DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Winthersgate 8
3921 PORSGRUNN
Tlf: 35563400
Faks: 35563401

Porsgrunn 10.09.2014

Møtebok Porsgrunn kirkelige fellesråd
Møtedato: 09.09.2014
Møtetid:
kl. 18:00
Møtested: Kirkesjefens kontor
Tilstede:
Ivar Gundersen, Tor Ellefsen, Ann Lisbeth Leifsen, Ole Henrik Lia, Morten Fleischer, Ole Johnny Dahle,
Hans Jørgen Rohde, Leif Bryn og Marita Bruun (vara for EAa)
Meldt forfall:
Ingrid Sofie Mjøen, Elin Aasheim.
Fra administrasjonen møtte Johannes Sørhaug.
Fellesrådets leder orienterte om at Ingrid S Mjøen har flyttet, og fra Klevstrand menighet blir Bjarne Bryn
nytt fast fellesrådsmedlem.

Meldingssaker
011

012






Prostens 10 minutter
Ledelse i lokalkirken
Brev til bystyrets medlemmer (vedlagt innkallingen)
Orientering om brev av 05.09.14 om sognestruktur
Kirkesjefens 10 minutter
Østre Porsgrunn kirke, status
Fellesrådet ble orientert om møtene 2/9 og status i arbeidet med ny kirke. I forhold til å fremme ny
søknad om kommunal delfinansiering er de spørsmålene som ble reist i formannskapet avklart.
Fellesrådet samtalte også om Riksantikvarens anbefaling om rekonstruksjon og biskopens
fremhevelse av en funksjonell kirke som møter dagens måte å drive menighet på. Fellesrådet ble
også gjort oppmerksom på brev til bystyret fra gjenoppføringskomiteen.



Heistad bedehus, status
Fellesrådets arbeidsutvalg (FAU) drøftet i sist møte Heistad bedehus, og fant det fornuftig å utsette
søknad om midler til å omgjøre bedehuset til kirke 3 i Eidanger sogn. Det må da, etter anbefaling fra
stiftsdirektør på bispekontoret og kirkebygghonsulenten, bygges et klokketårn og lages en fondvegg
som uttrykker at dette er en kirke. Eidanger menighetsråd har tidligere sendt saken til fellesrådet der
de ber om en avklaring. Menighetsrådet ønsker at Heistad bedehus blir kirke i bydelen. I neste
fellesrådsmøte tas saken opp som vedtakssak.



Organiserings- og lokaliseringsprosjekt, status



Uravstemning, HTA,
Arbeidsutvalget har på sommerfullmakt bedt kirkesjefen formidle at Porsgrunn kirkelige fellesråd
sier ja til uravstemningsdokumentet.



Endringer i administrasjonen, sommerfullmakt
Kerstin E Aas får ny funksjon for å avlaste kirkesjefen. Hun gis ny tittel; administrasjonsleder, og
har denne funksjonen ut 2015.

Vedtakssaker
Sak 023/14 Økonomirapport 2. tertial 2014
Fellesrådet ønsker at rapporten også viser periodisert budsjett. Denne vedlegges møteboken.
Vedtak:
Fellesrådet tar økonomirapport for 2. tertial til orientering.

Sak 024/14 Høringsuttalelse NOU 2014:2 Lik og likskap
Vedtak:
Fellesrådet støtter forslagene slik de fremkommer i NOU 2014:2 Lik og likskap – om betaling for
kremasjon, gravlegging og grav. Dette gjelder både de seks prinsippene for gravferdslovgivning og
de sju forslagene. Fellesrådet mener det må tas hensyn til gravferdsforvaltningens faktiske
inntektsbortfall i den enkelte kommune, og ikke basere beregningen på gjennomsnitt for hele
landet.

For Porsgrunn kirkelige fellesråd
Johannes Sørhaug
kirkesjef

