Referat fra menighetsråd 4.oktober
Sted: Bamble menighetshus
Dato: tirsdag 4. Oktober -16
Tid: 18:00 – 21:00
Tilstede: Anne Gunn Aspeflaten, Kjell Ivar Ryste Nilsen, Tom Hafredal, Eli Dalen Moe, Ragnar
Rogn, Jon Georg Walle, Marit Ryste Nilsen, Hans Per Heistad, Turid Breisand, Børre Bamle,
Prest – Sigridur Thordardottir.
Meldt fravær: Anne Kirsti Hals, Amund Johnsen frem til kl. 19.00,
Roy Finmark kom til gjennomgang av referatet kl.18.15.
Ikke Møtt: Bjørn Olav Kristensen

Sak 76/16

Godkjenning av referat fra møte 16.09.2016 og innkalling
Merknad:
Sak 69/16. Vedtak endret. Tilskuddet gis med forutsetting av om Herre MR
bidrar. Dersom herre MR gir tilskudd til Vikar stillingen til Dakonstilling reduserer
Bamble MR tilsvarende. Vedtak gitt i sak 69/16 utgår.
Sak 72/16. Vedtak endret. Tilskuddet på kr 20 000,- gitt i sak 72/16 er tatt fra
konfirmant kontoen.

Sak 77/16

Referatsaker:
o møte om menighetsbladet (egen sak)
o gudstjenesteutvalg
Andre referater…
Gudstjenesteutvalg har møte torsdag 6.oktober

Sak 78/16

Ut- og innsjekk
Hva har skjedd siden sist?
o Leir konfirmanter - Vellykket leir og helt greit med bare èn
overnatting
o
o
o
o

Gullkonfirmantfest – Ble på Telemarksvingen pga. utleid
menighetshus. Kjell Storaker var vikar prest – flott
gudstjeneste.
Lovsangsmøte – En fin samling med pinse stemning. En
fin samling. Flott møte med mange menigheter
representert.
Konfirmantundervisning – Enda en fin samling. Fint at
Anne-Gunn engasjerer seg.
SIMEN – Jubileet. Ingen stilte fra oss men vi ga en pissa
fest.

Kommende arrangement…
o Medarbeidersamtaler med klokkerene.
o Familie GT 23.okt. – Høsttakkerfest- 4 åringer og 6 åringer
Ansvar: Bygdekvinnelaget. Børre kontakter de ang. innkjøp
av pølser til barna.
Bamble menighet skaper fred.
Våre verdier; Likeverd, Omsorg, Raushet, Troverdig

Sak 78/16

Booking av menighetshus (MH)
Den siste tiden har det vært en del dobbeltbookinger av MH. Ved større
arrangementer her vi ikke fått gjennomført slik vi ønsket. Det er konfirmantpresentasjonsfest og gullkonfirmantfest. Begge arrangement er viktig i forhold til
å vise frem menigheten. Når vi må improvisere får vi ikke effekten vi ønsker.
Bør det være dåp på disse spesielle gudstjenestene? Det er dåpsselskap som
har leid MH.
Vedtak: MR hestiller, styret for menighetshuset tar saken videre til kirkevergen
og legger føringer for hvordan utleie av huset skal foregå.

Sak 79/16

Økonomi i menighetsbladet (MB)
Det er tidligere kommet forespørsel om å dekke underskudd i MB. Dette er i år på
35.000,- Lederne i MR på Herre, Stathelle og Bamble har hatt møte med
Redaktør og regnskapsfører. Vi blei enige om å ta med forespørselen om å
dekke minst 15.000,- fra Bamble menighet, mens Herre- kr. 5000,- og Stathelle
menighet på kr. 15.000,- .
Det ble også diskutert organiseringen av bladet og vanskeligheter med å få
bidragsytere til bladet. Likeså trenger vi en annonse ansvarlig for bladet.
MR lederne mener at menighetssekretær bør få en sentralrolle i bladet. Dette
fordi hun er i hjertet av hendelsene. Dette må diskuteres nærmere med
Kirkevergen. Anne Karine og Børre tar dette videre i administrasjons utvalget.
Vedtak:
MR bevilger kr.15.000,- til menighetsbladet. Og forsøker sammen med de andre
menighetene å finne annonse- ansvarlig til bladet.

Sak 80/16

Forberedende budsjett.
Hvilke tiltak ønsker vi for 2017. Leder, nestleder og kasserer vil sette seg ned å
lage et forslag til budsjett. Før dette trenger vi innspill på hvilke utgifter vi ser vil
komme neste år.
o

Sak 81/16

Diakoniutvalget, gudstjenesteutvalg og konfirmantene (utvalgene) bør ha
en viss sum penger de disponerer til ulike tiltak.

Prestens 10 min.
(Sigridur sine minutter)
o Takk for god hjelp med konfirmantene og servering av pizza.
o Ønske om fjernkontroll med bruksanvisning til prosjektoren.
o Ønske om salmeboken på prosjektoren. Et dataprogram?
MR mener: Dette inngår vel som et verktøy i arbeidet og bør dekkes av
Kirkevergen

Sak 82/16

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?
o

Sak 83/16

Utsettes til neste møte ( nok en gang) Det bør bestrebes å sette av
tilstrekkeligtid på neste møte dette er en sak som er viktig for oss å
diskutere.

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

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

Organisten ønsker speil eller kamera så han ser hva som skjer nede i kirken. Børre tar
saken til fellesrådet.

o

Ang. klokkene på Rørholt. Det er nedsatt en komite bestående av Arne Lund (fra
Historielaget) og Børre (MR).

o

Ang. salg av festetomt i Kr. Strand. Hans Per jobber med saken og er i kontakt med
kommunen. Leie for tomten er i alle år betalt til Bamble kommune, noe som er bekreftet i
brev fra Helena Vårli. MR avventer videre innspill.

o

Ang. alternative betalingsmåter for offer. Bamble sparebank kan ikke tilby noen løsning.
Kasserer hører med Stathelle MR om erfaring med bruk av Vipps. Og dersom dette viser
seg å være en tjenlig løsning for oss, oppretter Kasserer dette.

o

Forespørsel fra Monica om kirkerottene. Hun ønsker kirkerotte teateret tilbake i mars. Vi
går inn for dette. Det er holdt av forstilling lørdag 18.mars.

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

