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Kirkeverge Stein Jarle Rafoss var med på møtet fra kl. 20.30.
Han redegjorde for sak 27, 28 og 29.
Saker som ble drøftet:
• Lys på bakkenivå på gangveier på kirkegården. Dersom vi går inn for dette, må det
søkes om tillatelse. Vi kan kanskje forsøke med små hagelykter først for å se om det
kan bli fint og til hjelp for dem som er på kirkegården etter mørkets frembrudd.
• Gudstjenestelisten viser at klokkeslett for gudstjenester til høsten er blitt endret, da
fordi en prest skal kunne rekke to gudstjenester samme søndag. Dette rammet en
planlagt gudstjeneste i Bakke der 50-årskonfirmantene er invitert, den skulle
opprinnelig begynne kl. 11, men er blitt flyttet til kl. 17. Julia Ann Engstrand tar dette
opp med prestekollegiet.
• Grusganger som trenger tilsyn, plenklipping til 17. mai og pinse, nyplanting av trær på
kirkegården.

SAKSLISTE:
SAK 25/ 2017 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat fra møte 21.03.17.
Saken gjelder:
Møteinnkalling av 25.04.17 og møtereferat fra 21.03.17.
Vedtak:
Møteinnkalling av 25.04.17 og møtereferat av 21.03.17 ble godkjent uten merknader.
SAK 26/ 2017 Forespørsel om kjøp av krakker som er under kisten ved begravelser.

Vedtak: Vi bevilger penger (ca. 2.000 kr) til bårekrakker. Flekkefjord begravelsesbyrå v/ Kenneth
Trælandshei kjøper disse for Bakke menighet (etter avtale).
SAK 27/ 2017 Svar på høring om framtidig finansiering av folkekirken, se vedlegg.
Saken gjelder: Kirkeverge Stein Jarle Rafoss orienterte, noen stikkord: Økonomi, medlemsavgift?,
full støtte fra staten?, 1600 menigheter. Innen 2020 skal hver menighet helst ha en daglig leder,
«sektkirke», folkekirke, demokratireform, kirkemøtet som den norske kirkes øverste organ, kirkemøtet
består og av bispedømmerådet, kirkemøtet legger rammene for den norske kirke.
Vedtak: Noen fra vår menighet bør gå sammen med Flekkefjord, Hidra og Gyland og lage et svar på
høringen.
Tor Arne Lende og Gerd Hamre påtok seg oppgaven med å gjøre dette arbeidet for Bakke menighet.
SAK 28/ 2017 Hvordan velge antependium?
Saken gjelder: Bakke kirkes antependium er bleket og slitt. Stein Rafoss hadde tatt med opp fra
Flekkefjord et høytidsantependium med tilhørende messehagel, stola, bannere. Via nett har vi kikket
på nettsider til leverandører av antependium. Vi gikk inn i kirken, tok med antependiet fra Flekkefjord,
målte og diskuterte. Vi kom fram til at den beste løsningen vil være et nytt likt det som er i dag.
Vedtak: Stein Rafoss vil undersøke med Nidaros kirketekstiler og utstyr om de kan lage et
antependium til Bakke kirke og hvor mye det vil koste å lage et likt det som er. Han vil videre
undersøke muligheten for kjøp av fire bannere til lesepulten med farger som følger kirkeårets
vekslinger.
SAK 29/2017 Utbedring av kirkerommet.
Saken gjelder: Vedrørende søknaden som er sendt til bispedømmekontoret.
Vedtak: Stein Rafoss orienterte, og vi fikk se fotomontasjer.
SAK 30/2017 Kommende møter i menighetsrådet.
Vedtak: 30. mai (endret fra opprinnelig vedtak som var 23. mai) og 22. august.
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