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Protokoll for møte i  

Tjøme kirkelige fellesråd 

Torsdag 08.sep. 2016, kl.14:00-16:00 – Tjøme kirkestue 

 
Medlemmer tilstede:  

Odd Andreassen, Arne Jens Heilo, Marit Monsen, Jan Brastein, Monica Hofer Hagen 

Tilstede uten stemmerett: 

 Varaordfører Carl Erik Grimstad, Kirkeverge Brooke Bakken 

  
 

Meldt forfall: Pål P. Syse, Nils Jakob Møyland 

 

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

Saksliste 

Åpningsord ved Sogneprest Jan Brastein  

 

31/16 Innkalling, dagsorden og referat (B) 

 Innkalling og referat ble godkjent. En sak om desember møtedato og tid ble lagt til 

dagsorden. 

32/16 Navnet minnelund og steingjerde reparasjon (B) 

I høst blir prosjektering av steingjerde istandsetting og navnet minnelund utført. 

Til 1.september er det utarbeidet 2 alternativer som skisseforslag. Etter beslutning 

på et av alternativene blir en mer detaljert tegning og beskrivelse lagd. Deretter vil 

prosjektet gå til anbud med en klausul om tildeling av nødvendig finansiering fra 

kommunalt budsjett tilskudd 2017. 

 Asplan Viak har levert 2 skisseforslag for utforming av navnet minnelund på 

Tjøme kirkegård nord. De to alternativene ble presentert i møte for beslutning om 

hvilken utforming som skulle jobbes videre med for detaljplanlegging. I 

forslagene er det lagt til grunn “en enkel og lavmælt utforming og materialbruk 

som tilpasser seg og forsterker de stedegne kvalitetene.”  

 Begge alternativer tar i bruk Tjøme kirkegård nordøstre side, fra driftsbygningen 

og nordover.  I begge alternativer er det planlagt sti som strekker seg gjennom det 

som i dag er et skogsområde som ikke er brukt til gravferdsvirksomhet. Felles for 

alternativene er også at de kombinerer bruk av gamle gravminner og ny stein. 

Alternativene viser to typer gravminner; Alternativ A er et enkeltstående element 

mens Alternativ B er en lav mur som følger gangveien gjennom skogsområde. 

Belysning, et sted for blomster og lys, vegetasjon, samt skjerming av driftsområde 

vil være en del av utforming.  

 Bruk av gamle gravminner samt ny stein fra lokale steinbrudd gir både et lokalt og 

historisk perspektiv som vil være særegen til Tjøme.  

 Grunnforholdene for aktuell skogsområde er vanskelig, og det vil være nødvendig 

å fylle jord for å få tilstrekkelig dybde for urnefelt. Området tiltenkt har tidligere 

vært undersøkt som et mulig sted for tradisjonelt urnefelt men ide var forkastet på 

grunn av dårlig grunnforhold. På så måte er navnet minnelund med en oppbygning 

av terreng en hensiktsmessig bruk av arealet. Antall urner som navnet minnelund 

har kapasitet til vil være en del av en detaljplanlegging.  
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 Totalt finansieringsbehov er estimert til kr 2.000.000 for både navnet minnelund 

og steingjerde reparasjon.  

 I løpet av sommer har AU besluttet en sak om å øke prosjekteringsbudsjett for 

prosjektet fra kr 100.000 til kr 150.000. Formelt vedtak ble bekreftet i møte.  

 

 Vedtak: 

 a) TKF bruker kr 50.000 fra fond kirkegårdsstell (Fond 55199003 ved å belaste 

konto 51020005 stell bankkonto) for å dekke prosjekteringskostnader i 

forbindelse med navnet minnelund og steingjerde prosjekt. Dette kommer i 

tillegg til allerede vedtatt kr 100.000 fra fjorårets mindre forbruk til samme 

formål. 

 b) TKF velger skisseforslag Alternativ B med utforming av navnet minnelund 

som en lav mur langs skogssti. Den skal være basis for en anbudsprosess senere 

i høst.  

 c) TKF prioriterer bruk av gamle gravminner som har utgåtte festeavtaler og ny 

lokal stein.  

 

33/16 Kirkejubileet 2017: Tjøme kirke 150 år (O) 

 Tjøme menighetsrådsleder orientert fra referatet om plan og program for 

kirkejubileet neste år. Referat fra utvalget vedlegges protokoll. 

 Det etterlyses et budsjettforslag fra menighetsråd for arrangementene i forbindelse 

med 150 årsjubileum. Dersom kommunen skal søkes om midler til arrangementer 

i tilknytning kirkens jubileum bør søknaden komme snarlig på plass.  

 

34/16 TKF budsjett 2017 (B) 

Kirkevergen presenterte budsjettforslag 2017 i møte. I 2017 er det flere 

begivenheter som preger aktivitetsnivå og drift. Tjøme kirke har 150 års jubileet 

og det er 500 år siden Reformasjon. I denne sammenheng har Tjøme menighet 

hatt et prosjekt som kulmineres i 2017 relatert til “Luther året” 2017.  

Også arbeid med samordning og sammenslåing av kirkelige fellesråd frem mot 

Færder kirkelige fellesråd vil prege driftsforhold. Blant annet gjelder dette 

endringer til IKT systemer, avslutning av og oppsett av nytt arkiv, og samordning 

av administrative rutiner og praksis. 

 For 2018 budsjett prosess vil det være viktig å få tjenesteytingsavtalen med 

kommunen avklart tidlig slik at forutsetninger for drift er klart. Dette gjelder blant 

annet for hvilke tjenester kommunen leverer til kirken og hvilke kommunale IKT 

systemer kirken kan benytte seg av. 

  

 Vedtak: 

 TKF vedtar budsjettet som fremlagt i møte. Ved behov for endringer delegeres 

budsjettgodkjenning til AU.  
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35/16 Orientering om arbeid frem mot Færder kirkelige fellesråd (O) 

 Kirkevergen orienterer om arbeid frem mot Færder kirkelige fellesråd. Møte 

protokoller fra tidligere møter samt vedtatte dokumenter finnes på: 

https://kirken.no/faerder  

 I høst er arbeid fokusert på å kartlegge eksisterende virksomheter. Herunder, 

nåværende organisering, bemanning og kompetanse, virksomhetsplaner, utstyr, 

lokaler og eiendommer, vesentlige avtaler, og økonomiske forhold. 

Arbeidsgruppene som jobber på de ulike fagene er etablert og i gang, og intranett 

“Kirkebakken” som er for alle kirkelige ansatte. Avklaring av 

tjenesteytingsavtalen med kommunen prioriteres.  

 Noen IKT systemer endres allerede nå slik at fellesrådene benytter seg av samme 

verktøy og rutiner kan enkelt samordnes, herunder sentralbord og 

gravferdssystem. 

 

36/16 Orienteringssaker – Kirkekontor drift (O) 

 a) Personal info 

 b) Teknologiendringer på kirkekontoret: digital kalender og mobiltelefoner, 

intranett og gravferdssystem  

 c) Reparasjon av driftsbil for gravferdsforvaltning 

 d) Gravferdsdatabase og fysisk ajourhold av gravkart på Tjøme kirkegård syd 

 

37/16 Møteplan endring – desember møte og julelunsj   

 Desember møte flyttes fra 8.desember til 9.desember. Møtetid er fra kl. kl 12 – 

13:30, etterfulgt av julelunsj med staben fra kl. 14.  

 

Sekretær  

Brooke Bakken 

 

 

Vedlegg: 

Sak 33/16:  Protokoll fra jubileumskomité møte 

Sak 34/16:  Budsjett 2017  

 

 

https://kirken.no/faerder

