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Konsmo menighetsråd har fra 01.01.17-31.12.17 bestått av:
Britt Dalan
leder, medlem i styringsgruppa for trosopplæring
Liv Birkeland
nestleder
Richart Håland
medlem i Audnedal kirkelige fellesråd
Åge Birkeland
medlem i Audnedal kirkelige fellesråd
Geir Ola Tveit
sokneprest
Sven Ove Nepstad
vara til fellesrådet
Bente Birkeland
Jens Ågedal
1. vara
Brit Bakken Ødegård
2. vara
Oddbjørg Torhild Bjørkelid
3. vara
Gunn Elise Helle og Odd Arild Eikeland har i løpet av året søkt om fritak for sine verv.
Elisabeth Seland har deltatt på møtene som sekretær frem til juni. Resten av året har menighetsrådet
selv skrevet referat fra møtene mot kompensasjon fra fellesrådet. Ingunn Birkeland var kasserer og
bokfører og Tor Arvid Kristensen har revidert regnskapet.
Årsmøte i Konsmo menighet ble holdt etter gudstjenesten søndag 19. mars 2017.
Menighetsrådet har i 2017 hatt 5 møter og behandlet 33 saker. Tre av møtene har vært holdt i
møterom 4 v/ kommunestyresalen, ett i sakristiet i Konsmo kirke og ett på Homstøl, på hytta til Geir
Ola.
Arbeidet med sakristiet har uten tvil vært det største prosjektet dette året. Britt Dalan, Richart
Håland og Ingunn Birkeland ble av Audnedal kirkelige fellesråd oppnevnt til arbeidskomite. De hadde
sitt første planleggingsmøte 7. februar da datoer for dugnad og oversikt over arbeidsoppgaver ble
kartlagt. Lørdag 10.juni var det klart for utrydding av inventar og møbler. Bårerommet under
sakristiet ble benyttet til midlertidig lagringsplass for blant annet border, stoler og sofa. Da var det
godt å være flere tilstede for å kunne sende møblene effektivt og raskt ned gjennom luka i gulvet.
Turid Vrålstad med flere gjorde en kjempejobb med maling av tak, vegger og dører og Odd
Nordstrøm leverte teppe. Kjøkkenet ble levert fra Hamran og montert av Richart Håland. Onsdag 5.
juli var det klart for utvasking av skap og skuffer og vegger og tak. Gardiner og lamper kom etter
hvert på plass. Innvielse av sakristiet ble hold etter gudstjenesten søndag 22. oktober 2017 og til
kirkekaffe ble det servert rekordstor marsipankake og lune kanelboller. Det ble også gitt informasjon
om prosjektet ved leder av menighetsrådet, Britt Dalan.
Den positive givergleden fra privatpersoner som vi opplevde på tampen av 2016 fortsatte videre også
i 2017. Simon Valand/ Spar Konsmo, Sparebanken Sør og Audnedal Krf har også støttet prosjektet
med betydelige summer.
Søknad om permanent oppvarmingskilde/
bispekontoret/Riksantikvaren.
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«Stille time», -et tilbud der kirka er åpen for stillhet, lystenning og av og til orgelmusikk, har blitt
gjennomført 5 ganger gjennom året. Tilbudet er godt mottatt og viser seg å være et verdifullt
supplement til annet menighetsarbeid.
Menighetsbladet er viktig for menigheten. Liv Birkeland har vært redaktør og holdt kontroll på tekst,
bilder og informasjon fra menighetslivet i Audnedal og Åseral de siste årene. Bladet er en verdifull
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formidlingskanal for å nå ut med informasjon om ulike arrangementer, men også viktig for å vise et
glimt av menighetsarbeidet utad.
Det ble tidlig dette året opprettet et gudstjenesteutvalg bestående av Sissel B. Håland, Bjørg Hamran
og Geir Ola Tveit. Dette utvalget har som formål å planlegge innhold og involvering i gudstjenestene.
Menigheten har i fire år hatt misjonsavtale gjennom Misjonsalliansen. Gjennom disse fire årene har
Konsmo menighet bidratt med kr 96 151,- til arbeidet deres på Filipinene. Misjonsalliansen jobber vi
for å bedre levekårene til barn og unge på Filippinene, for å fremme barns rettigheter og for å gi
fattige barn tilgang til helsetilbud og skolegang. De jobber med å øke kapasiteten og kvaliteten i
utdanningen gjennom bygging av klasserom og kompetanseheving hos lærere. I tillegg bidrar de i
samfunnet med prosjekter som skaper arbeidsplasser. Menighetsrådet har i 2017 valgt å videreføre
denne avtalen på ubestemt tid.
I forbindelse med reformasjonsjubileet i 2017 arrangerte Agder og Telemark bispedømme og
Tunsberg bispedømme utstillingen «Sola Gratia - Kunst og kirke i 500 år». Utstillingen ble vist i
Drammen museum fra februar til juni og i Telemarksgalleriet fra september til desember 2017.
Utstillingen viste et utvalg av inventar fra lutherske kirker, alt fra prekestol, altertavler og døpefonter,
portretter, malerier og kirketekstiler. Konsmo kirkes messehagel fra 1720-1722 var utstilt begge
plasser.
Menighetsrådet åpnet for alternative betalingsløsninger i 2016, men har endret tjensten fra Sping til
Vipps. Regnskapene for 2016 og 2017 viser inntekter på totalt kr 1 750,- gjennom disse
betalingsløsningene.
På tampen av 2017 ble Konsmo menighetsråd, Audnedal kirkelige fellesråd og ansatte i fellesrådet
bedt om å komme med uttalelser til Audnedal kommune i forkant av arbeidet med å opparbeidet
nytt og etterlengtet parkeringsområde utenfor Konsmo kirke. Vi ser frem til at arbeidet vil komme i
gang og gleder oss til å se resultater av arbeidet.
Konsmo menighetsråd har i løpet av 2017 valgt leverandør av nytt lydutstyr til Konsmo kirke. Dette
vil åpne for nye muligheter for solo-/korsang og heve kvaliteten på lyden i kirkerommet under ulike
arrangementer.
Det var dette året 19 gudstjenester i Konsmo sokn med totalt 1859 til stede. Herav:
12 gudstjenester med nattverd
5 gudstjenester med dåp
4 familie- og barnegudstjenester
3 gudstjenester med ungdom
1 konfirmasjonsgudstjeneste (på en lørdag)
1 friluftsgudstjeneste sammen med Grindheim kyrkjelyd v/Sunde friområde.
Kirkelige handlinger
6 døpte
7 konfirmerte
3 vigsler
1 utleie til vigsel
10 gravferder
Innmeldinger: 1

Utmeldinger: 22
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Økonomi
I offergaver og innsamlinger er det kommet inn i alt kr 186 208,80 til Konsmo menighet i 2017. Dette
inkluderer fasteaksjonen og gaver/ tilskudd til arbeidet i sakristiet.
Beløpet fordeles slik:
 Kr. 13 469,20 til Misjonsprosjektet på Filippinene
 Kr. 26 843,- til Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon
 Kr. 10 868 til Menighetens arbeid (ikke øremerket sakristiet)
 Kr 83 446,60 i gaver/tilskudd til oppussing av sakristiet
 Kr 11 184,- til barne- og ungdomsarbeidet i Konsmo
 Kr. 40 398,- til diverse lag og foreninger
Det regnskapsmessige resultatet for 2017 viser et overskudd på kr 19 577,30.
Den disponible egenkapitalen utgjør ved årets slutt kr 98 941, 16. Fond Sakristi utgjør kr 49 240,60 og
to bundne fondskontoer utgjør kr 36 410,32. Fra Konsmo sokn kom det i 2017 inn 10 728,- 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 Konsmo kan
- Kjenne tilhørighet til kirka
- Leve i tillit til Jesus
- Være trygge på at de er Guds barn
Konsmo menighetsråd har som et mål at barn og unge skal medvirke i minst halvparten av
gudstjenestene.» Fra «Lokal plan for trosopplæring Konsmo menighet» vedtatt i sak 19/16 av
23.08.16
Planen består av i alt 20 ulike tiltak rettet mot barn og unge i alderen 0-18 år. Av disse 20 ble 15 tiltak
gjennomført dette året. Menigheten er takknemlig for de mange frivillige organisasjonene som driver
kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid på/ i tilknytning til bedehusene. Søndagsskolene på
Ågedal/Viblemo/Konsmo, Barnelaget Spiren/ Barnekoret Levende Lys/ Between, Gutteklubben,
Jenteforeninga, Yngres og Ungdomsforeninga, Konsmo ungdomskor og KRIK er alle eksempler på
trosopplæringstiltak som drives gjennom frivillige organisasjoner, men som står oppført i vår plan.
Menigheten ønsker videre å støtte opp om dette arbeidet. Blant annet fordeles offeret på julaften
likt mellom de lag og foreninger som driver barne- og ungdomsarbeid i Konsmo. I tillegg har
menigheten kontinuerlig tilbud om babysang for barn i alderen 0-2 år.
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, kommer i tillegg.
Konfirmantene har i 2017 hatt 5 ordinære undervisningsøkter, en samling med Magne Kjetså om
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.
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Årsstatistikk
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Dåpshandlinger
16
10
12
10
9
10
Konfirmanter
20
9
17
10
11
6
Vigsler
1
4
4
6
4
2
Utleie til vigsel
Gravferder
12
9
7
8
6
10
Gudstjenester totalt
26
23
18
21
21
20
Deltakere totalt
2 420
2 254
2 057
2 244
2 260
2 086
Gudstjenester med
10
12
10
12
11
10
nattverd
Skolegudstjenester
1
1
1
1
1
0
Familiegudstjenester*
5
4
4
5
4
4
Ungdomsgudstjenester*
1
0
0
1
2
2
Friluftsgudstjenester
1
1
1
1
1
1
m/Grindheim
* Barnas misjonsdag, Palmesøndag, 4-årsbok/ søndagsskolens dag og 17 .mai.
**samtalegudstjeneste og pinsegudstjeneste

2016
4
5
2
11
19
1 609
11

2017
6
7
3
1
10
19
1 859
12

0
4
0
1

1
4
2
1

