
  MØTEBOK  Blad       1 

Kommune 

 

Styre, råd, utvalg  

 

Møtested 

 

Kirkestua,  

 Fra kl:  

18.00 

Kragerø Sannidal 

menighetsråd 

3766 Sannidal 

 

09.01.2017 

 

 

Til kl: 

20.30 

 

 

 

TIL STEDE PÅ MØTET 

 

 

 

Medlemmer 

(Angi evt. 

hvem som er 

fraværende) 

 

Øyvind Barland, Hildegunn Wangen, Stig Bråtane Lemvik, Trond Olsen, 

Anne Vollebæk Lofthaug, Kjell Vidar Andreassen og Michael Wohlenberg 

 

 

 

 

Vara-

medlemmer 

 

Berit Skilbrei 

 

 

Andre 

 

Kari Skarvang, menighetssekretær 

 

 

 

BEHANDLEDE SAKER 

Sak nr/år    

01/17 – 09/17   

 

UNDERSKRIFTER 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar 

med det som ble bestemt på møtet. 

 

 

UTSKRIFT 

Hovedutskrift sendt til: 
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Styre, råd, utvalg  

 

Møtested 

 

Kirkestua,  

 Fra kl:  

18.00 
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menighetsråd 

3766 Sannidal 

 

09.01.2017 

 

 

Til kl: 

20.30 

 

 

Sign: 

 

Kari Skarvang 

Utskrift sendt til 

 

Åpning v/Mecky 

 

Sak 01/17 REFERATSAKER. 

  Nytt fra Fellesrådet v/Vidar. Ingen møter siden sist. 

  Trosopplæringsbudsjett. Blir satt opp av Kirkevergen  med bakgrunn i  

  forrige års budsjett. Menighetsrådet bør lage et «underbudsjett»  

  Høringer: Utpekinger av biskoper og Samisk kirkelig valgmøte.   

  Arbeidsutvalget ser på dette og legger evt. fram som sak.  

      

Sak 02/17      PROTOKOLLEN FRA 28.11.16 

           Protokollen godkjent og underskrevet.     Enst.  

 

Sak 03/17      GUDSTJENESTER 

           Gjennomgang av gudstjenester siden sist møte og videre framover.  

           29.11.16 Konsert med KorMix og Trygve Skaug 

           04.12.16 Konfirmantpresentasjon 

           11.12.16 Det kimer nå til julefest – Flott og variert sang- og musikkgudstjeneste 

           12.12.16 Skolegudstjeneste barneskolen. 

           13.12.16 Fredsmesse ungdomsskolen 

           24.12.16 Bokollektiv og omsorgsboliger – og gudstjeneste i kirka med mye fin 

     korsang. 

           25.12.16  Høytidsgudstjeneste 

           01.01.17  Salmemesse 

           Søndag 15.01 er det kveldsgudstjeneste med påfølgende årsmøte, samt foredrag 

           ved Ragnar Grønåsen.   

                      29.01.17  Familiegudstjeneste v/Harald Gulstad. Barnekoret synger.  

                                  

Sak 04/17     LYSVÅKEN  

Det blir LysVåkengudstjeneste 12.02.17. 

Det innkalles til møte i trosopplæringsutvalget for å planlegge dette. Øyvind blir 

med på møtet, tar hovedansvar sammen med Torhild og Berit.  

          Trosopplæringsutvalget må velge en leder, som bl.a har ansvar for å innkalle til 

          møter.   

 

Sak 05/17     ÅRSMØTE/ÅRSMELDING 

          Årsmelding foreligger – menighetsrådets medlemmer korrigerer og supplerer 

          fram til og med lørdag 14. Årsmeldingen legges fram søndag 15.01.17. 
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Kari Skarvang 

Utskrift sendt til 

 

Sak 06/17      UTLYSING AV STILLING SOM TROSOPPLÆRER. 

                      Sannidal menighetsråd ønsker å videreføre trosopplærerstilling i samarbeid med 

           Helle menighet.  

           Kirkevergens forslag til utlysingstekst: En endring -  Stillingen lyses ut i 30 % 

           (el.35 % - drøftes med Helle), med mulighet for utvidelse. Ellers ok. 

  Annonser: Liten annonse i KV – 3 innrykk.  

  Menighetsrådet informerer utdanningsinstitusjonene. Legges ut på hjemmeside 

  og Facebook. Dele på FB.  

 Menighetsrådets leder deltar på intervju. 

 Arbeidsoppgaver ikke gjennomdrøftet, men arbeid med konfirmanter og kor 

 er prioritert.  

 

 Sak 07/17 UNGDOMSARBEID – status og menighetens ansvar. 

  Mecky orienterte. 

  Pilene peker nedover. Presten har mindre tid til dette arbeidet enn før. Det 

  trengs flere frivillige.  

 

  JUNTOS har få medlemmer akkurat nå – det trengs en voksenperson ved siden 

  av Kristin.  

 

  Konfirmantene: De kommer av seg selv…men det trengs supplerende hjelp til 

  undervisning og konfirmantleir.  

 

  SMUK: Ikke så mange deltakere, men et positivt og flott styre.  

  Det trengs en voksenperson som hovedleder. Øyvind og Stig samler foreldre 

  for å drøfte om/hvordan flere kan bidra.   

 

  KRIK: Her trengs det også voksenleder som kan støtte.  

  Ansvar ifm turer/samlinger: Kari kontakter KRIK sentralt for å innhente  

  informasjon rundt dette.  

 

  SMUK/KRIK drar til Gautefall 20 – 22. januar. Huset blir sannsynligvis også 

  med. Det må jobbes med å skaffe flere voksne ledere.  

 

Sak 08/17       VÅPENHUSET  

                       Skilbrei bygg kan gjøre jobben med veggen under trappa uka etter påske. 

  Behov for skap-plass til kirkekaffeutstyr mm gjør at menighetsrådet vurderer å 

  sette inn et midlertidig frittstående skap. Hildegunn Wangen innhenter  

  brosjyrer/pris. Tas opp på neste møte. Arbeidet med videre plan for våpenhuset 

  videreføres parallellt med å anskaffe et midlertidig skap.  
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Sak 09/17 SØKNAD OM GAVEMIDLER KRAGERØ SPAREBANK        

  Det søkes om kr. 20.000 til prosjektor og lerret til bruk i kirken. 

  

    

 

Eventuelt. Menighetstur Gautefall – sak neste møte. 

       Bevertningsgrupper: Berit har satt opp liste, mangler noen til høstens grupper. Det 

       kom forslag på flere som kan spørres.  

       Bevertning årsmøte: Hildegunn tar med en langpannekake samt kaffe. Noen flere  

                  bidrar med kaffe.  


