ÅRSMELDING for Konsmo menighet 2016
KONSMO MENIGHETSRÅD HAR FRA 01.01.16-31.12.16 BESTÅTT AV:
Britt Dalan
leder, medlem i styringsgruppa for trosopplæring
Liv Birkeland
nestleder
Odd Arild Eikeland
Richart Håland
medlem i Audnedal kirkelige fellesråd
Åge Birkeland
medlem i Audnedal kirkelige fellesråd
Sven Ove Nepstad
vara til fellesrådet
Geir Ola Tveit
sokneprest
Bente Birkeland
1. vara
Gunn Elise Helle
2. vara
Jens Ågedal
3. vara
Brit Bakken Ødegård
4. vara
Oddbjørg Torhild Bjørkelid
5. vara
Menighetssekretær Elisabeth Seland har deltatt på møtene som sekretær. Ingunn Birkeland var kasserer og Elisabeth Seland bokfører.
Årsmøte i Konsmo menighet ble holdt etter gudstjenesten søndag 6. mars 2016.
Menighetsrådet har i 2016 hatt 5 møter og behandlet 25 saker.
I september var det bispevisitas i Lindesnes og Audnedal kommuner. Biskop Stein Reinertsen kom sammen med kirkefagsjef 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
for Konsmo og Grindheim i Konsmo kirke søndag 25. september.
I løpet av 2016 har nettstedet audnedal-kirken.no blitt tatt ordentlig i bruk. Trefftelleren forteller oss at sidene blir godt besøkt.
Menighetsrådet har tatt i bruk betalingstjenesten «Sping» for smart-telefon som alternativ til kontanter. På den måten kan givere gi offer i
gudstjenester, gave til sakristiet, Menighetsbladet eller takke for kirkekaffen uten kontanter. Denne ordningen kommer i tillegg til den
ordinære måten å gi offer på.
Menighetsrådet har i 2016 vedtatt planer for oppussing av sakristiet. For at planene skal realiseres, er menighetsrådet avhengig av
gaveinntekter. Ved årsskiftet var det kommet inn 43 % av midlene som trengs. Dette arbeidet fortsetter i 2017.
GUDSTJENESTER I KONSMO KIRKE 2016:
19 gudstjenester med totalt 1609 til stede. Herav:
11 gudstjenester med nattverd
4 gudstjenester med dåp
4 familie- og barnegudstjenester
3 gudstjenester med ungdom
1 konfirmasjonsgudstjeneste (på en lørdag)
I tillegg 1 friluftsgudstjeneste sammen med Grindheim kyrkjelyd v/Hanekilen friområde på Sveindal. Sveindal blæs bidro med flott musikk.
KIRKELIGE HANDLINGER
4 døpte
5 konfirmerte
2 kirkelige vielser
11 gravferder
Innmeldinger: 0
Utmeldinger: 8
Kirkerådet har fra 15. august lagt til rette for at hver enkelt selv kan bruke bank-id eller annen elektronisk identifikasjon, logge seg inn og
rette feil direkte i databasen til kirkens medlemsregister. Gjennom id-porten er det åpnet både for innmelding i og utmelding av kirken.
ÅRSSTATISTIKK
Dåpshandlinger
Konfirmanter
Vigsler
Gravferder
Gudstjenester totalt
Deltakere totalt
Gudstjenester med nattverd
Skolegudstjenester
Familiegudstjenester

2010
16
20
1
12
26
2420
10
1
5

2011
10
9
4
9
23
2254
12
1
4

2012
12
17
4
7
18
2057
10
1
4

2013
10
10
6
8
21
2244
12
1
5

2014
9
11
4
6
21
2260
11
1
4

2015
10
6
2
10
20
2086
10
0
4

2016
4
5
2
11
19
1609
11
0
4

Ungdomsgudstjenester
Friluftsgudstjenester m/Grindheim

1
1

0
1

0
1

1
1

2
1

2
1

0
1

I tillegg er to barn døpt i andre kirker, som har blitt medlemmer av Konsmo menighet.
ØKONOMI
I offer og innsamlinger er det kommet inn i alt kr 154 922,78 i Konsmo kirke i 2016. Dette beløpet er noe større enn året før, og grunnes
menighetsrådets innsamling til sakristiet.
Beløpet fordeles slik:

Kr. 21 860,- til Misjonsprosjektet på Filippinene

Kr. 24 049,- under Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon

Kr. 10 426,78 til Menighetens arbeid

Kr 38 794,- i gaver til oppussing av sakristiet

Kr 6 735,- til barne- og ungdomsarbeidet i Konsmo

Kr. 53 058,- til diverse lag og foreninger
Det regnskapsmessige resultatet for 2016 viser et overskudd på kr 20 087,34.
Den disponible egenkapitalen utgjør ved årets slutt kr 78 853,82. Fond Sakristi utgjør kr 38 794,- og to bundne fondskontoer utgjør kr 36
410,32.
I tillegg kom det inn kr 5 817,- til trosopplæringen i Audnedal i 2016 hvorav kr 4 517,- var offer fra friluftsgudstjenesten ved Hanekilen 19.
juni og kr 1 300,- var gaver mottatt i forbindelse med kirketeateret i Grindheim kyrkje 6. november.
Fra Konsmo sokn kom det i 2016 inn 10 850,- i gaver til Menighetsbladet.
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» 2. oktober.

5-åringer ble invitert til samling for å bli kjent med Konsmo kirke.

6-åringer ble invitert til gudstjeneste for å motta «Bibel for barn» i Konsmo kirke 31. januar.

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

Ungdommene på Yngres ble invitert med på Lysvåken i Konsmo kirke 22.-23. oktober. 9 deltakere hadde en spennende natt i
kirka og deltok aktivt i gudstjenesten dagen etter.

Konfirmantene deltok på leir på Lista.

Konsert med Hans Inge Fagervik for konfirmanter og foreldre i Konsmo kirke.
SKOLE/BARNEHAGE-KIRKE-SAMARBEID

Barnehagen på Konsmo har hatt besøk av prest før påske.

4. klasse fra Konsmo skole har vært på besøk i kirka.
KONSERTER

Norheimsund og Øystese ungdomskor.

Nancy Karine Sangolt

Hans Inge Fagervik

Restart gospelkor

Vi synger julen inn

Årsmelding 2016

