
Resultatet vil 

• bedre forholdene for ansatte, prest, konfirmanter, dåpsfamilier og andre 

som bruker rommet i forbindelse med gudstjenester eller kirkelige handlinger 

som dåp, vigsel og gravferd 

• bedre forholdene for renhold og vask av særkalker i forbindelse med natt-

verd, kirkekaffe og annen enkel servering 

• gi bedre og mer funksjonell oppbevaring av konfirmantkapper og annet 

liturgisk utstyr 

• triveligere lokaler for komitemøter, trosopplæringstiltak, vigsles- og dåps-

samtaler med mer 

Vi håper du ønsker å bidra med tid eller  

midler til prosjektet. 

På forhånd takk for ditt bidrag! 

Vi ønsker å realisere prosjektet i løpet av august 2017. Dette forutsetter godkjenning av 

Agder og Telemark bispedømmekontor , Riksantikvaren og at de økonomiske betingelsene 

er på plass. Foto: Torvald Slettebø, Høgskolen i Agder 



Grindheim sokneråd har i sak  24/16 og 4/17 vedtatt planer for oppussing 

av sakristiet i Grindheim kyrkje.  

Prosjektet innebærer å gjøre dagens tre rom om til ett stort, samt nye skap 

og kjøkkenkrok med vask og kokeplater: 

Audnedal kirkelige fellesråd har avsatt midler til prosjektet i investe-

ringsbudsjettet for 2017. Ut over disse midlene er soknerådet avhengig av 

sponsor- og gaveinntekter på ca 82 000,- for at prosjektet skal kunne rea-

liseres som planlagt. Soknerådet vil også benytte egne oppsparte midler.  

Du kan være med å bidra til prosjektet gjennom å kjøpe symbolske gaver 

gjennom betalingstjenesten Sping, eller sette inn et valgfritt beløp til 

Grindheim sokneråd sitt kontonummer 3108.20.01274 . Husk å merke 

gaven «Sakristi»!  

Gaver mellom kr 500 og 25 000,- kan gi fratrekk på skatten. Kontakt kir-

kekontoret for mer informasjon. 

Prosjektet forutsetter minst 100 dugnadstimer for blant annet å fjerne 

vegger, dagens kjøkken, skap og ovn, isolering, paneling, maling, monte-

ring av nytt kjøkken, rydding og vasking.    

 

Ønsker du å bidra med noe av dette, så ta kontakt med soknerådet v/ Lise 

F. Løland  909 42 663 eller Trond  Flottorp 958 70 471! Du kan også 

kontakte kirkekontoret på Konsmo for nærmere opplysninger om prosjek-

tet eller dugnadsoppgaver.  

Skisse over tenkt løsning. Veggen mot nord: Benkeplate med vask under vinduet. Veggen mot 

øst, fra hjørnet: Benkeplate med steketopp. Overskap. Brannmur, høyskap med integrert safe 

og stekeovn.     


