Innkalling til menighetsråd 1. november
Sted: Bamble menighetshus
Dato: tirsdag 1. November -16
Tid: 18:00 – 21:00

Sak 85/16

Godkjenning av referat fra møte 16.09.2016 og innkalling

Sak 86/16

Referatsaker:
o Gudstjenesteutvalg har møte torsdag 6.oktober
o Møte med forkynneringen – Muntlig overlevering

Sak 87/16

Ut- og innsjekk
Hva har skjedd siden sist?
o Medarbeidersamtaler med klokkerene.
o Familie GT 23.okt. – Høsttakkerfest- 4 åringer og 6 åringer
o Brandt – Skuespill
o Dugnad med benkebæring
Kommende arrangement…
o Lovsangs GT lørdag 05. Nov
o GT 6. Nov

Sak 88/16

Juletrefest
Denne bruker å være 6. Januar Hva og når ønsker vi å gjennomføre denne?

Sak 89/16

Forespørsel om kjøp av tomt i krabberød strand - Nicolai Amundsen

Se eget saksfremlegg.
Forslag til vedtak:
MR ønsker ikke å selge eiendom som blir benyttet av allmenheten. MR
avslår søknad om tomtesalg til Nicolai Amundsen.
Sak 90/16

Samtale om hvordan kan vi skape en ”levende” menighet?
Vi har sagt at vi ønsker å øke antall gudstjeneste besøkene. Hvor kan vi sammen
klare å øke antallet. Hvordan kan vi skape et miljø der besøkene kan føle seg
sett og som en deltager og ikke bare en tilhører. Er det for ”stivt” under
gudstjenestene eller er det for slapt. Hva tenker vi om Nattverd under hver
gudstjeneste. Hva skal til for at du prioriteter å dra til kirke i stede for å bli
hjemme?

Sak 83/16

Rett fra Levra
Her deler vi rett fra levra. Disse sakene skrives det ikke referat på. Har du saker
som skal følges opp videre kommer disse under eventuelt.

Sak 84/16

Eventuelt
o
o
o
o
o

17. Sept sang kveld
besøk av Prosten hva vil vi snakke med henne om.
Valg av leder og nestleder
Møte plassen
Ny løper Bamble kirke
Bamble menighet skaper fred.
Våre verdier; Likeverd, Omsorg, Raushet, Troverdig

Menighetsrådet er et offentlig organ og alle medlemmer har møteplikt! Om du er
forhindret å delta på møtet, gi snarest beskjed til Børre Bamle på telefon 95201919.

Bamble menighet skaper fred.
Våre verdier; Likeverd, Omsorg, Raushet, Troverdig

