
Menighetsmøte i Ramsvik kirke, søndag 4. februar 2018 etter gudstjeneste kl. 16.00 

 

Tilstede: 15 personer 

 

Blomsterfondene i Indre Stjørna og Frengen og kirkeutvalgene i Ramsvik og Frengen leste 

opp sine årsmeldinger.  

 Svanhild informerte fra kirkelig fellesråd. 

 Ny sokneprest Thala Juul Holm presenterte seg for menigheten 

Innspill fra menigheten: 

 Antall besøkende i kirken bør stå i årsmeldingene 

 Årsmelding fra Stjørna fritidsklubb etterspørres 

 Eldre graver på Husby(de som har gitt jorden til gravplassen) bør ordnes 

 

Årsmeldinger fra kirkeutvalg og blomsterfond er vedlagt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsmelding for kirkeutvalget i Ramsvik kirke 2017 

Kirkeutvalget for Ramsvik kirke består av Elsa Sørensen, Sverre Adolfsen og Gunn Heidi H. 

Lian.  

Kirkeutvalget hadde 1 møte i 2017 der vi inviterte prest Ole Kristian Skadberg, diakon Liv 

Kastberg, kirketjener Ann-Britt Dyrendahl, Indre Stjørna Blomsterfond/v Nina Kiran. 

Trosopplærer Margareth Askjemshalten hadde ikke anledning til å møte. Der gikk vi gjennom 

gudstjenestelista for 2017, fasteaksjonen og blomsterfondet orienterte om planer om ny vei 

og belysning på Husby kirkegård.  

Det har i 2017 vært 7 gudstjenester i Ramsvik kirke, 1 gudstjeneste i amfiet i Råkvåg og 1 

Lysmesse i Ramsvik kirke der kirkeutvalget har stilt som og ordnet kirkeverter. Vi har hatt 

kirkekaffe ved alle gudstjenestene unntatt konfirmasjon og julaften. Vi har i tillegg arrangert 

adventskonsert 1. søndag i advent sammen med Mælan skolekorps. Ingunn Høivik holdt 

andakt og det var mange flinke musikere som opptrådte. Dette er en fin tradisjon med godt 

oppmøte. Det er en «gratiskonsert», der vi ikke tar inngangspenger eller betaling for kaffe og 

kaker. Det er kollekt ved utgangen som deles mellom Mælan skolekorps og kirkeutvalget for 

Ramsvik kirke.  I 2017 ble det 2090,- på hver av kirkeutvalget og skolekorpset. 

Lysmessen 21.12.17 var siste gudstjeneste for Ole Kristian Skadberg i Ramsvik kirke. 

Kirkeutvalget og menigheten i Ramsvik kirke ga han en oppmerksomhet i den forbindelse 

som en takk for tiden han var her, og med ønske om alt godt videre i hans virke. 

 

Kirkeutvalget for Ramsvik kirke består av bare 3 medlemmer, og undertegnede har i den 

forbindelse spurt Monica Skogstad om hun kan tenke seg å være med i kirkeutvalget, noe 

hun har takket ja til. Håper dette kan la seg gjøre. 

 

Sørfjorden 27.1.2018 

 

Gunn Heidi H. Lian 

Leder kirkeutvalget for Ramsvik kirke 

 

 

 

 

 

 



 
Årsmelding fra Frengen kirkeutvalg for 2017. 
 
-Medlemmer: Torbjørg Hubakk, Kristian Kaald, Torill Iversen, Bente Larsen, Oddny B Frengen 
leder, Ole Kristian Skadberg prest. 
 
- Utvalget har hatt 5 møter! 
 
-  Det ble arrangert salmekveld i Frengen 3/3 med organist Oleg som musikalsk leder. Veldig 
fin kveld! Ny kveld er etterspurt! Viktig å lære nye og gamle salmer! 
 
- Et hovedtema på utvalgets møter var å planlegge vandregudstjenesta på Selnes i 
september med tema "skaperverket er ikke til salgs". 
Mange praktiske ting måtte på plass med barnedåp, vandring, gudstjeneste og kirkekaffe. 
(Det siste ordnet bondekvinnelaget) Mer enn 80 personer møtte. Det har bare vært positive 
tilbakemeldinger fra dåpsfolk og deltagere. Vi hadde veldig godt samarbeid med grunneier 
og naboer. Gode muligheter for at det blir en tradisjon. 
 
- Interiørutvalget har nå fullført oppdraget med å få endret fronten i Frengen kirke på en 
funksjonell og fin måte. Glassmaleriet kommer nå bedre fram som altertavle, det nye alteret 
er lyssatt, og den gamle alterduken er omsydd. Alterringen er avkortet, og talerstolen er 
byttet med en lesepult.  Orgelet har fått omramming av panelvegg.  
Det høres ut som kirkegjengerne er fornøyd, og vi takker for et spennende oppdrag! 
 
For utvalget 
Oddny B Frengen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


