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Konsmo menighetsråd har fra 01.01.18-31.12.18 bestått av: 
Liv Birkeland   leder 
Britt Dalan    nestleder, medlem i styringsgruppa for trosopplæring  
Richart Håland medlem i Audnedal kirkelige fellesråd, medlem Lyngdal kirkelige 

fellesnemd  
Åge Birkeland   medlem i Audnedal kirkelige fellesråd 
Sven Ove Nepstad  vara til fellesrådet 
Bente Birkeland    
Geir Ola Tveit   sokneprest  
Jens Ågedal    1. vara 
Brit Bakken Ødegård  2. vara 
 
Menighetsrådet har selv skrevet referat fra de fleste møtene mot kompensasjon fra fellesrådet. 
Kirkeverge Ingunn Birkeland har vært sekretær på enkelte møter og har vært kasserer. Ingunn 
Birkeland/ Sissel Birkeland Håland bokfører og Tor Arvid Kristensen har revidert regnskapet. 
 
Gudstjenesteutvalg bestående av Sissel Birkeland Håland, Bjørg Hamran og Geir Ola Tveit. 
 
Årsmøte i Konsmo menighet ble holdt etter gudstjenesten søndag 11. mars 2018.    
Menighetsrådet har i 2018 hatt 4 møter og behandlet 28 saker. Alle møtene er holdt i sakristiet i 
Konsmo kirke. 
 
«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.    
 
Norheimsund og Øystese Ungdomskor hadde konsert i Konsmo kirke i påska, Restart hadde 
julekonsert og Ungdomsforeninga inviterte til «Vi synger julen inn».   
 
Menighetsrådet har utarbeidet diakoniplan og hatt et særlig fokus på diakonalt arbeid i menigheten. 
Audnedal Frivilligsentral er en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet. Stille time, lørdagskafe i 
sakristiet og deltakelse i frivilligsentralens venneklubb er blant tiltakene i vårt diakonale arbeid 2018.    
     
Menigheten har i flere år hatt misjonsavtale med Misjonsalliansen. Organisasjonen 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. Menigheten har hatt 2 offer til prosjektet, noe 
som totalt har gitt kr 15 222,50 til arbeidet på Filipinene. 
   
Arbeidet med nytt parkeringsområde ble hadde oppstart høsten 2018. Grunnarbeid, steinlegging, 
asfaltering, beplantning ble gjort. Belysning og opparbeidelse av grønne gressområder blir våren 
2019. 
 
Nytt lydutstyr ble montert våren 2018. Det gir nå alle muligheter for solosang og avspillinger i 
gudstjeneste, begravelser og vielser.  
 

Konsmo menighetsråd 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 
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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. 
 
Konsmo menighetsråd søkte høsten 2018 Biskopen i Agder og Telemark om å øke antall 
gudstjenester i soknet.        
 
Det var dette året 19 gudstjenester i Konsmo sokn med totalt 1783 til stede. Herav: 
11 gudstjenester med nattverd    
5 gudstjenester med dåp 
3/4 familie- og barnegudstjenester    
3 gudstjenester med ungdom 
1 konfirmasjonsgudstjeneste (på en lørdag)  
1 friluftsgudstjeneste sammen med Grindheim kyrkjelyd v/Flottorp Gruver. På gunn av dårlig vær ble 
gudstjenesten flyttet til Grindheim kyrkje. 
 

 

Kirkelige handlinger 
7 dåp     
8 konfirmanter 
2 vigsler   
6 gravferder 
1 utleie til gravferd   
Innmeldinger: 0   
Utmeldinger: 2 
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Økonomi 
I offergaver og innsamlinger er det kommet inn i alt kr 108 571,32 i 2018. 
 
Beløpet fordeles slik: 

 Kr. 15 222,50 til Misjonsprosjektet på Filippinene 

 Kr. 21 148,- til Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon  

 Kr. 14 337,24 til Menighetens arbeid  

 Kr 12 971,12 til barne- og ungdomsarbeidet i Konsmo 

 Kr. 4 100,24 til Menighetsbladet  

 Kr. 39 716,37 til diverse lag og foreninger 

 Gjennom bruk av Vipps har det totalt kommet inn kr 8 095,- hvor av kr 5 300,- i Konsmo kirke, 
kr 1 095,- i forbindelse med Babyssang og kr 1 700,- til Menighetsbladet. 

 
Det regnskapsmessige resultatet for 2018 viser et overskudd på kr. 16 232,59. 
Den disponible egenkapitalen utgjør ved årets slutt kr 118 518,46. Fond Sakristi utgjør kr 24 424,60 
og to bundne fondskontoer utgjør kr 36 410,32.  Fra Konsmo sokn kom det i 2018 inn 17 940,- 
i gaver til Menighetsbladet, tilsvarer en økning på kr 7 212,- fra året før. 
 
Trosopplæring 
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, Gutteklubben, Jenteforeninga, 
Yngres, 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. 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.   
 
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 2018 hatt 5 ordinære undervisningsøkter, en samling med Magne Kjetså om 
temaet «sorg og død», en inspirasjonssamling i forkant av Fasteaksjonen, deltatt i Fasteaksjonen, 
reist på tur til Lakkenstova, planlagt og gjennomført samtalegudstjeneste og deltatt på konfirmantleir 
i Kragerø 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 2016 2017 2018 

Dåpshandlinger 16 10 12 10 9 10 4 6 7 

Konfirmanter 20 9 17 10 11 6 5 7 8 

Vigsler 1 4 4 6 4 2 2 3 2 

Utleie til vigsel        1  

Gravferder 12 9 7 8 6 10 11 10 7 

Gudstjenester totalt 26 23 18 21  21 20 19 19 19 

Deltakere totalt 2 420 2 254 2 057 2 244 2 260 2 086 1 609 1 859 1 783 

Gudstjenester med nattverd 10 12 10 12  11 10 11 12 11 

Skolegudstjenester 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

Familiegudstjenester* 5 4 4 5 4 4 4 4 3 

Ungdomsgudstjenester* 1 0 0 1 2 2 0 2 3 

Friluftsgudstjenester 
m/Grindheim 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

* Barnas misjonsdag, Palmesøndag, 4-årsbok/ søndagsskolens dag og 17 .mai. 
**samtalegudstjeneste og pinsegudstjeneste 
 


