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2.varamedlem
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Stathelle Menighetsråd har i 2016 hatt 11 møter og en plandag. Det er behandlet 140
saker.
De viktigste sakene har vært:
Gudstjenesteplaner og gjennomføring av disse, samt takkoffer. Vi har hatt fokus på
trosopplæring og bruk av trosopplæringsmidler med aktiviteter for barn og unge.
Ansettelse av barne- og ungdomsarbeider i 35% stilling og engasjement av barne- og
ungdomsarbeider 4 måneder i samarbeid med Bamble- og Herre menighetsråd. Vi har
jobbet med å styrke konfirmantarbeidet. Menighetsrådet hadde en plandag i oktober
der vi fikk mer ro over samtalene og godt utgangspunkt for revidert handlingsplan og
bestemme våre verdier.
Dette året gjorde vi en vri på Aksjonsdagen: Loppemarked og auksjon ble byttet ut
med konserter, misjonsstand, ansiktsmaling, hoppeslott og kakesalg. Som vanlig hadde
vi stand med informasjon og loddsalg på Brotorvet hele uken på forhånd og kafé på
dagen. Målet var å være synlige i nærmiljøet, og markere oppstart av høsten: Vi ønsket
å samle alle aktive i menigheten vår og å stå sammen om å vise fram de mange
tilbudene vi har!
Vi har jevnlig økonomioppfølging og månedlig gjennomgang av gjennomførte og
kommende arrangementer. Utleie av kirken til konserter og tilrettelegging for det, er
også en del av arbeidet. Vi har i flere sammenhenger jobbet sammen med de andre
menighetsrådene i Bamble, bl.a kirkekaffe på Gautefalldagen og avslutning for diakon
Inger Håland som sluttet pga sykdom.
Se for øvrig de enkelte avsnitt.
Våre verdier: Tydelig – Raus - Åpen
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Arrangementer i menighetsrådets regi:
04.01.
Menighetens julefest
22.01.
Medarbeiderfest, rekefest i kirkerommet.
06.03.
Taize-gudstjeneste.
16.03.
Menighetens Årsmøte med informasjon om
flyktningsituasjonen i kommunen vår.
17.03.
Salmekveld påskesalmer.
03.04.
Misjonsmøte om prosjektet i Mali.
10.04.
Tema gudstjeneste med konfirmanter og foresatte, Israelmisjon.
11.04.
Salmekveld med Arve Brunvoll.
21.08.
Friluftsgudstjeneste Croftholmen.
03.09.
Aksjonsdagen.
08.09.
Konfirmantsamling med foresatte.
06.10.
Salmekveld – Trygghet og glede.
08.11.
Taize-gudstjeneste.
15.12.
Salmekveld – Julesalmer.
Konserter arrangert av andre:
01.05.
Operakonsert
med Silje V. Heggem, Emil Solli Tangen og Magnus D Kjeldal
11.12.
Førjulskonsert med Andante og solister.
12.12.
Julekonsert for Kommunens boenheter.
13.12.
Førjulskonsert med Stathelle Musikkorps.
17.12.
Julekonsert med Nina Gromstad, Blå jul.
Gudstjenester
Det er avholdt 49 gudstjenester i Stathelle sokn dette året. Det vises for øvrig til
avsnittet om kirkelig statistikk. Vi hadde tre flotte konfirmasjonsgudstjenester, fin
lysmesse med speiderne og Soul Children har deltatt på to familiegudstjenester. Barn
har deltatt med sang på noen gudstjenester og salmekvelder. Gledelig er det også med
en gudstjeneste for ungdomsskolen med godt samarbeid med skolen. En av
gudstjenestene var en misjonsgudstjeneste med orientering om NMS ved Solveig Solli.
Taize-gudstjenester
Det er avholdt to Taizegudstjenester i 2016. Musikere, sangere og tekstlesere deltok,
og i tillegg til prestens lesing av bibel-tekstene ble disse også lest av «innfødte» på
deres eget morsmål, slik som i Taize. Takk til trofaste arrangører.
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. Vi trenger/ønsker flere frivillige til denne tjenesten. Det har
vært positivt med tekstlesere. Stor takk til de som har gjort det mulig å opprettholde
ordningen med frivillig klokkertjeneste. Takk til kirkeverter som steller i stand
kirkekaffe og ønsker velkommen til gudstjeneste!
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Gudstjenesteutvalget
Utvalget er med på å utarbeide de halvårlige gudstjenesteplanene og kommer med
innspill til enkelte gudstjenester. Det er en utfordring å få frivillige til klokker og
kirkeverttjeneste. Vi jobber for at det skal være en god og varm atmosfære i kirken, og
har fokus på at folk skal føle seg inkludert og velkommen til kirken vår.
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. I
2016 ble det avholdt 4 salmekvelder: påskesalmer, Arve Brunvolls salmer, salmer om
trygghet og glede, og julesalmer.
Bønnegruppe
Det er fire damer med i bønnegruppa. De fortsatte sin ”stille og usynlige tjeneste” i
2016. De ber for Stathelle menighet, ansatte og frivillige, aktiviteter og arrangementer.
De lager månedsoversikt over det som skjer i kirken. Den henges opp i våpenhuset og
kan tas med av de som ønsker det. Gruppa ber hver for seg i det daglige og samles en
gang i måneden til felles bønn og samtale.
Kirkelig statistikk
Stathelle Kirke har hatt et godt og aktivt driftsår i 2016. De 3 prestene har rotert og
hatt tjeneste i alle sokn. Det er et utstrakt samarbeid om konfirmanter og om
trosopplæring. Ny trosopplæringsleder er tilsatt for alle tre sokn, noe vi ser fram til
med forventing. Diakon er fortsatt syk, og valgte å fratre sin stilling. Vi takker Inger
Marie Melhus Håland for en stor og viktig innsats gjennom mange år.
Det er utført 13 dåp på barn tilhørende menigheten, hvor av 9 dåpshandlinger foregikk
i Stathelle kirke. Det har vært 1 vigsel og 20 gravferdseremonier i Stathelle kirke.
Det er totalt avholdt 49 gudstjenester med samlet 2270 deltagere. 6 av disse ble holdt
utenom søndager og helligdager, inkludert en skolegudstjeneste. Nattverd-deltagelsen i
36 gudstjenester har dette året vært 1171 personer. Det er også holdt 14 andakter på
lokale institusjoner.
Skole/kirke samarbeid
I 2016 har det vært arrangert skolegudstjenester til jul for ungdomsskolen.
Julevandringene med barnehagene har etablert seg som fast innslag i Stathelle Kirke
og ble dette året besøkt av seks avdelinger. Barnehagene er svært fornøyd med tiltaket.
Vi har hatt Safari på kirkestedet. Alle 7. klassinger i Bamble kommer til Bamble kirke.
Ungdommene får bl.a. lære lokalhistorie, kirkemusikk, kunst og arkitekturhistorie
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Trosopplæring, og annet barn- og ungdomsarbeid
• Dåp og dåpssamtale i tilknytning til 13 dåpshandlinger.
• Delt ut 4-års boka. Innbydelser ble sendt ut til 25 barn til tre klubbkvelder og 9
barn fikk sin egen 4-årsbok i september.
• Kirkerotter. Lørdag 12. mars ble alle barn i Bamble kommune invitert til
Kirkerotteteater i Bamble kirke. Stathelle menighet bidro med ressurser til
arrangementet i form av frivillige til kafé på menighetshuset etter teateret.
Nærmere 100 barn i alderen 3-8 år deltok på arrangementet.
• Delt ut 6-årsboka. 23 barn ble innbudt til ”Helt Førsteklasses”-samlinger. På
familiegudstjenesten fikk fem jenter og to gutter sin 6-årsbok.
• ”Grenland Soul Children” øver i Langesund og Stathelle kirke. Koret har 35
medlemmer fra 10-17år, 3 gutter og 32 jenter. De har deltatt på
familiegudstjeneste.
• Arrangert ”Etter skoletid” for 9 -11 åringer. Samlingene ble holdt på torsdager.
Det var 64 barn (32 gutter, 30 jenter) innom tiltaket.
• Juleverksted for samme aldersgruppe som ”Etter skoletid” 2 ganger i
begynnelsen av desember. Det var et populært tiltak. 34 barn deltok.
• Invitert 11 åringene til ”Lys Våken”. Det ble sendt ut 112 innbydelser til 11 og
12- åringene, 2 påmeldinger. Arrangeres sammen med Bamble og Herre i
Bamble kirke.
• Fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp. Aksjonen er hele menighetens aksjon, derfor
ble også konfirmantene og foresatte med som bøssebærere. I alt 35 konfirmanter
deltok. Resultatet for Stathelle ble kr. 46 921.
• Vært medarrangør av ”Hallo-Venn Bamble” for alle i barneskolen. Det er et
tverrkirkelig arrangement og et alternativ til tradisjonell Halloweenfeiring. 636
barn deltok! Fra Stathelle menighet leverte sju voksne muffins, fire hjalp til
under arrangementet.
• I samarbeid med Bamble og Herre ble det arrangert ledertreningsskole for
ungdommer mellom 15 og 20 år fra Bamble, Herre og Stathelle. Deltagerne på
alle samlingene fikk lederbevis. 2 Jenter fra Stathelle deltok.
Babytrall
I 2016 har det vært babytrall med godt oppmøte. Det har vært mellom 8 og 10 babyer
sammen med mamma eller pappa. Det har vært samlinger annenhver mandag
formiddag.
Dåpsbesøk
Fra september til januar 2017 har Kirsten Eliassen vært engasjert med midler fra
givertjenesten. Hun har gitt alle som har hatt dåp i Stathelle kirke tilbud om et besøk
med innbydelse til felles dåpssamling for alle som har hatt dåp i Bamble, Herre og
Stathelle kirker i 2016. Mange ville ha besøk, og det har vært mange hyggelige
samtaler.
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Konfirmanter
Menigheten har dette året hatt 46 konfirmanter (1 konfirmert i nabosokn). 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 medhjelpere i gudstjenestene. Konfirmantundervisningen foregår
etter oppsatt plan med en weekend på høsten til KFUK – KFUM Knatt-holmen (201617), og en til Gautefall i febr/mars (2015-16).
På Gautefall weekend har vi hatt flott innsats av 2 frivillige voksne til kjøkkentjeneste.
På weekendturene er vi avhengige av frivillige ungdomsledere. Fra i høst har vi hatt 2
fjorårskonfirmanter i Stathelle. De har gjort en flott innsats, og gjennomført lederkurs.
Konfirmantene har deltatt på felles gravferdsdag, musikal og rock mot rus, i tillegg til
stor innsats i KN-aksjonen. Kapellanen er konfirmant-ansvarlig.
Økonomi for Stathelle Menighet:
Hovedpunkt i menighetens inntekter og utgifter for 2016 blir lagt frem på årsmøtet og
følger som vedlegg til denne årsmeldingen (vedlegg 1). Årets forbruk har ført til ca
60.000 mindre på konto.
Resultatregnskapet (vedlegg 2) for 2016 er godkjent av Menighetsrådet og sendt til
revisjon. Budsjett for 2017 (Vedlegg 3) er vedtatt.
Givertjenesten til barne- og ungdomsarbeid i menigheten
Regnskap 2016:
§ Inntektene er på kr 228.296 og er ca kr 30.000 høyere enn i 2015.
Både personlige gaver og andre gaver er litt høyere enn året før, men det er først og
fremst en overføring av trosopplæringsmidler som bidrar til høyere inntekter.
§ Kostnadene beløper seg til kr 121.352, nesten dobbelt så mye som i 2015. Årsaken
er den gledelige økte aktiviteten med både Kirsten Eliassen og Monica Lid i
deltidsstillinger gjennom året.
§ Utgående beholdning pr. 31.12.16 er på kr 763.452.
Regnskapet viser et overskudd på kr 106.944. Beløpet inngår i utgående beholdning og
gir rom for et bra aktivitetsnivå framover.
Prestegjeldet har i dag 59 givere som fordeler seg slik: Herre 5, Stathelle 30, Bamble
24.
Diakoni.
Egen årsrapport for det diakonale arbeidet i Bamble, Stathelle og Herre menigheter for
2016 følger som vedlegg til denne årsmeldingen (vedlegg 4).

5

Åpen kirke
Gode krefter har fra høsten 2014 sørget for Åpen kirke i mørketiden: medio oktober til
medio mars, 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, stille i stillhet og være i Guds nærvær. Takk til to trofaste
hjelpere. Prosjektet Åpen kirke har nå som planlagt blitt gjennomført i tre år. Det skal
evalueres i april 2017.
Tekstsamtaler
Annen hver uke, på onsdager, holdes det samlinger med tekstsamtaler. Dette er et
sosialt fellesskap med lav terskel, der møtes vi til kaffe, prat og fellesskap. Så leser vi
kommende søndags tre tekster og samtalen er i gang. Det er en slags dugnad, vi hjelper
hverandre til å se nye sider i tekstene. Tekstsamtalegruppa ga 8500kr til
misjonsprosjektet i 2016. Året 2016 har vært et godt år, og vi er mange som har møttes
til et godt fellesskap.
Kirkeforum for menn.
I løpet av 2016 har det vært 8 møter. Møtene er i Stathelle kirke 2. onsdag i måneden
kl. 11.00 – ca. 13.00. Det er et enkelt opplegg: Ord for dagen, innledning om et tema,
samtale og enkel bevertning. Frammøtet har variert fra 12 – 19 personer med et
gjennomsnitt på 15 deltakere. Årets første møte var i Bamble kirke. Ellers har møtene
vært i menighetsalen i Stathelle kirke. Alle menn er velkomne!
Cafè Debora Due
Hattetreffet for damer i Stathelle kirke er en festlig møteplass med uformelt samvær
for voksne damer. Man møtes første onsdag annen hver måned i menighetsalen til
formiddagsmat med rundstykker, kaffe, te og da går praten. Så går vi inn i
Kirkerommet til "ord for dagen" med sang og musikk, opplesning og lystenning.
Tilbake i menighetsalen til mer kaffe, prat og åresalg. I 2016 har vi hatt 6samlinger og
bussturen gikk til Kvipt gjestegård i Birtedalen.
Menighetens misjonsprosjekt
Stathelle Menighet undertegnet 6.januar 2013 en 3-årig avtale med Normisjon om å
støtte oversettelsen av Det gamle testamentet til kassonkè. Januar 2016 forlenget vi
dette i to år. I 2016 sendte vi 4671 kr fra kollekter og misjonskveld og 3850 kr fra salg
av artikler fra Mali under Aksjonsdagen. Kassonkè er et av mange språk i det vestafrikanske landet Mali. Teamet som arbeider med oversettelsen av GT, har hatt et godt
arbeidsår i 2016. Guri Enger bor i Norge nå, men kommunikasjonen med teamet i Mali
fungerer godt via elektroniske plattformer. Guri Enger sier det er stor vilje i teamet til
å fullføre arbeidet slik at de snart skal kunne få hele bibelen oversatt. Hun takket
Stathelle menighet for støtten til dette arbeidet. De har godkjent 81% av GT, og regner
med å være ferdig i 2018. Hele rapporten fra Guri Enger og mer om prosjektet finnes
på menighetens nettside: www.bamble.kirken.no.
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Bamble menighetsblad
Menighetsbladet har i 2016 kommet ut som normalt med 6 utgaver. Stor takk til vår
midlertidige redaktør som har sørget for gode utgivelser dette året også. Vi har en stor
utfordring i å finne ny redaktør og engasjerte folk til redaksjonen. Det trengs også en
til å ta seg av annonser. Menighetene har i flere år støttet menighetsbladet med
betydelige beløp. Vi vet at bladet blir lest av mange, og det er en god
markedsføringskanal for menighetene våre.
Web-sider for Bamble-kirkene
I 2015 fikk vi nye web-sider for Bamble-kirkene som nå er godt innarbeidet, og
statistikken viser godt besøk. Her er en felles side for alle fire menighetene, og man
kan klikke seg videre inn på den enkelte kirke. Det er artikler om aktiviteter som skjer
i eller i tilknytning til kirkene. Det er også informasjon om hvem som er med i råd og
utvalg i kirkene, årsmeldinger, visjoner, utleiereglement med mer. Under ”Tilbud” kan
man søke på emner.
Kalenderen på første side viser hva som skjer i eller i tilknytning til alle kirkene i
Bamble kommune i fire måneder fremover. Her er alle gudstjenester og alle aktiviteter
som skjer for barn, ungdom og voksne både i hver menighet og for kommunen samlet.
Går man til de enkelte kirker, så viser kalenderen bare det som foregår der. I
kalenderen kan man ved å klikke på de enkelte gudstjenester, blant annet se hvilken
prekentekst som skal brukes på de enkelte gudstjenester.
Dette programmet er også integrert med en kalenderfunksjon som letter planlegging og
bruk av lokalene i kirkene våre.
Kvinnenes internasjonale bønnedag
har lange tradisjoner på Stathelle. Siden 2000 har vi hatt denne bønnedagen som er fast
første fredag i mars, i fellesskap med kvinnene på Betania og Frikirken. I 2016 var
dagen i Stathelle kirke, med tekstlesning, bønn og fellesskap, andakt, sang og
kveldsmat.
Stathelle Kvinneforening av Det Norske Misjonsselskap
Ble stiftet 18.august 1954. Møtene holdes privat om formiddagen hver første mandag
annen hver måned. 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
Vi har misjonsmøter en gang hver måned. Det er givende samlinger som vi gleder oss
til. Vi støtter misjonsarbeidet i Mali og får gode, innholdsrike rapporter derfra. Men vi
bekymrer oss over at de fleste av oss er gamle, og vi ønsker sterkt at vi kunne få noen
yngre som vil kunne fortsette dette viktige arbeidet.
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Misjonsforeningen “Den lille hjelper”
Foreningen ble stiftet 17.november 1970, og er en kvinneforening tilsluttet Det Norske
Misjonsselskap. I løpet av året 2016 har foreningen hatt 11 møter, inkludert en
hyggetur. Foreningens medlemmer er dessuten aktive hjelpere ved flere kirkelige
arrangementer i Stathelle menighet. Foreningen holder påskebasar og høstbasar med
loddsalg på Brotorvet. Høst-basaren ble avsluttet med stor basarkveld i Stathelle kirke.
Disse basarene bidrar årlig med et betydelig beløp til NMS.
Møteplassen, Brotorvet
Frelsesarmeen og menighetene i Bamble har avtale med AMFI Brotorvet om bruk av
rommet Møteplassen på Brotorvet. Nå er det kommet på plass bedre markedsføring av
tilbudet og Den norske Kirke disponerer onsdagene. Her har vi en enestående mulighet
til å komme i kontakt med folk i nærmiljøet og invitere dem inn i vårt fellesskap.
Praktiske ting i kirken
Dette året har vi ordnet:
Avskjermning av lyssjakter i menighetsalen, ny kopimaskin, et lys til i bakken opp til
kirkestuen, oppslagstavle og bladstativ i våpenhuset og varmepumpe i kirkestuen.
I 2016 har det vært ansatt rengjøringshjelp i 8 % stilling. Dette er en god hjelp når vi
har stor aktivitet i kirken utenom de kirkelige handlingene.
Vedlagt denne årsmeldingen følger også en liste over utvalg og komiteer i Stathelle
Menighet for 2017 (vedlegg 5). Denne viser at mange er engasjert i ulike aktiviteter i
kirken.
V

Hjertelig takk til alle som er med og bidrar til åndelig og praktisk arbeid i
menigheten.

Vedlegg:
1. Hovedpunkter i menighetens inntekter og utgifter i 2016.
2. Resultatregnskap for Stathelle menighet 2016
3. Budsjett 2017
4. Årsrapport fra det diakonale arbeidet i Bamble prestegjeld 2016
5. Liste over utvalg og komiteer i Stathelle Menighet 2017
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Vedlegg 1
Hovedpunkter i menighetens inntekter og utgifter 2016
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Nedenstående er omtrentlige tall, basert på faktiske utgifter/inntekter betalt i 2016
Hovedutgifter i 2016
Arrangement (bevertning, andre arr.utg.)
Kirkemusikk
Rengjøring
Blomster
Annonser og Menighetsblad
Utstyr til kirken

33000
38000
36000
6000
26000
37000

Hovedinntekter i 2016
Kollekt til menigheten
Kollekt til andre (inkl Diakoniutv. m.m.)
Klokkerlønn
Utleie
Overskudd Aksjonsdag

14000
119000
72000
10000
20200

Saldo 1.1.2016
Saldo 31.12.2016
Underskudd i fht bankbeholdning 1)

891010
830192
-60818

Underskudd bankbeholdning 2015
Overskudd bankbeholdning 2014 2)

-5000
40000

1) Mye utstyr, se tekst i årsmelding, samt rengjøring
2) Bl a 20000 i momsrefusjon
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Vedlegg 2
Resultatregnskap Stathelle menighetsråd
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Regnskap pr konto og ansvar
Givertjenesten

Konto
1110
1340
1550
1870
1873
1900

Tekst
Aktivitetsrelatert forbruksmateriell / utstyr/tjen
Refusjon fellesrådet
Avsetning til bundne fond
Tilskudd / gaver fra andre
Givertjeneste
Renteinntekter

Diakoniutvalget

Konto
1110
1120
1140
1141
1429
1550
1633
1729
1870
1900

Tekst
Aktivitetsrelatert forbruksmateriell / utstyr/tjen
Blomster/annet forbruksmateriell
Annonser /reklame / informasjon
Intern servering i menighetsrådet
Utg. føring mva komp
Avsetning til bundne fond
Loddsalg
Inntektsføring mva komp
Tilskudd / gaver fra andre
Renteinntekter

42030

Regnskap
1 023
120 329
106 944
-68 959
-151 000
-8 337

Opprinnelig Revidert Avvik i
Budsjett
Budsjett NOK
0
0
-1 023
0
0 -120 329
0
0 -106 944
0
0
68 959
0
0 151 000
0
0
8 337

43030
Opprinnelig Revidert Avvik i
Regnskap Budsjett
Budsjett NOK
-9 000
0
0
9 000
4 073
0
0
-4 073
5 458
0
0
-5 458
4 010
0
0
-4 010
1 746
0
0
-1 746
24 750
0
0 -24 750
-6 901
0
0
6 901
-1 746
0
0
1 746
-21 950
0
0
21 950
-439
0
0
439
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Annet menighetsarbeid

Konto
1100
1110
1120
1140
1141
1142
1145
1200
1201
1230
1250
1260
1270
1340
1429
1465
1470
1540
1550
1580
1610
1620
1630
1729
1740
1770
1840
1860
1865
1870
1871
1875
1900
1930
1940
1950

Tekst
Kontormateriell
Aktivitetsrelatert forbruksmateriell / utstyr/tjen
Blomster/annet forbruksmateriell
Annonser /reklame / informasjon
Intern servering i menighetsrådet
Bevertning med momskompensasjon
Arrangementer
Inventar og utstyr
Kirkeutgifter (lys, altervin, salmebøker og lignende
Vedlikehold og byggetjenester, nybygg
Materialer til vedlikehold
Renhold, vaktmestertjenester
Konsulenttjenester / kjøpte tjenester
Refusjon fellesrådet
Utg. føring mva komp
Overføringer av ofringer / innsamlede midler
Tilskudd / gaver til andre
Avsetning til ubundne fond
Avsetning til bundne fond
Regnskapsmessig mindreforbruk/udisp.
Betaling fra deltakere
Inntekter jubileumsskrift
Leieinntekter
Inntektsføring mva komp
Refusjon fra fellesråd
Refusjon fra andre
Tilskudd fra fellesråd
Offer / innsaml1860/1818et til egen virksomhet
Offer / innsamlet til annen virksomhet
Tilskudd / gaver fra andre
Tekstsamtalepenger
Div. inntekter markedsdag
Renteinntekter
Bruk av tidligere års overskudd
Bruk av ubundne fond
Bruk av bundne fond

44030
Opprinnelig Revidert Avvik i
Regnskap Budsjett
Budsjett NOK
982
2 000
800
-182
13 824
1 500
14 300
476
4 352
1 500
5 000
648
24 554
8 500
22 000
-2 554
5 006
0
4 400
-606
551
0
0
-551
25 275
22 000
27 500
2 225
5 582
5 000
5 300
-282
860
1 000
900
40
26 636
0
19 000
-7 636
2 029
0
2 000
-29
42 711
40 000
42 500
-211
38 502
40 000
39 600
1 098
7 406
0
0
-7 406
13 488
7 000
11 500
-1 988
111 977
130 000 120 000
8 024
18 850
18 000
15 000
-3 850
13 588
40 000
31 000
17 412
4 389
11 500
4 400
11
0
36 500
0
0
-4 100
-4 000
-4 100
0
-1 000
-1 000
-1 000
0
-9 740
-4 000
-9 400
340
-13 488
-7 000 -11 500
1 988
-9 500
-10 000
-9 500
0
-878
0
0
878
-72 338
-76 000 -72 300
38
-14 353
-25 000 -14 600
-247
-111 977
-130 000 -120 000
-8 024
-3
0
0
3
-3 074
-3 000
-3 100
-26
-26 941
-40 000 -26 900
41
-9 992
-13 000
-9 800
192
-9 844
0
-9 800
44
-66 939
-40 000 -66 800
139
-6 396
-11 500
-6 400
-4
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Totalregnskap
Tekst
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter
Refusjoner/overføringer
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd
Andre tilskudd/gaver,inns.midler
Sum driftsinntekter
Kjøp av varer og tjenester
Refusjoner/overføringer
Tilskudd og gaver
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Renteinntekter og utbytte
Netto finansinntekter/utgifter
Netto driftsresultat
Bruk av udisp oversk tidligere år
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig resultat

Regnskap
iår
0
-21 741
-25 612
-72 338
-398 256
-517 947
196 428
127 735
146 060
470 223
-47 724
-18 768
-18 768
-66 492
-9 844
-66 939
-6 396
-83 179
13 588
136 083
149 671
0

Opprinnelig
Budsjett
0
-9 000
-17 000
-76 000
-198 000
-300 000
121 500
0
155 000
276 500
-23 500
-13 000
-13 000
-36 500
36 500
-40 000
-11 500
-15 000
40 000
11 500
51 500
0

Revidert
Budsjett
0
-14 500
-21 000
-72 300
-164 600
-272 400
183 300
0
146 500
329 800
57 400
-9 800
-9 800
47 600
-9 800
-66 800
-6 400
-83 000
31 000
4 400
35 400
0

Avvik
7 241
4 612
38
233 656
245 547
-13 128
-127 735
440
-140 423
105 124
8 968
8 968
114 092
44
139
-4
179
17 412
-131 683
-114 271
0

Regnskap
ifjor
0
-11 190
-24 370
-76 242
-502 128
-613 930
141 256
113 788
258 926
513 970
-99 960
-27 206
-27 206
-127 166
-69 217
-41 197
-65 715
-176 129
149 657
153 638
303 295
0
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Balanse og fond
Konto
210320000
210320001
210320002
210320005
210320006
210320007
232080001
232080002
232080009
232890000
232890001
251080000
251080001
251080002
251080003
256080000

Tekst
Foreningskto 2601.20.27965
Givertjenesten 2601.20.55691
Diakonutvalget 2601.20.77091
Driftstkonto DNB 1503.24.78686
Maxikonto 2601.58.18696
Givertj. Maxikt. 2601.09.38170
Ørediff
PERIODISERING/INTERIM
Annen kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld Agresso (uten reskontro)
Leverandørgjeld
Givertjenesten
Diakonutvalget
Testamentert Gave
Kirkemusikalsk arbeid
Disposisjonsfond
Barnehagefond (barne- ungdomsarbeid-vedr.barnehagens
256080001 nedleggelse)
256080005 Barne&Ungdomsarbeid
259500801 Udisponert overskudd

2015
20 047
1 612
51 084
26 317
844 646
654 897
10
-963
0
-9 561
-3 776
-660 496
-58 387
-1 396
0
-194 548

2016
21 035
875
66 834
18 982
790 174
762 578
10
0
-5 414
0
-4 271
-767 440
-83 137
0
611
-138 054

-659 640
0
-9 844

-641 656
-21 128
0

BRUK OG AVSETNING FOND 2016 STATHELLE MR
Fond
251080000 Givertjenesten
251080001 Diakonutvalget
251080002 Testamentert Gave
251080003 Kirkemusikalsk
arbeid
Sum bundne fond
256080000 Disposisjonsfond
256080001 Barnehagefond
256080005 Barneungdomsarbeid
Sum ubundne fond
TOTALT

Pr.1.1.2016
-660 496,39
-58 387,21
-1 396,33

Avsetning 2016
-106 943,90
-24 749,95

-720 279,93
-194 548,33
-659 640,24

-4 389,00
-136 082,85
-9 844,31
17 984,65

-854 188,57
-1 574 468,50

-21 128,00
-12 987,66
-149 070,51

Bruk 2016 Pr.31.12.2016
-767 440,29
-83 137,16
1 396,33
5 000,00
6 396,33
66 339,00
600,00

611,00
-849 966,45
-138 053,64
-641 055,59

66 939,00
73 335,33

-21 128,00
-800 237,23
-1 650 203,68
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Vedlegg 3
Budsjett 2017 Stathelle menighetsråd
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Vedlegg 4
Årsrapport fra det diakonale arbeidet i
Bamble, Herre og Stathelle menigheter 2016
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ÅRSRAPPORT FOR DET DIAKONALE ARBEIDET I BAMBLE, HERRE OG STATHELLE
MENIGHETER
DIAKONIUTVALGET

Et nytt diakoniutvalg har kommet på plass fra 2016 med
Torunn Dahl Finmark, Inger Liv Dalen, Hilde Gro Flåtten, Turid Bredsand, Hege-Lill
Wilhelmsen, Liv Aslaug Gjerstad, Kristin Rise Nøstdal og Karianne Kløvsgård
som er leder av utvalget. Utvalget har hele Bamble som sitt område og de som er med
tenker ikke bare ”min menighet”, men på behovene i alle menighetene; Bamble, Herre
og Stathelle.
Diakoniutvalget ønsker at hovedvekten i diakonitjenesten skal legges på arbeidet blant
marginaliserte grupper som folk med rusproblemer, fattige, psykisk og fysisk syke kort
sagt: mennesker i sårbare situasjoner i alle aldersgrupper, uavhengig av den enkeltes
livssyn og kulturbakgrunn. Vi ønsker å respektere ethvert menneske, anerkjenne deres
verdi og bidra til at de blir sett og får hjelp med livets små og store utfordringer.
I 2016 har diakoniutvalget hatt 5 møter og behandlet 27 saker. Det har jobbet med et
forslag til felles diakoniplan for Bamble, Herre og Stathelle menigheter, som
menighetsrådene skal ta stilling til i 2017. De har også deltatt bla. ved Hallo Venn
arrangementet i Skjærgårdshallen. Hallo Venn er et positivt alternativ til
Halloweenfeiringen som har kommet inn i det norske samfunnet de siste årene.
Tiltaket er for alle barneskoleelever i vår kommune. Diakoniutvalget stilte opp og
bakte haugevis med muffins (360 stk). Vi har også vært med å arrangere den årlige
pensjonistfesten i juni og vi har deltatt som medarrangører av
Allehelgensdagsgudstjenesten. I slutten av november laget vi 23 flotte
juledekorasjoner som ble gitt ut til våre brukere i desember.
DELTAKELSE I KRISTNE KULTURARRANGEMENTER

Vi søkte også Bamble menighetsråd om ekstra midler for å kunne gi vanskeligstilte i
vårt nærområde en bedre adventstid, dvs. mulighet til å ta del i noen av de tilbudene
andre kan benytte seg av i adventstida. Midlene gav oss mulighet til å gi 12 personer
en julekonsert i løpet av adventstida. Vi fremmet også forslag om at menighetene ved
senere utleie skal sikre seg noen billetter til hver julekonsert (f.eks. 5?) som diakonien
kan gi til mennesker som selv ikke har råd til å få med seg denne delen av vår
julefeiring. Bamble kommune arrangerte også en gratiskonsert 12. desember,
”Desembertoner”, og to av ”våre” reiste på den i Stathelle kirke.
Vi har også sponset to billetter til Skjærgårdsgospel i sommer.
BEMANNING

Dette året har Unni hatt permisjon fra Bamble Helsehus fra 01.01.16-31.03.16 og
jobbet da i et 40% vikariat som diakonmedarbeider i tillegg til sin faste 40% stilling.
Det var viktig for Bamble fellesråd som ønsker å få tilbake en 100 % diakonstilling.
Nenita Bergsland har arbeidet som diakonmedarbeiderassistent i flere
stillingsprosenter, gjennomsnittlig 55% stillingsprosent. Fra 01.04.16 hadde Unni 40%
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fast stilling som diakonmedarbeider og 5% stilling som diakonimedarbeidervikar.
Dette året har vi foretatt 277 hjemmebesøk.
NESTEKJÆRLIGHET
Vi fortsetter å følge opp en del familier og enkeltpersoner vi har kontakt med over tid.
Vi støtter og hjelper bla. med følge til lege, kontorer, formidle økonomisk hjelp til mat
m.m. Vi er inne i mange slags situasjoner; sorg, psykiske problemer, rusrelaterte
problemer, økonomiske problemer, ensomhet m.m.
Mange har utfordringer med å finne fram i det offentlige hjelpeapparatet og mange
mangler motivasjon og drivkraft til å ta tak i engen livssituasjon. Det kan handle om
enkle ting som å komme seg til lege ,tannlegetimer, fysioterapi, kontroller på sykehus,
apotek, forskjellige butikker etter behov,. og det kan handle om å komme seg ut blant
andre mennesker og å være med i sosiale liv.
Vi følger flere av våre bruke til varmestua til Frelsesarmeen i Langesund. Hver onsdag
formiddag fra kl.11-15 er det åpent et flott tilbud med kaffe, smørbrød og anledning til
å få med seg mat hjem.
Vi har noen få frivillige medarbeidere til regelmessige besøk. Vi skulle ønske oss
mange flere!
Vi har levert ut vedlass, bakt kaker til barnebursdag og gitt ut poser med julemat.
Trosby-Supern’n og en privatperson sponset fem julematposer á kr. 600,- Vi har også
har delt ut fire gavekort på mat á kr. 500,Vi har også formidlet gavekort fra Frelsesarmeen til to barnefamilier, gavekort på klær
og mat.
Vi har også vært så heldige at Pizzabakeren på Stathelle gav oss 10 pizzaer som vi
kunne levere ut 22. desember. Det en var hyggelig oppgave å levere nystekte pizzaer
på dørene og vi tror det var en hyggelig opplevelse å få!
INKLUDERENDE FELLESSKAP
ANDAKTER.

Organisten og prestene eller diakonen har faste andakter på Vest-Bamble aldershjem,
Bamble Helsehus og Herresenteret.
MARIAKAPELLET

I sommerferien, i juli og begynnelsen av august var det andakter hver onsdag
ettermiddag. Det er et tilbud som mange setter pris på.
SIMEN

”Sammen i menigheten” har vært et tilbud for voksne med ulike grader av
utviklingshemming, som har hatt samlinger annenhver torsdag. Vi var i Stathelle
kirke på våren og i Langesund kirke på høsten. Simen feiret 20 – års jubileum med
stor fest i Langesund kirke 22.september. Det var god mat, musikk av Barizi Band,
kveldssamling ved Tone Arntzen og mange hilsninger/taler bla ved varaordføreren.
Det var en flott kveld!
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PENSJONISTFESTEN

Else Vaag bidro med med opplesning og Kari Anne Eklund Johansen bidro med sang.
Brevik Rotary stilte opp med sjåfører som kjørte mange eldre til gudstjenesten og
festen på menighetshuset. Åsmund Vinje kjørte kommunebilen og henta eldre fra
Vest-Bamble Aldershjem. Det er mange som bidrar til en fin gudstjeneste og en
hyggelig fest med god mat og underholdning.
JULEVANDRINGER Mange barnehagebarn og 1.klassinger har fått vært med på ”å

leke” juleevangeliet i kirkene i kommunen. I Stathelle kirke hadde vi 7 «vandringer»
og I Bamble kirke 5 «vandringer»,i Herre kirke 2 «vandringer» tilsammen kan vi regne
med 210 barn.
MINNEGUDSTJENESTE ALLEHELGENSDAG

Stathelle og Herre menigheter valgte å ha en egen minnesmarkering i gudstjenesten
kl.11.00 på Allehelgensdag. Bamble hadde sin minnegudstjeneste kl.16 i Bamble
menighetshus pga oppussing av kirka. Tommy Roen spilte i Bamble og på Stathelle
og i Herre kirke sang KariAnne Eklund Johansen.
VERN OM SKAPERVERKET

På dette punktet er vi kanskje for lite bevisste. Det går på litt bruk av rettferdig kaffe
og menighetene har blitt mer bevisste på å redusere bruken av engangskopper og
papptallerkener.
KAMP FOR RETTFERDIGHET.
FASTEAKSJONEN FOR KIRKENS NØDHJELP

Fasteaksjonen er fortsatt noe menighetene prioriterer. Mange frivillige og konfirmanter
deltar.
Resultat 2016 :
Stathelle kr.46.921,- Bøssebærere : 20 voksne og 35 konfirmanter,
Bamble kr.46.920,-. Bøssebærere: 12 voksne og 16 konfirmanter
Herre
kr. 7.510,- Bøssebærere : 2 voksne og 12 konfirmanter
SIMEN

Simen samler inn penger AHEAD sitt arbeid med funksjonshemmede barn i Moldova
(se: https://www.facebook.com/funksjonshemmede.barn/)
Simen samlet 2016 inn kr. 1.805.,Simen og Alf-gruppene samlet inn kr.13.873,-

Stathelle, 26.febr 2017

Unni Bamle
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Vedlegg 5
Liste over utvalg og komiteer i Stathelle Menighet 2016
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Komiteer og utvalg i Stathelle menighet for 2017 - 2019
Komite / utvalg

Representant/medlemmer

Finanskomiteen
Givertjenesten.
Repr. i diakoniutvalget
Menighetsblad

Synnøve B. Skåra
Daniel Rike
Kristin Nøstdal
Arne Nygård
Kasserer: Audun Skår
Gudstjeneste-utvalg
Anne Karine Eriksen (leder),
Marit Rike
Ragnhild Kristoffersen ønsker avløsning,
Margit Christensen
Tekstsamtaler
Irene Sandvik
Misjonsutvalg
Anton Stensholdt + ????
Trosopplæringsutvalg
Anne Karine Eriksen,
Felles med Bamble og Herre Kristin Nøstdal
KN -kontakt
Ragnhild Kristoffersen
Fastekomite
Ragnhild Kristoffersen (leder)
Knut Øyvang
Unni Bamle
Kirkens SOS i Telemark
Rolf Heimdal
Vara: Margit Christensen
Prostiråd (Gautefall
Geir Gjømle
fjellkirke)
vara: Arne J. Lund
Kjøkkenkomite
Anne Helene Skår
Grethe Rakkestad
Karin Rugtvedt
Kjøkken/innkjøpsansvarlig
Innkjøp: Mette Roland/Jeff Lyons
Kirkeskyss
Knut Øyvang
Audun Skår
Helge Roland
Aksjonsdag
Rolf og Elisabeth Heimdal,
Tor Arne Nøstdal,
Audun Skår
Kvinnenes int. bønnedag
Irene Sandvik
Margit Christensen
Web-side
Eva Ljoså
Forbønnsgruppe
Hanna-Lise Stensholdt,
Martha Rødsvik,
Elisabeth Finsås
Turid Gjerstad.
Bibelkontakt
Unni Bamle
Cafe Debora Due
Irene Sandvik
Margit Christensen
Irene Iversen
Kari Nilsen
Turid Busk
Kirkeforum for menn
Anton Stensholdt, Arne Lund
Brotorvet Amfi
Ragnhild Kristoffersen, Anne Karine Eriksen
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Ressursgruppe sang og musikk
Arntzen
Finsås
Gjerstad
Heimdal
Johannesen
Nordstoga
Rike
Eliassen

May-Britt
Elisabeth
Turid
Rolf
Ivar
Anne
Marit
Kirsten H.

Klokker, kirkevert og dåpsvert
Christensen
Eriksen
Kristoffersen
Ljoså
Rakkestad
Roland
Stensholdt
Thommesen

Margit
Anne Karine
Ragnhild
Eva
Grethe
Mette
Anton
Elin

Bakeliste
FORNAVN
ETTERNAVN
Kristin
Nøstdal
May Britt
Arntzen
Kjerstin
Øyvang
Hanna Lise
Stensholdt
Karin
Rugtvedt
Grethe
Røe
Elin
Thommesen
Anne -Helene Skår
Ragnhild
Evjedal
Elisabeth
Heimdal
Mette Charlotte Roland
Grethe
Rakkestad
Ragnhild
Kristoffersen

Etter skoletid
Marianne Arntzen
Reidun Garstad
Karen Marie Holmås
Margit Christensen - vikar
Anne Karine Eriksen - vikar
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