
  MØTEBOK  Blad       1 

Kommune 

 

Styre, råd, utvalg  

 

Møtested 

Kirkestua,  

 Fra kl:  

19.00 

Kragerø Sannidal 

menighetsråd 

3766 Sannidal 

 

14.01.20 

 

 

Til kl: 

21:00 

 

 
 

TIL STEDE PÅ MØTET 

 

 

 

Medlemmer 

(Angi evt. 

hvem som er 

fraværende) 

 

Øyvind Barland, Kari Lien, Kari Wastøl Nyland, Trond Stensvold, Aslaug Mattson, 

Sigrunn Lundstrøm og Sigrid Thordardottir. 

 

 

 

Vara-

medlemmer 

 

Kate Kilen 

 

 

Andre 

 

Kari Skarvang, menighetssekretær 

 

 

 

BEHANDLEDE SAKER 

Sak nr/år    

01/20 - 86/19 

 

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/ Kari Lien 

 

Sak 01/20       REFERATSAKER  
04.12.19: Fra Agder og Telemark bispedømme. Om menighetens 

misjonsavtale.  

Nyhetsbrev fra Thailand. 

Referat fra informasjonsmøte for menighetsråd 28.11.19.  

Konserter ved Karl Holte Aarø.  

 

Sak 02/20 PROTOKOLLEN FRA 26.11.19  

             Protokollen godkjent.       Enst.   

 

Sak 03/20 GUDSTJENESTER 

Godt besøkt julaftens-gudstjeneste.   

De neste gudstjenestene er familiegudstjenester, 19. januar med Soul Kids og 

2. februar med LysVåken og Soul Children.  

 

Sak 04/20  NYTT MISJONSPROSJEKT 

Anlaug Dobbe har blitt bedt om å komme med forslag til nytt misjonsprosjekt 

via Det norske Misjonsselskap. Det er tenkt at et nytt misjonsprosjekt skal 

erstatte prosjekt Thailand/Nådehjemmet i Bangkok, som menigheten har hatt 

siden 2006. 

Menighetsrådet stiller seg enstemmig bak forslaget om å støtte arbeidet som 

Det norske Misjonsselskap (NMS) gjør i Etiopia. 

Menighetssekretær orienterer NMS.  

Prosjektet gjøres kjent bl.a via menighetsbladet.   

 

Sak 05/20 RYDDING I KIRKEN ETTER KORØVELSER/OPPBEVARING AV 

KORUTSTYR 

  Stig Lemvik fjerner høyttalerne etter øvelsene på torsdager.  

Ønskelig med skap på hjul der miksebord, mikrofoner, ledninger mm får plass. 

Dette kan menigheten bekoste, men det må være en dialog med korledere om 

hva som er ønskelig/hensiktsmessig.  

Menighetsrådet foreslår å kle igjen under trappa på nordsiden i kirkerommet, 

og bruke dette til lagringsplass.  
Menighetsrådet regner med at dette må søkes om hos biskopen, og ber Kirkevergen 

om en uttalelse, evt. at Kirkevergen starter prosessen. 

 

Sak 06/20 ÅRSMELDING 2019  

Årsmeldingen for 2019 må skrives, og skal godkjennes på neste 

menighetsrådsmøte. Den skal også legges fram og orienteres om på årsmøtet 

den 23.02.19.       
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Sak 07/20 KIRKEVERTER  

 Saken tas opp igjen etter innspill fra medlemmer i menigheten. 

Menighetsrådet står fast på vedtaket om å ha to kirkeverter ved hver 

gudstjeneste. Dette fordi kirkevertene har en viktig oppgave med å lage en god 

ramme rundt gudstjenesten. Menighetsrådets medlemmer går inn i denne 

tjenesten sammen med de som allerede er med i den. 

 Det sendes ut informasjon om oppgaver mm med neste kirkevertliste. 

 

 

Sak 08/20 TUR(ER) ETTER GUDSTJENESTE 

 Menighetsrådet tenker at barne- og ungdomskorene og deres familier kan være 

en målgruppe for dette tiltaket. 

  Øyvind kontakter korlederne Hildegunn Wangen og Ingeborg Barland 

Linnerud for å drøfte med dem.  

  

 
Eventuelt. 

Sven Ludvigsen blir KN-kontakt. (Kontakt med Kirkens Nødhjelp om 

Fasteaksjonen) 
Søknad om gavemidler fra Skagerrak Sparebank.  Leder sender søknad digitalt. 

 

 


