
  MØTEBOK  Blad       1 

Kommune 

 

Styre, råd, utvalg  

 

Møtested 

 

Kirkestua,  

 Fra kl:  

18.00 

Kragerø Sannidal 

menighetsråd 

3766 Sannidal 

 

06.02.2017 

 

 

Til kl: 

20.15 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Andre 

 

Kari Skarvang, menighetssekretær 

 

 

 

BEHANDLEDE SAKER 

Sak nr/år    

10/17 – 22/17   

 

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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18.00 

Kragerø Sannidal 

menighetsråd 

3766 Sannidal 

 

06.02.2017 

 

 

Til kl: 

20.15 

 

 

Sign: 

 

Kari Skarvang 

Utskrift sendt til 

 

Åpning v/Øyvind 

 

Det ble meldt saker til behandling utover de som stod på innkallingen.  

 

Sak 10/17 REFERATSAKER. 

  Nytt fra Fellesrådet v/Vidar.  

  Høring – opprettelse av Samisk kirkelig valgmøte i Den norske kirke. Det 

  sendes ikke høringssvar. 

  Høring – ordning for utpeking av biskoper. Behandles som sak.   

  Fasteaksjonen – Kirkens Nødhjelp. 

  Representantskapsmøte i Kirkens SOS i Telemark.  

  LysVåken: Bare 4 påmeldte – arrangementet avlyses. (Det blir alternativt 

  opplegg med overnatting i Kirkestua) 

   

Sak 11/17       PROTOKOLLEN FRA 09.01.17 

            Protokollen gjennomgått.  

  Forsikring/sikkerhet KRIK; KRIK sentralt har en forsikringsordning som ikke 

             dekker lokallagsvirksomhet. Menighetsrådet sørger for å få på plass  

  forsikringsavtale for lokallaget i Sannidal/Kragerø, og dekker utgiftene for 

  ordningen.   

  Bevertningsgrupper: Dersom det trengs gruppe til annet enn ordinær kirkekaffe 

  i våpenhuset bør disse forespørres før de settes opp. Anne spør gruppa som er 

  satt opp med påskedagsfrokost om de kan tenke seg å gjøre denne jobben, eller 

  om menighetsrådet skal finne andre personer.       

  Protokollen godkjent.      Enst.  

             

Sak 12/17      GUDSTJENESTER 

           Gjennomgang av gudstjenester siden sist møte og videre framover.  

           15.01.17   Gudstjeneste, årsmøte, og foredrag v/Ragnar Grønåsen. 

           20.- 22.01 KRIK og SMUK på Gautefall.  

           29.01.17   Familiegudstjeneste v/Harald Gulstad. Sang av barnekoret. 

           12.02.17   Familiegudstjeneste med sang av Juntos. 3 dåp. 

           19.02.17   Gudstjeneste v/Bente Heibø Modalsli. Dåp. 

                      05.03.17   Gudstjeneste på Jambakkmyra.  

                                  

Sak 13/17     GODKJENNING AV ÅRSMELDING FOR 2016.  

Årsmeldingen godkjent og underskrevet.    

 

Sak  14/17     GODKJENNING AV REGNSKAPET FOR 2016.  

          Regnskapet godkjent og underskrevet.    
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Kari Skarvang 

Utskrift sendt til 

 

Sak 15/17       VÅPENHUSET – INNKJØP AV SKAP. 

                       Hildegunn, Anne og Kari gis fullmakt til å kjøpe inn frittstående skjenk til 

            våpenhuset. Fremlagte brosjyrer gir pekepinn om pris/utseende. 

            Det understrekes at løsningen er midlertidig, og at prosessen med å finne  

  permanent skapløsning fortsetter når veggen foran sprinkelanlegget er  

  ferdigstilt. Utgiftene til skjenk belastes disposisjonsfond.  

 

 Sak 16/17 MENIGHETSTUR TIL GAUTEFALL 

  Det arrangeres ikke menighetstur til Gautefall i 2017.  

 

 Sak 17/17      TROSOPPLÆRING/BARNE- OG UNGDOMSARBEID  

                       Hildegunn Wangen har gått inn som voksenleder i Juntos. 

  Juntos bytter øvelsesdag etter vinterferien – fra tirsdag til torsdag.  

   Fordeler: Kan ha felles andakt med barnekoret , øve på fellessanger, og det blir 

  mindre rigging.  

   Det må jobbes videre med voksenledere til SMUK. Jens Arnfinn Brødsjømoen 

  kan bidra her. Øyvind og Stig kan (fortsatt) prøve å samle foreldre for å ta 

  en prat rundt lederspørsmål/voksenbidrag.   

 

Sak 18/17 ELEKTRONISK BETALINGSLØSNING VED OFRINGER        

  Menighetsrådet ser positivt på å ta i bruk betaling via mobil. Det må lages 

  «kjøreregler» for dette. Det er en forutsetning at mobilbruk med dette formålet 

  skjer etter gudstjenesten.  

  Kari undersøker rundt aktuelle løsninger.  

  

Sak 19/17 HØRINGSSVAR – ORDNING FOR UTPEKING AV BISKOPER. 

  Sannidal menighetsråd gir følgende uttalelse: 

  Demokrati er en helt grunnleggende verdi i vårt samfunn og bør være det i vår 

  kirke. Særlig i urolige tider er det viktig å forankre kirkedemokratiet i  

  grunnfjellet av lokalmenigheter.  

 

  Vi mener derfor ordningen for utnevnelse av biskoper bør gjenspeile dette. 

  Vektingen av stemmer bør skyves over fra mindre vekt på nasjonale stemmer 

  til mer vekt på Menighetsrådene. Ved å avvikle ordningen med nasjonale 

  stemmer, vil bispekollegiet bli mer mangfoldig og gjenspeile Kirkelandskapet 

  på en bedre måte.  

 

  Kirkerådet bør IKKE ha anledning til å utnevne biskoper på tvers av  

  innstillingene fra Menighetsråd og ansatte i vigslede stillinger. Bare unntaksvis 

  bør de gå utenom den som har fått flest innstillingsstemmer.  
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Sak 20/17 OPPUSSING I KIRKESTUA 

  SMUK ønsker å male i 2. etasje i Kirkestua. Menighetsrådet applauderer  

  initiativet og dekker utgiftene til maling mm.   

    

Sak 21/17 BÅREROM  I  UNDERETASJEN AV KIRKESTUA 

  Bårerommet er ikke lenger i bruk. Menighetsrådet anmoder Kirkevergen  

  om å få fjernet kjølemaskin.  

 

Sak 22/17 DET SOM SKJULER SEG UNDER GOLVET I SANNIDAL KIRKE 

  Under golvet i Sannidal kirke befinner det seg to skjeletter.  

  Menighetsrådet ber Kirkevergen om at disse blir tatt hånd om i henhold  

  til gjeldende forskrifter.  

  

 

 

 

 

 


