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Grindheim og Konsmo sokn
Audnedal kommune
1 Innledning
Hele 12 år er gått siden Audnedal kommune sist gang tok i mot biskopen og hans følge på reise
gjennom Nord-Audnedal prestegjeld. I vårdagene fra tirsdag 30. mars til og med søndag 4. april fikk
biskop Olav Skjevesland innblikk i Audnedal og Åseral kommuner; fra rådhus til sykehjem, skolerbarnehager, flerbrukshus/-haller – bedehus og bedrifter. Visitasgudstjenesten ble den gang holdt i
Grindheim kyrkje palmesøndag 4. april.
Tidene forandrer seg…
Kirkekontoret på Konsmo holder nå til i lyse, flotte lokaler i 2. etasje på Rådhuset. Her er kontor til
kirkeverge, menighetssekretær og sokneprest. I tillegg er der et lite oppholdsrom med bord og stoler
mellom kontorene. Sokneprestens hovedkontor er flyttet fra Åseral til Konsmo grunnet opphevelse
av presters boplikt. Ny sokneprest har også startet sin tjeneste i Konsmo, Grindheim og Åseral sokn.
Et nytt, rent og renslig bårerom i tilknytning til redskapshuset på Grindheim er på plass. Her er det
mulighet for vask og stell av den døde.
Vi har stadig økende valgdeltakelse ved Kirkevalg. I 2015 hadde Konsmo og Grindheim menigheter
oppslutning på hele 33 og 40 prosent på menighetsrådsvalget. Folkekirka er viktig og skaper
engasjementet i bygdene våre.
I tillegg er dette kommet til…
I 2006 stod et nytt Byremo bedehus klart til bruk. Bedehuset eies av Normisjon og
Misjonssambandet. Her er et bredt tilbud for mange aldersgrupper.
Frivilligsentralen i Audnedal holder til på Konsmo og driver mye frivillig og diakonalt arbeid.
Flerbrukshallen på Konsmo er bygget i tilknytning til Konsmo skole. Aktiviteten er særlig rettet mot
idrett og kultur.
Reguleringsplan for Konsmo sentrum ble vedtatt i 2015. I planen inngår areal til fremtidig utvidelse
av kirkegården, nye parkeringsområder og løsninger for bedre trafikkavvikling ved kirka.
Audnedal og Lyngdal kommuner gjorde i mai 2016 vedtak om sammenslåing i forbindelse med
kommunereformen.
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2 Soknene
2.1 Grenser, folketall og kirkemedlemskap
Audnedal kommune strekker seg langs dalføret fra Lindesnes i sør til Åseral og Evje i nord. På
vestheia grenser kommunen mot Lyngdal og Hægebostad, og i øst mot Marnardal. Vassdraget Audna
smyger seg stille gjennom dalføret og renner gjennom Øvre Øydnavann og Ytre Øydnavann på
ferden. Kommunen strekker seg over 246 450 dekar. Kommunevåpen med sagblad på grønn
bakgrunn forteller om skogens avgjørende betydning i tidligere tider.
Kommunen har to sentre; Konsmo med Konsmo kirke og kirkegård sentralt i bygda og Byremo med
Grindheim kyrkje og kyrkjegard to par kilometer nord for sentrum. Folketallet er stigende og pr
05.04.16 er antall innbyggere 1770.
Pr 01.01.16 var prosentandelen i Den norske kirke 73,8 % fordelt på 705 medlemmer og tilhørende i
Konsmo sokn og 586 i Grindheim sokn (DKR). Det er i tillegg to aktive frimenigheter; Eben Eser som
tilhører De Fri Evangeliske Forsamlinger på Byremo, og pinsemenigheten Zion på Konsmo.

2.2 Lokalsamfunnet - kultur og samfunnsliv
Trivselsfaktoren er høy blant innbyggere i kommunen. Kommunen har i lengre tid hatt gode tilbud
rettet særlig mot den yngre generasjon med blant annet boligtomter, tilskudd til bygging, god
barnehagedekning, oppfordret til næringsvirksomhet og ledige næringslokaler med
bredbånd/fibertilknytning.
Det er svært stor aktivitet og sterk dugnadsånd knyttet til frivillige lag og foreninger, gjennom
organisasjoner på bedehusene, stiftelser, skytterlag, idrettslag, ungdomslag, historielag og
bondekvinnelag. Det er gode jakt – og fiskemuligheter i kommunen både i våre vakre vann, og
laksefiske i elva. Sunde friområde ved Ytre Øydnavann med badestrand, toaletter, jungelløype,
grillplasser, gapahuk og turløype er svært mye brukt sommerstid. Stedet er tilrettelagt for
bevegelseshemmede. I tillegg er det tilsvarende friområder på Hanekilen ved Sveindal og ved
Byremosanden. Konsmoparken aktivitetsområde ved Konsmo sentrum er under utarbeidelse.
Hver av bygdene har nye, nylig påbygde eller planer om om-/påbygging av barnehager og
barneskoler. Byremo interkommunale ungdomsskole har ca 141 elever. Det er et samarbeid mellom
Audnedal og Hægebostad kommuner. Kommunen har jevnlig klasser med svært gode resultater både
i forhold til nasjonale prøver og i forhold til avgangskarakterer. Vest-Agder Fylkeskommune driver
Byremo videregående skole. Det er også etablert nybygg for Voksenopplæring i tilknytning til Byremo
VGS. I tillegg har Universitetet i Agder desentralisert studietilbud på Byremo. Kommunen har de siste
årene tatt imot 32 flyktninger. Kommunestyret har vedtatt å ta imot 15 nye flyktninger pr år fra
2017-2019. Det er også 6 mindreårige asylsøkere bosatt på Konsmo gjennom Aleris.
På Konsmo ligger Audnedal helsesenter. Her er legetjenester, fysioterapi, helsestasjon, psykisk helse,
jordmor, folkehelse, hjelpemiddelformidling, hjemmesykepleie, hjemmehjelp og familiestøtte. Nav
Audnedal og barneverntjenesten ligger også i tilknytning til helsesenteret.
Audnedal omsorgssenter med sykehjemsdrift har sin virksomhet på Byremo. Her er 8 plasser på
skjermet avdeling, 10 langtidsplasser, 1 plass beregnet til lindrende behandling og 4 korttidsplasser. I
2015 ble omsorgssenteret fylkesvinner i Fylkesmannens fotokonkurranse Gylne måltidsøyeblikk som
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rettet fokuset på de institusjoner som setter god mat inn i en helhetlig opplevelse slik at måltidene
blir dagens høydepunkt for beboerne.
Audnedal bo- og dagsenter på Konsmo består av fem boliger som er døgnbemannet og tilrettelagt for
mennesker med ulike funksjonshemminger, i tillegg til dagsenteret som er åpent fire dager i uka.
Tradisjonelt har arbeidsplassene i kommunen vært knyttet til skog- og jordbruk. I tillegg er det et rikt
og avgjørende næringsliv nyttet til trevareindustrien. Kommunen legger til rette for oppstart av
næringsvirksomhet. Sentrumsnære lokaler rettet mot næringsetablering står ledige både på Konsmo
og på Byremo. Kommunal sektor er den største arbeidsplassen med ca 137 årsverk fordelt på 230
faste ansatte.
Det finnes et stort utvalg av tjenlige lokaler til diverse aktiviteter over hele kommunen: Gamle skole-/
og grendehus, barnevandrersenter, klubbhus, idrettsanlegg, flerbrukshaller og bedehus. Aktiviteten
er stor og variert. Kommunen yter et stort økonomisk bidrag til mange aktiviteter og formål. Den
interkommunale kulturskolen er et samarbeid mellom Åseral, Hægebostad og Audnedal kommuner.
På Byremo ungdomsskole holder også Musikkverkstedet til. Folkebiblioteket i Audnedal holder til ved
Byremo barneskole, men har også en filial på rådhuset på Konsmo. Kommunen ligger høyt på utlån
pr innbygger. Bibliotekene har også blitt en viktig samlingsplass for tilflyttere og nye audnedøler.
Den kristne kulturarven og det åndelige livet har stått sterkt i kommunen gjennom generasjoner.
Bygdefolket har vært gode til å støtte opp og vist omsorg for å ivareta kirka og området rundt, både
med tid og midler. Kirkene våre er noen av de største kulturskattene i kommunen. Byggene gir unike
rammer rundt gudstjenester og kirkelige handlinger, men er lite egnet til arbeid rette mot barn og
unge eller annet foreningsarbeid. Mye av dette arbeidet har derfor foregått på bedehusene i regi av
organisasjonene der. Da Konsmo, Grindheim og Åseral sokn utarbeidet felles trosopplæringsplan i
2012, var disse organisasjonene viktige samarbeidspartnere for å synliggjøre alt det viktige og gode
arbeidet som allerede ble drevet. Mange har gjennom arbeid på bedehusene funnet en plass i det
kristne arbeidet i bygda.
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3 Kirkebygg og kirkegårder

3.1. Kirkehusene – kort beskrivelsen og vurdering
Konsmo kirke ligger noe tilbaketrukket i sentrum av Konsmogarden. Den er rammet inne av en
velstelt kirkegård med flott steinmur ut mot veien, med fjellet og heia som bakteppe. Området rundt
kirka er fredelig og skjermet fra trafikken omkring. Kirka ble bygget i 1802 av byggmester Arnt Listad.
Det er en korskirke av laftet tømmer, lys og vennlig inne. Altertavla er malt av Chr. Kastrud fra
Mandal i 1870.
Av vedlikehold og oppgraderinger siden sist visitas kan nevnes:

















Store reparasjoner i taket i 2009. Kirken var da en periode ute av bruk
Trappa ned til bårerommet ble reparert og bårerommet malt
Kirka ble malt utvendig i 2007
Ettermontering av deksler på ovnene under benkene
Innkjøp av nye salmebøker (N13) i 2014
Tre nye salmebokhyller laget av ask i fra kirkegården
Lysglobe og prosesjonskors
De største avvikene etter tilstandsregistrering av klimaskallet ble rettet opp 2015/2016
Jevnlige service- og vedlikeholdsavtaler på elektro, termografering og brannalarmsystemet
Varmedetekterende kabel utvendig under kledning, samt lynavleder
Innbruddsalarm
Brannalarm med direkte overføring til alarmsentralen i Arendal
Årlig stemming og vedlikehold av orgelet
Fastmontert lerret og projektor
Teleslynge
Plass for rullestolbrukere inne i kirka

Det er stort behov for oppgradering av sakristiet. Planene er under utarbeidelse i
menighetsrådet. I tillegg er det behov for HC-toalett i kirka, malingsarbeid på dørene mellom
våpenhus og kirkeskip og restaurering av døpefonten. På sikt ser vi behov for automatisk
ringeanlegg og energireduserende (ENØK-) tiltak knyttet til bruk og oppvarming av kirka.

Visitasmelding for Konsmo og Grindheim sokn 2016

- 6 av 24-

Grindheim kyrkje fra 1783 ligger på garden Grindheim, to kilometer nord for Byremo sentrum.
Den hvite kirka er omsluttet av gravfelt på alle kanter, men fylkesvei 460 deler kirkegårdens
vestre del fra resten. Kirkas interiør er unik med penselstrøk av rosemaler Tore Asbjørnson
Risøyne fra Fjotland, malt i 1791.

Foto: Torvald Slettebø, Høgskolen i Agder/ www.agderkultur.no

Av vedlikehold og oppgraderinger siden sist visitas kan nevnes:














Gangsti fra parkeringsplassen på sørsida til kirka
Rullestolrampe ved inngang sør
Ny løper inne i kirka
Overføring av lyd og bilde til Audnedal omsorgssenter
Prosesjonskors
Nytt lydanlegg i kirka
Projektor og lerret
Teleslynge
Innkjøp av nye salmebøker (N13) og hylleseksjon på hjul til salmebøkene.
Varmedetekterende kabel under kledning, samt lynavleder
Jevnlige service- og vedlikeholdsavtaler på elektro, termografering og brannalarmsystemet
Årlig stemming og vedlikehold av orgelet
Brannalarm med direkte overføring til alarmsentralen i Arendal

Det har over tid pågått arbeid med utarbeidelse av katalog over kirka til bruk i forbindelse med
omvisninger og annen formidling.
Her er det også sterke ønsker og synlige behov for oppgradering av sakristiet. Soknerådet har planer
om å endre romløsningen for at rommene skal bli mer formålstjenlige. Kirken vil sikres ytterligere
mot brann med tåkeanlegg eller lignende. Inne i kirka bør det bli tilrettelagt plass for
rullestolbrukere. Vi ser behov for å skifte ut stein på deler av taket og ny innbruddsalarm. På sikt ser
vi behov for automatisk ringeanlegg og energireduserende (ENØK-) tiltak knyttet til bruk og
oppvarming av kirken.
I 2011 ble det utarbeidet utleiereglement for bruk av kirkene i Audnedal. Det er også utarbeidet
vilkår for bruk og utleie av kirkene. Registrering av kirkeinventar i Kirkebyggdatabasen er nesten
fullført.
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3.2 Kirkegårdene – kort beskrivelse og vurdering
Kirkegårdene våre fremstår i dag som verdige og velstelte områder. Gravregisteret er nå elektronisk. I
samarbeid med Gravminner i Norge er gravminnene på Konsmo kirkegård, og etter hvert også
Grindheim kyrkjegard, tilgjengelige for allmennheten. Kirkekontoret får stadig henvendelser som
angår gravferdsforvaltningen, så informasjonsbehovet er stort. Sokneråd og menighetsråd inviterer
til dugnad hver vår og trofaste bidragsytere stiller villig opp år etter år.
Kirkegårdsarbeiderne er ansatt i fellesrådet. I tillegg har vi kontrakt med graver som fakturerer pr.
oppdrag. Dette samarbeidet fungerer godt. Graver disponerer egen gravemaskin. Den oppbevares i
redskapsbua på Grindheim og fraktes til Konsmo ved behov.
Gravkapasiten er god. Enkelte graver ikke bør gjenbrukes grunnet uegnede grunnforhold. Enkelte
områder bør omgjøres til urnefelt grunnet manglende dybde. På Grindheim kyrkjegard bør det i
tillegg gjennomføres geotekniske undersøkelser enkelte steder. Her er det også utfordrende i forhold
til fylkesvei 460 som deler kirkegården i to. Belastningen på denne veien påvirker også
kirkegårdsmuren.
I 2015 vedtok fellesrådet plan for forskjønnelse for kirkegårdene. Dette førte blant annet til
etablering av ny prosesjonsvei med fast dekke over Konsmo kirkegård og tanker om ny ordning for
håndtering av avfall. Her er også nevnt å vurdere tilstanden på og eventuelt fjerne de store, gamle
trærne på kirkegårdene.
Tau til senkning av båra er tilgjengelig. Det brukes etter ønske, og ved behov. Fellesrådet har ennå
ikke vedtatt bevaringsplan for gravminner. Gravminner som har en spesiell kunstnerisk karakter,
materialbruk eller historisk verdi på andre måter, blir stående. På denne måten bevares et spredt og
mangfoldig miljø av gravminner på kirkegårdene. Det er ingen faste ordninger på hvordan disse
minnene skal ivaretas eller vedlikeholdes. Kirkegårdsvedtektene ble vedtatt i 2001 og er i ettertid kun
endret i forhold til økt festeavgift og redusert festetid. Brøyting av veiene inn til kirka og
parkeringsplassene inngår i tjenesteytingsavtalen med kommunen.

3.3 Andre bygg – kort beskrivelse av menighetshus og lignende
Redskapsbua på Konsmo kirkegård fra 1992 inneholder dusj, wc og pauserom til
kirkegårdsarbeideren. I tillegg er den enkelt utstyrt med sitteklipper (som leies) med henger, liten
gressklipper, snøfres, senkeapparat og stemplingsutstyr (til målene 120x240), håndredskaper og
båretralle. På denne kirkegården er det utfordringer med å holde overflaten jevn og
fremkommeligheten god. For omtrent 10 år siden ble det tatt i bruk et nytt felt og deler av
kirkegårdsmuren ble rettet opp. Det er satt ned fastmerker på alle felt. Det frivillige brannvesenet på
Konsmo har i flere år bidratt med å spyle området utenfor kirka i til 17. mai.
I redskapsbua på Grindheim er dusj, wc og pauserom til kirkegårdsarbeideren. I tillegg er den enkelt
utstyrt med sitteklipper med henger, liten gressklipper, snøfres, senkeapparat og stemplingsutstyr (til
målene 120x240) og håndredskaper. I bårerommet står en nylig anskaffet båretralle. Gravemaskin til
graver blir også oppbevart her. Det er HC-toalett for besøkende i tilknytning til bua. Ved Grindheim
kyrkjegard har vi hjelpsomme naboer som sørger for skraping og vedlikehold av grusveier og
parkeringsplass. Grindheim Hagelag bidrar med flott stell av graver som har stellavtale gjennom
fellesrådet. Det er fastmerker på alle felt, med enkelte unntak.
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4 Kirkelige råd og ansatte
4.1. Menighetsråd, navneliste
I perioden 2015-2019 består Konsmo menighetsråd av:
Britt Dalan, leder
Liv Birkeland, nestleder
Richart Håland
Åge Birkeland
Svein Ove Nepstad
Odd Arild Eikeland
Bente Birkeland, 1. vara
Geir Ola Tveit, sokneprest
Elisabeth Seland, sekretær
I perioden 2015-2019 består Grindheim sokneråd av:
Vigdis Finseth, leder
Liv Vasland, nestleder
Lise Finseth Løland
Trond Flottorp
John Øydna
Ragnhild Margrethe Huseby Solås
Vigdis Sætre Koppen, 1. vara
Geir Ola Tveit, sokneprest
Elisabeth Seland, sekretær

4.2 Fellesråd, navneliste
I perioden 2015-2019 består Audnedal kirkelige fellesråd av:
John Øydna, leder
Richart Håland, nestleder
Trond Flottorp
Åge Birkeland
Unni Nilsen Husøy, kommunal representant
Geir Ola Tveit, geistlig representant
Ingunn Birkeland, sekretær
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4.3 Ansatte, navneliste, stilling, stillingsstørrelse og arbeidssted
Geir Ola Tveit
Sokneprest i Konsmo, Grindheim og Åseral sokn 100% stilling

Ingunn Birkeland
Kirkeverge 60 % stilling

Elisabeth Seland
Menighetssekretær 25 % stilling
Organist 15 % Konsmo kirke
Organist 15 % Grindheim kyrkje
Kirkegårdsarbeider 15 % stilling Grindheim kyrkjegard

Sissel Birkeland Håland
Kirketjener 15 % stilling Konsmo kirke

Hans Birger Vrålstad
Kirkegårdsarbeider inntil 15 % stilling Konsmo kirkegård (lønnes etter medgått tid)

Lise Finseth Løland
Kirketjener 15 % stilling Grindheim kyrkje

I 2015 ble det fornyet 10-års kontrakt med Inge Verdal på graving på begge kirkegårder. For tiden har
vi ingen lønnet i stillingen som trosopplærer. Inneværende år vil dette arbeidet bli gjort på dugnad
eller bli tilgodesett med honorar.
På kort tid er mange nye ansatte kommet til. Nesten hele staben er fornyet i løpet av et år. Det er
blitt en betydelig yngre stab, med et sterkt engasjement og stort hjerte for arbeidet i kirka.
Utfordringer er store når stillingene er små. Vi skal dekke opp omtrent 20 gudstjenester i hver kirke i
året, i tillegg til kirkelige handlinger som vigsler og gravferder som er beregnet til omtrent 20.
Stillingene krever fleksible og ansvarsfulle ansatte. Det er også mange hensyn å ta da flere av de
ansatte har et hovedarbeidsforhold utenfor fellesrådet.
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De ansatte har arbeidsoppgaver de ofte er alene om, kirketjeneren med renholdet eller
kirkegårdsarbeideren med klippingen. Med ny prest og mange nye ansatte, har det vært helt
nødvendig og viktig med jevnlige stabsmøter. Det har gitt styrke og trygghet i de nye rollene. Dette
har vært og vil også fremover være viktige møtepunkter.
Kirkevergen deltar på samlinger for kirkevergene i prostiet, ABV og har jevnlige kontakt med
kirkevergen i Åseral. Alle ansatte oppfordres til å bidra på årlige prostisamlinger, fagsamlinger for
kirketjenere/kirkegårdsarbeidere og andre kurs.
Kirkekontoret holder til i 2. etasje på rådhuset; tre flotte kontorer som tilfredsstiller alle krav til
lydisolasjon og er skjermet for innsyn. Det er også god fremkommelighet for bevegelseshemmede
med heis i umiddelbar nærhet av kirkekontoret. På denne måten er vi kommet tettere på
administrasjonen og ulike samarbeidspartnere som for eksempel regnskapskontor og medarbeidere
på servicekontoret. Kirkekontoret er nå lettere å finne frem til. I tillegg blir alle henvendelser vennlig
besvart på servicekontoret når ansatte på kirkekontoret har fri eller er borte grunnet kurs.

4.4 Styringsgruppa for trosopplæring i Audnedal
Trosopplæringen i Audnedal er organisert ut fra ei styringsgruppe bestående av:
Britt Dalan, leder, Konsmo menighetsråd
Ragnhild Huseby Solås, nestleder, Grindheim sokneråd
Geir Ola Tveit, sokneprest
Ingunn Birkeland, sekretær
Hver av menighetene er i ferd med å revidere gjeldende planer for trosopplæringsarbeidet.
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5 Kommunen og kirken
5.1 Generelle vurderinger
Det er et godt forhold mellom Audnedal kommune og Den norske kirke. De økonomiske
overføringene til fellesrådet har økt betydelig de siste årene, noe som har gitt oss større
handlingsrom og ikke minst gitt rom til å drive vår virksomhet med mulighet til å bygge opp
egenkapital. I perioden 2014-2018 bidrar kommunen med tilskudd på kr 100 000,- pr år til nye
investeringer. Dette er sårt tiltrengte midler som vi vil forvalte på best mulig måte. Fra 2018 vil
overføringene fra kommunen reduseres som følge av bortfall av dette tilskuddet. For omtrent ti år
siden bidro kommunen til at vi fikk lån gjennom kommunalbanken for å foreta større prosjekter som
blant annet renovering av takene, utvendig maling, lynavledere og varmedetekterende kabler på
begge kirkene, samt nytt bårerom i Grindheim og oppussing av bårerommet i Konsmo.
Audnedal kommune er i en situasjon der netto driftsutgifter må reduseres med 5,5 millioner innen
2019. Dette får følger for alle enheter i kommunen, -også overføringene til fellesrådet. Enhetenes
budsjetter var for 2016 i utgangspunktet kompensert for lønns – og prisvekst på 1,5 %. Dette gjaldt
også Audnedal kirkelige fellesråd.
Juli 2015 ble det fornyet tjenesteytingsavtale med Audnedal kommune. Avtalen angår leie av
kontorer, regnskapsføring/lønn, kopi/portotjenester, enkelte tekniske tjenester og fellestjenester
gjennom servicekontoret. I tillegg inngår fellesrådet i kommunens avtale med DDV for IKT og telefoni,
men fellesrådet dekker andel av avtalen og bruk selv. Den nye tjenesteytingsavtalen er priset ut fra
reelle kostnader. Dette førte til at kommunens tilskudd til andre livssynssamfunn også gikk opp.

5.2 Kirken i kommuneplanene, økonomi
Ut over de økonomiske punktene som er nevnt i punkt 5.1., nevnes ikke Audnedal kirkelige fellesråd
eller Den norske kirke tilstedeværelse i kommunens handlingsplan.
For 2016 har Audnedal kommune vedtatt overføringer på kr 1 816 000,-, (herav 100 000 til nye
investeringer) til Audnedal kirkelige fellesråd. I tillegg er interne tjenester vedsatt til kr 141 000,-.
Dette skal dekke kommunens forpliktelser gjennom Kirkelovens § 15 første og tredje ledd:
«§ 15. Kommunens økonomiske ansvar.
Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:
a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av
kirkelig fellesråd,
d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
f) utgifter til kontorhold for prester.
…
Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen
forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er
tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.»
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Audnedal kirkelige fellesråd har i handlingsplanen utarbeidet følgende driftsbudsjett for perioden
2015-2018:

Audnedal kirkelige fellesråd
Driftsbudsjett 2015-2018
Inntekter
Kommunalt tilskudd
Ivesteringstilskudd
Kommual tjenesteyting
Trosopplæring
Andre inntekter (gravstell, festeavgift,
interne overf, mvakomp)
Renteinntekter
Bruk av fond
Sum
Utgifter
Lønn og sosiale utgifter
Drift av kirker
Drift av kirkegårder
Administrasjonskostnader
Avdrag på lån
Renteutgifter
Trosopplæring
Kommunal tjensteyting
Investeringer
Sum

VB 2014
-1571
-100
-100
-367

VB 2015
-1692,8
-100
-100
-402

HP 2016
-1700
-100
-141
-370

HP 2017
-1700
-100
-141
-372

HP 2018
-1700
-150
-141
-372

-73
-80
0
-2291

-127
-75
0
-2496,8

-127
-75
0
-2513

-130
-70
0
-2513

-130
-70
0
-2563

1218
209
225
78
182
70
109
100
100
2291

1443
230,8
203
107
145
65
103
100
100
2496,8

1443
235
205
107
140
63
79
141
100
2513

1443
235
205
107
140
63
79
141
100
2513

1448
235
205
107
135
60
82
141
150
2563
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5.3 Eventuelle nye prosjekter/planer/saker
I samme periode er følgende investeringer og prosjekter prioritert:
Beskrivelse
Grindheim kyrkjegard:
Forskjønnelse kirkegården del 1
Avfallshåndtering
Oppretting Kirkegårdsmur
Utrede grunnforhold i felt A, B, C, D
Forskjønnelse av kirkegården del 2
Opparbeide parkeringsplass
Konsmo kirkegård:
Forskjønne kirkegården- del 1
Avfallshåndtering
Forskjønnelse-del 2
Opparbeide parkeringsplass
Grindheim kyrkje:
Oppgradering tilstandsregistrering
Trådløse mikrofoner
Energisparende tiltak
Innbruddsalarm
Utredning kirkegolv/grunn
Utarbeide katalog + digitalt
Tåkeanlegg
Endre romløsning sakristi
Konsmo kirke:
Oppgradering tilstandsregistrering
Sakristi
Trådløse mikrofoner/sendere
Energisparende tiltak

2015

2016

2017

2018

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
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Det er også utarbeidet investeringsplan for perioden 2016-2018 vedtatt i AKF sak 007/16 av 07.04.16.
Her er et utdrag:

2016
10001: Oppgradering Grindheim kyrkje/kyrkjegard
Oppfølging tilstandsregistrering
Forskjønnelse av kirkegården
Kirkegårdsmur
Lydanlegg
Tåkeanlegg
Utredning kirkegulv/kirkegårdsgrunn
Totalt Grindheim kirke/kirkegård

161 280

10002: Oppgradering Konsmo kirke/kirkegård
Oppfølging tilstandsregistering
Forsjønnelse av kirkegården
Trådløse sendere/trådløs mic
Totalt Konsmo kirke/kirkegård

60 000
50 000
7 000
117 000

2017

2018

Totalt

27 280
18 000
66 000
50 000

27 280
18 000
66 000
50 000
15 000
65 000

100 000
15 000
226 280

0

60 000
50 000
7 000
117 000

0

10006: Renovering sakristi Konsmo Kirke

200 000

200 000

10007: Renovering sakristi Grindheim Kirke

200 000

200 000

10008: Parkeringsareal Konsmo Kirke
Totalt

278 280

Finansiering
Bruk av fond "investering 2014-2018"
Bruk av fond- omgjort mindreforbruk 2015
Bruk avubundet fond
Tilskudd fra kommunen
Gaver / andre inntekter

151 842
16 438
10 000
100 000
278 280

103 741

103 741

465 000

103 741

847 021

200 000

103 741

100 000
165 000
465 000

103 741

151 842
320 179
10 000
200 000
165 000
847 021

Kostnader er uten mva.

Audnedal kirkelige fellesråd har mange planer om utbedringer og investeringer. Det er helt
nødvendig med oppgraderinger av ulike slag for å kunne bidra med tjenester av ønsket kvalitet til
glede for kommunens innbyggere, samt legge til rette for tilfredsstillende arbeidsforhold til våre
ansatte i tiden fremover.
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6 Kirken og skolene
6.1 Generelle vurderinger og 6.2 Samarbeid kirke-skole-barnehage
Samarbeidet mellom kirke- skole- barnehager er godt. Barnehagene har besøk av presten før de to
store høytidene jul og påske. Det er lange tradisjoner for skolegudstjenester, både for barneskolene
og ungdomsskolen. I tillegg har det vært tradisjon for at et trinn fra ungdomsskolen har vært på
omvisning i Grindheim kyrkje. Voksenopplæringen har også vært på omvisning i kirka. Dette ønsker
de å legge inn fast i sin årsplan.
Vi ønsker å synliggjøre og videreføre dette samarbeidet med å utarbeide felles plan for kirkebarnehagene og skolene i kommunen.
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7 Arbeid i menighetene
Konsmo menighet
7.1

Menighetens strategi og visjon

Menigheten har ingen overordnet visjon, men arbeider strekker seg mot Kirkerådets
visjonsdokument 2015-2018 Mer himmel på jorda. Fokuset har særlig vært rette mot et åpent,
deltakende og inkluderende fellesskap med flere frivillige av barn og voksne i gudstjenestene og
kirkekaffe etter gudstjenester for å styrke samhold i og tilhørighet til menigheten. Det arbeides
målrettet med å invitere til dåp og oppfølging av døpte i menigheten gjennom ulike
trosopplæringstiltak. Tilhørighet til kirka og kunnskap om kristen tro er viktige elementer i tiltakene.
Arbeidet med Menighetsbladet er også sentralt.

7.2

Generell vurdering av menighetslivet/menighetens åndelige situasjon

Konsmo kirke passer til gudstjenester og kirkelige handlinger, men er av praktiske årsaker lite egnet
til annet arbeid. Av den grunn har mye av dette arbeidet foregått på bedehuset.
Konsmo bedehus er bygdas storstue med aktivitet rettet mot de fleste aldergrupper. Mange ulike lag,
foreninger og organisasjoner driver et godt kristent arbeid her. Vi ser med takknemlighet på alt det
viktige arbeidet som blir drevet og ber om gode hyrder og trygge ledere til dette. Tanken om to husen menighet ønsker menigheten vår fortsatt kan være gjeldene. Huset blir også leid ut til brylluper og
selskaper. Store deler av lokalene er blitt pusset opp på den senere tid. På bedehusets årsmøte 2016
ble det åpnet for kirkelige handlinger som dåp og konfirmasjon gjennom liturgiordningene til IMF,
NLM og Normisjon. Dette utfordrer samarbeidet mellom menigheten og bedehuset.
Ved kirkevalget 2015 hadde Konsmo sokn en oppslutning på 33 prosent. Vi er takknemlige for økt
valgdeltakelse. Kirka engasjerer og er viktig for mange i bygda.
For en tid tilbake ble det gjennomført fellesmøter i samarbeid med pinsemenigheten Zion, men dette
samarbeidet har falt bort.
Menighetsbladet er felles for Konsmo, Grindheim og Åseral. Alt redaksjonelt arbeid og distribusjon
innenfor kommunegrensene, foregår på dugnad. Konsmo menighet har i tillegg hatt egen profil på
Facebook i flere år.
7.2.1 Gudstjenester: utvikling av gudstjenestelivet og gudstjenestedeltakelse
Etter gudstjenestereformen er flere frivillige engasjert som medliturger eller kirkeverter i
gudstjenestene. Dette har for det meste vært medlemmer av menighetsrådet, men det er ønske om i
å trekke inn andre frivillige i tillegg. Frivillige bidrar også med bakst til kirkekaffe.
Norsk salmebok (N13) er innført, og en engasjert organist bidrar sammen med presten vår, til at nye
salmer blir tatt i bruk. I gudstjenester som samler mye folk, blir salmer og liturgi fremvist på skjerm.
Erfaringen viser at salmesangen også løftes på denne måten.
Med ulike prester i tjeneste de siste årene, har menigheten fått erfare ulik praksis i gudstjenestene.
Vi er takknemlige for at en ny, fast sokneprest igjen er på plass og vi gleder oss til sammen å utvikle
menighetslivet videre i et mer langsiktig perspektiv.
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Vi har en lysglobe som brukes jevnlig og prosesjonskorset blir brukt i gudstjenester med dåp, samt
konfirmasjon.
Gudstjenester med deltakelse av barn og unge har blitt mer vanlig, og vi ønsker at denne praksisen
også skal fornyes og videreføres. Det er søndagsskolens dag med utdeling av 4-årsbok, utdeling av 6årsbibel, kveldsgudstjeneste med deltakelse av ungdomskor, tradisjon for deltakelse av barnekor på
17.mai og julaften, Barnas misjonsdag og LysVåken-gudstjeneste.
Det er også flere gudstjenester med særlige temaer;
- Friluftsgudstjeneste der vi feirer Skaperverkets dag
- Allehelgensgudstjeneste der vi inviterer familier til de som det er holdt gravferd for det siste året
- Barnas misjonsdag med ønske om samarbeid med misjonsorganisasjon
- Samarbeid med Misjonsalliansen i forbindelse med Alliansestevne på høsten.
- Skolegudstjeneste med Konsmo skole der temaet er høsttakkefest
Vi ser at det er en utfordring å holde på ungdommer i menigheten etter konfirmasjonsalder.
Ungdomskor, Treffpunkt og KRIK bidrar til gode tilbud for ungdommene på bedehuset. Som
menighet kunne vi ønske å bidra sterkere inn mot denne gruppa. Alpha-kurs og ledertreningskurs
kunne kanskje være noe?
Den gjennomsnittlige deltakelsen per gudstjeneste har økt tydelig siden 2010. Vi har trofaste
kirkegjengere som kommer til kirke uavhengig om sola skinner eller snøen fyker. Til større
arrangementer som konfirmasjon og 17.mai fyller vi kirka nesten helt opp. Med gudstjenester 3.
hver søndag i 7 av årets måneder, ser vi at menigheten trenger hyppigere møtepunkter for et åndelig
påfyll.
Dåpshandlinger
Konfirmanter
Vigsler
Gravferder
Gudstjenester totalt
Deltakere totalt
Gudstjenester med nattverd
Skolegudstjenester
Familiegudstjenester
Gudstjenester på
Konsmoheimen*
Ungdomsgudstjenester
Friluftsgudstjenester

2010
16
20
1
12
26
2420
10
1
5
2

2011
10
9
4
9
23
2254
12
1
4
2

2012
12
17
4
7
18
2057
10
1
4
12

2013
10
10
6
8
21
2244
12
1
5
11

2014
9
11
4
6
21
2260
11
1
4
9

2015
10
6
2
10
20
2086
10
0
4
0

1
1

0
1

0
1

1
1

2
1

2
1

*I 2015 ble Audnedal omsorgssenter opprettet og tjenestene samlet på tidligere Byremoheimen.
7.2.2 Kirkelige handlinger
Konsmofolk har frem til nå søkt kirka si til de store begivenhetene i livet. Vi har en høy andel som
velger dåp, men ser flere den siste tiden som velger ikke å døpe, eller døper andre steder. Vi ber om
at vi på best mulig måte klarer å ta vare på barna og familiene som velger dåp hos oss.
Til konfirmantene i området er det flere tilbud. Pinsemenigheten Zion, andre frimenigheter i
nabobygdene, samt organisasjoner på bedehuset gir et rikt utvalg til de unge. Vi opplever at
konfirmant-familiers tilhørighet ikke alltid er avgjørende for valg av konfirmasjon.
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Kirka gir en unik ramme rundt vigselshandlingen som få andre steder i bygda gir. Dette fører til at
andelen vielser i kirka er stor. Menighetsrådet har vedtatt at andre kristne trossamfunn kan leie kirka
til dette formålet.
7.2.3 Trosopplæring (0-18 år) – øvrig barne- og ungdomsarbeid
Nå er Konsmo sokn i ferd med å utarbeide egen plan over trosopplæringen og på nytt har det vært
møte med barne- og ungdomslag/-foreninger på bedehuset. Ved oppstarten i 2012 var tanken om en
menighet- to hus viktig. Dette ønsker menigheten å bygge videre på. Dersom det blir gjennomført
dåp i regi av organisasjonene på bedehuset, vil dette samarbeidet kanskje endre seg.
7.2.4 Undervisning voksne/voksenarbeid
Det har tidligere vært arrangert Unge- voksne-samlinger, Alpha-kurs og lignende. Det er et stort
antall bibelgrupper med mange deltakere med utspring fra bedehuset. Det er også tilbud om jevnlig
bibelundervisning på bedehuset.
7.2.5 Diakoni
Menigheten har ikke arbeidet konkret for å utarbeide egen diakoniplan. Diakoni ble tatt opp som
tema i 2014/2015 og Konsmo bedehus ble invitert til samarbeid. Det har ikke blitt noe mer ut av
dette.
Selv om vi ikke arbeider etter en konkret plan, er det mye hverdagsdiakoni i menigheten. Oppstart av
Frivilligsentralen på Konsmo har også bidratt til økt fokus på dette. Presten vår har jevnlige andakter
her. Kirkekaffe etter gudstjenestene bidrar til arenaer der en kan bli sett og tatt vare på. Vi kjenner
på utfordringen med å ta imot nye audnedøler på en god måte. Med utarbeidelse av en diakoniplan
ville vi synliggjort det arbeidet som blir gjort i dag, og gitt oss utfordringer til å være diakoner på nye
måter. Med Kirkens Nødhjelps fasteaksjon bidrar konfirmantene og menigheten hele bygda til å
fremme rettferdighet. Vi feirer Skaperverkets dag der vern av skaperverket står sentralt.
7.2.6 Misjon/SMM (Samarbeid Menighet og Misjon)
Menighetens misjonsprosjekt er knyttet til Misjonsalliansens arbeid på Filipinene. Det har over
mange år vært samarbeid mellom menigheten og organisasjonen i forbindelse med det årlige
Alliansestevnet i august. Denne dagen går offeret i kirka til misjonsprosjektet og menighetsrådet har
ønske om å bidra ytterligere. Det er flere misjons- og kvinneforeninger i bygda. For tiden er det ikke
misjonærer fra Konsmo menighet ute på misjonsmarken.
7.2.7 Kirkemusikalsk virksomhet
Ved innføring av N13 ser vi at salmesangen er blitt fornyet. Ei forsangergruppe hadde vi hatt bruk for
og vi kunne ønske oss musikalske bidrag og solosang for eksempel til konfirmasjon og høytidsdager. I
tillegg til orgelet har vi piano til disposisjon.
7.2.8 Integrering av mennesker med spesielle behov og nye nordmenn
Rullestolrampe på nordsiden av hovedinngangen og plass for rullestol i kirka er blant tiltakene som er
blitt gjennomført. Det brukes kun glutenfrie oblater og ved nattverd veksles det mellom knefall og
dypping.
Menigheten tilrettelegger konfirmasjonsundervisningen ved behov, og bidrar økonomisk til
konfirmantleiren dersom foresatte strever med denne utgiften.
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Menighetsrådet ble invitert av Frivilligsentralen til møte med frivillige lag og foreninger i forbindelse
med bosetting av mindreårige flyktninger til Konsmo. Der møtte lederen i rådet som oppfordrer
menigheten medlemmer til å støtte de tiltak som blir iverksatt.
7.2.9 Kultur, blant annet samarbeid med det alminnelige kulturliv
Konsmo kirke er en flott kultur- og konsertarena. Menighetsrådet har den siste tiden stilt seg positive
til de henvendelser som har kommet, og ønsker på denne måten å bidra til å nå bredere ut med
kristne kultur- og konsertopplevelser til bygdefolket. Det har blant annet blitt tradisjoner med Vi
synger julen inn og førjulskonsert. Dette arbeidet ønsker menigheten å videreføre.

Grindheim kyrkjelyd
7.1

Menighetens strategi og visjon

Soknerådet har aldri vedtatt noen strategi eller visjon. Et unntak er trosopplæringen, der de nylig er
utarbeidet ny plan. På møtene i rådet snakkes det jevnlig om menighetsarbeidet og de utfordringer
som foreligger, men samtalene har ikke resultert i noen formulert strategi eller visjon.

7.2

Generell vurdering av menighetslivet/menighetens åndelige situasjon

7.2.1 Gudstjenester: utvikling av gudstjenestelivet og gudstjenestedeltakelse
Liturgien som ble innført for få år siden har medført større deltakelse av frivillige. Frivillige er
kirkevert og medliturg.
Det er få unge familier til vanlige gudstjenester. Familiegudstjenestene samler mange i alle aldre.
Kirkebygget, som er fra 1783, er ikke tilpasset moderne menighetsliv. Til gudstjenester og kirkelige
handlinger er det et tjenlig rom og en nydelig ramme, men ikke til så mye annet.
Tidligere har kirkegjengerne og bedehusfolket vært de samme menneskene. I senere tid har noen
bedehusfolk sluttet å gå til kirke, men oppslutningen om gudstjenestene har økt. De nye, faste
kirkegjengerne er bygdefolk som tidligere gikk sjelden til kirke.

Dåpshandlingar
Konfirmantar
Vigsler
Gravferder
Gudstenester totalt
Deltakarar totalt
Gudstenester med nattverd
Skulegudstenester
Familiegudstenester
Gudstenester på
Byremoheimen/
Omsorgssenteret*
Ungdomsgudstenester
Friluftsgudstenester

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

0
0

1
1

2
1

3
1

*I 2015 ble Audnedal omsorgssenter opprettet og tjenestene samlet på tidligere Byremoheimen.
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7.2.2 Kirkelige handlinger
De kirkelige handlingene står sterkt i bygda. Folk er glad i kirka og ser verdien av å delta ved kirkelige
handlinger. De fleste døpte blir konfirmert i kirka, men noen få velger konfirmasjon andre steder.
I år har Normisjon vedtatt å tilby kirkelige handlinger på Byremo bedehus, men så langt har ikke slike
handlinger blitt utført.

7.2.3 Trosopplæring (0-18 år) – øvrig barne- og ungdomsarbeid
Menigheten har tidligere hatt ansatt trosopplærer sammen med Konsmo og Åseral. Nå er det ingen
ansatt, men Lys Våken og kirkerottesamling blir arrangert ved hjelp av frivillige. Soknerådet
planlegger å gi honorar til frivillige ved gjennomføring av trosopplæringstiltak.
Musikkverkstedet Byremo ønsker, i samarbeid med soknerådet, å starte et kor. Det vil trolig skje til
høsten.
Tidligere har barne- og ungdomsarbeidet på bedehuset blitt regnet som kirkas trosopplæring.
Spenningen mellom kirke og bedehus gjør nå at soknerådet satser på å bygge opp eget tilbud til barn
og unge.

7.2.4 Undervisning voksne/voksenarbeid
For flere år siden ble det holdt Alpha-kurs sammen med bedehuset og frimenigheten Eben-Eser.
Soknerådet ser behovet for å holde nytt Alpha-kurs.

7.2.5 Diakoni
Soknerådet har ikke utarbeidet noen plan for diakoni. Det er små forhold og tette bånd i Grindheim.
Det innebærer at det utføres mye omsorgsarbeid som ikke inngår i noen kirkelig plan eller statistikk,
og det er fellesskap som det er naturlig for alle å delta i.
Diakoni innebærer også å fremme rettferdighet og verne skaperverket. Soknerådet ønsker å gjøre
begge deler, men har ikke prioritert å lage noen plan for det.
Presten er på månedlige besøk på Audnedal omsorgssenter, og forretter nattverdgudstjeneste fire
ganger i året.

7.2.6 Misjon/SMM (Samarbeid Menighet og Misjon)
Menigheten har et misjonsprosjekt i Kamerun. En familie i menigheten har vært misjonærer der, og
bidrar til å gi menigheten oppdatert informasjon.

7.2.7 Kirkemusikalsk virksomhet
I forkant av en kveldsgudstjeneste i mai 2016 ble det arrangert sangstund der salmene i
gudstjenesten ble sunget. Ved denne gudstjenesten ble det sunget flere salmer som menigheten
kjente dårlig. 15-16 mennesker deltok, og det var hørbar forskjell i forhold til tidligere. Soknerådet
vil, i samarbeid med organisten, tillyse flere sangstunder i forkant av gudstjenesten.
Det er også planer om et kor, se 7.2.3.
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7.2.8 Integrering av mennesker med spesielle behov og nye landsmenn
Kirkekunst som bindeledd mellom mennesker har vært et tema i Grindheim. I regi av bispedømmets
kulturrådgiver har kristne og muslimske bønnetepper vært tema i kirka, og mennesker med ulik tro
har studert hverandres bønnetepper.
Kirkebygget egner seg ellers dårlig som samlingssted for mindre grupper.

7.2.9 Kultur, bl.a samarbeid med det alminnelige kulturliv
Soknerådet har nedsatt en kulturkomite som skal arrangere årlige kulturarrangementer. Dette har
tidligere skjedd mer tilfeldig, men kan nå komme i faste former.
Idrettslaget har tidligere vært medarrangør ved friluftsgudstjenester, men dette samarbeidet er falt
bort.

8 Samarbeid med organisasjoner og menigheter
8.1 Samarbeid med kristne og humanitære organisasjoner/institusjoner
Hvert år bidrar konfirmanter fra Konsmo og Grindheim sammen med andre frivillige til Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon. Det årlige Alliansestevnet på ettersommeren er et samarbeid mellom Konsmo
menighet og Misjonsalliansen. I tillegg har Konsmo menighet et samarbeid om trosopplæring med
organisasjonene som har sitt virke på Konsmo bedehus. Grindheim kyrkjelyd har et særlig
engasjement for menighetens misjonsprosjekt gjennom NMS.
Konsmo menighetsråd bidrar dette året med offerformål til mange ulike kristne organisasjoner og
institusjoner som blant annet Misjonsprosjektet gjennom Misjonsalliansen, KRIK, Kirkens Nødhjelp,
Søndagsskolene, NMS, Bibelselskapet, Kirkens SOS, Blå Kors, Kreftforeningen og Sjømannskirka.
Grindheim sokneråd bidrar med offerformål til blant annet Bibelselskapet, Misjonsprosjektet
gjennom NMS, Berur Street Care International, Åpne dører, Kirkens bymisjon, Maritastiftelsen,
Kirkens Nødhjelp, Ungdom i oppdrag, Stefanusalliansen, Kirkens SOS, Blå Kors og de lokale
Søndagsskolene.

8.2 Samarbeid /forsøksordninger med ande sokn og fellesråd
Det er en årlig tradisjon med felles friluftsgudstjeneste for Konsmo og Grindheim sokn. I tillegg er det
fellesgudstjenester på tvers av dalføret; Konsmo- Laudal og Grindheim – Bjelland i forbindelse med
ferieavvikling for prestene. I enkelte saker har det også vært holdt felles menighetsråd/soknerådsmøter.
I 2014 behandlet menighets-/soknerådene bispedømmerådets høring om forslag til endring i
soknestrukturen. Begge råd uttalte da at det ikke var å anbefale sammenslåing av Konsmo og
Grindheim sokn på daværende tidspunkt.

8.3 Samarbeid med andre kirkesamfunn
I dag er det lite konkret samarbeid mellom Konsmo sokn og pinsemenigheten Zion, Grindheim sokn
og frimenigheten Eben-Eser.
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9 Konklusjoner/ fremtidsperspektiv
Audnedal kommune ønsker å være fremst på kvalitet og trivsel. Dette ser vi gjennom fokus på blant
annet:






Gode oppvekstsvilkår for barn og unge der barnehager og skoler har dyktig og rutinert
personell
Verdig eldreomsorg med fokus på gylne hverdagsøyeblikk
Flotte og varierte fri- og aktivitetsområder for hele familien, idrettsanlegg og flerbrukshaller
Et yrende frivillig arbeid i ulike lag og foreninger for alle aldersgrupper
Bred satsing på kultur gjennom ulike aktiviteter og formål

Vi er stolte over å kunne oppsummere beskrivelsen av kommunen vår på denne måten. Fokus på
kvalitet og trivsel bidrar også til økte forventninger til Den norske kirke i Audnedal. Vi ønsker å være
tilstede nær livet- gjennom livet med gode tilbud fra livets begynnelse til livets slutt. Fysisk
arbeidsmiljø og tjenlige lokaler er av stor betydning for kvaliteten på tilbudene våre og trivsel for de
ansatte og våre besøkende.

Konsmo menighet
Den kristne kulturarven og det åndelige livet står stekt i bygdefolket. I Konsmo har vi et mangfold av
aktiviteter bidrar til at flere kan finne sin plass i det kristne arbeidet, som deltaker eller frivillig.
Tilhørighet og trygghet gir troen næring slik at den kan utvikle seg. Vi trenger styrke og utholdenhet i
arbeidet med å bevare enheten, slik at vi kan oppleves som to hus- en menighet. Vi må løfte frem alle
tanker om å være underveis – i samme båt- med ett felles mål, for vi trenger hverandre i arbeidet
med å styrke, utvikle og bevare den tro som vi deler.
Med en diakoniplan kunne vi synligjort og verdsatt mye av det arbeidet som Konsmo menighet
allerede driver, og synliggjort behov på nye områder. Menighetene kan også bidra sterkere inn mot
nye audnedøler og frivilligsentral, med både midler og tid.
Vi ser behov for Alpha-kurs, ledertrening eller andre tiltak rettet mot ungdommer etter
konfirmasjonsalder.

Grindheim kyrkjelyd
Økte spenninger mellom kristne miljøet i bygda medfører behov for en bevisst strategi. Det er på
ingen måte ønskelig å gjøre spenningene større, men nært samarbeid synes vanskelig i tiden som
kommer.
Årsakene til det økte spenningsforholdet er til dels utviklingen i Den norske kirke med innføring av
vigselsliturgi for likekjønnede, men også reaksjoner blant kirkens medlemmer på bedehusets
profilering.
Grindheim menighet har ansvar for at alle medlemmer i kirken skal ha et godt kirketilbud. Det er
særlig viktig at de som ikke kjenner seg hjemme på bedehuset opplever å være velkommen i kirken.
Derfor må menighetens fokus være folkekirken. Trosopplæringen er veldig viktig i denne
sammenheng. Menigheten må etablere et bredest mulig tilbud.
Alpha kurs er også et virkemiddel i møte med medlemmer som viser økt deltakelse.

Visitasmelding for Konsmo og Grindheim sokn 2016

- 23 av 24-

Involvering av kirkas medlemmer i gudstjenestefeiring og utvalgsarbeid vil også fremme tro, tillit og
tilhørighet.
På sikt er det ønskelig å normalisere forholdet mellom kirke og bedehus. Tiden vil vise hva som blir
mulig. I tiden som kommer må menigheten ta ansvar for tilbudet til sine medlemmer.
Takknemligheten er stor over alt arbeidet som drives. Mulighetene er mange i tida som kommer.
Folkekirka vil fortsatt være til stede i glede og sorg, til hverdag og fest. Vi ber om visdom og styrke i
arbeidet som ligger foran slik at vi på en god måte kan bidra til mer himmel på jorda.
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