Resultatet vil
• bedre forholdene for ansatte, prest, konfirmanter,
dåpsfamilier og andre som bruker rommet i forbindelse med gudstjenester eller kirkelige handlinger
som gravferd og vigsel
• bedre forholdene for renhold og vask av særkalker
i forbindelse med nattverd
• gi bedre og mer funksjonell oppbevaring av konfirmantkapper og annet liturgisk utstyr
• triveligere lokaler for komitemøter, trosopplæringstiltak, vigsles- og dåpssamtaler med mer
Vi håper å realisere prosjektet i 2017. Dette forutsetter godkjenning av prosjektet av Agder og Telemark bispedømmekontor og at de økonomiske betingelsene er på plass.

Vi håper du ønsker å bidra med
tid eller midler til prosjektet!

Sakristiet Konsmo kirke

Konsmo menighetsråd har i sak 18/16 vedtatt
planer for oppussing av sakristiet i Konsmo kirke.
Prosjektet innebærer maling av vegger og tak, nytt
teppe på gulvet, flere nye skap til blant annet
safe, konfirmantkapper og messehagel, samt kjøkkenbenk med vask og kokeplate.

Du kan være med å bidra til prosjektet gjennom å
kjøpe symbolske gaver gjennom
betalingstjenesten Sping, eller sette inn et valgfritt
beløp til Konsmo menighetsråd kontonummer
3129.20.08352.
Husk å merke gaven «Sakristi»!
Gaver mellom kr 500 og 25 000,- kan gi fratrekk på
skatten. Kontakt kirkekontoret for mer informasjon.

Fra venstre: Et dobbelt høyskap til konfirmantkapper og messehagel,
et skap til safe og oppbevaring, benkeplate med koketopp og vask.
Skuffer og skap under benkeplata.
Høyre side: tre høyskap til oppbevaring som erstatter dagens skap.

Audnedal kirkelige fellesråd har avsatt midler til
prosjektet i investeringsbudsjettet for 2017.
Ut over disse midlene er menighetsrådet avhengig
av sponsor- og gaveinntekter på ca 90 000,- for at
prosjektet skal kunne realiseres som planlagt.

Prosjektet forutsetter også minst 100 dugnadstimer
for å rydde ut møbler, fjerne gammelt teppe,
montering av nye skap og kjøkkeninnredning, rydding og matservering underveis.
Ønsker du å bidra med noe av dette, så ta kontakt
med menighetsrådet eller kirkekontoret!

