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Referat for møte i  

Tjøme kirkelige fellesråd 

Torsdag 26.nov. 2015, kl.14.00-16:00 – Tjøme kirkestue 

 
Tilstede:  

Sak 61-62: Inga Bryde Claus, Lissbeth Sundby, Bente Pedersen 

Sak 61-67: Tulle Bøe, Odd Andreassen, Pål P. Syse, Arne Jens Heilo, Jan Brastein, 

Brooke Bakken  

Vara- 

medlemmer: Nils Jakob Møyland 

  
 

Forfall: Monica Hofer Hagen 

 

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

Saksliste 

Åpningsord ved Sogneprest Jan Brastein fra Nehemias 

 

61/15 Innkalling, dagsorden og referat (B) 

 Innkalling, dagsorden og referat ble godkjent.  

62/15 Konstituering av Tjøme kirkelige fellesråd 2015-2019 (B) 

 Medlemmene i rådet for perioden 2011-2015 ble takket og presentert en blomst. 

Deretter overtok medlemmer av det nye rådet. Odd Andreassen ledet møte. 

 Vedtak:  

 Pål P. Syse velges til leder av Tjøme kirkelige fellesråd. 

 Arne Jens Heilo velges til nestleder av Tjøme kirkelige fellesråd.  

 Odd Andreassen velges som arbeidsgiversrepresentant til administrasjonsutvalg. 

 

63/15 Presentasjon ”Velkommen som rådsmedlem i den lokale kirke”  

 Ledet av kirkevergen og fellesrådsleder 

 

64/15 Orienteringssaker fra kirkevergen (O) 

 a) Bispevisitas 13. – 24. april  

 13. - 24. april blir det felles bispevisitas til alle menighetene i prostiet.  

 Prosten er den som har ansvar for planlegging av program og innhold i 

visitasdagene. Til visitasen skal menighetsrådene, stabene og fellesrådet sende inn 

rapporter. Kirkevergen skriver en tilstands- og budsjettrapport ut fra fellesrådets 

ansvarsområder.  

 Det blir visitasgudstjeneste for hele prostiet den 24. april i Tønsberg Domkirke. 

 b) Barnefattigdom – henvendelse fra Tjøme kommune  
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Arbeidsgruppen som behandler barnefattigdom i Tjøme kommune skal kartlegge, 

finne samarbeidsarenaer og vise til tiltak som forebygger og reduserer 

barnefattigdommen i Tjøme kommune. 

Med bakgrunn i dette har arbeidsgruppen, ved Lissbeth Sundby, henvendt seg til 

kirken på Tjøme med forespørsel om ”hva gjør kirken av aktiviteter for å 

forebygge og redusere barnefattigdom.” 

Svar til forespørselen er vedlagt til informasjon. 

 c) Fredtun landskapsarbeid – sti og sitteområde 

Gjennestad utfører neste del av bestilt landskapsarbeid på Fredtun i løpet av uker 

48-51.  

Det skal anlegges steinbelagt sti og sitteområde i ”bakhagen” på Fredtun. 

Kostnadene dekkes av innsamlede midler jfr. vedtak i sak 45/15. 

 

Dersom gjenstående deler av arbeid skal gjennomføres (kjøkkenhagen, 

hageinnredninger, med mer) må ytterligere ekstern finansiering komme på plass. 

 d) Busker ved Gjervåg gravlund 

 Busker bestilt til den øverste delen av østregrensen er plantet i oktober, jfr. sak 

57/15.  

 e) Steingjerde ved Hvasser kirkegård 

 Steingjerde er vasket, løse heller er festet og manglende heller er nå på plass, jfr. 

sak 42/15. 

 f) Drenering på Fredtun 

 Fredtun ble drenert i 1999. Likevel er det i forbindelse med reparasjon av 

kjelleren funnet råtne spikerslag på veggen mot øst. Nå at kjelleren er ryddet er 

det mulig å se hvor fuktige veggene er.  

 I tilstandsrapport fra 2011 er det påpekt behov for drenering eller – som et 

minimum – en avfukter i kjelleren. Fra og med 2012 har det vært avfukter i bruk. 

 I forrige møte er det vedtatt å få utført en forbedret drenering og endre 

dreneringstrasé slik at vannet føres til en annen kum på syd siden av huset/over 

veien. Forbedret drenering rundt huset er også en forutsetning for at 

forsikringsselskap vil reparere deler av kjelleren. 

 Første del av dreneringen er utført: nedgraving av dreneringsrør på østsiden av 

huset og legging av grunnmursplast. Det gjenstår å grave over veien og koble til 

kummen på motsatt side av veien.  

  

65/15 Sikkerhet i Tjøme kirke (D) 

 I lys av flere henvendelser i år vurderes det nå å installere alarm eller 

overvåkingskamera i Tjøme kirke.  

 Saken er orientert om og drøftet i møte 26.11. Kirkevergen er bedt om å 

undersøke alarm alternativer for Tjøme kirke, og avklare kostnader knyttet til 

disse. 
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66/15 Sykemelding kirkeverge og stillingsstørrelse sekretær (O) 

 Kirkevergen har vært sykemeldt 100 % i perioden 28.10.-15.11., og er sykemeldt 

50 % ut året.  

 I samme tidsrom økes stillingsstørrelse for sekretær fra 80 % til 100 %.  

 

67/15 Møteplan vår 2016 (B) 

 

 Vedtak:  

 Møteplan vedtas etter endring av januar møtedato.  

Torsdag 04.februar, kl. 14-16 

Torsdag 10.mars, kl. 14-16 

Torsdag 7.april, kl. 14-16 

Torsdag 13.mai, kl. 14-16 

Torsdag 16.juni, kl. 14-16 

 

 

 

Sekretær  

Brooke Bakken 

 


