ÅRSMELDING 2016
Sauherad og Nes sokneråd har i 2016 hatt følgjande samansetning:
Anlaug Jorunn (Lillil) Bergan
Jarl Olav Rugtveit
Johannes Sand
Tora Skjerkholt Aarnes
Målfrid Nygård Laskemoen
Anne Marie Etholm
Lars Roe
Rune Nilsen
Anne-Inger Lunner
Geir Valle
Halvor T. Kåsin
Gunlaug Sørgaard Fjellstad
Renate Øien
Gunn Karin Rørvik

leiar
nestleiar

sokneprest
1 vara (møter fast)
2. vara
3. vara
4. vara
5. vara

Fellesråd (driftsutvalg)
Fellesråd for Sauherad og Nes er soknerådet pluss kommunen sin representant Alf Rose
Sørgaarden. Driftsutvalget (DU) har bestått av Lillil Bergan, Jarl Olav Rugtveit, Anne
Marie Etholm, Lars Roe og Alf Rose Sørgaarden. Det førast eigen møtebok for DU, og
sakene blir referert i soknerådet.
Soknerådet har hatt 8 møter og handsama 36 saker. Driftsutvalget hadde 5møter og
handsama 19 saker.
Av viktige saker soknerådet/driftsutvalget har behandlet, kan nevnes:
Kirkene
Tilstandsrapporter viser at det er store vedlikeholdsutfordringer. Dette året har utvendig
treverk på Sauherad kirke blitt malt og det arbeides med å finne økonomiske og praktisk
mulige løsninger for drenering.
I Nes kyrkje har det vært arbeida med en tilstandsvurdering av kalkmaleria i koret.
Dette er et arbeid i samarbeid med, og finansiert av, Riksantikvaren og Sparebank 1
Telemark. Ferdig tilstandsrapport vil foreligge våren 2017.
I Sauherad kirke blei nye sitteputer til kirkebenkene innvia 1. søndag i advent.
Menighetsarbeid
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I flere år har vi møtt på Leif Raustøl som prest i vår menighet. Våren 2016 avslutta han sin
prestegjerning og blei pensjonist. Det blei holdt avskjedsgudstjeneste og kirkekaffe for Leif
og vi takker han for den innsatsen han har gjort for vår menighet!
Høsten 2016 skreiv soknerådet under på en ny misjonsavtale, denne gangen med Det
norske misjonsselskap med tema Fokus Thailand. Misjonsutvalget gjorde en god og solid
innsats for å finne et nytt misjonsprosjekt.
Høsten 2016 blei underetasjen i Nes menighetshus ferdig slik at konfirmanter og
konfirmantlærere kan komme til ferdig innreda lokale.
Lokalene i underetasjen har og gitt ungdomsklubben egna og faste lokaler. Menigheten har
nå ungdomsklubb med faste møtetider og faste lokale. Mye dugnadsarbeid er gjort for at
dette lot seg gjennomføre.
Soknerådets utvalg og komiteer, soknrådsmedlemmer og mange frivillige har også i år
gitt mye god aktivitet i menigheten. Viser til egne årsmeldinger for underutvalgene.
Takk til stab og prest (prester) for det arbeidet dere gjør for soknet!
Staben i 2016 har bestått av:
- Trond Haugen (kirkeverge), Kjetil Nyhus og Anders Høibø (kirketjenere),
Mohammed Hameed (språkarbeider) og Kjell Bjarne Larsen (engasjementet i store
deler av 2016), Ivar Solbu (soknediakon), Elisabeth Sandvand Aase (tusopplærer - i
svangerskapspermisjon fra mai). Sissel Muan har vikariert i stillinga frå medio august,
Bruno Hageman (kantor), Anne-Inger Lunner (sokneprest), Leif Raustøl (seniorprest i delt stilling fram til juni 2016), Kristian Gotehus Køhn (prest – i 20 % stilling fra
august).
Soknerådet har flere utvalg og komiteer som gjennom frivillig arbeid gjør en stor innsats
for menigheten.
Statistikk
Døpte
Konfirmerte
Vigde par
Gravlagte
Inn-/utmeldte
Gudstenesteframmøte
Ant. gudstenester
Innsamla offer
- av dette til eige
arbeid
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2016
29
26
9
51
3/21
5 499
68
Kr 206
872
52 229

2015
35
37
9
54
1/5
6 121
80
Kr 231
741
72 439

2014
44
43
4
39
-/10
6 480
74
kr 220 145

2013
35
38
6
45
-/2
6 374
82
kr 195 257

64 100

59 111
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Del A

Menighetsarbeid

Årsmeldinger fra utvalg og komiteer:
1)

Gudstjenesteutvalget
Medlemmer: Even Tengesdal, Geir Valle , Martin Ytreland, Gerd Astrid Blaasvær, prest og
kantor.
Hva skal et gudstjenesteutvalg være? Det er et spørsmål utvalget har arbeidet med.
Gudstjenesteutvalget har som overordnet oppgave å jobbe med gudstjenester og
fellesskapet mellom de som går til gudstjeneste, men det skal også være en
ressursgruppe/arbeidsgruppe for prest og organist.
Vi har drøftet ulike saker:
- ønske om flere gudstjenester på menighetshuset.
- givertjeneste for barn- og ungdomsarbeid.
- påfyll til småbarnsforeldre som driver søndagsskolen. Kan noen i menigheten tenke seg
å bidra i søndagsskolen?
- varsling av gudstjenester og andre arrangement/mediestrategi
- visjon: Hva vil Sauherad og Nes menighet? Sak for sokneråd.
G-17
I år har vi sammen med stab og mange andre frivillige vært med å arrangere fire G17, tre
på våren og to på høsten på menighetshuset- pluss en på menighetsweekenden på Jønnbu.
Fast husband: Inger Kathrine Bringaker (flyttet våren 2016), Tom Arne Møllerbråten,
Martin Ytreland, Åge Bjørnerud, Bruno Hageman, Lise Mette Møllerbråten, Tove
Tengesdal, Marthe Vale Wang.
Søndagsskolen er med i begynnelsen og slutten av gudstjenesten, men har eget opplegg på
loftet under preken.Ivrig dugnadsgjeng på kjøkkenet lager deilig kveldsmat. Det er mange
medarbeidere i og rundt gudstjenesten, blant annet som praktiske medhjelpere og
forbønnsledere. Kirketjener er også på disse gudstjenestene.
Kirkekaffe
GU har ikke organisert kirkebakkekaffe i 2016, men det er planlagt for 2017.
Menighetens småsamling
Også i 2016 har det vært arrangert småsamlinger i regi av menigheten. Gudstjensteutvalget
har forsøkt å administrere disse. Siste torsdag i måneden fra klokka åtte til ti, tre ganger i
halvåret, har grupper vært samlet i private hjem til måltid, bibellesing, sang og Fader Vår.

2)

Misjonsutvalget
Misjonsutvalget for Sauherad og Nes Sokn har bestått av følgende medlemmer: Sigrid
Valle, Rune Nilsen, Aud Berit Tangen, Anne Røste Bergan, Sverre Heier, Tadese Sebahtu
og Arne Torgeir Ripegutu.
Den 7. november døde Sverre Heier. Sverre hadde vært med i utvalget helt siden
oppstart i 2008. I forbindelse med begravelsen ønsket familien at gaven skulle gå til
misjonsprosjektet (Tamboskolen). Misjonsutvalget takker for gaven.
I 2016 er det avholdt syv møter i Misjonsutvalget.
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Aktiviteter:
Misjonssøndag den 7. februar 2016:
I gudstjenesten var Øyvind Jørgensen predikant. På Misjonsfesten om ettermiddagen holdt
Anne-Inger andakt, Herdis og Øyvind Jørgensen bidro med sanger, Gudrun Midtbø
informerte om Gjenbruksforretningen i Bø og Geir Valle fortalte fra sin tid som misjonær i
Pakistan.
Nedleggelse av blomster ved Thord Bunkholdts støtte:
1.pinsedag la Anne Ingebjørg Flathus ned blomster. Hun sa noeN ord om Thord
Bunkholdts oppvekst i Sauherad og hans misjonsgjerning.
Nes Menighetshus 30 års jubileum:
I forbindelse med jubileumsuka (uke 40) ble det fokusert på misjon den 3. oktober.
Misjonsutvalget som bruker av huset ble presentert, Ivar viste bilder fra Tamboskolen.
Misjonskveld den 10. november:
Ved åpningen ble det sagt minneord om Sverre Heier. Jorunn Lien holdt andakt og
informerte om det nye misjonsprosjektet. Etterpå var det kaffepause og åresalg. Det var
spesielt mye gevinster til åresalget. Vi takker for de flotte gevinstene. Det ble satt ny rekord
i åresalg, kr 11.200. Det var ca. 60 personer på møtet.
Formiddagstreff, den 22. november:
Menighetens misjonsprosjekt ble presentert. Jorunn Lien fra MNS holdt andakt og
orienterte om det nye prosjektet.
Misjonsprosjekt:
Den 20. oktober inngikk Sauherad og Nes Sokneråd misjonsavtale med Det norske
misjonsselskap (NMS). Navn på prosjektet er Fokus Thailand. Prosjektet er 3 årig. Det
kan forlenges. Prosjektet avløser avtalen med Normisjon, ”Tamboskolen”, som ble inngått
i 2009. Det er et overordnet ønske at prosjektene skal rullere slik at menighetene blir kjent
med flere organisasjoner og misjonsområder.
Økonomisk støtte
Det er ila året overført 88.302 kr til misjonsprosjektet. Vel 20.000 av dette kommer fra
kirkeoffer og resten er private gaver, loddsalG, kollekt på fester, møter og lignende
Misjonsutvalget takker alle som har støttet misjonsprosjektet og gjort resultatet mulig

3)

Diakoni
Menighetens diakonale virksomhet ledes av diakon Ivar Solbu. Det er et overordnet ønske
at diakoni ikke skal være noe for noen få, men en tilnærming som skal gjennomsyre alt
menighetsarbeid.
Diakoniplan
Soknerådet har startet en prosess for å lage en diakoniplan for soknet. Utvalget består av
Målfrid Nygaard Laskemoen, Sigrid Haukvik og Ivar Solbu.
Kirkens Nødhjelpsaksjonen 15. mars
Det ble samlet inn kr. 49.789,-. Det er en nedgang på ca. kr. 6.500 fra året før. Bøssebærere
var konfirmanter og Sagavoll-elever, sjåførene var konfirmantforeldre og andre. Hele
kommunen ble dekket.
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Institusjonsandakter
Hver torsdag formiddag i det meste av 2016 har en av prestene eller diakonen, sammen
med kantor, vært på besøk på Furumoen, Furuheim eller Bygdeheimen med forkynnelse og
sang.
Festdag 25. september
Til Festdagen inviteres de som ble konfirmert for 50 og 60 år siden som hedersgjester. I år
kom 32 av 41 femtiårskonfirmanter og 17 av 50 sekstiårskonfirmanter. Dagen feires med
gudstjeneste (som også er Høsttakkefest), middag for jubilantene og ledsagere, og åpen
menighetsfest. Det meste av det praktiske arbeidet med arrangementet gjøres av
konfirmanter og konfirmantforeldre.
På menighetsfesten var det blant annet en konsert med rev. John (Jon Ulltveit), Trond
Ytterbø og Arne Steinar Myrvang.
De siste årene har Festdagen blitt arrangert samme helg som Norsk Eplefest. Det er en god
kombinasjon. Det gjør at tilreisende har mange muligheter den helga.
Sauherad diakoniforening
Styre: Sigrid Haukvik (leder), Anne Ripegutu (sekretær), Anne Ingebjørg Flathus
(kasserer), Arna Sten Hansen og Ole Arnfinn Hagen. Diakon Ivar Solbu møter på
styremøtene.
Sauherad diakoniforening har eget styre, men definerer seg som menighetens
diakoniorgan. I 2016 ble Sauherad Diakoniforening og Nes frivillige Sjukepleieforening
slått sammen til Sauherad Diakoniforening.
Foreningen gjennomfører hvert år flere ettermiddager med kaffe og program på
Bygdeheimen og Furumoen. Til jul ble det delt ut ca. 110 blomster, først og fremst til
eldre, i hele kommunen.
På årsmøtet 9. mars holdt Øivind Aschjem foredrag om vold i nære relasjoner, og på
Etikkseminaret 3. november var Berit Okkenhaugs tema: Fra skam til nytt livsmot.
På Seniorfesten på Norsjø Ungdomssenter 2. mai var det andakt ved Synnøve Skree
Skjeldal og konsert med The Gipsy Queen.
Kirkens SOS i Telemark
Medlemmer i vår menighet er med i arbeidet til Kirkens SOS, både som frivillige
medarbeidere og i styrende organer. Stadig flere mennesker kontakter Kirkens SOS for
samtale. Målfrid Nygård Laskemoen er soknerådets representant i representantskapet
Formiddagstreff på Nes menighetshus
Komité: Reidun Haugen, Hildur Lie, Eilev Bergan og Ivar Solbu
I 2016 var det 18 ordinære samlinger, pluss Formiddagsjuletrefest og sommertur.
Samlingene er 2. og 4. tirsdag i måneden fra kl. 11.00 til kl. 13.00. Det praktiske arbeidet
er fordelt på fire grupper, totalt ca. 30 personer. Det er tilbud om transport til og fra
samlingene. Oppmøtet på samlingene har økt noe i 2016, og ligger ofte på ca. 40 personer.
Hver samling har tre hovedprogramposter: god tid til mat og prat, forkynnelse og kulturelt
innslag. Den siste posten har hatt et vidt spekter av tema: sang og musikk, lokalhistorie,
aktuelle tema i kirke og samfunn, misjon osv. På Formiddagsjuletrefesten var Marit
Landrø med som taler, og det var sang Ole Arnfinn Hagen.
I forbindelse med Nes menighetshus 30 årsjubileum var det et Formiddagstreff med
tale av Odvar Omland og sang av Halvor Bringa. Årets sommertur gikk Tuddal, med
andakt og omvisning i Tuddal kirke, lunch og omvisning på Tuddal bygdetun og middag på
Tuddal høyfjellshotell.
På alle samlingene er det kollekt eller åresalg, totalt kom det inn vel kr. 53.500,- i
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2016. Utgifter til mat, gevinster og honorar var kr. 18.200. Av det øvrige innsamlede ble
det gitt gaver til Kirkens SOS i Telemark, Konfirmantens Solidaritetsaksjon, Sagavolls
Øst-Afrika aksjon, Israelsmisjonen, Nes menighetshus og menighetens misjonsprosjekt.
I 2017 feirer Formiddagstreffene sitt 30 års jubileum.

4)

Trosopplæring
Trosopplæringsutvalget har bestått av Tora Aarnes, Renate Øien, Anne-Inger Lunner, Liv
Merethe Rønning og trosopplærer Elisabeth Sandvand Aase/Sissel Muan. Vi ha også hatt
flere gode hjelpere og frivillige, takk spesielt til dere!
I januar startet babysang med ca 8 deltakere. God stemning som vanlig. Vi hadde også
for første gang Knøttesangdans. Det er et prosjektkor med fire samlinger med lek, dans og
sang for alderen 3-5 år. Det var 40 barn som var meldt på og det ble mildt sagt masse liv og
røre
I februar var det repetisjonsøvelse for de 4-åringne som hadde fått 4-års bok før jul. Vi
snakket om det de hadde hatt på 4-årsklubben. Så lagde de karnevalsmasker som de kunne
bruke på karnevalsgudstjenesten. Barna fikk utdelt arbeidsbok med sammendrag fra 4årsklubben
I mars hadde vi Agent for rettferdighet for første gang. Det er et tiltak for barn som er født i
2007, og handler om å skape engasjement for å gjøre noe med urettferdighetene i verden.
Vi hadde et opplegg inne først, så gikk vi ut på Kiwi og Prix og lette etter varer som var
fairtrade, svanemerkede og økologisk. Det var en veldig ivrig gjeng. Med det lille kan vi til
sammen gjøre mye
I april var det 24Hoursfestival på Gullbring i Bø. Det er skjærgårds som reiser rundt og har
festivalen, og vi er flere kommuner her i Telemark som samarbeider. Sauherad og Nes sokn
hadde 56 deltakere med fra 5-7 klasse.
I slutten av april hadde vi skattejakt for 6-åringer. Det var god oppslutning og vi lette
etter skatter i kirken en søndags morgen. Servering av pølser/pølsebrød, saft og kaffe
utenfor kapellet. Så var det familiegudstjeneste klokken 11 hvor 6-åringene sang og fikk
utdelt bok.
I september ble det invitert til pilegrimsvandring for 12-åringer, men i år var det ingen
påmeldte. Hovedgrunnen til dette var at det samme helg var et korpsstevne for samme
aldersgruppe. Vi inviterer derfor dette kullet også neste år.
Ungdomsklubben TGIF startet høstsemesteret i september, og det er en god gjeng med
ungdommer som er med på disse kveldene. Ungdommene samles den første fredagen i
hver måned. Da lager vi mat, spiller bordtennis og brettspill, hører musikk og koser oss. Av
og til ser vi også en film sammen, og de fleste gangene er det en som er invitert til å ha
andakt for oss. Denne høsten har ungdomsklubben fått et nytt sted å være, da peisestua på
menighetshuset er pusset opp. Det nye lokalet ble tatt i bruk i oktober, og i desember hadde
vi offisiell åpning. På åpningsfesten kom det ca 50 ungdommer, inkludert årets
konfirmanter. Lokalene er veldig godt egnet til ungdomsklubb, med lydanlegg, prosjektor
og lerret, og eget kjøkken. Vi er veldig glade for å ha et så fint lokale, og takknemlig for
alle dugnadstimer som er lagt ned for å få til dette.
For første gang i år hadde ungdomsklubben TGIF stand på eplefesten. Dette kom som et
ønske fra landbrukskontoret, som ville skape et sted å være på festen spesielt rettet mot
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ungdom. Fem jenter fra ungdomsklubben stilte opp og lagde en kjempekoselig stand med
halmballer og bålpanne, og mye fin pynt. De solgte smore’s og karikaturtegninger.
Ungdommene koste seg, og standen ble godt besøkt.
I november inviterte vi alle 2-åringene til å komme på en G17-gudstjeneste på Nes
menighetshus, hvor de fikk utdelt sin 2-års bok, og hadde et eget opplegg under resten av
gudstjenesten.
For første gang ble det i november arrangert Filmfestival for ungdom mellom 16-18 år.
Dette er et samarbeid med Bø menighet og festivalen er en del av trosopplæringsplanen.
Festivalen ble holdt i Bø, og det kom tilsammen 24 ungdommer fra Sauherad og Bø. I
løpet av fredag kveld og lørdag så vi tre filmer i kinosalen på Gullbring. I tilknytning til
hver film var det undervisning, hvor det ble lagt til rette for samtale om temaet i filmen.
Frode Granrud, Ulf Vege, og hovedrolle-innehaveren i filmen Løvekvinnen, Ida UrsinHolm var med og gjorde helga veldig innholdsrik og inspirerende. Samlingene etter
filmene ble holdt på bedehuset, hvor det var høy trivselsfaktor, god mat og godteri,
ubegrensede mengder popcorn, og mye sosialt samvær i løpet av de to dagene.
Som en god tradisjon ble det også i år invitert til 4-årsklubb på menighetshuset. Fire
ettermiddager i november samlet det seg en god gjeng 4-åringer på menighetshuset, og
første søndag i advent var det gudstjeneste i Nes kirke hvor 4-års klubben bidro med sang,
og fikk utdelt sin 4-års bok.
Søndagsskolen har vært kontinuerlig gjennom hele året. Vi blir inspirert av opplegget til
Sprell Levende. Av andre barne- og ungdomstiltak er det Midt-Telemark Soul Children (se
neste pkt), KRIK for ungdomsskolen, tGif (ungdomsklubben) og selvfølgelig
konfirmasjonstiden. (Se eget kapittel) Så blir det gitt ut faddergaver til hver dåp.

5)

Midt-Telemark Soul Children
Korledere: Helene Haukvik, Martin Ytreland, Jenny Brynsholmen Kjøkkenansvarlige: Silje
Fån og Lill Kristin Nilsen
Midt Telemark Soul Children er et barnekor fra skolealder som øver hver 14. dag på Nes
menighetshus. Øvelse fra 18:00- 19:30. Avslutter med kveldsmat. Kontingenten er satt til
200.- i semesteret. Vi hadde flere opptredener i 2016, og 2016 ble et veldig bra år for koret.
Vi hadde gjevnt 30 sangglade barn på øvelsene dette året(!!) Vi har hatt en rekke
opptredener i 2016, som på barnas dag på Sagavoll, «Hallo Venn» arrangement i Bø i
oktober 2016, Sønstebøtunet kjøpesenter (nattåpent desember 2016), Bø Senteret (Siste
lørdag før Jul) Sang på Julemesse på Nordsjø Ungdomssenter, og på redd Barna julemesse
på Akkerhaugen.
Vi har eget band og mange flinke solister. I oktober var vi over 20 barn pluss voksne på
Barnegospelfestivalen i Kragerø (BGF). Dette r veldig inspirerende og en flott festival. Vi
håper på å reise dit i 2017 også. Vi har hatt to øvelser hver måned, utenom i ferietider.
Vi takker for godt samarbeid med menigheten i 2016 og ser frem til 2017.

6) Konfirmantarbeid
26 ungdommer ble konfirmert i 2016. Det er ca 63 % av hele årskullet, men ca 86 % av
antall døpte (30).
Av de 26 ble 13 konfirmert i Sauherad kirke søndag 8. mai og 13 i Nes kyrkje pinseaften
lørdag 14. mai. Fra 2017 ble det av soknerådet vedtatt at begge konfirmasjonene skal
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holdes på en lørdag.
Sokneprest Anne-Inger Lunner hadde hovedansvaret for kullet med god hjelp fra diakon
Ivar Solbu.
Konfirmantopplegget består av
- 60 timer undervisning, hvorav konfirmantleiren i regi av «Ønsket og elsket» på
Gjennestad gartnerskole utgjør 30 timer,
- minst 10 gudstjenester, syv er innbakt i opplegget, tre er selvvalgte.
- Ulefossnatta
-og diakonale oppgaver, som Kirkens Nødhjelpsaksjonen og Konfirmantenes
Solidaritetsaksjon
«Ulefossnatta», som arrangeres som en oppkjøring mot Kirkens Nødhjelpsaksjon før påske
hvert år, ble avholdt fredag 11. mars. Her er det ulike aktiviteter, undervisning, lek,
fotballturnering og gudstjeneste. Sauherad vant fotballturneringen dette året!
I tillegg til de faste konfirmantlærerne har også Tom Arne Møllerbråten deltatt. Det samme
har flere elevgrupper av Sagavollelever. Telemark begravelsesbyrå har dessuten bidratt i
samtale om død og gravferd. Menigheten er heldig som har mange krefter å spille på.
Konfirmantenes foresatte deltar aktiv i opplegget med mat, transport og andre oppgaver.
I mars var fem konfirmanter og Ivar på besøk i Viljandi og Tallin. De hadde opplegg i
vennskapsmenigheten i Viljandi, på barnehjemmet i Peetelikirka i Tallinn og i kirka i
Müstamaa der Tiina Klement er prest. Turen gjorde sterke inntrykk.
Skjærtorsdag hadde vi konfirmantdåp. Det ble en høytidelig og fin seremoni for
konfirmant og familie.
Det ble for første gang holdt felles temagudstjeneste for konfirmantene, denne gangen
i Sauherad kirke. Etterpå var det tradisjonell konfirmantfest på Nes menighetshus.
Ungdomsarbeidet i Øvre Telemark, «Ønsket og elsket», jobber for at ungdommer kan få
delta videre i kristent arbeid etter konfirmasjonstida blant annet gjennom ledertrening. En
av konfirmantene ble med som leder på konfirmantleiren sommeren 2016.
Det er meningsfullt og givende å jobbe med konfirmanter, selv om det i periodevis er
ekstra ressurskrevende – særlig om våren da to kull skal serves.
Det ble skrevet inn 24 konfirmanter våren 2016, som skal konfirmeres i mai 2017.

7)

Kirkemusikalsk utvalg
Medlemmer: Bruno Hageman (leder), Lise Mette Møllerbråten og Johannes Sand.
Utvalg hadde et møte hvert semester i forbindelse med salmekveldene. Henrik Ødegaard
gjør en fantastisk jobb med de faste kveldsbønnene hver måned i Nes kyrkje, og
morgenbønnene ifm. Pilegrimsvandringen. Ellers er også Janne Severinsen fra Sagavoll en
viktig samarbeidspartner. Både koret Dynamis og Harmonia deltar på gudstjenester. Så har
vi hatt et godt samarbeid med Hilda Sørum (Sauherad kulturskole) og Jorid Vale (leder for
Sauherad syngende kommune). G-17 bandet er en viktig og kjærkomment bidrag til
kirkemusikken, både på G 17 gudstjenester og andre evenement.
Konserter i Nes kyrkje.
07.02.16: Karnavalskonsert, i samarbeid med kulturskolen, publikum ca 90
18.04.16: Åpningskonsert for Norsjø kammermusikk festival, publikum 102
23.04.16: Avslutningskonsert Norsjø kammermusikk festival, publikum ca 90
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02.06.16: Korkonsert med Akantus, publikum 65
26.08.16: Konsert med Maneo, publikum 40
06.11.16: Allehelgenskonsert med Gunstein Draugedalen, Olav Mosdøl og Trond AkerøyKleven, publikum 62. Denne konserten var i samarbeid med Kyrkjeakademiet.
10.12.16: Konsert med Janne Severinsen, Martin Ytreland mf., publikum 100
17.12.16: Julekonsert med Akantus og flere musikere fra Sauherad, publikum 105
Konserter i Sauherad kirke.
04.11.16: Konsert med Glima og Telemark messingensemble, publikum 55
05.12.16: Ekte jul, konsert med Emil Solli-Tangen mf. Publikum 118, fordelt over to
konserter, kl. 18.00 og 20.00
Hver semester har vi en større salmekveld. Tirsdag 05.04.16 var det salmekveld i Sauherad
kirke med tema ‘Bedehustradisjonen i den nye salmeboka’. Her kom ca 85 mennesker for å
synge sammen.
I Nes kyrkje hadde vi salmekveld torsdag, 01.12.16, med tema ‘Advenstsalmer’. Her kom
over 100 mennesker. Mange musikere deltar frivillig, og kveldene er populære.
Første uken i oktober (02-06) feiret vi 30års jubileum av menighetshuset.
Søndagsformiddag 02.10 sang et prosjektkor deler av kantaten (Guds kirkes grunnvoll
ene), som Henrik Ødegaard hadde skrevet til åpningen av menighetshuset. Søndag
ettermiddag var det pianokonsert med Josephine Hsieh og Øyvind Sundsvalen, ellers denne
uken markerte både Soul Children og koret Harmonia jubileet.
Instrumenter: Vi er velsignet med to gode funksjonelle orgler i Nes og Sauherad. Pianoet i
Nes er ganske ustabilt i stemningen, og blir samtidig brukt ganske mye som
konsertinstrument. Jeg håper å bytte ut dette instrumentet med et annet piano.

8)

Viljandikomitéen
Medlemmer: Ivar Solbu (fung. leder og sekretær), Torunn Hesthag, Bjørn Otto Halden og
Jarl Olav Rugtveit
Elevplassen på Sagavoll
Skoleåret 2015/16 gikk Kerly Ritval, fra Viljandi på Sagavoll folkehøgskole. Sagavoll
stiller sjenerøst en skoleplass til disposisjon. Viljandikomiteen betaler linjeutgifter (ca. 21
000 kr.) og 100 € pr. måned i lommepenger.
Kerly var ei moden jente som hadde et flott år på Sagavoll, og nå er i gang med
utdannelsen sin hjemme i Estland. Hun leder også et ungdomsarbeid i Johanneskirka i
Viljandi.
Besøk av vokalgruppa MANEO i august
MANEO består av seks unge sangere fra Viljandi, og besøkte Sauherad for tredje gang i
perioden 22. – 29. august. Gruppa hadde med sin rykende ferske CD, og brukte en dag på
toppen av Vegheimfjellet for å lage musikk-videoer!
Alle konsertene denne gangen var i Sauherad:
- Ettermiddagskonserter på Furumoen, Furuheim og Bygdeheimen i samarbeid med
Sauherad diakoniforening
- Lunch-konserter hos Holte Industri, Telemark Opptreningssenter og Landbrukets hus
- Formiddagstreff på Nes menighetshus
- Kveldskonsert i Nes kyrkje
- Gudstjenesten på Nes menighetshus (flyttet fra Patmos)
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Gruppa bodde hos Jarl Olav Rugtveit, og det var lagt opp til flere sosiale møteplasser.
Besøket ble finansier med støtte fra Telemark Begravelsesbyrå, Sauherad kommune
(Gyldne spaserstokk og gavemidler til aldersinstitusjonene), Sauherad diakoniforening,
Formiddagstreffet og soknerådet.
Konfirmantbesøk.
I første uka i mars var Ivar på besøk i Viljandi sammen med fem konfirmanter.
Ungdommene var på omvisning på gymnaset, de møtte ungdom fra menigheten og ble
kjent i byen. Etter Viljandibesøket var konfirmantene på barnehjemmet i Peetelikirka i
Tallinn og de besøkte menigheten i Mustamae.
Økonomi
Givertjenesten til Viljandikomitéens arbeid innbrakte i 2016 kr. 7.850,Kirkeoffer og gaver direkte til menigheten i Viljandi beløp seg til kr. 5.959,-

9)

Helsing
Redaktør: Ivar Solbu
HELSING kom ut med 9 nummer, i alt 688 sider, i 2016. Det er Caspersens Trykkeri på
Vikersund som trykker bladet. Det distribueres til alle kommunens ca. 1.950 husstander av
Sauherad Lions Club. I tillegg har bladet ca. 400 utenbygdsabonnenter som får bladet
gjennom Posten.
Bladet har tre hovedinntektskilder. I 2016 kom det inn ca. kr. 159.000 i gaver (ca. kr.
205.000), offer i kirkene ca. kr. 10.500 (ca. kr. 15.000) og annonser utgjør ca. kr. 92.591
(ca. kr. 104.000) . Hovedutgiftene er trykking med ca. kr. 250.000 (ca. kr. 266.000) og
distribusjon som utgjør ca. kr. 64.209 (ca. kr. 61.000). (Tallene i parentes er for 2015).
Inntektene har gåtte en god del ned. Det må være et mål å få økt dette i 2017.
Det er arbeidskrevende med et så omfattende menighetsblad. Samtidig får vi mange
tilbakemeldinger om at bladet blir godt tatt imot, og blir grundig lest. Fra 2016 er hele
bladet blitt trykket i farger.

10)

Kultur
Pilegrimsvandring lørdag 21. mai 2016
Komité sammensatt av representanter fra sokneråda i Bø og Sauherad, kulturetatene i
begge kommunene, muséene i begge kommunene, Telemark Kyrkjeakademi, Gvarv
Turlag, Bø Turlag, Telemark Vikingteam og Osebergskipet Åsa og Sauherad Historielag.
Dette var femte gangen pilegrimsvandringa fra Nes kyrkje til Bø gamle kyrkje ble
gjennomført. Opplegget var i det store likt opplegget de foregående år. Hvor mange som
deltar er det vanskelig å vite siden ikke alle går hele vandringa, og vi ikke har noe
«tellepunkt». Lørdag var nok ikke den beste dagen, antallet deltakere var noe lavere enn
årene før, antydningsvis mellom 200 og 300. Et noe truende vær får også ta litt av ansvaret
for nedgangen.
Tilbakemeldingene er svært gode! Men komiteen får stadig innspill om ting som kan
gjøres annerledes eller bedre.
Lyrikk og musikk
Lørdag 24. september – Norsk Eplefest – var det samling i Nes kyrkje med musikk og
lyrikk. Johannes Sundsvalen og Bruno Hagemann spilte, og Ivar Solbu leste dikt.
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Kyrmess
Forfatter Edvard Hoem deltok på Kyrmess i Nes kyrkje 14. september. Han snakket om
sin salmedikting under temaet No stig vår song. Mange av hans salmer ble sunget. Det ble
servert frukt i våpenhuset, og samlingen ble avsluttet med gregoriansk kveldsbønn. Årets
feiring av Kyrmess var et samarbeid med Telemark Kyrkjeakademi og Nes Mållag.

11)

Andre aktiviteter
Samarbeid mellom Sagavoll og menigheten
Det har i flere år vært et formalisert samarbeid mellom menigheten og Sagavoll
Folkehøgskole. Fra samarbeidsavtalen kan nevnes Patmosgudstjenesten i august, Lysmesse
i desember, deltakelse fra Sagavoll (musikk, dans, andakt, etc.) på div gudstjenester,
formiddagstreff, konfirmantarbeid, etc. Deltakelse fra prest/diakon på div arrangementer på
Sagavoll. Dette samarbeidet har bare blitt styrket gjennom årene og vi tror det er en vinnvinn-situasjon.
Samarbeid mellom kirke og barnehage/skole
Før jul hadde vi to julevandringer for 5-åringene i Nes kyrkje og julevandring med
Montesorri-skolen. Vi hadde seks julegudstjenester med og for Sauherad barne- og
ungdomsskole.
Nes Menighetshus
Soknerådet oppnevner styret for stiftelsen Nes Menighetshus. Det er soknerådet som er den
største brukeren av huset og vi er glad for det gode samarbeidet vi har med huset.
(Årsmelding for Nes Menighetshus er vedlagt).
Takk til ansatte og frivillige!
Årsmeldingen vitner om at Sauherad og Nes menighet er en rik menighet med store
menneskelige ressurser. Vi ønsker å jobbe videre med visjonen for menigheten og håper
verdiene våre kan prege oss framover. Tusen takk til stab og frivillige.
•

MOTTO: Dype røtter – utstrakte greiner

• VISJON: Dele en tro på Gud som utfordrer og gir livsmot – og være en åpen og
inkluderende kirke
•
i.
ii.
iii.

VERDIER:
Inkluderende fellesskap
Åpen, raus og ekte
Tro som engasjerer
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DEL B
2.

DRIFT AV KYRKJER, KYRKJEGARDER OG STAB

Økonomi og rekneskap
a. Årsresultat:
Sauherad og Nes sokn hadde i 2016 eit driftsresultat på kr 0,-. etter avsetningar. Av
investeringar er 306.757,23 kr udekka.

b. Driftsrekneskap:
Kommunen sitt driftstilskott utgjorde kr 3.095.976. Det er i rekneskapen for 2016
gjort avskrivingar i tråd med regelverket. Det er lagt til grunn historisk kost, nedskrive
verdien til og med 2003 og vidare årlege avskrivingar. Avskrivingane har ingen
resultateffekt – det er berre ei synliggjering i rekneskapen!
Kommunen yter tenester til kyrkja, som t.d. rekneskap, revisjon og lønskjøring. Desse
tenestene er no verdsatt til kr 154.000 og representerer hovudsakleg tenester som
lønskjøring, regnskapsføring og revisjon.
Løns- og personalkostnadar
Løn og honorar
Pensjonsutgifter
Arbeidsgjevaravgift

2016
2 262 403
339 755
354 369

2015
2 080 096
257 671
329 626

2014
1 966 196
231 000
309 346

Sum løns- og personalutgifter

2 956 527

2 667 393

2 506 542

Av dette er godgjerlser og honorar:
Honorar - soknerådet (leiar)
Revisor*

4 000
6 000
6 000
*er ein del av tenesteytingsavtala med
kommunen

c. Personal
Tilsette i 2015
Kyrkjeverje
Soknediakon
Kantor
Kyrkjetenar 1
Kyrkjetenar 2
Trusopplærar

Stillingsst
r
Merknad
1
1
0,7
0,1 Studiepermisjon frå 70 % stilling
1
0,3
Sum
4,1

Kjetil Nyhus har permisjon frå sin 70%-stilling og jobbar 10 % medan han studerer. Anders Høibø har 40 % fast stilling og 60 % som vikar for Kjetil. Ein fast språkarbeidar
jobbar (uløna) saman med kyrkjetenaren éin dag i veka.
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Elisabeth Sandvand Aase ( trusopplærar i 30 % stilling) gjekk ut i svangerskapspermisjon
i mai 2016. Inn som vikar frå medio august kom Sissel Muan.
Leif Raustøl var seniorprest i om lag 20 % stilling fram til han gjekk av med pensjon i
juni 2016. Frå august har Kristian G. Køhn vore 20 % prest her i Sauherad og 80 %
kapellan i Bø.
I august 2016 var det 40 år sidan Ivar Solbu blei tilsett som diakon i Sauherad. Dette
blei både markert på ei gudsteneste og seinare eit soknerådsmøte. Vi er takksame for Ivar
sit store engasejement, arbeidskapasitet og utrøttelege innsats.
Sjukefråveret har i 2016 vore høgare enn dei siste åra. Med ein liten stab får sjukefråveret
fort både praktiske og statistiske utslag.
2016 var fyrste heile driftsåret med kontorlokale på Nes menighetshus. Staben trivst
svært godt i desse lokala, og vi har også mykje meir besøk no enn da vi sat på
kommunehuset. Det tek vi som eit godt teikn.
d. Investeringar
Flg investeringar er gjort i 2016:
i. Ferdigstilling av kontorlokale på Nes menighetshus kr 203.087. Totalt kom ombyggjinga på 749.000 kr. Av dette har Nes menighetshus gitt tilskot på 300.000 kr. Resten blir finansiert av det årlege investeringstilskotet frå kommunen på 150.000 kr.
ii. Kjøp av anleggsmaskin (minitraktor av typen Avant) til bruk på kyrkjegardane – kr
213.580.
iii. Kjøp av benkeputer til Sauherad krk – kr 100.120. Vel halvparten av kostnaden finansiert ved gåver.
e. Likviditet
Likviditeten har i 2016 vore stram, men tilstrekkeleg.
f.

Forskuddsbetalt gravstell
Alt forskuddsbetalt gravstell er samla på éin konto. Kvar enkelt av dei 37 avtalene har sitt
eige rekneskap og renteinntektene blir godskrive kvar stellavtale. Inneståande saldo er registrert i soknerådet si balanse som kortsiktig gjeld med kr 399.496,72.

g.

Fond avsett til ulike formål i kyrkjelyden

kalkmaleri i Nes krk
Forskjønnelse av kyrkjegardane 24 071,27

201 919,20
212,12

Saldo 31/1216
52 148,52
95 839,13
11 234,20
38 135,12
37 530,61
0,00
11 234,20
39 488,87
18 303,22
201 919,20
24 283,39

Sum

202 131,32

59 999,01

Fond

Saldo 1/1-16

Musikalsk arb
Røstes legat
B & U arbeid
Benkeputer i Sauh.
B & u arbeid i Nes
"Ulefossnatta"

Avsetn.
fond 2016

52 148,52
95 839,13
49 369,32
37 530,61
50 723,07
18 303,22

327 985,14

Bruk av
fond 2016

470 117,45

h. Generelt.
Som nemnt i innleiinga til denne årsmeldinga har måling av treverket i Sauherad krk vore
det største vedlikehaldsprosjektet i 2016.
Med den nye minilasteren som er kjøpt inn så er vi no betre rusta for å gjere løpande vedlikehald på kyrkjegardane, og med gode kontor- og lagerforhold på menighetshuset har vi
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no også ein bra base og drive arbeidet ut i frå.
i. Rapportering
Driftsutvalet får jamlege økonomirapporteringar frå kyrkeverja medan soknerådet får det
2-3 goner i året.
Konto for skattetrekk i DNB er i orden pr. januar 2016.
j. Pensjon
Soknerådet har løyst sine pensjonsforpliktingar gjennom ei forsikringsavtale med KLP.
Arbeidsgjevar sin kostnad til pensjon i 2016 blei kr 339.755,75.
Det er betalt kr 15.584 i eigenkapitalinnskott, og soknerådet sin del av eigenkapitalinnskottet pr 31.12.2016 er estimert til kr 154.570.
Soknerådet utgiftsfører den betalte årlige premien i det aktuelle årsregnskapet, i motsetning til kommunane, som kostnadsfører ein stipulert kostnad.
k.

Kapitalkonto:
Debet
INNGÅANDE BALANSE pr 01.01.2016
Aktivering av fast eigedom og anlegg
Av- og nedskriving av fast eigedom
Av- og nedskriving av utstyr, maskinar og
transportmiddel
Korreksjon avskriving tidl. år
Eigenkapitalinnskott KLP
UTGÅANDE BALANSE PR 31.12.2016

Kredit
3 755 486
644 420

52 698
150 936
15 584
4 211 856
4 415 490 4 415 490

Sauherad, februar 2017

Anlaug Jorunn Bergan
soknerådsleiar

Trond Magnus Haugen
kyrkjeverje

Vedlegg:
Regnskap, balanse, hovedoversikter, kapitalkonto
Årsmld Nes menighetshus
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