DEN NORSKE KIRKE
Nykirke menighet

Møtebok for Nykirke menighetsråd
22.01.2014
kl. 19:00
Nykirke (Kirkestua)

Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

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

Saker
Innkalling til dagens møte og referat fra møtet i desember ble godkjent.

Sak 001/14 Tilsetting av ny biskop i Tunsberg - stemmegivning
Vedtak:
Det ble avgitt stemmer på kandidatene.
Rådet ønsker biskop etter følgende prioritert liste:
Nr. 1:
Nr. 2:
Nr. 3:

Per Arne Dahl
Jan Otto Myrseth
Torstein Lalim

med 4 stemmer
med 3 stemmer
med 4 stemmer

Sak 002/14 Oppfølging av brev fra Horten menighetspleie
Vedtak:
Saken utsettes til det er brakt på det rene om en kan gå til en slik endring uten formelle vedtak.

Sak 003/14 Dato for årsmøte og årsmelding
Vedtak:
Årsmøtet holdes etter gudstjenesten 9. mars

Sak 004/14 Utdeling av program for vårsemesteret
Møtebehandling:
Leder la fram utkast til vårprogram
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Vedtak:
En tar sikte på utdeling i uke 5

Sak 005/14 Evaluering og oppfølging av ordning med kirkekaffe
Møtebehandling:
Mange gir uttrykk for at disse samlingene med uformelle oppleves som noe positivt. Det er ikke behov for
program, men en quiz i ny og ne liver opp. Når været innbyr til det, kan kirkekaffen legges til kirkebakken
eller Stasjonparken.
Vedtak:
Ordningen med kirkekaffe fortsetter. Unntatt er høytidsdagene og konfirmasjonsdagen.

Sak 006/14 Åpen post
Møtebehandling:
Ingen saker meldt.

Sak 007/14 Referatsaker
Møtebehandling:
Fra Leder:
Ungdomsklubben er i gang. Første gangen møtte 4, neste gang 11. Konfirmantene inviteres til samlingene.
Lederne har planer om å melde klubben inni Acta. Når dette er en del av menighetens dåpsopplæring må det
knyttes kontakt med kateket/trosopplærer.
Fra Sognepresten:
Julesanggudstjenesten samlet mange. Samarbeidet med korpset er verdifullt og svært godt.
Julaften var kirken smekk full. Hadde en hatt større mannskap, ville vi kanskje kunnet ha to gudstjenester.
Noen måtte gå, og andre lar være å gå på grunn av den store trengselen.
Grunnet sykemeldinger er ikke staben fullt bemannet. Det innebærer at ikke alle tiltak kan gjennomføres
etter planen.

For Nykirke menighetsråd

Nils Magnus Hovland
Referent

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

25.02.2014
kl. 18:00
Nykirke (Kirkestua)

Tilstede:
Anne Synnøve K. Moskvil, Ragnhild Lian, Solveig Solberg, Nils Magnus Hovland.
Meldt forfall:
Aud Wold, Bente Aas-Haug.
Saker
Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 22. januar ble godkjent
Sak 008/14 Godkjenning av årsregnskap 2013 og resultat
Vedtak:
Årsregnskap 2013 ble godkjent. Rådets totale merforbruk på kr. 19.239 er omtrent identisk med netto
kostnad for innkjøp salmebøker. Det gir derfor ingen grunn til bekymring.
Menighetsrådets resultat, merforbruk på kr. 19.239,34 dekkes ved bruk av disposisjonsfond (2560301).
Barneklubb/søndagsskolens mindreforbruk på kr. 4.830,,33 avsettes til disposisjonsfond Nykirke barneklubb
(2560303).
Barnekorets mindreforbruk på kr. 2.678,77 avsettes til disposisjonsfond Nykirke barnekor (2560302).
Hyggetreffets mindreforbruk på kr. 2.014,26 avsettes til disposisjonsfond (2560301).

Sak 009/14 Godkjenning av budsjett 2014
Vedtak:
Budsjettet for 2014 godkjennes.

Sak 010/14 Oppstart av arbeidet med årsrapport 2013
Vedtak:
Arbeidsoppgaver er fordelt. Alt materiell må være tilsendt leder innen 4.3.

Sak 011/14 Planlegging av årsmøte
Vedtak:
Årsmøtet avholdes i kirkestua 6. april umiddelbart etter gudstjenesten. Anne leder møtet. Bente refererer
årsrapporten. Aud refererer regnskapet. Vi synger et par nye, friske salmer. Ragnhild og Solveig tar ansvar
for serveringen.
Vi ber kontoret ta vårt årsmøte med i en felles annonsering i avisene.
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Sak 012/14 Bønnekrukke i Nykirke kirke

Møtebehandling:
Laila Heggedal har laget 2 keramikk-krukker som vi skal bruke hhv. til bønnekrukke og offerskål.
Ordningen med bønnekrukke er ny hos oss. Den tenkes plassert i våpenhuset, med papir og penn ved siden
av, slik at man kan skrive bønne-emner og legge i krukken ved ankomst i kirken. Krukken bæres fram til
alteret ved forbønnen. Lappene skal ikke leses opp, men tas med i generelle ordelag i forbønnen.
Vedtak:
Vi innvier bønnekrukken i gudstjenesten 6. april. Vi sjekker ut gunstigst mulig plassering i våpenhuset.

Sak 013/14 Henvendelse fra Horten menighetspleie
Møtebehandling:
Det er brakt på det rene at jule-utdelingen til menighetspleien ikke er underlagt regelverk for legater. Vi står
således fritt til hvordan vi forholder oss til henvendelsen om deltagelse. Det har fram til nå ikke vært søkere
fra Nykirke.
Vedtak:
Vi ønsker ikke å gå inn i et fast samarbeid om utdeling av penger til jul. Vi ber isteden om å bli orientert hvis
de mottar søknader fra personer som er bosatt på Nykirke. Da vurderer vi hvert enkelt tilfelle. Leder gir
tilbakemelding til Horten menighetspleie.

Sak 014/14 Åpen post
Vedtak:
Årsmøtet er flyttet til 6. april.

Sak 015/14 Orienteringssaker - februar 14
Møtebehandling:
Sogneprest/stab: Trosopplærer Tonje er tilbake i 40% stilling, etter permisjon. Trosopplærer Kristine er
fortsatt sykmeldt, for 4 uker av gangen. Ellers er staben på plass, og ved godt mot!
Sognepresten har hatt et møte med komiteen i Hyggetreffet for å diskutere framtidsplaner. Antall deltagere
på treffene har vært jevnt synkende i det siste, og det er nå ca. 3 faste som møter opp, i tillegg til program- og
kjøkkenkomiteenes medlemmer. Det setter noen begrensninger for hva de kan planlegge av program, men de
er motivert for fortsatt drift.
Stemmegivning ny biskop i Tunsberg, i korte trekk:
Et stort flertall av menighetsrådene har ønsket Per Arne Dahl som 1.kandidat.
Bispedømmerådet ønsker Myrseth som 1.kandidat.
Biskopene ønsker hhv. Myrseth (6 stk), Dahl (3 stk) og Lalim (3 stk).
Saken avgjøres av Kirkerådet 12. mars.
For Nykirke menighetsråd
Anne Kjær Moskvil
Referent
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Møtebok for Nykirke menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

12.03.2014
kl. 19:00
Sentrumskirken

Tilstede:
Anne Synnøve K. Moskvil, Ragnhild Lian, Bente Aas-Haug , Nils Magnus Hovland.
Meldt forfall:
Solveig Solberg, Aud Wold.
Innkalling og møtebok fra sist møte ble godkjent
Saker
Sak 016/14 Årsrapport 2013
Møtebehandling:

Gjennomgang av foreløpig utgave av Årsrapport. Noen deler er under arbeid fremdeles.
Vedtak:

Framlagt foreløpig utgave av Årsrapport godkjennes. Endelig utkast til Årsrapport sendes
medlemmene pr. e-post og godkjennes gjennom tilbakemelding til leder.

Sak 017/14 Fasteaksjonen 2014

Vedtak:

Fasteaksjonen tirsdag 8.04 organiseres av menighetsrådet.
Nils Magnus spør Synnøve Svendsen om hjelp.
Kontaktperson Bente Aas-Haug
Sak 018/14 Samarbeidsprosjekter med utgangspunkt i KL§9
Møtebehandling:
Vi har allerede flere samarbeidsprosjekter spesielt på trosopplæringsområdet.;
Babysang, tårnagenter og lys våken er gode eksempler.
Unge voksne er et samarbeid på tvers av menighetene
Barnekorene har et godt samarbeid
I fellesbehandlingen med alle menighetsrådene ble det nevnt;.
-Samarbeid/ med Borre om info.blad – evnt. bruke malen.
Samarbeide om:
Kulturarrangementer, Diakoniarbeid og ungdomsarbeid.
Pilgrimstilknytning mellom våre middelalderkirker Borre, Nykirke og Løvøya.
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Vedtak:

Menighetsrådet tar alle forslagene til orientering. Vi er også opptatt av at det må være en balanse
mellom felles og lokale arrangementer.
Sak 019/14 Innspill til Horten kirkelige fellesråds økonomiplan 2015-18

Vedtak:
Vitrineskap, Sitteputer og talerstol i kirkestua taes ut .
Renovere altertavle, rense alterring og knefall, tiltak til lyddemping i Kirkestua og maling av kirkebenker
videreføres.
I tillegg ønsker vi oppført: (på det nye skjemaet)
Maling/vask av kirketårnet (det er så svart)
Sjekke hoveddøra i kirken – den er «slak».
Punktene videresendes Kirkevergen for videre oppfølging.

Sak 020/14 Åpen post
Møtebehandling:

Petter Røstad vil ha et innlegg fra ungdommens bispemøte på Årsmøtet
Sak 021/14 Orienteringssaker - mars
Møtebehandling:
Saken ble ikke behandlet

For Nykirke menighetsråd

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

02.04.2014
kl. 19:00
Nykirke (Kirkestua)

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

Saker
Innkalling og møtebok fra sist møte ble godkjent

Sak 022/14 Klargjøring av konfirmantkappene
Møtebehandling:
Alle konfirmantkappene ble sett over og gjort klare til bruk på konfirmasjonsdagen.
Sak 023/14 Rydding i Kirkestua
Møtebehandling:
Lager og skap i gangen på kirkestua ble gjennomgått og ryddet.
Det ble også ryddet i sakristiet og våpenhuset.

Sak 024/14 Åpen post
Møtebehandling:
1. Fasteaksjonen gjennomføres tirdag 8/4. 7 konfirmanter møter kl. 17,00. Synnøve Svendsen,
Ragnhild Lian og Bente Aas-Haug deltar i tillegg til enkelte foreldre. Det settes opp plakat på
butikken og ved kirken.
2. 4-årsbok deles ut på Gudstjenesten førstkommende søndag.
3. Menighetsmøtet avholdes i Kirkestua etter Gudstjenesten på Søndag.
4. Det kjøpes inn gode kleshengere til konfirmantkappene og messehagel.

Vedtak:
Aktivitetene gjennomføres som avtalt.
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Sak 025/14 Orienteringssaker - april
Møtebehandling:
Nytt fra Stab:
Opplegget rundt påskevandring diskuteres . Det er ønskelig å forenkle opplegget slik at det er lettere å bruke
til de største barnehagebarna.
Bønnekrukke og offerkrukke er nå innkjøpt og tas i bruk på Gudstjenesten søndag 6. april.
Orientering om «Tilskott til istandsetting av kyrkjebygg» og tildeling av Trosopplæringsmidler for 2014.

Vedtak:
Informasjonen tas til orientering

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

14.05.2014
kl. 19:00
Nykirke (Kirkestua)

Tilstede:
Nils Magnus Hovland, Anne Synnøve K. Moskvil, Ragnhild Lian, Aud Wold, Bente Aas-Haug.
Meldt forfall:
Solveig Solberg.
Saker
Innkalling og møtebok fra sist ble godkjent.
Sak 026/14 Høring fra kirkerådet - om kirkebygg
Møtebehandling:
Utdraget fra Høringsdokumentet ble gjennomgått og drøftet.
Vedtak:
Det overlates til Fellesrådet å ta avgjørelse i denne saken.

Sak 027/14 Revidert økonomireglement for Horten kirkelige fellesråd og menighetsråd
Møtebehandling:
Reglementet ble gjennomgått og ny praksis i forhold til reglementet ble drøftet . Anne informerer de som blir
berørt av endringene.
Vedtak:
Revidert økonomireglement for Horten kirkelige fellesråd og menighetsråd i Horten vedtas.

Sak 028/14 Forslag til offerformål juni - desember 2014
Vedtak:
Framlagte forslag til offerformål godkjennes med følgende endringer:
17.08 Studentpresettjenesten ved HBV
16.11 Voksne for barn – lokalt

Sak 029/14 Gudstjenesteliste 2. halvår 2014
Vedtak:
Gudstjenestelista ble godkjent med følgende endringer:
5.10 Gudstjeneste
16.11 Gudstjeneste
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Sak 030/14 Åpen post
Møtebehandling:
Barneklubben og ungdomsklubben oppfordres til å ha kontakt med Misjonsprosjektet til Kristian og Møyfrid
Moskvil i Senegal.

Sak 031/14 Orienteringssaker - mai 2014
Møtebehandling:
Konfirmasjonsgudstjenesten ble en hyggelig opplevelse med 7 konfirmanter og full kirke med familie.
Fra fellesrådet: Orientering om nytilsettinger.
Det har kommet en henvendelse om behov for samlinger for unge/voksne utviklingshemmede. Det jobbes for
å få til et tilbud som kan passe.

For Nykirke menighetsråd

Bente Aas-Haug
Sekretær

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

11.06.2014
kl. 19:00
Hjemme hos menighetsrådets leder (Takk for nydelig servering)

Tilstede:
Anne Synnøve K. Moskvil, Nils Magnus Hovland, Ragnhild Lian, Aud Wold, Solveig Solberg,
Bente Aas-Haug .
Meldt forfall:
Ingen
Saker
Innkalling godkjent. Møtebok fra sist må rettes i sak 27/14; Det skal være vedtak , ikke møtebehandling.

Sak 032/14 Behandling av revisjonsberetning - årsregnskap 2013
Forslag til vedtak:
Revisjonsberetning for årsregnskap 2013 – Nykirke menighetsråd tas til orientering. Flott jobb av kasserer og
regnskapskonsulent.

Vedtak:
Revisjonsberetning for årsregnskap 2013 – Nykirke menighetsråd tas til orientering. Flott jobb av kasserer og
regnskapskonsulent.

Sak 033/14 Datoer for menighetsrådsmøter høsten 2014

Vedtak:
Følgende møtedatoer ble satt:
Tirsdag 16.09
Tirsdag 21.10
Torsdag 18.11
Onsdag 3.12.

Sak 034/14 Åpen post juni 2014
Møtebehandling:
Det har kommet spørsmål fra kirkevergen omkring klokkerstillingen.
Vedtak:
Menighetsrådet ønsker at stillingen blir utlyst nå i juni. Hvis det blir liten respons må den lyses ut igjen i
august.

DEN NORSKE KIRKE
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Sak 035/14 Orienteringssaker - juni 2014
Møtebehandling:
Fra sogneprest/stab:
• Det er meldt inn 4 konfirmanter til nå. Invitasjon fra Sjømannskirken i London til «Londonleir» i april.
• Det jobbes med å få tilsatt trosopplærer, men foreløpig ikke noen avklaring.
• Staben har hatt en tur til København. Felles tema på arbeidsøkta var HMS.
Fra fellesrådet: Orientering om fellesrådets svar på høring om kirkebygg.

For Nykirke menighetsråd
Bente Aas-Haug
Sekretær

DEN NORSKE KIRKE
Nykirke menighet

Møtebok for Nykirke menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

16.09.2014
kl. 19:00
Nykirke (Kirkestua)

Tilstede:
Anne Synnøve K. Moskvil, Ragnhild Lian, Solveig Solberg, Aud Wold , Bente Aas-Haug .
Meldt forfall:
Nils Magnus Hovland.
Saker
Innkalling og møtebok fra sist ble godkjent

Sak 036/14 Regnskapsrapport pr. 30.7.14
Vedtak:
Vi ønsker at trosopplæringsmidlene skal brukes på de allerede etablerte prosjektene som drives av
menighetsrådet - barneklubb, barnekor og ungdomsklubb. Vi vil at informasjon om å bruke
trosopplæringsmidler til dette arbeidet skal gis til trosopplæringsutvalget.
Regnskapsoversikt pr. 30.07.14 tas til informasjon. Vi takker økonomikonsulenten for god oversikt.

Sak 037/14 Justering av budsjett for 2014

Vedtak:
Budsjettet justeres.
Post 1140 annonser settes til kr. 1000.
Post 1171 ungdomsarbeidet/klubb settes til kr. 2500.
Ingen andre endringer i budsjett 2014.

Sak 038/14 Praktiske konsekvenser for innføring av nytt økonomireglement

Vedtak:
Nytt økonomireglement følges opp fra 1.09.2014
•

Følgende bankkonti videreføres:
2505.29.00517
0535.11.88903

•

Følgende bankkonto overføres til konto med samme formål og slettes:
2505.01.37050 stelles og overføres til knt. 2505.29.00517.

DEN NORSKE KIRKE
Nykirke menighet
•
1.
2.
3.

Nye disponenter for samtlige konti:
Carsten Furuseth
Reidun Bjune
Jens Reidar Antonsen

•

Kontoutdrag og rapporter ønskes framlagt sammen med perioderapport pr. 15.05, 15.09 og 31.12
samt i forbindelse med årsregnskap.

Sak 039/14 Høstprogram-folder

Vedtak:
Vi deler ut framlagte folder med Høstprogrammet

Sak 040/14 Åpen post september 2014
Møtebehandling:
Menighetsrådets leder har fått forespørsel om leie av kirken til en konsert.

Vedtak:
Nykirke Kirke leies ut til Jannicke Kruse og Morten Reppesgård til konsert 19.10.2014
Fremtidige spørsmål om leie avgjøres av Menighetsrådets arbeidsutvalg.

Sak 041/14 Orienteringssaker - september 2014
Møtebehandling:
Nytt fra leder/sogneprest:
Vi har 9 konfirmanter dette året. 4 av dem er påmeldt utvidet opplegg med studietur til London.
Det legges opp til flere fellessamlinger med alle konfirmantene i Borre i arbeidskirken på Skoppum.
Det har kommet 5 søknader til klokkerstillingen på Nykirke.
Christine Krûger har sagt opp sin stilling som trosopplærer.
Kort informasjon om saker som tas opp på fellerådets møte torsdag

For Nykirke menighetsråd

Bente Aas-Haug
Referent

DEN NORSKE KIRKE
Nykirke menighet

Møtebok for Nykirke menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

21.10.2014
kl. 19:00
Nykirke (Kirkestua)

Tilstede:
Anne Synnøve K. Moskvil, Ragnhild Lian, Nils Magnus Hovland, Aud Wold , Bente Aas-Haug .
Meldt forfall:
Solveig Solberg.
Saker
Innkalling og møtebok fra sist ble godkjent
Sak 042/14 Høringsuttalelse
Møtebehandling:
Det ble gitt en orientering om høringssvar som er foreslått fra fellesrådet

Vedtak:
Menighetsrådet overlater til fellesrådet å gjøre vedtak om dette høringssvaret.

Sak 043/14 Planlegging av fest for de frivillige
Møtebehandling:
Det planlegges en salmekveld i Kirken i siste halvdel av november. Vi synes det kan være en fin anledning å
legge en fest for de frivillige og ansatte i menigheten i sammenheng med denne kvelden.

Vedtak:
Nykirke menighetsråd inviterer de ansatte og de som jobber frivillig i menigheten til en hyggekveld med
servering etter salmekvelden i Kirken november. Dato avklares snarest og leder sender ut invitasjon.

Sak 044/14 Visjonsdokument for Den norske kirke
Møtebehandling:
Visjonsdokumentet ble gjennomgått og kommentert.

Vedtak:
Vi tar med oss visjonen i det videre arbeidet i menighetsrådet.

DEN NORSKE KIRKE
Nykirke menighet

Sak 045/14 Forberedelse til menighetsrådsvalget
Møtebehandling:
Samtaler rundt oppgaver og forventninger med utgangspunkt i KIFOs undersøkelse.

Vedtak:
Vi jobber videre med saken på neste MR-møte.

Sak 046/14 Åpen post
Møtebehandling:
1. Leder har fått tilbakemelding fra Kirkevergen vedr. vedtak i sak 036/14. Vedtaket gjelder bruk av
trosopplæringsmidler.
Vedtak: Nils Magnus Hovland tar kontakt med leder av trosopplæringsutvalget Eli Fjose Zahl med
spørsmål om hun kan delta på vårt neste MR møte for å bidra i forhold til å revidere vår
trosopplæringsplan.

2. Ragnhild Lian takket for oppmerksomheten på hennes 70-årsdag.

Sak 047/14 Orienteringssaker
Møtebehandling:
Nytt fra leder/sogneprest/stab:
•

Åshild Moskvil er ansatt som ny klokker

•

Vi er pr. dd uten trosopplærer i sognet

•

Det har vært konfirmantleir på Knattholmen med våre 9 konfirmanter. Vellykket i tordenvær
5 av konfirmantene er «Londonkonfirmanter» noe som medfører noen ekstra samlinger.

•

Det blir to konfirmasjonsgudstjenester også i år. Konfirmasjonen er 2. søndag i mai.

•

Bispebesøk 4. nov med div. arrangementer hele dagen.

Nytt fra fellesrådet::
Kort gjennomgang av protokoll fra siste møte og saksliste for møte 23.10.
Protokollen fra UBDM ble kommentert.

For Nykirke menighetsråd
Sekretær
Bente Aas-Haug

DEN NORSKE KIRKE
Nykirke menighet

Møtebok for Nykirke menighetsråd
18.11.2014
kl. 19:00
Nykirke (Kirkestua)

Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

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

Saker
Innkalling og møtebok fra sist ble godkjent
Sak 048/14 Forslag til liste over offerformål jan - mai 2015
Møtebehandling:
Offersøknadene ble gjennomgått.
Forslag til følgende endringer.
22.02
Menighetens arbeid
08.03
Kirkens bymisjon
22.03
menighetens arbeid
17.05
Redd barna
24.05
Acta – barn og unge i Normisjonen
+ 2 gudstjenester i juni: 1. Givertjenesten. 2. Menighetens Misjonsprosjekt
+ 1 gudstjeneste i juli: Menighetens arbeid.
Fullstendig offerliste vedlegges protokollen.

Vedtak:
Offerformål januar – juli 2015.
Dato

Dag

04.01.2015 KrÅp
18.01.2015 3siå
01.02.2015 Såm
22.02.2015 1sif
08.03.2015 3sif
22.03.2015 MB
02.04.2015 Skjært
05.04.2015 Pådag

Kirke
Nykirke
kirke
Nykirke
kirke
Nykirke
kirke
Nykirke
kirke
Nykirke
kirke
Nykirke
kirke
Nykirke
kirke
Nykirke
kirke

Kl

Gudstjeneste

Takkoffer til

11:00 Gudstjeneste

Menighetens misjonsprosjekt

11:00 Gudstjeneste

Menighetens arbeid

11:00 Familiemesse

Det norske bibelselskap

11:00 Gudstjeneste

Menighetens arbeid

11:00 Gudstjeneste
Familie11:00 gudstjeneste

Kirkens Bymisjon, Vestfold

11:00 Gudstjeneste

Blå Kors, Horten

11:00 Gudstjeneste

Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet

Menighetens arbeid

Kommentar

Barnekor

Barnekor. 4-årsbok

DEN NORSKE KIRKE
Nykirke menighet
Nykirke
kirke
Nykirke
6sip
kirke
Nykirke
6sip
kirke
Nykirke
17. mai kirke
Nykirke
Pidag kirke

12.04.2015 2sip

11:00 Gudstjeneste

Menighetens arbeid

10.05.2015

11:00 Gudstjeneste

Menighetens barne- & ungdomsarbeid

12:30 Gudstjeneste

Menighetens barne- & ungdomsarbeid

09:30 Gudstjeneste

Redd Barna

11:00 Gudstjeneste

Acta – barn og unge i Normisjon

10.05.2015
17.05.2015
24.05.2015

+ 2 gudstjenester i juni: 1. Givertjenesten. 2. Menighetens Misjonsprosjekt
+ 1 gudstjeneste i juli: Menighetens arbeid.

Sak 049/14 Oppnevning av nominasjonskomite til menighetsrådsvalget 2015
Møtebehandling:
Det er viktig at informasjon om hva som forventes av et medlem av menighetsrådet. Vi diskuterte ulike
måter å gjøre dette på, og tar dette opp igjen på neste møte.

Vedtak:
Som nominasjonskomite for kirkevalget i Nykirke oppnevnes Menighetsrådet
Menighetsrådet fungerer som valgstyre ved kirkevalget. Leder er Anne S.Kjær Moskvil.

Sak 050/14 Utdeling av juleblomst til de eldre i bygda

Vedtak:
Blomstene deles ut 18 og 19 des. Anne bestiller (får antall av Ragnhild). Ragnhild og Bente organiserer og
gjennomfører utdeling.

Sak 051/14 Åpen post november 2014
Møtebehandling:
1. Orientering og drøfting av Trosopplæring i Menigheten
Leder i Trosopplæringsutvalget Eli Fjose Zahl orienterte om tanker som er gjort for å løfte dette
arbeidet og vi drøftet ulike muligheter.
2. Ragnhild her gjort avtale med butikken. De sender regning, men den som handler må ta vare på
kassalappen og levere den til Reidun på menighetskontoret.

Vedtak:
1. Leder av Trosopplæringsutvalget innkaller til et møte med tema: Planlegging av barne- og
ungdomsarbeidet vår 2015.
Alternative datoer: 21.01, 28.01 eller 29.01 2015.
Deltagere på møtet: Menighetsrådene i Borre, Åsgårdstrand og Nykirke og frivillige som jobber med
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barne- og ungdomsarbeid i disse sognene.

Sak 052/14 Orienteringssaker November 2014
Møtebehandling:
Nytt fra sognepresten: Det blir Julevandring i Kirken for de største i barnehagen og to julegudstjenester for
skolebarn 21.12.
Kort orientering utfra protokoll og møteinnkalling for siste fellesråd
Neste møte i menighetsrådet blir onsdag 3.12 kl. 18.00 – 19.00.

For Nykirke menighetsråd

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

03.12.2014
kl. 18:00
Nykirke (Kirkestua)

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

Saker
Innkalling og referat fra sist ble godkjent.
Sak 053/14 Budsjettjustering

Vedtak:
Foreslåtte budsjettjusteringer på rapport merket 24.11.2014 vedtas.
Regnskapsrapporten tas til orientering.

Sak 054/14 Valg av leder og nestleder i menighetsrådet

Vedtak:
Leder Anne Synnøve K.Moskvil
Nestleder Ragnhild Lian

Sak 055/14 Møtedatoer 1. halvår 2015

Vedtak:
Møtedag – onsdag
21.jan
18 febr.
12. mars torsdag (fellesmøte)
15. april
20. mai
10. juni

Sak 056/14 Forslag til kandidater til valg på nytt Bispedømmeråd

Vedtak:
Ingen forslag fra Nykirke Menighetsråd.
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Sak 057/14 Oppfølging trosopplæringsmidler
Møtebehandling:
Trosopplæringsarbeidet i vår menighet ble drøftet. Barneklubben er i god utvikling, og barnekoret har vokst
seg stort. Vi har også i løpet av dette året fått i gang en ungdomsklubb som har økende tilslutning. Dette er
alle tiltak som er en del av den vedtatte trosopplæringsplanen som gjelder for oss. Alle disse tiltakene er
støttet av menighetsrådet og viktige for arbeidet i vår menighet.
Under henvisning til sak 53/14 hvor det sies at det gjenstår kr. 7000 av trosopplæringsmidler å bruke i 2014,
ønsker vi at disse kan brukes til å støtte og videreutvikle det positive arbeidet som gjøres med trosopplæring i
vår menighet. I vår medietidsalder er det også ønskelig å kunne ha tilgang til moderne hjelpemidler i dette
arbeidet. Vi ønsker derfor å kjøpe inn en mobil prosjektor til bruk i barneklubb, ungdomsklubb, barnekor og
til familiegudstjenester i kirken.

Vedtak:
Vi ønsker å bruke de resterende 7000 kr. På følgende måte:
Overføring til barneklubben
kr. 1500
Overføring til barnekoret
kr. 1000
Overføring til ungdomsklubben
kr. 2500
Innkjøp av prosjektor
rr. 2000

Sak 058/14 Åpen post desember 2014
Møtebehandling:
Ingen saker denne gang.

Sak 059/14 Orienteringssaker desember 2014
Møtebehandling:
Sognepresten refererte fra stabsmøte samt orienterte om skolegudstjenesten.
Ragnhild refererte fra fellesrådsmøte 20.11.
Årets kirkekonsert med lokale sangere er satt opp i 2 forestillinger og begge er fulle etter forhåndspåmelding.

For Nykirke menighetsråd

Bente Aas-Haug
Sekretær

