DEN NORSKE KIRKE
Horten menighet

Møtebok for Horten menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

15.01.2014
kl. 19:00
Sentrumskirken

Tilstede:
Sissel Karin Vea Eggen, Inger Johanne Yndestad, Lars-Erik Ulvund, Morten Sæthern, Trond Fykse Tveit,
Ingrid Jevne Schmidt, Hilde Nornes, Inger Asbjørg Sjøblom, Gunnar Rio, Arne T. Wisløff og Odd
Rønneberg
Fraværende:
Anne Mathilde Paulson (permisjon) og Arnfinn Guttorm Strøm.
Innkalling og referat fra sist møte ble godkjent uten endringer.
Saker
Sak 000001 Vikarierende sokneprest og vikar for kapellan
Brev fra prosten om vikar for sokneprest og kapellan i Horten sokn
Informasjonen tas til etterretning
Sak 000002 Prostisamling - diakoni
Felles samling om diakoni 28 januar
Kommentarer under sak 005/14

Sak 001/14 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. Deres vita og selvpresentasjon er vedlagt. Nominasjonen er
bindende for de stemmeberettigede. Det kan ikke stemmes på andre kandidater.
Kirkerådet ber menighetsrådet merke seg at avstemmingen skal foregå på følgende måte i samlet møte:
1. Hvilken kandidat synes det enkelte medlem er best skikket til å være ny biskop i Tunsberg. Om en
får minst 50 % av stemmene settes denne opp. Om ingen får flertall, stemmer en på nytt. Den som da
får flest stemmer regnes som valgt. Det kan bestemmes at det i andre runde bare stemmes på to elle
flere av de med flest stemmer i første runde. Om fortsatt ingen får flertall foretar en loddtrekning.
2. Deretter gjøres tilsvarende for den en ønsker på andre plass.
3. Til sist stemmer en tilsvarende om tredje plass.
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Stemmegivningen i menighetsrådet er hemmelig. Prester, kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelig
stilling som er medlem av menighetsrådet, deltar ikke i stemmegivningen. Møtebok fra møtet er offentlig om
ikke rådet gjør annet vedtak.

Vedtak:
Stemmegivningen til ny biskop i Tunsberg bispedømme i Horten menighetsråd fikk dette resultatet:
Nr.1
Jan Otto Myrseth – 4 av 8 stemmer
Nr.2
Torstein Lalim – 4 av 8 stemmer
Nr.3
Per Arne Dahl – 5 av 8 stemmer

Sak 002/14 Utlysning av ledige prestestillinger i soknet - referansegruppe

Vedtak:
Trond Fykse Tveit blir med leder og nestleder som sammen oppnevnes som referansegruppe i forbindelse
med søknader og intervjuene til ledige prestestillinger i soknet.

Sak 003/14 Medlem av komite for Fasteaksjonen fra menighetsrådet
Møtebehandling:
Være nøye med informasjon til sjåførene om start- og sluttpunkt for rodene.

Vedtak:
Inger Asbjørg Sjøblom utnevnes som komitemedlem for planlegging av fasteaksjonen. Ingrid Jevne Schmidt
hjelper ved behov.

Sak 004/14 Åpen post
Møtebehandling:
I forbindelse med utskiftning av representanter og leder i Stiftelsen Sentrumskirkens styre bør det utarbeides
en oversikt over hva som er vaktmesteroppgavene til stiftelsen slik at det kan bli lettere fordeling av
oppgaver i et fremtidig styre.
Nødvendig frivillige til Musikkfestival med orgelbrus er hanket inn.

Vedtak:
Informasjonen om offerformål for 19. og 26. januar i Horten kirke tas til etterretning.

Sak 005/14 Referatsaker januar
Møtebehandling:
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Nytt fra leder/AU:
Nytt fra soknepresten/staben:
Nytt fra fellesrådet:
Feil dag på invitasjonen til temakveld om diakoniens grunnlagstenkning. Riktig dag er onsdag 29. januar,
samme tidspunkt og sted.
Diverse:
Søndag 19. januar: Ingrid Jevne Schmidt møter og gjør klart kaffe og kaker etc.
Søndag 26. januar: Ingrid Jevne Schmidt, Inger Asbjørg Sjøblom og Inger Johanne Yndestad baker boller.
Resten av informasjonen tas til etterretning.

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

13.02.2014
kl. 19:00
Sentrumskirken

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

Saker
Innkalling og referat fra sist møte ble godkjent uten endringer.
Sak 006/14 Budsjett 2014
Vedtak:
Menighetsrådet godkjenner Budsjett for 2014 slik det er foreslått fra administrasjonen.

Sak 007/14 Oppnevne medlem til styret i Stiftelsen Sentrumskirken
Møtebehandling:
Riktig navn er Nils Atle Berge
Vedtak:
Nils Atle Berge oppnevnes som nytt medlem i styret for Stiftelsen Sentrumskirken.
Vi takker for at han tar denne oppgaven.
Vi jobber videre med å finne et varamedlem.

Sak 008/14 Åpen post
Møtebehandling:
Løvøykapellets Venner vil kjøpe inn en innretning til lystenning i Løvøykapellet.
Løvøykapellets Venner vil kjøpe inn nye benkeputer, venter på avgjørelse fra Biskopen.
Løvøykapellets Venner foreslår å dele annonseutgiftene i forbindelse med arrangementene i
sommersesongen.
Forslag til innslag mottas med takk.
Vedtak:
Løvøykapellets Venner: Menighetsrådet stiller seg positive til disse sakene. Løvøykapellets Venner
finansierer prosjektene de to innkjøpsprosjektene.
Annonseutgiftene i forbindelse med sommersesongen deles mellom Løvøykappellets Venner og
menighetsrådet.
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Sak 009/14 Orienteringssaker - februar
Møtebehandling:
Nytt fra leder/AU:
Misjonsprosjekt:
Vi ønsker å videreføre samarbeidet med NMS i 4 år.
Finne en kontaktperson i menigheten for misjonsprosjektet.
- Holde oversikt over prosjektet
-

Videreformidling av informasjon (slik at menigheten kan følge med på hva som skjer)

-

Finne ulike grupper som kan engasjeres i prosjektet

-

Bindeledd til staben

-

Invitere bl.a. Bjørn Eddy Andersen fra NMS til ulike arrangementer for å informere om prosjektet.

Skrive ny avtaletekst.
Forslag til ny prosjektdel: Takbygging
Bedre informasjon til menigheten om misjonsprosjektet slik at flere får vite hva prosjektet dreier seg om.
Ny sak opprettes på dette temaet til et senere møte.
-

Offerformål på konfirmasjonsgudstjenestene skal ikke endres av budsjettmessige grunner. Kirkens
Nødhjelp har allerede egne datoer

-

Har gitt bort noen gamle salmebøker i gave til en filial av Sjømannskirken i Spania. Formidlet via
Pernille Astrup

Nytt fra soknepresten/staben:
Nytt fra fellesrådet:
Budsjett: Dårligere og dårligere økonomi. Lavere inntekter (mindre kommunal støtte), pensjonskonstnadene
øker.
Åsgårdstrand menighetsråd: Det mangler fortsatt 1,4 millioner kroner for utvidelse av Åsgårdstrand kirke.
Fellesrådet har ikke økonomi til å støtte utbyggingen. Vil heller ikke stille seg som garantist for lån, har ikke
økonomi til å trå til dersom menighetsrådet ikke kan betale lånet.
Diverse:
Musikkfesten:
Ca 200 deltagende på åpningsgudstjenesten
Proppfullt, 97 deltagende, på Horten eldresenter mandag
Matiné, tirsdag, 91 deltagende.
Formiddagskonsert i Sparebank 1, 20 deltagende
297 deltagende på Ole Paus konsert.
Omvisning rundt orgelet, ca 30 deltagende
Konsert med Marinemusikken og Arve Tellefsen. 387 deltagende
Operakafeen, 71 deltagende
Avslutningsgudstjeneste, 230 deltagende
Orgelkomitéen ønsker videreføring av Musikkfest med orgelbrus.
Vi vil utfordre noen konfirmantforeldre til å hjelpe med kaker og saft (Røde Kors-huset og
Sentrumskirken) under Fasteaksjonen.
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Avskjedsgudstjeneste for Pernille Astrup 1. juni kl. 19 i Sentrumskirken.
Finnes det noen annen løsning for stoloppstillingen i menighetssalen?
UBDM: Forslag til kandidater: Petter Røstad (deltager), Andreas Nornes (obsevatør)

For Horten menighetsråd
Lars-Erik Ulvund
Referent
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Horten menighet

Møtebok for Horten menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

12.03.2014
kl. 19:00
Sentrumskirken

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

Innkalling og referat fra sist møte ble godkjent uten endringer

Saker
Sak 010/14 Godkjenning av årsregnskap 2013 og resultat
Møtebehandling:
I 2013 ble det brukt av disposisjonsfondet til frivillighetsfest, avskjedsfest for sokneprest Ottar Strand og
kirkemusikalsk prosjekt ved Åse Igland Berg.
Vi har hatt et stabilt økende økonomisk forbruk de siste årene. På sikt bør vi være litt forsiktig med forbruket
fra disposisjonsfondet. Dette er menighetsrådets reserve.

Vedtak:
Avdeling menighetsråd: Merforbruk kr. 19.562,56 dekkes ved bruk av disposisjonsfond menighetsrådet
(2560000)
Avdeling kateket: Mindreforbruket kr 1707,69 avsettes til disposisjonsfond kateket (2560010)
Avdeling diakoni: Mindreforbruket kr 16020,54 avsettes til disposisjonsfond diakoni (2560013)
Avdeling trosopplæring: Mindreforbruk kr. 6.712,42 er allerede avsatt til bundet fond Trosopplæring.

Sak 011/14 Godkjenning av årsrapport
Vedtak:
Årsrapporten godkjennes slik den foreligger med tillegg av årsmelding fra Lillåssenteret

Sak 012/14 Årsmøte 23. mars
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Inger-Johanne Yndestad er ”kjøkkensjef” i forbindelse med menighetens årsmøte søndag den 23. mars
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Sak 013/14 Misjonsavtale - misjonsprosjekt
Vedtak:
Kirketak på Madagaskar. Arbeid med døve og blinde.
4 års avtale – Samle inn kr. 30.000 pr. år. 2 gudstjenester i året med spesielt fokus på misjonsprosjektet.
4 ofringer i året. Søndagsskolen skal ha fokus og tett kontakt med prosjektet.
Avtalen med NMS godkjennes slik den er fremlagt.

Sak 014/14 Offerformål 16. mars
Vedtak:
Offerformål 16. mars i Horten kirke går til Kirkens Nødhjelps arbeid i Syria vedtas.

Sak 015/14 Søkere til ledige prestestillinger
Møtebehandling:
Flere av de aktuelle søkerne har fått stillinger andre steder. Det innkalles to søkere til hver av stillingene til
intervju 20. mars. Inger-Johanne Yndestad møter som representant fra menighetsrådet..
Informasjonen tas til etterretning.

Sak 016/14 Innspill til Horten kirkelige fellesråds økonomiplan 2015 - 2018
Vedtak:
Utsettes til april.

Sak 017/14 Samarbeidsprosjekter med utgangspunkt i KL§ 9
Vedtak:
Utsettes til april.

Sak 018/14 Åpen post
Møtebehandling:
Ingen tilleggsemner fremmet.

Sak 019/14 Orienteringssaker - mars -14
Møtebehandling:
Hilsen fra Ottar Strand
Orientering om K+: Tilbudet legges på is inntil videre. Vi vil ha et tilbud i fremtiden, men vil vi se an formen
på aktiviteten i samarbeid med den nye kapellanen.
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Sak 020/14 Godkjenning av regnskap og årsmelding 2013 - Stiftelsen Sentrumskirken
Møtebehandling:
Årsregnskap, årsmelding og revisjonsrapport 2013 godkjennes av Stiftelsen Sentrumskirkens råd.
Som Stiftelsen Sentrumskirkens råd vil vi fremover være mer opptatt av å følge opp stiftelsens aktiviteter og
problemer.

Vedtak:
Årsregnskap, årsmelding og revisjonsrapport 2013 godkjennes av Horten menighetsråd.

For Horten menighetsråd

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

09.04.2014
kl. 19:00
Sentrumskirken

Tilstede:
Sissel Karin Vea Eggen, Inger Johanne Yndestad, Morten Sæthern, Trond Fykse Tveit , Ingrid Jevne
Schmidt , Hilde Nornes , Arne Wisløff, Odd Rønneberg.
Meldt forfall:
Gunnar Rio, Lars Erik Ulvund , Arnfinn Guttorm Strøm, Inger Asbjørg Sjøblom,
Permisjon:
Anne Mathilde Paulson.

Saker
Referat fra forrige møte og innkalling ble godkjent
Sak 016/14 Innspill til Horten kirkelige fellesråds økonomiplan 2015 - 2018
Møtebehandling:
Saken er utsatt fra møtet i mars.
Vedtak:
Horten Menighetsråd ønsker at kateketstillingen tilbakeføres til 100 % stilling.
Renovering av Horten Kirke innvendig.

Sak 017/14 Samarbeidsprosjekter med utgangspunkt i KL§ 9
Møtebehandling:
Saken er utsatt fra møtet i mars.
Vedtak:
Vi ønsker å gjennomføre pilgrimsvandringer i samarbeid med Borre menighet. Kanskje dette kan være noe
for ungdomsskolene?
Vi bør støtte opp om hverandres arrangementer. Sørge for at store arrangementer ikke kolliderer i tid. Hva
med en felles aktivitetskalender?
Et felles menighetsblad
En felles ungdomsklubb for konfirmanter og eldre
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Sak 021/14 Menighetsrådets uttalelse - nye prester

Vedtak:
Sogneprest:
1) Frode Magnar Andersen
2) Kristian Finn Risung
Etter en samlet vurdering vil Frode være den beste kandidaten som sogneprest i Horten. Han har en lang og
bred erfaring som prest.

Kapellan:
1) Lise Horn
2) Kåre Stenseng
Etter en samlet vurdering vil Lise være den beste kandidaten som kapellan i Horten.

Sak 022/14 Hjelp til praktiske oppgaver i forbindelse med konfirmasjon
Møtebehandling:
Vi har følgende frivillige til oppgaver tilknyttet konfirmantkappene i forbindelse med gjennomføring av
konfirmasjon:
Kjersti Eckholt Nilsen
Hilde Nornes
Inger Johanne Yndestad
Vedtak:
MR prøver å finne noen som kan ta seg av dette.

Sak 023/14 Behov for konsertvakter

Vedtak:
MR tar ansvar for å finne vakter til sommerkonsertene i Horten kirke.

Sak 024/14 Varamedlem til Stiftelsen Sentrumskirkens styre

Vedtak:
Solfrid Heier velges som nytt varamedlem for Stiftelsen Sentrumskirken.

Sak 025/14 Åpen post
Møtebehandling:
Grunnlovsjubileet – konsert Horten kirke.
Det blir et gratis arrangement.
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Vedtak:
Grunnlovsjubileet: MR oppfordrer komiteen om å søke menighetshjemmets fond om å få dekket disse
10000,-. Hvis menighetshjemmets fond svarer nei, bevilger MR 10000,- til dette. Disse pengene vil tas fra
fondet som er opparbeidet etter overskudd fra «musikk med jubelbrus»
Støtte til arbeid blant barn og unge: Denne søknaden ble frafalt. Menighetshjemmets fond har allerede
bevilget 20000,- til dette formålet. MR er svært positiv til tiltaket. Søknaden sendes trosopplæringsutvalget
til uttallelse.
Brev fra Nada: MR er positiv til at Nada leier Løvøykapellet 22. Juni 2014. Kirkevergen ordner det
økonomiske og praktiske. MR er takknemlig for tilbudet om konsert.

Sak 026/14 Orienteringssaker - april
Møtebehandling:
Dugnad sentrumskirken 28. april kl. 1700
Salmekveld 23. april kl. 1900 m/ kirkekoret og Hege Bålsrød
Det har vært intervjuer med kandidat til tros opplærer vikar.
Det har vært intervju med kandidat til kantor vikar.
18. juli kommer Frida Fredrikke Værvågen til Løvøykapellet.

For Horten menighetsråd

Trond Fykse Tveit
Sekretær

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

08.05.2014
kl. 19:00
Sentrumskirken

Tilstede:
Sissel Karin Vea Eggen, Inger Johanne Yndestad, Lars-Erik Ulvund, Morten Sæthern, Trond Fykse Tveit,
Ingrid Jevne Schmidt, Hilde Nornes, Arne T. Wisløff, Odd Rønneberg.
Meldt forfall:
Inger Asbjørg Sjøblom, Anne Mathilde Paulson, Arnfinn Guttorm Strøm, Gunnar Rio.
Saker
Innkalling og referat fra sist møtet ble godkjent uten endringer.
Sak 027/14 Godkjenning av revidert økonomireglement
Møtebehandling:
Vi ønsker en oversikt over økonomien fast til møtet i april, juni, september og november. Sendes ut slik at
AU kan behandle dette i sitt møte.
Vedtak:
Reglementet godkjennes slik det foreligger. Menighetsrådet ønsker i tillegg regnskapsrapporter til møtene i
april, juni, september og november slik at de kan holde oversikt over økonomien.

Sak 028/14 Høring fra Kirkerådet - om kirkebygg
Møtebehandling:
Finne frem nåværende lokale retningslinjer for bruk av kirkebyggene våre.
Det vises til i høringsnotatet at det er uklare grenser for hva som er tillatte arrangementer i noen menigheters
kirkebygg. Hvordan står det til med våre lokale retningslinjer? Kommer det klart frem hva som er greit?
Vedtak:
Denne saken må behandles over litt tid. Det har tatt lang tid fra saken ble behandlet av Kirkerådet i mars til
menighetsrådet har fått innsyn i saken. Det blir rett og slett for liten tid til å komme med en mening.
Fellesrådet vil komme med en uttalelse uavhengig av dette.
Menighetsrådet vil uttale seg om saken som gjelder regler for bruk av kirkebygg til livsynsnøytrale
arrangementer.

Sak 029/14 Forslag til offerformål 2. halvår 2014
Møtebehandling:
Vi vil forhøre oss med Kirkens Bymisjon om de kan tenke seg å delta i kveldsgudstjenesten den 9. november
2014. Offerformålet denne kvelden legges åpent til temaet for kvelden er avklart.
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Offerformål under lysmessen 30. november 2014 legges åpent inntil videre.
Offer i Sentrumskirken under gudstjenesten 20. juli 2014 tildeles Stiftelsen Sentrumskirken
Vedtak:
Listen godkjennes med disse endringene
Vi vil forhøre oss med Kirkens Bymisjon om de kan tenke seg å delta i kveldsgudstjenesten den 9. november
2014. Offerformålet denne kvelden legges åpent til temaet for kvelden er avklart.
Offerformål under lysmessen 30. november 2014 legges åpent inntil videre.
Offer i Sentrumskirken under gudstjenesten 20. juli 2014 tildeles Stiftelsen Sentrumskirken

Sak 030/14 Forslag til møtedatoer 2. halvår 2014
Møtebehandling:
Kan møtet 23. oktober og 13. november slås sammen? De ligger veldig tett. Det avhengig av hvor mange
saker somskal behandles.
Det må holdes av et møte til samarbeidsmøte mellom stab og menighetsråd en gang på høsten grunnet mange
nytilsatte. Møtet 23. oktober kan være aktuelt.
Regnskapsmøter 25. september og 4. desember
Budsjettmøte 4. desember!
Vedtak:

Forslaget til datoer lagt frem i saken godkjennes med et unntak. Desembermøtet skal fremskyndes
med en uke til 4. desember slik at budsjett for 2015 kan behandles under dette møtet.

Sak 031/14 Godkjenning av nye benkeputer i Løvøykapellet
Møtebehandling:
Feil navn i saksfremstilling: Riktig navn skal være Maj Else Johnsen
Vedtak:
Horten menighetsråd gir sin tilslutning til valg av nye benkeputer til Løvøykapellet.

Sak 032/14 Åpen post
Møtebehandling:
Konsert 18.mai
Det er søkt Menighetshjemmets fond om tilskudd til konsert i Horten kirke den 18. mai 2014 i forbindelse
med grunnlovsjubileet
Søknaden er avvist på grunnlag av fondets statutter.
Det er foreslått at det isteden brukes av midler for kirkemusikalsk arbeid.
Avskjedsgudstjeneste for Pernille Astrup 1. juni 2014
Ansvarshavende for kirkekaffen etter avskjedsgudstjenesten for Pernille Astrup 1. juni 2014 kl. 19.00
Sissel tar hovedansvar. Inger Johanne tar kjøkkenansvar.
Trond, Ingrid, Hilde og Inger Johanne møter kl 17.00 for å forberede arrangementet.
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•

Kaffe, brus, saft (Inger Johanne)

•

Frukt (Inger Johanne)

•

Bløtkake (Inger Johanne bestiller)

•

Hjemmebakt …

•

Kringle (Hilde og Ingrid)

Menighetsrådet vil kjøpe inn en gave.
Verter under sommerkonsertene
Det er noen ledige plasser igjen som verter under enkelte sommerkonserter. En oversikt over ledige datoer
henges opp i våpenhuset i Sentrumskirken etter ønske fra menighetens medlemmer.
Oversikt over sommerandakter/gudstjenester for Løvøykapellet i glassmonter
Løvøykapellets venner ønsker seg en liste over alle sommerandakter/gudstjenester i sommersesongen i
løvøykapellet oppslått i monteren ved kirken.

Sak 033/14 Orienteringssaker - mai 2014
Møtebehandling:
Nytt fra leder/AU:
Frode Magnar Andersen har fått tilbud om stillingen som sokneprest.
Kåre Stenseng har fått tilbud om stillingen som kappelan.
Trosopplærer er enda ikke ansatt. Møte 12. juni for å avklare situasjonen.
Mikael Runovski er ansatt som vikar i stillingen som organist.
Det trengs en hjelper/vikar i forbindelse med kirketjenerstillingen i Horten kirke. Karsten Wolseth er fortsatt
sykemeldt.
Det er kommet inn forslag om å ansette en kirketjener i Sentrumskirken med ansvar to søndager i måneden.
Det kommer en annen representant for Det norske misjonsselskap enn først meldt i anledning
misjonsgudstjenesten.
Nytt fra soknepresten/staben:
Nytt fra fellesrådet:
Bjørn Bexrud er ansatt som ny leder på kirkegården.
Åshild Moskvil er ansatt som kirkegårdsarbeider i et vikariat.

For Horten menighetsråd

Lars-Erik Ulvund
sekretær

DEN NORSKE KIRKE
Horten menighet

Møtebok for Horten menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

12.06.2014
kl. 19:00
Hos Hilde Nornes

Tilstede:
Sissel Karin Vea Eggen, Inger Johanne Yndestad, Lars Erik Ulvund, Morten Sæthern, Trond Fykse Tveit,
Ingrid Jevne Schmidt, Hilde Nornes, Arne T. Wisløff.
Meldt forfall:
Inger Asbjørg Sjøblom, Gunnar Rio, Anne Mathilde Paulson, Arnfinn Guttorm Strøm, Odd Rønneberg.
Gjest: Diakon Anne Karine Jordsmyr
Saker
Innkalling og referat fra sist møtet ble godkjent med én endring. Siste setning i sak 028/14 skal egentlig
være: Menighetsrådet vil se over dagens lokale regelverk for våre egne kirkebygg og ikke komme med noen
uttalelse denne gangen.
Sak 034/14 Orientering og mulig oppstart for nytt tilbud
Møtebehandling:
Diakon Anne Karine Jordsmyr orienterte.
Det er ønskelig med et tiltak for ungdom (13 år – ung voksen) med nedsatt funksjonsevne.
Samarbeid mellom Horten og Borre sokn og foreldrene.
Nytt møte onsdag i uke 25
- Møte en gang i måneden. Tidspunkt? 19-20.30
-

Lavterskeltilbud for hele kommunen

-

Kveldsmat

-

Spill og lek

-

Bruk av kirkerommet

Økonomi? Tiltaket kan søke Menighetshjemmets fond om støtte. Kontingent?
Menighetsrådene kan stå som arrangør med et arbeidsutvalg bestående av blant annet foreldre. Foreldrene
kan sine ungdommer. Vil være en ressurs for menigheten.
I Sentrumskirken finnes det en del materiell til spill og aktiviteter.

Vedtak:
Horten menighetsråd støtter dette forslaget til aktivitet og avventer videre planleggingsprosess.
Dette tiltaket legges i fremtiden under pkt. 8 – Diakoni i Virksomhetsplanen.
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Sak 035/14 Hvordan ligger vi an i forhold til virksomhetsplanen
Møtebehandling:
Mange av tiltakene er fulgt opp, vi ligger godt an.

Vedtak:
Oppstart/nyoppstart av tiltak legges på is til nye stabsmedlemmer (kappelan/sokneprest/trosopplærer) er
tilsatt.

Sak 036/14 Regnskapsoversikt pr. 30.5.14
Vedtak:
Fremlagt regnskapsoversikt tas til orientering.

Sak 037/14 Fordeling av offerformål 2014
Møtebehandling:
Stiftelsen Sentrumskirken har store utgifter for tiden. Ha i tankene dette når offerformål fordeles (Legge
offerformålet til en godt besøkt gudstjeneste/bytte om på formål internt).

Vedtak:
Offerlisten godkjennes som den foreligger. AU står fritt til å flytte om på formålene som tilfaller egen
menighet.

Sak 038/14 Revisjonsberetning - Årsregnskap 2013
Vedtak:
Revisjonsberetningen for årsregnskap 2013 tas til etterretning.

Sak 039/14 Åpen post
Møtebehandling:
Per i dag er det kun Horten menighet som har offer til dette formålet, men det er ønskelig at tilbudet skal
være for hele kommunen.
Menighetsrådet ønsker Musikkfest i 2015

Vedtak:
Sakene tas til orientering

Sak 040/14 Orienteringssaker juni 2014
Møtebehandling:
Nytt fra leder/AU:
Vaktmestertjenesten. Feil og mangler skal skrives inn i bok på kjøkkenet oppe.
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Fordeling av kaffekanner: Det bør være tilgjengelig et visst antall kaffekanner i hvert kjøkken. Kan lånes til
det andre kjøkkenet ved behov, men skal alltid settes tilbake.
Følge opp givertjenesten
Nytt fra fellesrådet:
Ny trosopplærer fra høsten; Eli Kristin Pelle

For Horten menighetsråd

Lars-Erik Ulvund
Sekretær

DEN NORSKE KIRKE
Horten menighet

Møtebok for Horten menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

21.08.2014
kl. 19:00
Sentrumskirken

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

Saker
Innkalling og referat fra sist møte ble godkjent
Sak 041/14 Planlegging av innsettelsesgudstjeneste
Møtebehandling:
Baking av kringle og eventuelt annet er fordelt.
Bestille bløtkake.
Sette ut bord og stoler 15-16.30: Inger Asbjørg, Inger Johanne og Lars-Erik (Morten)
Kirkekaffe fra ca 19.30

Sak 042/14 Regnskapsoversikt pr. 31.07.14
Møtebehandling:
Regnskapskonsulenten har utarbeidet oversikt pr. 3. 31.7.14
Regnskapsrapporten legges fram til orientering. Den viser ingen alarmerende tendenser foreløpig.
Tallene for musikkfestivalen som gikk med et mindreforbruk på ca. kr. 48.500 ligger inne i oversikten.
Avdeling kateket får sine inntekter via bl.a. konfirmantavgifter nå utover høsten.
Avdeling diakon er omtrent som forventet i forhold til budsjett.
Avdeling for trosopplæring har fått overført alle midler/tilskudd for 2014 og kr. 71.000 står igjen ubrukt pr.
31.7.
Spørsmål fra rådet under behandlingen
Er overskuddet fra orgelfestival/musikkfest 2014 satt inn i fond som tidligere år?
Hvor er posten for grunnlovskonserten lagt inn?
Er det mulig å få inn en tredje kolonne i regnskapsoversikten som viser antatt sluttresultat for regnskapet?
Dette hjelper de som ikke er så vant med å lese regnskapsoversikter med å forstå innholdet.

Vedtak:
Regnskapsrapporten tas til orientering med de kommentarer og spørsmål som foreligger i møtebehandlingen.

Sak 043/14 Praktiske konsekvenser for innføring av nytt økonomireglement
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Møtebehandling:
Disponentene bør tituleres i oversikten.

Vedtak:
Forslag til vedtak tas til følge.
• Nytt økonomireglement følges opp fra 1.9.2014
•

Følgende bankkonti videreføres:
2505.02.24255 Horten menighetsråd drift
2505.02.24301 Horten menighetsråd utsmykkingsfond

•

Følgende bankkonti kan slettes:
Kto 2505.02.24298 – Diakoni, slås sammen med Horten menighetsråd, drift (kto.
2505.02.24255).
Kto 2505.02.24328 – orgelfond, slettes når kontoen ikke har noen hensikt lenger.

•

Nye disponenter på samtlige konti endres til:
1. Reidun Bjune
2. Jens Reidar Antonsen
3. Carsten Furuseth

•

Bankkortavtale opprettholdes på kto .2505.02.24255 – drift. (Organiseres fra kirkekontoret)

Kontoutdrag og rapporter avtales med kirkekontoret.

Sak 044/14 Bruk av fond i forbindelse med orgel i Horten kirke

Vedtak:
Forslag til vedtak:
1. Orgelfondet på kr. 79 611,15 (pr.1.1.14) overføres til Horten kirkelige fellesråd og brukes til service og
vedlikehold av orgelet i Horten kirke.
2. Det overføres kr. 17 000,- til fellesrådet (gaver gitt til stolinnkjøp).
3. Det overføres kr. 24 000,- fra overskudd orgelfestival 2014 til fellesrådet.
4. Det overføres inntil 70 000,- til fellesrådet for restfinansiering av stolinnkjøp til Horten kirke. Midlene tas
fra utsmykningsfondet.
4. Vedtak 010/11 om bruk av 200 000,- av utsmykningsfondet til nytt orgel i Horten kirke oppheves.
Forslag til vedtak tas til følge.
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Sak 045/14 Nytt digitalt orgel i Horten kirke
Vedtak:
Forslag til vedtak: Horten menighetsråd godkjenner innkjøp av digitalt kororgel til Horten kirke og takker
kirkevergen for initiativet. Vi gleder oss til å få orgelet på plass i Horten kirke.
Forslag til vedtak tas til følge.

Sak 046/14 Opprettelse av diakoniutvalg
Møtebehandling:
Hva er gode intervaller for verv til utvalget?

Vedtak:
Horten menighetsråd støtter at det settes ned et nytt diakoniutvalg. Vi mener at det bør være en mannlig
representant i utvalget. Diakoniutvalget skal følge opp at innholdet i den vedtatte diakoniplanen
gjennomføres. Ikke nødvendigvis stå for gjennomføringen av de forskjellige aktivitetene.
Utvalget inviteres til også å komme med nye tanker og innspill til andre aktiviteter.
Det er ønskelig at representantene sitter i utvalget i en periode på 2 (TO) år. Alle representantene bør ikke
skiftes ut samtidig, men vekselsvis per år. Overlapping, for å sikre kontinuitet.

Sak 047/14 Åpen post
Møtebehandling:
Korset på Sentrumskirkens klokketårn
Korset på Sentrumskirkens klokketårn er råttent og har falt fra hverandre. Vi oversender saken til Stiftelsen
Sentrumskirkens styre, og lar de jobbe videre med saken.
Stiftelsen oppfordres til å søke Menighetshjemmets fond om midler etter å ha hentet inn anbud/prisoverslag
for et nytt kors.
Utleie av Horten kirke lørdag 6. september
Midgardkonkurransen ved administrativ leder Jørn Sverre Andersen ønsker å leie Horten kirke for å avholde
en prisvinnerkonsert for Midgardkonkurransen 2014 lørdag den 6. september 2014 fra 16-20.
Horten menighetsråds forventninger til den nye soknepresten, Frode Magnar Andersen
• Menighetens og kirkens ansikt utad.
•

Følge opp med god kontakt i forbindelse med konfirmantarbeidet og ungdomsarbeidet generelt. De
unge voksne.

•

Menighetens sorgarbeid.

•

Omsorgen for de eldre.

•

Soknepresten oppfordres til å ta menighetens medlemmer i hånden/hilse vel hjem etter endt
gudstjeneste.
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•

Skal ikke være redd for å benytte prosesjoner.

•

Synlighet.

•

Følge opp alle aldersgrupper. Ivareta deres interesser.

•

Se menighetens frivillige.

•

Vekke å nære det gode livet i soknet.

•

Veilede i små og store sammenhenger.

•

Se hver enkelt i menigheten.

Menighetsrådsvalg 2015
Starte arbeidet med å søke nye representanter til menighetsrådet i forkant av menighetsrådsvalget i 2015. Vi
bør opprette en nominasjonskomité som kan jobbe videre med dette.
Utsmykningskomité
Det bør følges opp og revitaliseres en utsmykningskomité. Sak for neste menighetsrådsmøte?
Denne komiteen var sist operativ i 2006?

Vedtak:
Menighetsrådet støtter utleie av Horten kirke til Midgardkonkurransen. Vi forventer at arrangementet følger
de regler som gjelder for bruk av kirkebygget.
Vi må undersøke videre og være klar på statuttene for bruk av menighetens kirkebygg.
De andre innleggene tas til etterretning og videre behandling.

Sak 048/14 Orienteringssaker 21. august
Møtebehandling:
Nytt fra leder/AU:
Menighetsrådets leder er invitert til innsettelsen av ny biskop
Nytt fra soknepresten/staben:
Presentasjon av den nye trosopplæreren for menigheten. Dette kan skje under kirkekaffen etter
innsettelsesgudstjenesten 31. august. Sjekke ut hva som passer for henne.
Nytt fra fellesrådet:
Fellesrådet har i sin økonomiplan gått inn for rehabilitering og videre oppussing av Horten kirke.

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

25.09.2014
kl. 19:00
Sentrumskirken

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

Saker:
Innkalling og referat fra sist møtet ble godkjent med noen små endringer.
Endring til sak 046/14: ”Vi mener at det bør være en mannlig representant i utvalget.” endres til ”Vi ønsker
både kvinnelige og mannlige representanter i utvalget.”
Permitterte representanter bør kun nevnes i innkallingen, ikke i referat.
Sak 049/14 Samtale om menighetsårdets forventninger til den nye kapellanen
Møtebehandling:
Tirsdag 23. september var oppstart for aktivitetsgruppe for psykisk utviklingshemmede. En god start.
Vi vil sette i gang et nytt ungdomsarbeid, men ikke på en form som K+ har vært.
Vi ønsker å opprettholde dagens kulturelle arrangementer.
Kapellanen skal være en brobygger mellom menighetens deler, skape et godt miljø spesielt for de unge.
Kreativ og tenke utradisjonelt. Positiv. Musikk og kultur.
Kaare: Hovedarbeidsområde; aldersgruppen 14-18 år. Godt engasjert i arbeid blant unge og de litt eldre. Har
brukt de første ukene på å sette seg inn i hvordan Horten menighet er.
Vi (menighetsrådet) ser frem til samarbeid med den nye kapellanen.

Sak 050/14 Regnskapsoversikt pr. 31.08.14
Møtebehandling:
Det bør settes en ramme for ”gudstjenestekostnader” som angår kirkemusikk for hvert kvartal.
Kirkemusikkutvalget må se an/og holde igjen og planlegge bruk av midler som er tildelt slike formål.
Menighetsrådet ber trosopplæringsutvalgene å se på hva trosopplæringsmidlene for inneværende år kan
brukes til. Soknepresten følger opp.

Vedtak:
Regnskapsrapporten per 31. august 2014 tas til informasjon.
Når det gjelder gjenværende trosopplæringsmidler og midler til solister ved gudstjenester (kirkemusikk)
følges dette opp i tiden fremover.
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Sak 051/14 Kulturdepartementet - Staten og Den norske kirke - et tydelig skille
Møtebehandling:
Menighetsrådets medlemmer bes om å sette seg inn hva saken angår, men vi vil ikke bruke mye tid og
ressurser på den.

Vedtak:
Vi velger å ikke bruke mye tid og ressurser på denne saken og avstår fra å opprette en egen komité.

Sak 052/14 Forberedelse til menighetsrådsvalget 2015
Møtebehandling:
Informere menigheten om menighetsrådsvalget 2015. En nominasjonskomité må se dagens lys etter hvert.
Det er føles tidlig å starte å snakke om valget som er om ca et år fra nå, men det er tidkrevende å hente inn
kandidater til valg.

Vedtak:
Vi starter en prosess med å informere menigheten om det forestående valget og ber om nominasjoner til et
arbeids-/nominasjonsutvalg som opprettes i løpet av høsten.
En tilbakemelding fra nåværende representanter om positive og negative erfaringer innhentes etter
forespørsel innen neste menighetsrådsmøte, 23. oktober 2014.

Sak 053/14 Kriterier for utleie av kirkene
Møtebehandling:
Vi ser på retningslinjer fra andre menigheter og kommer med våre meninger om saken.

Vedtak:
Vi vil ikke sette veldig strenge retningslinjer for bruken. AU vil gjerne se igjennom dagens utleiekontrakt og
de retningslinjer som foreligger der. Brannvernsforskriften skal følges, en brannvernsleder bør utnevnes for
arrangementet.

Sak 054/14 Åpen post - september 2014

Vedtak:
Vi ønsker fremdeles et utsmykningsutvalg. Utvalget skal se på utsmykning og det estetiske i kirkerommet.
Menighetsrådsleder tar kontakt med kirkevergen og følger opp arbeidet som ble lagt til side i 2008.

Sak 055/14 Orienteringssaker - september 2014
Møtebehandling:
Nytt fra leder/AU:
Menighetsrådslederen refererte fra bispeinnsettelsen. Et kjempeflott arrangement
Prostidag 4. november i Horten kirke kl 19-21
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Menighetsrådsmøte 13. november sammen med Staben kl 18
Det skal nedsettes en komité som ser på informasjonen rundt givertjenesten – Stiftelsen Sentrkirken.
Nytt fra soknepresten/staben:
Soknepresten innkaller gudstjenesteutvalget til et møte.
Skal det være noe kirkelig aktivitet rundt arrangementet ”Lys i mørke”. Soknepresten, Frode Magnar
Andersen, deltok på årets vandring.
Nytt fra fellesrådet:

Vedtak:
Informasjonen tas til etterretning.

For Horten menighetsråd

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

22.10.2014
kl. 19:00
Sentrumskirken

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

Saker
Innkalling og møtebok fra sist møte godkjent

Sak 056/14 Oppnevning av komite til å jobbe med utsmykningsprosjekter i Horten kirke

Vedtak:
Det opprettes et utsmyknings/estetisk utvalg for alle tre kirkebyggene i menigheten. Arne T. Wisløff velges
som Menighetsrådets representant. Arne gir tilbakemelding til Menighetsrådet til møtet 4.12.14 om nye
kandidater til utvalget.

Sak 057/14 Estetisk komite - Sentrumskirken

Vedtak:
Dette slås sammen med sak 57/14 – Utsmykningskomite for Horten kirke

Sak 058/14 Rekruttering til styret

Vedtak:
Tas til etterretning. Da det var få medlemmer tilstede tas denne saken opp som orientering på neste møte.

Sak 059/14 Stavkirke på hjul til jul på Karljohansvern
Vedtak:
Hilde Nornes tar ansvar for henting av «stavkirke på hjul».
Inger Johanne Yndestad tar ansvar for å skaffe vakter.
Staben sørger for brosjyrer vedrørende julens gudstjenester.

Sak 060/14 Trosopplæringsutvalgene
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Vedtak:
Tas til etterretning.

Sak 061/14 Åpen post - oktober 2014
Møtebehandling:
Vi drøftet det forestående Kirkevalget 2015.

Sak 062/14 Orienteringssaker oktober 2014
Møtebehandling:
Nytt fra staben: Soknepresten orienterte om at han og diakonen har startet arbeide med et kursopplegg for
voksne i menigheten.

For Horten menighetsråd
Inger-Johanne Yndestad
sekretær
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Møtebok for Horten menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

13.11.2014
kl. 18:00
Sentrumskirken

Tilstede:
Sissel Karin Vea Eggen, Morten Sæthern, Trond Fykse Tveit , Inger Asbjørg Sjøblom, Lars-Erik Ulvund,
Inger Johanne Yndestad, Ingrid Jevne Schmidt, Arne T. Wisløff, Frode Magnar Andersen.
Meldt forfall:
Arnfinn Guttorm Strøm, Hilde Nornes , Gunnar Rio.
Saker
Innkalling og referat fra sist møte ble godkjent
Sak 063/14 Menighetsråd og stab
Møtebehandling:
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Samarbeidsmøte - 13. November 2014
Ikke tilstede: Arnfinn Guttorm Strøm, Hilde Nornes, Gunnar Rio + Kåre Stenseng
Visjon og verdier
Visjon
Kan Horten menighet ha et slagord? Det vil gi mer energi i arbeidet/menigheten kontra et visjons”motto”
Hva er det typiske ved Horten menighet?
− Ressurssterke
− Allsidige
− Samarbeidsvillige
− Utadvendte
− Stabile
− Endringsvillige
− Synlige
− Positive
− Inkluderende
− Tradisjonsbærende
Kan man innlede et samarbeid med studentmiljøet
Stadig et tilsig av kirkevante utenbys fra. Får vi fanget deres oppmerksomhet?
Se også vedlagte dokument Typisk ved Horten menighet for utfyllende beskrivelse.
Ressursbank
Det er et ønske om å skape en ressursbank i Horten menighet.
"Vi trenger deg til å hjelpe oss, akkurat slik du er"
Ligger lista for høyt for menighetens medlemmer til å hjelpe i aktiviteter?
Kan kirkekaffen brukes til å informere menigheten om arbeid og prosjekter.
Hvor kan vi søke hjelp fra menighetens medlemmer?
Lokalavisen
Nettsiden
Informasjonsmøte
Kirkekaffen
Informasjonsbrosjyre/halvårskalender

Den "nye" staben har noen fordeler i den retning at de ikke kjenner så mange (spør ikke de samme igjen)
Stabens gleder og utfordringer
Gleder:
− God kontaktflate
− Venneklubben, Skoppum (startet opp i høst, en suksess så langt)
− Fremtiden er spekket med mye og godt arbeid.
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−
−
−
−
−
−
−

Godt planlagte gudstjenester
Nye orgel i Horten kirke, ikke bare det store og ”gamle” som er renovert, men også et nytt digitalt
orgel.
Gode kollegaer i Staben og hyggelige menighetsmedlemmer i kirken
Medarbeiderne i den «nye» staben.
95 konfirmanter i årets kull
Konfirmanter med salmeprosjekt fikk låne kantor istedenfor salmebok
De nyansatte føler seg veldig velkomne til Horten.

Utfordringer:
− Utadrettet og inadrettet diakoniarbeid
− Tid og krefter for å strekke til. Vanskelig å rekke alle oppgaver, omprioriteringer kvotefordeling.
− Lite lys og lite varme i Horten kirke (Dette jobbes det med å løse).
− Stadig avlyste arrangementer
− Høy snittalder i menigheten. Vi må jobbe for de unge. Folk går i kirken, men ikke like ofte.
− Ha tid til tilleggsoppgaver, ikke bare må-oppgaver.
− Musikkfestivalen (alt er ikke på plass)
− Kantoryrkets fremtid (menighetens Jukebox?) Rytmisk musikk
− Musikkønsker i forbindelse med bryllup og begravelser/bisettelser, eventuelle andre kirkelige
arrangementer
− Tilbud for ungdom 14-18. Tilstedeværelse av voksne som bryr seg i de unges liv.
Fremtidig arbeid for ungdom bør vær mer stabilt. Det foreligger forslag til aktiviteter.

Sak 064/14 Orienteringssaker november 2014
Møtebehandling:

1. Musikkfest:
Økonomi!
Sparebank 1 trekker seg i år fra å være hovedsponsor. Dette fører til 50 000,- mindre å rutte med og ingen
konsert i banken grunnet omorganisering.
Skal vi fortsette musikkfesten i denne formen?
2. Nye stoler til Horten kirke
Vil vi bruke 35.000,- på 12 nye stoler til galleriet i samme stil som stolene fremme i kirkerommet. Er ca
360.000,- igjen i utsmykningsfond.
Utsmyknigskomité er ikke kommet i gang, vi trenger midler til videre utsmykning.

Stiftelsen Sentrumskirken
Stiftelsen Sentrumskirken har sekretær og kasserer, men mangler en leder.
Møtebehandling
Terskelen er generelt høy for å tiltre som leder for et styre. Ledervervet kan være en krevende oppgave om
ikke alt er lagt til rette. Er det noe som kan gjøres for at terskelen skal bli lavere?
Kan Stiftelsen Sentrumskirkens styre få laget en oversikt over hva konkret er styrets/lederens oppgaver?

DEN NORSKE KIRKE
Horten menighet

Fellesrådet:
Støtter Åsgårdstrand menighets søknad til kommunen om garanti for lån til å utvide kirkebygget.
Generelt:
Møte i diakoiniutvalget onsdag 26. november
Menighetsrådsmøtet i desember er flyttet til onsdag 3. desember!
Velkommen til julekonsert med Hanne Krogh, Tre Tenorer og Borre Vocale i Horten kirke torsdag 4.
desember kl. 18.30

Vedtak:
Musikkfest
1. Ja vi vil fortsette, men ønsker en ny(e) sponsor(er). Plass til fire annonser.
Helene Bøksle fredag?
Nina Irslinger bilder og musikk til arrangement mandag?
Nye stoler Horten kirke
2. Vi er usikre på om vi denne omgang vil kjøpe nye, dyre stoler til galleriet. Finnes det et rimeligere
alternativ? Sissel sjekker med prost/kirkeverge.

For Horten menighetsråd

Lars-Erik Ulvund
Sekretær

DEN NORSKE KIRKE
Horten menighet

Møtebok for Horten menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

03.12.2014
kl. 19:00
Sentrumskirken

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

Saker
Innkalling og referat fra sist møte ble godkjent.

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

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

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

Vedtak:
Trosopplærere gis fullmakt.
Prioriteringsrekefølge
1. Dåpskluter, laget på Madagaskar, støtter samtidig misjonsprosjekt
2. 6-års bøker
3. Bøker fra IKO
4. Bærbar cd-spiller

DEN NORSKE KIRKE
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Sak 067/14 Valg av leder og nestleder for siste del av menighetsrådsperioden

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

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

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

Sak 069/14 Offerformål 1. halvår 2015

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

Sak 070/14 Forslag til møteplan 1. halvår 2015

Vedtak:
Møtedato i januar; torsdag 15. januar
Ny møtedato i februar; onsdag 11. februar
Felles møte med de andre menighetsrådene; torsdag 12. mars.
Ny møtedato i april; onsdag 15. april
Ingen møtedato i mai.
Ny møtedato i juni; 4.juni

DEN NORSKE KIRKE
Horten menighet

Sak 071/14 Nominasjonskomite, valgstyre
Møtebehandling:
Nominasjonskomitéen skal ringe mulige kandidater og spørre om de kan tenke seg å stille til valg som
representant i Horten Menighetsråd under kirkevalget 2015.

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

Sak 072/14 Nominasjon av kandidater til bispedømmerådsvalg

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

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

Vedtak:
Vi er gjerne med på denne idéen.

Sak 074/14 Åpen post
Møtebehandling:
Musikkfestival:
Pynting av kirken til musikkfestival.
To oppsatser gjøres i stand til gudstjenesten på søndag 1. februar, dette vil være pynt gjennom uka.
Kirkekaffe søndag 1. februar – vi feirer orgelets 1-års dag.
Det foreligger et foreløpig program. Alle programposter er festet.

DEN NORSKE KIRKE
Horten menighet

Vedtak:
Menighetsrådet tar ansvar for pynting av kirken til musikkfestival.
Innkjøp av oppstartspakke fra TicketCo for billettsalg, først og fremst for Musikkfestivalen, men også for
fremtidige arrangementer. Vi garanterer for kjøpet, men ønsker at det skal tas av midlene fra overskuddet for
tidligere musikkfestival.

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

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

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

For Horten menighetsråd

Lars-Erik Ulvund
Sekretær

