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Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 

 

Sted: Underetg, Skien baptistkirke. 

Tidspunkt: 19.00 – 21.10 

Antall fremmøtte: 40 

 

 Kaffe fra klokken 18.45.  
 

 Harald Dønnestad innledet kvelden.  
 
Harald takker for oppmøte, og deler tanker om frivillighet. Snakker om 
frivillighet som det motsatte av likegyldighet. Takker for de som er villige 
til å gjøre tjenester, stå i tjenester for menigheten, store eller små. Håp om 
at det skal gi opplevelse av velsignelse tilbake.  
Harald minner om menighetens visjon- å gjøre ting med glede for vår Gud 
og hverandre.  

”Å være en menighet hvor den enkelte lever i nært fellesskap med Jesus 
og hverandre- og gir troen videre”. 

 
Ønsket er en pulserende menighet og en nådegavebasert menighet! 
  
 

 Vitnesbyrd og bønn. 

 

1. VALGMØTE 
 

 Jarle Øygarden er valgt til ordstyrer. 

 Jan Sæthre og Arne Holte er valgt til tellekorps. 
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Innstillingen legges frem av valgkomiteen, ved leder Bård Aasland.  

 

Strategiutvalget: 

Harald Dønnestad, valgt til menighetsleder med 38 stemmer. 

Kjetil Fjelldalen, ikke på valg. 

Hilde E Holm til gjenvalg. Valgt med 39 stemmer. 

 

Tjenesteutvalget: 

Ragnhild Nyheim Grønseth, ikke på valg .Valgt til leder med 37 stemmer. 

Live Lilienberg, ikke på valg. 

Trond E Hjort, ny. Valgt med 36 stemmer. 

 

Økonomiutvalget: 

Reidun Johannesen, kasserer, ikke på valg.  

Torbjørn Andersen, ikke på valg. 

Jarle Øygarden, leder, gjenvalg. 38 stemmer som medlem. Valgt til leder med 37 
stemmer.  

 

Eiendomsutvalget: 

Jarle Stensbøl, leder. Valgt med 37 stemmer. 

Tormod Bergsland, ikke på valg. 

Svein Kåre Sivertsen, gjenvalg for to år. Valgt med 40 stemmer. 
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Familieutvalget: 

Anette Oterholt Bergsland, ny. Valgt med 39 stemmer. 

Sondre Taranger, gjenvalg. Valgt med 39 stemmer. 

Elin Stephen, til valg som ny leder. Valgt til leder med 38 stemmer.  

Som medlem 39 stemmer 

 

Sekretær: 

Mette Aasland, ikke på valg. 

Odd Kløverrød, gjenvalg. Valg enstemmig vedtatt ved håndsopprekking. 

 

Kasserer: 

Reidun Johannesen, ikke på valg. 

 

Revisor: 

Jan Sæthre, ikke på valg. 

Eli Bakkevold, gjenvalg. Valg enstemmig vedtatt ved håndsopprekking. 

 

Valgkomite: 

Bård Aasland, leder. 

Heidi Kløverrød. 

Ah Thi Khinlay  

Alle i valgkomiteen er enstemmig valgt, ved håndsopprekking. 
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2. MENIGHETSMØTE 
 

 Jarle Øygarden er møteleder. 
 

 Jan Sæthre og Live Lilienberg ble valgt til å godkjenne referatet. 
 

SAKSLISTE; 

Sak 16/15 

Referat 

Godkjenning av referat fra forrige menighetsmøte, 8. mai 2015.  

Jarle Øygarden redegjør for hovedpunktene i forrige referat.  

Jan Sæthre minner om viktigheten av at referatet sendes ham, slik at det kan 
legges inn på menighetens hjemmesider.  

Utover dette, ingen kommentarer. 

 

Sak 17/15  

Økonomi 

Jarle Øygarden redegjør kort for status vedrørende menighetens økonomi.  

I april og mai ligger vi ca 12 000 kroner bak budsjett.  

 

Sak 18/15 

Informasjon 

 Deputerte til landsmøtet 2015 

Informasjon ved Vidar Bergsland. Følgende har sagt ja til å representere 
menigheten på Blink;  

Kari Sæthre, Jan Sæthre, Harald Edvardsen, Harald Dønnestad, Stian 
Taranger, Torbjørn Andersen, Ragnhild Grønseth, Thor Grønseth, Vidar 
Bergsland, samt muligens San Boy Hnin. Vi har mulighet til å stille med 8 
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personer. Per nå har vi altså noen flere. Dette gir de aktuelle en mulighet til å 
kunne bytte litt på. 

 Sommersøndagene.  

Det blir også i år ”Sommersøndag”, og alle søndagene er nå satt opp. Unntak 
er søndag 5. juli, grunnet Blink i Stavern. 

Sommersøndagene starter kl 18, og finner sted i kirkens underetg. Kaffe og 
enkel bevertning. 

  

Sak 19/15 

Bønnetjenesten på søndagene 

Vidar Bergsland deler sine tanker. På et tidligere menighetsmøte omhandlet 
fokusøkten temaet ”omsorg som varemerke for vår menighet”. Vidar ønsker å 
presisere at forbønn er en tjeneste innen omsorgsarbeid. Forbønnsarbeid er 
omsorgsarbeid. Nettopp fordi man gjennom forbønn for hverandre, viser støtte, 
solidaritet og et fokus på at vi går sammen. En synliggjøring av at vi trenger 
hverandre. Vidar informerte at bønnerommet er åpent og betjent, slik at den 
enkelte vet at det er noen der, og hvem som er der. 

Han sier at den som våger å vise svakhet, han styrker fellesskapet.  

Det handler om å støtte seg på den man går sammen med. Han utfordrer den 
enkelte til å våge å stille spørsmålet: ”Kan du gå med meg?”  

Det er et ønske at bønnerommet skal være i bruk gjennom uken. Hver onsdag 
samles det nå mer enn 15 mennesker til bønn. Det er mulig å bli salvet og bedt 
for. Det er gjort noen fysiske endringer på bønnerommet.  

 

Sak 20/15 

Ansattes tanker for neste år 

Harald Dønnestad forteller at det, i tjeneste- og strategiutvalget, har vært et møte 
med kirkens ansatte. Hovedpunkter; 
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 Først av alt; menigheten er svært fornøyd med det arbeidet de ansatte 
gjør! 

 Simen Andersen har nå tatt fatt på sin rolle som ”Tid for Gud arbeider”. 
Han ønsker å ha mest fokus på ungdomsarbeidet.  
Det blir spennende å følge ham videre.  

 Birgit har vært på konferanse i USA. Hun er inspirert, og det er ønskelig 
at hun får rom til å leve ut sine drømmer.  

Birgit har uttrykt ønske om å slippe konfirmasjonsopplegget neste år. 
Dette må jobbes frem så fort som mulig.  

 Hvordan organisere Levende tro? 

 Gabriel skal studere til neste år. Han er allikevel motivert til å fortsette i 
40 % stilling for menigheten. Han har hatt- og skal fortsette å ha fokus på 
arbeid med ungdommene. Et alternativ til onsdagene diskuteres. Han 
ønsker å samarbeide videre med Simen om dette. Muligens arrangere 
samlinger enkelte fredager og lørdager. Det er ønskelig at konfirmantene 
blir prioritert og integrert i dette opplegget. 

 Det skal i nærmeste fremtid holdes medarbeidersamtaler med Gabriel og 
Birgit. Vidar blir litt senere i sommer.  

 Harald holder fast viktigheten av fokus på lederutvikling blant de unge. At 
de skal merke støtte fra menigheten. Vi må se ungdommen. Her 
oppfordres vi alle til å bidra, og til å være gode forbilder. 

 Vidar skal bruke sommeren til å planlegge høsten. Han har et ønske om å 
prioritere og bruke mer tid til samtaler, besøks- og omsorgsarbeid.  
Han skal absolutt fortsette å tale, men er åpen for at andre skal få slippe 
til.  

 

Ingen kommentarer.  
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Sak 21/15 

Nytt fra familieutvalget 

Ved Birgit Andersen. 

 Det er ønskelig med mer fokus på Levende tro. Hvordan få troen ut i 
praksis? Birgit forteller at det skal dannes en arbeidsgruppe. 
Familieutvalget er allerede i gang med å spørre noen angående dette.  
Ta gjerne kontakt med Elin, om du har forslag til aktuelle kandidater- 
eller selv kjenner at dette er noe du brenner for.  

 Det er også ønskelig at barna får større arealer. Forslag om skillevegg, slik 
at man ikke nødvendigvis trenger å ”rydde seg vekk” før kirkekaffen etter 
gudstjenestene. Familieutvalget er i kontakt med eiendomsutvalget.  

 Et fokusområde i kirken dette året har vært smågrupper. Birgit har en 
drøm om at dette også skal gjelde barna. Et mål om iallfall å få til en 
samling på høsten, samt våren, der ulike klassetrinn samles sammen, slik 
at barna konkret kan se hvilke andre barn som er i samme alder.  

 Alle sammen samlinger/sammen i kirken samlinger skal videreutvikles i 
Ung Baptist sammenheng. Birgit informerer om at en ekstern gruppe skal 
jobbe med temaer, tips til slike samlinger. Vi kan dra nytte av dette i vår 
kirke. Mye vil vises på Blink sine samlinger, og alle oppfordres til å 
komme dit. 

 Tverrkirkelig opplegg, vært oppe i familieutvalget. 
-HalloVenn. Tabernakelet har hittil hatt ansvar for dette arrangementet. På 
grunn av stor pågang er det ønskelig med flere arrangementer til samme 
tid- i Gulset kirke, i Tabernakelet, samt i vår kirke. Dette krever stor 
innsats. Sett av datoen 31. oktober 2015! 
-I adventstiden. Muligens sette opp en stall på handelstorget, med både 
mennesker og dyr som aktører. Her har vi muligheten til å vise byen hva 
julens egentlige budskap handler om. Også her trenger vi frivillige! 
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Sak 22/15 

Eventuelt 

 Kari Sæthre deler sine tanker og ønsker om et tettere samarbeid med 
TCC, Telemark Chin Church. Kort oppsummert; 
Per nå får vi ikke til et samarbeid i praksis. Vi må begynne et sted. Skape 
samlingspunkter. Hvordan gjør vi dette i praksis? Kan det være en ide at 
vi har representanter fra TCC som observatører til menighetens ulike 
utvalg? Ønsket er at vi kan være til hjelp for hverandre, for videre å ta 
vare på våre barn og ungdom, lede mennesker, økonomi… En link inn til 
menigheten for informasjon og opplæring. De særegne tingene som de 
ulike utvalgene har. Jarle Øygarden foreslår at Harald og Vidar, eventuelt 
Kari innlaller styret i TCC til et møte, hvor disse tankene deles. 
Strategiutvalget ser nærmere på dette, og setter det opp som egen sak til 
høstens menighetsmøte.  
 

Kommentarer.; 

Støttes av Jan Sæthre. Som revisor ser han viktigheten av fokus på 
nettopp dette. 
Live Lillienberg sier hun er glad Ati har takket ja til verv i valgkomitteen 
nettopp fordi hun har kontakter ut. 
 

 Ragnhild Aasheim  

-Sier hun synes det er stort å få være tilstede igjen. Hun uttrykker et ønske 
om at alt det spennende og den interne begeistringen vi opplever i kirken vår 
skal nå ut til media.  

-Hun snakker også om kirkerommet som et hellig sted, og noe vi bør ta vare 
på! Spesielt dåpsrommet og dets innhold. Det er i dag Ragnhild og Karin 
Skyer som har ansvar her.  

-Jarle Stensbøl trenger hjelp til å holde kirken ren og ryddig. Vi oppmuntres 
til å ta i et tak.  
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Kommentar: Karin Skyer ønsker at Ragnhild eller hun får beskjed når 
dåpskappene har vært i bruk.  

 

Takk for i kveld!  

 

Referent: Mette Helen Aasland. 

Jan Sæthre og Live Lillienberg. 


