
  MØTEBOK  Blad       1 

Kommune 

 

Styre, råd, utvalg  

 

Møtested 

Kirkestua,  

 Fra kl:  

18.00 

Kragerø Sannidal 

menighetsråd 

3766 Sannidal 

 

25.02.20 

 

 

Til kl: 

19:45 

 

 
 

TIL STEDE PÅ MØTET 

 

 

 

Medlemmer 

(Angi evt. 

hvem som er 

fraværende) 

 

Øyvind Barland, Kari Lien, Kari Wastøl Nyland, Trond Stensvold,  Sigrunn 

Lundstrøm og Sigrid Thordardottir. 

 

Forfall: Aslaug Mattson 

 

 

Vara-

medlemmer 

 

Kate Kilen 

 

 

Andre 

 

Kari Skarvang 

 

 

 

BEHANDLEDE SAKER 

Sak nr/år    

09/20 – 18/20 

 

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/ Sigrid Thordardottir 
 

Sak 09/20 REFERATSAKER  

  Fra Agder og Telemark Biskop:  

Svar på søknad om installasjon av automatisk ringeanlegg.  

Fra NMS: Invitasjon til sommerfest/generalforsamling 2020. 

  Fra Karl Holte Aarø: Takk for lånet av Sannidal kirke.  

  Fra Agder og Telemark Bispedømmeråd:  

   Videreutvikling av lokal plan for trosopplæring. Dette må bli et samarbeid 

mellom menighetsråd (som har ansvaret), trosopplærer og 

trosopplæringsutvalg. 

Prostebesøk i menighetsrådet: Prosten besøker menighetsrådet i Sannidal den 

31.03.20. 

Sannidal kirke er en av kirkene som kan søke på midler fra Riksantikvaren, til 

istandsetting og brannsikring av kulturhistorisk viktige kirkebygg. Frist 1.mai. 

Menighetsrådets leder følger opp dette i samarbeid med Kirkevergen. Det 

innhentes råd fra fagpersoner ifm tidligere meldt bekymringsmelding om evt. 

bevegelse i konstruksjonen.  
 

Sak 10/20 PROTOKOLLEN FRA 14.01.20  

             Protokollen godkjent.       Enst.   
 

Sak 11/20 GUDSTJENESTER 

Mange påmeldte til LysVåken-helga, og de satte sitt preg på en flott 

gudstjeneste søndag 2. februar.  

Den 16. februar hadde Harald Gulstad nattverdgudstjeneste i Sannidal kirke.  

Andrea Gulstad deltok med dans. Fin gudstjeneste – og prest og danser ble 

ønsket velkommen tilbake.  

 

Forslag til gudstjenesteliste fra 01.06.20 og ut året ble gjennomgått. 

Det ønskes gudstjeneste i Sannidal kirke 19.juli – kanskje 

lek/klokkergudstjeneste. Konfirmantpresentasjon og høsttakkefest         

27. september. Gullkonfirmanter 4. oktober. 4 og 6.årsbok 15. el 22. november. 

Det ble ikke tatt stilling til hvorvidt man ønsker lysmesse 29. november, det må 

drøftes også med trosopplærer.  

 

Sak 12/20  GODKJENNING AV ÅRSMELDING 2019 

Årsmelding for 2019 ble godkjent og underskrevet.   Enst. 

 

Sak 13/20 GODKJENNING AV REGNSKAP FOR 2019.   

  Regnskap for 2019 ble godkjent, under forutsetning av revisors 

            godkjenning. Mindreforbruk 2019 – kr. 7.505,59 – avsettes til ubundet fond 

            menighetskasse, 2569935.      Enst.  
 

Sak 14/20 ENDRING AV DATO FOR MENIGHETSRÅDSMØTE  

  Maimøtet flyttes fra tirsdag 26.05.20 til onsdag 27.05.20.       
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Sak 15/20 MENIGHETSTUR OSLO – MUSICALEN «Så som i himmelen»  

 Sven Ludvigsen har foreslått å arrangere en menighetstur til Oslo for å se 

musicalen «Så som i himmelen», som går på Oslo Nye Teater. 

 Menighetsrådet er positive til forslaget.  Trond Stensvold vil samarbeide med 

Sven om planlegging og gjennomføring av turen.   
 

Sak 16/20 LYD – OG OPPBEVARING AV LYDUTSTYR I KIRKEN. 

 Menighetsrådet har sendt en henvendelse til Kirkevergen om evt. å kle igjen 

trappa på nordsiden i kirkerommet for å bruke dette som lagringsplass. 

Kirkevergen har ikke kapasitet til å starte en prosess på dette nå, og anbefaler å 

melde dette inn som et tiltak ifm budsjettinnspill 2021. 

Det ble enighet om i første omgang å rydde rommet under trappa, og deretter 

sjekke om det dekker behovet for lagringsplass. 

Det bør ryddes opp i alt utstyr som står i kirkerom og på gallerier, for å få satt 

vekk det som ikke brukes, eventuelt kaste defekt utstyr.  

Leder kontakter kirketjener, korleder og tidligere sokneprest/ryddeansvarlig 

Mecky Wohlenberg for å gå igjennom utstyret.  

 

Saker meldt ved begynnelsen av møtet: 

Sak 17/20 KARL HOLTE AARØ - KONSERTER I SANNIDAL KIRKE 

 Karl Holte Aarø har sendt forespørsel til Kirkevergen om å ha tre konserter i 

Sannidal kirke i desember (18. og 19.)  

  Menighetsrådet er positive til å leie ut kirken til dette, og vil stille med 

brannvakter, evt. billettører etter behov.  

   

Sak 18/20 RESTAURERING AV KIRKESKIP / ALTERTAVLE 

  Menighetsrådet har fått en henvendelse/tilbud fra Birger Korssund Nilsen om å 

restaurere kirkeskipet i Sannidal kirke for kr. 30.000.  

 Menighetsrådet vil gjerne takke ja til tilbudet, og bruker av fondsmidler for å 

dekke inn dette.  

 Menighetsrådet ser også behovet for restaurering av altertavlen. 

 I første omgang ønsker man å kontakte konservator Walfried Brandt for en 

uttalelse. Kari Wastøl Nyland tar kontakt.  
 

Eventuelt. 

 Menighetsrådet støtter SMUK-tur til Gautefall med kr. 2.750. Dette er innenfor  

  budsjetterte midler.  

 Menighetsrådet ønsker å vite hva som skjer med orgelsaken. 

Dette i forhold til om det kan komme på plass til 250-årsjubileet i 2022. Videre 

er det spørsmål om lyssetting i kirke/våpenhus også kan komme på plass til da. 

Dette er meldt av Kirkevergen som investeringsbehov, og det søkes om kr. 

150.000 i 2022.  

Det er også et sterkt behov for maling innvendig i kirken. Trond Stensvold tar 

spørsmålene videre til fellesråd/kirkeverge.  


