Årsmelding for Grindheim kyrkjelyd 2017

Side 1 av 3

Grindheim sokneråd har i perioden 01.01.17 – 31.12.17 bestått av:
Vigdis Finseth
Leder og kontaktperson for Kirkens Nødhjelp
Liv Vasland
Nestleder, kasserer og vararepresentant til Audnedal kirkelige fellesråd
John Øydna
Leder i Audnedal kirkelige fellesråd
Trond Flottorp
Medlem i Audnedal kirkelige fellesråd
Ragnhild M. H. Solås Medlem i styringsgruppa for trosopplæring, styremedlem i Byremo
gospelkor og kontaktperson for Menighetsbladet
Lise Finseth Løland
Kontaktperson for Menighetsbladet
Geir Ola Tveit
Sokneprest
Vigdis Koppen
1. vara og styremedlem i Byremo gospelkor
Kari Torbjørg Lian
2. vara
Kari Unni Warren
3. vara
Elisabeth Seland har deltatt på møtene som sekretær frem til juni. Resten av året har soknerådet
skrevet referater selv mot kompensasjon fra fellesrådet. 1. vara har deltatt fast på møtene.
Årsmøte i Grindheim sokneråd ble holdt etter gudstjenesten søndag 12. mars 2017. Grindheim
sokneråd har i 2017 hatt 5 møter og behandla 29 saker. Alle soknerådsmøtene har vært i «Nystova»
på Audnedal omsorgssenter. Liv Vasland har vært kasserer, Ingunn Birkeland bokfører og Tor Arvid
Kristensen har revidert regnskapet for 2017.
Gudstjenester i Grindheim sokn 2017:
24 gudstjenester med totalt 1 598 til stede. Av disse:
8 gudstjenester med nattverd
4 samlinger med nattverd på Audnedal omsorgssenter
3 familie- og barnegudstjeneste
3 gudstjenester med ungdom (konfirmasjon, samtalegudstjeneste og konfirmantpresentasjon)
2 gudstjeneste for skoleelever
1 konfirmasjonsgudstjeneste
I tillegg 1 friluftsgudstjeneste sammen med Konsmo menighet v/ Sunde friområde ved Ytre
Øydnevann. Gudstjenesten nyttårsaften i Grindheim kyrkje gikk ut.
Kirkelige handlinger:
6 døpte
2 innmeldinger

9 konfirmerte
8 utmeldinger

2 kirkelige vigsler

5 gravferder

Menigheten har hatt 4 temakvelder gjennom året. Det viser seg å være et verdifullt supplement til
annet menighetsarbeid. Geir Olav Tveit, Jan Austad og Asle Bjorvand har hatt undervisning.
Soknerådet var arrangør når Elisabeth Huseby framførte «Lukasevangeliet» i Amfiet på Byremo VGS
den. 15. mars.
Det har vært ønske om å starte opp KRIK Byremo. Stine Stokkeland var med på et soknerådsmøte for
å informere om de muligheter som finnes. Det mangler en som kan være ansvarlig for at tilbudet kan
bli en realitet.
I starten av 2017 ble det opprettet et gudstjenesteutvalg som skal bidra til innspill i planleggingen av
gudstjenester. Dette gudstjenesteutvalget består av Liv Vasland, Jofrid Øydna og Geir Ola Tveit.
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Soknerådets kulturkomite består av Vigdis Koppen, Nina Lindland Tveit og Eva Tove Fuglestveit.
Grindheim sokneråd har fornyet misjonsavtalen med NMS og ønsker fortsatt å støtte deres arbeid i
Kamerun.
Betalingsløsningen Sping er erstattet med Vipps i løpet av dette året. Gjennom digitale
betalingsløsninger er det til sammen gitt kr 2 400,- i gaver/offer.
Audnedal kirkelige fellesråd gav Trond Flottorp, Lise F. Løland og Ingunn Birkeland myndighet til
gjennomførte prosjektet med sakristiet. Rommene ble ryddet ut og inventar ble midlertidig lagret i
bårerommet. Etasjeovnen ble demontert og vil selges. Vegger ble revet og gulv, tak og yttervegger
isolert og panelt på nytt. Kjøkken ble bestilt fra IKEA. Alt arbeid utenom rør- og el-arbeid ble utført på
dugnad. Det ble søkt om støtte og oppfordret til å gi gave til prosjektet. Kr 18 500,- kom inn til dette
formålet. Det var åpning av et nesten ferdig sakristi 10. desember 2017 der Grindheim
bygdekvinnelag stod for kirkekaffe.
ØKONOMI
Det kom inn kr 112 666,83 i offer og innsamlinger i Grindheim kyrkje i 2017. Dette inkluderer
fasteaksjonen og gaver/ tilskudd til arbeidet i sakristiet. Beløpet fordeles som følgje:
 Kr 20 119,50 blei samla inn til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
 Kr 14 138,20 er sendt til kyrkjelydens misjonsprosjekt NMS.
 Kr 295 ,80 til Menighetsbladet
 Kr 3 631,- til Byremo og Sveindal søndagsskoler
 kr 12 055,20 til kyrkjelyden
 Kr 18 500,- i tilskudd/ gaver til sakristiet
 Kr 43 927, 13 til diverse organisasjoner, lag og foreninger.
Det regnskapsmessige resultatet for 2017 viser et overskudd på kr 24 126,35.
Den disponible egenkapitalen utgjør ved årets slutt kr 65 204,42. To bundne fondskontoer utgjør kr
47 016,28. Fra Grindheim sokn kom det i 2017 inn 11 330,- i gaver til Menighetsbladet.
Trosopplæringsarbeid
Menighetens visjon for trosopplæringen er: «Tillit- tilhørighet- trygghet» Der målet er: «Troen skal
formidles slik at barn og ungdom i Grindheim skal:
Kjenne tilhørighet til kirka.
Lev i til tillit til Jesus.
Være trygge på at de er Guds barn.»
Fra «Lokal plan for trosopplæring Grindheim menighet» vedtatt i sak 18/16 av 19.04.16
Planen består av i alt 14 ulike tiltak rettet mot barn og unge i alderen 0-18 år. Av disse 14 ble 10 tiltak
gjennomført dette året. Søndagsskolene, Gospel Junior og Byremo Gospelkor er eksempler på
kontinuerlige tiltak som tilbys i samarbeid med andre. I tillegg har menighetene i Konsmo og
Grindheim felles tilbud om babaysang.
Arrangementer som Kirketeater, 4- årsbok, «kirkerottesamling» for 5 åringer, 6- års bibel, Actionbibel
og LysVåken er enkeltsamlinger eller hilsen rettet mot et eller flere årskull som også er tiltak nevnt i
planen.
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Konfirmantene har i 2017 hatt 5 ordinære undervisningsøkter, en samling med Magne Kjetså med
temaet «sorg og død», en inspirasjonssamling i forkant av Fasteaksjonen, deltatt i Fasteaksjonen,
vært på konsertforedrag med Hans Inge Fagervik, reist på tur til Lakkenstova, planlagt og
gjennomført samtalegudstjeneste og deltatt på konfirmantleir på Lista, prøvd kapper og stått til
konfirmasjon.
Eldre ungdommer blir utfordret til å være ledere på konfirmantleiren, i konfirmantarbeidet for øvrig
og hjelp med praktisk og teknisk gjennomføring av gudstjenester.
SKOLE/BARNEHAGE-KIRKE-SAMARBEID
Barnehagen på Byremo har hatt besøk av presten før høgtidene påske og jul.
Ungdomsskolen og barneskolen har hatt skolegudstjenester før jul. Voksenopplæringa var også til
stede.
ÅRSSTATISTIKK
Dåpshandlinger
Konfirmanter
Vigsler
Gravferder
Gudstjenester totalt
Deltakere totalt
Gudstjenester med nattverd
Skolegudstjenester
Familiegudstjenester
Gudstjenester på Audnedal
omsorgssenter
Ungdomsgudstjenester
Friluftsgudstjenester

2012
7
9
6
6
21
1 702
12
2
2
0

2013
12
9
1
8
21
1 352
13
2
2
2

2014
10
14
0
4
24
1 946
19
2
3
2

2015
4
10
2
5
25
1 809
10
2
4
7

2016
5
9
1
4
24
1 867
7
2
1
4

2017
6
9
2
5
24
1 598
8
2
3
4

0
0

1
1

2
1

3
1

3
1

3
1

