
 
ÅRSMELDING 2016 FOR GRINDHEIM SOKNERÅD 
 
Grindheim sokneråd har i perioden 01.01.16 – 31.12.16 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 og styremedlem i Byremo gospelkor 
Lise Finseth Løland Kontaktperson for Menighetsbladet 
Geir Ola Tveit, Byremo Sokneprest 
Vigdis Koppen  1. vara og styremedlem i Byremo gospelkor, medlem i kulturkomité (sammen med 
Nina Lindland tveit og Eva Tove Fuglestveit) 
Kari Torbjørg Lian 2. vara 
Kari Unni Warren  3. vara 
 
Menighetssekretær Elisabeth Seland har deltatt på møtene. 1. vara har deltatt fast på møtene. 
Grindheim sokneråd har i 2016 hatt 5 møter og behandla 39 saker. Liv Vasland har vært kasserer og Elisabeth 
Seland bokfører. Tor Arvid Kristensen har revidert regnskapet for 2016.  
 
I september var det bispevisitas i Lindesnes og Audnedal kommuner. Biskop Stein Reinertsen kom sammen 
med rådgiver Arve Nilsen og prost Per Ragnar Haraldstad til Konsmo tirsdag 20. september. Der møtte de 
staben og kommuneadministrasjon, deltok på kaffitreff på Audnedal frivilligsentral og møtte 
sokneråd/menighetsråd til middag senere på dagen. Dagen ble avsluttet med «møte med folk flest» i 
Grindheim kyrkje og dialogmøte om diakoni på Konsmo bedehus. Her deltok også diakonirådgiver Erling 
Jakobsen.  Onsdag 21. september møtte biskopen og hans følge 10. klasse ved Byremo ungdomsskole. De drog 
videre på befaring ved Grindheim kyrkje, før besøket i vår kommune ble avsluttet med samling på Audnedal 
omsorgssenter. Visitasen ble avsluttet noen dager senere med en felles visitasgudstjeneste i Konsmo kirke 
søndag 25. september. 
 
I løpet av 2016 har nettstaden audnedal-kirken.no blitt tatt ordentlig i bruk. Trefftelleren forteller oss at sidene 
blir godt besøkt. 
 
Gudstenester i Grindheim kyrkje 2016: 
20 gudstjenester med totalt 1867 til stede. Av disse: 
10 gudstjenester med nattverd 
4 samlinger med nattverd på Audnedal omsorgssenter 
1 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/Hanekilen friområde på Sveindal. 
Gudstjenesten nyttårsaften i Grindheim kyrkje gikk ut. 
 
Kyrkjelige handlingar: 
7 døpte  
9 konfirmerte 
1 kirkelige vigsler 
3 utleie av kyrkja til vigsel 
4 gravferder 
 
Innmeldinger: 0 
Utmeldinger: 8 



 
 
Kirkerådet har fra 15. august 2016 lagt til rette for at den enkelte selv kan benytte bank-id eller annen 
elektronisk identifikasjon, logge seg inn og rette feil direkte i databasen til kirkas medlemsregister. Gjennom id-
porten er det åpnet både for innmelding i og utmelding av kirka. 
 
 ÅRSSTATISTIKK 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Dåpshandlinger 7 12 10 4 5 

Konfirmanter 9 9 14 10 9 

Vigsler 6 1 0 2 1 

Gravferder 6 8 4 5 4 

Gudstjenester totalt 21 21  24 25 24 

Deltakere totalt 1702 1352 1946 1809 1867 

Gudstjenester med nattverd 12 13  19 10 7 

Skolegudstjenester 2 2 2 2 2 

Familiegudstjenester 2 2 3 4 1 

Gudstjenester på Audnedal 
omsorgssenter 

0 2 2 7 4 

Ungdomsgudstjenester 0 1 2 3 3 

Friluftsgudstjenester 0 1 1 1 1 

 
ØKONOMI 
Det kom inn kr 92 878,- i offer og innsamlinger i Grindheim kyrkje i 2016.  

 Kr 83 474,- er sendt videre til diverse organisasjoner, lag og foreninger. Hvorav: 

 Kr 22 170,- blei samla inn til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. 

 Kr 13 983,- er sendt til kyrkjelydens misjonsprosjekt NMS. 

 Kr 4 517,- til trosopplæringen i Audnedal  

 Kr 3 260,- til Byremo og Sveindal søndagsskoler 

 Kr 39 544 til diverse organisasjoner, lag og foreninger.  
• kr 9 404,- til kyrkjelyden 
 

Det regnskapsmessige resultatet for 2016 viser et overskudd på kr 14 150,32,-. 
 
TROSOPPLÆRINGSARBEID 

 Barn i alderen 0-2 år fikk en babysang-cd med hilsen fra menigheten i posten. 

 Aldersgruppen 3 – 6 år ble invitert til Kirketeater i Grindheim kyrkje søndag 6. november. 

 4-åringer ble invitert til gudstjeneste for å motta «Min kirkebok» 16. oktober. 

 5-åringene ble invitert til samling for å bli kjent med kirka i Grindheim. 

 10-åringene fikk en Actionbibel med hilsen fra menigheten før jul. 

 Oppstart av Gospel Junior og Byremo gospelkor med julekorserter som trakk fulle hus! 

 Samtlige konfirmanter deltok på prostiets konfirmantleir på Lista. 
 
  
SKOLE/BARNEHAGE-KIRKE-SAMARBEID 
Barnehagen på Byremo har hatt besøk av prest før høgtidene påske og jul.  
Ungdomsskolen og barneskolen har hatt skolegudstjenester før jul. Voksenopplæringa var også til stede. 
Voksenopplæringa har vært på omvisning i kirka.   
 
 


