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Kyrkjemusikar Torgeir Kinne Solsvik tok del i sak 6. 
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på same dag. 2 av våre medlemer og ein vara skulle møta der. 

 

Opning av David Vogel. Forteljinga om Moses og Aron. Moses som såg ned på seg sjølv og 

ikkje ville gjera Guds ærend. Gud tok seg av han og gav han Aron til hjelp. Gud er til stades 

når folk slit og er plaga, ja han er kanskje nærast dei som slit mest.  
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Sak 01/21 KS GODKJENNING AV INNKALLING OG MØTEBOK 

 

Vedlegg: Møtebok for 2. des. 2020  

Sidan kyrkjemusikaren skulle ta del i sak 6 og hadde ei øving før møtet, vart det spørsmål 

om soknerådssakene kunne handsamast først.  

 

Vedtak: 

Møtebok for 2. des. er godkjend. Innkalling for 28. jan. er godkjend med endring av saks-

rekkjefølgja, slik at sak 6 og 7 vert handsama først.  

 

 

Sak 02/21 KS FASTE SAKER – meldingar, evalueringar og rådet sitt kvarter 

 

 Telefonlinja inn til kyrkjekontoret svikta i desember. Vart reparert, men vart øydelagd att 

eit par veker etter, rett før jul. Sidan fastnettet skal fasast ut, reparerer dei ikkje linjer 

lenger og som ei naudløysing måtte kontortelefonen koplast opp mot kyrkjeverja sin 

mobil. No har me kjøpt mobilsentral og har sagt opp fasttelefonen på Ådland også. Dette 

vert rimelegare for oss i årlege utgifter og meir fleksibelt. (T.d. ved heimekontor) Me 

beheld det gamle sentral-nummeret, men misser innvalsnummera. 

 Varmestyring er no installert i begge kyrkjene, og me har fått montert ny eltavle på 

Ådland. Litt innkøyringsproblem har det vore, og kalenderen har ikkje vorte kopla opp 

mot varmestyringssystemet enno. Men me trur det skal verta bra, og håpar å spara straum 

på sikt. 

 Søknad er send bispedømet om oppussing av våpenhuset, og purring på gamal søknad om 

barnealtar.  

  John Einar Mjelstad er tilsett som ny medarbeidar på gravplassen. Han er tilsett i 100% 

stilling hjå kommunen si driftseining og skal ha ansvar for kommunen sine grøntområde i 

tillegg til gravplassen, ta del i teknisk vakt og brøytevakt og elles vera med det trengst når 

det er tid til det. Både kyrkjeverja og han sjølv har lufta tanken om å få «låna han» til litt 

vaktmeistar-arbeid i kyrkjene, som tenesteyting frå kommunen. Leiar for driftseininga er 

ikkje negativ til dette. Me må koma attende til avtale.  

 Nye matter er monterte i kyrkjene. På Ådland fungerer det fint, men me er ikkje heilt 

nøgde på Haga. Der vil me klaga.  

 Det er om lag eit år sidan rådet bestemte at det skulle sendast søknad til Hilde Midthjell 

om støtte til skuleprosjektet i Zambia. Kyrkjeverja stilte spørsmål om det var vorte gjort. 

Hilde Aarvik skal ta opp att den tråden, og kyrkjeverja sender over avisartikkelen der 

Midthjell sitt prosjekt var omtala. 

 Tidleg i desember fekk kyrkjeverja ein e-post frå kyrkjerådet via kyrkjeverjelaget med 

melding om at kyrkja kom til å få midlar til å støtta digitale prosjekt. Dei visste ikkje kor 

mykje og på kva kriterium, men ba alt no folk om å melda inn slike prosjekt, så skulle dei 

koma attende til saka. Det skulle vera skildring av målgruppe, prosjekt og budsjett. Det 

var ingen tidsfrist og stod ikkje noko om at det måtte skje straks. Kyrkjeverja etterlyste 

pris på strøyming frå EA-studio, og etter fleire purringar vart søknad send inn med «rusa» 

pris 8 dagar seinare. Då fekk me til svar at pengane var delte ut, mindre enn ei veke etter 

det første brevet var motteke. Kyrkjeverja og soknerådsleiaren har send inn klage til 

kyrkjerådet på handsaminga.  

 Johannes Bruvik spør om når det vart tilsett ny medarbeidar på gravplassen. Han meinte 

soknerådsmedlemene burde verta orienterte om dette med ein gong, sidan folk spør dei 

som sit i soknerådet. Kyrkjeverja har heller ikkje fått noko offisiell melding frå 

kommunen, men søknadsfristen gjekk ut 21. desember, og intervju og tilsetjing var ikkje 
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før i januar. John Einar sa sjølv 11. januar at han hadde fått tilbod om stillinga den dagen, 

men at det ikkje var offisielt at han ville ta imot og det ikkje måtte publiserast enno. 

Kyrkjeverja er einig i at det godt kunne vore sendt ut ei melding til rådet når det var 

offisielt. Sjølv om ikkje me fekk noko melding frå kommunen når tilsetjinga var offisiell, 

kunne det vore etterlyst.   

 

 

Sak 03/21 KS VAL AV LEIAR OG NESTLEIAR FOR 2021 

 

Leiar og nestleiar for kyrkjestyre og sokneråd vert valde for eit år om gongen. Valet skal vera 

skriftleg. Den som har vore leiar eitt år, kan «unnslå seg valg for det følgende år», står det i 

«regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet». Anlaug R. Hauge 

har vore leiar i 2020 og Hilde Aarvik nestleiar. 

 

Framlegg til kandidatar kunne fremjast på møtet, helst etter avklaring med den det gald.  

Anlaug R. Hauge, Gullborg Aasgaard og Hilde Aarvik vart føreslegne på møtet. Hilde ynskte 

ikkje å stå som kandidat dette året. Det vart bestemt før avstemminga at val av nestleiar ikkje 

skulle gå føre seg ved eige val, men at vervet skulle gå til den som fekk minst stemmer. Valet 

var skriftleg. 

 

Det vart 4 stemmer for kvar av dei to kandidatane. Iflg. reglane skal då valet avgjerast ved 

loddtrekking. Det vart tekt om kven som skulle verta leiar, og det vart Anlaug.  

 

Vedtak 

Anlaug Røen Hauge held fram som leiar for soknerådet i 2021, medan Gullborg Kongestøl 

Aasgaard vert nestleiar.  

 

 

Sak 04/21 KS  BRUK AV KLP-MIDLAR I BUDSJETTET FOR 2021 

 

Samnanger kyrkjestyre vart tildelt 2 908 618 kr til driftsbudsjett for 2021. Det er 77 532 kr 

mindre enn kyrkjestyret har budsjettert med i sitt framlegg.  Normalt sett ville me måtta 

revidera budsjettet vårt på januarmøtet, slik at det vart tilpassa ramma. Men i år har me fått 

melding om at me vil få attendebetalt 254 000 kr frå KLP, sidan avsetjingskravet til 

framtidige alderspensjonar er redusert. Desse midlane kan nyttast til å betala pensjonsutgifter 

med etter 2. kvartal i 2021, eller til å setja på eit fond hos KLP, til seinare behov.   

 

Vurderingar 

Det er vanskeleg å skjera ned nesten 80 tusen kr på kyrkjestyrebudsjettet utan at det går ut 

over vedlikehaldet. Sidan me planlegg å måla del 2 av kyrkja på Ådland, treng me alle 

midlane som ligg inne for å få det til. Kyrkjestyret har budsjettert med 238 200 kr i 

pensjonsutgifter, og soknerådet med 67 500 kr. Sjølv om me ikkje skulle kunna bruka av 

desse midlande før i 3. kvartal, vil det vera nok til å dekka inn dei pengane som manglar på 

kyrkjestyre-budsjettet og vil vera til god hjelp også på trusopplærings-kapitlet hos soknerådet. 

 

Soknerådet har i 2020 hatt mindre inntekter enn normalt grunna korona-nedstenginga og det 

vil nok halda fram inn i dette året.  Det vil difor vera ei stor føremon om me kan nytta av 

desse reservemidlane til pensjonsutgifter i år.  

På den andre sida, kan det vera greitt å ha ståande eit fond hos KLP om det skulle koma 

plutseleg auke i utgiftene, eller reguleringspremien skulle vera høg eit år.  
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Om me nyttar midlar frå og med 2. kvartal, vil det tilsvara 178 650 kr for kyrkjestyret og 50 

625 kr for soknerådet. Til saman 229 275 kr. Brukar me fondsmidlar frå 3. kvartal vil dei 

tilsvarande summane vera 119 100, 33 750 og 152 850. (Dette føreset at 

pensjonsinnbetalingane er like gjennom heile året, noko dei truleg ikkje er.. ) 

 

I flg. Nina Erdal bør me søkja kommunestyret om å få bruka av desse pensjonsmidlane i år. 

Kyrkjeverja er tvilsam til dette, sidan pengane er løyvde til oss tidlegare og betalt inn til KLP 

frå våre budsjett. Midlane ligg på soknet sin konto hjå KLP, ikkje på kommunen sin. Soknet 

er ein eigen arbeidsgjevar og eit eige rettssubjekt. Ho har konferert med KA som er samd i at 

å søkja kommunen om å bruka midlane, vil verka feil. Det må i så fall dreia seg om at 

kommunen skulle ynskja at midlane vert ståande som eit fond, for å spara kommunen for 

seinare ekstrautgifter om det skulle koma ei uventa høg rekning frå KLP som soknet sjølv 

ikkje klarar å dekka inn. Men kyrkja har dei siste ti åra aldri måtta spurd kommunen om 

ekstra midlar til pensjon.   

Eit alternativ kan vera å melda til kommunen at det vil verta gjort. Det verste som då kan 

skje, er at dei trekkjer attende tilsvarande midlar frå ramma vår, men det er lite truleg.  

«Økonomiguruen» i KA, Trygve Nedland,  var også samd i dette. Han meinte det uansett 

kunne vera lurt å ha ståande noko av summen «på lur» sidan dei norske reglane skal 

tilpassast EU-reglement og det kan verta nye endringar i nær framtid. 

 

 

Vedtak 

Kyrkjestyret ynskjer at det i 3.og 4. kvartal av 2021 skal nyttast av fondsmidlane hos KLP til 

å betala pensjon. Dette vil utgjera om lag 120 000 kr på kyrkjestyret sitt budsjett, og 34 000 

kr på soknerådet sitt budsjett. Dette vil dekke inn skilnaden på kyrkjestyret sitt budsjett-

framlegg og den tildelte ramma frå kommunen, og styret vil såleis ikkje skjera ned på 

budsjettet for 2021. Evt. meirinntekter i høve til det vedtekne kyrkjestyre-budsjettet, skal 

nyttast til vedlikehald. På soknerådet sitt budsjett, vil ein kunna kompensera for manglande 

inntekter under korona-nedstenginga og redusera fondsbruk.  

 Av dei 254 000 attendebetalte kronene hos KLP, vil det når året er omme stå att om lag 

100 000 kr. som skal stå på fondet til evt. seinare behov.  

 

Vedtaket var samrøystes og som framlegget. 

 

 

Sak 05/21 KS  BÅREROM PÅ SAMNANGERHEIMEN? 

 

På Samnanger-heimen er det ikkje laga til noko rom for stell av døde, til å få lagt døde i kiste 

og evt. til oppbevaring av kista medan ein ventar på at dei som ynskjer å få sjå avdøde kan 

koma, eller til «syning»/ båreandakt. Eit par av gravferdsbyråa har snakka med kyrkjeverja 

om tilhøva der, og meiner det er noko som burde vore teke opp med kommunen. Ho lovde å 

ta det opp med kyrkjestyret. 

  For det første har romma (i flg. byrået) gjerne tilgang gjennom dagligstover/ opphaldsrom 

for dei som bur der. Det betyr at kista må bærast gjennom desse romma for å verta teke inn på 

pasientrommet og ut att derifrå. Det betyr også at pårørande må gå gjennom desse romma om 

dei skal ta del i syning/ båreandakt. Det kan opplevast vanskeleg. Demente bebuarar vert 

uroa, og dei søgjande kjenner seg på «utstilling».  

  Nokre av romma er små, slik at det det vert vanskeleg å få kiste på plass medan senga står 

der. Dei er også altfor små om ein stor familie ynskjer ta del på syning/båreandakt.  I tillegg 

kan nokre av romma verta svært varme om sommaren, noko som ikkje er bra med tanke på å 
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ha den døde liggjande der til evt. syning kan gå føre seg. Byråa løyser dette med å ta kista til 

bårehuset på Ådland, der det er kjølerom. Men kjølerommet er heller ikkje eigna for syning. 

Der er det svært kaldt, og du kan risikera at det er fleire bårer der. Så då må syninga gå føre 

seg i kyrkja og kista må berast fram og attende der eller evt. køyrast attende til Samnanger-

heimen for båreandakt i storstova. Sett frå dei pårørande si side, kan dette vere fordyrande, då 

byrået må betalast for desse tinga. 

  Eit av byråa fortel om eit lite rom på Samnangerheimen med «sikkert over 30 graders 

varme», der dei måtte ta senga ut av rommet for å få plass til kista på vogn, og kista måtte 

mellombels plasserast på stolar og løftast over etterpå. Det var trangt og vanskeleg å få stelt 

og ordna med den døde. Etterpå pressa ein stor familie seg inn slik at det vart endå varmare. 

Byrået meinte det var rart at det var bygd ein ny sjukeheim utan verken stellerom, 

seremonirom eller kjølerom og at dette var ein stor mangel. «Uverdige tilhøve», var eit ord 

som var brukt. Eit anna byrå har også undra seg over dette. Kyrkjeverja har diskutert det med 

eit tredje byrå som ikkje kjende det så problematisk, men som også meinte det ville vore ein 

stor fordel med eit rom med enklare tilgang og betre tilhøve. Elles gjekk det stort sett greitt no 

og. 

  Ein av dei tilsette på sjukeheimen, seier at det er svært få rom som er så trange at det er eit 

problem, det må i tilfelle vera dei som har ekstra mykje eigne møblar og bur i den gamle 

delen av bygget. Det er dei tilsette på heimen som steller den døde i senga, ryddar rommet og 

pyntar, og dei har fått mange positive attendemeldingar frå pårørande på måten dei steller det 

til på inne på rommet til den døde. Dei næraste pårørande set ofte pris på å få sjå den døde på 

sitt eige rom. Byrået sin jobb, er eigentleg berre å leggja den døde i kista, og frakta kista til 

bårehuset evt. å ta ansvar for båreandakt.  

  Ho seier også at dei fleste rom har tilgang andre stader enn gjennom stovene, og at både byrå 

og pårørande kan sleppast inn andre vegar enn gjennom hovudinngangen. Dei brukar å dela 

av storstova slik at det kan vera båreandakt i den delen som vender ned mot hagen. Det vert 

ofte gjort. Ho er samd med at varmen kan vera eit problem om sommaren, og at om nokon 

døyr om natta, kan det vera lenge å ha dei liggjande på rommet ein heil dag til evt. 

båreandakt. Dette meinte ho kunne vore ordna med ein romavkjølar.  

 

Det som kunne vera ynskjeleg, var at eit rom i under-etasjen vart stilt til disposisjon som 

«bårerom». Ein er sjølvsagt avhengig av å kunna koma til rommet med sengeheis, sidan den 

døde då må verta kjørd i senga si til dette rommet.  Rommet bør ha ein storleik som gjev god 

plass til både seng og kiste.  Det bør vera enkel tilgang til parkeringsplass. Temperaturen 

kunne vore halden låg under stell og oppbevaring, og justert litt opp om det skulle vera syning 

der om kvelden. Etter syninga ville det vore enkelt å transportera kista til bil for å fraktast til 

kjølerom. Det ville ikkje vera nokon ting i vegen for at dette rommet kunne nyttast som 

møterom el.likn., mesteparten av året. Rommet bør i utgangspunktet vera livssynsnøytralt, 

slik at familiane sjølv kan bestemma om det skal vera religiøse symbol framme. 

 

Vedtak 

Kyrkjestyret ynskjer å påpeika for kommunen at gravferdsbyrå reagerer på at det er bygd ny 

sjukeheim utan å leggja til rette for dødsfall på staden. Dei må inn på romma til bebuarane for 

å leggja den døde i kiste. Tilkomsten er ikkje alltid enkel og går stundom gjennom dagleg-

stover. Stundom er det trangt og vanskeleg å få plass til både kiste og seng der inne. Om 

sommaren kan romma vera svært varme. Om det skal vera syning/ båreandakt om kvelden, og 

dødsfallet har skjedd natta før, vert det då naudsynt å frakta båra til kyrkja sitt kjølerom i 

bårehuset på Ådland og evt. attende om kvelden om dei vil halda til på Samnangerheimen. 

(Elles kan kyrkja nyttast til båreandakt, om familien synest det er greitt.) 
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  Kyrkjestyret vil be kommunen og Samnangeheimen å vurdera om det er mogeleg å stilla eit 

rom til disposisjon som «bårerom». Ein er avhengig av å kunna koma til rommet med 

sengeheis frå avdelingane, sidan den døde då må verta kjørd i senga si til dette rommet for å 

verta lagd i kiste der.  Rommet bør ha ein storleik som gjev god plass til både seng og kiste.  

Det bør vera enkel tilgang til parkeringsplass. Rommet kan gjerne liggja i underetasjen eller 

annan stad der det er råd å halda det kjøleg, slik at kista kan stå der til evt. syning/ båreandakt 

skal haldast anten på dette rommet eller i storstova. Rommet bør vera livsyns-nøytralt, men ha 

ei utforming som gjev kjensle av at det er ein verdig stad å setja ei båre. Det er ingen ting i 

vegen for å nytta rommet til møterom eller andre ting resten av året.  

 

Vedtaket var samrøystes og som framlegget. 

 

  

Sak 06/21 SR  NYE LITURGIAR TIL GUDSTENESTENE, FØREBUINGAR 

 

Kyrkjemøtet vedtok i 2018 nye liturgiar for DNK og det vart hausten 2018 sendt ut alternative 

liturgiar kyrkjelydane kunne velja mellom. Det var lagt opp til at alle kyrkjelydar skulle ha 

vedteke liturgi for kyrkjene sine, til 1. søndag i advent 2020. Dette vart utsett på grunn av 

koronatiltak, og ny frist er før påske 2021. 

 Då me hadde «gudsteneste-reformen» i 2012, var tanken at kvar kyrkjelyd skulle finna sitt 

særpreg. Mykje arbeid vart lagt ned i dette, og mange fekk eigarskap til «sin» liturgi. Men det 

gjorde også at både prestar og kyrkjemusikarar måtte halda seg til mange ulike tonar og 

variantar når dei skulle vikariera ulike stader. Det var heller ikkje lett for dei som vitja ein 

kyrkjelyd andre stader enn på heimstaden, å ta del i den ukjende liturgien.  

Dette seier DNK på sine heimesider:  
Ved evalueringa av liturgisk musikk i gudsteneste-reformen kom det tydelege signal frå 

høyringsinstansane. Generelt ønska dei seg ei større grad av attkjenning i musikken til dei 

faste ledda, enn det gudsteneste-reformen så langt hadde lagt opp til. Samstundes var det 

viktig for Kyrkjemøtet å leggje til grunn eit større musikalsk mangfald i liturgien, enn det Den 

norske kyrkja vedtok ved siste liturgirevisjon i 1977. 

  Med utgangspunkt i permen Liturgisk musikk for Den norske kyrkja (Eide, 2011), og på 

bakgrunn av høyringa våren 2015, vedtok Kyrkjemøtet i 2017 fem seriar med liturgisk 

musikk. I vedtaket heiter det mellom anna: 

Kyrkjemøtet vedtek tre allmenne hovudseriar, og to kyrkjeårsbestemte tilleggsseriar. 

Kyrkjemøtet rår til at hovudseriane vert nytta til dei fleste hovudgudstenester i kyrkjelydar 

over heile landet. 

Hovudserie 1 er mykje lik den «gamle» liturgien som dels vert nytta på Ådland. I 

glorialeddet kan ein velja mellom vanleg + utvida gloria (A), ein variant med «syng for 

Herren» + måne og sol (B) , og ein variant med vanleg + tre salmevers frå den gamle 

salmemessa etter innleiinga. (C) Ofte brukt no på Ådland. Det er også eit «alternativ 2» for 

kyrie. 

 Hovudserie 2 er tilpassa band og er trykt med besifring.  

Hovudserie 3 er meir «høgkyrkjeleg» og treng føresongar/ medliturg.  

Det finst også ein serie for faste og ein for festtider.  
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På Ådland nyttar me no «hovudserie 1» men har ein melodi laga av Eilert Tøsse på «gloria.» 

Det vil me no ikkje kunna gjera utan å søkja særskild om det.  

På Haga har me liturgiske ledd frå «Afrikansk messe» laga i Finland. Desse har me fått 

pålegg av biskopen om å byta ut. Han ville ikkje at me skulle syngja synds-vedkjenninga og 

han ville at orda Kyrie og Gloria skulle nyttast. I tillegg måtte me ikkje ha så mange songar 

etter einannan i starten av gudstenesta, sa han. Soknerådet arbeidde lenge med å prøva å byta 

ut ledd i liturgien, men enda opp med å senda ein søknad om å få lov å halda fram med den 

liturgien me har brukt i 25 år.  «Konklusjonen er at dette ikkje er ein liturgi som kan vera 

normalliturgi for hovudgudstenesta i soknet.», seier biskopen i eit svar på søknaden. (Sjå 

vedlegg) Her modererer han seg noko i høve til det han sa til oss, men poengterer altså at 

«lovsongsliturgien» ikkje kan vera den me brukar fast. 

I tillegg har me ein liturgi for familiegudsteneste som vert nytta i begge kyrkjene.  

Kyrkjemusikaren vår tilrår å nytta hovudserie 1 på Ådland og 2 på Haga. Å byrja ordna på 

noverande Haga-liturgi for å få han meir etter biskopen sitt hjarta, er vanskeleg. Han peikar 

også på at desse framlegga er gjennomarbeidde og har høg kvalitet. Serie to vil passa fint for 

band, og vil kunna fungera fint på Haga etter hans meining. Det vil også vera tilhøyrande 

melodiar til nattverdsledda, slik at heilskapen vert betre. Han ynskjer heller ikkje å behalda 

Eilert Tøsse sin gloria på Ådland, for å få betre heilskap der.  

Det er fint om soknerådet kan lytta til framlegga.  

Gå inn på Liturgisk musikk og salmesong - Den norske kirke (kirken.no) og rull ned til 

linkane nedst på sida. Der er liturgien i serie 2 spelt inn med band.  

Du kan også gå inn på https://vimeo.com/ og søk etter t.d. «allmenserie1» i eitt ord. Der ligg 

alle seriane. Eller søk på «allmenn hovudserie 1» på YouTube, der får du ei anna innspeling.  

Det kan vera ein ide å lata lovsongsbandet prøva ut hovudserie 2 med tanke på bruk i Haga 

kyrkje. Rådet bør einast om kva som skal arbeidast vidare med, og kanskje setja ned ei gruppe 

til å koma med framlegg til endring av liturgiane i begge kyrkjene.  

Vedl.6 Svar frå biskopen liturgi Haga 

Saka vart lagt fram utan framlegg til vedtak.  

 

Under drøftingane i rådet, var det semje om at det er vanskeleg å få til noko heilskapleg om 

me skal endra meir på den liturgien me har på Haga for å stetta biskopen sine krav. Fleire var 

klare for noko nytt no. Dei nye liturgiane som er tilpassa band, er heilskaplege og fine. 

Kyrkjemusikaren skrytte over arrangementa, at dei er gode.  

Så kom spørsmålet opp om me kunne ha den same, nye liturgien på Ådland som på Haga. 

Slik som for konfirmantane og foreldra deira, ville det vera greitt å møta att det same på 

Ådland som på Haga. (Samstundes er det mange som vil setja pris på at me beheld «det 

gamle» på Ådland.) Musikaren meinte musikken i alt. 2, ikkje passa like godt til orgel men 

hadde ikkje prøvd det ut.   

Soknepresten peika på at det også er andre sider ved liturgien enn musikken, me skal ta 

stilling til. Både rekkjefølgja på ledd, og kva ledd/ variantar me ynskjer bruka. Nokon treng 

arbeida vidare med framlegg til liturgi for alle dei tre gudsteneste-typane våre.  

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/kirkemusikk/liturgisk-musikk-og-salmesong/
https://vimeo.com/


Møtebok 4. februar 2021 

Vedtak 

Soknerådet ynskjer å nytta den nye «allmennserie 2» i gudstenestene på Haga. 

Gudstenestenemnda /kyrkjelivnemnda skal  arbeida vidare med komplette framlegg til nye 

liturgiar for gudsteneste på Haga, gudsteneste på Ådland og familiegudstenste. 

Kyrkjemusikaren skal prøva ut «allmennserie 2» på orgel.  

 

Sak 07/21 SR  FASTE SAKER SR – EVALUERING OG PLANLEGGING 

 

 Presten seier at konfirmantforeldra spør om når det skal avgjerast om det vert 

konfirmasjonsgudstenester i vår, eller om det må utsetjast til hausten. Soknerådet 

meiner det kan avgjerast på neste møte 11. mars. Då vil det vera knapt to månader før 

den oppsette konfirmasjonsdatoen. 

 Han seier også at biskopen oppmodar om å halda gudstenester med nattverd for 10 

personar. Det er råd å ha fleire etter einannan med koronatiltak mellom..  

 Strøyming av gudstenester. Me prøver få til strøyming av gudsteneste 14. februar.  

 Gudstenester utan allsong? Så lenge det er så god plass i kyrkja, kan me halda to meter 

og syngja.  

 Gruppe til å arbeida med salmekveld i mai. Utsett grunna usikre restriksjonar. 

 Det er Hans Nilsen Hauge jubileum i år. Soknerådet ynskjer markera dette, kanskje i 

samarbeid med misjonsforsamlinga.  Det må verta til hausten då me kanskje kan 

møtast meir normalt. 

 

Vedlegg 7, oppdatert gudstenesteliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


