DEN NORSKE KIRKE
Nykirke menighet

Møtebok for Nykirke menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

21.01.2015
kl. 19:00
Nykirke (Kirkestua)

Tilstede:
Anne Synnøve K. Moskvil, Ragnhild Lian, Bente Aas-Haug .
Meldt forfall:
Aud Wold , Solveig Solberg, Nils Magnus Hovland.

Saker
Innkalling godkjent
Referat fra sist ble godkjent med endring i sak 55/15 møtedatoer. Riktig dato for møtet i april er tirsdag 14.
april.
Sak 001/15 Informasjon til alle på Nykirke
Møtebehandling:
Informasjon til alle på Nykirke. Brosjyre eller et informasjonsskriv om kirkelige tilbud og behov.
Informasjon også om MR-valget.

Vedtak:
Utkast finpusses av Anne og Bente i samarbeid.

Sak 002/15 Utarbeidelse av årsrapport 2014
Møtebehandling:
Årsrapporten utarbeides for å gi et bilde av menighetens aktivitet i løpet av et år. Det må settes en frist for
innsending av bidrag slik at årsrapporten er klar til menighetens årsmøte.

Vedtak:
Leder varsler alle bidragsytere. Frist for levering 20.02.
Årsmøtet settes til 12.04

Sak 003/15 Oppfølging av menighetsrådsvalget
Møtebehandling:
Følgende aktiviteter er planlagt:
• Informasjon om valget i vår info. Brosjyre
•

Deltagelse op kurs vedr. Kirkevalget 10.02

•

Sak på neste MR- møte 18.02 om nominasjon til MR – valg.
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Sak 004/15 Åpen post - januar
Møtebehandling:
Ingen saker denne gang.

Sak 005/15 Orienteringssaker - januar 2015
Møtebehandling:
Kurs 10.02 vedr. kirkevalg. Leder sender samlet påmelding.
Spm. Vedr. forslag til deltager på UBDM. Tatt til orientering.

For Nykirke menighetsråd

Bente Aas-Haug
Sekretær
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Møtebok for Nykirke menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

18.02.2015
kl. 19:00
Nykirke (Kirkestua)

Tilstede:
Anne Synnøve K. Moskvil, Ragnhild Lian, Nils Magnus Hovland, Solveig Solberg, Bente Aas-Haug.
Meldt forfall:
Aud Wold.

Saker
Innkalling og referat fra sist ble godkjent

Sak 006/15 Utarbeidelse av lokal diakoniplan
Møtebehandling:
Oppsett for lokal plan ble gjennomgått

Vedtak:
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Vedlagt lokal diakoniplan for Nykirke menighet, ble vedtatt.
Plan for Diakoni for Nykirke Menighet:
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Sak 007/15 Årsregnskap 2014
Møtebehandling:
Takk til administrasjonen for et informativt og ryddig regnskap.

DEN NORSKE KIRKE
Nykirke menighet

Vedtak:
Årsregnskap godkjent.

Sak 008/15 Forslag til budsjett 2015

Vedtak:
Budsjettforslaget er satt opp i tråd med budsjett for foregående år og i forhold til forbruk og erfaringer fra
2014. Det er to tabeller, detaljert og et skjematisk oppsett.
Vi har fått vite fra Bispedømmekontoret at det blir lavere overføring av trosopplæringsmidler i 2015. Det er
tatt hensyn til dette i budsjettet.
Budsjettet går i balanse uten bruk av disposisjonsfond.
Framlagte budsjett godkjennes.

Sak 009/15 Endring av dato for årsmøtet

Vedtak:
Årsmøte settes til 22.mars – kirkekaffe m/årsmøte

Sak 010/15 Menighetsrådsvalget - statusoppdatering
Møtebehandling:
Leder gjennomgikk eks. på brev til menigheten generelt og til utvalgte kandidater.
Vi drøftet hvordan dette kunne brukes hos oss.

Vedtak:
Leder lager et utkast til personlig brev til utvalgte kandidater og til generell info til menigheten.
Vi møter kl. 18,00 til fellesmøtet 12 03. Da tar vi en gjennomgang og godkjenning av disse brevene og
fordeler videre arbeidsoppgaver.

Sak 011/15 Forespørsel om stand - Nykirkedagen

Vedtak:
Vi deltar gjerne med informasjonsstand. Avventer mer informasjon.

Sak 012/15 Åpen post - februar 2015
Møtebehandling:
Ingen saker denne gang.
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Sak 013/15 Orienteringssaker - februar
Møtebehandling:
Sognepresten orienterte kort om det foregående stabsprosjektet på menighetskontoret. Dette oppleves
positivt og nyttig.
Trosopplæringen er nå i full aktivitet igjen.

For Nykirke menighetsråd

Bente Aas-Haug
Sekretær
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Møtebok for Nykirke menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

12.03.2015
kl. 20:00
Sentrumskirken

Tilstede:
Anne Synnøve K. Moskvil, Ragnhild Lian, Nils Magnus Hovland, Aud Wold, Solveig Solberg,
Bente Aas-Haug.

Saker
Innkalling og referat fra sist er godkjent.

Sak 014/15 Godkjenning av Årsrapport 2014
Møtebehandling:
Gjennomgang av årsrapporten.

Vedtak:
Framlagte Årsrapport 2014 for 2014 godkjennes.
Sak 015/15 Praktiske oppgaver på årsmøte
Møtebehandling:
Gjennomgang av saker til årsmøtet 22. mars

Vedtak:
Årsmøtet holdes i forlengelse av kirkekaffe i Kirkestua. Vi informerer om barneklubb og menighetsrådsvalg.
Aud og Ragnhild har ansvar for Kirkekaffen.
Sak 016/15 Brev og brosjyre til menighetsrådskandidater
Møtebehandling:
Gjennomgang av brev og brosjyre.

Vedtak:
Framlagte brev og brosjyre, utarbeidet av leder, ble godkjent for utsendelse. Blir sendt uke 11. Vi ringer
kandidater uke 12 og 13.
Sak 017/15 Notat om nytt opplegg for konfirmantundervisningen
Møtebehandling:
Gjennomgang av notat – nytt opplegg for konfirmantundervisningen.
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Vedtak:
Dette er et positivt tiltak med fine opplegg. MR ønsker tydeligere oppsett for gjennomføring.
Det bør sendes en søknad til givertjenesten om dekning av utgifter til tiltakene.
MR vil at man ser på gruppa undervisningskomfirmant for å vurdere om det er mulig å legge inn
aktiviteter/tiltak som kan «løfte» denne gruppa.
MR ser problemer med å innføre tiltak som kan føre til «skiller» mellom konfirmantene ved at det er tilbud
som ikke alle har mulighet til å delta på.
MR ønsker en vurdering av tilbudet sjømannskirkekonfirmant i forhold til om dette utestenger/lager skiller i
konfirmantgruppa.
Sak 018/15 Høring - Veivalg for fremtidig kirkeordning
Møtebehandling:
Drøfting av saken.

Vedtak:
Vi ønsker å samarbeide med Åsgårdstrand menighetsråd i forbindelse med denne uttalelsen. Leder tar
kontakt med leder i Åsgårdstrand MR. Nils Magnus, Anne og Bente er med i arbeidsgruppe for denne
høringen.
Sak 019/15 Møte med politikere i Horten før valget

Vedtak:
MR Støtter tiltaket og tar informasjonen til orientering.
Sak 020/15 Åpen post - mars

Vedtak:
Neste menighetsrådsmøte flyttes til 28. april.
Sak 021/15 Orienteringssaker - mars 2015
Møtebehandling:
Nytt fra sogneprest: Stabsutviklingsprosjektet fortsetter og gir gode opplevelser.
Det er nå bare en medliturg igjen på Nykirke og vi må prøve å skaffe flere.

For Nykirke menighetsråd
Bente Aas-Haug
Sekretær
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Møtebok for Nykirke menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

28.04.2015
kl. 19:00
Nykirke (Kirkestua)

Tilstede:
Anne Synnøve K. Moskvil, Nils Magnus Hovland, Aud Wold , Solveig Solberg, Bente Aas-Haug .
Meldt forfall:
Ragnhild Lian.

Saker
Innkalling og referat fra sist møte ble godkjent

Sak 022/15 Oppfølging nytt opplegg for konfirmantundervisningen
Møtebehandling:
Samtale og gjennomgang av forslag til endringer av konfirmantopplegget.

Vedtak:
Menighetsrådet gir sin tilslutning til det nye opplegget for konfirmantundervisning på bakgrunn av at dette er
et prøveår og at det skal evalueres etter et år.
Menighetsrådet vil berømme Kateket for nytt opplegg og nye metoder og aktiviteter i
konfirmantundervisningen. Vi er fremdeles litt usikre på tiltaket «Sjømannskirkekonfirmant» sett i forhold til
hvem som kan delta.

Sak 023/15 Godkjenning av kandidatliste MR-valget
Møtebehandling:
Nominasjonskomiteen la fram sin liste, som inneholder 3 navn.

Vedtak:
Foreløpig kandidatliste til menighetsrådsvalget ble godkjent, og ny ringeliste ble fordelt.

Sak 024/15 Høringssvar - Veivalg for fremtidig kirkeordning
Møtebehandling:
Arbeidsgruppa la fram sitt forslag til høringssvar. Dette ble gjennomgått.

Vedtak:
Arbeidsgruppens forslag ble vedtatt med små endringer. Høringssvaret sendes kirkerådet.
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HØRINGSSVAR
Veivalg for fremtidig kirkeordning
Svar på høringsspørsmålene

1

Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt,
regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor?

Svar:
Ja. Arbeidsgiveransvaret for alle ansatte bør ligge hos Biskopen.
Alle bør ha samme arbeidsgiver.
2

Deler høringsinstansen Kirkerådets vurdering om at dagens finansieringsordning er
den beste til å sikre en bred folkekirke?

Svar: Ja
3

Dersom dagens finansieringsordning for Den norske kirke faller bort, hvilken
ordning vil høringsinstansen gå inn for? Begrunn synspunktet.

Svar: Vi ser ordningen med livssynsavgift som en god løsning.
Da er avgiften lik for alle og ingen kan reservere seg. Midlene fordeles til ulike tros- og
livssynssamfunn etter medlemstall. Avgiften fra personer som ikke er medlem av noe
tros- eller livssynssamfunn overføres til humanitært eller allmennyttig formål.
4

Hvordan kan kirkestrukturen forenkles for at knappe ressurser kan bli rasjonelt
utnyttet?

Svar : Ingen Svar
5

Har høringsinstansen synspunkter på kriteriene for soknestørrelse og
sokneinndeling i en fremtidig kirkeordning?

Svar: Sognets str. avhenger av lokale forhold. Ny sogneinndeling må vurderes i hvert enkelt
tilfelle.
Det er viktig at sognets størrelse ikke blir slik at man mister den lokale forankringen.
Det bør være minst en kirke i hvert sogn.
6

Bør ordningen med to organer for soknet (menighetsråd og fellesråd) videreføres?

Svar: Ja
7

Hvis ordningen videreføres: På hvilket nivå bør fellesorgan for flere sokn ligge
(kommunenivå eller annet nivå, f.eks. prostinivå eller bispedømmenivå)?

Svar: Kommunenivå
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8

Hvis ordningen videreføres: Bør det gjøres endringer i oppgavefordelingen mellom
menighetsråd og fellesråd?

Svar: Nei
9

Bør all virksomhet i soknet underlegges styrings- og ledelsesansvaret til soknets
organer?

Svar: Ja. Men det er viktig å ha styring og ledelse som stimulerer til frivillig engasjement og
godt samarbeid mellom ansatte og frivillige.
10 Hvordan bør daglig ledelse for virksomheten i soknet organiseres?
Svar: Todelt:
Prost: ledelse og oppfølging av stillinger som har med formidling av ord og sakrament
Kirkevergen: ledelse og oppfølging av administrative stillinger,
11 Hvilken rolle bør biskopen ha i en fremtidig kirkeordning?
Svar: Biskopen bør ha arbeidsgiveransvar for alle stillinger samt veiledning og oppfølging av
de som formidler ord og sakrament.

12 Hvilke virkemidler bør biskopen ha for å kunne ivareta tilsynet på en god måte?
Svar: Delegering til Prost og kirkeverge.
13 Hvordan bør utpeking av biskoper skje i en fremtidig kirkeordning?
Svar Ingen Svar
14 Bør bispedømmerådet opprettholdes som rådsorgan på bispedømmenivå, og hva
skal i så fall være bispedømmerådets rolle i kirkestrukturen?
Svar: Ja, Bispedømmerådets rolle bør bli som nå.
15 Hvilke oppgaver bør i så fall legges til bispedømmerådet?
Svar: Som Nå
16 Bør alle ansatte ha den samme arbeidsgiver og hvilket organ bør dette i så fall være?
Svar: Ja, på Bispedømmenivå/bispedømmeråd
17 I hvilken grad bør arbeidsgiverfunksjoner fordeles på de ulike organer? (Biskopen
regnes i denne sammenheng som et organ).
Svar: Biskop må ha arbeidsgiveransvar. Se spm 10.
18 I hvilken grad bør det åpnes opp for lokale og regionale variasjoner i organiseringen
av arbeidsgiveransvaret?
Svar: Opprettholde likhet
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19 Hvordan bør man på best mulig måte ivareta særpreget til prestetjenesten og andre
vigslede tjenester?
Svar: Gjennom oppfølging og veiledning fra Prost/Biskop
20 Har høringsinstansen synspunkter på Kirkemøtets rolle i kirken?
Svar: Ingen Svar
21 Har høringsinstansen synspunkter på hvordan Kirkemøtet skal settes sammen?
Svar : Ingen Svar
22 Har høringsinstansen synspunkter på Bispemøtets oppgaver og rolle i
kirkeordningen, herunder forholdet til Kirkemøtet og Kirkerådet?
Svar: Ingen Svar
23 Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om ledelse av biskopene?
Svar: Ingen Svar
24 Har høringsinstansen synspunkter på Kirkerådets funksjon og sammensetning?
Svar: Ingen Svar
25 Bør ordningen med en egen lærenemnd videreføres, og hvilken funksjon skal en slik
nemnd i så fall ha?
Svar: Ingen Svar
26 Har høringsinstansen synspunkt på hvordan ansvaret for samisk kirkeliv skal
ivaretas i en fremtidig kirkeordning?
Svar: Ingen Svar
27 Har høringsinstansen synspunkt på hvordan ungdomsdemokratiet og Ungdommens
kirkemøte skal ivaretas i en fremtidig kirkeordning?
Svar: Ingen Svar

Sak 025/15 Innspill til Fellesrådets økonomiplan 2016-19
Møtebehandling:
Gjennomgang av planen.

Vedtak:
Vi stryker:
•

Kjøp av vitrineskap til gamle gjenstander
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•

Nye Sitteputer til kirken

•

Talerstol i kirkestua

•

Tiltak for lyddemping i kirkestua.

Disse beholdes:
•

Renovere altertavle

•

Rense alterring og knefall

•

Male kirkebenker

Nye oppføringer:
•

Oppfølging og justering av varmeanlegg.

Begrunnelse: Vi er redd for at den intense varmen i enkelte benker kan skade treverket i benkene og i ytterste
konsekvens være brannfarlig.
Dette i tillegg til at det er svært ubehagelig å sitte i disse benkene.

Sak 026/15 Åpen post april 2015

Vedtak:
Menighetsrådets leder deltar på avslutningen på Hyggetreffet på Nykirke Bedehus. Hun overrekker
menighetsrådets takk for det frivillige arbeidet som er utført gjennom alle de årene hyggetreffet har vært.

Sak 027/15 Orienteringssaker april
Møtebehandling:
Nytt fra sogneprest: Orientering om konfirmanttur til London. 25 deltagere denne gangen.
Fra leder: Minner om møtet med politikere 18.08 i forbindelse med valget. Menighetsrådets medlemmer
oppfordres til å delta og gjerne komme med innlegg.
Konfirmasjonskappene må sees over før konfirmasjonssøndagen.

For Nykirke menighetsråd

Bente Aas-Haug
Sekretær
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Møtebok for Nykirke menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

20.05.2015
kl. 19:00
Nykirke (Kirkestua)

Tilstede:
Anne Synnøve K. Moskvil, Ragnhild Lian, Aud Wold, Solveig Solberg og Nils Magnus Hovland
(sokneprest/referent).
Meldt forfall:
Bente Aas-Haug.

Saker
Innkalling og protokoll fra forrige møte ble godkjent.
Sak 028/15 Regnskapsrapportering - april 2015
Møtebehandling:
Gjennomgang av rapporten.

Vedtak:
Rapporten ble tatt til etterretning.

Sak 029/15 Overføring av gave fra hyggetreffet som legges ned
Møtebehandling:
Hyggetreffet har gjennom en tid støttet Normisjons virksomhet i Mali med spesiell oppmerksomhet på det
arbeidet Møyfrid og Kristian Mioskvil har drevet.

Vedtak:
Menighetsrådet oversender en gave til Normisjon stor kr. 5000 til med særlig henblikk på ekteparet Moskvils
arbeid.

Sak 030/15 Menighetsrådsvalget - status - mai
Møtebehandling:
Leder orienterte.

Vedtak:
Menighetsrådet godkjenner den fremlagte listen. Arbeidet med å finne flere kandidater fortsetter.
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Sak 031/15 Menighetsrådsvalg - evaluering av nominasjon
Møtebehandling:
Det har vært et omfattende arbeid å finne kandidater til valget. En har gått bredt ut og ca 50 personer har fått
henvendelsen. Mange har umiddelbart takket nei, noen har signalisert at det kan bli aktuelt ved neste valg.

Vedtak:
Listen over de forespurte tas vare på til neste valg.

Sak 032/15 Forslag til møtedatoer 2. halvår 2015

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

Sak 033/15 Åpen post mai 2015
Møtebehandling:
Ingen saker til behandling.

Sak 034/15 Orienteringssaker - mai 2015
Møtebehandling:
Ikke noe spesielt å anføre.

For Nykirke menighetsråd
Nils Magnus Hovland
Referent
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Møtebok for Nykirke menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

10.06.2015
kl. 19:00
Hos sokneprest Hovland

Tilstede:
Anne Synnøve K. Moskvil, Nils Magnus Hovland, Aud Wold, Ragnhild Lian, Bente Aas-Haug .
Meldt forfall:
Solveig Solberg.

Saker
Innkalling godkjent. Referat fra forrige møte forelå ikke.

Sak 035/15 Endring av statutter for felles givertjeneste
Møtebehandling:
Gjennomgang av nye statutter.

Vedtak:
Framlagte forslag godkjent med følgende endringer:
Siste avsnitt i pkt. 2 skal lyde slik:
Hvert menighetsråd bør ha en representant og en stemme, og saker avgjøres ved simpelt flertall. Fellesmøtet
for sognene bør avholdes samtidig med fellesmøtet for alle menighetsrådene.
Det bør dessuten leses generell korrektur på statuttene.

Sak 036/15 Forslag til offer 2015 II
Møtebehandling:
Gjennomgang av forslag til offerliste.

Vedtak:
Offerlista som foreslått, men med følgende endringer:
02.08.2015 Givertjenesten
4.10.2015 Misjonsprosjektet
15.11.2015 Misjonsprosjektet
29.11.2015 Menighetenes barne –og ungdomsarbeid
13.12.2015 Musikalsk virksomhet i menigheten

Sak 037/15 Forslag til møteplan høst-15 utsatt fra forrige møte
Møtebehandling:
Gjennomgang av forslag.
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Vedtak:
Tirsdag 1.09,
Tirsdag 13.10 Nytt og gammelt råd. Konstituering av nytt menighetsråd
Tirsdag 10.11
Tirsdag 1.12

Sak 038/15 Menighetsrådsvalg - status juni
Møtebehandling:
Det ble gitt en kort orientering om den endelige lista, og litt snakk omkring praktisk gjennomføring av
valget. Leder ble berømmet for godt arbeid.

Vedtak:
Vi tar informasjonen til orientering.

Sak 039/15 Åpen post juni 2015
Møtebehandling:
Ingen saker meldt.

Sak 040/15 Orienteringssaker juni
Møtebehandling:
Nytt fra sogneprest: Kort orientering fra sognepresten om det nye opplegget for konfirmanter
Orientering fra Fellesrådet om søkere til kirkevergestillingen.

Vedtak:
Vedtak: Den fremlagte informasjon tas til orientering.

For Nykirke menighetsråd

Bente Aas-Haug
Sekretær
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Møtebok for Nykirke menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

01.09.2015
kl. 19:00
Nykirke (Kirkestua)

Til stede:
Anne Synnøve K. Moskvil, Ragnhild Lian, Nils Magnus Hovland, Bente Aas-Haug , Aud Wold,
Solveig Solberg.
Meldt forfall:
Ingen.

Saker
Innkalling til dette møtet og referat fra møtene 20.05 og 10.06 godkjent.

Sak 041/15 Musikalsk aktivitet høsten 2015
Vedtak:
Menighetsrådet vil berømme det arbeidet som utføres av organisten.
Det gjennomføres to musikalske aktiviteter utenom gudstjenestene denne høsten:
En salmekveld i oktober og en «konsert» med barnekoret i nov.

Sak 042/15 Gudstjenesteordning
Vedtak:
Menighetsrådet ber staben legge fram endelig forslag tilordning med dåp og nattverd,
konfirmasjonsgudstjeneste, familiegudstjeneste og familiemesse.

Sak 043/15 Søknad om støtte til sorggrupper for barn og ungdom i Vestfold
Vedtak:
Menighetsrådet bevilger 1000 kr. til støtte til sorggruppe for barn og unge i Vestfold. Vi ber
administrasjonen overføre bevilgningen til oppgitte konto.

Sak 044/15 Program høsten 2015
Vedtak:
Framlagte program ble godkjent, distribusjonen avtales senere
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Sak 045/15 Kirkevalget 2015 - status aug-sep
Vedtak:
Valgfunksjonærer: Bente Aas-Haug og Aud Wold 8,30 – 14,00, Ragnhild Lian 14,00 – 18,30, Anne Kjær
Moskvil 18,30 – 21,00. Anne kan også være med på telling etterpå.

Sak 046/15 Revisjonsberetning årsregnskap 2014
Vedtak:
Revisjonsberetningen taes til etterretning.

Sak 047/15 Åpen post september 2015
Møtebehandling:
Gudstjenesteliste for perioden 01.08.15 – 17.01.16
Vedtak:
Framlagte gudstjenesteliste for perioden 01.08.15 – 17.01.15 ble vedtatt.

Sak 048/15 Orienteringssaker september
Møtebehandling:
Kirkekaffe for høsten ble avtalt
Protokoll fra ungdommens bispedømmeråd mottatt
Nytt fra sogneprest:
Kort orientering fra sognepresten om staben.
11 konfirmanter er innmeldt i vår menighet i år – 81 til sammen i Borre
Tonje Røgeberg er tilsatt som ny kateket
Orientering fra Fellesrådet om saker som skal opp på møtet 3.09
Vedtak:
Den fremlagte informasjon tas til orientering.

For Nykirke menighetsråd

Bente Aas-Haug
sekretær
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Møtebok for Nykirke menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

13.10.2015
kl. 19:00
Nykirke (Kirkestua)

Tilstede:
MR 2011-2015:
Anne Synnøve K. Moskvil (leder), Ragnhild Lian, Nils Magnus Hovland (sokneprest), Aud Wold og
Solveig Solberg.
MR 2015-2019:
Anne Synnøve K. Moskvil (leder), Øyvind Lohne, Sigrid Johansen, Synnøve Svendsen, Torill Flåten, Elin
Marie K. Moskvil, Svein Gunnar Askjem og Nils Magnus Hovland (sokneprest).
Meldt forfall:
Bente Aas-Haug.

Saker
Innkalling og referat fra forrige møte ble godkjent.

Sak 049/15 Godkjenning av ny grunnordning for gudstjenester
Møtebehandling:
Kommentarer:
Til pkt. K, om integrering av trosopplæring i gudstjeneste:
«…ved deltakelse av menighetens barne- og ungdomsgrupper…»
Dessuten ble det påpekt at det serveres kirkekaffe hele året.

Vedtak:
De fremlagte forslagene godkjennes med ovennevnte endringer/tillegg. Saken oversendes Prosten til endelig
godkjennelse.

Sak 050/15 Fastsetting av offerformål 13. september

Vedtak:
Offerformål 13. september: Menighetens arbeid.

Sak 051/15 Bruk av midler fra givertjeneste - dekning av salmebøker

Vedtak:
Nykirke menighetsråd tiltrer forslaget fra Borre menighetsråd. Innkjøp av de nye salmebøkene dekkes av
givertjenesten.
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Sak 052/15 Fastsetting av statutter for felles givertjeneste
Møtebehandling:
3. setning i pkt. 2 strykes. (Setningen står to ganger.) Det presiseres at givertjenestens midler er forbeholdt
dem som har bostedsadresse i Borre, Nykirke og Åsgårdstrand sogn

Vedtak:
Forslaget til nye statutter for givertjenesten tiltres med ovennevnte endringer/tillegg.

Sak 053/15 Godkjenning av menighetsrådsvalget

Vedtak:
Menighetsrådet godkjenner valget. Protokollen er undertegnet og vedlegges referatet.

Sak 054/15 Åpen post oktober 2015
Møtebehandling:
Ingen saker meldt.

Sak 055/15 Orienteringssaker oktober
Møtebehandling:
Leder/stab/sogneprest: Menighetsrådet presenteres ved gudstjenesten 15. november. Konfirmantarbeidet er
kommet godt i gang. Merethe Ask er ansatt som klokkervikar.
Tonje Folkestad Gonzalez er sykmeldt inntil videre. Rahel Landsend vikarierer.
Fellesrådet: Leder refererte. Satsene på kirkegården er forhøyet.
Programkomiteen: Det legges opp til tre samlinger på våren.
Nykirke har fått tildelt kr. 3070 i trosopplæringsmidler.
Brev fra Kirkerådet ang flyktningesituasjonen.
Det blir kurs for nye MR 4. november, nytt kurs på nyåret (regionalt). Det arrangeres også kurs for FR 10.12
lokalt og 3.2 regionalt.

Vedtak:
Tatt til orientering.

Sak 056/15 Konstituering av nytt menighetsråd

Vedtak:
Leder: Anne Synnøve Kjær Moskvil
Nestleder: Øyvind Lohne
Sekretær: Synnøve Svendsen
FR:

Anne Synnøve Kjær Moskvil; vararepresentant: Svein Gunnar Askjem
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Elin Kåsin Moskvil: vararepresentant: Synnøve Svendsen.

Sak 057/15 Valg - andre oppgaver

Vedtak:
Ansvarlig for kirkekaffe: Sigrid Johansen.
Ansvarlig for plakatoppsettning: Synnøve Svendsen.

Sak 058/15 Møteplan for resten av 2015

Vedtak:
De to siste møtene i 2015 holdes onsdag 11. november i Kirkestua og onsdag 2. desember i Ospeveien 11.

For Nykirke menighetsråd

Nils Magnus Hovland
Sokneprest/sekretær
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Møtebok for Nykirke menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

11.11.2015
kl. 19:00
Nykirke (Kirkestua)

Tilstede:
Anne Synnøve K. Moskvil (leder), Øyvind Lohne (nestleder), Elin Marie K. Moskvil, Svein Gunnar Askjem,
Nils Magnus Hovland (sokneprest), Synnøve Svendsen (sekretær).
Meldt forfall:
Ingen
Innkalling og referat fra forrige møte ble godkjent.
Saker
Sak 059/15 Oversikt over det arbeidet som menigheten driver i dag
Møtebehandling:
Leder orienterte om arbeidet som finnes:
Gudstjenester
Kirkekaffe (frivillige)
Barneklubb 4-10 år (frivillige) med kaffe for foreldre
Ungdomsklubb fra 7. klasse (frivillige)
Barnekor fra 1. klasse (organisten)
ca 4 kirkekonserter i året (organist + programkomite)
Kirkebok til 4- og 6-åringer
Konfirmantundervisning (kateket og prest)
Fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp (konfirmanter og menighetsrådet)
Juleblomster til eldre (menighetsrådet)
Dåpssamtaler (prest)
Sørgesamtaler (prest)
Forbønn (prest)
Institusjonsbesøk og -andakt
Ofringer til misjons- og veldedige organisasjoner
Misjonsprosjekt (Normisjon)
Fest for frivillige (menighetsrådet)
Jubileumstreff for 50-årskonfirmanter
I samarbeid med Borre og Åsgårdstrand menigheter:
Babysang (trosopplærer)
Venneklubb for psykisk utviklingshemmede (prester, diakon)
Ungdomsledertrening "Tjen!" (kateket)
Sorggrupper (diakon)
Punktarrangementer for ulike aldersgrupper (trosopplærer):
Lys våken
Tårnagenter
Kirkekino
Bo-hjemme-leir (trosopplærer, frivillige)
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Sak 060/15 Ønsker og planer for arbeidet i menighetsrådet
Møtebehandling:
Viktig å holde fast ved det vi har. Vi har allerede aktive barne- og ungdomsklubber, kan vi få til noe for
aldersgruppa i mellom (ca. 9-12 år)
Vi vil også gjerne ha et tilbud til voksne. F.eks. bibelgruppe, foredrag etc.?

Vedtak:
Øyvind Lohne undersøker om det er mulighet for å starte noe på Nykirke tilsvarende «Robotix»-klubben som
drives i Sentrumskirken.
Et eventuelt tilbud til voksne vil vi komme tilbake til etter nyttår.

Sak 061/15 Presentasjon av menighetsrådet

Vedtak:
Menighetsrådet presenteres under gudstjenesten i Nykirke kirke 15. november 2015.

Sak 062/15 Bispedømmerådsvalg 2. valgomgang
Møtebehandling:
Valget ble avholdt etter gjeldende retningslinjer.

Sak 063/15 Utdeling av blomster til eldre til jul
Møtebehandling:
Det ble foreslått å heve aldersgrensen fra 75 til 80 år.
Hva slags blomster skal vi bruke? Julestjerner er allergifremkallende.
Hvem skal ha ansvaret? Skal vi fortsatt handle på Gjennestad?

Vedtak:
Alle over 80 år får blomster. Vi bytter til julegleder. Synnøve får ansvaret for bestilling og delegering av
utdeling. Vi handler hos Nyland i Horten.

Sak 064/15 Måltider under Lys våken - organisering

Vedtak:
Øyvind ordner med pizza. Synnøve kan være med på noe. Solveig Solberg spørres om hun kan hjelpe til.
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Sak 065/15 Oppnevning av misjonskontakt og KN-kontakt

Vedtak:
Vi oppretter ingen KN-kontakt siden vi er et lite råd og siden organiseringen av konfirmantundervisningen
likevel gjøres fra kontoret.
Misjonskontakt. Øyvind tar muligens jobben, men må tenke på saken.

Sak 066/15 Medarbeiderfest - tidspunkt

Vedtak:
Festen flyttes fra desember til nyåret. Vi kommer tilbake til dette senere.

Sak 067/15 Åpen post november 2015
Møtebehandling:
Inger saker meldt denne gang.

Sak 068/15 Orienteringssaker november
Møtebehandling:
Orientering tatt til etterretning.

For Nykirke menighetsråd
Synnøve Svendsen
Sekretær
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Møtebok for Nykirke menighetsråd
02.12.2015
kl. 19:00
Nykirke (Kirkestua)

Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

Tilstede:
Anne Synnøve K. Moskvil, Øyvind Lohne, Elin Marie K. Moskvil, Svein Gunnar Askjem, Nils Magnus
Hovland, Synnøve Svendsen.
Innkalling og referat fra forrige møte ble godkjent
Saker

Sak 069/15 Oppfølging av saker fra møtet i november - Sak 60+65/15
Vedtak:
Sak 60/15 Ønsker og planer for arbeidet i menighetsrådet
Vedtak: Øyvind har undersøkt litt ang. Å sende tekstmeldinger til interesserte om ting som skjer i
menigheten. Siden vi ikke har gudstjeneste hver søndag, kan det være nyttig å minne om når og hva slags
gudstjeneste det skal være. Vi kommer tilbake til dette.
Sak 65/15 Oppnevning av misjonskontakt.
Vedtak: Øyvind tar jobben

Sak 070/15 Budsjettjustering 2015

Vedtak:
Framlagte regnskapsrapport pr 1.11.15 tas til orientering. Foreslåtte budsjetteringer vedtas.

Sak 071/15 Offerformål - de fire første søndagene

Vedtak:
Vi holder fast på fordelingen 50/50, og forslagene for de fire søndagene godtas.
Dato

Dag

Kirke

Kl

Gudstjeneste

Takkoffer til

03.01.2016 KrÅp

Nykirke kirke

11:00 Gudstjeneste

Menighetens misjonsprosjekt

17.01.2016 3siå

Nykirke kirke

11:00 Gudstjeneste

Menighetens arbeid

31.01.2016 KrFo

Nykirke kirke

11:00 Gudstjeneste

Det norske bibelselskap

14.02.2016 1sif

Nykirke kirke

11:00 Gudstjeneste

Kirkens SOS, Tunsberg
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Sak 072/15 Dato for menighetsrådsmøter første halvår 2016

Vedtak:
De foreslåtte datoene vedtas.
Onsdag 20. januar
Onsdag 17. februar
Torsdag 10. mars (felles møte med alle menighetsrådene)
Onsdag 13. april
Onsdag 11. mai
Onsdag 8. juni

Sak 073/15 Orienteringssaker desember 2015
Møtebehandling:
Leder: Barneklubben og barnekoret har hatt julespill i kirken med stor oppslutning.
Det blir konsert med Julekoret i kirken 9. desember kl. 18 og 20. Overskuddet går til «Hjelp oss å hjelpe».
Takkekort fra Grete Rasten i forb. med fødselsdagshilsen fra menighetsrådet.
Sokneprest: «Lys våken» gjennomført for første gang i Nykirke. Stor ros til lederne! Leirdeltakerne sang og
leste under gudstjenesten. De var også med ved kirkekaffen.
Det blir julevandring med 5-åringene den 9.12.
Skolegudstjeneste 11.12.
Vi synger julen inn 13.12.
Fra fellesrådet: Kirkevergen innviterer til utvidet samarbeid med kommunen. De skal ha tre såkalte
møtepunkter pr. år.
Prosten informerte om at prestene nå får arbeidstid, ikke arbeidsdager som tidligere.
Det ble nedsatt en valgkomite for valg av ny leder og nestleder i fellesrådet.
Fellesrådets budsjettendring tas til orientering.
For Nykirke menighetsråd
Synnøve Svendsen
Sekretær

