DEN NORSKE KIRKE
Åsgårdstrand menighet

Møtebok for Åsgårdstrand menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

15.01.2014
kl. 18:30
Åsgårdstrand menighetshus (Lite møterom)

Tilstede:
Dennis Larsen, Sten Lundbo, Hege B. Gullaker, Erik Gjeruldsen, Mette J. Eckbo, Gunnar Hovland, Nils
Magnus Hovland (sokneprest).
Meldt forfall:
Elisabeth Vigdis Balster.
Spesielt invitert:
Kirketjener Ove Milje til sak 01/14
Innkalling og møtebok fra 5.12.13 ble godkjent
Saker
Sak 001/14 Kirketjener i Åsgårdstrand kirke - erfaringer fra det første året
Møtebehandling:

Ove Milje gav først og fremst uttrykk for at han trives godt i funksjonen sin.
Han la ikke skjul på at oppstarten hadde vært rask og uten særlig annen veiledning enn instruks og
skriftlig orientering. Han hadde vært spent i starten på om alt ville fungere. Erfaringene var gode nå.
Han hadde en litt «mellom-barken-og-veden-følelse». Det er mange som mener noe om hvordan
ting skal være i kirken. Han har sin klare instruks, og henviser ofte til den når problemstillinger blir
tatt opp. Han ga noen eksempler på problemområder.
Konkrete ønsker om tiltak og oppgraderinger:
Menighetsrådet viser til tidligere behovsliste i Innspill til økonomiplanen 2013 – 1016.
Menighetsrådet og kirketjener peker på følgende:
- Behov for å legge nytt teppe på orgelgalleriet.
- Ta ut det gamle orgelet som ikke er i bruk.
- Tømme skap på høyre side av alteret for ubrukelig elektronikk som kan kasseres.
Mette og barnekorleder gjennomgår dette før Ove kaster det.
- Vurdere vedlikehold av alterduken.
- Reparere dryppende kraner på toalett og kjøkken.
- Oppgradere/pusse opp oppslagstavlen utenfor kirken.
- Reparasjon av stolseter fordi enkelte flettverk går i oppløsning.
Vedtak:

Åsgårdstrand menighetsråd gir samlet uttrykk for stor tilfredshet med det arbeidet kirketjeneren
gjør. Liste over tiltakene oversendes kirkevergen. Det anmodes om at de tiltak som tidligere er tatt
opp som innspill til økonomiplanen blir prioritert.

DEN NORSKE KIRKE
Åsgårdstrand menighet

Sak 002/14 Revisjon av handlingsplan
Møtebehandling:

Handlingsplan 2014
1. Gudstjenesten
Aktivitet
Ny gudstjenesteliturgi
Søndagsskole
Invitere/samarbeid med grupper
Kirkekaffe
Plakater

Ansvar
Nils Magnus/kantor
Fjose / Jacobsen
Mette/NM
Hege
Sten

Tidspunkt
Hele året
Hele året
Hele året
Hele året
Hele året

2. Barnearbeid
Aktivitet
Barnas kirkebok 4 åringene + opplegg
Utdeling av 6 års bok
Kirkekino
Påskeverksted
Sikre kontinuitet i barnekoret
Skolegudstjeneste

Ansvar
Trosopplæringsutvalg
Trosopplæringsutvalget
Trosopplæringsutvalget
Åse Kristine Søvde
Mette
NM/spørres en her

Tidspunkt
Vår
Høst
Hele året
Våren
Hele året
Høst

3. Ungdom
Aktivitet
Ungdomsarbeid/Rust
Ledertrening
Samarbeid studentprest høgskolen
Sjømannskirke konfirmanter/leirer

Ansvar
Gunnar/kateket
Gunnar/kateket
Gunnar/kateket
Kateket

Tidspunkt
Hele året
Hele året
Hele året
Hele året

4. Fellesskap
Aktivitet
Frivillighetsfest
Samtalegrupper
Hyggetreff
Juletrefest
Fasteaksjon/KN
Årsmøte

5. Kulturarbeid
Aktivitet
Utvidelse kirken
Kultur i kirken
Misjonsprosjekt
Åsgårdstrand på tvers - info
Grønn menighet

Ansvar
Dennis
Hege
NM
Søvde / Jacobsen
Gunnar
Menighetsrådet

Ansvar
E.Gund./E. Gjerulds./ og
Dennis
Mette/ kantor
Mette
Dennis
Anne Beate Waalengen

Vedtak:
Handlingsplanen vedtatt med de endringer som er innarbeidet i møtet.

Tidspunkt
Hele året
Ved behov
Hele året
Høst
Vår
Vår

Tidspunkt
Hele året
Hele året
Hele året
Hele året
Hele året
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Sak 003/14 Utdeling av penger til jul - Horten menighetspleie
Møtebehandling:

Vedtak:
Saken utsettes til februarmøtet.

Sak 004/14 Åpen post 15. januar 2014
Møtebehandling:
2 saker ble anonnsert ved møtets begynnelse
a) Sammensetning av menighetsrådets arbeidsutvalg
Dennis redegjorde for arbeidsformen i AU og behov for utvidelse.
b) Åsgårdstrand kirke 45 år 26.05.2014
Nils Magnus orienterte om kirken og innvielsen. Han mener at jubileet bør markeres, særlig i en periode
som preges av kirkeutvidelse. Det er tett med jubileumsmarkeringer denne våren, bl.a. med NRK overføring
av gudstjenesten fra Borre kirke 25.05.14. Forslaget er derfor å gjøre en markering i forbindelse med
gudstjenesten under Åsgårdstrandsdagene ( 2. helg i juni).
Det krever en koordinering av resursene både i stab og blant frivillige medarbeidere.

Vedtak:
a) Nytt arbeidsutvalg (AU) består av sogneprest (nytt medlem), leder og nestleder.
b) Åsgårdstrand menighetsråd ønsker en nærmere vurdering av muligheter for å gjennomføre en
markering av Åsgårdstrand kirkes 45 år på følgende måte:
1. Sognepresten vurderer muligheten for en markering i gudstjenesten under Åsgårdstrandsdagene.
2. Menighetsrådet oversender en anmodning til Økonomiutvalget for kirkeutvidelsen, og ber om at
utvalget vurderer om denne markeringen kan samkjøres med deres arbeid.
3. Menighetsrådet ber barnekoret om deres medvirkning til jubileet i kirken. Mette følger opp dette
med barnekorleder om planene deres i juni kan bli en del av markeringen.

Sak 005/14 Orienteringssaker januar
Møtebehandling:
Julen i kirken:
Åsgårdstrand kirke har et stort program i løpet av julen: Lysmesse ved inngang til
adventstiden
Julevandring med barnehagene
Julekonsert med barnekoret
To gudstjenester på julaften
Høymesse 2. juledag
Juletrefest første uken i jan.
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Sogneprestens rapport:
Nils Magnus refererte til prostens orientering om ordningen for alterbok i kirken
Han understreket tilfredshet med kirketjenerens funksjon.
Det er nå full stab ved kirkekontoret.
Nytt fra fellesrådet:
Sten orienterte om siste møtet bl.a. om valg av leder og nestleder og uttalelsen til KA’s handlingsplan.
Neste møtet i fellesrådet er i Åsgårdstrand 30.01.14.
Nytt om utvidelse av kirken:
Utbyggingssaken skal tas opp til behandling på fellesrådets møte 30.01.14 med utgangspunkt i brev av
14.11.3 fra MR til fellesrådet.

Vedtak:

Sak 006/14 Tilsetting av ny biskop i Tunsberg - Stemmegivning
Møtebehandling:
De nominerte er:
Stortings- og domkirkeprest Per Arne Dahl
Prost Torstein Lalim
Sokneprest Sølvi Kristin Lewin
Domprost Jan Otto Myrseth
Universitetslektor Margunn Sandal
Avdelingsdirektør Paul Erik Wirgenes
Kandidatene er nevnt i alfabetisk orden.
Kandidatenes CV ble gjennomgått.

Vedtak:
Det ble avgitt stemmer på kandidatene slik – 6 med stemmerett:
Rådet ønsker biskop etter følgende prioritert liste:
Nr. 1: Per Arne Dahl
Nr. 2: Jan Otto Myrseth
Nr.3: Torstein Lalim

med 3 stemmer
med 4 stemmer
med 4 stemmer

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

12.02.2014
kl. 18:30
Åsgårdstrand menighetshus (Lite møterom)

Tilstede:
Dennis Larsen, Sten Lundbo, Hege B. Gullaker, Erik Gjeruldsen, Mette J. Eckbo, Gunnar Hovland, Nils
Magnus Hovland, Ann Kristin Lysgaard .
Meldt forfall:
Elisabeth Vigdis Balster.

Saker:
Innkalling og møtebok fra 15.01.14 ble godkjent.
Erik Gjeruldsen meldte en sak under åpen post – og anmodning om to vedtak vedrørende utvidelse av
Åsgårdstrand kirke.
Nils Magnus Hovland ønsket å orientere om kirkens 45-års markering.

Sak 003/14 Utdeling av penger til jul - Horten menighetspleie
Møtebehandling:

Henvendelsen fra Horten menighetspleie ble referert.
Juridiske og hensiktsmessige sider av saken ble diskutert.
Menighetsrådet har et ønske om å bidra på en positiv måte til denne diakonale virksomheten.
Vedtak:

1: Åsgårdstrand menighetsråd ønsker å etablere et samarbeid med Horten menighetspleie ved
at sognepresten bidrar med vurdering av eventuelle søkere fra Åsgårdstrand menighet.
2: Det settes av kr 1.500,- pr. år av menighetsrådets budsjett i en treårsperiode,
for styrking av dette arbeidet. Ordningen evalueres etter tre år.
Sak 007/14 Budsjettdetaljer
Møtebehandling:
Punktvis behandling med følgende endringer.
Strekpunkt 3: Det legges inn kr 5000,- som tilskudd til kulturkirkearbeidet på budsjett for menighetsrådet.
Midlene foreslås inndekket ved overføring fra fond for barnekoret
Kr.5000 til menighetsrådet som delbetaling for lønn kordirigent.
Strekpunkt 7: Støtte til ungdomsarbeidet økes til kr 3.500,Strekpunkt 8: Støtte til Horten menighetspleie legges inn med kr 1.500 (jf. sak 03/14)
Strekpunkt 9: (nytt punkt) Det kjøpes inn tre salmebøker som gave til medvirkende ved salmekveld i
Åsgårdstrand kirke 13.03.14. Utgifter dekkes av ordinært budsjett, arrangementutgifter.
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Vedtak:
Budsjettet ble vedtatt med de endringer som er innarbeidet under møtet.
Under strekpunkt 9 anmoder menighetsrådet kantor om å gjøre innkjøp av bøkene og skrive en hilsen fra
menighetsrådet som «innstikk» i bøkene.

Sak 008/14 Årsrapport 2013
Møtebehandling:
Åsgårdstrand menighetsråd ønsker at mal for årsmeldingen beholdes slik som for tidligere år.
Leder samler innspill fra alle aktører.
De særtrekk i vår menighet som bør beskrives, er bl.a. tilsetting av ny kirketjener, økning av antall
konfirmanter, økt antall ungdomsledere (MILK’ere), det vesentlige bidraget fra menighetens frivillige, det
første hele året med ny gudstjenesteordning, ny leder i barnekoret og innsatsen på sykehjemmet.
Utkast til årsrapport sendes medlemmer på e-post for ev. merknader og aksept.
Vedtak:
Leder tar ansvaret for å utforme årsrapport 2013.
Vedtak på forslaget til årsmelding gjøres elektronisk.

Sak 009/14 Program og gjennomføring av årsmøtet
Møtebehandling:
Åsgårdstrand menighetsråd har hatt tradisjon for et eget årsmøte med et årsmøteprogram.
Dette året gjennomføres årsmøtet etter gudstjenesten i Åsgårdstrand kirke 30.03.14
Vedtak:
Årsmøtet avvikles som åpent møte etter gudstjenesten 30.03.14. Det legges opp til en litt utvidet kirkekaffe
denne søndagen. Hege orienterer den ansvarlige samtalegruppen om dette.

Sak 010/14 Åpen post
Møtebehandling:
Økonomiutvalgets rapport til menighetsrådet datert 11.02.14
Erik Gjeruldsen redegjorde for diskusjonene og behovet for to vedtak i menighetsrådet i forhold til prosessen
for prosjektet. Fellesrådet leder og Hege redegjorde for diskusjon og vedtak i fellesrådets møte 30.01.14.
Vedtak:
1: Menighetsrådets leder bes om å kontakte Opplysningsvesenets fond for på et generelt grunnlag å drøfte
mulighet for topplån med/uten krav til kommunal garanti.
2: Åsgårdstrand menighetsråd gir økonomiutvalget fullmakt til å kontakte arkitekt for å innlede
forberedelser for anbudsarbeidene og sette opp en arbeidsavtale.
Kostnadene dekkes av fond for utvidelse av Åsgårdstrand kirke.

Sak 011/14 Orienteringssaker
Møtebehandling:
Sogneprestens rapport:
Nils Magnus orienterte om fravær på grunn av sykdom i staben.
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Dette understrekes behovet for nødvendige prioritering av oppgaver. Noe kan bli forskjøvet i tid eller må
settes på vent en periode. Dette kan ramme oppgaver som også menighetsrådet har i sitt planverk. Det vil bli
gitt orientering til menighetsrådet hvis dette skjer.
Nils Magnus konkretiserer hvilke oppgaver dette gjelder og oversender oversikt til Dennis.
Stabssamarbeidet må også styrkes i perioder med vakanser. Det arbeides med å få på plass et tett samarbeid.
Dennis kan bistå i kontakt med frivillige som ev. kan påta seg oppdrag mot godtgjørelse.
Nytt fra fellesrådet:
Hege orienterte om siste møtet bl.a. om utbyggingssaken, økonomireglementet for fellesråd og menighetsråd
og markering av grunnlovsjubileet i Borre kirke.
Neste møtet i fellesrådet er 27.02.14
Det ble orientert om innstillingen fra bispedømmerådet i sak om ny biskop i Tunsberg.
Henvendelsen fra Nidaros domkirke vedrørende hovedorgel i Nidarosdomen ble referert og tatt til
orientering.
Gunnar redegjorde for UBDM 7-9 mars på Rica Havna Feriesenter. Åsgårdstrand menighetsråd ser
positivt på en søknad om støtte for å delta. Kateketen vil følge opp dette med ungdomsgruppen.
Leder tar ev. avgjørelse om øk. støtte på delegasjon (jf. sak 04/14 pkt. 7 ).
Det blir arrangert påskeverksted på Menighetshuset 5.04.2014 v /Søvde.

Sak 012/14 45-års markering av innvielsen av Åsgårdstrand kirke
Møtebehandling:
Det planlegges en gudstjeneste med markeringen av de 45 første årene den15. juni. Det er et ønske fra
menighetsrådet at markeringen også blir sett i sammenheng med utvidelsen av kirken.
Vedtak:
Utvalg for markering av 45-årdagen for Åsgårdstrand kirke består av
-

Sogneprest
Organist
Erik Gundersen
Kari Aske Hansen

Nils Magnus tar ansvar for å innkalle til det første møtet.

For Åsgårdstrand menighetsråd

Hege B. Gullaker
Sekretær
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Møtebok for Åsgårdstrand menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

12.03.2014
kl. 19:00
Sentrumskirken

Tilstede:
Mette J. Eckbo, Sten Lundbo, Nils Magnus Hovland (sokneprest), Gunnar Hovland, Hege Brun Gullaker.
Meldt forfall:
Dennis Larsen, Erik Gjeruldsen, Elisabeth Vigdis Balster.
Innkalling til dagens møte og møtebok fra 12.2.2014 ble godkjent.
Saker
Sak 013/14 Godkjenning av årsregnskap 2013 og resultat

Vedtak:
Avdeling menighetsråd: Merforbruk på kr. 9.222,82 dekkes ved bruk av disposisjonsfond menighetsråd
(2560400).
Avdeling menighetshus: Mindreforbruk på kr. 11.406,12 avsettes til disposisjonsfond (2560400).
Avdeling kulturkirke: Mindreforbruk på kr. 416,- avsettes til disposisjonsfond (2560400).
Avdeling utvidelse av arbeidskirken: Resultatet på kr. 182.776,00 etter bruk av fond er avsatt til bundet
fond for formålet.
Avdeling Åsgårdstrand barnekor: Mindreforbruk avsettes til korets disposisjonsfond (2560410).
Avdeling trosopplæring: Mindreforbruk på kr. 11.590,- er øremerkede midler og allerede avsatt til bundet
fond for trosopplæring (2519956)

Åsgårdstrand menighetsråd gjorde enstemmig vedtak overensstemmende med forslag til vedtak i
saksfremstillingen.
Sak 014/14 Godkjenning av Årsmelding 2013
Møtebehandling:
Årsmeldingen ble gjennomgått side for side.
Det ble gjort enkelte endringer og korreksjoner. Ingen av korreksjonene endret meningsinnholdet. Disse
korreksjonene må innarbeides før dokumentet trykkes opp til menighetsmøtet 30.03.

Vedtak:

Åsgårdstrand menighetsråd gjorde enstemmig vedtak om godkjenning av årsmeldingen med de
endringer som fremkom under møtet.
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Sak 015/14 Prisutdeling årsmøte 2014

Vedtak:
Eli Fjose Zahl, Ingunn Jacobsen samt yngre medhjelpere får prisene som årets frivillige.
Leder i menighetsrådet følger opp og overrekker prisene på årsmøtet.

Sak 016/14 Fasteaksjonen samordning av oppgaver
Møtebehandling:
På årets aksjonsdag i Åsgårdstrand vil Erik Gundersen og Nils Magnus Hovland ha sentrale oppgaver på
Menighetshuset.

Vedtak:
Enstemmig vedtak i tråd med saksfremstillingen.

Sak 017/14 Innspill til Horten kirkelige fellesråds økonomiplan 2015 - 2018
Møtebehandling:
Sten Lundbo redegjorde for enkelte forhold i plandokumentet. Han skisserte løsninger for
informasjonsarbeidet og plakatoppsetting.
Menighetsrådet er opptatt av at tidligere innspill til planen blir videreført.

Vedtak:
Åsgårdstrand menighetsråd har kommet med og står fast på sitt innspill i brev av 13.11.2013 til Horten
kirkelige fellesråd om at kr 1.450.000,- føres opp i 2018 i økonomiplanen 2015 - 18 for å delfinansiere
utbyggingen av Åsgårdstrand kirke.

Sak 018/14 Samarbeid med utgangspunkt i KL9
Møtebehandling:
Menighetsrådet ønsker samarbeid og fremhever enkelte punkter der dette er naturlig.
Vi fremhevet likevel et ønske om å befeste en «kirkefamilie» med lokal tilknytning. Under denne
synsvinkelen er lokalkirke og lokale arrangementer viktig.
Sten Lundbo orienterte om de naturlige samarbeidsområdene i plenum møtet.

Vedtak:
Trosopplæringstiltak, kulturtiltak og ungdomsarbeid er fremhevet som gode samarbeidsområder slik
Åsgårdstrand menighetsråd ser det.

Sak 019/14 Åpen post
Møtebehandling:
Det var ikke meldt saker til åpen post.
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Sak 020/14 Orienteringssaker - mars 2014
Møtebehandling:
Nytt fra staben: Nils Magnus Hovland redegjorde for sykevikariater og utlysning i forhold til
disse stillingene. Det utlyses stilling som driftsleder.
Nytt fra fellesrådet: Hege refererte møteplan for fellesrådet 27.02.14.
Årsmøtet 30.03 annonseres i Gjengangeren.

Vedtak:
Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

For Åsgårdstrand menighetsråd

Hege Brun Gullaker
Referent
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Møtebok for Åsgårdstrand menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

07.05.2014
kl. 18:30
Åsgårdstrand menighetshus (Lite møterom)

Tilstede:
Dennis Larsen, Sten Lundbo, Hege B. Gullaker, Erik Gjeruldsen, Mette J. Eckbo, Gunnar Hovland, Nils
Magnus Hovland (fra kl. 19.30).
Meldt forfall:
Elisabeth Vigdis Balster.
Saker
Innkalling og møtebok fra 12.03.14 ble godkjent med følgende merknad:
Åsgårdstrand menighetsråd minner om at Elisabeth Balster skal ha innkalling og referater pr. post. Ann
Kristin Lysgård har fått fritak etter særlig søknad om dette. Hun skal ikke føres opp i innkallingen.
Menighetsrådet valgte å behandle sak 022/14 før sak 021/14.

Sak 021/14 Anbudsbeskrivelse utvidelse av kirken
Møtebehandling:
Utbyggingsprosjektet trenger midler for utarbeidelse av anbudsbeskrivelse, og det er behov for å kjøpe denne
tjenesten for å sikre god kompetanse på slik anbudsbeskrivelse.
Det er dessuten krav fra Horten kommune i brev av 31.07.13 at slik anbudsbeskrivelse oppfyller fire
nærmere angitte punkter.
Vedtak:
Åsgårdstrand menighetsråd godkjenner bruk av inntil kr 100.000,- av fond/oppsparte midler til arkitekt i
forbindelse med anbudsbeskrivelsen.
Menighetsrådet anmoder fellesrådet om å utarbeide en arbeidsavtale med arkitekt for å gjennomføre denne
anbudsbeskrivelsen.

Sak 022/14 Vannbåren varme i Åsgårdstrand kirke
Møtebehandling:
Det ble redegjort for de anbefaleringer som er gitt om varmekilder både for eksisterende kirkerom og
utbyggingsprosjektet.
Kostnadsanalyse vannbåren varme i Åsgårdstrand kirke:
(Fra arkitekt Ragnar Korneliussen/Bj. Gregersen as.)
Tilbygg kirken:
Energiboring jordvarme + installasjon varmepumpe 7 kw.
Kr 130.000 – 150.000 + mva (fritak for mva på kirkebygg). Tillegg gulvvarme/rør.
Kirkerommet:
Kostnadsanalyse for energiboring jordvarrme? installasjon varmepumpe 15 kw.
Kr.260.000 – 300.000,- + mva (fritak for mva på kirkebygg).

DEN NORSKE KIRKE
Åsgårdstrand menighet

Tillegg radiatore rm/innstallasjon (6 st.) kr 6000,- pr. stk. + mva.
Anbefaling i anbudsbeskrivelsen er at oppvarming av kirkerom og nybygg sees under ett.
Kostnad for oppvarming av nybygg er inntatt i kostnadsoverslaget i
Finansieringsplan (rev. B/25.10.2013) .
Fordi driftsmessige kostnader vil belastes fellesrådets budsjett, og fordi etablering av vannbåren varme
derfor vil bidra til besparelser(men er mer kostbare i anskaffelse enn elektrisk oppvarming) ber
menighetsrådet om at fellesrådet vurderer innsparingen mulig og bidrar til etablering ved å avsette midler i
økonomiplanen for perioden 2015 – 2018.
Det er et mål for menighetsrådet å tilrettelegge for en mest mulig kostnadseffektiv drift på sikt.
Vedtak:
Åsgårdstrand menighetsråd anmoder fellesrådet om å innarbeide kr 390.000,- for etablering av vannbåren
varme i eksisterende kirkerom og i prosjektert tilbygg i sin økonomiplan for perioden 2015 – 2018.

Sak 023/14 Høring om kirkebygg - fra Kirkerådet
Vedtak:
Dennis Larsen, Nils Magnus Hovland og Erik Gjeruldsen danner en arbeidsgruppe for gjennomgang av
høringsutkastet.
Dennis innkaller til det første møtet.

Sak 024/14 Forslag til liste over offerformål 2. halvår
Møtebehandling:
Enkelte endringer innenfor forslaget ble drøftet. I tillegg ønsker menighetsrådet å styrke synlighet og
økonomisk grunnlag for studentprest tjenesten på høyskolen i Buskerud/Vestfold.
Vedtak:
Åsgårdstrand menighetsråd gjorde enstemmig vedtak med følgende endringer til saksfremstillingen:
01.06.14 - takkoffer til
13.07.14 - takkoffer til
24.08.14 - takkoffer til
21.09.14 - takkoffer til
30.11.14 - takkoffer til

-

Menighetens misjonsprosjekt i Thailand
Menighetsfakultetet
Studentpresttjenesten HVB
Søndagsskolen, Vestfold krets
IKO

Offer til Norsk Folkehjelp ble da tatt ut.

Sak 025/14 Sammen om gudstjenesten - Kjøreregler ved gjennomføring av gudstjenester
Møtebehandling:
Menighetsrådet drøftet forholdet mellom hellige handlinger/ro i gudstjenesten og spontanitet/praktiske sider i
gudstjenesten.
Sognepresten vil ta synspunktene videre. Det ble ikke gjort vedtak i saken.

Sak 026/14 Revidert økonomireglement
Vedtak:
Åsgårdstrand menighetsråd vedtar nytt økonomireglement for Kirkelig fellesråd og menighetsrådene i
Horten - 2014.
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Sak 027/14 Åpen post
Møtebehandling:
Gave fra familien Henningsen
Møtebehandling: Dennis Larsen redegjorde for samtaler med familien og hadde med gaven, som er en stor,
flott, gyldenlærstol med hånsdskåret stolramme. Gyldenlæret i sete og rygg er laget av Helle Henningsen.
Det er ønske om å plassere den i kirkerommet.
Dennis hadde også orientert familien om den omfattende prosessen som legger grunnlaget for at menigheten
kan motta gaver slik.
Åsgårdstrand menighet ønsker å motta denne gaven og gi den en plassering i kirken.
Vedtak:
Åsgårdstrand menighet ønsker å motta gyldenlærstol som gave fra fam. Henningsen og gi den en plassering i
kirkerommet i Åsgårdstrand kirke. Saken sendes videre for godkjenning i de kirkelige organer.

Sak 028/14 Orienteringssaker mai 2014
Møtebehandling:
Kirkejubileet: Nils Magnus orienterte om festgudstjenesten i Åsgårdstrand kirke 15.06.
Kl.11.00. David Gjerp vil delta som fung. biskop. Ordfører vil bli invitert,
Samt lokalpolitikere og foreninger. Stor kirkekaffe.
Koordineringsmøte om barne- og ungdomsarbeidet:
Nils Magnus orienterte om koordinerongsmøte 12.06.14.
Det vil også bli avholdt kurs i regi av søndagsskolekretsen.
Fellesrådet:

Erik redegjorde for vedtak på siste møtet 24.04.14.
Det er overført 50% av antenneinntektene til menighetsrådet.
Det er registrert et mindreforbruk på post «Trosopplæringsmidler».
Fordi dette er statlige overføringer, er dette en utfordring får fellesrådet.
Sten orienterte om lokal aksjonskomite for TV-aksjonen 2014 for Kirkens
Nødhjelp. Ordfører vil etablere lokal komité der Sten er foreslått som
fellesrådets representant. Det er behov for en vararepresentant.

Sognepresten: Nils Magnus orienterte om gudstjenestelisten for høsten2014.
Arbeidet i staben er godt ivaretatt.
Det er tatt et initiativ fra en foreldregruppe med utviklingshemmede barn/unge
som ønsker å knytte kontakt med menighetene. Nils Magnus og diakonen
vurdere mulighet for klubb/møter i Sentrumskirken.

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

26.05.2014
kl. 18:00
Åsgårdstrand menighetshus (Lite møterom)

Tilstede:
Dennis Larsen, Sten Lundbo, Erik Gjeruldsen, Elisabeth Vigdis Balster, Gunnar Hovland, Hege B. Gullaker.
Meldt forfall:
Nils Magnus Hovland (sokneprest), Mette J. Eckbo, Carl-Ove Fæster (sokneprest).

Saker
Innkallingen til ekstraordinært møte ble godkjent.

Sak 029/14 Låneopptak i forbindelse med utvidelse av Åsgårdstrand kirke
Møtebehandling:
Lånetilbud fra Sparebanken Sør, og prosessen som har ledet frem til dette, ble diskutert.
Innspill i forbindelse med vedtaksmyndighet for låneopptak m.m. er lovfestet.
Menighetsrådets intensjon har vært å legge til rette for alternative finansieringsmuligheter for de siste
halvannen million som mangler for at byggeprosessen kan starte.
Saken sendes over til fellesrådet som avtalepart i låneavtalen, for at saken kan avklares med overordnede
organer og fremmes i økonomiplanen for fellesrådet.
Vedtak:
Det ble gjort følgende enstemmige vedtak:
1. Pkt.1 i finansieringsplanen av 13/11-13 står fast; På bakgrunn av ovennevnte oversikt anmoder
Menighetsrådet om at fellesrådet søker kommunen om at kr. 1.450.000 føres opp i 2018 i
økonomiplanen for 2015-18 for å delfinansiere utbyggingen av Åsgårdstrand kirke.
2. I påvente av en kommunal bevilgning anmoder menighetsrådet at fellesrådet aksepterer tilbudet fra
Sparebanken Sør om et avdragsfritt lån over 5 år og søker om godkjenning på låneopptaket av
biskopen. Menighetsrådet er ansvarlig for å betjene rentene på lånet inntil det blir innfridd.

Sak 030/14 Innspill til økonomiplanen 2015-2018
Vedtak:
Åsgårdstrand menighet viser til sitt tidligere innspill til økonomiplanen 2015-2018, bl.a. søknad om
kommunal bevilgning på kr 1.45 mill. til kirkeutvidelsen for 2018.
For øvrig til økonomiplanen 2015-2018:
Menighetsrådet har tidligere kommet med innspillet:
Investering: Avsetting av kr.45.000 i fireårsperioden 2014-2017: Pengene foreslås tatt av
rehabiliteringsmidler fra Horten kommune.
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Disse avsetningene skal gå til nedbetaling av gjeld knyttet til utbygging av Åsgårdstrand kirke.
For øvrig har vi følgende ønsker:
- Behov for å legge nytt teppe på orgelgalleriet.
- Ta ut det gamle orgelet som ikke er i bruk.
- Vurdere vedlikehold av alterduken.
- Reparere dryppende kraner på toalett og kjøkken.
- Oppgradere/pusse opp oppslagstavlen utenfor kirken.
- Reparasjon av stolseter fordi enkelte flettverk går i oppløsning.

For Åsgårdstrand menighetsråd

Hege Brun Gullaker
Referent
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Møtebok for Åsgårdstrand menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

10.06.2014
kl. 18:00
Fam. Larsens hytte på Knattholmen (sommeravslutning)

Tilstede:
Dennis Larsen, Sten Lundbo, Erik Gjeruldsen, Nils Magnus Hovland (sokneprest), Gunnar Hovland,
Hege B. Gullaker.
Meldt forfall:
Elisabeth Vigdis Balster og Mette J. Eckbo.
Spesielt invitert:
Hilde Haug Larsen (kateket). Hun forlot møtet kl. 19.30 etter gaveoverrekkelsen til Gunnar Hovland.
Saker
Innkallingen og møtebok for møter 7.5 og 26.5.2014 ble godkjent
Sak 031/14 Diakoniplan for menigheten
Møtebehandling:
Leder tok utgangspunkt i hvilke tiltak vi har og hvilke behov som i dag står udekket i vår menighet. Den
norske kirke og kirkemøtet har fire målformuleringer for planverket.
• Nestekjærlighet
• Inkluderende felleskap
• Vern om skaperverket
• Kamp for rettferdighet
Disse målene skal avspeiles i de lokale diakoniplanene.
Hva er den nåværende situasjonen hos oss, og hvilke samarbeidsparter er det naturlig å støtte seg til. Dette
vil være en overordnet plan som bygger på den frivillige innsatsen i menighetsfellesskapet.
Kiwanis og Horten menighetspleie er naturlige samarbeidsparter i dag.
Kirkens SOS får jevnlig offergaver fra menigheten, og er en del av vår diakonale virksomhet.
Kirkens ungdomsarbeid bygger på elementer som oppfølging av den enkelte deltaker og å utfordrer den
enkelte utfra egne ressurser.
Konfirmantarbeidet og unge ministranter bygger også opp til et inkluderende fellesskap.
Tilbudet til psyk. utviklingshemmede ivaretas i den grad det blir etterspurt. Foreldrene er oftest flinke til å be
om tjenester fra kirken.
Sorggruppe er ikke etablert som en fast ordning i dag, og sognepresten gjør en henvendelse til diakonen i
Horten menighet for å drøfte om dette er mulig å etablere.
Eldre på institusjon dekkes av sogneprestens besøk hver annnen uke på Åsgårdstrand sykehjem.
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Ensomme eldre utenfor institusjon er i liten grad dekket i vår menighet i dag. Sognepresten kontakter
hjemmetjenesten for å høre om behov for samarbeid.

Vedtak:
Leder og sekretær samarbeider om å få til en oversikt over situasjonen og lager forslag på planverk til neste
møte.

Sak 032/14 Kirkekaffe - 45-års jubileet

Vedtak:
Nils-Magnus bestiller kake, og Erik og Dennis (som spør noen flere) tar ansvaret for å servere kaffe og
kaker.

Sak 033/14 Datoer for menighetsrådsmøter høsten 2014

Vedtak:
Møtedatoene 03.09 – 08.10 – 05.11 og juleavslutning hos sognepresten 10.12. 2914 ble vedtatt.

Sak 034/14 Søknad om permisjon - fratreden i rådet

Vedtak:
Åsgårdstrand menighetsråd takker Gunnar Hovland for stor og betydningsfull innsats for menigheten over
flere år. Menighetsrådet innvilger søknaden fra 01.07.2014 og ønsker lykke til videre.

Sak 035/14 Revisjonsberetning Årsregnskap 2013

Vedtak:
Revisjonsberetningen tas til etterretning.

Sak 036/14 Høringsvar - Høring om kirkebygg

Vedtak:
På grunn av manglende kapasitet kommer ikke Åsgårdstrand menighetsråd med uttalelse til «Høring om
kirkebygg» til kirkerådet.

Sak 037/14 Åpen post
Møtebehandling:
Kurs for søndagsskolelærere
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Ingunn Jacobsen har sendt mail til MR med spørsmål om dekning av utgifter til kurs for unge hjelpeledere.
Det gjelder abonnement på «sprell levende» som skal benyttes i forbindelse med kurset og som også brukes
på søndagsskolen i kirken. Abonnementet koster kr.6000 og de søker om kr.3500 i frifond støtte. De søker
MR om bidrag for å fullfinansiere «sprell levende».

Vedtak:
Leder får fullmakt til å søke dekning gjennom trosopplæringsmidler eller alternativ dekning av
menighetsrådets egne midler.

Sak 038/14 Orienteringssaker juni 2014
Møtebehandling:
Kirkejubileet og påfølgende kirkekaffe er godt ivaretatt. Sognepresten redegjorde for dette.
Fellesrådet: For Åsgårdstrand menighet er fellesrådets møte 19.06.14
Resultat av behandlingen av utvidelse av Åsgårdstrand kirke:
Saken har stor betydning for menighetsrådets videre arbeid og forvaltning av innsamlede
midler.
Det blir gitt en kort orientering om resultatet av behandlingen i fellesrådet på ekstraordinært
møte 25.06.14 kl. 1800 på menighetshuset.
Nytt fra sognepresten:
Det ble orientert om en travel vår .
Det er avholdt stabstur 2. – 4. juni med gode tilbakemeldinger.
Tonje er tilbake som trosopplærer.
Menigheten har fått tilbud om å disponere opptil 30 plasser til Londonkonfirmanter i 2015.

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

25.06.2014
kl. 18:00
Åsgårdstrand menighetshus (Lite møterom)

Tilstede:
Dennis Larsen, Sten Lundbo, Nils Magnus Hovland (sokneprest), Erik Gjeruldsen, Hege Brun Gullaker
(referent).
Meldt forfall:
Mette J. Eckbo, Gunnar Hovland, Elisabeth Vigdis Balster.

Saker
Innkallingen til møtet ble godkjent.

Sak 039/14 Orientering om fellesrådets vedtak om ikke å sette opp utvidelsen av kirken
Møtebehandling:
Det ble orientert fra begge fellesrådets medlemmer om dynamikken og standpunktene under behandling av
saken i fellesrådet, og vedtaket om at utvidelse av Åsgårdstrand kirke ikke settes opp i økonomiplanen for
2018. Det ble også vurdert hvilke konsekvenser som vil følge av at saken ikke kommer videre som søknad
om kommunal garanti.
Utgangspunktet for gjennomgangen var møtebok fra Fellesrådets møte 19.06.14.
Møteboken var tilgjengelig for menighetsrådets medlemmer.

Vedtak:
Åsgårdstrand menighetsråd takker for en grundig orientering fra fellesrådets medlemmer.
Menighetsrådet tar fellesrådets beslutning til orientering.
Leder tar saken videre til økonomiutvalget, og vil foreslå et snarlig møte der.
Åsgårdstrand menighetsråd tar saken opp til ny behandling 03.09.14.
Menighetsrådet vedtar nå at alle utgifter til prosjektet stoppes i denne perioden.
Etter gjennomgangen i økonomiutvalget, vil leder og sekretær gi en skriftlig orientering til faste givere og
store bidragsytere om utviklingen i saken.

For Åsgårdstrand menighetsråd

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

03.09.2014
kl. 18:30
Åsgårdstrand menighetshus (Lite møterom)

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

Saker
Innkallingen og referat fra møtet 10.06. og 25.06.2014 ble godkjent med følgende tillegg til referatet:
I forbindelse med møteboken for 25. juni la Sten Lundbo til at han som leder av Horten kirkelige fellesråd
ledet fellesrådsmøtet 19. juni 2014, og at han som møteleder ikke deltok i debatten under noen av sakene
som ble drøftet på møtet. I ettertid har han innsett at han burde ha overlatt møteledelsen under punktet
Økonomiplanen 2014-18 på dagsordenen til en annen representant, slik at det kunne vært to representanter
fra Åsgårdstrand Menighetsråd til å fronte utbyggingssaken. Overfor Hege Brun Gullaker beklaget han at
hun ble stående alene fra Åsgårdstrand Menighetsråd om å fronte utbyggingssaken på dette møtet.

I sak 031/14: Diakoniplan for menigheten, var det forutsatt en oppfølging ved leder og sekretær. Leder
orienterte om at denne oppfølgingen først kommer i neste møte. De var ikke merknader til dette.

Sak 040/14 Regnskapsrapport pr. 31.7.14
Møtebehandling:
Menighetsrådet har merket seg overskridelser på Avdeling 2424 – Barnekor Åsgårdstrand og Mette tar opp
tiltak som egen sak under Åpen post.

Vedtak:
Regnskapsrapporten tas til orientering. Menighetsrådet takker for informasjonen.
Sak 041/14 Praktiske konsekvenser for innføring av nytt økonomiregement
Møtebehandling:
Forslag til endringer ble diskutert, og Erik Gjeruldsens vurderinger vedrørende oppfølging i praksis ble
vektlagt. Mette Eckbo redegjorde for endringenes betydning for «Kultur i kirken».
Det ble i den forbindelse fremlagt e-post fra kantor om faren ved å slå sammen Kulturkomiteens konto med
driftskontoen for menighetsrådet.

Vedtak:
- Menighetsrådets nåværende kasserer blir fortsatt registrert som disponent på følgende fire konti –
Kulturkirke Åsgårdstrand, Aksjon arbeidskirkeutvidelse, Åsgårdstrand menighetsråds drift og
Åsgårdstrand barnekor, i tillegg til ansatte ved kirkekontoret.
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-

-

Når det gjelder konto for Åsgårdstrand menighetshus fortsetter dagens ordning ved at Erik
Gundersen fører regnskap og disponerer konto. Menighetshuset er i en brytningsfase og fremtiden
for huset er uklar. Menighetsrådet mener at det er unødvendig å gjøre noen forandringer i en slik
situasjon.
Det opprettes et fond for «Kultur i kirken» for å sikre at kulturkomiteens midler ikke går med i
driftsbudsjett.
Det føres avdeligsregnskap for «Kultur i kirken».
Det settes opp årlige budsjetter for «Kultur i kirken».

Sak 042/14 Salg av Grev Wedelsgate 5 - Åsgårdstrand menighetshus
Møtebehandling:

Husstyret ber menighetsrådet drøfte salg av huset nå eller gå for fortsatt drift på ubestemt tid.
Selges huset må alternative lokaliteter ordnes for barnekor, ungdomsklubb, hyggetreff.
Fortsatt drift krever bruk av kapitalen og avsetting for nødvendige utbedringer.

Vedtak:
Åsgårdstrand menighetsråd takker for gode refleksjoner og viktige vurderinger fra husstyret.
Menighetsrådet ønsker likevel ikke å legge huset ut for salg nå. Menighetsrådet vil komme tilbake til saken i
lys at utviklingen i utbyggingssaken.
Sak 043/14 Utbygging av Åsgårdstrand kirke
Møtebehandling:
Utvidelse av Åsgårdstrand kirke – søknad om kommunal bankgaranti.
Viser til sak 16/14 på møtet i fellesrådet 19/6 - økonomiplan 2015-2018. Kirkevergen poengterer under
møtebehandlingen at prosjektet «utvidelse av Åsgårdstrand kirke» ikke må glemmes, men at det bør jobbes
videre med å få de nødvendige midler for å betjene et lån med renter og avdrag.
Leder i menighetsrådet har i ettertid hatt samtale med kirkevergen om veien videre. Kirkevergen har kommet
med forslag om at det jobbes frem en søknad til kommunen om kommunal bankgaranti på et lån som vil
toppfinansiere prosjektet. Åsgårdstrand menighet må stå ansvarlige for å betjene dette lånet uten forpliktelse
for kommunen. Det må utarbeides en lokal finansieringsplan som viser hvordan menigheten tenker å betjene
dette lånet.
Åsgårdstrand menighet er glad for dette innspillet fra kirkevergen. Det bygger opp om den
finansieringsplanen som er lagt til grunn for prosjektet, at det må opptas et lån som toppfinansiering slik at
det er mulig å komme i gang med byggingen.
Det er et betydelig lokalt engasjement for saken. Menigheten har faste givere som bidrar med kr.7000,- i
måneden som vil benyttes til å betjene lånet i tillegg til gaver og øvrige inntekter.
Viser til finansieringsplanen for utbyggingen i søknaden til fellesrådet 13/11-2013 hvor det vises til at det er
nødvendig å ta opp et lån på 1,5 mill. som toppfinansiering for å gjennomføre byggeprosjektet. Denne
finansieringsplanen forutsetter kr.2,5 mill. som inntekt salg av menighetshuset. Dette er en forutsetning for at
prosjektet gjennomføres.
Åsgårdstrand menighetsråd legger følgende betalingsplan til grunn for å betjene lånet – som
forutsetter en bankgaranti:
Utgifter
årligInntekter
Rente 3,4 % over 20 år. Utgifter pr. mnd: kr.8665
104.000
Faste givere
kr.7000 pr mnd.
84.000
Tilskudd fra menighetsråd
10.000
Offer i kirken
10.000
Totalt
104.000
104.000
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Kommentar: Dagens rente i Sparebank 1 er på 3,4% forutsatt sikkerhet. Dersom rentesatsen vil stige kan
nedbetalingstiden justeres slik at de månedlige utgifter vil ligge på omtrent samme nivå. Menighetsrådet vil
bruke kr.10.000 i året på finansiering av lånet. Dette er overskudd fra arrangementer som vil bli gjennomført
for å støtte utbyggingen av kirken.

Øvrige mulige bidrag for å nedbetale gjelden/betjene lånet:

-

Søknad gavefond Sparebank1 (de har antydet at prosjektet er lettere å støtte når det kommer
i gang)

-

Gjensidigstiftelsen

-

Søknad på legater (Eckbos legat har bedt oss komme tilbake når det er klart for selve
byggingen)

-

Gaver fra bedrifter og enkeltpersoner

-

Leieinntekter av antenne i kirken (fellesrådet har innvilget delvis bidrag fra denne posten)

-

Loppemarked

-

Leieinntekter av lokalet/konferanserommet.

-

Søknad om fremtidige midler fra kommunen

Fremdrift:

-

Menighetsrådet har brukt sommeren til å tenke gjennom veien videre etter vedtaket i FR
19/6.

-

Vi ber fellesrådet ta opp saken på sitt møte 18/9.

-

Vi må deretter få garanti fra kommunen og godkjenningen fra biskopen.

-

Når det er i orden kan vi selge menighetshuset (vi kan ikke risikere å stå uten
menighetshus/tilbygg).

-

Menighetsrådet er bekymret om denne saken sklir over i neste menighetsrådsperiode uten å
komme i gang. Det nåværende rådet har kompetanse og har opparbeidet nødvendig innsikt
og erfaring for å kunne gjennomføre prosjektet. Det tar alltid tid å få innsikt i kompliserte
saksforhold, og utbyggingssaken må betegnes som særlig krevende. Det er ønskelig at det
nåværende menighetsrådet får bidra til sluttføring av alle vedtak vedrørende utbyggingen.

Vedtak:
Åsgårdstrand menighetsråd anmoder fellesrådet om å søke Horten kommune om kommunal bankgaranti for
et lån på kr.1,5 mill. som toppfinansiering av utbygging Åsgårdstrand kirke. Åsgårdstrand menighetsråd
forutsettes å stå ansvarlig for betaling av renter og avdrag på dette lånet.
Menighetsrådet ber fellesrådet sende søknaden så raskt som mulig til kommunen for om mulig å få til et
kommunalt vedtak i løpet av høsten 2014.
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Sak 044/14 Åpen post
Møtebehandling:
Avdeling 2424 – Barnekor Åsgårdstrand
Med utgangspunkt i regnskapsrapporten for første halvår drøftet menighetsrådet økonomien i barnekoret da
det her vært en større overskridelse på et arrangement.

Vedtak:
- Alle prosjekter skal budsjetteres og forhånds godkjennes av Mette Eckbo på vegen av
menighetsrådet.
- Alle innkjøp skal forhånds godkjennes av Mette Eckbo på vegen av menighetsrådet.
- Kateketen går regelmessig gjennom arbeidet med kordirigenten med fokus på kvalitetssikring og
struktur.
Sak 045/14 Orienteringssaker - september 2014
Møtebehandling:
Fellesrådet:

Nytt møte 18.09.14 på Åsgårdstrand menighetshus. Sten og Hege har
Planleggingen av dette.
Kultur i kirken:
Konsert med Hege Bålsrud 04.09.14.
Utbyggingskomiteen: Jazzkveld med Odd Aspås 11.09.14.
Innsettelse av ny biskop i Tunsberg: Mette Eckbo møter for menighetsrådets leder 21.09.14 på
innsettelsesgudstjenesten. For øvrig blir det samling med menighetsrådene 04.11.14. Invitasjon ventes
senere.

For Åsgårdstrand menighetsråd

Hege Brun Gullaker
Referent
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Møtebok for Åsgårdstrand menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

08.10.2014
kl. 18:30
Åsgårdstrand kirke (galleriet)

Tilstede:
Dennis Larsen, Sten Lundbo, Nils Magnus Hovland (sokneprest), Erik Gjeruldsen, Mette J. Eckbo, Elisabeth
Vigdis Balster, Hege Brun Gullaker (referent).
Meldt forfall:
Ingen
Saker
Innkallingen og referat fra møtet 03.09.14 ble godkjent med følgende retting av skrivefeil under
vedtaket i sak 044/14 Åpen post. (..på vegne av.. er blitt til på vegen av) …noe sekretæren selvsagt
beklager. Det går fort her til tider….).
Sak 051/14 Åpen post
Møtebehandling:
Leder meldte en sak ved starten av møtet og den ble behandlet først.
Brev fra kirkevergen med invitasjon til fellesrådets møte 23.10.2014
Menighetsrådet har merket synspunktene vedrørende utdyping av inntektssiden i utbyggingsprosjektet. Det
er elementer på aktivasiden som bør konkretiseres.
Hege og Dennis vil følge opp dette i samarbeid med økonomiutvalget.
Av diskusjonen under møtet er det kommet frem synspunkter knyttet til følgende opplisting:
-

Ny søknad til SP1 – gavefond
Ny søknad til Gjensidigestiftelsen
Ny søknad til Ecbos legater
Fortsatte leieinntekter fra antennen utover 2015.
Årlig loppemarked
Positive politiske signaler lokalt om å stå løpet ut.
Gaver fra lokale bedrifter – gavetilsagn
Flere faste givere
Kulturkvelder

Nye søknader gjøres på bakgrunn av de signaler som gis, og det oppleves som lettere å få gjennomslag når
givere ser at prosjektet får en konkret og aktuell form og fremdrift. Det vil det gjøre når positive vedtak er
gjort i alle organer i den kirkelige organisasjonen.
Hele menighetsrådet (med unntak av Mette) vil stille på møtet i fellesrådet 23.10.14.Dennis gir
tilbakemelding på dette.

Vedtak:
Menighetsrådets leder og sekretær sammen med økonomiutvalget får fullmakt til å konkretisere
økonomiplanen for utbygging av Åsgårdstrand kirke i henhold til forespørsel fra kirkevergen.
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Sak 046/14 Kulturdepartementet - Høring om Staten og Den norske kirke

Vedtak:
Åsgårdstrand menighetsråd benytter ikke anledningen til egen uttalelse i saken, men viser til fellesrådets
gjennomgang og konklusjoner.
Sak 047/14 Oppfølging av økonomireglement

Vedtak:
MR ønsker at Erik Gjeruldsen (som kasserer) blir oppført som disponent på kto.2505.02.38345 sammen med
de tre øvrige disponenter.
Sak 048/14 Utarbeidelse av Diakoniplan

Vedtak:
Følgende plan ble vedtatt:

Diakoniplan Åsgårdstrand menighet 2014 – 2015
Tiltak

Målsetting

Gjennomføring

Samarbeid med

Ansvarlig

Barn/barnekor

Se, bekrefte,
utfordre
Sosialt fellesskap i
en kirkelig ramme

Hele året

Lokale
kulturliv/Orm
Skoppumkirken

Ingrid Bæk og
Mette
Diakon Horten
og sogneprest
Åsg. Str.
Kateketen

Venneklubb
psykisk
utviklingshemmede
Ungdomsarbeid
Oppfølging av den
enkelte
Konfirmasjon
Innsamling KN
Se den enkelte

Hele året

Fastetiden
Skoleåret

KFUK-M
Knattholmen
Kirkens
Nødhjelp

Se den enkelte/
Knytte kontakter
Kirkelig
nærvær/andakt
Kirkelig nærvær til
beboere/andakt
Fellesskapstiltak

Hele året

Bibelgruppene

Hege

Etter avtale

Staben
eldresenteret
De ansatte på
sykehjemmet
Frivillige

Sognepresten

Oppfølging ved
dødsfall

Trygghet og omsorg
Glede i høytiden

Kirkens SOS

En å snakke med

Hele året

Begravelsesbyrå
Borre menighet
Kommunen
Horten
menighetspleie
Kirkens SOS

Sognepresten

Trengende til jul

Begravelsen
Allehelgenssøndag
Sorggruppe
Advent

Misjonsprosjekt

Misjonsengasjement Hele året

NMS

Eli Z/Mette

Kirkekaffe
Eldresenteret
Sykehjemmet
Hyggetreff eldre

Hele året

En gang i uken
Hele året

Kateketen

Begge prestene
Sognepresten

Diakon Horten
Sognepresten
Hege
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Kontaktarbeid

Besøke syke og de
som er alene

Oppstart høst 14

Frivillige og
hjemmesykeplei
en

Elisabeth

Grønn menighet

Bevisstgjøring på
forvalteransvar og
miljø

Hele året

KN

Anne Beate

Sak 049/14 Julemarked i kirken eller på menighetshuset
Møtebehandling:
Menighetsrådet har et sterkt ønske om å bidra positivt med «Åpen kirke» under julemarkedet 1. helgen i
advent. Det ble drøftet ulike former for aktivitet, og også resurser til rådighet for dette tiltaket. Det er
foreløpig tenkt en åpen kirke med noe musikkinnslag, enten via anlegget eller orgel innslag. Dennis sjekker
med kantor. Det blir og mulighet for å tenne lys i globen. Menigheten inviterer til en stille stund inne i
kirken. Dennis spør Anne Lise Toverud om en bildeutstilling bak i kirkerommet.
Det vil bli servert gratis kaffe og vafler fra kjøkkenet og Dennis vil spørre kateketen om konfirmanter kan
bistå med dette. Det blir anledning til å gi en gave ved bevertningen – kaffe og vafler serveres gratis.

Vedtak:
Åsgårdstrand menighet vil arrangere «Åpen kirke» i adventshelgen 29.11. og 01.12., begge dager fra kl.12 –
16, i forbindelse med markedsdager i Åsgårdstrand.
Sak 050/14 Visjonsdokument - Den norske kirke 2015-18

Vedtak:
Visjonsdokumentet tas til etterretning og vil være et grunnlag for revidering av menighetens handlingsplan.
Sak 052/14 Orienteringssaker oktober 2014
Møtebehandling:
Fellesrådet: Siste sakskart var viet arbeidsgiverfunksjonen i stor grad. Menighetsrådet ble
orientert om de ulike utvalgene for lokale lønnsforhandlinger.
Utbyggingssaken ble utsatt og kommer opp i møtet i oktober.
Sogneprest og stab: Nils Magnus orienterte om utfordringer, men ga inntrykk av god drift og
ryddige forhold.
Ny biskop: Mette representerte menighetsrådet ved innsettelsesgudstjenesten og
arrangementer i forbindelse med dette. Hun var svært godt fornøyd med
tilstelninger rundt innsettelse av ny biskop i Tunsberg.

For Åsgårdstrand menighetsråd

Hege Brun Gullaker
Referent

DEN NORSKE KIRKE
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Møtebok for Åsgårdstrand menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

05.11.2014
kl. 18:45
Åsgårdstrand kirke (galleriet)

Tilstede:
Dennis Larsen, Sten Lundbo, Nils Magnus Hovland (sokneprest), Mette J. Eckbo, Elisabeth Vigdis Balster
og Hege B. Gullaker (referent).
Meldt forfall:
Erik Gjeruldsen.

Saker
Innkallingen og referat fra møtet 08.10.14 ble godkjent. (Sak 056/14 har fått uriktig tittel på sakskartet,
men er korrekt i saksutredningen.)
Leder orienterte samtidig om at sakskartet var bygget på kontakter han hadde hatt med enkelte i menigheten i
den siste perioden. Det etterlyses mer informasjon om drift og tiltak i regi av menighetsrådet. Det er også
kommet opp behov for informasjon og rekrutering til bibelgrupper i menigheten.

Sak 053/14 Nettside eller nyhetsbrev ideer til gjennomføring
Møtebehandling:
Informasjon om menighetens arbeid skjer i dag gjennom hjemmeside og Åsgårdstrand på tvers. Det er et
informasjonsbehov i menigheten som ikke dekkes godt nok. Menighetsrådet synes det er en god ide å lage et
månedlig nyhetsbrev som sendes ut på mail og at det opparbeides en mailliste.
Dennis ønsker å utfordre Roar Hansen på å etablere en slik informasjonsside. Her kan også menighetsrådets
saksbehandling (åpne saker) også formidles sammen med annen aktuell informasjon.

Vedtak:
Åsgårdstrand menighetsråd ønsker å etablere en meldingsside for utsendelse til «E-post-gruppen» i
menigheten. Dennis forespør Roar Hansen om bistand til lay-out og innhold og gjennomføring av dette
prosjektet.

Sak 054/14 Bibelgrupper og temakveld
Møtebehandling:
Hege er i aktivitetsplanen den som har ansvar for bibel-/samtalegrupper.
Det eksisterer for tiden 4 grupper med et fast antall medlemmer og lite rullering. Det kan være utfordrende
for nye deltakere å komme inn i de allerede etablerte gruppene. Det kan være et behov for å danne flere. (Vi
er kjent med at et par av gruppene har eksistert i en periode på over 25 år, med tilnærmet faste deltakere.)
Det er gitt informasjon om bibelgruppe tilbud og om «etableringsbistand» på ett temamøte i menighetsrådets
periode. Dette bør gjentas på en ny temakveld, med oppfølging direkte til de som melder interesse for å delta.
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Vedtak:
Menigheten vil arrangere en temakveld 05.02.2015 kl.1930 på Menighetshuset.
Det skal være enkel servering og temaet er salmer fra den nye salmeboken.
Bibelgruppene presenteres og det blir anledning til å melde et behov for å delta. Hege har oppfølgingsansvar
for denne delen av kvelden. Dennis kontakter Anne- Beathe /Roar/Ingrid for å sikre musikalske krefter til
kvelden.

Sak 055/14 Åpen kirke første helg i advent. Program og ansvar

Vedtak:
Åpen kirke under julemarkedet avvikles på følgende måte:
Kirken er åpen fra kl. 1200 – 1600 begge dager.
Det serveres gratis vafler og kaffe (saft til barna). Det settes opp en gavebøsse ved serveringen.
Elisabeth og Mette er ansvarlig for bevertningen begge dager. De får bistand av ungdomsledere i regi av
kateketen.
Hege har ansvar for nok kopper og asjetter i kirkekjøkkenet. Hun kjøper også inn syltetøy og rømme.
Nils Magnus spør på Meny om vaffelrøre.
Nils Magnus kontakter kirketjener for rydding av bakre del av kirken. Det er ønskelig å ha mulighet til å sitte
og spise der.
Anne Lise Toverud vil ha sin maleriutstilling på bakre vegg i kirken.
Kantor vil ha en minikonsert kl. 1530 hver av dagene i kirken. For øvrig skal det være meditativ musikk via
CD-spiller når det ikke er konsert. Mette tar med musikk.
Dennis spør J.H. Åsen om å sette opp CD- teknikk og høyttalere.
Åpen-kirke-arrangementet må tydeliggjøres utenfor kirken med fakler og plakater.
Dennis spør Erik Gundersen/Roar Hansen om bistand til dette.
Kirkeutbyggingen skal synliggjøres i våpenhuset. Økonomiutvalget utfordres på dette.
Dennis avklarer det på neste møte i utvalget.
Globen settes frem i kirken for å gi mulighet til lystenning.

Sak 056/14 Julehilsen til frivillige

Vedtak:
Åsgårdstrand menighet ønsker å gi anerkjennelse til menighetens frivillige med en gave til jul. Dennis kjøper
gaver . Hege lager kort. Alt fordeles på julemøtet 10.12.14.

Sak 057/14 Juletrefest - planlegging

Vedtak:
Menighetens juletrefest holdes 07.01.15 kl. 1730 – 1900 i regi av Kari Hansens gruppe og etter samme mal
som tidligere. Enkeltoppgaver avtales i denne gruppen senere. Dennis spør Erik Gundersen om å pynte
juletreet.

Sak 058/14 Åpen post
Møtebehandling:
En sak tatt opp av sokneprest Nils Magnus Hovland

DEN NORSKE KIRKE
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Det er tanker om å gå bort fra vanlig gudstjeneste 2 .påskedag i Åsgårdstrand kirke. Denne gudstjenesten
erstattes med en salmekveld med kveldstanker ledet av sognepresten.
Menighetsrådet tok saken til orientering uten vedtak, men ga klart uttrykk for at endringen har tilslutning i
rådet.

Sak 059/14 Orienteringssaker november 2014
Møtebehandling:
Oppfølging søknad til kommunen.
Møtet med fellesrådet 23.210.14 ga en stort løft for saken. Vedtaket i fellesrådet var enstemmig for søknad
om garanti.
Dennis redegjorde for sitt arbeid i etterkant av vedtaket. Sten opplyste at søknaden skal gå som scannet brev
til kommunen.
Sognepresten
Møtet med biskopen på Skoppum og i Horten kirke var en opplevelse for flere deltakere i rådet. Han
understreket viktigheten av samarbeidet med kulturlivet i lokalmiljøene og han var opptatt av valgordningen
for menighetsrådsvalget i 2015.Vi har store forventninger til Per Arne Dahl. Han er «helt riktig» for
Tunsberg bispedømme.
Staben er stabil og i fin gjenge. Utfordringene ligger for tiden drift rundt trosopplæringen.
Kateketen koordinerer trosopplæringen og har tatt initiativ til møte i trosopplæringsutvalget.
Det er ny organisering av kommunens eldresentervirksomhet på Åsgårdstrand sykehjem.
Dette kan føre til at andakter holdes på avdelingsnivå og ikke i fellesrom i 1. etasje.
Menighetsagende trykkes nå i 4 ulike utgaver til bruk i gudstjenesten.
Gudstjenestelisten er laget og den sendes på e- post til menighetsrådet i så snart som mulig.
Kateketen har sendt invitasjon til julevandring med 6-åringer slik som er vanlig.
Sognepresten «luftet» også tanker om endringer i «innredningen» i og rund alteret.
Fellesrådet sakskart ble gjennomgått med særlig vekt på vedtaket om utbygging av Åsgårdstrand kirke.

Vedtak:
Vedlegget «Protokoll fra UBDM 2014» og orienteringssaker for øvrig ble tatt til etterretning.

Sak 060/14 Menighetsrådets innstilling til framtidig drift av Kirkens SOS Vestfold

Vedtak:
Åsgårdstrand menighetsråd gir tilslutning til forslag om sammenslåing av Kirkens SOS Vestfold og Kirkens
SOS Buskerud. Hege deltar på ekstraordinært representantskapsmøte 27.11.14.
For Åsgårdstrand menighetsråd
Hege Brun Gullaker
Referent
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Møtebok for Åsgårdstrand menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

10.12.2014
kl. 18:30
Hjemme hos soknepresten

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

Saker
Innkallingen og referat fra møtet 05.11.14 ble godkjent med følgende endring:
Sak 062/14 - Godkjenning av gudstjenesteplan 1. halvår 2015 er en orienteringssak for menighetsrådet, og
ble derfor flyttet til sak 069/14 Åpen post.

Sak 061/14 Budsjettjustering - rapportering pr. 31.10.14

Vedtak:
Foreslåtte budsjettjusteringer på oppsett datert 01.12.14 enstemmig vedtatt.

Sak 062/14 Godkjenning av gudstjenesteplan 1. halvår 2015
Møtebehandling:
Godkjenning av gudstjenesteplan 1. halvår 2015 er en orienteringssak for menighetsrådet, og ble derfor
flyttet til sak 069/14 Åpen post.

Sak 063/14 Forslag til liste over offerformål jan - mai 2015

Vedtak:
Forslaget til offerformål ble enstemmig vedtatt med følgende endringer: Takkoffer til Sjømannskirken flyttes
til 06.04.2015 og takkoffer til menighetsarbeidet flyttes ned til 19.04.2015. Menighetsrådet minner om at
misjonsprosjektet (15.03.15) konsekvent skal benevnes Misjonsprosjektet i Thailand.

Sak 064/14 Valg av leder og nesteleder i menighetsrådet

Vedtak:
Åsgårdstrand menighetsråd valgte Dennis Larsen som leder og Mette Eckbo som nesteleder.
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Sak 065/14 Forslag til møteplan 1. halvår 2015

Vedtak:
Åsgårdstrand menighetsråd vedtok følgende møteplan:
14. januar – 4. mars – 12. mars – 29. april og 9. juni. Årsmøtet avholdes 15. mars etter gudstjenesten.

Sak 066/14 Åsgårdstrand kirkes barnekor - ny leder
Møtebehandling:
Erfaringer med nåværende drift, rekrutering av kormedlemmer, avlønning av leder i barnekoret og forholdet
til kantors ansvarsområde, ble drøftet inngående. Nåværende korleder fratrer 01.03.2015.

Vedtak:
Åsgårdstrand menighetsråd understreker at barnekoret er en viktig del av menighetens arbeid, og ønsker at
dette korarbeidet skal fortsette også etter 01.03.2015.
Menighetsrådet ber derfor om at kirkevergen utreder mulighet for at barnekoret kan fortsette som et prosjekt
i en to-årsperiode med dekning av lønn til korleder gjennom trosopplæringsmidler. Prosjektet evalueres etter
en toårsperiode.

Sak 067/14 Forslag til kandidater til bispedømmerådsvalget 2015

Vedtak:
Åsgårdstrand menighetsråd har valgt å ikke fremme forslag om kandidater til bispedømmerådsvalget

Sak 068/14 Nominasjonskomite, valgstyre - menighetsrådsvalget
Møtebehandling:
Det ble diskutert rekrutteringsmuligheter og resurser for valg av nytt menighetsråd. Nåværende
rådsmedlemmer ble oppfordret til å gi tilbakemelding på om de er aktuelle for en ny periode.
Det ble understreket at det er viktig å være presis på hva vervet innebærer når nye medlemmer forespørres.

Vedtak:
Nils Magnus Hovland og Mette Eckbo sa ja til å sitte i nominasjonskomite.
Odd Wålengen er forespurt etter møtet og har sagt ja.

Sak 069/14 Åpen post
Møtebehandling:
Nåværende klokkere har sagt fra at de fratrer ved nyttår.
De skal takkes av med blomsterhilsen i gudstjenesten 11.01.15.
Sognepresten vil vurdere forholdet mellom klokkertjenesten og medliturgtjenesten fremover.
Forslag til gudstjenesteplan 1. halvår 2015 er tatt til orientering (sak 62/14)
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Sak 070/14 Orienteringssaker desember 2014
Møtebehandling:
Soknepresten:
Staben er stabil og i fint gjenge. Utfordringene ligger for tiden i drift rundt trosopplæringen.
En av trosopplærerne er fortsatt sykmeldt.
Det er gjennomført tre julevandringer.
Det er tanker om å innføre nye rutiner for administrasjonsressurs hver 14. dag i staben. Dette tiltaket er under
vurdering av staben.
Fellesrådet:
Protokollen fra møtet 20.11.14 ble gjennomgått. Det ble minnet om at man ønsker bistand til distribusjon av
programmer for musikkfestuka i februar 2015.
Orientering om Åpen kirke under Julemarkedet i Åsgårdstrand 28. – 29. nov.
Åpen kirke ble ikke integrert i programmet for markedsdagene og dette bør gjøres ved senere anledninger.
Tiltaket ble en positiv erfaring både for frivillige i menigheten som hadde ansvar under arrangementet og
også for besøkende. Avslutningen med lysmesse var viktig for avviklingen av Åpen kirke. Dette bør gjentas.
Orientering om barnekoret: Det henvises til sak 066/14

Vedtak:
Orienteringssaker ble tatt til etterretning.

For Åsgårdstrand menighetsråd

Hege Brun Gullaker
sekretær

