinger med tekstsamtaler hver annen uke, med godt
fremmøte. Dette er et sosialt fellesskap med lav terskel. Vi gjennomgår kommende
søndags tekst, og møter spent til gudstjenesten for å høre hva presten har lagt vekt på
i dagens tekst. Nye ønskes alltid velkommen.
Bønnegruppe
Siden høsten 2008 har Emma Oland, Marta Rødsvik og Hanna-Lise Stensholdt vært
vår faste bønnegruppe som daglig bærer menighetens liv, aktiviteter, arrangementer
og arbeidere frem for Gud i bønn. Bønnegruppa ber hver for seg, men møtes også av
og til for samtale og bønn sammen.
Kirkemusikalsk arbeid
Det er satt av midler til kirkemusikalsk arbeid. Vi satser på sang og musikkrefter til
enkelte gudstjenester, samt til Taize-gudstjeneste, julegudstjeneste, konserter m.m.
Stathelle menighetsbarnehage
Med utfordrende statlige krav til 1-åringers rett til barnehageplass og samtidig strenge
krav til bygningsmessig standard og areal, samt med fullt utbygd barnehagedekning i
kommunen og behov for organisatoriske endringer i vår barnehages stab, besluttet
MR i sak 003/10 å avvikle driften med virkning fra 1.august 2010. Etter 29 års
virksomhet ble dette en tung beslutning å ta. Barnehagens ledelse og øvrige ansatte
har frem til avviklingsdato utført et betydelig arbeid med å drive barnehagen gjennom
en vanskelig periode, både grunnet utfordringene med byggeaktiviteten på
kirkebygget, og ikke minst ved positivt å bidra til at avviklingen foregikk på en
verdig måte.
Egen årsrapport om barnehagedriften i 2010 følger vedlagt denne årsmeldingen.
Utbygging av Stathelle Kirke
Utvidelsen og ombyggingen av kirkebygget har naturlig nok vært en hovedsak for
MR i 2010. Noe utsatt ble ombyggingen startet i april, og noen uforutsette
nødvendige utbedringer måtte tas i tillegg. Bygget stod klart til innflytting av inventar
etc. ved juletider, og ny vigslingsdato ble fastsatt til søndag 6.februar 2011. Dette har
naturlig nok vært årets største sak og medført mange betydelige beslutninger.
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Givertjenesten til barne- og ungdomsarbeid i menigheten
I Stathelle Menighet bidrar 26 givere av totalt 59 i den felles givertjenesten for
Bamble, Herre og Stathelle. Antall givere har hatt en liten nedgang siden 2009.
Foreløpig regnskap for 2010 viser totale inntekter på kr.231.456,-, som er nesten
kr.50.000,- høyere enn i 2009. Det er personlige gaver som har økt med tilnærmet
hele denne summen. Kostnadene summerer seg til kr.246.718,-, hvorav kr.244.034,til lønn. Bankbeholdningen pr. 31.12.2010 er på kr.131.485,-.
Regnskapet for 2010 viser derved et lite underskudd på kr.15.262,- (mot kr.75.178,- i
underskudd for 2009).
Økonomi:
Nøkkeltall for 2010 følger som eget vedlegg til denne årsmeldingen fra kasserer.
Da kirkeutvidelsen er ferdig avsluttes kirkeutvidelsesfondet våren 2011, og nytt fond
til kirketekstiler og inventar er opprettet.
Kirkelig statistikk.
Stathelle kirke har vært stengt hele 2010. Gudstjenestene har vært holdt på Servicesenteret og Croftholmen. Vi har også lånt Bamble Kirke og hatt noen fellesgudstjenester sammen med Bamble Menighet. Dette gir mange forandringer i årsstatistikken. All dåp har foregått i Bamble sokn. Det medfører også klar nedgang i
fremmøtestatistikken, i antall nattverddeltagere og i offergavene. Inn og
utmeldingene er helt stabile og svært lave. Konfirmantprosenten er høg.
Gravferdene har en sterk økning. Antagelig kommer endringen av at vi nå har begynt
å gravlegge flere mennesker fra innflytterbølgen på siste halvdel av 1970-tallet.
Skole/kirke samarbeid
I regi av Den kulturelle skolesekken 2010 var tre 7.klasser fra Stathelle Barneskole på
“Safari på kirkestedet” i mai/juni. Dette var et heldagsopplegg i Bamble Kirke med
undervisning og opplevelse.
Fire grupper fra barnehager på Stathelle (Falkåsen, Grasmyr og Solstua barnas
kulturhage) deltok i julevandring i Bamble Kirke .
To avdelinger fra Solstua barnas kulturhage deltok med engler til den felles
engleutstillingen.
Trosopplæringen
Barn fra Stathelle deltar i de ulike trosopplæringstiltakene som utføres i Bamble
Menighet. Leder for dette er Marit Storaker.
Til sammen har 4 barn (4. – 6.klasse) fra Stathelle deltatt i ”Den store fortellingen”,
1 har deltatt på overnattingstur til Gautefall Fjellkirke, 20 har deltatt på
Tårnagenthelg, og 6 har deltatt på Dåpsskole for 6-åringer.. Dessuten har 6 barn
deltatt på dansekurs, maskeverksted og forberedelse til karneval.
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Konfirmanter
Vi gjør fortsatt gode erfaringer med konfirmantene som ministranter.
Konfirmantundervisningen foregår hver annen uke.
Opplæringsutvalget
Utvalget arbeider godt med trosopplæringsplanen.
Søndagsskolen
På grunn av ledermangel og utfordringer med ombyggingen har det ikke vært drift av
søndagsskole høsten 2010.
MEGA-klubben og MEGA+
Våren 2010 har Megaklubben hatt samlinger hver onsdag frem til påske. På vanlige
onsdager har det vært samlet fra 5 til 15 ungdommer. Ulike aktiviteter som
bordtennis, bilbane, ludo, playstation og luftgevær har preget hver sine onsdager.
12.-14.februar dro 14 gutter og 4 ledere til Gautefall. Der hadde man flere aktiviteter i
bakken, og enkel gudstjeneste på søndag.
30.juli til 7.august reiste 47 ungdommer og 5 voksenledere til Østerrike og Italia.
Turen ble arrangert sammen med ungdomsklubben CREDO fra Bamble. En tredjedel
av deltakerne var fra Stathelle. Ved siden av mange ulike aktiviteter hadde man sang,
andakter og bønn hver dag.
I høstsemesteret lot det seg ikke gjøre å arrangere Megaklubben pga. byggeaktivitet
og vanskelig tilgjengelige lokaler i kirken.
Kirkeringen.
Menigheten har fått overført kr.90.000,- fra den “gamle” Kirkeringen, inkludert en
større testamentarisk gave fra Aslaug Myklebust. Midlene er benyttet til innkjøp av
nye altermøbler, samt avsatt på fondet for kirketekstiler og inventar.
Kirkeringen startet opp pånytt i november 2010 med formål å samle damer i alle
aldre til sosialt samvær. På programmet står et tema eller en aktivitet, foruten god
prat, sang og et ord for natten. Og de som har lyst tar med håndarbeid. Det serveres
kringle og holdes kaffespleis til inntekt for utstyr til kirken. Kirkeringen møtes siste
tirsdag i måneden kl.19 i Kirkestua.
Menighetens misjonsprosjekt i Thailand
Mukdahan kirkesenter er et senter for opplæring og inspirasjon, bl.a. for de 8
menighetene i distriktet rundt Mukdahan. Misjonærene Maria og Espen Tveten har
sitt virke der, Maria som ungdomsarbeider og Espen som undervisningsleder.
Gjennom dette prosjektet bidrar vi til lederutviklingsprogram og opplæring i Den
evangelisk-lutherske kirke i Thailand. Dette er en berikelse for oss som menighet.
Vi hadde i høst en misjonskveld med besøk av landsstyremedlem Karin Fjose Olsen,
som fortalte om sin reise i Brasil. Og hilsen fra Thailand ved Inger Marit og Sigmund
Tveten.
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Stathelle Kvinneforening av Det Norske Misjonsselskap
Ble stiftet 18.august 1954 og kan dermed se tilbake på 56 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 idag 5 medlemmer. Flere ønskes derfor hjertelig velkommen til arbeid
for misjonen.
Normisjons Kvinneforening Stathelle
Samles hjemme hos medlemmene èn gang hver måned. På møtene holdes andakt,
misjonsinformasjon og oppdateringer om arbeidet i Mali, hvorfra det kommer jevnlig
rapporter. To nye medlemmer har kommet til i 2010, men det er et stort ønske at noen
unge også vil delta.
Misjonsforeningen “Den lille hjelper”
Foreningen ble stiftet 17.november 1970, og kunne derved feire sitt 40-års jubileum
høsten 2010. Foreningen er en kvinneforening tilsluttet Det Norske Misjonsselskap.
Det er til sammen 14 damer i foreningen, som møtes en tirsdag i måneden hjemme
hos medlemmene. Damene er aktive i mange sammenhenger. Foreningen holder
påskebasar og høstbasar med loddsalg på Brotorvet. Høstbasaren avsluttes med stor
basarkveld, som i 2011 blir flott å holde i “ny” kirke. Foreningen har årlig også
ansvaret for kirkekaffe etter gudstjenesten med misjonsprofil i advent. Foreningens
leder er for tiden Anne Helene Skår. Nye medlemmer er hjertelig velkommen.
Diakoni:
Egen fyldig årsrapport for det diakonale arbeidet i Bamble prestegjeld for 2010 følger
som vedlegg til denne årsmeldingen.
Menighetsbladet
Bamble menighetsblad har som tidligere år kommet ut i 6 utgaver. Grunnet svak
økonomi ble sidetallet redusert fra 20 til 16 sider i andre halvår. Inntektene fra
annonser og gaver dekker ikke de reelle utgiftene til trykking og distribusjon.
Kostnadene til distribusjon gjennom posten har dessuten økt betydelig de senere
årene. Alt annet arbeid utføres på dugnad.
Redaksjonen består ved utgangen av året av to personer, med Jan Fr.Vinje som fast
redaksjonsmedlem og prestene Kjell Storaker og Arne Lund som veksler på å delta
annet hvert år. Man ønsker derfor å få flere til å bidra i redaksjonen.
Vedlagt denne årsmeldingen følger en liste over utvalg og komitèer 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, 2.mars 2011 / Børre Nilssen, sekretær

