DEN NORSKE KIRKE
Horten menighet

Møtebok for Horten menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

03.12.2014
kl. 19:00
Sentrumskirken

Tilstede:
Sissel Karin Vea Eggen, Morten Sæthern, Inger Asbjørg Sjøblom, Lars-Erik Ulvund,
Inger Johanne Yndestad, Ingrid Jevne Schmidt, Hilde Nornes, Frode Magnar Andersen.
Meldt forfall:
Trond Fykse Tveit, Arnfinn Guttorm Strøm, Arne T Wisløff, Gunnar Rio.

Saker
Innkalling og referat fra sist møte ble godkjent.

Sak 065/14 Budsjettjusteringer
Møtebehandling:
Forslag til vedtak tas til følge.

Vedtak:
Fremlagte regnskapsrapport tas til etterretning.
Mindreforbruket for 2014 fra prosjekt 100001 Musikkfestival på kr. 24426,- avsettes til bundet fond for
fremtidig musikkfestival.
Foreslåtte budsjettjusteringer vedtas slik rapport datert 23.11.viser.

Sak 066/14 Prioritering av innkjøp - gjenværende trosopplæringsmidler
Møtebehandling:
Gjenværende midler er ca 10 000,00 , redusert fra tidligere opplyst sum grunnet nye bilag som er tilkommet
regnskapet.
Tillagt punktene i saken; Dåpskluter
Finnes bærbar datamaskin på huset.
Kontorrekvisita og skap for oppbevaring settes på vent.

Vedtak:
Trosopplærere gis fullmakt.
Prioriteringsrekefølge
1. Dåpskluter, laget på Madagaskar, støtter samtidig misjonsprosjekt
2. 6-års bøker
3. Bøker fra IKO
4. Bærbar cd-spiller
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Sak 067/14 Valg av leder og nestleder for siste del av menighetsrådsperioden

Vedtak:
Sissel Vea Eggen valgt som leder for siste del av menighetsrådsperioden – 8 av 8 stemmer.
Inger Johanne Yndestad valgt som nestleder for siste del av menighetsrådsperioden – 8 av 8 stemmer.

Sak 068/14 Gudstjenesteliste 1. halvår 2015
Møtebehandling:
Passet på å få nok gudstjenester med mulighet for dåp.
Kveldsgudstjeneste lagt til andre søndag i måneden.
Ta vare på felles gudstjenester for Horten/Sentrumskirken
Gudstjenesten på Karistua er ikke i listen.
Friluftsgudstjenesten på Bassenglokket Påskemorgen klokken 9.00 er ikke med i listen.

Vedtak:
Gudstjenesteplanen godkjennes med følgende tillegg/endringer:
− Gudstjeneste/andakt på Karistua på Kristi Himmelfartsdag
− Gudstjeneste/andakt på Bassenglokket på Påskemorgen

Sak 069/14 Offerformål 1. halvår 2015

Vedtak:
• Misjonsprosjektet får 4 ofringer pr. år, 2 pr. semester (i.h.h.t. avtale med NMS)
• Stiftelsen Sentrumskirken får 1 gang pr. måned
• Det tildeles egne offer med 60% av søndagene og eksternt med 40% (tidligere var fordelingen 50/50)
• Kirkens Nødhjelp får offeret på julaften
• Menighetens arbeid får offeret på konfirmasjonsgudstjenestene
Det lages et utkast basert på tidligere års offerlister og i henhold til prinsippene i saksfremstillingen. (se over)
Listen legges fra til orientering på møtet i januar

Sak 070/14 Forslag til møteplan 1. halvår 2015

Vedtak:
Møtedato i januar; torsdag 15. januar
Ny møtedato i februar; onsdag 11. februar
Felles møte med de andre menighetsrådene; torsdag 12. mars.
Ny møtedato i april; onsdag 15. april
Ingen møtedato i mai.
Ny møtedato i juni; 4.juni
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Sak 071/14 Nominasjonskomite, valgstyre
Møtebehandling:
Nominasjonskomitéen skal ringe mulige kandidater og spørre om de kan tenke seg å stille til valg som
representant i Horten Menighetsråd under kirkevalget 2015.

Vedtak:
Valgstyre:
Menighetsrådet konstitueres som valgstyre med Inger Johanne Yndestad som leder.
Nominasjonskomité:
Kjersti Eckholt Nilsen?
Bente Eckhoff?
Arne T. Wisløff – Inger Johanne tar kontakt
Torbjørn Høye, Rune Furberg Akselsen, Daniel Krüger? – Lars-Erik tar kontakt

Sak 072/14 Nominasjon av kandidater til bispedømmerådsvalg

Vedtak:
Horten Menighetsråd foreslår:
Merete Kjønnø Dahl
Christine Krüger
Andreas Nornes
som kandidater til bispedømmerådsvalg.
Soknekonsulenten spør på vegne av menighetsrådet

Sak 073/14 Etablering av lederforum
Møtebehandling:
Et arbeidsmøte og et inspirasjonsmøte (evt ekstern andakts-/foredragsholder) pr. år.

Vedtak:
Vi er gjerne med på denne idéen.

Sak 074/14 Åpen post
Møtebehandling:
Musikkfestival:
Pynting av kirken til musikkfestival.
To oppsatser gjøres i stand til gudstjenesten på søndag 1. februar, dette vil være pynt gjennom uka.
Kirkekaffe søndag 1. februar – vi feirer orgelets 1-års dag.
Det foreligger et foreløpig program. Alle programposter er festet.
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Vedtak:
Menighetsrådet tar ansvar for pynting av kirken til musikkfestival.
Innkjøp av oppstartspakke fra TicketCo for billettsalg, først og fremst for Musikkfestivalen, men også for
fremtidige arrangementer. Vi garanterer for kjøpet, men ønsker at det skal tas av midlene fra overskuddet for
tidligere musikkfestival.

Sak 075/14 Orienteringssaker desember 2014
Møtebehandling:
Nytt fra leder/AU:
Flerkulturell kvinnegruppe ønsker å leie rom til å avholde sine sammenkomster. Soknekonsulenten følger
opp.
Nytt fra diakoniutvalget:
Jobber videre med en møteserie med oppstart høsten 2015. Inspirasjon fra Frans av Asissis ti levesetninger.
Ønsker en mannlig representant i diakoniutvalget.
Sentrumskirken:
Nytt medlem i Stiftelsen Sentrumskirken – Knut Terje Ulvund
Velges for to år fra 1. 1.2015
Det er ønskelig med en ansatt inn i styret for Stiftelsen Sentrumskirken.
Nytt fra fellesrådet:
Det er tatt mål av korset på klokketårnet i Sentrumskirken for å bytte dette ut med et nytt i tre eller
aluminium.

Sak 076/14 Budsjett 2015 - Stiftelsen Sentrumskirken
Møtebehandling:
Videreføre kontakten med Castor Kompetanse om utbedringer i Sentrumskirken.
Ta kontakt med yrkesopplæringen i Vestfold om utbedring av skader på bygningsmasse i Sentrumskirken.
Dette kan gjøre arbeidene billigere.

Vedtak:
Trosopplæringstiltak skal på lik linje med konfirmantarbeidet betale leie for lokalene i Sentrumskirken.
Postene 6600 og 6695 må sees på under ett.
6600 REP. OG VEDLIKEHOLD BYGNINGER settes til 100 000,00
6695 REHABILITERING AV KIRKEBYGG settes til 0,00
-272 282,00 Resultat 2014, leie/tilskudd fellesrådet fratrukket renholdsutgifter.

For Horten menighetsråd

Lars-Erik Ulvund
Sekretær
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Møtebok for Horten menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

15.01.2015
kl. 19:00
Sentrumskirken

Tilstede:
Sissel Karin Vea Eggen, Hilde Nornes, Inger Asbjørg Sjøblom, Lars-Erik Ulvund, Inger Johanne Yndestad,
Ingrid Jevne Schmidt, Gunnar Rio, Arne T. Wisløff, Frode Magnar Andersen.
Meldt forfall:
Trond Fykse Tveit, Morten Sæthern, Arnfinn Guttorm Strøm.
Styret i Stiftelsen Sentrumskirken:
Nina Norhus, Nils Atle Berge, John Inge Waage, Knut Terje Ulvund.
Kirkevergen i Horten: Carsten Furuseth

Saker
Innkalling ble godkjent
Referat fra sist møte ble godkjent med følgende oppdateringer.
Sak 071/14: Nominasjonskomite til menighetsrådsvalget: Kjersti Eckholt Nilsen, Bente Eckhoff, Torbjørn
Høye, Rune Furberg Akselsen, Daniel Krüger har sagt ja og tiltrer Nominasjonskomiteen.
Sak 074/14: Horten menighetsråd har ansvar for kirkekaffe søndag 1. februar, feiring av orgelets 1-års dag.

Sak 001/15 Godkjenning av nytt styremedlem
Møtebehandling:
Kåre Holen har sagt ja til å sitte i styret for Sentrumskirken. Det er menighetsrådet som godkjenner
styremedlemmer, noe vi gjør med glede.

Vedtak:
Kåre Holen godkjennes som styremedlem i styret for Sentrumskirken for en periode på 2 år.

Sak 002/15 Samtale med styret i Sentrumskirken
Møtebehandling:
Huskomité/driftsgruppe
Soknepresten (Frode Magnar Andersen) har erfaring fra tidligere arbeidsplass med en
huskomité/driftsgruppe for bygningsmassen.
En slik huskomité/driftsgruppe kan ha ansvar for skifte av lyspærer, småreparasjoner og andre ting som
må/kan gjøres av lekfolk.
Det bør finnes et lager for forbruksmateriell som det ikke må gå tomt for.
Det må utarbeides en instruks for opprydning etter arrangement.
En eventuell huskomité må få tildelt en instruks for hva de skal gjøre.
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Det skal/bør være et brukermøte minst to ganger i året.
Arbeidsprosess med kirkebygget
Castor Kompetanse har vært leid inn for å undersøke hva som må gjøres med kirkebygget.
Det ble utarbeidet en mindre detaljert rapport etter en lett undersøkelse i februar 2014.
Videre undersøkelser og pris på arbeider nærmere spesifisert av Stiftelsen Sentrumskirkens styre har blitt
utført i løpet av høsten 2014. En endelig rapport for dette kommer i løpet av uke 4.
Kirkevergen har positive erfaringer med Castor Kompetanse fra arbeider med andre kirkebygg. Castor
Kompetanse har erfaring med utbedring/vedlikehold av kirkebygg.

Vedtak:
Huskomité/driftsgruppe: Menighetsrådet anbefaler Stiftelsen Sentrumskirkens styre å se på en løsning med
et huskomité eller driftsgruppe. Eventuelt om det finnes midler til å opprette en mindre stilling (10 %) som
tar seg av oppgavene. Kirkevergen sier seg villig til å finne plass til denne blant sine ansatte.

Sak 003/15 Oppnevning av kontaktpersoner - fasteaksjonen

Vedtak:
Trond Fykse Tveit stiller i aksjonskomitéen, Hilde Nornes og Inger Asbjørg Sjøblom stiller i en
arbeidsgruppe for fasteaksjonen.

Sak 004/15 Utleie av kirkerommet i Sentrumskirken
Møtebehandling:
Dette er å betrakte som en prinsipiell sak.
Hvordan stiller menighetsrådet seg til en mulig søknad, hvis en annen kristen menighet ønsker å leie
kirkerommet til gudstjenestebruk.

Vedtak:
HMR er åpne for et videre arbeid med denne saken.
Sakens formelle side må avklares med prost og biskop da kirkerommet er vigslet.

Sak 005/15 Horten kirke 1. søndag i advent 2015
Møtebehandling:
Utleie av Horten kirke til julekonserter – i desember måned.

Vedtak:
Vi ønsker Hanne Krogh og tre tenorer i samarbeid med Borre vocale velkommen søndag 6. desember 2015.
Fra og med 2016 gjelder følgende:
Søknad om leie av Horten kirke i desember kan tidligst sendes 15. januar (medio januar) inneværende år.
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Sak 006/15 Oppfølging av MR-valget - januar
Møtebehandling:
Forberedelser til menighetsrådsvalget. Oppdatering av status.

Vedtak:
Frode Magnar Andersen, Sissel Vea Eggen og Gunnar Rio deltar på kompetansesamling for MR-valget
10.februar
Inger Johanne Yndestad deltar 5. februar i et annet sokn.
Hilde Nornes deltar for en annen enhet.

Sak 007/15 Åpen post januar 2015
Møtebehandling:
Innleid musikk
Innleid musikk meldes i gudstjenestelisten. Det er allerede satt opp et antall gudstjenester hvor dette er
ønsket. Videre gang i denne saken behandles på neste møte. Vi må vite noe om budsjettet.
Nøkler på avveie
Det er konkrete tilfeller av nøkler til Sentrumskirken på avveie. Saken følges opp.
Kirkekaffe 1. februar
Det praktiske med kirkekaffe 1. februar i Horten kirke, første søndag i musikkfestuka.

Vedtak:
Inger Johanne Yndestad tar ansvar for kirkekaffen søndag 1. februar i Horten Kirke (første søndag i
musikkfestuka). Hun får med seg Hilde Nornes og Inger Asbjørg Sjøblom til å bake å stelle i stand.

Sak 008/15 Orienteringssaker januar 2015
Møtebehandling:
Invitasjon UBDM sendes til trosopplærer.
Plakat for Musikkfest kan skrives ut og henges opp.

For Horten menighetsråd
Lars-Erik Ulvund
sekretær
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Møtebok for Horten menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

11.02.2015
kl. 19:00
Sentrumskirken

Tilstede:
Sissel Karin Vea Eggen, Hilde Nornes, Lars-Erik Ulvund, Inger Johanne Yndestad, Ingrid Jevne Schmidt,
Morten Sæthern, Arne T. Wisløff, Frode Magnar Andersen.
Meldt forfall:
Trond Fykse Tveit, Inger Asbjørg Sjøblom, Gunnar Rio, Arnfinn Guttorm Strøm.

Saker
Innkalling og referat fra sist møte ble godkjent med følgende endringer:
Ragnhild Vildalen Schmidt var også tilstede på forrige møte.
Sak Endring av rettelser i forrige referat: Følgende personer har sagt ja til å være en del av
nominasjonskomiteen i forkant av menighetsrådsvalget 2015: Inger Johanne Yndestad, Kjersti Eckholt
Nilsen, Bente Echoff.
Følgende har IKKE sagt ja: Torbjørn Høye, Rune Furberg Akselsen og Daniel Krüger

Sak 009/15 Orientering om Lillåssenteret

Vedtak:
Horten Menighetsråd er enig i styrets vedtak om at advokat må kontaktes for å hjelpe med forhandlinger med
kjøper om uenigheter rundt salget av Lillåssenteret.

Sak 010/15 Status for menighetsrådsvalget
Møtebehandling:
Samtale om hva som er viktig av Menighetsrådet oppgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ta vare på fellesskapet i menigheten. Skape møteplasser hvor menighetens medlemmer føler seg
velkomne.
Samle inn penger til ulike formål. Så som nytt orgel i Horten kirke.
Inkludere alle: Unge så vel som gamle.
Holde liv i utvalgene. Beholde og utvikle aktiviteten i menigheten.
o Frivillighetsfesten er et positivt innspill som bidrar til å beholde de frivillige i menigheten.
Vekke og nære menighetslivet.
Det vi er gode på.
Ny gudstjenesteordning.
Menighetsbladet.
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•
•
•

Savner en ordning for fremtidige saker. At vi kan planlegge møtene litt lenger tid i forkant.
Mindre tid på detaljer. Mer tid på saksbehandling
Informere menigheten bedre om aktiviteten i kirken.
Legge inn en liten informasjonsbolk i kirkekaffen.

Lærer menigheten bedre å kjenne ved å være med i menighetsrådet. Det er nyttig lærdom å være med å
arrangere de forskjellige aktivitetene i og rundt menigheten.

Vedtak:
AU tar med tankene i arbeidet videre mot valget.

Sak 011/15 Lokal gudstjenesteordning
Møtebehandling:
Soknepresten orienterte om detaljer i lokal grunnordning som ikke er jobbet nok med.

Vedtak:
Saken må behandles i gudstjenesteutvalget, og tas tilbake til menighetsrådet for nytt vedtak.

Sak 012/15 Oppsummering av årets festival
Møtebehandling:
Arrangementsmessig veldig bra. Oppmøtemessig veldig dårlig.
Tre ”hovedkonserter”, tre klassiske konserter. Tidligere har det vært et klassisk arrangement
(Marinemusikken, torsdag) og et litt mer populærmusikkrettet arrangement (fredag). Dette fikk vi dessverre
ikke til i år.
126 betalende besøkende til Operakafeen på lørdag.
Solveig Kringlebotn med crew var veldig fornøyd med arrangementet fredag.
Det er allerede tanker om mulige arrangementer til neste års musikkfest.
Årets musikkfest vil gå med underskudd. Mangel på en sterk hovedsponsor og skeivfordeling i oppmøte til
arrangementene er hovedårsak til underskuddet.

Sak 013/15 Årsregnskap 2014

Vedtak:
Avdeling menighetsråd (2101): Midreforbruk, kr. 11.731,68, avsettes til disposisjonsfond menighetsrådet
(2560000).
Avdeling kateket (2102): Mindreforbruk , kr. 16.820,05, avsettes til disposisjonsfond kateket (2560010).
Avdeling diakon (2103): Mindreforbruk, kr. 12.955,12 avsettes til disposisjonsfond diakoni (2560013).
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Avdeling trosopplæring (2105): Merforbruk, kr. 12.932,12 innarbeides og dekkes i budsjettet og regnskapet
for 2015.
Regnskapet tas til orientering og forslag til vedtak tas til følge.

Sak 014/15 Budsjettbehandling 2015
Møtebehandling:
Årets musikkfest vil gå med underskudd. Mangel på en sterk hovedsponsor og skeivfordeling i oppmøte til
arrangementene er hovedårsaker til underskuddet.

Vedtak:
Forslag til vedtak tas til følge. Budsjettforslaget for 2015 er utarbeidet av administrasjonen ut fra forbruk og
signaler fra regnskapet 2014.
Se nedenforstående tabell:
Art

Tekst

Regn. tot
2015

1600-1659
1700-1789
1840-1859
1860-1880

Inntekter:
Brukerbet.salg
,avg,leieinnt.
Refusjoner/ov
erføringer
Tilskudd fra
FR/MR
Andre
tilskudd,gaver
etc.
Sum
driftsinntekter

Utgifter:
Lønn- og
1010-1099 sos.utg.
Kjøp av varer
1100-1299 og tjenester
Kjøp av
tjenester,
1300-1399 intern kat
1400-1499 Overføringer
Sum
driftsutgifter
Brutto
driftsresultat
Finansielle
inntekter/utgi
fter:
Renteinntekte
1900 r og utbytte
Netto
Finansinnt./ut
gifter
Netto

2101MR
2015

2103
Diak

2102 Katk
2015

2105
Trosop

-128500,00

2014

2014

2013

-1000,00
-75000,00 12000,00

-8000,00

-225900

-248096

-205876

-75000

-75000

-82450

-199320

-199320

-207631

-553000

-645469

-1075416

-1141426

0,00 36500,00

77000,00
-536000
-859000,00 -526500,00 -198000,00 90000,00 44500,00 -1036220
-406000,00 -329000,00

128000,00

400068,00

139500,00

87000,00

87000,00

249000,00

Rev.
regnsk.

2015

-92000,00

137000,00

Just.budsj

2015

-237500,00 -105500,00 -123000,00
-87000,00

Oppr..
budsj

5000,00

0,00

207250

207250

64345

193000,00 36000,00 31568,00

532382

532382

759419

0,00

75000

75000

82450

191000,00

58000,00

242000

387611

1263456

873068,00

545500,00

198000,00 98000,00 31568,00

1056632

1202243

2169670

14068,00

19000,00

20412

126827

1028244

-12000,00

-12000,00

-25700

-25700

-42507

-12000,00

-12000,00

0

0,00

0

-25700

-25700

-42507

2068,00

7000,00

0

8000

-12932

-5288

101127

985737

0

4000,00

8000,00

-12932
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driftsresultat

1930
1940-1949
1950-1959
1980

1530
1540-1549
1550-1559
1580/1980

Interne
finansieringstr
ans.
Bruk av udisp.
Overskudd
Bruk av
disp.fond
Bruk av bund
fond
Regnskapsmes
sig merforb
Bruk av
avsetninger
Avsetning til
tidl. År
(undersk.)
Avsatt til
disp.fond
Avsatt til
bundne fond
Regnskapsmes
sig res.
Sum
avsetninger
Resultat

0,00
0,00

0,00

-10000

-29563

-42569

-15000,00

-7000,00

-6712

-135323

-1024846

-16712

-164886

-1067415

0,00

0

1834

593

0,00

0

17729

21976

0,00

22000

44196

60943

12932

0

0

-1834

-8000

0,00
-15000,00

-7000

0,00

-8000

12932,00

0

12932,00

0

0

0

12932

22000

63759

81678

0,00

0

0

0

0

0

0

0

Sak 015/15 Oppmerksomhet når noen slutter og begynner
Møtebehandling:
En frivillighetsfest annethvert år bør/kan være en måte å takke de frivillige i menigheten på.
Det oppfordres til at leder/kontaktperson for hvert utvalg/hver enhet må holde oversikt over sin gruppe og
takker.
For de som har bidratt i gudstjenesten kan det avtales med vedkommende at det kan markeres/meldes i
gudstjenesten. Dette er stabens oppgave.

Vedtak:
Vi ønsker å arrangere en frivillighetsfest annethvert år.

Sak 016/15 Offerliste våren 2015
Møtebehandling:
Vi vil vite litt mer spesifikt hva pengene i Horten Normisjons misjonsprosjekt går til.

Vedtak:
Rettelse: 1. mars i Sentrumskirken går til Horten Normisjons misjonsprosjekt
Ellers tas offerlisten for våren 2015 til etterretning.
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Sak 017/15 Åpen post februar
Møtebehandling:
Ingen saker denne gang.

Sak 018/15 Orienteringssaker februar
Møtebehandling:
Trosopplæringsutvalget oppfordres til å søke blant foresatte til deltagerne på ulike tiltak etter nye
medlemmer til utvalget. Menighetsrådet er på utkikk etter mulige kandidater og vil underrette utvalget
dersom aktuelle kandidater melder seg.
Gudstjenesteutvalget oppfordres til å se på muligheten for å ha en informasjonsbolk under kirkekaffen hvor
blant annet søk etter utvalgsrepresentanter kan være tema.

PUST og Ungdomsmusikken/Rein Aleksander har et ønske om å leie Horten kirke for konserter. HMR stiller
seg positive så lenge det ikke kolliderer med kirkelige arrangementer.
Nina Nordhus, Astrid Bjaanes, Morten Sæthern, Arne T. Wisløff og Frode Magnar Andersen sitter i
utsmykkingskomiteen.
Kåre Stenseng er foreløpig sykemeldt. Frode Magnar har fått vikar for begravelser og tar seg av noen av
oppgavene som Kåre ellers skulle utført.
Nominasjonskomiteen for menighetsrådsvalget er i gang med arbeidet.
Knut Terje Ulvund er valgt til leder i Stiftelsen Sentrumskirkens styre.

For Horten menighetsråd
Lars-Erik Ulvund
Sekretær
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Møtebok for Horten menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

12.03.2015
kl. 19:00
Sentrumskirken

Tilstede:
Sissel Karin Vea Eggen, Hilde Nornes, Lars-Erik Ulvund, Inger Johanne Yndestad, Inger Asbjørg Sjøblom,
Trond Fykse Tveit, Gunnar Rio, Frode Magnar Andersen, Andreas Nornes (praksiskandidat).

Meldt forfall:
Morten Sæthern, Ingrid Jevne Schmidt , Arne Wisløff, Arnfinn Guttorm Strøm.

Saker
Innkalling og refeart fra sist møte ble godkjent uten endringer.

Sak 019/15 Godkjenning av årsrapport 2014
Møtebehandling:
Godt oppmøte på årsmøtet. Gode innlegg. Ryddig gjennomført.

Vedtak:
Årsrapporten godkjennes slik den foreligger.

Sak 020/15 Møtepunkt med politikere før valget
Møtebehandling:
Vi må være konkrete med våre planer for fremtiden.

Vedtak:
Horten menighetsråd stiller seg positive til dette møtepunktet. Vi stiller sterke.

Sak 021/15 Status for menighetsrådsvalget - mars
Møtebehandling:
Det er tenkt ut ca 50 kandidater. Et brev med vedlagt brosjyre med informasjon om kirkevalget/rollen som
menighetsrådrepresentant sendes ut til de påtenkte.
Disse vil bli oppringt.
Vi føler vi er i rute i forhold til de frister som er fastsatt.

Vedtak:
Ingen vedtak fattet.

DEN NORSKE KIRKE
Horten menighet

Sak 022/15 Høring fra kirkerådet - Veivalg for kirken
Møtebehandling:
En arbeidsgruppe er foreslått nedsatt.

Vedtak:
Vi vil selvfølgelig levere en besvarelse på spørsmålene.
Hilde Nornes og Frode Magnar Andersen har sagt ja til å sitte i en arbeidsgruppe.
Ytterligere en person vil bli spurt.

Sak 023/15 Åpen post - mars 2015
Møtebehandling:
Ingen saker er meldt denne gang.

Sak 024/15 Orienteringssaker - mars
Møtebehandling:
Sentrumskirken: Sissel følger opp at referat fra brukermøtet 20. januar blir sendt ut til HMRs medlemmer.
Fellesrådet: Kommunen melder om at de har dårligere råd. Det må prioriteres riktig. Vi må stå fast på hvilke
behov vi har. De er reelle.
Kandidatene for bispedømmerådsvalget er klare. Ingen av de foreslåtte fra Horten kom med på listen.

Vedtak:
Orienteringssakene tas til etterretning.

For Horten menighetsråd

Lars-Erik Ulvund
Sekretær

DEN NORSKE KIRKE
Horten menighet

Møtebok for Horten menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

15.04.2015
kl. 19:00
Sentrumskirken

Tilstede:
Sissel Karin Vea Eggen, Hilde Nornes, Lars-Erik Ulvund, Inger Johanne Yndestad, Morten Sæthern, Ingrid
Jevne Schmidt, Arne T. Wisløff, Gunnar Rio og Frode Magnar Andersen.
Meldt forfall:
Trond Fykse Tveit, Inger Asbjørg Sjøblom.

Saker
Innkalling og referat fra sist møte ble godkjent uten endringer.

Sak 025/15 Utarbeide virksomhetsplan
Møtebehandling:
1. Gudstjenester
a. Sommergudstjeneste i Hortenskogen
b. Ungdomsgudstjeneste (Ung messe/”syng med oss”)
c. Musikkgudstjenester
d. Kveldsgudstjenester
e. Prosjektgrupper for gudstjenester
2. Trosopplæring – 0-15år og 15-18år
a. ”Venneklubben” og ”Sprell levende” er kommet til det siste året.
b. Det bør innføres noe for oppfølging rundt skolestartalder
c. Aldersgruppen ”tweens”: Oppbygging mot konfirmantarbeidet?
d. 14-18 år: Ungdomsklubb?
3. Konfirmantarbeid
a. Få konfirmantene kjent med kirken, menigheten og menighetsrådet.
b. Hjemmebesøk
c. ”Linjefag” i konfirmantundervisningen. Ledertrening, diakoni, PR, KRIK, tjenester, musikk
d. Konfirmantplanen (nå en del av trosopplæringsplanen) skal formelt sett opp til godkjenning i
menighetsrådet.

Sak 026/15 Status for valget - april
Møtebehandling:
8 kandidater til valg, 4 til vara. Flere skal fortsatt spørres.
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Sak 027/15 Innspill til økonomiplan for 2016-2019

Vedtak:
1. Informasjonstavle utenfor Horten kirke.
2. Holde fast på ønsket om renovering i Horten kirke

Sak 028/15 Åpen post 15. april
Møtebehandling:
Ingen saker.

Sak 029/15 Orienteringssaker april
Møtebehandling:
Rekordoppslutning til gudstjenesten 1. påskedag.
Musikkfest: Underskudd. Regnskapet er ikke sluttført.
Trenger en ny hovedsponsor for videre drift. Må kjøre litt lavere profil neste år.
Fordelingen i typen arrangementer påvirket nok litt besøkstallene. Arrangementsmessig var musikkfesten en
suksess.
MR-leder:
Menighetstur til høsten? Jønnbu fjellkirke?
Arnfinn Guttorm Strøm vararepresentant i menighetsrådet er gått bort. Menighetsrådet har gitt en bårebukett.
PR – send inn bidrag til Gjengangeren ved arrangementer, før og etter.
Soknepresten:
Kaare Stenseng sykemeldt til 20. mai
Litt hektisk å få det til å gå rundt.
Michael Runowski er sykemeldt til 23.april.
Bli med på dugnad tirsdag 28. april kl 17

For Horten menighetsråd

Lars-Erik Ulvund
Sekretær

DEN NORSKE KIRKE
Horten menighet

Møtebok for Horten menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

28.04.2015
kl. 19:00
Sentrumskirken

Tilstede:
Sissel Karin Vea Eggen, Hilde Nornes, Lars-Erik Ulvund , Inger Johanne Yndestad, Trond Fykse Tveit,
Arne T. Wisløff, Gunnar Rio, Frode Magnar Andersen.
Meldt forfall:
Morten Sæthern, Ingrid Jevne Schmidt, Inger Asbjørg Sjøblom.

Saker
Innkallingen ble godkjent uten endringer

Sak 030/15 Godkjenning av kandidatliste - menighetsrådvalget
Møtebehandling:
Godt jobbet av arbeidsgruppen.Obs: Vær sikker på at alle navn er skrevet riktig.

Vedtak:
Listen godkjennes.

Sak 031/15 Høringssvar - Veivalg for fremtidig kirkeordning
Møtebehandling:
Vi har svart på spørsmålene 5 – 14. Dette er spørsmålene vi føler vi kan og har kunnskap nok til å svare på.
Spørsmål 10: Soknepresten bør være daglig leder for vigslede medarbeidere.
Svaret i spørsmål 11 er litt uklart.
Spørsmål 16: Det er ønskelig med en arbeidsgiver.

Vedtak:
Arbeidsgruppen ved Hilde Nornes omformulerer svarene som beskrevet i møtebehandlingen.
Ellers godkjennes besvarelsen slik den er gjennomført.

Sak 032/15 Åpen post 28. april 2015
Møtebehandling:
Viktig at menighetsrådene møter til debattmøte 18. august med kommunepolitikerne
Horten kirke skal stenges 14. september – 25. november for bytte av gulvet i koret.

DEN NORSKE KIRKE
Horten menighet

Stillingsutlysning for kateketstilling:
• «Virkeområde er Horten sokn» sløyfes fra andre avsnitt, tredje linje.
• Kan åttende avsnitt, første setning omformuleres til å lyde «Det er ønskelig at den som tiltrer i
stillingen disponerer egen bil.
• Viktig at det står at Kateket er leder for trosopplæringen 0-18 år.

Vedtak:
Menighetsrådet støtter avgjørelsen om stenging av Horten kirke i forbindelse med bytte av gulvet i koret.
Andre kirker må benyttes i arbeidsperioden.
Utlysningen for kateketstilling godkjennes med de endringer som er foreslått i møtebehandlingen.

Sak 033/15 Orienteringssaker 28. april 2015
Møtebehandling:
Eli Rudland Næss og Carl Ove Fæster skal ha et møte med kultursjefen om kommunens kulturplan 20152019.
Horten menighetsråd foreslår en menighetsweekend høsten 2016 i Jønnbu fjellkirke.
Fasteaksjonen 2015 innbrakte ca kr 48 000,- til Kirkens nødhjelp. Flott innsats av konfirmantene.
Stiftelsen Sentrumskirken:
Vi har søkt om økonomisk støtte fra
− Menighetshjemmets Fond – til nytt kors i klokketårnet (kr 16.500,- inkl. mva.)
− Menighetspleien – ny vaskebenk kjøkken i underetasje (kr 6.125,- inkl. mva.)
I tillegg retter vi en takk Normisjon for at de vil bekoste økt/ekstra belysning i kirkestua.
Hva gjelder Flerkulturell kvinnegruppe – vi avventer nye signaler fra dem.

Sak 034/15 Godkjenning av regnskap og årsberetning 2014

Vedtak:
Stiftelsen Sentrumskirkens råd har behandlet og godkjent regnskap 2014 og årsberetning 2014 for stiftelsen
Sentrumskirken.
Vi takker styret for godt arbeid gjennom 2014.

For Horten menighetsråd
Lars-Erik Ulvund
Sekretær

DEN NORSKE KIRKE
Horten menighet

Møtebok for Horten menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

04.06.2015
kl. 19:00
Sentrumskirken

Tilstede:
Sissel Karin Vea Eggen, Inger-Johanne Yndestad, Hilde Nornes, Morten Sæthern, Lars-Erik Ulvund, Trond
Fykse Tveit, Inger Asbjørg Sjøblom, Arne T. Wisløff, Frode Magnar Andersen.
Meldt forfall:
Ingrid Jevne Schmidt , Gunnar Rio.

Saker
Innkalling og møtebok ble godkjent uten endringer

Sak 035/15 Spørsmål til politikere 18. august
Møtebehandling:
Viktig at så mange som mulig møter opp 18. august på Kulturhuset 37.
Møtet ledes av fellesrådsleder Sten Lundbo og prost Harald Bryne.

Vedtak:
Vi mener at følgende temaer er viktig å ta opp med politikerne:
-

Økonomi à bevilgninger: Vedlikehold av kirkene, innvendig rehabilitering av Horten kirke.
Kirkegård og ny videregående skole: Estetisk mot syd (sett fra kirkegården).
Indre havneby – tenker dere på kapellet. Hvilke interesser ivaretas.
Hvordan ser politikerne på kirken som en kulturformidler?
Hvordan tenker politikerne at kirken kan bidra i lokalmiljøet?
Hva med kirkens posisjon i helsepolitikken?

Vi regner med/håper at spørsmålene vil formidles som debattemaer, ikke enkle spørsmål.

Sak 036/15 Status for valget - juni
Møtebehandling:
Tas til informasjon.

Sak 037/15 Godkjenning av lokal grunnordning
Møtebehandling:
Gudstjenesteutvalgets siste møte ble utsatt grunnet forfall.
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Horten menighet

Vedtak:
Saken utsettes.

Sak 038/15 Planlegging av kirkekaffe i forbindelse med ordinasjon
Møtebehandling:

Utvidet kirkekaffe.
Påsmurte rundstykker. Lakserull (Lefsebusser). Marsipankake
Spørre Nina Norhus om hun kan hjelpe med pynting. Sissel tar kontakt.
Ta kontakt med Arve Solberg om det er mulig å lage et nytt bilde av Horten krk.
Sette i stand bord etter HMR-møte på 27. august

Sak 039/15 Regnskapsrapportering pr. 30.4.15

Vedtak:
Regnskapsrapporten tas til etterretning.

Sak 040/15 Årsplan - fordeling av saker
Møtebehandling:
«Årshjulet» gir en oversikt over hva som skal gjennomgås i løpet av året.
Sakene er plassert som en indikasjon på hvilken tid på året de helst skal/må/bør gjennomgås.
Enkelte saker kan flyttes, andre ikke.
HMR må bli mer synlige for menigheten: Bilder på nettsiden, bilder i kirkene, presentasjon/tilstedeværelse i
en gudstjeneste per år.

Sak 041/15 Forslag til møteplan for høsten 2015
Møtebehandling:
Gjennomgang av datoer.

Vedtak:
Forslag til møteplan tas til etterretning. Desember-møtet fastsettes når det nye menighetsrådet er valgt og
konstituert.

DEN NORSKE KIRKE
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Sak 042/15 Forslag til offerliste 2. halvår 2015
Møtebehandling:
Gjennomgang av hovedprinsippene.

Vedtak:
Forslag til offerliste ble godkjent.

Sak 043/15 Godkjenning av konfirmantplan
Møtebehandling:
Forslag om «linjevalg» i konfirmantundervisningen:
Undervisningskonfirmant, leirkonfirmant, lederkonfirmant, kreativ konfirmant.
Viktig at menighetsrådet er til stede/behjelpelige også i forbindelse med konfirmantundervisningen.

Vedtak:
Bli-kjent-samtaler kan være vanskelig å få til tidsmessig. Ellers godkjennes planen slik den foreligger

Sak 044/15 Åpen post juni 2015

Vedtak:
HMR og Løvøykapellets venner deler utgiftene for avisannonser for arrangementene i/ved Løvøykapellet i
sommersesongen.

Sak 045/15 Orienteringssaker juni
Møtebehandling:
I perioden oktober-november kan det være vanskeligheter med toalettilgang ved Løvøykapellet
(campingsesongen er over).
Vi foreslår et møte med Stiftelsen Sentrumskirken 16. juni kl 20. Sissel og Trond stiller.
Jønnbu fjellkirke er reservert første helg i september 2016.

For Horten menighetsråd
Lars-Erik Ulvund
Sekretær

DEN NORSKE KIRKE
Horten menighet

Møtebok for Horten menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

27.08.2015
kl. 19:00
Sentrumskirken

Til stede:
Sissel Karin Vea Eggen, Inger Johanne Yndestad, Frode Magnar Andersen, Lars Erik Ulvund , Morten
Sæthern, Trond Fykse Tveit , Ingrid Jevne Schmidt , Inger Asbjørg Sjøblom, Gunnar Rio, Arne Wisløff.
Meldt forfall:
Hilde Nornes .

Saker
Protokoll fra forrige møte og innkalling ble godkjent uten endringer.

Sak 046/15 Givertjeneste - øket innsats for Sentrumskirken
Møtebehandling:
§
§
§
§
§

Vi må få brukerne med i en arbeidsgruppe.
Arrangement for å samle inn penger? F.eks basar.
Vi må opplyse i avisen at Sentrumskirken er en stiftelse.
Salget av Lillåssenteret bør gi en del penger til menigheten.
Informere brukerne på brukermøte 22. september.

Vedtak:
Det opprettes en gruppe bestående av 2 representanter fra Horten menighetsråd og en fra
hver brukergruppe. Trond Fykse Tveit og Sissel Karin Vea Eggen er spurt om å være med fra
menighetsrådet.

Sak 047/15 Bruk av kirkerommet i forbindelse med minneseremonier - andre trossamfunn
Vedtak:
Vi utsetter saken nå. Administrasjonen finner frem tidligere vedtak slik at vi kan se hva som er
sagt om saken tidligere. Vi tar saken opp igjen når vi har tilgang på disse vedtakene.

Sak 048/15 Arbeid med virksomhetsplan
Møtebehandling:
Misjon:
Må drive reklame for misjonsprosjektet
- På kirkekaffen
- 2 gudstjenester i året
- Søndagsskolen
- Misjonsutvalget m/NMS-gruppe
Bruke konfirmantenes mediagruppe

DEN NORSKE KIRKE
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Dåpsklutene er laget av misjonsprosjektet
Bønne-hefte
Vi må bytte misjonsprosjekt i 2017
Diakoni:
Vi har en god diakoniplan
Voksen-arbeid:
- Temakveld 3.september utsettes til våren.
-

Andre temakvelder

-

10 tips til et godt liv – 1 gang i måneden, forsøke å avholde på samme ukedag hver
gang. Ikke i desember, juni og juli.

-

Bibelgrupper

-

Alfa-kurs

-

Foreldregrupper – foreldre som venter på barna som f.eks er på Knøttesing

-

«Gjøre»-grupper

-

Uformelle møter

-

Utnytte kirkekaffen bedre

Sak 049/15 Status for valget - august
Møtebehandling:
Informasjonsmøte/opplæring for valgfunksjonærer i Sentrumskirken 7. september kl 1830
Valgdagen:
Tre tidsbolker – tre valgfunksjonærer per bolk, Nykirke menighetsråd stiller med en av disse
0830-1400 – Inger Johanne Yndestad og Ingrid Jevne Schmidt
1400-1830 – Inger Asbjørg Sjøblom og Arne Thomas Wisløff
1830-2100 – Ragnhild Vildalen Schmidt og Hilde Nornes
Tellekorps – Sissel Eggen, Hilde Nornes, Lars-Erik Ulvund og Knut Terje Ulvund
Stand (5. og 12. september):
Vær forberedt på alle mulige spørsmål fra alle mulige slags folk.
Vi har ingen kirkepolitisk agenda, utover eventuelle lokale saker.
Informasjonshefter?
Kan vise til årsrapport fra HMR i 2014 og perioderapport 2011-2014
Representanter på stand: Sissel Eggen, Inger Johanne Yndestad

Vedtak:
Valgfunksjonærer på valgdagen blir som ovenstående liste.
Stand i byen 5. og 12. september med informasjon om kirkevalget.
Vi ønsker å sende ut påminnelse om at Den Norske Kirkes medlemmer har stemmerett fra det
året de fyller 15, Frode Magnar følger opp.

DEN NORSKE KIRKE
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Sak 050/15 Åpen post - august
Møtebehandling:
Kirkemusikk/orgelmusikkfestival:
Vi må drive litt mindre, forsøke lokale krefter.
Kan ikke få til like mye uten en hovedsponsor, vi har for få midler.
Informasjon/invitasjon må/bør foregå på følgende måter:
Jungeltelegraf, plakater og enkle annonser, sende e-post til forrige festivals publikum
Hvilke krefter kan vi bruke:
Marinemusikken stiller med sin konsert torsdag eller fredag. Fest-/velkomstgudstjeneste på
mandag. Operakafé i Sentrumskirken på lørdag.
Ror Myrheim? Hege Bålsrød?
Vi har fått redusert/omstrukturert kantor-/organist-stilling. Kantoren har ikke like mye tid til å
jobbe med Orgelmusikkfestivalen.
Plastsortering
Enkelte etterlyser plastsortering i Sentrumskirken. Hva koster det? Er det gjennomførbart?
Søknad om støtte til sorggrupper for barn og ungdom
Søknaden videresendes til diakon for behandling.

Sak 051/15 Orienteringssaker august -15
Møtebehandling:
-

Nytt fra leder/AU:

-

Nytt fra soknepresten/staben:
§

-

Nytt fra fellesrådet:
§

-

Årets konfirmantkull teller kun 67 stk per 27. august
Vi ønsker å videreføre ordningen med fellesmøter med alle menighetsrådene.

Neste møte i trosopplæringsutvalget er 6. oktober

For Horten menighetsråd
Lars-Erik Ulvund
sekretær

DEN NORSKE KIRKE
Horten menighet

Møtebok for Horten menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

24.09.2015
kl. 19:00
Sentrumskirken

Til stede:
Sissel Karin Vea Eggen, Inger Johanne Yndestad, Frode Magnar Andersen, Lars-Erik Ulvund, Trond Fykse
Tveit, Ingrid Jevne Schmidt, Hilde Nornes, Inger Asbjørg Sjøblom, Gunnar Rio, Arne T. Wisløff.
Meldt forfall:
Morten Sæthern.

Saker
Innkalling ble godkjent uten endringer.
Referatet fra forrige møte godkjennes med følgende tillegg:
- Sak 049/15: Trond Fykse Tveit og Eldrid Folkeson var også deltagende på stand i
forkant av valget.
- Menighetens dåpskluter er ikke laget av misjonsprosjektet. De er håndbrodert av en
gassisk dame som heter Fanja.
- Nytt misjonsprosjekt er mulig i 2017. I utgangspunktet er det Normisjons
misjonsprosjekt som skal overta menighetens engasjement.

Sak 052/15 Lokal grunnordning for gudstjenesten i Horten sokn
Møtebehandling:
§
§
§
§
§
§

Frode Magnar går gjennom de forskjellige gudstjeneste-«versjonene»
Høymesse m/dåp
Familjegudstjeneste m/dåp og nattverd
Gudstjeneste m/dåp og nattverd (Løvøy kapell)
Kveldsgudstjeneste m/nattverd
Forenklet gudstjeneste (minimum som forordnet gudstjeneste)

Kunngjøringene kan legges inn som pkt 16 i gudstjenesteordningen som nevnt i «Vedtak om
lokal grunnordning». Pkt 16 er punktet som bl.a omfatter forbønnen. Det er da viktig at det
som nevnes trekkes inn i forbønnen.
Viktig at presentasjon av konfirmanter kommer tydelig frem når dette er en del av
gudstjenesten; at navnene blir lest opp.

Vedtak:
Forslag til grunnordning godkjennes slik den foreligger. Menighetsrådet skal videresende denne
for godkjenning hos biskop og andre instanser.
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Sak 053/15 Musikkfest med orgelbrus 2016 - hva er mulig å få til?
Møtebehandling:
Onsdag til søndag
Mulige aktører:
Roar Myrheim
Hege Bålsrød m/kor
Operakafé
Marinemusikken
Evt.karnevalsgudstjeneste
Bruke Gjengangeren (enkel annonse), jungeltelegraf, e-post til forrige musikkfests publikum.

Vedtak:
Skal/må ikke gå med underskudd. Et eventuelt overskudd forslås at går til Stiftelsen
Sentrumskirken – Krafttak for nytt kirketak.
Vi støtter forslaget fra musikkfestens komité om å lage et godt, men enkelt program, med
bruk av lokale aktører.

Sak 054/15 Utsmykkingskomité / estetisk komité for Horten menighet
Møtebehandling:
-

Navnene for en komité er klare

-

I Sentrumskirken gjelder utsmykningen kirkerommet og våpenhuset. Hvis det gjelder
andre deler av kirkebygget er dette Stiftelsens område/ansvar. Er det usikkerhet/store
endringer skal det føres dialog.
Kirketjener kan gjerne inviteres til dialog.

-

Komitéens medlemmer fra høsten 2015:
-

Nina Norhus
Astrid Bjaanæs
Morten Sæthern
Arne Thomas Wisløff
Frode Magnar Andersen

Vedtak:
Komitéen nedsettes, representantene sitter i utvalget i to år. Arne kaller inn til første møte.
Avholdes i løpet av høsten.

DEN NORSKE KIRKE
Horten menighet

Sak 055/15 Bruk av kirken
Vedtak:
Det henvises til «Regler for bruk av kirkene». Prest kan gi tillatelse om han/hun selv deltar, AU
kan gi tillatelse ved kort frist, MR kan gi tillatelse i alle andre tilfeller.
Det er ønskelig at ved eksterne konserter bes det om at det legges til side et antall (minimum
5) gratisbilletter som diakonen har til disposisjon for de som ikke har mulighet til å betale
inngangspenger.

Sak 056/15 Revisors beretning for årsregnskap 2014
Vedtak:
Revisjonsberetningen tas til etterretning.

Sak 057/15 Åpen post september 2015
Møtebehandling:
Lillåssenteret
Det går tregt i prosessen med stiftelsen Lillåssenteret. HMR fordrer til at en advokat kontaktes
for videre saksgang.

Vedtak:
Anbefalinger / erfaringer til det nye HMR
Hva kan gjøres for at konstituering i det nye HMR skal gå flytende for seg?
- Beskrivelse av de forskjellige oppgavene i MR, FR og komitéer/utvalg,
- Hvilke tidlig forestående oppgaver/arrangementer har det nye HMR.
Fellesmøtet for nytt/gammelt HMR flyttes fra 29. til 27. oktober
Soknekonsulenten
Det er ønskelig at soknekonsulenten presenteres på et møte for det nye rådet da dette er vår
nærmeste kontakt.

Sak 058/15 Orienteringssaker 2015
Møtebehandling:
-

-

Nytt fra soknepresten/staben:
§

Antall konfirmanter i Horten menighet har økt til 74.

§

Kaare har invitert fjorårskonfirmantene til vafler ++ onsdag i uke 41

§

Undervisningsleder Tonje Røgeberg starter i uke 41 (torsdag)

§

Avskjedsgudstjeneste for Svein Forsberg 11.oktober

§

Innsettelse av kirkeverge og kateket/undervisningsleder 18.oktober

Nytt fra fellesrådet:
§

Formannskapet var positive til å bevilge midler til videre oppussing av Horten

DEN NORSKE KIRKE
Horten menighet

kirke. Må følges opp med nytt kommunestyre som konstitueres 18.oktober.
Resten av punktene tas til informasjon.

-

Referat fra brukermøtet for Sentrumskirken 21. september:
Inger Asbjørg informerer.
§

Det er opprettet en e-postadresse for å melde nødvendig vedlikehold:
vedlikehold.sentrumskirken@gmail.com

§

Plastsortering blir for dyrt.

§

Parkeringen utenfor Sentrumskirken blir stadig brukt av naboer, vi må påminne
stadige gjengangere at parkeringen tilhører og brukes av kirken.

§

Forslag om barnevennlige områder/rom under gudstjeneste.

§

Vanskelig å få oversikt over hvem som har ansvar/lederrolle i de forskjellige
brukergruppene.

For Horten menighetsråd

Lars-Erik Ulvund
sekretær

