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SANDE MENIGHET
ÅRSMELDING 2016

INNLEDNING
Overskriften «Nye muligheter» har vi valgt som navn på denne årsmeldingen. I 2016 ble
staben komplett og vi fikk nytt menighetsråd / fellesråd. Mye godt arbeid ble gjort og mye ble
påbegynt som vil bli tatt videre i 2017.
Sande menighet består av ca 76,5 % av kommunens innbyggere (73% på landsbasis og i
Vestfold) og kirkens medlemmer er betjent av to kirker, Sande kirke – som er en
middelalderkirke fra ca 1150 i Sande sentrum, og Bekkestranda kapell som ble oppført på
begynnelsen av1900-tallet og er vakkert beliggende ved Sandebukta. Ved begge kirkene er
det gravlunder. Sande menighet ligger i Sande kommune lengst nord i Vestfold. Det er kort
avstand og god kommunikasjon til resten av Vestfold, til Drammen og Oslo. Det bor ca.
9496 innbyggere i Sande (tall fra SSB), og kommunen hadde en befolkningsvekst i 2016 på
2,1%.
Noen stikkord og kommentarer for kirken i Sande i 2016 er at det ble bestemt at Sande
kommune blir slått sammen med Hof og Holmestrand. Sande trer formelt inn i felleskapet
1.1.20, to år etter at de to andre kommunene går sammen. Imidlertid har arbeid for å bli en
kirke i den nye store kommunen begynt og vil forhåpentligvis synes en god stund før 1.1.20.
Dette kan bli en anledning for kirken til å bli mer synlig og kjenne på et større felleskap. Det
arbeides godt med gudstjenestene. Den frivillige deltakelsen med kirkeverter, musikalske
innslag og søndagsskole er viktig.
I konfirmantarbeidet legges det ned en stor innsats noe som også vises i at nesten halve
gruppa ønsket å være med i videre arbeid i kirken.
Etter en spørreundersøkelse til et stort utvalg kom det fram at et flertall av både foreldre og
konfirmanter synes ordning med konfirmasjon på høsten er god. Det betyr at ordning med
konfirmasjon i begynnelsen av september fortsetter.
Korarbeidet med barnekor, Soul Children og Soul teens fortsatte i samme gode spor. Det
gjøres en betydelig innsats her.
Trosopplæringsarbeidet har kommet godt i gang igjen høsten 2016. Blant mange tiltak har jeg
lyst til å fremheve Kveldskaféen og HalloVenn som et tiltak som når mange.
Kontorarbeidet kom nesten helt ajour etter å ha hatt en del restanser på grunn av sykdom og
vakanse.
Jeg vil også fremheve det samarbeid - og den god støtten vi har hatt fra kommunen og lokale
foreninger. I kommunens investeringsbudsjett (2017-2019) ble det høsten 2016 vedtatt å
bevilge over 14 millioner kroner til rehabilitering av kirken, bygging av nytt sakristi og nytt
bårehus. Arbeidet vil skje i nært samarbeid med kommune og påbegynnes våren 2017. Støtten
fra kommunen til drift var også god.
Gjenbruk’n fortsatte å støtte barne- og ungdomsarbeidet med betydelig beløp, og
innsamlingen til flygel til kirken har et solid beløp på konto ved utgangen av året.
Det var også mange frivillige som bidro. Menigheten er svært takknemlig for den frivillige
innsatsen og håper at vi i tiden fremover kan utvikle samarbeidet med frivillige videre.
Økonomien i 2016 var tilfredsstillende. På grunn av vakanser og andre forhold var det et
underforbruk i forhold til budsjett. Dette settes av i fond og styrker økonomien.
Noen få stikkord om aktiviteten basert på innsendt statistikk til Statistisk sentralbyrå;



Besøkstall ved gudstjenestene var noe lavere
Nattverdsøkningen hadde en svak nedgang, men her det usikkerhet i registreringen.
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Antall dåp gikk opp med 10% - men er fortsatt lavt.
Antall konfirmanter var lavere enn året før.
Givergleden er god, men vi håper å kunne øke denne!
Driften på gravlundene har vært god og det er mange lovord om det som gjøres der.
Arbeidet på Bekkestranda kapell er ferdigstilt.
Noen av høydepunktene vi tar med oss fra året, er det gode skole-/ kirkesamarbeidet,
glade ungdommer i Soul Children, innsatsen fra råd og utvalg og babysang som lager
liv både på menighetssenteret og hos de eldre på Sandetun

Menighetens nærvær i lokalmiljøet ytrer seg på flere vis:







Ved faste gudstjenester ukentlig i en av kirkene
Ved kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelser
Ved et godt kirkemusikalsk tilbud gjennom året og under gudstjenester
Ved hjemmebesøk, skole- og barnehagebesøk, og ved julevandringer
Ved aktiviteter for barn, ungdom og voksne i det flotte menighetssenteret
Bibelgrupper i hjemmene

Menigheten ønsker å gi næring til gudstro, ramme og innhold til de store begivenheter i livet,
og er åpen for alle. Vi vil gi kultur- og musikkopplevelser, vil dyrke fram frivillighet og tilby
deltagelse i fellesskapet. Sande menighet hadde et regelmessig tilbud av gudstjenester, også
om sommeren 2016. Hensikten er å bygge og vedlikeholde felleskapet i menigheten omkring
gudstjenester og andre aktiviteter.
Ønsket om økende aktivitet betyr også økt behov for ressurser. Målet er å kunne dekke
opp dette med flere frivillige!

VIRKSOMHETEN I TALL
Under finner dere en summarisk oversikt over statistikktallene. Så langt tallene er kjent er det
tatt med tall både for 2014 og 2015.
Totalt hadde vi ca 60 frivillige i 2016.
VIRKSOMHETER

2014

2015

2016

Antall gudstjenester
Deltakere ved gudstjenester
Andre gudstjenester utenom søndag
Deltakere ved andre gudstjenester
Antall døpte
Antall konfirmanter
Antall vigsler i kirken
Antall gravferder, totalt fra soknet
Antall barnehagebesøk i kirken
Antall skoleklassebesøk i kirken
Antall besøk ved konserter - totalt
Kirkeofringer i alt i kr
Givertjeneste kr
Andre innsamlinger i kr
Innsamling til nytt flygel

84
7601
22

84
7170
22
2591
56
67
13
66

74
6523

51
74
9
66

140.864
56.800
55.633

74
51
16
74
7
12
1338
182.479
51.000
115.208
16.000
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PRESTETJENESTEN I 2016
I 2016 har følgende prester tjenestegjort i Sande sokn:
Sokneprest Benedicte Aass: (permisjon frem til 23.9,)
Kapellan Martin Brenne Wigtil (fung. Sogneprest frem til 23.9)
Vikarprest Ragnhild Christophersen frem til 17.1.
Vikarprest Nils Øyvind Skjøl fra 18.1-23.9
Prestetjenesten i 2016 bar noe preg av at sognepresten var ute i fødselspermisjon
Kirkelige handlinger
-

Det ble utført 74 dåpshandlinger i 2016, noe som var en økning på 16 fra året før. Men
dåpsprosenten er for lav og det er en utfordring som menigheten må jobbe med i tiden
fremover. Dåpsseremonien for de som kommer til dåp har en form som ser ut til å
fungere godt. I 2015 startet vi opp igjen med dåpssamlinger som erstatning for
dåpssamtalen. Da møtes foreldre og barn sammen i Bekkestranda kapell. De får enkel
servering og informasjon om dåpsgudstjenesten og menighetens arbeid.
- Det var 51 som ble konfirmert i 2016, en nedgang på 16 fra året før Kullet har vært
noe lavere i år, men det vil alltid være lurt å jobbe for å få flere med. Konfirmantene er
svært godt fornøyd med opplegget. Menighetsrådet besluttet å fortsatt ha høst
konfirmasjon med de to første søndagene i september som faste dager.
- Det var 74 gravferder i 2016, 8 flere enn året før. Det gir omkring 1,4 gravferder i
uken, men disse kommer svært ujevnt fordelt og tar i perioder mye av prestenes
arbeidstid.
- Det var 16 vielser i Sande sokn i 2016, noe som er 3 flere enn året før. Tyngdepunktet
av vielser er på sommeren, men det er enkeltvielser andre ganger i løpet av året også.
Møtepunktene de kirkelige handlingene utgjør mellom kirken ved prestene og bygdas
innbyggere er uvurderlig.
Gudstjenester
Det ble avholdt 74 gudstjenester i 2016. Totalt antall deltagere på gudstjenestene har sunket
med 9 % fra året før. Og er i år 6523 deltagere. Nedgangen skyldes at det har vært færre
gudstjenester, som igjen skyldes at mange helligdager har falt sammen med andre. Antall
nattverdsgjester har sunket mye for 2016. dette kan tyde på at 2015 var unikt i forhold til
nattverdsgjester med et spesielt høyt tall.
Kjernen i gudstjenestedeltagerne er trofaste, men vi skulle gjerne hatt flere som gikk fast til
gudstjeneste.
Sykehjemmet
I 2016 startet vi en ny ordning ved Sandetun. Sogneprest og kantor besøker sykehjemmet
annenhver uke. 2 avdelinger om gangen. Andakten bærer preg av musikk og enkel lesning og
bønn. Dette har fungert godt. Aktiviteten ved aktivitetssenteret har vi derfor avsluttet. Denne
gruppen har mulighet til selv å oppsøke gudstjenesten slik som andre.
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Barnehage- og skolegudstjenester til jul
Det ble avholdt 5 barnehagegudstjenester og 9 skolegudstjenester til jul. Alle barnehagene og
skolene var invitert til å komme, og samarbeidet med skole og barnehage fungerer godt.
Misjonsprosjekt.
Menigheten har hatt misjonsprosjekt hos NMS. Det har vist seg med små glimt i ulike deler
av arbeidet i menigheten og ved innsamling av offer. Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av
året og det må i løpet av neste år finnes et nytt prosjekt.
Økumenisk samarbeid.
Vi har i år også samarbeidet med Betel og Betania om bibeldagen, 2. pinsedag og barnas
finale søndag. Dette samarbeidet er positivt, selv om vi fra kirkens side møter lite opp.
Likevel ønsker man å fortsette samarbeidet. Det er positivt å møtes på tvers av de ulike
menighetene.

KIRKENS UNDERVISNING 2016
2016 var året som alle kom på plass. For undervisning rettet mot barn og ungdom, var det av stor
betydning å få trosopplærer Anette Henriksen Johansson inn i stillingen. Barne- og ungdomsarbeidet
er gjerne felles møteplasser på tvers av faggruppene, og tverrfaglig samarbeid utløser kreativitet,
helhetlig tenkning og glade ansatte. Å prioritere det å gjøre ting sammen, tror jeg er en god
langtidsinvestering.
I menighetens årsmelding ønsker jeg å trekke frem følgende fra året som har gått:

-

Evaluering av konfirmasjonsordning: Høsten 2016 ble det sendt ut Questback-evaluering til
foresatte i de fire siste konfirmantkullene. 160 svar ble mottatt. 91,9% er tilfreds eller svært
tilfreds med konfirmasjonstiden vi tilbyr. Vi opplever å ha funnet en form som fungerer med
samlinger gjennom våren, hjemmegrupper og sommerleir med KonfCamp på Skjærgårds på
Risøya. 62,8% av respondentene ønsket en fortsettelse av konfirmasjon i september. På
bakgrunn av evalueringen og fokuset på konfirmasjonstidens innhold, gjorde et enstemmig
menighetsråd vedtak om å fortsette ordningen. Konfirmasjonshelgene flyttes til de to første
helgene i september.

-

Konfirmantenes evaluering: Ungdommene uttrykker at konfirmasjonstiden har gjort tro
forståelig og livsnært, og at det har vært av betydning for eget forhold til Gud. De trekker frem
samholdet, KonfCamp og hjemmegruppene som de viktigste erfaringene. 25 konfirmanter har
krysset av for at de ønsker å være med VIDERE. Denne utrolig fine gjengen med ungdommer,
ville vi investere i, og dro til London en langhelg i november. Der bodde vi på
Sjømannskirken, var på musikal, og bare koste oss sammen. Det var verdifulle døgn.
VIDERE-gjengen inviteres inn som ledere i tilbud til barn, og vil gjennom våren 2017 samles
til ulike samlinger.

-

Jeg vil også i år trekke frem det positive skole-/ kirkesamarbeidet. Gjennom året har 12 klasser
hatt KRLE-time i kirkerommet hvor orgelet, kirkerommets fortelling eller kirkegårdsvandring
har vært tema. Her samarbeider flere ansatte om å lage gode møtepunkter for elever og lærere.
Kateketen har vært på 26 skolebesøk og hatt KRLE-timer om pinse, Bibel, kirkeåret og
høytider. Alle skolene kom til kirke/ kapell til julegudstjenester. Vi gleder oss over det gode
samarbeidet og ønsker å ivareta det på gode måter også fremover.
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-

Trosopplærer inviterte alle barnehagene til julevandring på menighetssenteret. Hun hadde god
dialog med barnehagene i forkant, og var rundt for å gjøre seg kjent og fortelle om hva de kom
til. Det var gode tilbakemeldinger på hvordan dette ble gjennomført. I år ble det prioritert at
flere ansatte skulle være en del av julevandringene, at vi skulle gjøre det sammen.

-

Trosopplæringsutvalget (TU) er en stor ressurs i kirkelig undervisning. Utvalget skal fremover
jobbe systematisk med evaluering av trosopplæringsplanen. Alle menighetene i Nord Jarlsberg
prosti skal nå evaluere planene sine.

-

Til slutt vil jeg trekke frem Søndagsskolen. Hver søndag legges det til rette for at barna skal få
bibelens fortellinger tilrettelagt for seg. Paul Benjamin Hansen står i denne tjenesten med et
stort hjerte og et stort engasjement. Jeg er evig takknemlig for hvem han er og hva han gjør.

Ann-Kristin Halle Larsen, kateket

ANDRE AKTIVITETER I 2016
BABYSANG
Hver tirsdag kl 1100 var det samling med ca 20 barn med foreldre til hyggelig stund med
sang og samtale. Etterpå var det anledning til å kjøpe en billig lunch, som menigheten gjør i
stand, og ha en formiddag sammen. Dette er et populært tiltak og en fin anledning til å
komme i kontakt med foreldre tidlig. Kateketen har hatt ansvar for dette.

FORMIDDAGSTREFF
En gang i måneden har det vært samling for felles hygge, sang, andakt og eventuelt andre
innslag. Tilbudet er åpent, men samler flest seniorer som har anledning til å møtes på den
tiden. Dette er et flott tilbud i tillegg til det som finnes ellers i kommunen. Reidun A Weberg
med flere har stått i spissen for dette.

MENIGHETSKVELDER
21.01.16 hadde vi arrangement for menigheten i regi av teater Ibsen med høytlesning av hele
« Jobs bok»
10. mars var det menighetskveld med tema Ikoner.
27.oktober, Menighetsfest med årsmøte og utdeling av frivillighetspris og besøk av biskop Per
Arne Dahl.

JULAFTEN
Også i 2016 var det noen ildsjeler med Reidunn og Bent-Ove Weberg i spissen som sørget for
en flott feiring for de som ikke ønsker å sitte hjemme alene. Dette året var arrangementet
flyttet til Prestegården fra stua i 2. etg i menighetssenteret. Det ble godt fremmøte og en
hyggelig feiring med ca 20 rundt middagsbordet. Arrangementet er et samarbeid med Røde
Kors.
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KIRKEMUSIKK 2016
Kirkemusikken i Sande menighet kan samles under følgende hovedpunkter: musikk ved
gudstjenester, kirkelige handlinger og institusjonsbesøk, Barnekoret!, ungdomskorene Sande
Soul Children og Sande Soul Teen, salmekvelder og konserter.
Gudstjenestene.
Et stort satsningsområde har vært involvering av sangere og instrumentalister ved
gudstjenester. Dette gjør at flere bidrar og får eierforhold til gudstjenestene, det beriker og gir
musisk variasjon. Det er oppdragende for de som er med i forhold til salmer, liturgi og
kirkemusikk og at flere kommer til gudstjenestene. Gjennom retningslinjene som
gudstjenesteutvalget og menighetsrådet har vedtatt, oppfordres det til å få med sangere og
musikere ved gudstjenestene. Dette er også en fin måte å rekruttere unge mennesker til
kirkemusikalsk arbeid.
Gjennom året har jeg med meg mange flotte musikere og sangere som stiller opp gratis. Jeg
vil framheve den store innsatsen de gjør og jeg ser også på dette som en viktig brobygging inn
til kirke og evangelium.
Liturgisk har 2016 vært preget av ro, og de fleste er nok lettet over at menighetsrådet valgte å
gå tilbake til 1977-liturgien. Det varieres mellom allmen-, faste-, fest- og
familiegudstjenesteliturgi og dette er med på å sette ulik farge på gudstjenestene slik at
liturgien harmonerer med kirkeårets vekslende innhold.
Salmesangen i Sande menighet karakteriseres som god, og det er stort sett god motivasjon til
å lære nye salmer. Det er likevel en utfordring med ”kirkefremmede” som kan færre og færre
salmer og mindre og mindre liturgi. Det er derfor viktig at dette på så mange måter som mulig
stimuleres. Dette gjøres mellom annet gjennom salmekvelder, ved deltagelse av musikere på
gudstjenestene som gjør det enklere å synge med og ikke minst ved å være bevisst på at dette
innarbeides hos konfirmanter og konfirmantforeldre.
Kirkelige handlinger.
Utviklingen av musikk ved kirkelige handlinger har på mange måter blitt mer krevende i vår
tid. Det er viktig å bruke de kirkelige handlinger som middel til å bygge bro og møte
mennesker i deres sorg i begravelse og i deres glede ved vielser med å imøtekomme ønsker
som gir større mening og dybde for de involverte. Jeg har derfor utarbeidet fem hefter til
musikk i begravelser og to hefter for musikk i vielser som ligger i begge kirkene og som gjør
det lettere både for meg selv, min kollega og for vikarer å nå denne målsettingen. Når
mennesker møter kirken gjennom de kirkelige handlinger, er dette vår store mulighet til å
vinne mennesker for kirken og være med på å skape en god relasjon og en god tilhørighet. Det
er derfor viktig å bestrebe høy kvalitet på musikken gjennom de kirkelige handlinger.
Prosjektet med disse heftene har også medført at avspilling av CD nesten aldri forekommer,
da musikkønsker fra pårørende innfris ved levende musisering. Fra tidligere er det spilt inn
lydspor med 20 brudemarsjer som kan gi brudeparet hjelp til å velge brudemarsjer og som de
får tilsendt på mail.
Institusjonsbesøk.
Gjennom 2016 har det blitt etablert et godt samarbeid med Sandetun Sykehjem der sogneprest
og kantor med trekkspill er om lag hver fjortende dag. Vi synger salmer og sanger,
bibelfortelling gjenfortelles og det spilles gammaldans som er den mest gjenkjennbare
sjangeren for målgruppa. Dette konseptet mener vi fungerer godt.
Barnekoret!
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Våren 2016 ble en sesong med få medlemmer i koret og mindre aktivitet enn vanlig. Likevel
ble musikalen ”Påskenøtter” framført 2. påskedag og Barnekoret! var en viktig ressurs på
finalesøndagen. Til høsten 2016 sluttet mange på grunn av alder, og det gjorde heller ikke
situasjon bedre når dirigenten gjennom mange år og grunnleggeren av koret Ingjerd Bratsberg
sluttet.
Når koret startet høsten 2016 med Hendy Skoglund og Bjørn Luksengård ble det etter hvert
med 13 positive barn som stortrives. Barnekoret har deltatt ved familiegudstjenester, sunget
på menighetskveld der biskopen var tilstede, hatt en egen konsert på Sandetun
Aktivitetssenter og sunget på juleaftengudstjeneste i Sande Kirke. Medlemmene har også en
og en fått sunget inn CD/lydspor i studio.
Familiegudstjenestene har som regel alltid hatt med korsang, enten med Sande Soul Children,
Sande Soul Teen eller Barnekoret. Deltagelse av korene har vært en medvirkende årsak til at
familiegudstjenestene har fungert godt. Det arbeides godt i alle korene, og det er en stor
gevinst at korarbeidet knyttes så tett opp til gudstjenestefeiringen. Gjennom korarbeidet kan
også perifere kirkegjengere nåes.
Salmekvelder.
Det holdes salmekvelder i månedene februar, mars, (april dersom det ikke kolliderer med
påsken), september, oktober og november. Salmekveldene har etter hvert funnet sin form,
med en innbudt gjest, en forsangergruppe og en klarinettist. Gjesten velger ut sine åtte mest
betydningsfulle salmer som ble sunget og presentert. Videre øves det på nye salmer som skal
brukes i perioden. Etter hvert har prestene og kantor begynt langtidsplanlegging av salmer til
gudstjenestene og da er det enklere å få til samsvar mellom gudstjenester, salmekveld og
innøving av nye salmer. Det har vært godt frammøte på salmekveldene.
Konserter.
Det har gjennom 2016 blitt holdt en rekke konserter i Sande menighet. Spesielt ble det mange
konserter i desember, der utrolig mange oppdaget hvor godt egnet våre to kirker er til
konserter. Det ble også holdt sommerkonsert på Bekkestranda og denne tradisjonen kommer
til å fortsette.
Til å organisere konserter som arrangeres av Sande menighet er det etablert et en frivillig
gruppe bestående av Elin Beate Leersveen, Sidsel og Jon Bakken, Kari og Sverre Teigen og
Hendy Skoglund sammen med kantor. Disse gjør en stor og fremragende jobb for at det er
mulig å arrangere så mange fine konserter.
Flygelsaken.
Fellesrådet bestemte i 2016 at flygelet skulle stå i Sande Kirke og at et nytt piano til
menighetssenteret skulle kjøpes inn med penger fra flygelkontoen. Et flott Sauter-piano ble
kjøpt og kjørt ned fra Trøndelag av pianostemmer Magne Berg.
Flere av konsertene som har blitt holdt gjennom 2016 har også gått til nytt flygel Sande Kirke.
Det er nå kr 272.976 på flygelkontoen og målsettingen er at når det nye gulvet blir
ferdigrestaurert skal det stå på plass et nytt flygel. Det vil glede mange og samtidig stimulere
konsertvirksomheten og kirkemusikken i Sande Kirke, selv om det flotte orgelet alltid vil
være kirkens sentrale instrument.
Pianoparken i Sande menighet blir med dette god. Når nytt flygel er på plass i Sande kirke,
flyttes pianoet i Sande Kirke til Bekkestranda Kapell og pianoet på Bekkestranda flyttes til 2.
etasje på menighetssenteret.
Flygelkomiteen består av Hans Ludvigsen, Jan Torbjørn Brandtsgård, Magne Berg og kantor.
Bjørn Luksengård, kantor
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GRAVLUNDER OG DRIFT
Vi hadde i 2016 50 begravelser og 24 urnenedsettelser i Sande og Bekkestranda.
Det ble foretatt to sletterunder en på vårparten og en på høsten, her ble støttene tatt inn for
lagring et år og gravstedene ble tilsådd i etterkant, ca. 58 støtter ble tatt inn å lagret.
På våren ble alle gravhauger etter begravelse vinterstid planert og sådd til. Dette blir som
rutine gjort før 17 mai.
Det ble utført den ukentlig rutine på stell/ klipp av plener, oppfølging av søppel, oppfølging
av graver med stellavtaler og andre plantefelt herunder krigsgraver. Vinterstid ble det brøytet
og strødd ved behov.
Krakker tilhørende minnelund og tre stykk søplestativer ble malt/ vedlikeholdt.
Det ble på høsten utført vedlikehold av hekker og busker. Hekk/ busker som sto bak støtter
langs vei mellom bårehus og kirken ble gravd opp. Det er gravd opp noe hekk bak felt S og T
på ny kirkegård for å blottlegge stablestensmur.
Veier/ grus ganger har blitt sprøytet og harvet. Noen veier har blitt kantet og det er på begynt
arbeid med å legge rød grus på sørsiden av Sande kirke.
Det ble laget vei på felt Z.
På bekkestranda er arbeidet med å legge inn nytt vann og avløp ferdigstilt.
Det ble laget en midlertidig kjøle i bårehus etter vannlekkasje.
Vi hadde lekkasje på ledning til søppelpost ved felt Y og Z som ble gravd opp og utbedret.
Det ble foretatt en oppgradering av kontor til gravplassforvaltningen i drift kjeller.
Vi hadde en sommerhjelp i ca 3 mnd.

MENIGHETSRÅD/ FELLESRÅD 2015 – 2019
Sande kommune er en ett sokns menighet derfor er det samme representanter i begge råd.
Faste representanter
Sissel Leet Skeide
Anne Rangnes
Narve Lid
Elin Beate Lersveen
Morten Jarle Ask
Eli Kristin Flåten
Benedicte Aass (sokneprest)
Jarle Johannessen

leder
nestleder
representant
representant
representant
representant
representant
kommunal oppnevnt representant i fellesråd

Vara representanter
1. Kristin Gregersen
2. Liv Andrine Skaug
3. Robert Kristiansen
4. Kristian Sommerstad
5. Tom Haugland Pettersen

vara representant
vara representant
vara representant
vara representant
vara representant

Fellesrådet behandlet 82 saker og hadde alt i alt 13 møter.
Menighetsrådet behandlet 72 saker og hadde i alt 11 møter.
Arbeidsutvalget hadde 11 møter.
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ANSATTE I SANDE MENIGHETEN I 2015
Kirkeverge

Svein Beksrud fra 1.8.

(100% stilling)

Sokneprest

Benedicte Aass

(100%)

Kapellan

Martin Brenne Wigtil

(100%)

Kantor I

Bjørn Luksengård

(100%)

Kantor II

Aare-Paul Lattik

(25%)

Sekretær

Kari Storli

(80%)

Kateket

Ann-Kristin Halle Larsen

(100%)

Trosopplærer

Anne Kristine Bruserud sluttet 1.5. (100%)
Anette H. Johansson fra 1.8. (80%)

Kirketjener – Sande kirke

Bent-Ove Weberg

(40%)

Kirketjener – Bekkestranda kirke

Marit Bruserud

(20%)

Driftsleder gravlund

Vidar Mikalsen

(100%)

Gravplassmedarbeider /

Isabella Hesby Johnsen

(100% fra 1.5.)

Rengjører
hele perioden og sluttet 1.12.2016

Tove Ellingsen

(25%) sykemeldt

Sykemeldingsfravær har vært høyt. Nøyaktige tall foreligger dessverre ikke.

ANDRE UTVALG I SANDE MENIGHET
GUDSTJENESTEUTVALGET

Ann-Kristin Halle Larsen

Benedicte Aass

Anette H Johanssen

Martin Brenne Wigtil
Elin Beate Leersveen
Jo Slyngstad

MUSIKKUTVALGET /
KONSERTUTVALG

Sidsel Bakken

Bjørn Luksegård

Bjørn Liksengård

Elin Beate Lersveen
Jo Slyngstad

TROSOPPLÆRINGSUTVALGET

Sidsel og Jon Bakken

Morten Ask

Kari og Sverre Teigen

Kristin D Gregersen

Hendy Skoglund

Merete Lid
Anne Rangnes
Bent Ove Weberg

10

FLYGEL KOMITÉEN

Håkon Rinde

Hans Ludvigsen

Bjørge Aass

Jan Torbjørn Brandtsgård

Sissel Leet Skeide

Magne Berg og kantor.
MISJONSKONTAKT
FAGUTVALG FOR BYGG OG

Reidun Andersen Weberg

EIENDOM
Steinar Ask

leder

Knut Raastad

NORDRE JARLSBERG PILGRIMS
KOMITÉ́

Narve Lid

Håkon Rinde Sandes representant

Jarle Johannessen
Vidar Mikalsen
Svein Beksrud
DIAKONIUTVALG
Liv Andrine Skau
Marit Bakke
Eli Flåten

REDAKSJONSKOMITÉ FOR MENIG
HETSBLAD
Benedicte Aass
Reidun Andersen Weberg
Jo Slyngstad
Bent Ove Weberg – ansvarlig for
distribusjon og roder

UTLEIE
Menighetssenteret har vært jevnlig utleid og dette ga viktige inntekter for menigheten.
Vi er svært glad for samarbeidet med skolen og utleien til kaféen ”Kremtoppen”. Det har et
jevnt og god besøkt og tilbudet har vært populært. Dette fortsetter videre.
Også dansegruppa ”Next level» har vært og er fast leietaker og er et flott tilbud til spesielt
barn og unge.

NOEN NØKKELTALL FRA REGNSKAPET
Driftsregnskapet gjøres opp med et brutto driftsresultat kr 693.410. Det betyr et underforbruk
tilsvarende beløp. Netto driftsresultat er kr 542.496.
Dette skyldes i hovedsak vakanse og en forsiktig pengebruk dette året.
Investeringsregnskapet gjøres opp med udekket behov på kr 224.516.
Overtidsbruken og vikarbruk har vært svært høyt. Noen av årsakene er høyt sykefravær og
vakanse i kirkevergestillingen.
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