REFERAT FRA MØTE I BAMBLE MENIGHETSRÅD
Sted:

Bamble menighetshus

Tid:

01.11.2016 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, Tom
Hafredal, Turid Bredsand, Unni Lisbeth Kleiven, Anne Kirsti Hals

Forfall:

Ragnar Rogn, Roy Finmark, Geir Grøtberg

Sak85/16

Godkjenning av referat fra møte 16.09.16 og innkalling
Kommentar: Unni Lisbeth Kleiven var til stede på møtet 16.09.16.
Referat og innkalling godkjent.

Sak 86/16

Referatsaker
o
o

Sak 87/16

Gudstjenesteutvalget 6.oktober – muntlig referat
Møte med forkynneringen – muntlig referat

Ut- og innsjekk
Hva har skjedd siden sist?
o Medarbeidersamtaler med klokkerene - ønskelig at klokkerene får opplegg
for gudstjenesten senest 2 dager før pga. forberedelse.
o Familiegudstjeneste 23.10. :Høsttakkefest / 4 åringer og 6 åringer.
o Teater Ibsens forestilling «Brand« 31.10.
o Dugnad for å fjerne benkene i kirka på grunn av utskifting av
varmeanlegget.
Kommende arrangement:
o Lovsangsgudstjeneste 5.11. på Herre
o Gudstjeneste i menighetshuset 6.11.

Sak 88/16

Juletrefest
Arrangeres 8.1.17 kl. 16.

Sak 89/16

Forespørsel om kjøp av tomt i Krabberødstrand - 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.
Bamble menighet skaper fred.
Våre verdier; Likeverd, Omsorg, Raushet, Troverdig

Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Sak 90/16:

Samtale om hvordan vi kan skape en «levende» menighet.

Noen momenter fra samtalen:
o Sosialt fellesskap i menigheten er viktig
o Vi bør lære av de gangene det kommer flere enn vanlig til kirken
o Kvalitet framfor kvantitet? (hyppighet av gudstjenester)
o Unger er et sikkert trekkplaster
o Pedagogisk opplegg
o Menigheten er viktig for samspillet i en gudstjeneste
o Praktiske ting må fungere
Sak 91/16:

Kronerulling til ny gulvløper i kirken
Ved rydding av kirkerommet før utskifting av varmeanlegget ble det avdekket
at gulvløperen var i så dårlig forfatning at den ikke er skikket til å legges på
igjen eller repareres. Det ble der og da startet en kronerulling for å finansiere/
bidra til å finansiere ny løper.
Ny løper vil koste om lag kr. 170.000. Utsmykningskomiteen tar saken videre.
Vedtak:
Bamble menighetsråd fortsetter innsamling til ny løper og bestiller denne.

Sak 92/16:

Eventuelt
o Info om personalsituasjonen ved prestekontoret.
o Det har kommet forespørsel om å arrangere «Minns du songen/precious
memories i kirken 10.eller 17. 9.17. Det vil være fri entre, men kollekten vil
erfaringsmessig dekke ca. utgiftene. Dette er populære arrangementer
som samler mange mennesker.
Vedtak:
MR godkjenner arrangementet.
o Prosten vil delta på neste møte i menighetsrådet (6.12.)
o Valg av leder og nestleder (velges hvert år):
Vedtak:
Børre Bamle og Unni Lisbeth Kleiven gjenvelges som henholdsvis leder og
nestleder
o «Møteplassen» (Brotorvetsamarbeidet) trenger frivillige som kan være
tilstede i tidsrommet kl. 13-16 annen hver uke.

Neste møte tirsdag 06.12.16
Thorsdal 07.11.2016
Anne Kirsti Hals
sekretær
Bamble menighet skaper fred.
Våre verdier; Likeverd, Omsorg, Raushet, Troverdig

