
 

DEN NORSKE KYRKJA 

Strand kyrkjeleg fellesråd 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL STRAND KYRKJELEG FELLESRÅD 
16.09.2015 kl 1630-1800 på Kyrkjekontoret 

 

Til stades: Laila Steinsvik (leiar), Ragnhild Langvik, Martin Ivar Arnesen, Jon Vogt 

Engeland (vara for Ivar T. Tjemsland), Svein Dahle og Trond Hjorteland (sekretær) 

Ikkje til stades: Kristoffer Amdal 

 

29/15 Godkjenning av innkalling, referat og sakliste 

Vedtak:  

Innkalling, referat og sakliste vert godkjent med følgjande tillegg: 

- Sak 33/15 ENØK-tiltak i kyrkjene:  

Nytt vedlegg frå Riksantikvaren av 07.09.2015 vedr. solcelle-anlegg Strand kyrkje 

- Sak 38/15 Eventuelt og orienteringar - tillegg:  

Kort referat frå soknerådsmøte på Jørpeland 

Status for minnelund på Langeland 

Status for kunstrestaurering i Strand kyrkje 

Status for parkeringsplass Voster gravplass 

Rapport frå tur til Kamerun 

 

30/15 Rekneskapsrapport januar-august 2015 

Vedtak:  
Strand kyrkjeleg fellesråd tar rekneskapsrapporten til orientering. 

 

31/15 Revidering av budsjettet for 2015 

Vedtak:  
Strand kyrkjeleg fellesråd reduserer inntekts- og utgiftssida i 2015-budsjettet til planlegging av ny 

kyrkje tilsvarande kuttet på kr 250 000 som blei vedtatt av kommunestyret 17. juni. Strand kyrkjeleg 

fellesråd aukar inntekts- og utgiftssida i 2015-budsjettet knytt til prøveprosjekt diakoni med kr 150 

000. 

 

32/15 Budsjett 2016 – første gangs handsaming 

Vedtak:  

Strand kyrkjeleg fellesråd vil be om budsjettinnspel frå sokneråda, med frist 20. oktober, til 

neste møte i fellesrådet som er 11. november. 
 

33/15 ENØK-tiltak i kyrkjene 

Vedtak:  

Strand kyrkjeleg fellesråd tar vurderinga frå Riksantikvaren til etterretning og ber om at 

tiltaket blir iverksett i tråd med denne, under føresetnad av godkjenning frå biskopen. 

 

34/15 Vern av graver 

Vedtak:  
Strand kyrkjeleg fellesråd vedtar vern av dei gravminna som Strand historie- og ættesogelag har funne 

verneverdige. 

Strand kyrkjeleg fellesråd takkar Strand historie- og ættesogelag for godt utført arbeid. 
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35/15 Forvaltning av Idse kyrkjegard 

Vedtak: 
Strand kyrkjeleg fellesråd takkar for det engasjementet som blir vist for å ta vare på Idse kyrkjegard. 

Strand kyrkjeleg fellesråd takkar ja til tilbodet om at desse tre personane står for vedlikehald og stell 

av verna graver på Idsø kyrkjegard i samråd med kyrkjeverja. 

Strand kyrkjeleg fellesråd vil opplysa til festarar som vil sletta eit gravminne på Idse kyrkjegard om at 

det er muleg å lata det stå oppe, men at dette er noko dei sjølv må ta kontakt med interesseforeninga på 

Idse for å få i stand. Dersom ein festar likevel vil sletta grava, er det deira rett. 

For graver eldre enn 60 år kan Strand kyrkjeleg fellesråd på sjølvstendig grunnlag gjera vedtak på vern 

i tråd med verneplanen som blei vedtatt i 2013. 

 

36/15 HMS-rapportering 

Vedtak:  

Strand kyrkjeleg fellesråd tar avviksrapporten til etterretning. 

 

37/15 Status ny kyrkje på Tau 

Vedtak: 

Strand kyrkjeleg fellesråd takkar for orienteringa. 

 

38/15 Eventuelt og orienteringar 

- Kort referat frå soknerådsmøte på Jørpeland: Mellom anna blei dei dårlege lydforholda i 

Jørpeland kyrkje tatt opp på nytt.  

- Status for minnelund på Langeland: Her ventar me på utkast frå landskapsarkitekt. 

- Status for kunstrestaurering i Strand kyrkje: KA organiserer anbodskonkurranse for 

fellesrådet; me har kr 640 000 til dette føremålet – løyvd av Riksantikvaren. 

- Status for parkeringsplass Voster gravplass: Strand kommune har opplyst at arbeidet ligg 

på vent på grunn av sjukemelding i teknisk avdeling. 

- Rapport frå tur til Kamerun: Kyrkjeverja rapporterte frå tur til Kamerun der målet var å 

planleggja 50-årsjubileum for Radio Sawtu Linjiila, som finn stad i november 2016. 

- Kyrkjevalet 2015: Valet blei vel gjennomført og med ein liten auke i stemmegivning for dei 

fleste kretsar. Jørpeland sokn hadde 15,8 % oppslutnad, Strand sokn vel 20 %. 

- Status vedlikehaldsarbeid: Det er nå tatt ut to vindauge frå nordveggen i Strand kyrkje for 

restaurering. Vonaleg vil arbeidet vera fullført innan 3-4 veker. 

- Utviding av prosjektleiarstillinga innan diakoni: Takka vera ei gåve via eit økumenisk 

nettverk i Strand, er stillinga innan diakonprosjektet blitt utvida frå 40 til 60 %. 

 

 
Jørpeland 17. september 2015 

 

Laila Steinsvik         Trond Hjorteland 

leiar          kyrkjeverje 

 


