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    Protokoll for møte i  

Tjøme kirkelige fellesråd 

Fredag 09.des. 2016, kl.12:00-13:30 – Tjøme kirkestue 

 
Tilstede: Pål P. Syse, Odd Andreassen, Arne Jens Heilo, Jan Brastein, Marit Monsen  

 
 

Tilstede uten stemmerett: 

 Ordfører Bente Bjerke Kleppe, Brooke Bakken 

 

Meldt forfall: Monica Hofer Hagen 

 

(B): beslutningssaker (O):orienteringssaker (D): drøftingssak 

 

Etter fellesrådsmøte var det juleavslutning med lunsj for fellesrådsstab og fellesråd. 

 

Saksliste 

Åpningsord ved Sogneprest Jan Brastein  

 

44/16 Innkalling, dagsorden og protokoll (B) 

 Innkalling, dagsorden og protokoll ble godkjent som fremlagt. 

45/16 Orienteringssaker (O) 

a) Samarbeidsmøte med formannskap 23.11.2016 

b) Vikariat på bispedømmekontor  

c) Salg av Ford Transit Connect 

d) Arkiv – menighetsarkiv / fellesrådsarkiv 

e) Budsjett 2017 

 

46/16 Tjøme kirke eiendomsvedlikehold (O) 

Følgende eiendomsvedlikehold tiltak har vært i fokus i høst.  

a) Murtilstand Tjøme kirke 

Det er tidligere innhentet tilstandsrapport for Tjøme kirkes mur fasade. Foran ved 

inngangsdørene og mot syd flasser mursteinene noe. Dette antas å ha en 

sammenheng med fugemassen mellom mursteinenes tetthet, og med 

vanninntrenging i veggene. Før det settes i gang arbeid for å gjøre noe med 

flassingen må årsaken og reparasjonsmetode være grundig undersøkt. I 

tilstandsrapporten var det anbefalt å sjekke takrenner og beslag for å se om det 

kunne ha en sammenheng med mur problematikken. 

b) Takrenner og beslag inspeksjon – Tjøme kirke, nov. 2016 

Inspeksjon av renner og beslag ble foretatt 03.11.2016 sammen med en 

representant fra Langved Blikkenslagerverksted AS. Det ble benyttet lift i 

forbindelse med inspeksjonen. 

Det ble først foretatt inspeksjon av takrenner og beslag mot nord. Det viste seg der 

at 2 nedløpsrør var helt tette. Dette gjaldt nedløpsrør helt mot vest og det i midten. 

Begge nedløpsrør ble demontert og renset. Utover dette ble det ikke registrert 

skadet på renner og beslag på denne siden av kirken. Det mangler noen taksteiner 
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lengst øst på hovedtaket på kirken, helt på toppen. Liften som var leid i forbindelse 

med denne inspeksjonen var ikke høy nok til å rekke opp dit.  

Liften ble så flyttet til kirkens sydside. Nedløpsrør på tårnets sydøstre hjørne var 

falt av. Dette ble satt sammen igjen. Utover dette ble det ikke registrert skader på 

renner og beslag på denne siden av kirken. 

Klokkeluke mot syd har trutnet noe, slik at den ikke lukker seg helt. Bør justeres/ 

høvles til noe. 

Ved rundt vindu på tårnets sydside var det 2 skadede fuger i underkant. Dette kan 

være årsak til noe vanninntrengning i murverket. 

Viktig å få på plass: sette taksteinene på plass, høvle klokkelukene slik at luke er 

tett når dørene er lukket, reparere fugene rundt vindu i klokketårnet mot Tjøme 

syd. Videre vil det være viktig å ha jevnlig tilsyn på fugene og  

c) Maling av gulvene 

Det er mottatt tilbud fra Reidars malerservice angående maling av gulvene i Tjøme 

kirke. Dette ble sist gjort i 1991.  

Tilbudet omfatter mattsliping, skraping etter behov, vasking, sparkling kun av store 

hakk og sår, grunning + 2 strøk maling i kirkerommet, gulvflatene rundt alter-

ringen, våpenhuset samt gang v/trapp til galleri. Gulvlistene behandles og males 

etter behov. Det beregnes at tepper blir liggende og at det males kun ca. 10 cm på 

innsiden av teppekantene. 

Arbeidet kan utføres i første kvartal 2017.  

d) Dører og hengsler.  

Hengslene på dørene på Tjøme kirke ruster og er i dårlig forfatning. Disse bør 

erstattes, og dørene deretter males. Nye hengsler må godkjennes av 

Riksantikvaren. Det gjøres undersøkelser i forhold til kostnader og mulige 

leverandører til slikt arbeid. 

47/16 Trosopplæringsbudsjett 2017 (B) 

 Se vedlagt budsjett. 

 Vedtak: 

 Tjøme kirkelige fellesråd vedtar trosopplæringsbudsjett for 2017 som vedlagt. 

48/16 Budsjett 2016 - endringer (B) 

a) Omstillingstilskudd til kirkelige fellesråd på Nøtterøy og Tjøme er ført i 

Tjøme kirkelige fellesrådsregnskap, tilsvarende kr 1.000.000 som skal fordeles 

over budsjettårene 2016 og 2017. Det er merket i TKFs regnskap med en 

spesifikasjon «2018» for å skille mellom TKF og omstillingsbudsjett, men 

totalt budsjett for TKF vil inkludere begge deler. Fellesnemnd har vedtatt 

budsjettet for begge årene med forventet bruk kr 302.500 i 2016 og kr 697.500 

i 2017. For ordens skyld vedtas avsetning av resterende (ubrukt) tilskudd ved 

31.12.2017 til disposisjons fond øremerket Færder omstilling.  

b) Trosopplæring tilskudd fra bispedømmerådet ble litt høyere enn budsjettert og 

dette tas inn i budsjett, samt bruk av midlene. Kr. 15.000 økning. 

c) Midler til maling av kirkegulvet i Tjøme kirke. Årets budsjett inkluderte 

midler til maling av kirkegulvet i forkant av jubileum. Arbeidet skjer i første 
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kvartal 2017 og derfor avsettes til fond Kirkebygg vedlikehold i 2016 budsjett. 

Kr. 50.000. 

d) Det er flere interne overføringer som gjøres for å speile aktivitet i løpet av 

året, eller for å rette opp i hvilke konto som skal brukes. For eksempel at 

graving og brøyting kostnader er lavere, og at kremasjonsavgifter er høyere, 

osv. Endringene har ingen total budsjett effekt, men er overføringer fra en 

konto til en annen. Dette har daglig leder fullmakt til å gjøre i følge 

økonomireglement uten vedtak, men likevel orienteres det om her. 

Konto 

31200 Andre driftsutgifter  kr 50.000 – reduksjon kostnad 

31950 Avg./gebyrer/lisenser  kr 50.000 – økt kostnad 

31800 Strøm    kr 90.000 – redusert kostnad 

31700 Reiseutgifter/Transportmidler kr 90.000 – økt kostnad 

32301 Graving/Brøyting  kr. 40.000 – redusert kostnad 

33800 Kremasjonsavgift  kr 40.000 – økt kostnad 

 

  Vedtak:  

a) TKF avsetter ubrukte omstillingsmidler til disposisjonsfond øremerket Færder 

omstilling i henhold til fellesnemnds budsjett.  

Budsjett endring:  

Konto 35400 Avsetning til fond kr 697.500 – økt kostnad 

Konto Disposisjonsfond Færder kr 697.500 – økt fondsbeholdning 

Spesifikasjon 2018. 

b) Trosopplæringsbudsjett reguleres i henhold til økt tilskudd. 

Budsjett endring: 

Konto 37002 Trosopplæringstilskudd kr 15.000 – økt tilskudd 

Konto 31500 Kurs og møter   kr 15.000 – økt kostnad 

Ansvar 216. 

c) Maling av gulvet i Tjøme kirke blir utført i første kvartal 2017. Det avsettes 

midlene for dette fra 2016 budsjett til fond Kirkebygg vedlikehold 55699014 

(til bruk i 2017). 

Budsjett endring: 

Konto 32300 Vedlikehold/byggetjen. Kr 50.000 – redusert kostnad 

Konto 35400 Avsetning til fond Kr 50.000 – økt kostnad 

 

49/16 Gravferdsforvaltning - stellavtaler 2017 (B) 

Samordning av gravferdsforvaltning med Nøtterøy er begynt, og i høst er det tatt i 

bruk nytt gravferdsdatabase Ecclesia.  

Ved overgang til Ecclesia har det vært nødvendig å omnummerere gravfelt samt å 

måle opp feltene for å sikre seg at dimensjonene er i henhold til forskriftene.  
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Alle stellavtalene for Tjøme er nå ført inn i databasen.  

På Nøtterøy er gravstell utført av fellesråds stab og ekstra hjelp. For 2017 er 

Nøtterøy kirkelige fellesråd forespurt om å utføre stellavtalene også for Tjøme. 

Stellavtale tilbud vil også i 2017 være «hel års stell» som tidligere. Fra 2018 vil 

det bli vurdert å utvide slik at det er flere alternativer å velge mellom. 

Vedtak: 

 Avgift for stellavtale for 2018 fastsettes til kr 1.870 inkl. mva. 

 

50/16 På vei mot Færder: fellesnemnds arbeid og involvering av menighetsråd (O) 

 Kirkevergen orienterer om arbeid frem mot Færder kirkelige fellesråd. Møte 

protokoller fra tidligere møter samt vedtatte dokumenter finnes på: 

https://kirken.no/faerder  

 Kirkevergen orienterer om pågående arbeid i høst, og det som planlegges for 

våren. Økonomi og organiseringsarbeid er viktige punkter på vårens agenda. 

Om menighetsinvolvering:  

I forbindelse med organiseringsarbeid er det viktig at menighetsrådene får god 

informasjon og får anledning til å komme med innspill. Fellesnemnda har 

behandlet sak med plan for møtepunkter med menighetene i sitt møte 1.desember. 

Informasjonsskriv om prosessen er sendt ut til menighetsråd med jevne 

mellomrom i tillegg til fellesnemnds møteprotokoller. Det skisseres her hvordan 

menighetsrådene er tenkt inkludert i prosessen. 

I november er det sendt ut informasjon og spørsmål til menighetene relatert til 

aktuelle menighetstemaer og frist for innspill er 20.januar.  

Torsdag 5.januar planlegges det et seminar/drøftingsmøte for leder og 

nestleder i menighetsråd fra 18-20. Her vil kirkevergene og fellesnemndsleder 

orientere om arbeidet så langt, gi informasjon om organiseringsarbeid som 

kommer vår 2017 og menighetsrådene har anledning til å drøfte synspunktene de 

har.  

Høst 2017 planlegges et felles møte for menighetsrådene for alle 5 råd som 

presenterer Færder kirkelige fellesråd. Her vil også staben bli invitert. 

 

51/16 Telefonireglement (B) 

 Staben går over fra fast telefonlinjer til mobiltelefoner og i den forbindelse er det 

utarbeidet et telefonireglement etter mal fra Tjøme kommune. Se også utsendt 

forslag til reglement. 

 Vedtak: 

TKF vedtar telefonireglement som fremlagt. 

 

 

 

52/16 Stillingsstørrelse sekretær 01.01.2017-30.06.2017 (B) 

 I forbindelse med kirkevergens 30% ansettelse som prosjektleder har 

sekretærstillingen vært utvidet fra 80-100%. Dette foreslås videreført i første 

halvår 2017. 

https://kirken.no/faerder
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 Vedtak: 

Stillingsstørrelse for sekretær utvides fra 80 til 100% i tidsrom 01.01.-30.06.2017. 

 

53/16 Tomt foran Tjøme kirke (B) 

 I forbindelse med Tjøme kirkes 150 års jubileum har Tjøme kommunes 

driftsavdeling mulighet til å fjerne busker og kratt på kommunens tomt foran 

kirken. I møte ble det drøftet muligheter for tomta og eventuelle tiltak.  

 Møtebehandling:  

 I møte ble saken omgjort fra drøftingssak til beslutningssak.  

 TKF ser positivt på kommunens bidrag til å forbedre landskapsområde foran 

Tjøme kirke. Dette området er et blikkfang når man ankommer Tjøme sentrum fra 

fylkesvei 308 og har lenge vært overgrodd og ustelt. 

TKF ønsker at området blir opparbeidet i forkant av kirkens 150 års jubileum. 

Ved beplantning langs skråning må dette kreve lite vedlikehold, tåle å stå i 

nærheten av en trafikkert vei, og helst være vintergrønn. I tillegg bør en tydelig 

avgrensing av parkeringsplassene og asfaltering mellom sykkelsti og steingjerde 

prioriteres.  

Kirkevergen bes å utrede muligheter for å innlemme arbeidet i anbud for øvrige 

planlagt landskapsarbeid ved Tjøme kirkegård.  

 Vedtak: 

 TKF vedtar å bruke inntil kr 250.000 til å opparbeide parkeringsplass foran Tjøme 

kirke og skråning mot vest i samarbeid med Tjøme kommune (grunneier). Dette 

dekkes av disposisjonsfond (2017). 

54/16 Møteplan vår 2017 og delegasjon for navnet minnelund og steingjerde arbeid 

(B) 

 Vedtak: 

a) Følgende møtedatoer fastsettes for vår 2017: 

   Onsdag 01.mar. kl. 14-16 Tjøme kirkestue 

   Fredag 19.mai kl. 14-16 Tjøme kirkestue 

b) For prinsipielle spørsmål knyttet til arbeid med navnet minnelund og 

steingjerde samt landskapsarbeid (jfr sak 53/16) delegeres fullmakt til et 

arbeidsutvalg bestående av kirkevergen, Odd Andreassen og Pål Syse.  

 

  

Sekretær  

Brooke Bakken 

 

Vedlegg: 

 

Sak 47/16: Trosopplæringsbudsjett 2017 

Sak 51/16: Telefonireglement 

 


