Fra kaldt og stygt og bratt - til lunt og vakkert og tilgjengelig

Høvåg kirke

Nytt spennende rom i tårnet!

2.etasje i tårnet i Høvåg kirke består av et rom på 47 m2. Opp til dette rommet går en
bratt trapp. Vi ønsker å gjøre følgende: Lage ny, slak trapp. Isolere og kle veggene.
Lage tak med et stort, firkantet vindu så man fortsatt ser bjelkekonstruksjonen
over. Bygge inn trappa opp til 3. etasje for å stoppe trekken. Lage rømningsvei.
Gjøre rommet vakkert og brukervennlig for store og små. Riksantikvaren har godkjent planene. Hvorfor ønsker vi å gjøre dette?

Søndagsskolen

De siste årene har det vært en betydelig vekst i antall barn på søndagsskolen i kirka.
Dette gleder vi oss over! Vi ønsker at kirka ikke bare skal være de voksnes hus, men
også barnas hus. Men vi har for få rom i kirka. To søndagsskolegrupper (Varme hjerter
for de eldste og søndagsskole for de yngre), dåpsfamilier, kirketjener og andre aktører
har plassbehov. Resultatet er at den yngste søndagsskolegruppa avspises med et
rom på under 6 m2. Det er smått! En langbeint søndagsskolelærer med gitar, en
gjeng med barn og et par foreldre… Det går knapt an å røre seg der inne.
Tidligere var det søndagsskole på bedehuset under gudstjenesten. Få barn kom,
kanskje bare en liten håndfull, til tross for flotte ledere og flotte opplegg. Avstanden
mellom de to husene virker lengre for et barn enn for en voksen. Det er tryggere om
foreldre eller besteforeldre er umiddelbart tilgjengelige – enten vi er på bedehuset
eller i kirka.

Tilliggende rom:

Alternativ 3

• Gabriel Scott-historie – han var i tårnet!
• Plass til flere i kirken! • Søndagsskole
• Kirkekaffe • Trosopplæring
• Kostnadsramme: ca. kr 660 000,-

En annen mulighet som er nevnt, er tårnet.
Her vil tilrettelegging også være en liten utfordring - alt etter tilgang på midler - men spytter
man i litt her, vil man kunne få flere gode muligheter
 Et flott og spennende rom for søndagsskolen.
 Et rom med mulighet for vekst (i antall søndagsskolebarn) - i motsetning til de andre
alternativenes 10 m2, har søndagsskolen her tilgang på rundt 40 m2.
 Et rom med nær tilknytning til toalett (et kjent barne"problem").
 Gode lokaler til de som er ansatt for å gjøre en jobb i kirken, da nåværende sakristi bør
utvikles til en bedre arbeidsplass for disse.

For å få til denne løsningen må noen større - men relativt moderate - operasjoner
gjennomføres.
 Rommet må isoleres – både i vegger og tak. Det finnes flotte reisverksstendere i
rommet. Disse bør bevares inne i rommet. Plater man inn ytterveggen og beholder indre
reisverk, vil man bevare det gamle (og faktisk fremheve de flotte stokkene), samt få god
plass til hyller og annen oppbevaring mellom ”søylene”. Spennende for barn med slike
åpne reisverk.
 Trappen opp til tårnrommet må endres. Dagens trapp er altfor bratt til at den kan
brukes av barn på ”fast” basis. Trappen må få en mye slakere stigning – hvilket gjør at
åpningen oppe vil måte forskyves noen meter.
 Trappen videre opp til tårnet bør flyttes litt ut mot reisverket. Slik den står nå tar den
unødvendig mye plass i rommet. Den er i utgangspunktet løs og kan enkelt flyttes.
 Trappen videre opp i tårnet må også kles inn, slik at barnas sikkerhet ivaretas, samt at
man hindrer varmetap.

I den varme årstiden kan
søndagsskolen være mye ute –
hvis det er fint vær. Men høsten
og vinteren er lang, og vi vil så
gjerne ha plass til alle barna som
kommer! Vi har så mye fint vi
gjerne vil dele med dem!

Slik som dette rommet her er tenkt, vil man få plass til både bord med stoler, kanskje en sofa og
hyller av ymse slag. Man vil kunne dele av rommet med oppbevaringsmøbler for å kunne
ivareta flere aldersgrupper (eller andre grupperinger) samtidig.

Det er ikke god plass i det
gamle «søndagsskolerommet»!

Kjøkken

Bakrom

Lys våken og annen trosopplæring

Kirka brukes ikke bare til gudstjenester, begravelser og brylluper. På Lys våken blir
kirka inntatt av 5.- og 6.klassinger! Luftmadrasser og soveposer fyller hver krok av
det gamle kirkerommet, og barna lærer noe viktig: Her i kirka hører jeg til! Men når
vi skal spise pizza før vi legger oss, kan vi ikke være i kirkerommet og søle på det
fine teppet. Så vi benker oss rundt de to bordene i Store våpenhus. I 2017 var 27
barn med på Lys våken. Det var plass til 12 rundt bordene. Resten måtte sitte på
benker langs veggen, med brusglasset på gulvet. Når man er vertskap, er det
ingen god følelse å tilby såpass kummelige forhold.

Prosessen videre

Før bygging kan igangsettes, må det samles inn penger. Vi har allerede en «startkapital» på 150 000 kroner fra Fellesrådet. Når menighetsrådet har samlet inn/fått
tilsagn om ytterligere 450 000 kroner, gjennomfører vi anbudsrunde, inngår
kontrakt med et byggefirma, og igangsetter selve arbeidet. Riksantikvaren gir
oss ikke lov til å utføre arbeidet på dugnad – med unntak av rydding, bæring o.l.
Siste fase blir innredning med møbler og «pynt», og innsamling av de siste tusenlappene vi trenger.

Også konfirmantene og andre trosopplæringstiltak, hvor en høy prosentandel av
barn og ungdom i Høvåg deltar, har behov for mer plass i kirka: Til å jobbe med
oppgaver, eller samtale gruppevis om liv og tro. Trangboddhet begrenser hva vi
kan få til, og skaper uro og forstyrrelser.

Når prosjektet er ferdig, vil en større del av bygdas største kulturskatt være tilgjengelig for menighet/lokalbefolkning av alle generasjoner, og for besøkende.

Vi vil så gjerne at barn og ungdom skal bli godt kjent med både kirke og bedehus.
Hvis de tidlig blir fortrolige med både det tradisjonsrike og det nye, det faste og
det frie, tror vi at sjansen er større for at de også senere i livet kan finne en kristen
sammenheng hvor de kan kjenne seg hjemme.

Gaven kan gis på Høvåg kirkes konto: 2913.25.10294, eller med VIPPS: 121218.
Du kan også fylle ut slippen under og legge i menighetskontorets postkasse, eller
sende på e-post til hovag-menighet@lillesand.kommune.no.

Kirkekaffe

Har du vært på kirkekaffe på bedehuset?
Det er fint! Ikke bare er det god servering,
men det er god plass til å sitte ned og
prate lenge. Har du vært på kirkekaffe i
kirka? Det blir ofte en kjapp affære, for
folk står som sild i tønne med kaffekoppen i den ene hånda og kakestykket
i den andre. Tenk om vi kunne spre oss på
to rom – Store våpenhus og tårnrommet
– så det ble mer rom for samtaler
og relasjonsbygging?
Noen ganger har vi kirkekaffe på bedehuset etter gudstjenesten i kirka. Det er
veldig fint! Men mange forsvinner på
veien fra det gamle huset til det nye.
Terskelen er lavere for å bli igjen til kirkekaffe dersom man ikke skifter lokale.

Bønn

Kirka og alt som skjer der hviler ikke på
menneskelige prestasjoner, men holdes
oppe av Gud. Derfor ønsker vi at hver
gudstjeneste skal legges frem for Gud i
bønn. Men hvor skal de som ber, be?
I alle rom gjøres de siste forberedelsene:
Musikere øver og kirketjener tenner lys,
søndagsskoleledere setter frem utstyr,
presten gjør avtaler med klokker, og
dåpsbarna får mat og ikles dåpskjolen.
Tenk om vi hadde hatt et vakkert, stille
bønnerom i kirka? Det nåværende
søndagsskolerommet, for eksempel?

Gi din gave til innredning av tårnrommet!

Ja, jeg vil være med!
q Ja, jeg vil gi et engangsbeløp:
q kr 500 q kr 1.000 q kr 5.000
q Annet beløp: ____________

q kr 10.000

q Ja, jeg vil bli fast giver i 12 måneder, og gi følgende beløp pr. måned:
q kr 200 q kr 500
q kr 1.000
q Annet beløp: ____________
Navn:______________________________

Personnummer:______________________
(oppgis bare for dem som vil ha skattefradrag)

Adresse:____________________________

Belast konto nr: ______________________

Postnr._________ Sted: ________________

Sted/dato: __________________________

Telefon:____________________________

Underskrift: _________________________

Svarkupongen leveres til menighetskontoret på bedehuset. Høvåg Menighet, 4770 Høvåg.

