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Sak 1/17: Årsregnskap og revisjonsmelding Grindheim soknerad
2016
Sak 2/17: Årsmelding Grindheim soknerad 2016
Sak 3/17: Evaluering av tidspunkt pa julegudstjenesten 2016
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Sak nr.:
1/17

Møtedato:
14.02.17

Arkiv:
133

Saksbehandler:
ES

Saksframstilling – Årsregnskap og revisjonsmelding Grindheim sokneråd 2016
Vedlagt ligger ferdig ført årsregnskap for Grindheim sokneråd 2016. Regnskapet er
sendt revisor. Evt korrigert årsregnskap og revisjonsmelding ettersendes når det er
klart, i god tid før møtet.
Forslag til vedtak
Grindheim soknerad vedtar arsregnskapet for 2016 tar revisjonsmeldinga til
etterretning.
Behandling i soknerådet sak 1/17 – 14.02.17
Grindheim soknerad vedtar arsregnskapet for 2016 tar revisjonsmeldinga til
etterretning.
Vedtak i soknerådet sak 1/17 – 14.02.17
Grindheim sokneråd vedtar årsregnskapet for 2016 tar revisjonsmeldinga til
etterretning.

Sak nr.:
2/17

Møtedato:
14.02.17

Arkiv:
046

Saksbehandler:
ES

Saksframstilling – Årsmelding for Grindheim sokneråd 2016
Vedlagt ligger årsmelding for Grindheim sokneråd 2016. Den skal legges frem på
kyrkjelydens årsmøte etter gudstjenesten 12. mars.
Forslag til vedtak
Grindheim sokneråd godkjenner årsmeldinga for 2016.
Behandling i soknerådet sak 2/17 – 14.02.17
Grindheim soknerad godkjenner arsmeldinga for 2016, med følgende tilføyelse: Vigdis
Koppen, Nina og Eva Tove med i soknerådets kulturkomite.
Vedtak i soknerådet sak 2/17 – 14.02.17
Grindheim soknerad godkjenner arsmeldinga for 2016, med følgende tilføyelse: Vigdis
Koppen, Nina og Eva Tove med i soknerådets kulturkomite.

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 idporten er det åpnet både for innmelding i og utmelding av kirka.
ÅRSSTATISTIKK
Dåpshandlinger
Konfirmanter
Vigsler
Gravferder
Gudstjenester totalt
Deltakere totalt
Gudstjenester med nattverd
Skolegudstjenester
Familiegudstjenester
Gudstjenester på Audnedal
omsorgssenter
Ungdomsgudstjenester
Friluftsgudstjenester

2012
7
9
6
6
21
1702
12
2
2
0

2013
12
9
1
8
21
1352
13
2
2
2

2014
10
14
0
4
24
1946
19
2
3
2

2015
4
10
2
5
25
1809
10
2
4
7

2016
5
9
1
4
24
1867
7
2
1
4

0
0

1
1

2
1

3
1

3
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.

Sak nr.:
3/17

Møtedato:
14.02.17

Arkiv:
311

Saksbehandler:
ES

Saksframstilling – Evaluering av tidspunkt på julegudstjenesten 2016
I 2016 ble de tradisjonelle tidspunktene byttet rundt på julegudstjenesten i Grindheim
og Konsmo med følgende begrunnelse: I Konsmo kirke ringes jula inn fra 17 til 18, og da
var det ønskelig at kirketjeneren skulle slippe å dra til kirka to ganger. Soknerådet har
ønsket å evaluere dette i ettertid med tanke på hvordan dette fungerte dette i praksis, og
om det har kommet noen tilbakemeldinger. I 2017 er tidspunktene lagt tilbake til slik
det «alltid» har vært, men det må planlegges videre fra 2018. Soknerådet må vurdere om
det er greit å variere, eller om det bør være et fast tidspunkt hvert år. Ett alternativ kan
være å flytte gudstjenestene én time tidligere enn det «tradisjonelle», siden mange kan
være opptatt, og ha problemer med å komme på gudstjeneste like før jula ringes inn.
Altså 1300 i Konsmo og 1500 i Grindheim, eller motsatt. Det må være to timer mellom
gudstjenestene, da enkelte i staben må delta på begge. Gudstjenestene må også
samkjøres med Åseral sin, pga felles prest.
Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Behandling i soknerådet sak 3/17 – 14.02.17
Soknerådet ønsker å ha et fast tidspunkt hvert år, og er positive til å prøve ut kl. 1500, gjerne
allerede fra jula 2017. Enstemmig vedtatt.
Vedtak i soknerådet sak 3/17 – 14.02.17
Soknerådet ønsker å ha et fast tidspunkt hvert år, og er positive til å prøve ut kl. 1500, gjerne
allerede fra jula 2017.

Sak nr.:
4/17

Møtedato:
14.02.17

Arkiv:
411

Saksbehandler:
ES

Saksframstilling – Sakristiet – veien videre
Trond arbeider med kjøkkentegninger og pris fra Hamran, samt elektrikerarbeid.
Valg av kjøkkenmateriell og utførelse kan utgjøre store forskjeller på kostnader. Hvor
mye ønsker soknerådet å bidra med selv både økonomisk og med dugnadsinnsats? Bruk
av oppsparte midler eller innsamlinger? Sakristiet som bruksrom, det bør tenkes
praktisk og enkelt. Ikke nødvendigvis slik man ønsker seg hjemme.. Er alle behov
oppfylt? Oppbevaring av konfirmantkapper, integrering av safen, vask og kokeplater?
Alf Rune og Turid Vrålstad har vært på befaring og sett på muligheter for å fjerne vegger
og arbeidet med å tilpasse gulv, vegger og tak i det nye rommet. De er interessert i å
utføre denne jobben. Det innebærer mye puslearbeid som kanskje ikke egner seg til
dugnad. Kanskje det da også er greiest at de tar seg av rivingen i forkant?
Arbeidsoppgaver som egner seg til dugnad:
- Rydde ut (hvor skal møblene oppbevares?)
- Fjerne etasjeovn?
- Rydde og kjøre bort skrot underveis
- Vaske over vegger og tak til klargjøring for maling
- Hente og montere kjøkken?
- Vaske over tak og vegger, skuffer og skap før bruk
- Skulle safen males?
Firma:
- Riving av vegger
- Tilpasse gulv, vegger og tak til ett nytt rom
- Male vegger og tak?
- Elektriker
- Rørlegger?
Audnedal kirkelige fellesråd har delegert myndighet til Lise, Trond og Ingunn for å ta
avgjørelser og gjennomføre prosjektet med sakristiet i Grindheim. Det er viktig at
soknerådet kommer med innspill på bruk av midler og hvilken grad oppgaver skal
utføres på dugnad eller ikke.
Kostnadsoverslag
Sakristiet Grindheim kyrkje
Totalt
Av disse fra Fellesrådet
Gaver /bruk av egne midler
+ mva

Beløp
200 000,118 000,82 000,-

Det betyr at kr 118 000,- er disponible nå. De reelle utgiftene til prosjektet er antydet kr
200 000,-, men dette kan soknerådet selv vurdere ved valg av ulike løsninger.

Soknerådet har tilgjengelige midler etter mindreforbruk i 2016, disponibel egenkapital
og fond «forskjønnelse kirken»/«arbeid i kyrkjelyden»
Soknerådet må komme med tanker og innspill til Lise og Trond som vil arbeide videre
med prosjektet. Økonomiske retningslinjer må gis slik at komiteen vet hvilket
handlingsrom som gjelder.
Forslag til vedtak
Sokneradet bevilger de midler som er nødvendige for at prosjektet kan realiseres som
ønskelig. Hvor midlene tas fra, avgjøres nar kostnadene for prosjektet er kalkulert.
Sokneradet stiller seg bak forslaget om a invitere til dugnad der det er formalstjenelig.
Behandling i soknerådet sak 4/17 – 14.02.17
Soknerådet jobber videre med følgende tanker: Lise og Nina lager tegning og sjekker priser
på kjøkken fra IKEA. Soknerådet synes tegningene ser greie ut, og vil gjerne lage en
prisoversikt med både oppvaskmaskin, komfyr og platetopp for å vurdere pris videre derifra.
Soknerådet ønsker å isolere yttervegger og tak. Soknerådet ber kirkekontoret om å skrive en
søknad om midler fra Sparebanken Sør til utbedring av sakristiet der det legges vekt på at det
beregnes å gjøre mye egenarbeid og dugnad. Enstemmig vedtatt.
Vedtak i soknerådet sak 4/17 – 14.02.17
Soknerådet jobber videre med følgende tanker: Lise og Nina lager tegning og sjekker priser
på kjøkken fra IKEA. Soknerådet synes tegningene ser greie ut, og vil gjerne lage en
prisoversikt med både oppvaskmaskin, komfyr og platetopp for å vurdere pris videre derifra.
Soknerådet ønsker å isolere yttervegger og tak. Soknerådet ber kirkekontoret om å skrive en
søknad om midler fra Sparebanken Sør til utbedring av sakristiet der det legges vekt på at det
beregnes å gjøre mye egenarbeid og dugnad.

Sak nr.:
5/17

Møtedato:
14.02.17

Arkiv:
134

Saksbehandler:
ES

Saksframstilling – Årsregnskap og revisjonsmelding Menighetsblad 2016
Vedlagt ligger ferdig ført årsregnskap for Menighetsbladet 2016. Regnskapet er sendt
revisor. Evt korrigert årsregnskap og revisjonsmelding ettersendes når det er klart, i god
tid før møtet.
Forslag til vedtak
Grindheim soknerad tar revisjonsmeldinga til etterretning.
Behandling i soknerådet sak 5/17 – 14.02.17
Grindheim soknerad tar revisjonsmeldinga til etterretning.
Vedtak i soknerådet sak 5/17 – 14.02.17
Grindheim sokneråd tar revisjonsmeldinga til etterretning.

Sak nr.:
6/17

Møtedato:
14.02.17

Arkiv:
308

Saksbehandler:
ES

Saksframstilling – Økonomi Menighetsblad for Konsmo, Grindheim og Åseral
Nøkkeltall l for de siste fem årene viser at Menighetsbladet strever med likviditeten. Flere år
på rad har bladet gått i underskudd. Unntaket er 2014 da annonser for de tre foregående år ble
fakturert.
Fra 2012 har gaveinntektene økt, med kr 44 900,- som gavetopp i 2015. Gaveinntektene
varierer årlig i motsetning til annonseinntektene som er omtrent like år for år. Det blir lagt
giro i bladet to ganger årlig. Dette gir en konkret påminnelse om betaling, selv om de færreste
benytter giro til innbetaling. Faste årlige annonseinntekter til bladet er omtrent kr 25 000,-.
Pris pr annonse har vært uendret i denne 5-årsperioden; kr 800,-(liten annonse) / 1600,- (stor
annonse). Hvert blad som ble trykket i 2016 hadde en kostnad på ca kr 11,-. Menighetsrådene
har ikke bidratt med midler til driften av Menighetsbladet siden 2012. Merforbruket er årlig
dekket av bladets egenkapital.
På samme tid har trykkekostnadene økt fra 38 800,- i 2012 til hele kr 68 528,- i 2016.
Utgiftene til trykking var størst i 2014 med kr 87 916,-. Dette kan forklares med at utgifter til
trykking av utgave 6/13 ble ført i regnskapet for 2014. Trykkekostnadene er variable grunnet
ulike utgivelser pr år (5 el 6), giro i bladet og frakt fra trykkeriet på Evje. Andre kostander har
gått dramatisk ned de siste tre årene. All distribusjon blir nå gjort på dugnad til forskjell fra
2012 og 2013. Kostnadene i 2016 er kun abonnement i Kristelig Presseforbund og kostnader
for banktjenester.
Oversikten viser at de årlige reelle kostandene til bladet er større enn inntektene, selv om også
kostnadene er kraftig redusert i perioden. Menighetsrådene er utgivere av bladet og på den
måten også økonomisk ansvarlige for driften. Det er også en utfordring for kassereren at store
trykkekostnader kan komme på tidspunkt der beholdningen i banken er liten.
Vedlagt følger en oversikt over nøkkeltall fra regnskapene for Menighetsbladet perioden
2012-2016.
Til sammenligning «Båndet» -Menighetsbladet for Lindesnes menighet
fra Bjørg N. Tjøm (redaktør) 30.01.2017:
Trykkes hos Bjorvand & Co, Kristiansand
Pris kr. 18 450,Mva. fritt
For 2400 ex. Båndet
A4. 24 sider. 4+4
For Båndet er kostnaden ca kr 7,60 pr 24 siders blad i motsetning til kr 11,- pr 16 siders blad
for vårt menighetsblad.
Menighetsbladet for Mandal og Holum menigheter bruker også dette trykkeriet.

De tre ulike menighetsrådene/soknerådene bes om å komme med konkrete forslag til økte
inntektene dersom dagens kvalitet og antall utgivelser skal opprettholdes. I tillegg bør rådene
komme med forslag til økonomiske retningslinjer for fordeling av ansvar mellom
menighetsråd/sokneråd og redaksjon. Hvert enkelt råd sender tilbakemeldinger til redaksjonen
som konkluderer ut fra innkomne forslag.

Forslag
1. Øke annonseprisen fra kr 800,- til kr 1 000,- for liten annonse, og fra kr 1 600,- til 2
000,- for stor annonse (Dette utgjør økt årlig inntekt på kr 5 800,- med dagens antall
annonser).
2. Redaksjonen formulerer et brev som kirkekontorene kan sende ut til bedrifter som i
dag ikke annonserer for å verve ny annonsører.
3. Artikkel i menighetsbladet om reelle kostnader og viktigheten av avgjørende
gaveinntekter for opprettholdelse av kvalitet og antall utgivelser.
4. Giro i menighetsbladet opprettholdes til to ganger pr år.
5. Antall utgivelser holdes til fem pr år. i 2017 og 2018.
6. Hvert enkelt råd bidrar med kr 3 000,- til videre drift av bladet i 2017 og opparbeidelse
av økonomisk buffer for senere. Dette forutsetter vedtak i alle tre råd.
7. Pris på trykking av bladet bør undersøkes hos andre leverandører.
8. Mål: Menighetsbladet bør være økonomisk selvbærende. Redaksjonen, kasserer og
regnskapsfører får ansvar for å holde inntekter oppe og kostnadene nede.

Nøkkeltall fra resultatregnskap Menighetsblad for Nord-Audnedal 2012-2016
Beløpene er avrundet til nærmeste hele tall.

År

Utgivelser

Annonseinntekter Gaveinntekter

2016

5

24 800

2015

6

2014
2013

Fra
m.råd

Trykkekostnader

Andre kostnader

40 050

68 528

1 778

Resultat
-5 452

25 000

44 900

69 573

1 525

-1 193

6

69 600

28 700

87 916

1 094

8 394

6

0

31 400

39 455

6 157

2012
?
Gjennomsnitt pr
år

0

38 800

45 283

13 879

2 100

-18 216

23 880

36 770

62 151

4 887

420

-5 968

Totalt
2016

-14 200

Kommentar:
Renteinntekter er ikke medregnet i oversikten.
2014: Annonser for tre forregående år ble fakturert.
2013: Kostnader til distribusjon er medregnet.
2012: Kostander til distribusjon er medregnet.
Eksempel på fakturadeltaljer fra Setesdaltrykk 2016

5/16 -16 s

4/16 -16 s

3/16 -12 s

2/16 - 16 s

1/16 -16
s

Førtrykk 12 s el 16
s

3 750

3 750

2 750

2 750

2 750

1265 stk blad

7 470

7 470

5 719

7 470

7 470

4 el 3 fargeformer

2 000

1 500

1 500

2 000

1 500

Giro
Porto adressert
post

1 470
1 222

990

1 470
990

Frakt Åseral
Porto

90

90

14 532

15 270

10 959

990

1 045

120

200

14 800

12 965

68 526

Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Behandling i soknerådet sak 6/17 – 14.02.17
Sokneradet anbefaler følgende tiltak for a bedre Menighetsblad sin økonomi:
Forslag
1. Øke annonseprisen fra kr 800,- til kr 1 000,- for liten annonse, og fra kr 1 600,- til 2
000,- for stor annonse (Dette utgjør økt årlig inntekt på kr 5 800,- med dagens antall
annonser).

2. Redaksjonen formulerer et brev som kirkekontorene kan sende ut til bedrifter som i
dag ikke annonserer for å verve ny annonsører.
3. Artikkel i menighetsbladet om reelle kostnader og viktigheten av avgjørende
gaveinntekter for opprettholdelse av kvalitet og antall utgivelser.
4. Giro i menighetsbladet opprettholdes til to ganger pr år. Den trykkes direkte i bladet,
slik Båndet gjør, i stedet for å kjøpe løse.
5. Redaksjonen selv avgjør hvor mange blad som skal utgis i året, ut ifra mengde stoff og
økonomisk situasjon.
6. Hvert enkelt råd bidrar med kr 3 000,- til videre drift av bladet i 2017 og opparbeidelse
av økonomisk buffer for senere. Dette forutsetter vedtak i alle tre råd.
7. Pris på trykking av bladet bør undersøkes hos andre leverandører. Deretter ønsker
soknerådet at trykkeriet på Evje skal kontaktes igjen, for nye tilbud, før man evt.
velger et annet trykkeri.
8. Mål: Menighetsbladet bør være økonomisk selvbærende. Redaksjonen, kasserer og
regnskapsfører får ansvar for å holde inntekter oppe og kostnadene nede.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i soknerådet sak 6/17 – 14.02.17
Forslag
1. Øke annonseprisen fra kr 800,- til kr 1 000,- for liten annonse, og fra kr 1 600,- til 2
000,- for stor annonse (Dette utgjør økt årlig inntekt på kr 5 800,- med dagens antall
annonser).
2. Redaksjonen formulerer et brev som kirkekontorene kan sende ut til bedrifter som i
dag ikke annonserer for å verve ny annonsører.
3. Artikkel i menighetsbladet om reelle kostnader og viktigheten av avgjørende
gaveinntekter for opprettholdelse av kvalitet og antall utgivelser.
4. Giro i menighetsbladet opprettholdes til to ganger pr år. Den trykkes direkte i bladet,
slik Båndet gjør, i stedet for å kjøpe løse.
5. Redaksjonen selv avgjør hvor mange blad som skal utgis i året, ut ifra mengde stoff og
økonomisk situasjon.
6. Hvert enkelt råd bidrar med kr 3 000,- til videre drift av bladet i 2017 og opparbeidelse
av økonomisk buffer for senere. Dette forutsetter vedtak i alle tre råd.
7. Pris på trykking av bladet bør undersøkes hos andre leverandører. Deretter ønsker
soknerådet at trykkeriet på Evje skal kontaktes igjen, for nye tilbud, før man evt.
velger et annet trykkeri.
8. Mål: Menighetsbladet bør være økonomisk selvbærende. Redaksjonen, kasserer og
regnskapsfører får ansvar for å holde inntekter oppe og kostnadene nede.
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Saksframstilling – Gudstjenesteutvalg
Det er ønskelig å involvere frivillige i gjennomføringen av gudstjenestene. Ved langsiktig og
helhetlig planlegging blir resultatet bedre enn kortsiktig planlegging av enkeltgudstjenester. Et
gudstjenesteutvalg er et nyttig organ for å gjennomføre dette. Geir Ola orienterer.
Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Behandling i soknerådet sak 7/17 – 14.02.17
Soknerådet ønsker å spørre følgende personer til et gudstjenesteutvalg sammen med presten:,
Jofrid Øydna, Anne Marie Vasland (andre forslag: Sven Verdal, Arne Georg og Eli
Smedsland, Jorunn Sveindal). Enstemmig vedtatt.
Vedtak i soknerådet sak 7/17 – 14.02.17
Soknerådet ønsker å spørre følgende personer til et gudstjenesteutvalg sammen med presten:,
Jofrid Øydna, Anne Marie Vasland (andre forslag: Sven Verdal, Arne Georg og Eli
Smedsland, Jorunn Sveindal).
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Saksframstilling – KRIK i Grindheim
KRIK (Kristen idrettskontakt) har henvendt seg for etablering av KRIK i Grindheim, se
vedlegg. Er dette noe som er aktuelt og som noen kan tenkes å være motivert for å engasjere
seg i?
Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Behandling i soknerådet sak 8/17 – 14.02.17
Sokneradet ønsker at det skal lages en artikkel til Menighetsblad der muligheten for
KRIK Grindheim luftes, og be om tilbakemelding fra potensielle medlemmer eller ledere.
Dersom det viser seg a være interesse, inviteres noen fra KRIK til Grindheim for a ha et
informasjonsmøte. Enstemmig vedtatt.
Vedtak i soknerådet sak 8/17 – 14.02.17
Sokneradet ønsker at det skal lages en artikkel til Menighetsblad der muligheten for
KRIK Grindheim luftes, og be om tilbakemelding fra potensielle medlemmer eller ledere.
Dersom det viser seg a være interesse, inviteres noen fra KRIK til Grindheim for a ha et
informasjonsmøte.

Hva er KRIK?
KRIK står for Kristen Idrettskontakt og har som formål å «bevare, inspirere og vinne
idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet». Gjennom arbeidet som skjer ønsker
KRIK å være et kontaktledd mellom kirke og idrettslag og arbeider på tvers av idrettsgrener,
kirkegrenser, prestasjonsnivå og alder.
Gjennom et trygt fellesskap ønsker vi at KRIKs arbeid kan bevisstgjøre eget kristent liv og
samtidig vinne flere mennesker til Jesus. Vi ønsker at de ulike KRIK-arbeidene skal være et
lavterskeltilbud hvor barn og unge skal kjenne tilhørighet. Det skal ikke handle om prestasjon,
men at man kan komme som man er og bli sett. Samtidig er evangelieformidling det viktigste
midlet i arbeidet. Det er Jesus vi vil at mennesker skal bli kjent med, og dermed er det viktig å
snakke om Han og gjøre Ham kjent.
Hva er et lokallag/hva skjer på et lokallag?
KRIK sitt arbeid rundt i distrikter drives av lokallag. Her er det mange muligheter, det
viktigste er at det er et fellesskap preget av idrettsglede, trosglede og livsglede. Det innebærer
at det skal være en form for forkynnelse i løpet av treningen/samlingen. Det er også fokus på
at det skal være et lavterskeltilbud som ikke skal være konsentrert rundt prestasjoner, men av
åpenhet og inkludering.
KRIK som menighetsarbeid:
Det er flere muligheter når det gjelder hvordan lokallag og menighetsarbeid kan fungere. Her
er noen forslag:
- Konfirmantarbeid
For eksempel får konfirmantene mulighet til å velge KRIK som valgfag. Det er noe de velger
i tillegg til konfirmantundervisningen. Når konfirmantene kommer på et visst antall KRIKsamlinger i løpet av undervisningsåret får de godkjent noen av de obligatoriske timetallene.
o KonfAction
I slutten av juni hvert år arrangerer KRIK KonfAction i Bø i Telemark. Her er konfirmantene
med på aktiviteter på dagen, det er morgen- og kveldsmøte i tillegg til andre seminarer og
aktiviteter på ettermiddag/kveld. Menigheter melder på konfirmantgrupper så de drar i samlet
tropp og har egne menighets-camper, men det er felles opplegg for alle deltakerne på leiren.
- FamilieKRIK
Familier møtes for å være sammen med andre familier. For eksempel til søndagsturer eller til
aktiviteter i gymsal. Primært småbarnsfamilier – de eldre barna kan gå på egne lokallag uten
foreldre. Men selvfølgelig – alle er velkomne, det bestemmer lokallaget selv.
- KnøtteKRIK (5-8 år/9-12 år)
Lokallag for barn i barneskolealder. Et alternativ kan være å ha KRIK-samlinger som
søndagsskole for barna under gudstjenesten.
- UngdomsKRIK (13-18 år/19-25 år)
Lokallag for ungdom. Ofte treffes de på kveldstid i helger i gymsal og gjør forskjellige
aktiviteter. Det er flere lokallag som velger å først ha treninger, også ha en ungdomsklubb i
kirke/menighetshus/bedehus etterpå for å henge.

En typisk lokallagstrening deles inn i tre: først aktiviteter for oppvarming, en pause med
andakt og bønn, deretter en hovedaktivitet. Men dette er fullt mulig å forandre på. Lokallaget
velger selv hva de ønsker å gjøre på samlingene – hvis det er ønskelig å for eksempel bare
spille fotball er det fullt mulig.
Felles for alle lokallag:
- For å få pengestøtte så må det være fem betalende KRIK-medlemmer under 26 år.
- Lokallagene må møtes minst én gang i semesteret.
- Lokallaget velger selv aldersgruppe. De alderne jeg har satt opp som eksempler
ovenfor er bare en grov inndeling, dette kan forandres etter hva menigheten tenker er
behov.
KRIK drives mye av frivillighet. Flere lokallag står «på egne ben» og har ingen kirkelige
ansatte som driver laget. Samtidig er det mange lokallag som er knyttet opp til menigheter og
er en del av arbeidet i menigheten.
Hvis det er av interesse og dere ønsker å vite mer kan dere gå inn på krik.no eller ta kontakt
med meg på stine@krik.no. Jeg kommer gjerne på besøk og vil veldig gjerne hjelpe hvis det
er noe dere ønsker å vite mer om, eller eventuelt få satt i gang noe 
Vennlig hilsen
Stine Stokkeland
Landsdekkende distriktsmedarbeider i KRIK.
Tlf: 90 88 74 80
Mail: stine@krik.no
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Saksframstilling – Lukasevangeliet i Grindheim
Elisabeth Huseby hadde lært seg Lukasevangeliet utenat, og dro rundt med forestillinger
basert på dette. Hun ønsket å komme til Grindheim den 15. mars, og Ragnhild ba soknerådet
stå som arrangør. Hun ville gjerne at det skulle arrangeres i Amfiet på vgs for å la det bli mer
lavterskel. Utleie for amfi kostet 200,- + lyd.
Forslag til vedtak
Behandling i soknerådet sak 9/17 – 14.02.17
Soknerådet ønsker Elisabeth Huseby velkommen til Grindheim, og tar praktisk og økonomisk
ansvar for arrangementet. Soknerådet ber kirkekontoret om å bidra med annonsering i infoen,
plakater og på nett. Enstemmig vedtatt.
Vedtak i soknerådet sak 9/17 – 14.02.17
Soknerådet ønsker Elisabeth Huseby velkommen til Grindheim, og tar praktisk og økonomisk
ansvar for arrangementet. Soknerådet ber kirkekontoret om å bidra med annonsering i infoen,
plakater og på nett.
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Saksframstilling – Temakveld
Det blir temakveld i Grindheim kyrkje 29. mars, med tema «Hvordan kan jeg vite at jeg er
god nok?».
Forslag til vedtak
Behandling i soknerådet sak 10/17 – 14.02.17
Det blir temakveld i Grindheim kyrkje 29. mars, med tema «Hvordan kan jeg vite at jeg er
god nok?». Det serveres kaffe og frukt. Soknerådet tar ansvar for det økonomiske, bevertning
og annonsering. Plakater/info kan sendes til kirkekontoret for videre formidling i f.eks.
Menighetsblad, nettsider o.l. Enstemmig vedtatt.
Vedtak i soknerådet sak 10/17 – 14.02.17
Det blir temakveld i Grindheim kyrkje 29. mars, med tema «Hvordan kan jeg vite at jeg er
god nok?». Det serveres kaffe og frukt. Soknerådet tar ansvar for det økonomiske, bevertning
og annonsering. Plakater/info kan sendes til kirkekontoret for videre formidling i f.eks.
Menighetsblad, nettsider o.l.

