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TIL STEDE PÅ MØTET
Øyvind Barland, Hildegunn Wangen, Stig Bråtane Lemvik, Trond Olsen,
Anne Vollebæk Lofthaug, Kjell Vidar Andreassen og Michael Wohlenberg
Medlemmer
(Angi evt.
hvem som er
fraværende)

Berit Skilbrei
Varamedlemmer

Kari Skarvang, menighetssekretær
Andre

BEHANDLEDE SAKER
Sak nr/år
23/17 – 28/17

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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Åpning v/Stig
Sak 23/17

REFERATSAKER.
Nytt fra Fellesrådet v/Vidar: Kragerø kirke til begravelser, Valg av
representanter til Kirkens bymisjon, stillingsendring, regnskap og årsrapport
KKF 2016.
Takkebrev til Inger og William Ginsberg.
Fra NMS: Sommerfest og generalforsamling.
Fra prosten i Bamble: Gautefallstevnet 2017. Kragerømenighetene har det
praktiske ansvaret for stevnet den 11. juni 2017. Helle menighetsråd
koordinerer oppgavene.
SMUK har gjennomført oppussing av andre etasje i Kirkestua – med strålende
resultat! SMUK har kyndige snekkere i egne rekker, og det har vært stor
innsats fra mange. Menighetsrådet ønsker å takke Britt Bauthler spesielt –
i form av en blomsterhilsen. Det er oppdaget lekkasje langs pipa, Kirkevergen
er kontaktet, og det innhentes pristilbud på pipehatt/arbeid.

Sak 24/17

PROTOKOLLEN FRA 06.02.17
Protokollen gjennomgått og godkjent.

Sak 25/17

Sak 26/17

Enst.

GUDSTJENESTER
Forslag til gudstjenesteliste for hele 2017 ble lagt fram.
Ingen gudstjeneste 3. september.
Konfirmantpresentasjon 10. september.
Den tradisjonelle julemusikken blir 2. søndag i advent - 10. desember.
Gullkonfirmantgudstjeneste og -fest blir egen sak neste møte.
Menighetsrådet ser positivt på det å ha lekmannsgudstjenester.
Ny gudstjenesteforordning er på gang, og lista skal sees på i denne
sammenheng.
NY VIGSELSLITURGI
Sognepresten orienterte om innføringen av ny vigselsliturgi i Den norske kirke,
om forskjellene som ligger i de to likestilte liturgiene, og om sitt syn i denne
saken.
Menighetsrådet hadde en god og åpen samtale rundt dette.

Sign:
Kari Skarvang
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Sak 27/17

TROSOPPLÆRER
Det har ikke meldt seg søkere til stillingen som trosopplærer.
Menighetsrådet ønsker at stillingen lyses ut på nytt samtidig som ledig stilling
som organist i Skåtøy og Levangsheia sogn lyses ut. Det vil være mulig å
kombinere disse stillingene.
Stillingsbetegnelse ønskes endret til trosopplærer/trosopplæringskoordinator.
Stillingen bør lyses ut også i Vårt Land og på kirkejobb.no.

Sak 28/17

VÅPENHUSET – VALG AV PANEL
Det velges bredt eikepanel til veggen i våpenhuset. Ingemund Skilbrei skal
utføre jobben etter påske. Menighetsrådets leder koordinerer tidspunkt for dette
sammen med Ingemund og Kirkevergen.

Sign:
Kari Skarvang

Kirkestua,
3766 Sannidal
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