DEN NORSKE KIRKE
Borre menighet

Møtebok for Borre menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

21.01.2014
kl. 18:00
Borre menighetshus (Salen)

Tilstede:
Carl-Ove Fæster, Axel Sandaas, Arne Book, Liv Jorunn Landsend, Geir Arne Bræck, Gro Chr. Nygaard.
Innkalling til dagens møte og møtebok fra forrige møte ble godkjent
Saker
Sak 002/14 Tilbud om forestillingen Rotswitha
Møtebehandling:
Diskusjon rundt forespørsel, positivt, men ønsker avklart en del spørsmål før rådet kan si endelig ja.

Vedtak:
Borre menighetsråd er positive til forespørsel om kirkespill men ønsker klargjøring rundt de praktiske sidene
av arrangement og forventingene til menighetsrådet som medarrangør samt avklaring rundt økonomien i
prosjektet.

Sak 003/14 Menighetens misjonsprosjekt - fastsettelse av prosjekt
Møtebehandling:
Carl-Ove har hatt møte med Marie Moskvil av lørdagssøndagsskolen og presenterte mulig prosjekt. Viktig å
rette dette mot barne- og ungdomsarbeid.

Vedtak:
Borre menighetsråd følger opp innspill fra lørdagssøndagsskolen og inngår misjonsprosjekt med Normisjon;
barne- og ungdomsarbeid, BNELC-LYCM i Bangladesh.

Sak 004/14 Distribusjon av Borrenytt
Møtebehandling:
Utdeling er nummeret er allerede i gang, diskusjon rundt distribusjon for dette nummer og kommende
utgaver.
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Vedtak:
Vi betaler en skoleklasse på Borre ungdomsskole (som Carl-Ove har snakket med) for å dele ut Borrenytt nr.
1-2014. Kostnaden tas fra Skoppum kirkes jubileum. AU sjekker opp pris på ulike distribusjonskanaler.
Ønskelig at fordeling mai-nummeret fortsatt gjøres av konfirmantene. Fremtidig løsning kan være en runde
med frivillige, en runde med konfirmanter og en runde via kommersiell distributør.

Sak 005/14 Utarbeidelse av årsmelding 2013
Møtebehandling:
Axel orienterte raskt

Vedtak:
Soknekonsulent sender beskjed til de som bidrog sist, med kopi av det de skrev ned spørsmål om
oppdatering, innlevering av bidrag. Frist for innlevering er 28. februar. Med mål om å behandle sak på 12.
mars møte og at foreløpig rapport kan legges ut i kirkene i god tid før årsmøte 27. april.

Sak 006/14 Åpen post
Møtebehandling:
Puter til Borre kirke. Gro oppdaterte rundt putesituasjonen. Ingen aktuell leverandør i Horten som kan tilby
egnet produkt. Har sjekket opp den gamle leverandøren. Ber Jens Reidar kontakte disse for å sjekke om de
fortsatt kan levere puter. Arne sjekker opp putene i Tønsberg.
Produsentene for de eksisterende putene i Borre kirke: Jaksland glidesikre puter.
Johan A. Larsen & sønn. Mariboesgatan 11, Oslo 1. Tlf 02-204465

Sak 007/14 Referatsaker - januar
Møtebehandling:
- Husstyret Borre menighetshus: Hadde møte onsdag i forrige uke. Fått tall av Reidun, må sette av
en del penger til vedlikehold. Lekkasje ved pipen i jula. Tenkte å asfaltere noe av plen på forsiden
(inntil trærne) for å få flere parkeringsplasser. Foreløpig satt av 125 000 kr, innspill om at dette
kanskje er lite. Regner å ha inntekter fra barnehagen ut år. Årsmøte etter gudstjeneste på huset den
27.3
- Husstyret Skoppum arbeidskirke: Tas under jubileumskomiteen
- Leder/AU: Leder ferdigstilte Borrenytt siden sist møte. Intet annet nytt å melde fra AU
- Sokneprest/stab: Intet spesielt nytt fra stab. Grunnlovsjubileet går sin gang, Borre kirke har blitt satt
på kartet med bl.a. markering på søndag. Carl-Ove har sendt preken fra 1814 videre med tanke på en
forestilling rundt dette. Hatt møte med ny daglig leder på Midgard, og fylkeskoordinator for
pilegrimsled i Vestfold.
- Fellesråd: Carsten ble operert 10. januar, tilbake neste uke, årets første møte 30. januar. Fra forrige
møte ble leder og nestleder gjenvalgt. KA-innspill, årsrapport
- Trosopplæringsutvalget: intet nytt
- Gudstjenesteutvalget: intet nytt
- Jubileumskomiteen – Skoppum arbeidskirke 25 år – gjennomgang av ansvarsoppgaver: Carl-Ove
orienterer. Hadde opplegg for 7. trinn på Lysheim der elevene møtte sokneprest, arkitekt m.m. med
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-

tanke på skoleprosjekt. Regner på statistikk (antall besøk, kollekt, gifte i kirken, dåp). Elevene har
fått tak i og skal intervjue det første dåpsbarnet. Menighetsrådet kan stille og bidra på kirkekaffe den
9. februar. Hører med Baker Nielsen rundt å få en god deal rundt kake også den dagen. Ta med
kaffekanner og trakte kaffe før gudstjeneste. Rådet møter. Cato kjører opp med salmebøkene fra
Borre kirke til sangkveld og til gudstjenesten på søndag.
Kirkeregnskapene 2012: Departementstall som Jens Reidar tok på AU.
Diakonsamling 28. jan – sende noen til dette: RETTELSE dato er 29. januar.
28. januar i Borre kirke – Camilla Collet forestilling: Ble en gratisforestilling da Horten
kommune ble med som medarrangør. Hilsning fra ordfører og koordinator for grunnlovsjubileet.
Kvintett med musikere fra marinemusikken.
Årsstatistikk 2013 – innleveringsfrist 20. januar

Sak 001/14 Tilsetting av ny biskop i Tunsberg - stemmegivning
Møtebehandling:
Spørsmål rundt pensjonsalder for biskop, som er 70 år.Rådet diskuterer kandidater før stemmegiving.
5 stemmeberettigede.

Vedtak:
Stemmegiving til ny biskop i Tunsberg bispedømme i Borre menighetsråd fikk dette resultatet:
Nr. 1 Per Arne Dahl
antall stemmer: 3
Nr. 2 Torstein Lalim
antall stemmer: 3
Nr. 3 Paul Erik Wigernes
antall stemmer: 5
Det var totalt 5 stemmeberettigede

For Borre menighetsråd

Axel Sandaas
Referent
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Møtebok for Borre menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

24.02.2014
kl. 19:00
Borre kirke, sakristiet

Tilstede:
Axel Sandaas (leder), Arne Book, Liv Jorunn Landsend, Geir Arne Bræck, Carl-Ove Fæster, Gro Chr.
Nygaard.
Innkalling og referat fra sist møte godkjent.
Saker
Sak 0012/14 ble flyttet frem etter sak 0010/14
Sak 008/14 Avtale med Normisjon om misjonsprosjekt
Møtebehandling:
Gunvor Kreken som er misjonsleder i region Vestfold og Buskerud presentert forslag til avtale rettet mot
barn og unge i Bangladesh og deltok i diskusjonen.
Gunvor Kreken innledet saken. Ønske om 3 plakater, en til hver kirke og Borre menighetshus. Ønske om 4
årsplan. Ønske om evaluering om 1 år og evaluering 1 år før avtaleslutt, med besøk fra Normisjonen på
aktuelt mr-møte. Spørsmål om opprette misjonsutvalg (1 fra mr, 1 fra lørdagsskolen, 1 fra aktuell
misjonsforening), kan jobbes videre med. Ønske om oppstartsmarkering ved en gudstjeneste. Spre
informasjon gjennom menighetsblad, nettsider, oppslagstavle. Tett samarbeid med Lørdagsskolen, basaridé
osv. Ønske om å undertegne avtale i forbindelse med en familiegudstjeneste med ofring til misjonsprosjektet.
Diskusjon rundt bønn. Frist 15. april (trosopplæringstipend)

Vedtak:
Gunvor Kreken ettersender avtalen utarbeidet på mr-møte til soknekonsulent for endelig ferdigstilling. Fra
menighetsrådet er det ønskelig med minimum 4 årlig kollekter og tiltak som bøssesparing i Lørdagsskolen,
kakesalg og menighetens misjonssdag.

Sak 009/14 Utarbeidesle av lokal diakoniplan
Møtebehandling:
Axel orienterte om saken. Har tatt utgangspunkt i tidligere sak 59/13.

Vedtak:
Den vedlagte diakoniplanen med beskrivelser av nye tiltak for Borre menighet vedtas.
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Sak 010/14 Evaluering av jubileumsfeiringen
Møtebehandling:
Carl-Ove presenterte besøksstatistikk og orienterte om regnskapet for jubileumsuken. Utfordring rundt OLåpningen som tok besøk fredagen.

Vedtak:
Menighetsrådet er veldig fornøyd med gjennomføringen av jubileet og retter en stor tak til alle de frivillige
som bidro til et helhetlig og bredt program.

Sak 011/14 Godkjenning av budsjett 2014
Møtebehandling:
Axel innledet i saken og orientert om AUs justeringer.

Vedtak:
Budsjettforslag for 2014 vedtas.

Sak 012/14 Benkeputer Borre kirke
Møtebehandling:
Axel orienterte om saken, bl.a. om forskjellige prisforslagr innhenter fra Jens Reidar. Arne viste frem mulige
puter og rådet gjorde en kort befaring i kirkerommet.

Vedtak:
Carl-Ove tar med seg aktuell pute og langpute fra Borre kirke, og går til aktuell leverandør (Johan A. Larsen
& Sønn) for innkjøp av puter tilsvarende 20 000 kr (anslagsvis 35-40 stk).

Sak 013/14 Åpen post
Møtebehandling:
Carl-Ove ønsker å ha et møtepunkt med de ansatte. Invitere til en kveld med mat og diskusjoner rundt løst og
fast mellom menighetsrådet og ansatte i Borre menighet.

Vedtak:
Carl-Ove tar det videre med øvrig stab med ønske om å fastsette en dato i løpet av våren.
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Sak 014/14 Orienteringssaker
Møtebehandling:
- Husstyret Borre menighetshus: Intet nytt
-

Husstyret Skoppum arbeidskirke: vært i kontakt med Jens Reidar og stab angående vifterom og
ventilering på Skoppum arbeidskirke.

-

Leder/AU: Årsrapport og menighetsblad (frist å sende inn stoff ut mars).

-

Sokneprest/stab: Arbeider med mulighet for forestilling i forbindelse med fremføring av preken fra
1814. Arrangerer 3 salmekvelder.

-

Fellesråd: Kommende møte i Borre menighetshus. Årsrapport og regnskap på agendaen (ta opp de
pengene Borre la ut vedrørende mygg og salmebøker).

-

Trosopplæringsutvalget: Intet nytt

-

Resultat fra stemmegiving ny biskop i Tunsberg

-

Folkeinnsamling restaurering av Nidarosdomen hovedorgel (1000,- pr symbolske orgelpipe)

-

Informasjon om UBDM i 2014 (7.-9. mars)

For Borre menighetsråd
Axel Sandaas
Sekretær
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Møtebok for Borre menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

12.03.2014
kl. 19.00
Sentrumskirken

Tilstede:
Axel Sandaas, Arne Book, Carl-Ove Fæster, Gro Chr. Nygaard.
Meldt forfall:
Geir Arne Bræck, Liv Jorunn Landsend.
Innkalling og referat fra sist møte godkjent.
Saker
Sak 20/14 og 21/14 ble behandlet sist på dagsorden.

Sak 015/14 Godkjenning av årsregnskap 2013 og resultat
Møtebehandling:
Økonomikonsulent Reidun Bjune hadde en kort innledning. Axel orienterte videre om saken.
Vedtak:
Avdeling menighetsråd
Avdeling kateket

Merforbruk
Merforbruk

45.726,90 dekkes av avdelingens disposisjonsfond.
1.486,80 dekkes av avdelingens disposisjonsfond

Avdeling givertjeneste

Merforbruk

5.684,00 dekkes av avdelingens disposisjonsfond.

Avd. menighetshus

Mindreforbruk

52.833,16 Avsettes til bundet fond menighetshus.

Skoppum Barnekor

Mindreforbruk

2.814,20. Avsettes til disposisjonsfond for kor

Trosopplæring

Mindreforbruk

17.325,76. Avsettes til bundet trosopplæringsfond og må
benyttes i 2014 (øremerkede midler).

Sak 016/14 Årsrapport Borre menighet - 2013
Møtebehandling:
Axel orienterte om saken. Har mottatt årsberetning fra husstyret ved Borre menighetshus og flettet dette inn i
årsrapporten som ble sendt ut til menighetsrådet mandag 10. mars. Har prøvd i større grad å sy de enkelte
delrapportene sammen til en felles uttalelse med en stemme, som da er menighetsrådet.
Vedtak:
Årsrapport 2013 med punkt om Borre menighetshus og de endringer kom frem på møte ferdigstilles av Axel
og endelig godkjenning av årsrapport gjøres via mail (senest mandag 17. mars).

Sak 017/14 Fasteaksjonen - samordning av oppgaver
Møtebehandling:
Kateket har etterspurt hjelp fra menighetsrådet. Kort diskusjon om hvem som har anledning og
arbeidsoppgavene.
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Vedtak:
Fra menighetsrådet stiller Arne Book ved Borre menighetshus og Carl-Ove finner frivillige til Skoppum
arbeidskirke.

Sak 018/14 Opprettelse av kulturfond
Møtebehandling:
Carl-Ove innledet i saken. La frem en skisse med hva et slikt kulturfond skal dekke og hvordan det er tenkt å
bygge kapital. Kort diskusjon om aktuelle sponsorer.
Vedtak:
Menighetsrådet arbeider videre med å opprette et kulturfond Borre Kirke, med mål om å styrke Borre kirke
som kulturminne, pilgrimskirke og kulturkirke. Carl-Ove ser videre på mulige sponsorer og praktiske detaljer
rundt å opprette slike kulturfond.

Sak 019/14 Forestilling med Bjørn Sundquist
Møtebehandling:
Carl-Ove orienterte om saken.
Vedtak:
Borre menighetsråd er positive og arbeider videre med å få på plass en forestilling i samarbeid med Midgard
historiske senter.

Sak 020/14 Samarbeidsprosjekter med utgangspunkt i KL§9
Møtebehandling:
Rådet fikk orientering om saken før møtet. Samarbeid rundt trosopplæring, kulturarrangement. Muntlige
innspill i felles møte.

Sak 021/14 Innspill til Horten kirkelige fellesråds økonomiplan 2015 - 2018
Møtebehandling:
Rådet fikk orientering om saken før møtet. Ulike innspill skal meldes til fellesrådet i perioden 26. mai – 1.
juni, dette gjør at menighetsrådet kan behandle denne saken i grundigere i kommende møter.
Vedtak:
Menighetsrådet kommer tilbake til dette på møte 27. april.

Sak 022/14 Åpen post
Møtebehandling:
Sak fra Axel; Offerliste ut sommeren 2014.
Møtebehandling: I kommende Borrenytt er tenkt å inkludere kirkekalender med offerlist, men rådet har bare
vedtatt slik liste frem til sommeren. Ønskelig med vedtatt oversikt med offerliste frem til 1. september før
neste mr-møte da Borrenytt helst skal trykkes og distribueres i løpet av april-måned.
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Vedtak:
Menighetsrådet gir AU fullmakt til å utforme og vedta offerliste for perioden 1. juni - 1. september 2014.

Sak 023/14 Orienteringssaker - mars 2014
Møtebehandling:
- Husstyret Borre menighetshus: Sendt inn årsberetning til mr-leder.
- Husstyret Skoppum arbeidskirke: intet nytt
- Leder/AU: Jobbet med årsrapport, forrige AU var via mailutveksling.
- Sokneprest/stab: Snakk om felleskveld for ansatte og mr (1 ½ til ansatte, 1 time til ordinær mr-møte
(28. april/16. juni))
- Fellesråd: På forrige møte var ¨årsregnskap og årsrapport oppe til behandling. Diskusjon rundt
disponering av mindreforbruket ved fellesrådets årsregnskap.
- Trosopplæringsutvalget: intet nytt

Kommende saker aprilmøte; Innspill til Horten kirkelige fellesråds økonomiplan 2015-2018, Vedta nytt
økonomireglement.

Sekretær
Axel Sandaas
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Møtebok for Borre menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

28.04.2014
kl. 19:00
Borre menighetshus (Salen)

Tilstede:
Axel Sandaas, Arne Book, Gro Chr. Nygaard, Liv Jorunn Landsend, Carl-Ove Fæster.
Meldt forfall:
Geir Arne Bræck.
Saker
Innkalling og referat fra siste møte ble godkjent
Sak 024/14 Evaluering av årsmøte 2014
Møtebehandling:
P.g.a. sykdom ble årsmøtet den 27.april avlyst. Ny dato ble diskutert.
Vedtak:
Menighetens årsmøte legges til gudstjenesten i Skoppum kirke 1.juni. Da medtas eks. av årsrapporten.

Sak 025/14 Evaluering av jubileumsfeiringen på Skoppum
Møtebehandling:
Man er stort sett fornøyd med oppslutningen om arrangementene i jubileumsuken.
Det økonomiske resultatet viser et merforbruk, men det er før tilskuddet fra MR blir lagt til.
Vedtak:
Tilskuddet fra MR på kr.25.000,-.overføres.Regnskapet vil dermed gå i balanse.

Sak 026/14 Høring fra kirkerådet - om kirkebygg
Møtebehandling:
Rådet drøftet om man skal svare/ikke svare på høringen og foretok en rask gjennomgang av de
ulike punktene. Vi fant ut at det kunne være nyttig bl.a. å se nærmere på punkt 5 – kirkebygg og
livssynsnøytralitet.
Vedtak:
Det ble besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som skal svare på høringen primært ved å beskrive dagens
situasjon.
Gruppen skal bestå av: Axel Sandaas, Geir Arne Bræck og,soknepresten (+ evt.innspill fra staben).

Sak 027/14 Gudstjenesteliste juni - desember 2014
Møtebehandling:
Listen inneholder en feil – 2/11 (Allehelgensdag).Det passer nok ikke med utdeling av seksårsbok/barnekor
denne søndagen. Dessuten mangler en gudstjeneste på Skoppum.
Vedtak:
Listen ble godkjent med forbehold om endring av ovennevnte. Sokneprest og soknekonsulenten følger opp.
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Sak 028/14 Forslag til offerliste juni - september
Møtebehandling:
Rask gjennomgang. Det er viktig at listen er i overensstemmelse med utgivelse av Borrenytt heretter,
dvs at den i dette tilfelle skulle inneholdt tidsrommet mai - august.
Vedtak:
Offerlisten godkjennes som den foreligger.

Sak 029/14 Misjonsavtale med Normisjon
Møtebehandling:
Medfører bl.a. minimum 4 ofringer/år. Det er ønskelig med info rundt denne nye avtalen i Borrenytt
for å gjøre den kjent i menigheten.
Vedtak:
Misjonsavtalen underskrives ved familiegudstjeneste i Borre kirke 31.august.

Sak 030/14 Sommeråpent i Borre kirke 2014
Møtebehandling:
Initiativet til tilbudet om å gjøre kirken mer åpen og tilgjengelig kommer fra Midgard, og de skal selv sørge
for guiding/vakthold, slik at dette ikke vil medføre merarbeid for kirkens ansatte eller MR.
Vedtak:
Borre Menighetsråd stiller seg positivt til tilbudet. Det må avklares praktiske ting som nøkler/låsing av
kirken etc.
Brosjyrer må trykkes opp og være oversatt til engelsk (tysk?).

Sak 031/14 Kirkespillet Roswitha
Møtebehandling:
Rådet ser på initiativet som positivt, men var usikre på om ressursene til å gjennomføre nok et arrangement
er tilstede.
Vedtak:
Det ble besluttet å avvente økonomirapporten i juni før det gjøres vedtak.

Sak 032/14 Revidert økonomireglement
Møtebehandling:
Ettersom dette ikke vil medføre store endringer for Borre MR, og man kan regne med like god oversikt som
tidligere, hadde man ingen innvendinger mot endringen.
Vedtak:
Det reviderte økonomireglementet godkjennes som det foreligger.
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Sak 033/14 Åpen post
Møtebehandling:
Hjelp med konfirmantkappene 11.mai: Borre (Arne) og Skoppum (Geir Arne/Gro).
Kirkekaffe:

1/6 – ansvarlig : Geir Arne, Liv Brodshaug og Anne Nordahl
22/6 - ”
:Liv Jorunn
6/7 - ”
:Gro
20/7 - ”
:Arne
3/8 - ”
:Axel
31/8 - ”
:Felles (dvs.Borre MR)
En liste med frivillige/frivillighetsbase ønskes etablert for hjelp ved ulike arrangementer gjennom året.
Saker rådet ikke er kommet helt i mål med :
Offerkrukke/bønnekrukke
Dåpsbilde
Puter til kirkebenkene
Disse tingene må det jobbes videre med – innen en budsjettramme/fond.

Sak 034/14 Orienteringssaker - april 2014
Møtebehandling:
Husstyret Borre Menighetshus: Intet nytt
Husstyret Skoppum arbeidskirke: Intet nytt
AU: Konsulent ved kirkekontoret har vært i kontakt m/nye eiere i Danmark vedr, puter til kirkebenkene.
Forhåpentligvis finnes det arkiv over tidligere puter slik at det kan lages nye som likner.
Fellesrådet: Div saker ble referert, bl.a, økonomirapport m/budsjettjusteringer i juni, ansettelser av ny
sokneprest og kapellan (Horten), kantor, kirkegårdsansvarlig. Sykmeldt trosopplærer.
Trosopplæringsutvalget: Planlegging av ny Bo-hjemme-leir før sommeren.
Neste møte:16.juni

For Borre menighetsråd
Liv Jorunn Landsend
Sekretær
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Møtebok for Borre menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

16.06.2014
kl. 19:00
Borre menighetshus (Salen)

Tilstede:
Axel Sandaas, Arne Book, Liv Jorunn Landsend, Geir Arne Bræck, Carl-Ove Fæster.
Meldt forfall:
Gro Chr. Nygaard.

Saker
Innkalling og referat fra sist møte ble godkjent
Sak 035/14 Borre menighetshus
Møtebehandling:
Axel innledet kort.
Møte i morgen mellom husstyret, mr-leder og kirkeverge.
Ulike innspill til diskusjon; Organisasjoner som nye leieinntekter, større arrangement (tombola), konserter.
Vi må tenke på hvordan huset skal brukes. Vi må primært tenke økte inntekter, vanskelig å bevare huset om
man kutter i vedlikehold. Faste inntekter mer enn enkeltarrangement. Konferanserom til bedrifter? Hva med
fellesråd, Horten kommune eller andre aktører
Arbeide i høst med veien videre (en gruppe med menighetshusets venner).
Dagens aktiviter: Hyggetreff, torsdagsmøter, Borre vocale, konfirmantsundervisning, lørdagsskole,

Vedtak:
Med tanke på 2014 vil underskudd bli dekket av eksisterende midler/fond. Rådet vil også avvente eventuelle
innspill fra møte med kirkevergen den 17. juni. Høsten 2014 vil fokus være å se på dagens aktiviter og
fremtidige ønsker rundt bruk av menighetshuset med tanke på å få økte inntekter (ikke ønskelig med
betydelig kutt av vedlikehold og dagens tilbud). Det bør være fokus på faste inntekter vs enkeltarrangement.
Det opprettes en arbeidsgruppe som ser på mulige aktiviter og kontakter med andre leietakere m.m. (AU får
fullmakt til å utforme mandat og spør etter medlemmer, f.eks. fra mr, husstyret og stab).

Sak 036/14 Notat fra befaring med Horten kommune - demontering barnehage
Møtebehandling:
Axel orienterte kort, Carl-Ove hadde med bilder for å illustrerer. Logisk å se dette i lys av sak 35/14. Bred
enighet om å tilbakestille tomten mest mulig men med mulighet for å bevare naturlig skille med friluftsareal
(i dag et høyt gjerde). Viktig å tenke på at mye vil trenge vedlikehold om man bevarer det.

Vedtak:
Svar på spørsmål fra kommune:
Skal gjerde mot syd/vest mot Tveitenveien fortsatt stå?
Gjerde ønskes fjernet
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Sandkassene fjernes, men skal den sandkassen som er nærmest boden fortsatt stå?
Sandkasse ønskes fjernet
Jordhaug. Skal denne fjernes, eller skal den fortsatt stå?
Jordhaug skal beholdes
Skal det såes til med gress der brakkene har stått, eller skal grusen beholdes?
Såes til
Samtidig ønsker MR å beholde det store gjerde som skiller menighetshus og friluftsarealet og etterspør hva
det vil eventuelt koste.

Sak 037/14 Konsertkomité
Møtebehandling:
Axel innledet saken. Diskusjon rundt spørsmål om frivillige, kulturkomité m.m. Ikke kapasitet for mer faste
oppgaver for mr-medlemmer. Spørsmål om hva som skal komme først, frivillige, komiteer, fond? Må sees i
lys om ønske om eget kulturfond og mer midler til å satse på kulturarrangement (som også fordrer nye
frivillige som kan være med å bidra)

Vedtak:
MR er positive til ideen om en konsert/kulturkomité og mener det er gledelig med mye kuturelle
arrangement i Borre menighet, men erkjenner at det er utfordringer knyttet til en slik visjon. AU tar felles
møte med Eli og Carl-Ove der man kan diskutere ytterligere til utfordringer rundt gjennomføring av ulike
kulturarrangement. Per i dag har ikke MR kapasitet til å påta seg faste oppgaver tilknyttet
kulturarrangement, man er avhengig av få eksterne frivillige men i dag vet ikke MR om slike personer.

Sak 038/14 Forslag til offerliste september ut året 2014
Møtebehandling:
Axel og Carl-Ove innledet saken. Spørsmål om Horten menighetspleie juleutdeling og bedre synliggjøring
av ulikt menighetsarbeid.

Vedtak:
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Vedtatt plan med de endringene som ble foretatt i møtet.

Dato
07.09.2014
14.09.2014
21.09.2014
28.09.2014
12.10.2014
19.10.2014
02.11.2014
09.11.2014
16.11.2014
23.11.2014
07.12.2014
07.12.2014
14.12.2014
24.12.2014
24.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
28.12.2014

Kirke
Skoppum
kirke
Borre kirke
Skoppum
kirke
Borre kirke
Skoppum
kirke
Borre kirke
Borre kirke
Skoppum
kirke
Borre kirke
Borre kirke
Borre kirke
Skoppum
kirke
Borre kirke
Borre kirke
Skoppum
kirke
Borre kirke
Borre kirke
Skoppum
kirke

Kl

Gudstjeneste

Takkoffer til

11:00 Familiegudstjeneste
11:00 Gudstjeneste

Borre Nytt
Menighetens arbeid

11:00 Familiegudstjeneste
11:00 Gudstjeneste

Barne&ungdomsarbeidet
Menighetsarbeid

11:00 Gudstjeneste
11:00 Familiemesse
11:00 Gudstjeneste

Kirkens SOS, Vestfold
TV-aksjonen - Kirkens Nødhjelp
Blå kors, Horten

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

Horten menighetspleie
Studentpresttjenesten
Menighetsfakultetet
Menighetens arbeid

Familiemesse
Familiegudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

17:00 Lysmesse
11:00 Gudstjeneste
14:30 Gudstjeneste

Norsk folkehjelp 75 år/Røde kors
Normisjon, Region Vestfold
Kirkens Nødhjelp

14:30 Gudstjeneste
16:00 Gudstjeneste
11:00 Gudstjeneste

Kirkens Nødhjelp
Kirkens Nødhjelp
Menighetens misjonsprosjekt

11:00 Gudstjeneste

Menighetens misjonsprosjekt

Sak 039/14 Møteplan Menighetsrådsmøter høsten 2014
Møtebehandling:
Axel innledet saken. Diskusjon rundt møtedato i august og om fordeler og ulemper ved å legge møtene til
samme uke som FR-møter.

Vedtak:
Møtedatoer høsten 2014:
18. august
6. oktober
10. november
8. desember
Sak 040/14 Revisjonsberetning - årsregnskap 2013
Forslag til vedtak:
Revisjonsberetningen tas til etterretning.
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Møtebehandling:
Axel innledet saken.
Vedtak:
Revisjonsberetning tas til etterretning

Sak 041/14 Åpen post - juni 14
Møtebehandling:
Kirkeputer
Arne orienterte. Viktig å få landet denne saken. Enighet om at det er viktig å få økonomisk bidrag fra
menighetsrådets side for å kunne få fortgang i en sak som har allerede tatt altfor lang tid.

Vedtak:
MR dekker merutgiften via fond for 50 kirkeputer (3 cm) + moms og frakt med utgangspunkt i det tilbudet
man har fra leverandør fra Danmark.
Sak 042/14 Orienteringssaker - juni 14
Møtebehandling:
Husstyret Borre menighetshus – møte 19.mai. Leieavtalen med Horten kommune. Vaskeutgifter har gått opp,
setter opp leieutgifter. Planlegger møte med kirkevergen (blir 17. juni). Sak om å få malt huset, gressklipping
oversikt.
Husstyret Skoppum arbeidskirke - Litt diskusjon i MR rundt aktiviteten/organisasjonsformen, ønske å få
formalisert husstyret som pdd kanskje emr anser seg som en dugnadsgruppe som driver med litt kirkekaffe
o.l. Carl-Ove følger opp de litt mer.
Leder/AU – Litt kaotisk rundt forrige AU (leder blandet datoer). Økonomirapport i august. Ingen høring fra
MR.
Sokneprest/stab - Stabstur til København med HMS-arbeid m.m.
Åpen kirke i sommerhalvåret (tors og søndag) med folk fra Midgard historiske senter. Eventuelt innsamlede
midler deles mellom partene. Trykt opp nye borsjyrer om Borre kirke (også på engelsk). Carl-Ove hadde
besøk fra Nasjonalt styre for kirkelig pilgrimsråd (som hadde styremøte i Vestfold) i Borre kirke. Vilje til å
støtte vårt arbeid med å styrke pilgrimsarbeidet i Borre sokn. Underskrevet avtale med Sundqvist 21.
september der Midgard og Borre menighetsråd står som felles arrangør.
Fellesrådet – Gjennoomgang av kommende saker til fr-møte 19. juni. Endelig vedtak i driftsregnskap og
årsrapport, investeringsbudsjett 2014, felles økonomireglement og Økonomiplan 2015-2018.
Trosopplæringsutvalget - Tonje var tilstede på forrige møte, snakk om bo-hjemme-leie.
Brev fra Normisjon – misjonsavtale – Fått plakater, skal rammes inn og henges opp.

For Borre menighetsråd

Axel Sandaas
Referent
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Møtebok for Borre menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

18.08.2014
kl. 19:00
Borre menighetshus (Salen)

Tilstede:
Axel Sandaas, Arne Book, Liv Jorunn Landsend, Geir Arne Bræck, Carl-Ove Fæster, Gro Chr. Nygaard.

Saker
Innkalling og referat fra sist møte ble godkjent.

Sak 043/14 Borrenytt nr 3-2014
Møtebehandling:
Axel orienterte kort og viste til foreløpig eksemplar. Jobber med kommende nummer, diskusjon rundt hva
som skal med. Enighet om kort presentasjon av huset, mer spesifikk informasjon rundt leie.

Vedtak:
Husstyret sender presentasjon og informasjon om leie av Borre menighetshus. Liv Jorunn tar det opp på
trosopplæringsutvalget på tirsdag 19.8, Carl-Ove etterspør eventuell mer stoff på stabsmøte samme dag. Frist
å få inn stoff er t.o.m. 26.8. 2000 eksemplar og baserer seg på frivillige og innleie av idrettslag/klasse.

Sak 044/14 Markering av start - misjonsprosjektet - gudstjeneste 31. august
Møtebehandling:
Carl-Ove orienterte kort. Diskusjon rundt hva som trengs med tanke på servering og andre mindre oppgaver,
fordeling av arbeidsoppgaver. Kirkekaffe (husk Åsgårdstrand barnekor deltar)

Vedtak:
Carl-Ove snakker med Rahel om mulig deltakelse fra Lørdagsskolen. Carl-Ove bestiller boller og Cato
ordner med saft og kopper. Vi tar med 2 kanner kaffe hver (Arne tar med en kanne te).

Sak 045/14 Regnskapsrapport pr. 30.6
Møtebehandling:
Axel orienterte kort med gjennomgang av Reiduns rapport. Diskusjon rundt trosopplæring og utgifter
knyttet til Borrenytt. Ønskelig i fremtiden å klart skille ut utgifter til Borrenytt.

Vedtak:
Regnskapsrapporten tas til orientering. Menighetsrådet takker for informasjonen.
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Sak 046/14 Endring av offer 13. juli
Møtebehandling:
Axel orienterte kort rundt endring i gudstjenestelisten i juli.

Vedtak:
Gudstjenesten og offermålet: Menighetens arbeid som var planlagt den 13. juli strykes fra menighetsrådets
godkjente liste sak 28/14

Sak 047/14 Praktiske konsekvenser for innføring av nytt økonomireglement
Møtebehandling:
Axel orienterte kort og man gikk raskt igjennom dokumentet til Reidun. Spørsmål om hvilke kontoer vil skal
ha med videre og hvem som skal disponere de ulike kontoene.

Vedtak:
Saken utsettes i påvente av ytterligere informasjon fra stab rundt spørsmål om hvilke kontoer som
videreføres og hvorfor (forslaget la opp til enkelte små kontoer som skal leve videre hva er begrunnelsen for
dette?), hvilke skal slåss sammen med (i forslaget ble dette spesifisert bare som «annen bankkonto») og
hvordan det er tenkt rundt kapital/drift kontoer. Hvordan er det tenkt praktiske løsninger rundt godkjenning
og attestasjon når dette nå kan gjøres fra kontoret alene. Dette sendes ut og menighetsrådet vedtak gjøre via
epost.

Sak 048/14 Etablering av konsertkomité
Møtebehandling:
Carl-Ove orienterte kort om møte med kantor og foreløpig status rundt arbeidet med konsert/kultur komité.
Eli og Roar er klar for å sitte i den samt, Carl-Ove og foreløpig to frivillige (jobbes med videre aktuelle
navn). Diskusjon rundt mandat, i hvilken grad det er snakk om fond, budsjett osv. Ønskelig at man setter
opp en semesterplan. Titte på tilsvarende mandat i andre sokn osv.

Vedtak:
Borre menighetsrådet er positive til en kultur/konsert komite og at AU i samarbeid med kantor og organist
jobber videre med å lage et mandat for komiteens arbeid. Ønskelig å få et forslag på bordet til kommende
menighetsrådsmøte i oktober.

Sak 049/14 Gammelt sidealter i Borre kirke - i gangsetting av en sak
Møtebehandling:
Carl-Ove innledet saken.

Vedtak:
Borre menighetsråd ønsker å få det gamle sidealteret fram igjen, og ber Kirkevergen følge opp saken for
videre behandling hos Tunsberg biskop og Riksantikvaren.
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Sak 050/14 Åpen post
Møtebehandling:
Ønske om å endre statutter til givertjenesten. Må oppdateres og gjøres i tråd med soknets ønsker, koble på
Åsgårdstrand og Nykirke.

Vedtak:
AU tar opp mulighet til å endre statutter med Reidun/Jens R, viktig alle tre sokn.

Sak 051/14 Orienteringssaker august 2014
Møtebehandling:
Orientering om møte med mellom menighetsrådet, husstyret og kirkevergen 17. juni. Husk å følge opp
kommunen med å ferdigstille plen/uteareal da det ikke er ferdig som avtalt.
Status lørdagsskolen: blir videreført selv med endring blant de frivillig.
Omvisningen Borre kirke i sommer: Carl-Ove kommer tilbake med dette når ansvarlig fra Midgard kommer
tilbake fra ferie. Må evaluere rundt markedsføring osv. Oppklare misforståelsen rundt kirkekaffe.
Samling 4. november i prostiet med ny biskop. Tre trinns sak med samling med prosti, menighetsrådet og
kulturkveld. Innsetting av biskopen 21. sept i Tønsberg domkirke.
Husstyret Borre menighetshus – Deltok på med bl.a. kirkeverge 17. juni
Husstyret Skoppum arbeidskirke – Intet nytt
Leder/AU – møte den 17. juni, AU-møte, bestilt puter, kommer i midten av september. Jobber med
Borrenytt. Snakket om møte med staben på mr-møtet i oktober.
Sokneprest/stab – Sundquist forestillingen inn i Bakkenteigen programmet. Jobber med mulig Edvart Hoemarrangement i forbindelse med litteraturuka. Margareth har sagt opp, Jens Reidar er positiv om han får
forespørsel.
Fellesråd – møte 19. juni. Omvisning på garnisonkirken, orientering rundt utgifter (11 av 20 mill er brukt),
hva som var utført (70%) m.m. Funnet tilbake til den gamle malingsfargen osv. Vedtak rundt økonomiplanen
til fellesrådet. Nytt møte 18. september. Ble avissak fra Åsgårdstrand mr på bakgrunn av vedtak i rådet.
Trosopplæringsutvalget – Møte 19. august.
Axel Sandaas
Referent
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Møtebok for Borre menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

06.10.2014
kl. 19:00
Borre menighetshus (Salen)

Tilstede:
Axel Sandaas, Arne Book, Gro Chr. Nygaard, Geir Arne Bræck, Liv Jorunn Landsend, Carl-Ove Fæster.

Saker
Innkalling og referat fra siste møte ble godkjent

Sak 052/14 Praktiske konsekvenser nytt økonomireglement Oppfølging sak 47/14
Møtebehandling:
Diskusjon rundt spørsmål om hvilke konti som videreføres/avsluttes – evt. om man kan forholde seg til
budsjett/en konto.

Vedtak:
Nye disponenter på samtlige konti vedtas.
Konto vedr. Givertjeneste vedtas overført annen konto.
Ellers ser man ingen hensikt i å slå sammen øvrige konti før man har forhandlet med banken om hvordan
man kan oppnå best mulig vilkår.

Sak 053/14 Kulturdepartementet - Høring om Staten og Den norske kirke
Møtebehandling:
Borre MR mener det er nødvendig å få på plass en helhetlig omstillingsavtale som klargjør all usikkerhet
rundt overgang fra statlig ordning.

Vedtak:
Sokneprestens forslag til uttalelse vedtas med unntak av 4.avsnitt, siste setning. (Dersom KA velges
som arbeidsgiverorganisasjon …..). Denne slettes.

Sak 054/14 Misjonsfest 8. november på Borre menighetshus
Møtebehandling:
Soknepresten orienterte litt om planlegging/markedsføring og spurte om rådet var villig til å sponse
arrangementet. Det er bl.a. meningen å tilberede og selge mat typisk for landet man har misjonsprosjektet i.

Vedtak:
Misjonsfesten bevilges inntil kr.2.000,- til nødvendige innkjøp.
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Sak 055/14 Forberedelse til menighetsrådsvalget 2015
Møtebehandling:
Viktig med info om hva vervet egentlig innebærer, hvilke oppgaver man forventes delta i - i tillegg til de
faste møtene.

Vedtak:
Sette fokus på det forestående valg bl.a. i neste nummer av Borrenytt.
Her kan man sette opp statistikk over hvilke oppgaver/arbeidsområder MR har brukt mest tid på.

Sak 056/14 Den norske kirkes visjonsdokument

Vedtak:
Utsettes til felles møte med ansatte.

Sak 057/14 Ledig klokkerstilling - Borre kirke
Møtebehandling:
Å basere stillingen på frivillighet blir for usikkert. Det er mer forutsigbart å ansette.
Dessuten har man ingen navn på noen frivillig kandidat.
Videre er det viktig med klare ansvarsforhold.

Vedtak:
Borre MR ønsker å lyse ut stillingen som klokker i Borre kirke.

Sak 058/14 Åpen post
Møtebehandling:
Flaggene ved krematoriet er ikke lenger pene, og bør erstattes med nye.

Vedtak:
Det ble besluttet å spille dette inn mot fellesrådet.

Sak 059/14 Orienteringssaker oktober 2014
Møtebehandling:
Status lørdagsskolen: Arrangerer misjonsfest til inntekt for menighetens misjonsprosjekt i Bangladesh.
Husstyret Borre Menighetshus: Bør kontakte kommunene for tilbakestilling av utearealet
Husstyret Skoppum arbeidskirke: Intet nytt
AU: møte kun pr.mail
Sokneprest/stab: 50 nye puter er på plass i Borre kirke.
Arrangementet med Sundquists fremføring av Wettergrens tale gikk med underskudd.
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Prekenen/filmsnutten legges ut på nettet.
Salmekveld m/Edvard Hoem i Borre kirke
Biskopen/Lippestad deltar på studentgudstjeneste
Fellesrådet: Orientering vedr. utbyggingen av Åsg.strand kirke
Trosopplæringsutvalget: Gjennomført Bo-hjemme-leir 6.sept.
Vedr.TV-aksjonen 19.okt – bøssebærere blir oppfordret i kirken og gjennom media til å melde seg.
Neste møte:10.nov.

For Borre menighetsråd

Liv Jorunn Landsend
Sekretær

DEN NORSKE KIRKE
Borre menighet

Møtebok for Borre menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

10.11.2014
kl. 18:30
Borre menighetshus (Salen)

Tilstede:
Axel Sandaas, Arne Book, Gro Chr. Nygaard, Geir Arne Bræck, Liv Jorunn Landsend, Carl-Ove Fæster.
Meldt forfall:
Ingen
Saker
Innkalling og referat fra sist møte ble godkjent
Sak 060/14 Felles møte mellom menighetsrådet og de ansatte
Møtebehandling:
De ansatte tilknyttet Borre sokn var invitert til et dialogmøte med menighetsrådet. Tilstede: Marie, Roar,
Elin, Linda og Cato.
Møtebehandling: Se eget dokument.

Sak 061/14 Forslag til budsjettjusteringer
Møtebehandling:
Axel gjennomgikk forslagene til budsjettjusteringer for menighetsrådet på bakgrunn av regnskapstallene pr
20. oktober.

Vedtak:
De foreslåtte budsjettjusteringene under saksfremstillingen vedtas.

Sak 062/14 Borre Vocale søker om bistand til gjennomføring av Händels Messias
Møtebehandling:
Gjennomgang av vedlagte søknad fra Borre Vocale.

Vedtak:
Borre menighetsråd støtter Borre Vocales deltakelse i Messias-prosjektet med kr 15 000,- Dette føres på
budsjettet for 2015.

Sak 063/14 Praktiske oppgaver i forbindelse med menighetens julekonsert
Møtebehandling:
Carl-Ove orienterte. Julekonserten er onsdag 17. desember kl 19:30 i Borre kirke

DEN NORSKE KIRKE
Borre menighet

Vedtak:
Ved behov kan Gro og Geir Arne stille.

Sak 064/14 Åpen post
Møtebehandling:
Meldte saker:
Diskusjon rundt Virksomhetsplan 2013-2014
Møtebehandling: Axel orienterte om den vedtatte plan sommeren 2013. Spørsmål hvordan vi skal bruke
dokumentet (ny plan/vedta oppdateringer).
Kirkevalg
Møtebehandling: Axel orienterte og referte fra dialogmøte med biskopen 4. november. Hvordan dette løses i
andre menigheter. Innspill om hjelp fra biskopen rundt oppslutning. Valgkomite, hvordan finne frivillige.
Menighetsmøte i mars som vedtar antall medlemmer. Få Datoer.
Borrenytt - finansiering
Møtebehandling: Axel orientere. Må få større oversikt over kostnadene knyttet til Borrenytt (både
produksjon og distribusjon). Kontoret har allerede fått en innledende henvendelse fra annet trykkeri. Vi har
gått til dels bort fra vedtaket med bl.a. innkjøp av distribusjon.

Vedtak:
Diskusjon rundt Virksomhetsplan 2013-2014
Vedtak: Ønske om 2-årsplaner. Skal vedtas senthøsten. Viktig å koble inn ansatte. Skal tas opp i forbindelse
med budsjetter. Et levende dokument som skal brukes og stake ut kursen i to år. Årshjul.
Kirkevalg
Vedtak: Årsmøte som skal bestemme antall medlemmer (4+ vara, med møtende vara). Ærlige om
arbeidsbelastning. Carl-Ove begynner arbeidet med å finne folk til valgkomite. Få endelige frister på
kandidater, lister o.l. fra bispedømmerådet/Jens Reidar.
Borrenytt - finansiering
Vedtak: Carl-Ove får i oppgave å innhente konkurrende tilbud rundt trykkeri. Må ta en ny vurdering rundt
sponsorer der vi går runder med passende aktører som kan tenke seg å støtte. Fatte nytt helhetlig vedtak rundt
økonomi i prosjketet og der vi tar en endelig avgjørelse om distribusjon basert på frivillige, skoleklasser o.l.
lavkostnadsalternativ.

Sak 065/14 Orienteringssaker 10. november 2014
Møtebehandling:
- Status lørdagsskolen: Misjonfest 8 .november på menighetshuset.
- Husstyret Borre menighetshus: Nettopp hatt møte. Diskusjon rundt tilbakestilling av uteområdet. Skal
gjøres mer ute når det tørker opp (til våren?). Planer om å male utvending, planer å gjøre mye på dugnad
(spesielt sørveggen der det har vært lekkasje). Fortsatt planer om å asfaltere vestsiden ut mot veien
(mindre plen, mer parkeringsplass). Satt opp et skilt om parkering forbudt for andre enn brukere (mye
som kan komme på neste budsjett).
- Husstyret Skoppum arbeidskirke: Det er i praksis ikke noe husstyre. Fått ny frivillig klokker. Jobb å
gjøre med å få aktivisert en gruppe som tar ansvar og kan fungere som et husstyre.
- Leder/AU: AU-møte, deltatt på dialogmøte med biskopen tirsdag 4.november, e-post-utveksling med
Nykirke og Åsgårdstrand rundt givertjenesten der vi prøver å få til et ledermøte i første omgang. Ser
behovet for oppdaterte statutter. Arbeid med Borrenytt, ønsker gjerne innspill

DEN NORSKE KIRKE
Borre menighet
-

-

Sokneprest/AU: Hatt salmekveld med Hoem (med 82 betalende). Søknadsfrist 15. nov for ny
klokkerstilling. Kommet et par tre søkere. MR-møte på prestegården. 4. desember skal vi ha åpen
prestegård for internasjonale studenter der bl.a. biskopen kommer og skal ha juleandakt på engelsk. 5 stk
fra Marinemusikken deltar også.
Fellesrådet: Møte 23. oktober. Orienteringssaker om orgelpiper i Horte Kirke som ble kastet ved et uhell
og lokale lønnsforhandlinger. Høringssvar om Statens og Den norske kirke – et tydelig skille. Endelig
vedtak i spørsmål om søknad om kommunal garanti i forbindelse med utvidelse av Åsgårdstrand kirke.
Trosopplæringsutvalget: Møte neste uke (17. nov) i Åsgårdstrand.

Protokoll fra UBDM 2014 var vedlagt sakspapirene.

For Borre menighetsråd
Axel Sandaas
Referent

DEN NORSKE KIRKE
Borre menighet

Møtebok for Borre menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

08.12.2014
kl. 18:00
Borre menighetshus (Salen)

Tilstede:
Axel Sandaas, Arne Book, Gro Chr. Nygaard, Liv Jorunn Landsend, Carl-Ove Fæster.
Også til stede: soknekonsulent Jens Reidar Antonsen
Meldt forfall:
Geir Arne Bræck.
Saker
Innkalling og møtebok fra sist ble godkjent
Sak 066/14 Godkjenning av gudstjenesteplan 1. halvår 2015
Møtebehandling:
Saken ble behandlet sammen med sak 67/14

Vedtak:
Godkjent som vedlagt.

Sak 067/14 Forslag til offerformål 1. halvår 2015
Møtebehandling:
Spørsmål om syklus med tanke på Borre nytt.

Vedtak:
Godkjent som vedlagt. Rådet kommer tilbake med egen sak for offerliste ut året i mars/april for innpass i
Borrenytt.

Sak 068/14 Valg av leder og nestleder for menighetsrådet

Vedtak:
Axel Sandaas ble valgt til leder ved akklamasjon. Arne Book ble valgt til nestleder ved akklamasjon.

Sak 069/14 Møteplan 1. halvår 2015
Møtebehandling:
Husk årsmøte (der man skal vedta størrelse på kommende menighetsråd). Fellesmøte 12 .mar (fokus på
valg). Fellesrådet har møter (29. Jan, 26. Feb, 16. April, 11. Juni, 3. Sept, 15. Okt)
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Vedtak:
26. januar (mr)
23. februar (mr)
12. mars (fellesmøte)
13. april mr)
22. mars menighetsmøte/årsmøte (kirkekaffe)
8. juni (mr)

Sak 070/14 Nominasjonskomite og valgstyre
Møtebehandling:
Rask gjennomgang av frister og arbeidsoppgaver for et valgstyret og nominasjonskomité

Vedtak:
Menighetsrådet kontitueres som valgstyre. Axel Sandaas er leder av valgstyret.
Nominasjonskomite. Menighetsrådet oppnevner en nominasjonskomité med Carl-Ove Fæster som medlem
og der vi forespør Maria Moskvil, Rahel Landsend, Geir-Arne Bræck, Anne Nordahl og Id Skaaheim om å
være med. Komiteen har mulighet til å supplere seg selv.

Sak 071/14 Forslag til kandidater bispedømmerådsvalg
Møtebehandling:
Kort gjennomgang om frister og forskjellen mellom valgkomiteen og muligheten for innspill fra
menighetsrådene.

Vedtak:
Fristen er 15. Januar. Medlemmene forhører seg med aktuelle kandidater om de er villig til å stille og et
endelig forslag kan vedtas over epost innen 10. januar.

Sak 072/14 Åpen post
Møtebehandling:
Loddsalg Skoppum
Fått utfordring fra Roar Myrheim om å skaffe gevinster til loddsalg i forbindelse med barnekorets deltakelse
på Gull, røkelse og jazzmusikk den 18. des.

Vedtak:
Carl-Ove og Geir-Arne hører med aktuelle personer og næringsliv på Skoppum om de kan stille med mulig
gevinster.
Konsert den 17ende, Borre Vocale. MR stiller med brannvakt/billtselger. Kjøper inn fakkelbokser. Carl-Ove
dobbeltsjekker tiden.
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Sak 073/14 Orienteringssaker desember 2014
Møtebehandling:
- Status lørdagsskolen: Juleverksted med ca 40 betalende barn, rundt 60 personer. Skal ha juletrefest man
29. Des.
- Husstyret Borre menighetshus: Ikke noe nytt sist
- Husstyret Skoppum arbeidskirke: MR må få til et formelt husstyre med budsjett, arbeidsoppgaver og
ansvar.
- Leder/AU: Nå sist ble AU-møte gjort over epost. Leder har Borrenytt som fokus fremover. Spør om
stoff fra de ansatte. Husk å ta opp sakene som ble orientert på november møte.
- Sokneprest/stab: Carl-Ove begynt å sondere litt om sponsorer til Borrenytt, hørt med Hageland og
Horten begravelsesbyrå.
Lage en “gavefolder” om Borrenytt som kan deles ut under 1. Juledag. Intervju med mulig ny klokker.
Julesamling for internasjonale studenter, rundt 45 studenter. Reidun hadde funnet frem litt mer inntekter
så sprekken ikke blir så stor som først antatt. Hektisk og hyggelig tid med julevandring med barnehager
og skolegudstjenester.
- Fellesråd: Møte nå til torsdag, 11/12 med ledervalg og møteplan på agendaen. Fra forrige møte var det
tatt opp regnskapsrapport og budsjettjusteringer, samt orientering om søknad til Horten kommune om
bankgaranti for Åsgårdstrand menighetsråd om utvidelse av kirken.
- Trosopplæringsutvalget: Referat fra 17/11. Møtesekvensen er justert til 2 ganger i halvåret. Organisering
om trosopplæring og hvor sårbar man er når trosopplærer er bort med sykdom. Revidering av
arbeidsplan. Gjennomgang av tiltak. Lys våken lagt på is. Må tenke bredere med tanke på aldersgrupper
for å få gjennomført ting. Tårnagenter, fellestiltak. Pilgrimsvandring for barn. Mulig at dette er prosjekt
fra neste år da vi ikke har så mye penger igjen som antatt i 2014. Ønsker gjerne en representant fra
Skoppum inn i trosopplæringsutvalget. Ønske om julespill i Borre Kirke.

For Borre menighetsråd

Axel Sandaas
Leder/sekretær

