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SAKSLISTE:
SAK 46/ 2017 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat fra
23.08.17.
Saken gjelder:
Møteinnkalling av 20.09.17 og møtereferat av 23.08.17.
Vedtak:
Møteinnkalling av 20.09.17 og møtereferat av 23.08.17 ble godkjent uten merknader.

SAK 47/ 2017 1-2-3-festen: Er alt klart?
Saken gjelder: Arrangement for barn døpt for 1, 2 og 3 år siden. Bakke kirke 23. september
kl. 16 – 17. Festen er åpen for alle, blir i tillegg til innbydelser, avertert på Coop og FB.
Vedtak: Alt er ok. Oppgaver er fordelt. Gerd Hamre leder festen, har med tre bløtkaker.
Julia Ann Engstrand forteller barna om døpefonten/ dåp. Elisabeth Birkeland deler ut
gaver/bøker. Anne Gunn Sandsmark: Skuffekake. Anne Kristin Ersdal: Drikke. Eva Emsøy:
Piano, åpne kirken, FB.

SAK 48/ 2017 Elisabeth Birkeland presenterer saker fra
trosopplæringsutvalget.
Saken gjelder: Arrangementer og økonomi.
Høsttakkefest: Presentasjon av nye konfirmanter. 4H er med. Presentasjon av 5-årsklubben
(de blir ikke med på lysmessen).
Flytte «Lys våken» til første helg i desember og delta på lysmessen 3. desember sammen med
konfirmantene.
Barnas misjonsdag 28. januar: 5-årsklubben og konfirmantene.
Tårnagenthelg 10. – 11. februar.
Barnekoret: Alle barn fra 1. – 4. kl. får innbydelse med navn. Barnekoret kunne ikke ta på seg
mer enn en medvirkning ved gudstjeneste dette semesteret, de blir med på lysmessen 3.
desember.
Økonomi: Lysvåkenhelg kr. 4000, Tårnagenthelg kr. 4000, 1-2-3-samling kr. 3000
(barnebøker), Manga Messias kr. 2000, dåpshilsener til besøk kr. 2000, barnebibler kr.
1000.
Vedtak: Vi går inn for endringene trosopplæringsutvalget har gjort i forhold til Lys våken,
Lysmessen, Tårnagenthelg og Barnas misjonsdag.

SAK 49/ 2017 Hjemmesiden for kirkene i Flekkefjord kommune: Hva
mener dere? Har vi noe å tilføye? Se Flekkefjord kirkelige fellesråd/
flekkefjord.kirken.no
Saken gjelder: Høring vedrørende ny hjemmeside for Flekkefjord, Hidra, Gyland og Bakke.

Vedtak:
Hjemmesiden er brukervennlig. Vi tar informasjonen til etterretning. De som er interessert i
å komme med innspill til nettsidens struktur, kan melde fra til kirkeverge Stein Rafoss.
Sekretær Eva Hennie Emsøy opprettet mai 2015 facebooksiden ‘Bakke kirke’. Informasjonen
deles på fb-siden «Hva skjer på Sira?». Dette gjøres nå via ‘Bakke Menighetsråd Sira’ for ikke
å knytte den som deler til en bestemt person. Om det er ønskelig/ nødvendig, tar Eva
nettansvar for Bakke menighet på den nye hjemmesiden.

SAK 50/ 2017
offer.

Evaluering av konfirmasjonsgudstjenesten som var uten

Saken gjelder:
Det har blitt kritisert at det ikke var offer ved årets konfirmasjonsgudstjeneste, men dette var
bestemt med vedtak i menighetsrådet.
Det har videre kommet tilbakemeldinger om at man ønsker andre typer salmer og annen type
gjesteartist ved neste års konfirmasjonsgudstjeneste.
Kommentar: Konfirmantene ble spurt om de hadde noen salmeønsker til konfirmantenes
gudstjeneste og til selve konfirmasjonsdagen. Det kom et ønske som de andre konfirmantene
sluttet seg til, og det var «O Jesus, du som fyller alt i alle», og den ble tatt med.
Ekstra musikkinnslag på selve konfirmasjonsdagen, var ved skolert, kristen sanger, Bente H.
Brogeland, som gjør dette gratis, og med akkompagnement ved organist Eva Emsøy.

Sanger som ble sunget var «You’ll never walk alone», som var ønsket av konfirmantene,
videre «Gabriellas sång» og «Du vet vel om at du är värdefull».
Konfirmantene syntes å være svært takknemlige for Bentes sang, og på forøvelsen klappet de
spontant for henne.
Kritiske røster ønsker mer «glede»/klapping etc. på konfirmasjonsgudstjenesten.
Kritikken gjelder ikke prestens tale, som mange syntes var svært bra.
Det har også kommet tilbakemeldinger om at konfirmasjonsgudstjenesten mht. musikk var
kjempenydelig.
Ute regnet det, men mange la merke til at det nærmest skjedde et under under
avslutningssalmen, for ved første vers på «Deg være ære» da menigheten sang: «Lyset fyller
haven», kom sola, opplyste kirkerommet med et fantastisk lys, og det forsvant ikke, men ble
der.
Kritikken og spørsmålene vedrørende salmevalg, sanger som ble sunget av solist, sjanger, hva
konfirmantene kanskje ønsker seg etc., må føre til at vi sammen forsøker å finne en løsning.
Det går kanskje an å leie inn folk som kan by på mer «ungdommelig musikk» ved neste års
konfirmasjonsgudstjeneste, eller vi kan kanskje bestille inn et gospelkor?
Er det kanskje best å sløyfe musikkinnslag utenfra og kun velge mange kjente salmer?
Vedtak:
Det skal være offer ved neste års konfirmasjonsgudstjeneste. Vi tar bort offer ved
samtalegudstjenesten.

SAK 51/ 2017
Kirkekaffe?

Noe å forberede til 50-årskonfirmantenes gudstjeneste?

Saken gjelder:
Vi snakket om kirkekaffe og valg av salmer, disse ble nevnt: Alltid freidig, Den himmelske
lovsang, Navnet Jesus, Kjærlighet fra Gud, Lovsyng Herren, Kjærlighet er lysets kilde.
Vedtak:
Gerd Hamre: To skuffekaker og kaffe. Anne Gunn Sandsmark: En skuffekake og kaffe.
Eva Hennie Emsøy: To store poser twist.

SAK 52/ 2017

Fremdriftsplan for utbedringer i kirkerommet.

Saken gjelder:
Innvendige endringer i Bakke kirke. Kirkeverge Stein Rafoss har laget en fremdriftsplan, se
vedlegg.
Vedtak:
Vi er glade for fremdriftsplanen og syns den er grei.
Vedrørende punkt 1: Tor Arne Lende blir med. Vara for Tor Arne Lende: Eva Emsøy.

SAK 53/2017 Sang av Jonas Birkedal ved presentasjon av nye
konfirmanter og høsttakkefest.
Saken gjelder: Organist Eva Emsøy hørte Jonas Birkedal synge og spille på
konfirmantgudstjenesten i Gyland kirke. Hun spurte om han kunne tenke seg å komme til
Bakke kirke 29. oktober, for det er da presentasjon av nye konfirmanter, se for øvrig SAK 50.
Han sa ja til det, og at han ønsket kr. 1500 i betaling, men så ingen kjøregodtgjørelse.
Organisten tenkte at hun ville betale ham selv dersom menighetsrådet mente det ble feil med
betaling.
Vedtak: Menighetsrådet betaler ham, det skal gå av kontoen ‘Kirkemusikalsk arbeid’.

SAK 54/2017

Sang av Schola Vocalis

Saken gjelder:
Koret Schola Vocalis har via organist Eva Emsøy tilbudt seg å synge ved lysmessen i Bakke
kirke, da fordi dette er den eneste førjulsgudstjenesten vi har og de ønsket å bidra med
julesanger.
Vedtak:
Menighetsrådet ønsker ikke dette, da det mener det blir nok med barna fra «Lys våken»,
konfirmantene og Sira barnekor på denne gudstjenesten.
Menighetsrådet håper at Schola Vocalis har mulighet til å synge i Bakke kirke ved en annen
anledning.

Takk til Julia Ann Engstrand for innledning og Gerd Hamre for god mat!

Eva Hennie Emsøy
Sekretær

