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Arrangements ansvarli g

Har søkt om fritak

Det er valg på leder og nestleder for menighetsrådet hvert år
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2O2O, et historisk år.

o Re kommune ble slått sammen med Tønsberg kommune- nytt kommunenavn Tønsberg.
o Ramnes og alle menighetene i Re gikk over fia Nord- Jarlsberg prosti til Tønsberg Domprosti.

Dette ble markert 12 januar med gudstjeneste i Ramnes kirke med prost i Nord Jarlsberg
Harald Bryne og domprost Marta Botne samt ordførerne fia Re -Torvald Hillestad og
Tønsberg - Petter Berg. Kirkekaffe på Stange gjestegård.

o Menighetsbladet som fram til 2o2o var et samarbeid med Re-nytt gikk over til å få en side i Re-
Avisa

o Korona - Covid -19 pandemi kom ti1 Norge og Norge stenges ned tz mars.

o Gudstjenester avlyses av biskopen {ia15. mars til mai. Gjenåpning blir med strenge regler i
forhold til avstand og sterkt redusert antall som kunne delta på gudstjenester og kirkelige
handlinger.

o Konfirmasjonsgudstjenestene som skulle vært i mai, flyttes til 5. og 6. september.

o Det arrangeres fellesmøter for ansatte og medlemmer i menighetsråd. i opplæring i smittevern
for å kunne gjennomføre kirkelige handlinger,

o Vipps tar over helt for kontanter i kollekten pga smittevern.
o Kirken har egne hjemmesider som r"rtarbeides av kirkekontoret. Se: www.re.kirken.no.
o Ramnes menighet har egen hjemmeside på Facebook. Siden som brukes mest er <Kirken i Re>

Møter:
Menighetsrådet har hatt ? mØter, ikke møte i mars og april pga Korona.
Det er behandlet 62 saker

Det har vært ett fellesmøte med Tønsberg i Solvang kirken 4,. februar for nye menighetsråd.
Menighetens årsmøte ble avholdt i kirken etter kveldsgudstjenesten 1. mars
Etter sommeren har alle menighetsrådsmøter vært i kirken da menighetsrådet har ønsket å bruke
kirka mer.

BARN OG UNGE

Utdeling av kirkebøker:
4 års bok ble delt ut på gudstjeneste i februar. 6 åringer ble invitert til egen samling etter en

gudstjeneste på høsten

Barne- og ungdomsarbeid, trosopplæring felles med andre menigheter i Re
Babysang 16 samlinger, Oppmøte gjennomsnitt pr gang eO.S

Småbarnssang 15 samlinger, oppmøte gjennomsnitt pr gang +,2

Superfiedag 3 samlinger med +r ulike barn
Retro 3 samlinger med a2 ulike ungdommer
Lys våken" og Tårnagenthelg ikke gjennomført pga restriksjoner.
Det ble ikke arrangert januar klubb i q,oq,o
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GUDSTJENESTER

Vi har gjennomført 3o gudstjenester. 25 av disse på søndag og andre helligdager. 5 på andre dager.

Det har vært 14,gudstjenester med dåp

Julaften 2 gudstjenester a 3O min. maks antall pr gudstjeneste 3?. I tillegg hadde Revetal menighet to

gudstjenester i Ramnes kirke på julaften.

Ikke lov med kirkekaffe etter gjenåpning av gudstjenester pga korona

Sentrale smittevernregler har pålagt oss å føre navnelister med mobilnummer på alle som deltar i
gudstjenester og kirkelige handlinger.
Gudstjeneste middelalderdager ble flyttet til Røråstoppen skole pga været.

Gudstjeneste Brår i juni, flott vær og ett barn ble døpt.

Konfirmanter

Det var 24, konfirmanter 2019 /zo fordelt på s gudstjenester 4 og 5 september.

Noe av konfirmantopplegget våren 2o2oble avlyst. Oppstart for kullet 20/21utsatt til oktober. Vi
rakk et par samlinger i kirken før den ble stengt ned. Sogneprest Ragnhild Christophersen
gjennomførte en- til -en samtale med de 43 konfirmantene (ss tiihørende Ramnes.)

Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp foregikk digitalt som for resten av landet. Konfirmantene ble

oppfordret til å utfordre fem av sine til å gi en gave til KN.
Samtalegudstjeneste og konfirmantfest måtte dessverre utgå.

Dåp

19 dåp i Ramnes kirke
1 dåp på bygdetunet Brår.
Det har vært flere dåpshandlinger hvor det kun har vært dåpsfamilie med faddere tilstede. Vi har vært
fleksible i forhold til tidspunkt. Disse dåpshandlingene har hatt en varighet på maks 20 minutter, noe

mange har satt pris på.

Lene Gjersøe i menighetsrådet har brodert inn navn på dåpsklutene til dåpsbarna.

Døde

15 gravferder i regi av den norske kirke i Ramnes.

Det har vært krevende å måtte avgrenseantall mennesker som kunne være tilstede i seremoniene.

Byråene har tatt seg av dette, og mange seremonier har også blitt streamet.

Vielser

5 vielser i Ramnes kirke
2 vielser på annet sted i soknet

Musikk i kirken

Det ble i forbindelse med alle helgens-helgen arrangert åpen kirke der organist Trr-rls Gran spilte og
en kunne tenne lys om en ønsket det.

4,. søndag i advent åpen kirke med 1ys og musikk. Godt besøkt begge gangene.
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Diakoni
Terje Evensen ble ansatt som diakonimedarbeider for menighetene i gamle Re og menighetsleder for
Revetal menighet. Han startet l.november.
Menighetens adventskalender: Den ble ikke gjennomførtpga korona, Ønsker å videreføre den
tradisjonen når det blir mulig.

Diakonatet
Diakonatet har hatt flg. styre: Leder Randi Anne Skårdal: nestleder Are Sandnes: sekretær Reidun
Bjune: kasserer Per Kristian Røed: Styremedlemmer Lars Bjune og Ruth Drilien
Diakonatet har hatt 3 arrangementer i eozo,

Misjon
Misjonsprosjekt:
Ramnes menighetsråd har i samarbeid med NMS sitt misjonsprosjekt i Mali. Denne avtale stod til mai
2019. Det er fortsatt stor behov for støtte til prosjektet.
Vi har foreløpig ikke fornyet avtalen

Kirkegården
Fjernet dårlig gjerde mot elva og plantet hekk
Parkeringspiass er gruset opp.

Viktige saker til behandling i qoso og som vi jobber videre rnr.edi e,oq,t

Organisere givertjeneste for å finansiere diakonstillingen
Vippsløsninger i kollekt og givertjeneste
Budsjettbalanse som er en utfordring i koronatider.
Jobbe for bedre nettdekning i kirken spesielt med tanke på konfirmasjonsarbeid.
Jobbe for felles menighetssenter på Revetal

Regnskap/økonomi:
Regnskapsfører er Knife regnskap AS
Regnskapet for 2o2o viser følgende resultat:

Menighetsrådets regnskap for 2o9o viser et overskr-rdd pil rczsz kr. Vedtak om dekning av
underskudd gjøres etter revisjon.
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AVSLUTTENDE KOMMENTAR

eoeo har vært et utfordrende år på mange måter og en har blitt tvunget til å tenke nytt noe som også

har lært oss andre måter å være kirke på.

Takk til kreative ansatte og kirkekontoret for det gode arbeidet dere gjør for menigheten vår.

Takk til alle som har deltatt på en eller annen måte.

Takk til hver enkelt i menighetsrådet som stiller opp som kirkeverter, med liturger og med kirkekaffe.

Sammen er vi Ramnes menighet!

me råd,3.3.21
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