DEN NORSKE KIRKE
Åsgårdstrand menighet

Møtebok for Åsgårdstrand menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

14.01.2015
kl. 18:30
Åsgårdstrand menighetshus (Lite møterom)

Tilstede:
Dennis Larsen, Sten Lundbo, Nils Magnus Hovland (sokneprest), Erik Gjeruldsen, Mette J. Eckbo, Hege B.
Gullaker (referent).

Meldt forfall:
Elisabeth Vigdis Balster.

Saker
Innkallingen og referat fra møtet 10.12.14 ble godkjent.

Sak 001/15 Utbygging av kirken - politisk behandling av sikkerhet for lån
Møtebehandling:
Dennis redegjorde for den politiske prosessen videre etter møte med økonomisjefen.
Sten refererte til telefonkontakt vedrørende saken og fellesrådets håndtering slik det er skissert av
kirkevergen i notat datert 06.11.14.
Det er positive signaler fra saksbehandlernivået.
Innstilling til formannskapet vil foreligge 09.02.15.
Menighetsrådet drøftet videre oppfølging.
Saken skal behandles i formannskapet 09.02.15 og i kommunestyret 23.02.15

Vedtak:
Leder koordinerer videre oppfølging av saken.

Sak 002/15 Vedlikehold av menighetshuset
Møtebehandling:
Det er påpekt konkrete behov for vedlikehold.

Vedtak:
Utbedring av de påpekte vedlikeholdsbehov avventes til utbyggingssaken er klarert.
Planen er at menighetshuset selges i løpet av året.

Sak 003/15 Framtidig løsning - korlederstilling - barnekoret
Møtebehandling:
Mette orienterte om utviklingen i barnekoret i den seneste perioden.
Ulike løsninger ble diskutert.
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Vedtak:
Siden kordirigenten i Åsgårdstrand barnekor slutter 01.03.15, og med bakgrunn i at det nå er svært få
kormedlemmer igjen, nedlegges barnekoret i sin nåværende form fra samme dato.
Åsgårdstrand menighetsråd ser for seg et prosjektkor som samler barn til øvelse rund høytider – påske
(kombinert med Barnas Kirkebok) – jul – en helg om høsten (kombiner med 6-årsboka). Dette gir samlinger
i tre perioder i kirkeåret.
Menighetsrådet vurderer dette som et ettårig prosjekt med startpunkt påsken 2015 og evaluering i jan. 2016.
Ressurser til dette prosjektet hentes fra trosopplæringsmidler og menighetsrådet ber om at oppgaven vurderes
lagt til trosopplærerstillingen.

Sak 004/15 Utarbeidelse av årsrapport 2014
Møtebehandling:
Årsmøtedato er 15.03.15. Leder sender årsmelding til gjennomgang og vedtak på e-post 04.03.05.
Nils Magnus dekker gudstjenesteoppmøtet og diakonalt arbeid.
Mette dekker koret.
Hege dekker Kirkens SOS.

Vedtak:
Menighetsrådets medlemmer sender sine innspill til leder på e-post innen 01.02.2015.

Sak 005/15 Temakveld - 5. februar

Vedtak:
Temakvelden flyttes til 5.mars 2015 kl1930. Dennis avklarer med Anne-Beate om hun kan delta da.

Sak 006/15 Åpen post januar
Møtebehandling:
Nils Magnus, Mette og Odd Wålengen ønsker innspill på navn på mulige kandidater.
Det må innkalles til et første møte i nominasjonskomiteen.

Vedtak:
Mette innkaller til det første møte i nominasjonskomiteen.
Navneforslag på nye kandidater sendes Mette på e-post.

Sak 007/15 Orienteringssaker januar 2015
Møtebehandling:
Julens arrangementer:
Det er holdt lysmesse.
Barnekoret har hatt fremføring på Skoppum.
Ra Sanglag deltok som vanlig 2. juledag.
Det er juleandakt på sykehjemmet julaften.
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Det er to gudstjenester i kirken på julaften.
Høytidsgudstjenesten 2. juledag
Juletrefest 4. jan. der en av bibelgruppene har ansvar.

Sognepresten:
Staben er stabil og i fint i gjenge etter jul.
Sykefravær går mot slutten og det er gledelig.
Fellesrådet:
Protokollen fra møtet 11.12.14 ble kort referert. Det ble minnet om at nytt medlem fra menighetsrådet blir
utpekt pr. 01.03.2015.
Fremdrift, nominasjonskomite menighetsrådsvalg:
(Se vedtak 006/15)
Kurs for menighetsrådene i prostiet 10.02.2015:
Det er en oppfordring spesielt til nominasjonskomiteen å delta her.
Odd Wålengen får særlig invitasjon.
UBDM 2015:
Kateketen tar ansvaret for å utpeke kandidater til UBDM.
Referenten ble behørig takket av i møtet.

Vedtak:
Orienteringssaker ble tatt til etterretning.

For Åsgårdstrand menighetsråd
Hege Brun Gullaker
Sekretær
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Møtebok for Åsgårdstrand menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

04.03.2015
kl. 18:30
Åsgårdstrand menighetshus (Lite møterom)

Tilstede:
Dennis Larsen, Sten Lundbo, Erik Gjeruldsen, Elisabeth Vigdis Balster, Nils Magnus Hovland.
Meldt forfall:
Mette J. Eckbo.

Saker
Godkjennelse av innkalling og referat fra forrige møte
Rettelse sak 005/15 Temakveld. Kvelden er avlyst
Nye saker meldt:
Representasjon i Horten kirkelige fellesråd
Utbygging av kirken
Disse settes under åpen post og kommer med saksnummer på: Innkalling til neste møtes
Med ovennevnte rettelser/tillegg ble referat og innkalling godkjent

Sak 008/15 Godkjenning av regnskap 2014

Vedtak:
Regnskapet godkjennes. Mer/mindreforbruket på de ulike postene dekkes slik:
Avdeling menighetsråd: Merforbruk på kr. 22.905,64 dekkes ved bruk av disposisjonsfond menighetsråd
(2560400).
Avdeling menighetshus: Merforbruk på kr. 7.874,11 dekkes ved bruk av disposisjonsfond (2560400).
Avdeling kulturkirke: Mindreforbruk på kr.1.530,75 avsettes til bundet fond kulturkirken (2510403)
Avdeling utvidelse av arbeidskirken: Resultatet på kr. 156.409,00, etter bruk av fond og bankgebyr, er
avsatt til bundet fond for formålet.
Avdeling Åsgårdstrand barnekor: Merforbruket på kr. 11.503,04 dekkes ved bruk av korets
disposisjonsfond (2560410).
Avdeling trosopplæring: Mindreforbruk på kr. 7.559,99 er øremerkede midler og allerede avsatt til bundet
fond for trosopplæring (2519956)
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Sak 009/15 Planlegging av årsmøte 15.3.15
Møtebehandling:
Dennis leder menighetsmøtet og årsmøtet. 30 eksemplarer av årsmeldingen og 30 eksemplarer av forslag til
vedtak ang utbygging av kirken legges i våpenhuset.

Vedtak:
Menighetsrådet ber menighetsmøtet gi sin tilslutning til menighetsrådets forslag om slag av menighetshuset
Salgssummen må være minimum 2,5 millioner kroner eksklusive meklerkostnader.
Sak 010/15 Godkjenning av årsrapport 2014
Møtebehandling:
Eli Fjose har levert stoff om misjonsprosjektet. Sten Lundbo har kommet med en tilføyelse til omtale av
utbyggingssaken. Menighetens diakoniplan er føyd inn i årsrapporten.

Vedtak:
Med ovennevnte tilføyelser/endringer er årsrapporten godkjent.
Sak 011/15 Budsjettforslag 2015

Vedtak:
Budsjett for 2015 vedtas slik det er lagt fram av administrasjonen.
Sak 012/15 Møtepunkt med politikere før valget
Møtebehandling:
På initiativ fra fellesrådsleder Sten Lundbo holdes det et møte 20. august kl. 18.00 – 19.30 i Storgaten 37. 16.
april holdes det et koordineringsmøte mellom prost, kirkeverge, kommunal representant, leder for fellesrådet
og de fire menighetsrådsledere. Målet er blant annet å informere politikerne om det store bidraget
menigheten gir til lokalsamfunnet. Det er viktig at menighetsrådene deltar i møtet.

Vedtak:
Menighetsrådet takker for et verdifullt innspill og slutter seg til forslaget.
Sak 013/15 Høring - Veivalg for fremtidig kirkeordning

Vedtak:
Dennis Larsen og Nils Magnus Hovland kommer med forslag til svar.
Sak 014/15 Menighetsrådsvalget - status - Mars
Møtebehandling:
Odd Waalengen og Nils Magnus Hovland deltok på valgkurs i Skoppum arbeidskirke.

Vedtak:
Kandidatene får brev med orientering om arbeidsoppgaver og – omfang. Dennis Larsen lager

DEN NORSKE KIRKE
Åsgårdstrand menighet

informasjonestekst til «Åsgårdstrand på tvers». Personer inviteres til å meldes seg uten å ha fått oppfordring
fra valgkomitéen til å stille.
Sak 015/15 Leder for prosjektkor
Møtebehandling:
Leder har hatt samtaler med kirkevergen og leder for trosopplæringsutvalget. Stillingen legges ut på
FINN.no og kirkes hjemmeside i aller nærmeste fremtid.
Sak 016/15 Åpen post - mars 2015
Møtebehandling:
A: Representasjon i Horten kirkelige fellesråd

B: Sak 016/15 Utbygging av kirken
Ulike sider ved utbyggingssaken ble diskutert.

Vedtak:
A: Vedtak: Med virkning fra 5. mars foretas følgende endringer i menighetsrådets representasjon i Horten
kirkelige fellesråd:
Hege Gullaker fratrer som representant. Ny Erik Gjeruldsen trer inn som ny representant. Mette Eckbo
fratrer som representant. Dennis Larsen trer inn som ny første vararepresentant.
B: Vedtak: Menighetsrådet v/ leder drøfter med kirkevergen hvordan utbyggingssaken skal følges opp
Sak 017/15 Orienteringssaker
Møtebehandling:
Omlegging av konfirmantarbeidet. Planen går ut på å lage tre «linjer», ten-sing, sjømannskirkeopplegg og
ordinært opplegg. MR finner dette spennende og syne tiltaket er godt. Søknad om midler til honorar til tensingleder sendes styret for Givertjenesten. Plan for ny konfirmantordning legges fram for MR på møtet 29.
april.
Nytt fra sognepresten. Den påbegynte stabsutviklingen oppleves interessant og konstruktiv. 10 barn o
fireårsalderen fikk «Min kirkebok». Ny gudstje4nesyeliste er under utarbeidelse. Trosopplærerne vil ordne
arbeidstiden slik at de kan ha samlinger for 4- og 6-åringer og delta i gudstjenestene med utdeling av «Min
kirkebok».
UBDM. Madeleine Johansen er menighetens representant på Ungdommens bispedømmemøte.

For Åsgårdstrand menighetsråd

Nils Magnus Hovland
Sokneprest
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Møtebok for Åsgårdstrand menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

29.04.2015
kl. 18:30
Åsgårdstrand menighetshus (Lite møterom)

Tilstede:
Dennis Larsen (leder), Nils Magnus Hovland (sokneprest), Sten Lundbo, Mette J. Eckbo, Erik Gjeruldsen,
Elisabeth Vigdis Balster.

Saker
Innkalling og referat fra sist møte ble godkjent
Sak 018/15 Godkjenning av kandidatliste - Menighetsrådsvalg
Møtebehandling:
Nominasjonskomitéen la fra følgende forslag:
Dennis Larsen
Hans Erik Vatne
Hilde Grøstad Aasen
Fred Andersen
Eli Fjose
Øystein Bredahl-ThorsenBu
Listen kan få flere navn ved supplerende nominasjon. Frist: 8. juni.

Vedtak:
Menighetsrådet godkjenner listen slik den er satt opp. Menighetsrådet uttrykker anerkjennelse og takk til
valgkomitéen.

Sak 019/15 Høringssvar - Veivalg for fremtidig kirkeordning
Møtebehandling:
Gjennomgang av høring.

Vedtak:
Menighetsrådet mener at alle vigslede bør ha biskopen som arbeidsgiver.

Sak 020/15 Menighetsrådets innspill til økonomiplan

Vedtak:
Menighetsrådet har følgende ønsker: Opp-pussing av altertavle. Opprustning av stolene i kirken og 60 nye
stoler til nybygget. Lyd-og bildeustyr til kr 50 000 til nybygget.
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Sak 021/15 Endring av formål for fond
Møtebehandling:
Bundet driftsfond – pensjonsfond står pr. 31.12.14 på kr. 428647,56.

Vedtak:
Menighetsrådet endrer formål for bundet driftsfond 2104407 – pensjonsfond til fond for utbygging av
Åsgårdstrand kirke.

Sak 022/15 Leder for prosjektkor - oppfølging
Møtebehandling:
Leder orienterte. Én søker har meldt seg som søker til stillingen. Søkeren har bakgrunn fra barnekor og tensing. Intervju med søkeren har funnet sted.

Vedtak:
Menighetsrådet anbefaler at kirkevergen arbeider videre for å gjennomføre formell ansettelse. Leder følger
saken.

Sak 023/15 Kirkekaffe og medliturger
Møtebehandling:
Etter at Hege Gullaker har gått ut av menightsrådet, må en annen overta organiseringen av kirkekaffe. Det er
for tiden én medliturg.

Vedtak:
Elisabeth Balster tar ansvar for organisering av kirkekaffe. Sognepresten tar ansvar for å finne nye
medliturger.

Sak 024/15 Åpen post april 2015
Møtebehandling:
Det forelå ingen saker.

Sak 025/15 Orienteringssaker 29.4.15
Møtebehandling:
Fra sognepresten/staben: Det rapporteres om god stemning og stor arbeidsglede i staben. Å ha salmekveld 2.
påskedag viste seg å være vellykket. Godt besøk, stor bredde blant de deltagende. God øvelse før Ung Messe
som ble gjennomført på en flott måte.
Fra Fellesrådet v/ Erik Gjeruldsen: En har hatt forberedende samtaler om møtet med de folkevalgte i august.
Prost og kirkeverge holder innledninger.FR inngår avtale med TONO for at menighetene skal få tilgang til
musikk. Alt i alt et velsignet møte!
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Referat fra årsmøtet 31/3. Det ble gjennomført ryddig og godt. Vedtaket om slag av menighetshuset er viktig
for det videre arbeidet med utbygging av kirken.
Salg av menighetshuset. DNB Eiendom er valgt til å forestå salget.
Lån til utbygging av kirken. Kommunen viser stor imøtekommenhet når det gjelder utbygging. Dette ble
bekreftet igjen i møte mellom økonomisjef og innkjøpssjef og menighetsrådsleder og kirkeverge.
Felles menighetsrådsmøte bel holdt 12. mars. Det opplevdes som nyttig. Det kom frem et forslag om å gjøre
oppmerksom på at kirken bør tenkes inn som viktig aktør når det gjelder kultur.

For Åsgårdstrand menighetsråd

Nils Magnus Hovland
Sekretær
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Møtebok for Åsgårdstrand menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

09.06.2015
kl. 18:00
Sandefjord (Hytta til leder)

Tilstede:
Dennis Larsen (leder), Sten Lundbo, Erik Gjeruldsen, Mette J. Eckbo, Elisabeth Vigdis Balster, Nils Magnus
Hovland (sokneprest), Hilde Haug Larsen til stede under sakene 028/15 og 09/15.
Innkallingen ble godkjent med følgende sak under Åpen post: «Forslag til nye statutter for Givertjenesten.
Protokoll fra forrige møte ble godkjent med følgende rettelse i Sak 020/15: Menighetsrådets innspill til
økonomiplan: Opp-pussing av informasjonstavle.

Saker
Sak 026/15 Ekstraordinært menighetsrådsmøte 12. mai
Møtebehandling:
Til drøfting: Fullmakt for undertegning av papirer i forbindelse med salg av Åsgårdstrand menighetshus.

Vedtak:
Den fullmakt som ble gitt formannen i forbindelse med undertegning av papirer i forbindelse med salg av
menighetshuset, ble godkjent.

Sak 027/15 Salg av menighetshuset - status
Møtebehandling:
6 interessenter har vært på visning. Én av dem har hatt vært på ny visning. Det er p.t. ikke innkommet bud.
Nytt møte med megler er avtalt.

Vedtak:
Ny visning holdes 20. juni. Deretter gis det mulighet for visning etter avtale.

Sak 028/15 Bruk av kirken når menighetshuset er solgt

Vedtak:
Inntil videre bruker barne- og ungdomsarbeidet tårnrommet og galleriet.

Sak 029/15 Endringer i opplegg for konfirmasjonsundervisningen
Møtebehandling:
Kateket Hilde Haug Larsen gav en grundig orientering. Vordende konfirmanter får om å følge et tradisjonelt
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opplegg eller et aktivitetsopplegg undervisning/kor/klubb. Aktivitetskopplegget blir noe mer omfattende i
tid. Denne gruppen får tilbud om å være med til London. Noe undervisning blir felles for de to gruppene.
Erfaringer fra andre steder viser at aktivitetskonfirmanter i større grad blir værende i menighetens arbeid
etter konfirmasjonen.

Vedtak:
Menighetsrådet takker kateketen for et verdifullt initiativ og gir sin tilslutning til omlegging av konfirmant
undervisningen. Menighetsrådet går inn for at Rune Furberg lønnes ved midler fra Givertjenesten.

Sak 030/15 Regnskap pr. 30.4.15

Vedtak:
Regnskapet tas til etterretning.

Sak 031/15 Forslag til offerliste 2. halvår 2015

Vedtak:
Forslaget vedtas med følgende endring: 22/11: Utvidelse av kirken. 20/12: IKO.

Sak 032/15 Forslag til møteplan høsten 2015

Vedtak:
Menighetsrådet har møter 2. september, 8. oktober, 11. november og 9. desember.

Sak 033/15 Kirkevalget status - juni

Vedtak:
Menighetsrådet godkjenner Turid Stenersen som kandidat nr. 7 på listen til valg av nytt menighetsråd.

Sak 034/15 Åpen post juni 2015
Møtebehandling:
A: Borre menighetsråd har kommet med forslag om å dekke innkjøp av salmebøker med midler fra
Givertjenesten.
B: Fra Borre menighetsråd er det kommet forslag om endringer av statuttene for givertjenesten. Åsgårdstrand
menighetsråd har følgende rettelse/endring i pkt. 2: Det gis en oversikt over midler som har kommet inn og
gått ut av givertjenestens konto. – Hvert menighetsråd stiller med én representant/ én stemme.
Givertjenestens årlige møte avholdes i tilknytning til menighetsrådenes årlige felles møte. Til pkt. 4: Det
utpekes en møteleder og en sekretær til hvert fellesmøte. Disse har ansvar for henholdsvis å lede møtet og
føre referat.
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Vedtak:
A: Menighetsrådet gir støtte til dette forslaget.
B: rettelse/endring i pkt. 2: Det gis en oversikt over midler som har kommet inn og gått ut av givertjenestens
konto. – Hvert menighetsråd stiller med én representant/ én stemme. Givertjenestens årlige møte avholdes i
tilknytning til menighetsrådenes årlige felles møte. Til pkt. 4: Det utpekes en møteleder og en sekretær til
hvert fellesmøte. Disse har ansvar for henholdsvis å lede møtet og føre referat.
Med følgende endringer går Åsgårdstrand menighetsråd inn for å endre statuttene.

Sak 035/15 Orienteringssaker juni
Møtebehandling:
Fra sognepresten. Ingen meldte seg til medliturgtjeneste eller søndagsskolearbeid etter gudstjenesten 7. juni..
I møtet kom det fram at Åse Kristine Søvde vil gå inn i søndagsskolen. Karin Eklund, Anne Beate Wålengen
og Aud Kari Poulsen utfordres til å være medliturger. Trosopplærerne gjennomarbeider planene for
trosopplæring og vil komme med forslag til endringer.
Fra kulturkomitéen: Mette Eckbo orienterte om konsert 1. juli med Raoar Engelberg og Roar Myrheim.
Komitéen forbereder også kulturkveld 4. november. Da kommer biskopen på besøk.

For Åsgårdstrand menighetsråd
Nils Magnus Hovland
Sekretær
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Møtebok for Åsgårdstrand menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

02.09.2015
kl. 18:30
Åsgårdstrand menighetshus (Lite møterom)

Til stede:
Dennis Larsen, Sten Lundbo, Erik Gjeruldsen, Elisabeth Vigdis Balster, Nils Magnus Hovland.
Meldt forfall:
Mette J. Eckbo .

Saker
Protokollen fra siste møte, 9. juni 2015, ble godkjent. Innkallingen ble godkjent.

Sak 036/15 Ordninger for gudstjeneste
Vedtak:
A. Menighetsrådet gir sin tilslutning til at en i en begrenset prøveperiode deler ut
«Forberedelsen» skriftlig .
B. Menighetsrådet ber staben om å utarbeide endelig forslag til ordninger for de ulike
gudstjenesteformene med nødvendige vedtak slik at saken kan sluttføres innen nytt
menighetsråd overtar.

Sak 037/15 Innhold i felles menighetsrådsmøte for gammelt og nytt råd høst 2015
Vedtak:
A. Det fratredende rådet møtes en time før fellesmøtet for å vedta gudstjenesteordninger og
evt. behandle andre saker.
B. I det felles møtet orienterer de fratredende om oppgaver og funksjoner som påhviler
medlemmer av menighetsråd og fellesråd.
C. Det serveres snitter og kringle.
D. Det nye rådet konstituerer seg.
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Sak 038/15 Kirkevalget 2015
Vedtak:
Arbeidet fordeles slik:
08.30 – 14.00: Erik Gjeruldsen
14.00 – 18.30: Mette Eckbo
18.30 – 21.00: Elisabeth Vigdis Balster
Listen suppleres slik at det er tre personer på hvert lag.

Sak 039/15 Justering av høstens møteplan
Vedtak:
Årets siste møte holdes 3. desember kl. 18.30 i Ospeveien 11.

Sak 040/15 Åpen post september 2015
Møtebehandling:
Ingen saker til behandling.

Sak 041/15 Orienteringssaker september 2015
Møtebehandling:
Sognepresten: I Åsgårdstrand har 17 konfirmanter meldt seg. Liza Tollefsen Skjølberg har
hatt den første samlingen i prosjektkoret. 3 barn møtte. Det har vært et møte med ansatte og
frivillige for å planlegge høstens aktiviteter.
Fra Fellesrådet. Hanne Wendt er ansatt som ny kirkeverge. For å bringe budsjettet i balanse
har inndratt en 20 % organiststilling som et av tiltakene. De 20 % fordeles på de tre
organistene.
Møte 18. august mellom kirke og politikere. MR gir honnør til Sten Lundbo for det arbeidet
han gjorde for å samle politikere fra alle partier. Det var en svært positiv opplevelse å møtes
til samtale om de etiske verdier vi har felles. Man imøteser at dette initiativet får en
fortsettelse i nye samtaler.
Eventuelt. Elisabeth Balster gjorde oppmerksom på at medliturgene må instrueres i hvordan
de skal bistå liturgen med på kledning av messehagel. Hun organiserer kirkekaffen fram til
8. oktober
Protokoll fra UBDM 2015. Protokollen tas til orientering.
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Sak 042/15 Revidert regnskap 2014 og godkjent revisjonsrapport pr 24.6.2015
Vedtak:
A: Regnskapet godkjennes. Mer/mindreforbruket på de ulike postene dekkes slik:
Avdeling menighetsråd: Merforbruk på kr. 22.905,64 dekkes ved bruk av disposisjonsfond menighetsråd
(2560400).
Avdeling menighetshus: Mindreforbruk kr 3.532,01 avsettes til disposisjonsfond (2560400).
Avdeling kulturkirke: Mindreforbruk på kr.1.946,75 avsettes til bundet fond kulturkirken (2510403)
Avdeling utvidelse av arbeidskirken: Resultatet på kr. 156.409,00, etter bruk av fond og bankgebyr, er
avsatt til bundet fond for formålet.
Avdeling Åsgårdstrand barnekor: Mindreforbruk på kr. 4008,40 avsettes til korets disposisjonsfond
(2560410).
Avdeling trosopplæring: Mindreforbruk på kr. 7.559,99 er øremerkede midler og allerede avsatt til bundet
fond for trosopplæring (2519956)
B. Revisors beretning tas til etterretning.

For Åsgårdstrand menighetsråd

Nils Magnus Hovland
sekretær
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Møtebok for Åsgårdstrand menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

08.10.2015
kl. 18:30
Åsgårdstrand menighetshus (Lite møterom)

Tilstede:
MR 2011-2015 – sak 44-47/15:
Dennis Larsen (leder), Sten Lundbo, Erik Gjeruldsen, Mette J. Eckbo, Elisabeth Vigdis Balster, Nils Magnus
Hovland (referent og sokneprest).
MR 2015-2019 – sak 48-50/15
Dennis Larsen, Hans Erik Vatne, Hilde Grøstad Aasen, Fred Andersen, Eli Irene Fjose, Øystein BredalThorsen, Turid Stenersen og Nils Magnus Hovland (referent og sokneprest)

Saker
Sak 043/15 Godkjenning av ny grunnordning for gudstjenestene
Møtebehandling:

Kommentarer: Til Pkt K
– «Hvordan menighetens trosopplæring etc:» … ved deltakelse av menighetens barne- og
ungdomsgrupper….
- «Hvordan en i gudstjenestelivet tar hensyn til…» …. det serveres kirkekaffe hele året.»
Vedtak:

Menighetsrådet godkjenner det framlagte forslaget med de endringer som er nevnt ovenfor. Saken
sendes prosten til endelig godkjennelse.
Sak 044/15 Fastsetting av nye statutter for felles givertjeneste

Vedtak:

Åsgårdstrand menighetsråd vedtar nye statutter til felles givertjeneste for Borre, Nykirke og
Åsgårdstrand menigheter datert 19.09.2015. Det understrekes at midlene skal brukes til tiltak for de
som har bostedsadresse i sognene.
Sak 045/15 Godkjenning av menighetsrådsvalget

Vedtak:

Menighetsrådet godkjenner valgresultatet. Protokollen er undertegnet og følger som vedlegg til
referatet.
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Sak 046/15 En evaluering av menighetsrådet
Møtebehandling:

Arbeidsutvalget har kommunisert pr. e-post. Dette har fungert tilfredsstillende. Rådet har hatt et
godt samarbeid. Møtene er blitt gjennomført på en ryddig måte med respekt for tidsbruken.
Ettersom menighetsrådets hovedoppgave er å vekke og nære det kristelige liv, kan det tydeliggjøres
ved at det settes av tid i menighetsrådets møter til å reflektere omkring spørsmål knyttet til kristen
tro og kristent liv.
Målet har vært å skape tilhørighet slik at stadig flere kan oppleve at Åsgårdstrand kirke er deres
kirke. Flytting av konfirmantsamlingene fra menighetshuset til kirken kan bidra til at flere unge
opplever dette. Servering av kirkekaffe er et verdifullt tiltak. Gjennom den har en gjenerobret noe
av «kirkebakkens» funksjon. Det er behov for å organisere kirkekaffen. Kulturkvelder, hyggetreff,
ungdomsarbeid og andre tiltak bidrar til at flere opplever at menigheten er åpen og inkluderende.
Handlingsplanen er i det store og hele gjennomført. En må imidlertid erkjenne at brobygging er
krevende. Det har ikke vært enkelt å invitere grupper til deltagelse i gudstjenestene. En har dessuten
valgt å ikke sende flere invitasjoner til skolen angående gjeninnføring av skolegudstjenester.
Det ble gitt uttrykk for stor anerkjennelse til Dennis Larsen for den effektive måten han har ledet
menighetsrådet i perioden 2011-15. Han har vært inspirerende leder. Det ble understreket at det er
viktig for det videre arbeid i menighetsrådet at Dennis Larsen stilte seg rede til å bli gjenvalgt for
perioden 2015-19.
Sak 047/15 Åpen post oktober 2015
Møtebehandling:

Sten Lundbo la fram forslag om takk til Økonomiutvalget. Dette er gjengitt i vedtaket.
Avtroppende leder gav deretter er innføring i planer og virksomhet fulgt av de enkelte
medlemmenes orientering om deres oppgaver og funksjoner.
Menighetsrådet uttrykker stor takk til Økonomiutvalget ved dets leder Erik Gundersen for det
arbeidet utvalget har utført i perioden 2011-2015 i forbindelse med planene om utvidelse av
Åsgårdstrand kirke og om slag av menighetshuset. Menighetsrådet håper at Økonomiutvalget vil
videreføre arbeidet i denne viktige saken.
Vedtak:

Orienteringene ble tatt til etterretning. Sten Lundbos forslag ble vedtatt.

Sak 048/15 Orienteringssaker oktober 2015
Møtebehandling:

Nytt fra sognepresten/staben:
Sognepresten gav en orientering om stabsansatte og stillingsstørelser. Trosopplærer Tonje Folkestad
Gonzalez er 100 % sykmeldt. Rahel Landsend er vikar. Staben samarbeider stadig godt og trivselen
er stor.
Det totale antallet konfirmanter har vokst til 85. Aktivitetskonfirmantenes samlinger begynner å
finne en god form.
Kulturkvelden med besøk av biskopen 4/11 utgår. I stedet blir det kulturkveld 28/10 med Borre
Vocale.
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Det nye menighetsrådet presenteres ved gudstjenesten 25. oktober
Nytt fra Fellesrådet:
Sten Lundbo refererte. Det er blant annet vedtatt nye satser for kirkegårdene.
18. oktober blir den nye kirkevergen, Hanne Wendt, innsatt ved gudstjenesten i Sentrumskirken.
Det blir kurs for nye menighetsråd 4. november
Det blir kurs for nytt fellesråd 10.12 (på fellesrådsmøtet)
Sak 049/15 Konstituering av nytt menighetsråd

Vedtak:

Valg av leder og nestleder ble utsatt til neste møte.
Eli Irene Fjose ble valgt til sekretær.
Fred Andersen er økonomiansvarlig.
Turid Stenersen er «plakatsjef».
Til Fellesrådet ble valgt:
Øystein Bredahl-Thorsen. Vararepresentant: Fred Andersen.
Dennis Larsen. Vararepresentant: Turid Stenersen
Endelig fordeling av oppgaver fastsettes når leder og nestleder er valgt.
Sak 050/15 Møteplan for resten av 2015

Vedtak:
Dato for de to gjenstående møtene i 2015.

5. november på Menighetshuset.
3. desember i Ospeveien 11.

For Åsgårdstrand menighetsråd

Nils Magnus Hovland
Referent/sokneprest
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Møtebok for Åsgårdstrand menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

05.11.2015
kl. 18:30
Åsgårdstrand menighetshus (Lite møterom)

Tilstede:
Dennis Larsen, Nils Magnus Hovland, Turid Stenersen, Hans Erik Vatne, Fred Andersen, Hilde Grøstad
Aasen, Eli Irene Fjose.
Meldt forfall:
Øystein Bredal-Thorsen.

Innkalling og referat fra forrige møte ble godkjent.
Saker
Sak 051/15 Valg av leder og nestleder for Åsgårdstrand menighetsråd

Vedtak:

Hans Erik Vatne – leder
Hilde Grøstad Aasen – nestleder
Dennis Larsen - kontaktperson utbygging
Alle ble enstemmig valgt.
Problemstillingen i forhold til habilitet for Dennis Larsen sin representasjon i FR ble løftet frem.
MR kunne ikke se at dette byr på noen problemer.
Sak 052/15 Status kirkeutbygging
Møtebehandling:

Erik Gundersen orienterte om utbyggingsplanene for kirken, kostnader og økonomiutvalget sitt
arbeid.
MR må godkjenne et eventuelt bud på menighetshuset.
Sak 053/15 Markedsføring av trosopplæringstiltak
Møtebehandling:

Menighetsrådet samtalte om følgende punkter:
Hva kan vi gjøre for å styrke trosopplæringsarbeidet?
- Mere vekt på markedsføring.
- Lage databaser med kontaktinformasjon til familier.
- Lage en halvårlig plan for hva som skjer i Åsgårdstrand menighet, benytte sosiale medier.
- Direkte invitasjon fra enkeltpersoner.
- Markedsføring av mulighetene for dåp i gudstjenestene i Åsgårdstrand, gjøre denne informasjonen
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enda tydeligere på hjemmesidene og andre kanaler.
- Middag for barnefamilier på hverdager med avslutning i kirkerommet. Eks. på mandager.
- Tilby skolegudstjenester og besøk i klassene på Åsgården skole.
- Mulig å lage en egen hjemmeside og eller Facebook side for Åsgårdstrand menighet.
Vedtak:

Menighetsrådet ber trosopplærer om en plan for markedsføring av trosopplæringen Åsgårdstrand.
Menighetsrådet ber trosopplærer om å lage en database med kontaktinformasjon, navn, epost og
SMS på familier som har vært deltager på trosopplæringstiltak.
Menighetsrådet ber kirkevergen umiddelbart å sette inn vikar for sykemeldt trosopplærer.
Sak 054/15 Bispedømmerådsvalg 2. valgomgang
Møtebehandling:
Valget ble gjennomført. De som hadde stemmerett avga sin stemme i henhold til valgreglene.

Sak 055/15 Ansvarsperson for kirkekaffe

Vedtak:

Turid Stenersen tar ansvar for å organisere kirkekaffen.
Sak 056/15 Drøfting av julemarked

Vedtak:

Lørdag 28.11 – Åpen kirke 12 - 15 med stille rom, kaffe og vafler. Konsert kl.18.00
Søndag 29.11 – Åpen kirke 12 -16 med stille rom, kaffe og vafler. Lysmesse kl.17.00
Eli – utfordrer aktuelle personer om å ta ansvar for dette.

Sak 057/15 Åpen post - november 2015
Møtebehandling:
Gjennomgang av misjonsprosjektet, utsettes til neste møte.
Det blir ofring til misjonsprosjektet på familiegudstjenesten 22.11.15

Sak 058/15 Orienteringssaker november
Møtebehandling:
Staben: Det er stort sett full bemanning. Rahel Landsem har fått utvidet sin stilling.
Tonje Gonzalez kommer tilbake i 20 % av 80 % stilling.
Hyggetreff: Hver 2. tirsdag i måneden er relativt godt besøkt. Lokale navn trekker flest.
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Kulturkvelden: Samlet mange. Borre Vocale har orientert seg mer i retning av hva en kan
kalle menighetsbyggende.
Venneklubben – Skoppum kirke – samler 30-35. Oppleves som svært verdifullt av alle involverte.
Take Off – begynner å finne sin form, likeså samlingene for aktivitetskonfirmantene. De finner seg til rette
og utfører oppgavene sine på en fin måte.
Oppstart av prosjektkor før jul er planlagt.
Flyktningsituasjonen – Vi forholder oss til det kommunen planlegger og gjennomfører.

For Åsgårdstrand menighetsråd
Eli Irene Fjose
Sekretær
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Møtebok for Åsgårdstrand menighetsråd
15.12.2015
kl. 18:30
Hos soknepresten

Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

Tilstede:
Hilde Grøstad Aasen (nestleder), Fred Andersen, Øystein Bredal-Thorsen, Turid Stenersen, Eli Irene Fjose,
Dennis Larsen, Nils Magnus Hovland (sokneprest).
Meldt forfall:
Hans Erik Vatne.

Saker
Innkallingen ble godkjent.
Møteboken ble godkjent med følgende merknad:
Sak 53/15 Markedsføring av trosopplæringstiltak
Vedtak - Menighetsrådet ber trosopplærer om en plan for markedsføring av trosopplæring i Åsgårdstrand.
Tidsfrist: Første MR møte i januar 2016.
Sak 059/15 Budsjettjustering - regnskapsrapport pr. 1.11.15

Vedtak:
For neste år settes det opp en plan på begynnelsen av året, over prosjekter som ønskes prioritert i forhold til
trosopplæringen.
Regnskapsoversikten pr. 01.11.2015 tas til etterretning.

Sak 060/15 Offerformål 1. halvår 2016 - forslag

Vedtak:
Dato
10.01.2016
24.01.2016
07.02.2016
21.02.2016
06.03.2016
28.03.2016
03.04.2016
17.04.2016

Dag
2siå
Såm
Fastel
2sif
4sif
2på
2sip
4sip

Kirke
Åsgårdstrand kirke
Åsgårdstrand kirke
Åsgårdstrand kirke
Åsgårdstrand kirke
Åsgårdstrand kirke
Åsgårdstrand kirke
Åsgårdstrand kirke
Åsgårdstrand kirke

08.05.2016

Sfpi

Åsgårdstrand kirke 10:30 Gudstjeneste

08.05.2016

Sfpi
17.
mai

Åsgårdstrand kirke 12:30 Gudstjeneste

Takkoffer til
Utvidelse av kirken
Det norske bibelselskap
KFUK/KFUM Vestfold krets
Menighetsarbeidet
IKO
Sjømannskirken
Menighetsarbeidet
Misjonsprosjektet
Menighetens barne/ungdomsarb
Menighetens barne/ungdomsarb

Åsgårdstrand kirke 10:30 Gudstjeneste

Utvidelse av kirken

17.05.2016

Kl
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Familiemesse
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
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22.05.2016
05.06.2016
19.06.2016
24.07.2016

Treen
3 sit
5 sit
9 sit

Åsgårdstrand kirke
Åsgårdstrand kirke
Åsgårdstrand kirke
Åsgårdstrand kirke

11:00
11:00
11:00
11:00

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

Kirkens SOS, Tunsberg
Søndagsskolen Vestfold
Menighetens arbeid
Utvidelse av kirken

Vedtar planen med følgende endringer 28.03 – Sjømannskirken, 17.04 - Misjonsprosjektet
Rådet utfordres til å se på alternative måter å gi på. Fred undersøker saken og vi opp tar saken opp i 2016.

Sak 061/15 Forslag til møtedatoer 1. halvår 2016
Vedtak:
Torsdag 21.januar
Torsdag 18. februar
Torsdag 10.mars
- felles MR møte
Tirsdag 19.april
Tirsdag 14.juni
Årsmøte: Vi venter med å fastsette dato for årsmøte til vi vet mer om salget av menighetshuset.
Møtedatoer andre halvår fastsettes på første møte i 2016.

Sak 062/15 Oppnevning av kontakter - Kirkens Nødhjelp og Kirkens SOS

Vedtak:
Vi forespør Erik Gundersen om han kan tenke seg å være kontaktperson for Kirkens Nødhjelp. Eli spør.
Vi forespør Mette Eckbo om hun kan tenke seg å bli oppnevnt til Kirkens SOS sitt representantskap. Turid spør.

Sak 063/15 Orienteringssaker desember 2015
Møtebehandling:
Resultat bispedømmerådsvalg – sammensetning av bispedømmerådet
Tunsberg bispedømmråd
Thomas Bratsberg, (21), Sande, Nominasjonskomiteens liste
Lill Tone Grahl-Jacobsen, (55), Drammen, generalsekretær, Åpen folkekirkes liste
Ingjerd Breian Hedberg, (50), Sem, bønneleder, Nominasjonskomitèens liste
Sondre Karstad, (21), Sem, barne- og ungdomsarbeider, Åpen folkekirkes liste
Ingvild Kaslegard, (40), Ål, lærer, Åpen folkekirkes liste
Heidi Nordkvelde, (24), Kvelde, student, Åpen folkekirkes liste
Steinar Aanstad, (56), Kongsberg, ingeniør, Nominasjonskomiteens liste
Lek kirkelig tilsatt
Kjellfred Dekko, Ål, kyrkjeverje
Prest: Linn Strømme Hummelvold, Sandefjord, sokneprest
Nytt fra soknepresten:
Styremøte venneklubben – Skoppum kirken
Vi fortsetter arbeidet som tidligere, arbeidet fungerer svært godt.
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Julevandringer – fungerte godt.
Lysmesse – med konfirmanter og Tensing, en flott opplevelse fullsatt kirke.
Prosjektkoret – juleprosjekt, 20 barn deltar nå.
Jul
2 julaftensgudstjenester – ved Dennis Larsen
- 2.juledag
Nytt fra staben: Noen sykmeldinger blant trosopplærerne. Prosjektkoret som Liza jobber med er kommet
godt i gang. Høyttaleranlegget i kirken må sjekkes opp. Menighetsrådet følger opp dette med en sak på neste
møte
Nytt fra fellesrådet:
Følgende ble valgt som ledere i Fellesrådet
Leder:
Trond Fykse Tveit (HMR)
Nestleder: Øystein Bredal-Thorsen (ÅMR)
Representant i administrasjonsutvalget: Geir Arne Bræck (BMR).
Vararepresentant: Anne S. Kjær Moskvil (NMR)
Julehilsen til frivillige
Hilde handler inn enkle gaver, vi fordeler utdelingen mellom oss. Gavene hentes hos Hilde.
Gave utdelingslisten oppdateres i samarbeid med Hilde kateket.
Juletrefest i januar på menighetshuset
Dato:
Onsdag 6.januar
Rigging:
Fred?
Media:
Dennis
Plakat:
Øystein
Andakt:
?
Pianist:
Lek:
Hovedansvar:
Hans Erik
Julenisse og gaver: Øystein
Kjøkken og kaffe: Turid
Datoer for fellesrådet (KA) 3.2.16 og bispedømmerådets opplæring (13.1.16) av nye menighetsråd.
Eventuelt:
Ved salg av menighetshuset
Orientering om saken ved Dennis Larsen.

Vedtak (midlertidig vedtak for juleferien 2015):
Ved salg av menighetshuset: Hvis MR ikke kan innkalles gir menighetsrådet fullmakt til leder, nestleder,
sokneprest og Dennis Larsen om å ta avgjørelse om salg. Vi ønsker i tillegg til at MR orienteres på epost.

For Åsgårdstrand menighetsråd

Eli Fjose
Sekretær

