Langesund Rotaryklubb – møtereferat 20.02.13

I president Sissel-Berits fravær ønsket pp. Inge 10 medlemmer og Per Magne Berget fra Brevik RK
velkommen til klubbmøte. Dessuten kveldens foredragsholder: Astrid Gundersen som er kirkeverge i
Bamble.
Innledningsvis ble Tigris foret ved to bidrag:
•

Jan som fortalte at det når var 5 søkere til GSE teamet, hvor det ble satset på å sende fire
med en som reserve. Søkerne hadde ulik yrkesbakgrunn, både privat og offentlig sektor.

•

Petter som fortalte at Tangerud gjengen hadde vært gjester under fjorårets shantyfestival.
Dette var filmet for TV, og torsdag 21.02 sender TV Norge programmet!

Før Astrid slapp til, ble hun introdusert av Lars Andreas. Han er leder av Bamble kirkelige fellesråd, og
dermed Astrids «politiske» overordnede.
Astrid har vært kirkeverge i Bamble siden 2005, tidligere i et par andre kommuner.
Kirkevergen er en lovpålagt stilling, hjemlet i Kirkelovens § 13. I kommuner hvor det er kun ett sokn
(menighet), har dets menighetsråd det ansvar som ellers tilfaller fellesrådet. I kommuner med flere
sokn (som i Bamble) blir fellesrådet satt sammen slik: 2 repr. fra hver av menighetene, 1 prest, 1 repr.
fra kommunestyret, 1 repr. fra de ansatte med kirkevergen som sekretær.
Fellesrådets oppgaver omfatter bl.a.:
- bygging, drift og vedlikehold av kirker, inventar og kirkegårder
- forvaltning av felles økonomi (tilskudd fra stat/kommune)
- arbeidsgiveransvar (kirketjenere, økonomisekretær, organister, diakon)
I presentasjonen la Astrid vekt på de utfordrende og mangeartede oppgavene, ikke minst i
forbindelse med kirkegårder og gravlunder. Som overordnet begrep skal nå gravlund brukes, men
fortsatt er kirkegård et innarbeidet uttrykk. Hun ga eksempler på utfordringer vedr gravplasser: hvor
er det plass? uenighet mellom den avdødes pårørende? pynting og gravstøtter?
Hun var fornøyd med samarbeidsavtalen med kommunen, og antok at Bamble her landets best
vedlikeholdte kirkebygg. Fellesrådet og kirkevergen er egen juridisk enhet, formelt adskilt fra
kommunen, men hvor den har økonomiske forpliktelser ut fra kirkeloven.
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