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Ord for dagen: Julia Ann Engstrand. Kaffemat: Gerd Hamre

SAKSLISTE:
SAK 39/ 2018 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat fra 21.08.18.
Saken gjelder:
Møteinnkalling av 18.09.18 og møtereferat av 21.08.18.
Vedtak:
Møteinnkalling av 18.09.18 og møtereferat av 21.08.18 ble godkjent uten merknader.

SAK 40/ 2018 Presentasjonsgudstjenesten av nye konfirmanter og 50-årskonfirmantene.
Hvem har ansvar for hva?
Vedtak:
Julia Ann Engstrand tar med bibler til konfirmantene. Gunhild Hjelleset presenterer

50-årskonfirmantene. Gerd Hamre lager kake, spør en person til om å bake. Menighetsrådet i fellesskap: Kaffe/
drikke/ organisere/ dekke bord/ rydde etterpå. Ta vel imot dåpsfamilien, nye og «gamle» konfirmanter,
organist for dagen, Kjell Gierstae og sanger Tore Kaasa.

SAK 41/ 2018 Høstens program i kirka, en gjennomgang. Hvordan gjennomføres de ulike
arrangementene? Hvilke ansvar har menighetsrådet?
Vedtak:
Oversikten ble gått gjennom og ajourført. Kirkekaffe ved høsttakkefesten: Sira Bygdekvinnelag. Alle helgeners
dag: Diakonatet. Kirkekaffe ved konfirmantpresentasjon og 50-årskonfirmanter: Menighetsrådet.

SAK 42/ 2018 Små lys langs stier på kirkegården. Konkrete forslag.
Saken gjelder:
Lys på stier på kirkegården som lyser nedover slik at stjernehimmelen ikke «lysforurenses». Pengene skal tas av
arven etter Evelyn Lavold. Menighetsrådet mener den testamentariske gaven da vil komme hele bygda til gode.
Lys på kirkegården vil også kunne glede folk som går/ kjører forbi på veien utenfor, som er en fylkesvei. Vi
håper at lysene kan installeres samtidig med at Flekkefjord kommune oppgraderer den tilgrodde stien på
sørsiden av kirken.
Antall lys må vurderes underveis, men også om det er mulig å sette et lite lys på en av steinene ved
smijernsporten på sørsiden av kirken. Tor Arne Lende tar med Svein Lende fra Lende Elektro, på befaring. Dette
er en kostnadsfri tjeneste, men firmaet kan hjelpe med å installere lysene. De kommer med et forslag på ca.
hvor mange lys som trengs, og hvor/ hvordan det kan gjøres. Forslag til lystype: «Molde».
Vedtak:
Menighetsrådet vil jobbe videre med saken med å få lys på stier og veier på kirkegården. Vi tenker i første
omgang på stien på sørsiden, som ender i en smijernsport ut mot fylkesveien. Dersom Flekkefjord kommune
opparbeider stien på sørsiden, kan det da samtidig legges ned ledning til disse lysene. Til å finansiere dette,
ønsker menighetsrådet å bruke noe av den testamentariske arven etter Evelyn Lavold. Bakke menighetsråd ber
kirkeverge Stein Rafoss sette i gang prosessen med å få godkjennelse til prosjektet.

SAK 43/ 2018 Lokal førjulskonsert i slutten av november?
Saken gjelder:
Bakke musikkorps har kommet med forespørsel om det kan arrangeres en førjulskonsert i Bakke kirke. Andre
aktuelle artister kan være Ariel Smiebakken og Egil Bjørgås m.fl.
Vedtak:
Gerd Hamre tar kontakt med korpset og finner en dag som passer.

SAK 44/ 2018 Trosopplæring.
Saken gjelder:
Elisabeth Birkeland foreslår at det lages en folder med presentasjon av menighetens arrangementer for barn,
som leveres til alle foreldrene.
Gerd Hamre foreslår at lederne av 5-årsklubben begge får hver et honorar på 5000 kr.
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Det ble videre diskutert om Bakke menighet kan la sine trosopplæringsmidler gå inn i en felles kasse med
menighetene i Gyland, Hidra og Flekkefjord, og at disse pengene brukes til lønn til en felles trosopplærer for
alle fire menighetene.
Vedtak:
Det må undersøkes hvor mye det vil koste med en folder.
Menighetsrådet støtter Gerd Hamre i forslaget om å gi et honorar på 10 000 kr til Hilde Rekevik og Ingunn
Ersdal, dvs. 5000 kr til hver. Gerd Hamre snakker med Stein Rafoss om det er mulig.
Gerd Hamre undersøker med Stein Rafoss om det er mulig med en felles trosopplærer for alle de fire
menighetene.

SAK 45/ 2018 Forespørsel fra Hidra menighetsråd om gudstjenestebytte.
Saken gjelder:
I mange år har det vært påskegudstjeneste i Hidra kirke 2. påskedag. Hidra menighetsråd spør om vi kan tenke
oss å bytte dag, slik at de påsken 2019 får gudstjeneste 1. påskedag og Bakke menighet 2. påskedag.
Vedtak:
Bakke menighet kan bytte og ta gudstjeneste 2. påskedag 2019.

Eva Hennie Emsøy
Sekretær for Bakke menighetsråd
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