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REFERAT FRA MØTE I BAMBLE MENIGHETSRÅD

Sted:

Bamble menighetshus

Tid:

13.09.2016 kl. 18:00 – 21.00

Til stede:

Amund Bjurholt Johnsen , Anne Gunn Aspeflaten, Børre Bamble, Eli Dalen Moe,
Hans Per Heistad, Jon Georg Walle, Kjell Ivar Nilsen, , Marit Nilsen, Ragnar Rogn,
Tom Hafredal, Unni Lisbeth Kleiven, Anne Kirsti Hals

Forfall:

Roy Finmark Turid Bredsand, Geir Grøtberg

Sak66/16

Godkjenning av referat fra møte 16.08.16 og innkalling
Referat og innkalling godkjent.

Sak 67/16

Referatsaker
o Referat fra møte i Felles trosopplæringsutvalg. Utvalget ønsker fokus på
oppfølging av dåpsfamilier og på konfirmantarbeid.

Sak 68/16

Ut- og innsjekk
Hva har skjedd siden sist?
o Shantygudstjeneste med innvielse av kirkeskipet Kjellestad – MR var
svært godt fornøyd med arrangementet med sogneprest Geir Grøtberg
og Mannssangen. Det har kommet mange kommentarer fra publikum om
at dette var bra.
o Ny oppslagstavle har kommet. Kostnad ca. kr. 20.000.
o Trappa utenfor menighetshuset har blitt rettet opp.
o Åpen Kirke hver onsdag ettermiddag i sommer har vært vellykket, ca. 100
personer var innom.
o Problematisk for kirkekaffen når menighetshuset er utleid til annet
arrangement. Jon tar utleiereglementet opp i styret for menighetshuset.
Det er viktig for god planlegging at gudstjenestelista er klarlagt i god tid
og ikke endres underveis.
o Lederskolen har hatt 1. samling, ca. 20 deltakere.
Kommende arrangementer:
o Konfirmantleir på Knattholmen
o Gullkonfirmantfest
o Høsttakkefest
Bamble menighet skaper fred.
Våre verdier; Likeverd, Omsorg, Raushet, Troverdig
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Sak 69/16

Diakonstillingen i Bamble, Herre og Stathelle menigheter.
Det vises til behandling i Fellesrådet.
På grunn av underskudd på vikarlønnsbudsjettet for diakonstillingen vurderer
fellesrådet si opp 60 % vikarstilling. MR i Stathelle, Herre og Bamble inviteres til å
bidra med midler for å unngå dette. Eventuelle midler vil gå til å dekke 40 % av
vikariatet.
Vedtak:
Bamble menighet gir tilskudd til vikarlønn for diakon på kr. 35.000. Det
forutsettes at Herre og Stathelle følger opp med lignende vedtak.

Sak 70/16

Bytting av varmeanlegg i Bamble Kirke
Bamble kirke blir stengt i november og til etter 1. søndag i advent
Varmeanlegget skal byttes og gulvet males.
Gudstjenestene vil bli avholdt i menighetshuset i den perioden kirka er stengt.
Kirka ryddes for benker (på dugnad) etter oppføringen av «Brandt» 31.10.

Sak 71/16

Midler i trosopplæringen.
Det er kr. 9.000 disponibelt til aktiviteter ut 2016.

Sak 72/16

Konfirmant arbeidet - økonomi
Det er kr. 171.000 disponibelt på felleskonto for hele kommunens
konfirmantarbeid. Kommunens bidrag økes fra kr. 30.000 til kr. 35.000 pr år.
Det er ønskelig å bruke midler til litt ekstra for å øke trivselen på
konfirmantsamlingene.
Vedtak:
MR bevilger kr. 20.000 til miljøskapende tiltak på konfirmantsamlingene. Midlene
fordeles på menighetene.

Sak 73/16

Sogneprestens 10 min.
Saken utgår.

Sak 74/16

Kirkeklokker Rørholt kirkegård
Det dreier seg om klokkene som hang i Olavskirken og som er fra 1300-tallet.
Klokkene har stor historisk verdi.
Bamble menighet skaper fred.
Våre verdier; Likeverd, Omsorg, Raushet, Troverdig
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Historielaget har kommet med en forespørsel om å flytte klokkene fra Rørholt til
Bamble kirke. De vil arbeide for å skaffe midler til ny klokke.
Ny klokke vil koste ca. kr. 50.000.
Det er ønskelig med et spleiselag mellom historielaget, Bamble menighet,
Bamble kommune, Bamblebanken etc.
Vedtak:
MR er positive til tiltaket.
Sak 75/16

Samtale om hvordan kan vi skape en ”levende” menighet?
Saken utsettes.

Sak 76/16

Eventuelt
o Prosjektoren i kirka må repareres eller erstattes.
Vedtak:
Det godkjennes bruk av midler til reparasjon eller innkjøp av ny prosjektor.
o Simen feirer jubileum 15.09.16. MR i kommunen er invitert.
Vedtak:
Det kjøpes gavekort på kr. 1000 til pizza som gave fra Bamble MR.
o Tomtesalg i Krabberøstrand – se sak 67/16.
Det er vanskelig å finne ut av historikk og innbetalinger som grunnlag for
salgspris. Festekontraktene skal undersøkes i den forbindelse.
Vedtak:
MR godkjenner at festetomt i Krabberødstrand kan innløses med grunnlag i
kommunens satser.

Neste møte tirsdag 04.10.2016 kl. 18-21.

Thorsdal 26.09.2016
Anne Kirsti Hals
sekretær

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

