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Pkt. 

nr. Tittel Beskrivelse Prior. Løst Kommentar/aksjoner

Vedtatt 

kostnad Ansvarlig
7 Flere utendørs lekeapparater Det er ofte kø på eksisterende lekeapparater. Kan det 

plasseres flere på samme område? Evt. nede i nord-vestre 

hjørne av kirken, bortenfor amfiet? Her vil det være plass til 

større ting, for eksempel Noahs Ark e.l.

C

10 LED vegger For bruk som visuell bakgrunn på konserter etc. C

11 Utvidelse av foajeen Med den utbyggingen som pågår rundt oss, så håper vi at 

flere av disse vil finne sin vei til kirken. Dersom snittet på GT 

f.eks. øker med 100 personer, så vil vi ha en utfordring med 

plass til f.eks kirkekaffen. Vi ser jo den utfordringen rundt 

konserter med mer enn 300, og har hatt konserter der folk 

har måttet ventet litt på utsiden før vi har fått åpnet dørene 

til kirkesalen. Tror også det hadde vært flott med en festsal i 

nær tilknytning til storkjøkkenet.

C Må omsøkes hos kirkeverge/biskop. 

Det trengs ingen formell godkjenning fra arkitekten. 

Mulighetsstudie fra Link Arkitektur er distribuert til styret på 

e-post 22.1.18 

14 LED-skjerm En egen prosjektgruppe har sett på ulike alternative 

løsninger for en LED skjerm i kirkesalen. 

Se rapport fra august 2017.

C Oppheng for evt. LED-skjerm er på plass på fondveggen

18 Høyttaler på kjøkkenet Ønskelig med lyd på kjøkkenet A Geir Ådne henter inn pris for relevant løsning. 

Volumkontroll på høyttaler.

24.11.20: Høytaler er bestilt

5 000 Geir Ådne, 

Arne

23 Utstyr for oppgradering av trådløst 

mikrofonsystem

Ref. søknad fra teknisk gruppe 21.10.19 A 13.1.20: Forutsetningene for tidligere søknad er ikke lenger 

tilstede. Prisen har steget til 75.000.-. Bevilges.

27.5.20: Prisen har steget ytterligere. Avventer mere 

prisgunstig løsning.

7.9.20: Avventer teknologi og prisutvikling. Vurderer 

alternative løsninger.

24.11.20: Det jobbes fortsatt med en løsning innenfor 

budsjettert beløp.

75 000 Arne, Kjetil

24 Stagepiano m. innebygde høytalere Ref. søknad fra musikalsk leder 21.10.19 A Forutsetter at vi kvitter oss med eksisterende elektroniske 

piano. Forsøkes solgt.

27.5.20: Så langt ikke gjennomført.

7.9.20: Gammelt solgt. Nytt under utprøving.

24.11.20: Nytt piano er kjøpt inn, pris 15.000.-.Det er søkt 

om midler fra biskopen. Det gamle selges fortsatt.

25 000 Geir Å
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26 Løvblåser Ref. sak 37-19 A X Kristian kjøper inn på Coop Bygg

27.5.20: Kjøpes inn til høsten, når løvet kommer.

7.9.20: Kjøpes inn når løvet kommer.

24.11.20: Kjøpt og tatt i bruk
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