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Grindheim sokneråd har i perioden 01.01.18 – 31.12.18 bestått av: 
 
Vigdis Finseth  Leder og kontaktperson for Kirkens Nødhjelp 
Liv Vasland Nestleder, kasserer, søndagsskolekontakt og vararepresentant til Audnedal 

kirkelige fellesråd 
John Øydna Leder i Audnedal kirkelige fellesråd, nestleder Lyngdal kirkelige fellesnemd 
Trond Flottorp Medlem i Audnedal kirkelige fellesråd, vara Lyngdal kirkelige fellesnemd 
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 
 
Soknerådet har store deler av året skrevet referater selv mot kompensasjon fra fellesrådet. Kirkeverge 
Ingunn Birkeland har deltatt på enkelte møter som sekretær. 1. vara har deltatt fast på møtene. 
 
Årsmøte i Grindheim sokneråd ble holdt etter gudstjenesten søndag 18. mars 2018. Grindheim sokneråd 
har i 2018 hatt 4 møter og behandla 36 saker. I tillegg til ett drøftingsmøte med Konsmo menighetsråd, 
fellesråd og ansatte i forkant at prosessen med sammenslåing av fellesrådene i Audnedal og Lyngdal. 
Soknerådsmøtene har vært i «Nystova» på Audnedal omsorgssenter og senere i sakristiet i Grindheim kyrkje 
når det ble ferdigstilt. Liv Vasland har vært kasserer, Ingunn Birkeland/ Sissel Birkeland Håland bokfører og 
Tor Arvid Kristensen har revidert regnskapet for 2018.  
 
Gudstjenesteutvalget består av Liv Vasland, Jofrid Øydna og Geir Ola Tveit. 
Soknerådets kulturkomite består av Vigdis Koppen, Nina Lindland Tveit og Eva Tove Fuglestveit. 
 
Gudstjenester i Grindheim sokn 2018: 
25 gudstjenester med totalt 1 542 til stede. Av disse: 
11 gudstjenester med nattverd 
4 samlinger med nattverd på Audnedal omsorgssenter 
4 familie- og barnegudstjeneste 
3 gudstjenester med ungdom (konfirmasjon, samtalegudstjeneste og konfirmantpresentasjon) 
2 gudstjeneste for skoleelever 
1 konfirmasjonsgudstjeneste 
1 friluftsgudstjeneste sammen med Konsmo menighet v/ Flottorp Gruver. På grunn av dårlig vær ble 
gudstjenesten flyttet til Grindheim kyrkje.  
 
Kirkelige handlinger: 
10 dåp   1 konfirmant  1 vigsel  8 gravferder 
0 innmeldinger   8 utmeldinger  1 utleie vigsel 
 
Menigheten har hatt 4 temakvelder gjennom året. Det viser seg å være et verdifullt supplement til annet 
menighetsarbeid. Asle Bjorvatn innledet om temaet «Mennesker i sorg og krise» i februar, Geir Ola Tveit 
om «Er kristen forkynnelse sunt, eller?» i april og «Styrer Gud liv og død? Om det ondes problem» i 
oktober og Lars Verket innledet om «Guds verden eller vår?» i november. 
 
Byremo Gospelkor og Gospel Junior er et samarbeid mellom Grindheim sokneråd og Musikkverkstedet. 
18. mars hadde de konsert sammen med gospellegendene Angela Primm og Elsa Harris i Grindheim 
kyrkje. Gospelkorene hadde også julekonserter som fylte kirka to ganger samme kveld!       
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Boka om Grindheim kyrkje ble en realitet sommeren 2018. Det var godt oppmøte i kirka denne juli 
formiddagen da praktboka skulle lanseres. Det var hilsener fra gardsfolk, ordfører, bispekontor, samt 
musikalsk innslag. Etterpå var det kaffe og kake på kirkebakken i nydelig og varmt sommervær. Kirka var 
åpen for omvisning lørdager og søndager fra 23. juni tom 12. august. Boka ble kun solgt fra kirka da, men 
senere lagt ut hos bokhandlere og utsalgssteder i og utenfor kommunen. Grindheim sokneråd er utgiver 
av boka og overskuddet av salget tilfaller soknerådet. I 2018 gav salget kr 2 700,- til soknerådet.  
 
Arbeidet med sakristiet ble sluttført på våren 2018. Nå har soknerådet er flott og praktisk sakristi til 
mange ulike formål. Soknerådsmøtene er der fast. I tillegg blant annet samtaler og annet komitearbeid. 
Prosjektet hadde en kostnad i på totalt kr 155 000,- eks. mva i perioden 2017-2018. Av disse var kr 
20 500,- innkomne gaver fra private. Soknerådet har bidratt med stor dugnadsinnsats og kr 12 500,- av 
egne midler.       
 
Grindheim sokneråd støttet i høst Agder og Telemark bispedømmeråds forslag om å overføre Audnedal 
kommune inn i Lister prosti med virkning fra 2020.  Det ble sett i sammenheng med den forestående 
kommunesammenslåingen. Konsekvensene av at Åseral overføres fra Mandal til Otredal prosti, fører til at 
sokneprest Geir Ola ikke lenger vil være sokneprest i Åseral og samarbeidet med Åseral om 
Menighetsbladet vil sannsynligvis avsluttes. Konsmo menighetsråd og Grindheim sokneråd ønsker å 
opprettholde et Menighetsblad og for Konsmo og Grindheim. 
 
Grindheim sokneråd søkte høsten 2018 Biskopen i Agder og Telemark om å øke antall gudstjenester i 
soknet.        
 
ØKONOMI 
Det kom inn kr 79 002,45 i offer og innsamlinger, inkludert Vipps i Grindheim kyrkje i 2018.  
Beløpet fordeles som følge: 

 Kr 16 018,- ble samlet inn til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon der hele soknerådet deltok sammen 
med konfirmanten. 

 Kr 11 236,12 ble sendt til NMS sitt arbeid i Kamerun (misjonsprosjektet). 

 Kr 3 897,37 til Byremo og Sveindal søndagsskoler 

 kr 6 816,25 til kyrkjelyden  

 Kr 2 000,- i gaver til sakristiet 

 Kr 550,- i forbindelse med Temakveldene 

 Kr 38 484,71 til diverse organisasjoner, lag og foreninger.  

 Kr 5 000,- er mottatt gjennom betalingsløsningen Vipps. 
Det regnskapsmessige resultatet for 2018 viser et overskudd på kr 10 488,61. 
Den disponible egenkapitalen utgjør ved årets slutt kr 65 204,42. Den ene fondskontoen er gjennom året 
benyttet til sakristiet, kjøp av bilde og nye benkeputer. Den er nå tom. Den andre fondskontoen «arbeid i 
kyrkjelyden» har en beholdning på kr 39 343,10 etter at mindre forbruket 2017 ble lagt til dette fondet.  
 
Fra Grindheim sokn kom det i 2018 inn kr 18 840,- i gaver til Menighetsbladet, en økning på kr 7 510,- fra 
året før. Grindheim sokneråd har også benyttet kr 3 000,- av egen kapital for å styrke bladets økonomi. 
 
Våren 2018 mottok Grindheim sokneråd henvendelse fra Grindheim helselag om at de ønsket å gi kr 25 
000,- til nye puter i Grindheim kyrkje. Quality Produkter på Snartemo ble kontaktet og innen året var 
omme, var putene sydd og lagt på plass i benkene i midtgangen. Grindheim sokneråd benyttet også kr 
19 850,- av egne fondsmidler til dette. 
 
I sommer mottok soknerådet kr 50 000,- i gave til forskjønnelse av kirkegården. Soknerådet har nedsatt en 
komite for arbeidet og håper at arbeidet blir i gang våren 2019. 
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Trosopplæringsarbeid 
Menighetens visjon for trosopplæringen er: «Tillit- tilhørighet- trygghet» Målet for 
trosopplæringsarbeidet 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 17 ulike tiltak rettet mot barn og unge i alderen 0-18 år. Av disse 17 ble 15 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. I 
planen ble det i 2018 lagt til et tiltak der dåpsbarn mottar gave på 1-, 2- og 3-års dåpsdag. Dette gjelder 
fra 2019.   
 
Menighetens konfirmant har i 2018 deltatt på 5 ordinære undervisningsøkter, en samling med Magne 
Kjetså med temaet «sorg og død», en inspirasjonssamling med Kirkens Nødhjelp i forkant av 
Fasteaksjonen, gått med bøsse i Fasteaksjonen, reist på tur til Lakkenstova, planlagt og gjennomført 
samtalegudstjeneste og deltatt på konfirmantleir i Kragerø, 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 i Grindheim kyrkje før jul.  

ÅRSSTATISTIKK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dåpshandlinger 7 12 10 4 5 6 10 

Konfirmanter 9 9 14 10 9 9 1 

Vigsler 6 1 0 2 1 2 1 

Gravferder 6 8 4 5 4 5 8 

Gudstjenester totalt 21 21  24 25 24 24 25 

Deltakere totalt 1 702 1 352 1 946 1 809 1 867 1 598 1 542 

Gudstjenester med nattverd 12 13  19 10 7 8 11 

Skolegudstjenester 2 2 2 2 2 2 2 

Familiegudstjenester 2 2 3 4 1 3 4 

Gudstjenester på Audnedal omsorgssenter 0 2 2 7 4 4 4 

Ungdomsgudstjenester 0 1 2 3 3 3 3 

Friluftsgudstjenester 0 1 1 1 1 1 1 

 


