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Møtestad/ tid:   Haga kyrkje kl.18.30 – 21.00 

 

Opning av Anlaug R. Hauge – Stykke av Eyvind Skeie – Pilgrimsvandring. «Postmoderne» pilgrim 

som inkluderer trus-sysken i andre land. Dikt: Velsignet er den mark… S13 273. 
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Odland, Monica Tjønna,  Johannes S. Bruvik,  sokneprest David Vogel 
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Sak 08/21 KS GODKJENNING AV INNKALLING OG MØTEBOK 

  

Vedlegg: Møtebok for 4. febr. 2021 

 

Vedtak: 

Møtebok for 4. febr. og innkalling for 18. mars er godkjende.  

 

 

Sak 09/21 KS FASTE SAKER – meldingar, evalueringar og rådet sitt kvarter 

 

 I staden for konfirmantaksjonen frå dør til dør, har dei arrangert eit digitalt lotteri til inntekt for 

Zambia. Konfirmantane får loddbøker, og kontaktar folk på nett, eller pr. tlf. Betaling via Vipps. 

Det ser ut til å fungera bra.  

 Nokre svært store tre som stod nær kyrkja på Haga har vorte fjerna dels av grunneigaren og dels av 

eit firma for å unngå at dei evt. dett ned på kyrkja om dei skulle rotvelta. Sidan grunneigaren har 

gjort mykje gratisarbeid for oss på vår grunn,  har me dekka saging av firmaet på hans grunn. 

 Varmestyringa har no endeleg teke til å fungera saman med kalenderen. Tilkoplinga til 

varmepumpa skal også ordnast slik at ikkje straumen til pumpa vert broten når styringa koplar ho 

ut. Det er ikkje bra i kuldegrader.  

 Me fekk eit farevarsel for at me låg på «raudt nivå» når det gjeld rasfåre ved flaum ved kyrkja på 

Ådland. Det var anbefalt vidare utgreiing med store kostnader. Sidan det er fylt ut grove 

steinmassar langs heile elva på sida av kyrkja og murt opp elva i tillegg, meinar me denne faren 

ikkje er reell. Kyrkjeverja skreiv ei attendemelding og greidde ut om arbeidet som vart gjort for om 

lag 20 år sidan her, og me fekk til svar at me då kunne sjå vekk frå dette varselet.  

 Malaren som hadde ansvar for maling av tårnet, hadde hatt Jotun på besøk og teke prøvar av 

malinga. Han hadde ikkje fått noko resultat enno, men rekna med at dei kom til å dekka utgiftene 

med å få mala på nytt. Uansett vil han gjera det for oss så snart det går an. 

 Bestillinga av rister til omnane på Ådland var sett på vent, då riksantikvaren gjekk ut med midlar 

til å få bytt ut gamle sikringskap og røyrovnar. Men dette var kun for kyrkje eldre enn 1850, og dei 

avviste søknader frå andre uansett. Dei visste ikkje om det kom til å verta gjeve midlar til andre 

kyrkjer i åra som kjem, så dei rådde til å få montert rister. Grunna at omnane no alltid vert kopla 

inn med full effekt, vil dei verta endå varmare og me må kjøpa rister grunna brannfaren og faren 

for smelting av sko, og ungar som brenner seg.  Dei er no sett i bestilling. 

 Postjournal – Vedlegg:  9 Postjournal (Vert lagt fram på møtet) 

 Det er kome inn eit spørsmål om honorar til solistar ved gudstenestene. Kyrkjemusikaren meiner 

det kunne vera kjekt å tilby honorar når han spør folk om å vera solistar. Det var mange einige i 

men samstundes er rådet litt tvilande, kvar skal grensa gå? Kva med dei som stiller opp og spelar 

og syng fast? Skal ikkje song og musikk kunna reknast som ei frivillig teneste på same linje som å 

vera klokkar eller koka kyrkjekaffi? Kyrkjeverja sjekkar med naboane kva dei gjer, og kva nivå 

slike honorar ligg på, så kan det takast opp på neste møte.  

 

 

Sak 10/21 KS REKNESKAP FOR SAMNANGER SOKN 2020 

 

Driftsrekneskap for kyrkjestyret 

 

Samnanger sokn fekk i 2020 ei løyving frå Samnanger kommune på 2 832 150 kr. til ordinær drift.  I 

tillegg kom tenesteyting verdsett til 70 000 kr. og drift av gravplassen som ikkje er kostnadsrekna. Det 

vart også løyvd 100 000 kr til restfinansiering av straumstyringsanlegg og el-tavle og 120 000 kr til 

nytt lydanlegg i kyrkja på Ådland (investeringar).   

   

I 2020 vart tårnet og nordveggane av kyrkja måla. Det vart også gjort fleire store investerings-prosjekt. 

(Sjå under investeringar) 



Tre stor prosjekt me hadde budsjettert med, vart likevel ikkje gjort. Det eine er montering av rister på 

omnane i kyrkja på Ådland. Dette vart sett på vent, då riksantikvaren gjekk ut med midlar til å byta ut 

gamle røyrovnar. Men det var for kyrkjer frå før 1850, og me fekk først avklart i desember at me ikkje 

kunne få noko av desse midlane. Så har me venta på handverkarar for å reparera vindauga bak kyrkja 

på Haga og støypa mur bak huset der. Målinga av tårnet, vart også rimelegare enn først rekna med. 

 

Desse vedlikehaldsprosjekta er nokre av grunnane til at rekneskapen går i pluss i år. I tillegg har dette 

spesielle koronaåret også hatt følgjer for økonomien. Det har vore mindre aktivitet,  staten har sett ned 

arbeidsgjevaravgifta, og det har hatt innverknad på pensjonen.  

 

Soknerådet har også brukt innsamla midlar på kyrkjene våre. Trommesettet er oppgradert på Haga, det 

er kjøpt benkeputer til Ådland, og mikrofonar til tangentinstrumenta i begge kyrkjene. Det er også 

brukt midlar på lyd og bilde til peisestova. Desse midlane vert ført over frå soknerådet til kyrkjestyret, 

til saman 117 133 kr.  

 Det er også overført 65 500 kr. for klokkarløn frå kyrkjestyret til soknerådet. Dette er ei over 30 år 

gamal avtale der klokkarane gjer denne tenesta gratis medan klokkarløna vert brukt til 

ungdomsarbeidet.  

 

Driftsrekneskapet for kyrkjestyret i 2020, går med eit overskot på 158 890 kr. Dette bør setjast av til 

disposisjonsfond. 

 

Investeringsrekneskap for kyrkjestyret 

Me har i 2020 hatt fleire store investeringsprosjekt. Nytt sikring-skap til kyrkja på Ådland og 

straumstyrings-anlegg til begge kyrkjene. Me har fått montert deteksjons-kabel i to høgder til utvendig 

brannvarsling på Ådland og me har gjort ferdig universelt utforma toalett i bårehuset. I tillegg har me 

fått montert nytt lydanlegg i kyrkja på Ådland. Til saman investeringar for rundt 965 700 kr (u.mva) 

Eigenkapitaltilskotet i KLP vert også ført som investering.  

 

Driftsrekneskap for soknerådet  
Når det gjeld soknerådet sitt rekneskap, har koronatida hatt stor innverknad på både inntekter og 

utgifter. Mange gudstenester, arrangement og turar har vorte avlyste eller haldne med begrensa 

deltakartal, og mange ynskjer uansett ikkje å ta del i arrangement no. Me har ikkje kunna hatt dør-til-

dør-aksjonar, loppemarknad og innsamlingar. Likevel har fleire gjeve ekstra gåver til kyrkjelydsarbeid 

og til skuleprosjektet i Zambia. Det har også vore sett i gang private innsamlingar på nett til dette 

prosjektet. Gjevartenester med faste gjevarar er gull verd i slike tider, og me har slike til både kyrkja 

på Haga, trusopplæringa og Zambiaprosjektet. 

 

Sjølv om inntektene har vore mindre har det også vore færre utgifter, slik at både misjonsprosjektet og 

trusopplæringa går i pluss for 2020. Skulen i Zambia har vore stengd i lange periodar, og lærarane har 

ikkje fått fulle løner. Mindre aktivitet og lågare arbeidsgjevaravgift og pensjon er grunnen til at 

trusopplærings-kapitlet går i pluss og at over 43 tusen kan setjast på fond her.  

Me har ikkje omfordelt offerføremåla for 2020, slik at det har vore tilfeldig kva offer som har gått ut 

grunna avlyste gudstenester.  I etterkant ser me at dette har gått verst ut over offer-gåver til andre 

organisasjonar, noko som er beklageleg. 

 

Innsamlingar til andre: 2020 kr. 2019 kr. 2018 kr. 2017 kr. 

Kyrkjeoffer til andre organisasjonar   (inkl. ein kollekt 

misjonsfest på 8650 kr, ) 
36 355 71 126 65 526 61 484 

Kyrkjeoffer til skuleprosjekt i Zambia 10 342 15 489 11 243 17 292 

Gjevarteneste, kollektar og andre gåver til Zambia 114 303 

 

134 202 130 604  103 002 

Til saman 160 399 220 817 207 373 181 778 



 

Hovudinntekter til eige arbeid : 2020 kr. 2019 kr. 2018 kr. 2017 kr. 

Tilskot frå bispedømet til trusopplæring    353 130   343 892    334 356     326 310  

Gjevarteneste/ gåver til trusopplæring    123 900   118 600    121 960     100 370  

Kyrkjeoffer til eige arbeid (Til k.l.arb. trusopplæring, kyrkjene)      37 173     43 555      45 241       59 541  

Gjevarteneste/gåver til Haga kyrkje      14 500     14 000      14 000     14 100  

Andre gåver til kyrkjelydsarbeid (K.blad m.m. Flygel 1919)      27 999     97 976      18 215       55 220  

Inntekter ved konsertar           700     40 554      58 625       54 378  

Støtte frå andre (Komponistforeininga, Korforbundet, OVF 2017)              -               -        13 000   20 000  

Kulturmidlar frå kommunen , kor og konsertstøtte 

kulturveke 
             -               -        10 225    5 000  

Støtteannonser kyrkjebladet      12 700     12 700      11 400   11 450  

Betaling frå deltakarar      37 240     72 115      89 300   76 585  

Overført klokkarløn frå kyrkjestyret      65 500     64 200      63 000   62 000  

Til saman     672 842   807 592   779 332   784 954  

 

Detaljert oversikt offer og gåver: Vedl. 10 B  Offer og gåver for 2020. (Vart ikkje skrive ut.) 

 

Vedlegg  10 A   Rekneskap for 2020 Framlegg  

 

Vedtak 

Samnanger kyrkjestyre/sokneråd godkjenner dagleg leiar sitt framlegg til rekneskapsresultat for 2020.  

Desse overføringane skal gjerast i rekneskapen for 2020:   

 

 Overføringar mellom soknerådet og kyrkjestyret sine rekneskap 

65 500 kr Frå kyrkjestyret, felleskonto for kyrkjene 120, til trusopplærings-kapitlet 222 

(Klokkarløn) 

74 844 kr Frå soknerådet 210, innsamla midlar til Ådland kyrkje, - til kyrkjestyret 121.  

Brukt på benkeputer og mikrofon til piano. 

 42 289 kr Frå soknerådet 210, innsamla midlar til kyrkja på Haga, - til kyrkjestyret 122  

Brukt på lyd + bilde til peisestova, trommeutstyr, plakattavle og mikrofon til 

flygel 
  

 Bruk av fond 

21 179 kr Frå gåvefond for Haga kyrkje til soknerådet 210, til restfinansiering av innkjøp 

for innsamla midlar 

68 199 kr Frå gåvefond for Ådland kyrkje til soknerådet 210, til restfinansiering av innkjøp 

for innsamla midlar. 

1 690 kr Frå gåvefond for kyrkjelydsarbeid til soknerådet 210, til dekking av underskot 

på kapitlet.  
  

 Sett av til fond 

33 601 kr Til fond for Zambia frå soknerådet kap. 219 (Innsamling til andre) 

43 337 kr Til fond for trusopplæring frå soknerådet kap 222 (Trusopplæring)  

158 890 kr Frå kyrkjestyret til disposisjonsfond for kyrkjestyret, mindreforbruk 2020  
 

Vedtaket var einstemmig og som framlegget 

 

Vedlegg til vedtak: Vedtak 10 A Rekneskap for 2020 

 

 

 



Sak 11/21 SR  FASTE SAKER SR – EVALUERING OG PLANLEGGING 

 

 Presten melder at konfirmasjonen er utsett til 4. og 5. september. Dei reknar med at det må 

arrangerast minst tre gudstenester.  

 Det er snakk om at barne-skulen skal slutta kl. 12.30 om onsdagane og at det då skal vera tilbod 

om leksehjelp på skulen i to timar. Dette kan gjera at det vert færre som går på Kompis, som er 

eit tilbod til 5.-7. klasse om onsdagane etter 12.00. Men Kristi Mjelstad som leiar Kompis, 

meiner at over 40 born slik det har vore fleire år, er for mange og at det kan vera bra om det vert 

litt færre.  

 Presten seier også at biskopen ber oss evaluera det me har gjort i koronatida. Kva vert den nye 

normalen? Det er viktig at kyrkja er synleg. Kva har me lært? Kva var bra? Han oppfordrar til å 

halda fram med det gode arbeidet. Undersøk også om folk følgjer dei strøymde gudstenestene 

frå eigen kyrkjelyd. Lokal kyrkjelyd er viktig, seier han. Inviter gjerne smårollingar til dåp i 

eigne dåpsgudstenester om nødv.  

 Tor Haavik, farmen-presten kjem på tysdag kl. 18.00 og vert med på kro. 

 Det har vore konfirmantleir på Gullbotnen, med god avstand! Positive og greie ungdomar.  

 Presten har hatt møte på Zoom i samarbeid med Svein Høysæter. Fint å treffast der, når me 

ikkje kan treffast fysisk. 

 Påskegudstenestene – kva gjer me med dei. Kan me ha noko ute? Slik reglane er no, satsar me 

på fysiske gudstenester. Om det stengjer ned att, kan me ha strøyming og eller gt. ute.  

 Det vart ikkje planlagd salmekveld i mai. Rådet ynskjer venta til me veit meir om kva reglar me 

må halda oss til, før me planlegg. 

 

 


