
Tjøme kirkelige fellesråd  
 

    Protokoll for møte i  

Tjøme kirkelige fellesråd 

Fredag 08.des. 2017, kl.13:00-14:00 – Tjøme kirkestue 

 
Tilstede: Pål P. Syse, Odd Andreassen, Arne Jens Heilo, Jan Brastein, Monica Hofer Hagen, 

Brooke Bakken, Marit Monsen  

 

Meldt forfall: Monica Hofer Hagen 

 

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

 

Etter møte er det liturgisk samling i Tjøme kirke fra kl. 14, og avslutning og lunsj i Tjøme 

kirkestue for kl 14:30.  

 

Saksliste 

 

19/17 Innkalling, dagsorden og protokoll (B) 

Innkalling og protokoll ble godkjent. En sak ble lagt til innkalling, Bruk av trosopplærings fond. 

 

20/17 Orienteringssaker (O) 

a) Kontaktinformasjon for kirkekontoret fra 01.01.2018.  Nye nettsider for Færder 

kirkelige fellesråd blir oppdatert i løpet av desember (www.kirken.no/faerder). 

b) Orientering om arbeid med Færder.  

c) Navnet minnelund og steingjerde økonomi oppdatering. Begge prosjekter er 

avsluttet i henhold til oppsatt budsjett.  

 

21/17 Forlengelse av steingjerde 2017 (B) 

Det er tidligere vedtatt at Tjøme kirkelige fellesråd skulle bruke kr 350.000 fra fond til 

steingjerde/navnet minnelund prosjekt. Tjøme kommune har bevilget kr 1.200.000 til samme 

formål.  

TKF utvidet steingjerde prosjekt i sommer etter vedtak i AU. Steingjerde på østsiden av Tjøme 

kirkegård erstattet et tregjerde, nødvendige porter ble laget og satt opp, lamper og søppelstativer 

kom til. 

AU vedtok forlengelse av steingjerde etter samarbeidsmøte med formannskap. For ordens skyld 

vedtas dette i TKF med de endelige beløpene. I sitt juni møte vedtok Tjøme kommunestyret en 

ekstra bevilgning kr 300.000. AU har vedtatt å bruke ytterligere 200.000 kr fra fondsmidler. 

Vedtak: 

1. Forlengelse av steingjerde prosjekt dekkes av midler tildelt fra Tjøme kommune kr 

300.000 og ved bruk av disposisjonsfond kirkebygg vedlikehold kr 200.000 (belastes 

likviditetskonto).  

2. Total budsjettramme for navnet minnelund og steingjerde prosjekter inkludert 

forlengelse er 2.045.000 (eks mva).  

 

 

http://www.kirken.no/faerder


Tjøme kirkelige fellesråd  
 

 

22/17 Budsjettendringer 2017 (B) 

 

a) Trosopplæring  

Tilskudd fra Tunsberg bispedømmeråd til trosopplæring beløper seg til kr 451 381 for 

2017; dette er en økning i henhold til det som var budsjettert kr 17.881. 

Tunsberg bispedømme har gitt tilskudd til ulike formål innenfor trosopplæring kr 12.000.  

Kr 8.000 er brukt for å arrangere «Katharinas stemmer» av Kattas figurteater i Kulturuka. 

Kr 17.500 tilskudd gis til Tjøme menighetsråd til konsert for ungdom i jubileumsuke. Dette 

tas fra trosopplæringsfond. 

Kr. 50.000 fra fond trosopplæring (55199009) brukes som bidrag til nytt lydanlegg i Tjøme 

kirke. Det er viktig at lydanlegg kan kobles til prosjekter i kirken.  

Ved årsslutt gjøres trosopplærings regnskap opp mot trosopplæringsfond. 

 

Budsjettendringer: 

37002 Trosopplæring tilskudd (inntekter) økes   -29.881  

32700 Konsulenttjenester kost økes       8.000 

37001 Tilskudd diakoni redusert      21.881 

39500 Bruk av bundet fond trosopplæring (55199009)  -17.500 

34200 Tilskudd til menighetsråd økes     17.500 

49500 Bruk av bundet fond trosopplæring (55199009)  -50.000 

42000 Inventar og utstyr økes         50.000 

 

 

b) Tjøme kirkes 150 jubileum  

Tjøme kirke hadde sitt 150 års jubileum i høst. Tjøme kirkelige fellesråd bidrar til å dekke 

økte utgifter knyttet til ekstra annonsering og arrangementer kr 20.000. 

34200 Tilskudd til menighetsråd økes      20.000 

31800 Strømutgifter reduseres     -20.000  

 

c) Stemplingskasse for gravferdsforvaltning 

AU har gjort vedtak om å kjøpe stemplingskasse for gravferdsforvaltning kr 25.619 ved 

bruk av bundet fond kirkegårdsstell (55199003).  Fondet og tilsvarende bankkonto avsluttes 

deretter. 

32200 Kjøp/leie maskiner økes      25.619 

39500 Bruk av bundet fond (55199003)    -25.619 

 

d) Fullfinansiering av lydanlegg i Tjøme kirke 



Tjøme kirkelige fellesråd  
 

Fellesrådet har tidligere tildelt 150.000 til lydanlegg ved disponering av tidligere års mindre 

forbruk. For rådet er det viktig å få gjennomført prosjektet og dermed bruker kr 75.488 fra 

disposisjonsfond Fond Fredtun 55699012 for å fullfinansiere nytt lydanlegg i Tjøme kirke. 

Fondet avsluttes deretter. 

 

 

Vedtak: 

TKF vedtar følgende budsjettendringer: 

37002 Trosopplæring tilskudd (inntekter) økes   -29.881  

32700 Konsulenttjenester kostnad økes      8.000 

37001 Tilskudd diakoni redusert      21.881 

39500 Bruk av bundet fond trosopplæring (55199009)  -17.500 

34200 Tilskudd til menighetsråd økes     17.500 

49500 Bruk av bundet fond trosopplæring (55199009)  -50.000 

42000 Inventar og utstyr økes         50.000 

34200 Tilskudd til menighetsråd økes      20.000 

31800 Strømutgifter reduseres     -20.000  

32200 Kjøp/leie maskiner økes      25.619 

39500 Bruk av bundet fond kirkegårdsstell (55199003)  -25.619 

48000 Inventar og utstyr økes      75.488 

49400 Bruk av ubundet fond Fredtun (55699012)   -75.488  

 

 

23/17 Trossamfunnslov høring (O) 

Sokneprest og kirkeverge orientererte om trossamfunnslovhøring. Fristen for denne er 31.12.2017.  

Fellesråd er høringsinstans, og Færder kirkelige fellesråd behandler sak om dette på møte 

19.12.2017. 

Høringsnotat er tilgjengelig på Kulturdepartementets nettsider: 

http://nettsteder.regjeringen.no/nytrossamfunnslov/  

 

 

Sekretær  

Brooke Bakken 

 

Vedlegg:  

Sak 20/17 Protokoll fra møte 2017.05.09 

http://nettsteder.regjeringen.no/nytrossamfunnslov/

