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Grødem menighet er en tjenende, 

inkluderende og levende menighet. 
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GRØDEM MENIGHETSRÅD 
 
Det er få menighetar som er så flotte som vår, med eineståande folk som fyller kyrkja heile veka, med 

trufaste frivillige, ein stålande stab og eit godt og teneleg lokale. Ofte kan ein undervurdere dette, og 
sjå smått på det som skjer hos oss. Det må ein ikkje gjere. Dersom ein ser på statistikkane, ser ein at 

dette er ein svært aktiv menighet. Snakkar ein med einskildpersonar, ser ein at menigheten er viktig 

for mange. Her skjer kvar dag viktige møte mellom menneske og menneske og Gud. 
  

Denne årsrapporten er til inspirasjon. Bak tørre tal og kronglete setningar ligg liv. Me ønsker å vera 
ein tenande, inkluderande og levande menighet. Årsrapporten gir stikkord i så måte. Så kunne ein 

sjølvsagt ønska mangt og mykje betre. Dersom me tener kvarandre med dei gåvene me har fått, og 

lever nær Gud, livet og kvarandre, vil me sjå at til tross for alle feil og manglar, så vil livet spire fram. 
Det er Gud som gir vekst. Han treng ikkje oss, men me treng han. 

  
Så vil eg rette ein stor takk til frivillige, stab og kommune. Frivillige som gir tid og pengar, stab som 

strekker seg, og ein kommune som ser nytten av det me driv med i menigheten og finansierar store 
deler av dette. 

  

Guds fred og alt godt! 

  

Jakob Nærheim, leiar Grødem menighetsråd  

 
Utdrag av virksomhetsplanen    

Visjon: 
Grødem menighet skal være en tjenende, inkluderende og levende menighet. 

 
Verdier: 
Tjenende – inkluderende – levende 
 

Plan for menighetsutvikling: 
Barn/Unge, Diakoni/Misjon, Gudstjeneste, Medarbeiderskap.  

 

Menighetsrådet (MR) 

Menighetsrådet har i 2017 avholdt 7 møter og behandlet 86 saker. Strategisamling for menighetsråd og 

stab ble gjennomført 13. og 14. januar. 

Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning i 2017: 

 

           Jakob Nærheim, leder 

           Eldbjørg S. Spanne, nestleder 
           Trygvald Thorsen 

           Hilde Løge 
           Jan Sverre Reinertsen 

           Hilde K. L. Berge 
           Bengt Vistnes ( 1.vara) 

           Hallgeir Bø ( 2.vara) 

           Morten Goa ( 3.vara) 
           Lars Trygve Helgeland (4.vara) 

           Wenche S. Todnem (5.vara) 
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Arbeidsutvalget har bestått av Jakob Nærheim, Eldbjørg S. Spanne, Sokneprest og Daglig leder. 
 

Menighetsrådet hadde følgende ressursgrupper i 2017: Ressursgruppe for gudstjenester, Ressursgruppe 
for misjon, Ressursgruppe for diakoni. (felles med Randaberg menighet). 

 

Representanter fra menighetsrådet i Randaberg kirkelige fellesråd: Jakob Nærheim og Eldbjørg S. 
Spanne. 

 

Ansatte 

 Dagligleder 80%    Hilde Eikeland (til 01.08.17)/Stine S. Staalesen                                                                                            
                                                                   (fra 06.11.17) 

 Sokneprest 80%                                            Mona D. Gjesing  

 Trosopplæringsprest 100 %                            Hilde Sande 

 Diakonimedarbeider 70%                                Liv Helene Austbø                           

 Menighetsmusiker 70 %( 20% i Randaberg)     Harald Sævik (permisjon i 30% fra 01.08.17) 

 Konsulent musikalsk arbeid 20 % (vikar)          Reidun Goa ( fra 28.8.17) 

 Renholder 18,7%                                           Elina Fridman  

 Vaktmester 30 %    Berit K. Bø                        

 Ungdomsarbeider 50 %                                  Laudecir Daniel Kern 

 Ungdomsarbeider 10%                                  Camilla Marian Cazon (midlertidig frå 01.08.17)  

 Konfirmantprest 20%                                     Geoffrey A. Holtmann (vikariat for Mona) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Prost                                                                                                    Kjetil Aano  

 Kirkeverge                                                                                        Rune Skagestad  

 

Frivillige 

Grødem menighet har rundt 130 frivillige som bidrar i menigheten. Mange av disse bidrar på flere 
områder, og sørger for at vi har en levende og engasjert menighet. Tusen takk til alle dere som er 

frivillige. Vi er ingen menighet uten dere! 

I februar arrangerte menighetsråd og stab medarbeiderfest for alle frivillige. Helge Gard hadde et 

foredrag for oss. Etterpå var det duket for mat og prisutdeling. Rundt 70 frivillige var med denne 

kvelden.  Det ble også i 2017 arrangert egne ledersamlinger for ungdom sammen med Randaberg 

menighet. Mange av ungdommene som har gått lederkurs har nå oppgaver i menigheten.  

Tusen takk til hver enkelt av dere som har vært frivillig i 2017! DIN innsats er viktig. Du er viktig for 

fellesskapet, og vi håper at fellesskapet er viktig for deg.  
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GUDSTJENESTELIVET         
 

Takk til alle frivillige som har vært med i gudstjenestene som forsangere, musikere, vertskap, teknikere 

og kirkekaffegrupper. De har alle gjort en stor innsats for å legge til rette for flotte gudstjenester. 

Statistikken for 2017 viser en liten nedgang i gudstjenesteoppmøtet.  

 

*inkludert skole- og barnehagegudstjenester. 

 

Noen sammenligninger fra tidligere år:  

Gudstjenester i Grødem kirke: 

 8 gudstjenester tilrettelagt for barn – snitt deltakere 233  

 2 skolegudstjenester – 1100 deltakere (1037 i 2016) 

 2 barnehagegudstjenester – 260 deltakere (359 i 2016) 

 3 konfirmasjonsgudstjenester – 676 deltakere (981 i 2016) 

 2 julaftensgudstjenester – 1050 deltakere (996 i 2016) 

 10 familiegudstjenester (ikke medregnet gudstjenester julaften) snitt deltakere 178 (166 i 

2016) 

 

Litt mer statistikk for Grødem sokn: 

 35 ble konfirmert 

 13 personer meldte seg ut av Den norske kirke.  

 1 personer meldte seg inn i Den norske kirke. 

 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Antall gudstjenester*    54 52 51 53 54 55 51 55 55 

Totalt.antall tilstede* 8506 8710 9226 9279 8 846 10 846 9 692 10 299 11 242 

Gj.snitt pr. gudstj.* 156 168 180 175 164 197 190 187 204 

Offerinntekter 284 164 245 464 265 893 318 313 259 920 267 247 276 873 259 027 267 128 

Offer gj.snitt pr. gudstj.    5262    5114 5214 6 006 4 813 5 686 5 429 5 286 5 452 

Antall nattv.gudstj. 27 35 29 21 20 30 25 23 23 

Gj.snitt til nattverd 82 89 90 99 79 102 103 87 76 

Antall døpte 27 28 39 34 32 39 40 43 38 

Vigsler 1 1 1 3 6 5 2 2 3 

Gravferder 8 10 2 7 8 6 4 5 4 
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MUSIKKLIVET 

Sommerkonserter 2017 

Vi har hatt 6 sommerkonserter enkelte onsdager sommeren 2017 der det også har vært cafesalg og 

kjøkkenhjelper. Disse har foregått i tidsrommet fra 1130 til 1200. Legger ved en oversikt fra Excel 

27 05.jul Ragnhild og Terje Hadland, sang og piano 

29 19.jul Elin Michaelsen, fiolin 

30 26.jul Sven Viste, sang 

31 02.aug Espen Behrens, trompet 

32 09.aug Isabel Espelid, operasang 

33 16.aug Harald Sævik, piano 

Overskudd -955,50 

 

Som man kan se er det negativt overskudd, men det kan være at det ikke gjør noe, da vi mange år har 

fått støtte til disse konsertene (noen tusenlapper). Det har ikke blitt meg opplyst  hvor mye den støtten 

er. Det har gjennomgående vært høy kvalitet på alle disse sommerkonsertene. Gjennomsnitts 

besøkende på sommerkonsertene var: 56,6 pr. konsert.  

Påskekonserter i 2017 

22. mars 2017 Harald Sævik 

29. mars 2017 Espen Behrens 

5. april 2017 Elin Michaelsen 
  
  

 Totalsum 
  

 -   1 219,20 
  

Vi har hatt tre påskekonserter i 2017. Gjennomsnittsbesøkende var her: 28,67 pr konsert. Negativt 

overskudd, men støtten vites ikke her.  

 

Adventskonserter i 2017 

Vi har hatt tre adventskonserter i 2017, disse er: 

 
29. November –  Sven Viste og Rita Sørensen, sang  

6. Desember –   Dagfinn Egeland, sang  
13. Desember – Harald Sævik, piano og orgel 

De to siste artistene byttet plass, da Dagfinn plutselig ble syk. Regnskap er ikke lagd for 

adventskonsertene. Gjennomsnittsbesøkende var ca. 40 (estimert) 
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Musikk i gudstjenesten 2017 

Vi har i 2017 hatt en god del forskjellige solister/artister i gudstjenestene. Her følger en liste over 

disse: 

Forsangerne: Trygvald og Anne Gurine Thorsen, Elin Berg, Asbjørn Eriksen, Odd Arne Berge, Reidun 
Goa, Katrine Gundersen, Cathrine Immerstein, Bente Eggebø, Arvid Bø, Toril Espedal og Jakob 

Nærheim. Faste musikere i menigheten: Geir Harald Hjelleset, Jan Sverre Reinertsen og Lars Trygve 

Helgeland.  

Andre kor, solister og grupperinger som har deltatt er: Grødem Barnekor, Soul Children, Randaberg 

musikkorps, Credimus, Harald Sævik og Irene Eskildsen, David Petterson, Asbjørn Eriksen, Martin 
Strandstø, sang og musikk av konfirmantene, Målfrid V. Bjåstad, Dagfinn Egeland, musikere Torleif 

Kvitno og Kjell Rune Fjellheim, Kristian og Marie Gilje, Mannskoret, Espen Behrens, Sven Viste, Cor 
Lattè, Hilde Svela, Inger Elin Hetland, Aina og Aril Schøld, barnearbeidet i menigheten, bandskolen, 

Gunnlag Gilje, Synnøve Aanensen, Kari Arnøy, Torleif Jonassen, Randaberg Yngre Mannskor 

I tillegg har Grødem kirke blitt leid ut til en rekke offentlige og private arrangement, møter, konserter 
og begivenheter med mer.  Blant flere ting kan vi nevne: Nyttårsmottakelse kommunen, konsert med 

Maishe Mema, Øklands julekonsert. 

 

 

BARN OG UNGDOM 

Trosopplæringstiltak 2017 

 

4-årsboka    

Fredag 20.okt ble alle 4-åringer på Grødem invitert til en samling i kirka. Her fikk de mat, pyntet ei 

bilderamme med aftenbønn, og de var med på samling hvor de fikk hører bibelfortellingen ”Sauen som 
ble funnet”. Barna får også stifte bekjentskap med søndagsskolen sin maskot – ”Bob Kåre”. Søndag 

22.okt fikk barna komme frem i kirken og motta en barnebibel fra menigheten. 14 barn kom på samling 

og/eller gudstjenesten og fikk 4-årsboka. Trosopplæringsprest Hilde Sande hadde samlingen sammen 

med frivillige, og Hald Studenter Henriette og Betania. 

 

Lys Våken    

Det er gøy å få invitere inn 6. klassingene på Grødem til overnatting i kirken første helgen i desember, 

2-3.desember. Det var i alt 19 barn som kom. Det utgjør 41% av alle sjetteklassingene i målgruppen.  

Hele kvelden er et program og i år startet en med Refleksløype. Det ble en stor suksess. Så var det 

samling i kirken hvor reglement ble satt, og hva vil det si å være «lys våken»? Gruppa ble så delt i små 

grupper igjen til søndagens gudstjeneste. Hvor alle hadde ulike oppgaver.  

En del av årets program med tider var endret på ut i fra tidligere års tilbakemeldinger om måltidet. 

Dette tacomåltidet trenger ikke å være for seint.  

Resten av kvelden var fylt med øvelse og dans til «Lys Våken» sangen, KRIK, formingsaktiviteter, film 

og kvelden ble avsluttet med bønnevandring og en God natt historie. 

Fin gjennomføring på søndagens gudstjeneste. Takk til ledene og foreldre som var med å bidrog. 
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Tårnagent helg   

21. -22 april 2017 deltok 25 barn på tårnagenthelg i Grødem kirke. Som utgjorde 53 prosent i 
målgruppen. Vi arrangerte tårnagenthelt for 3. klassinger for 8. gang på rad. Opplegget var relativt 

likt som året før. Barna får møte en politimann som forteller om å være kristen og politi. Spennende. 
Vi hadde skattejakt der barna samlet ledetråder. Vi tok turen til Randaberg kirke for å utforske kirken. 

I tårnet fikk de treffe en munk som fortalte om kirkeklokken og tårnets betydning. Vi øvde til 

gudstjenesten og spiste «flaggemussuppe». Til slutt fikk vi møte en ukjent gjest som trengte hjelp til 
å løse et bibelmysterium. 

Søndag var alle med i gudstjenesten og fremførte Tårnagentsangen. Det skulle løses det siste mysteriet 

og vi fikk hjelp av Jonny Holms  

 

Babysang 2017 

Babysang er et tilbud til mor/far og barn der vi har en samling på ca 30 min. Vi synger, hører på 

musikk, gjør bevegelser, spiller instrumenter, har sangleker og regler. Gjennom babysang ønsker vi å 
skape et sted der alle kjenner seg velkommen og sett. Ikke minst ønsker vi å lære dem sanger og 

bønner som de kan bruke i hjemmet. Videre håper vi at de vil komme tilbake til andre aktiviteter i 

kirka. Babysang er i kirken kl 10.30 hver fredag (utenom skolens ferier). Tidligere ble barna delt i to 
grupper etter alder (0-6mnd og 6mnd+), men dette har ikke vært praksis i 2017. Dette grunnet 

mangel på frivillige til å lede gruppene, samt at de fleste barna er i alderen 5-8 mnd, og derfor 
fungerer fint som en gruppe. Oppmøtet har i 2017 har variert fra 5 – 15 barn med foreldre. I 2017 har 

trosopplæringsprest Hilde Sande hatt ansvar for babysang, utenom november og desember hvor 

Ingrid Andreassen Waage har vært vikar for henne. I 2017 har Glaucia Martins deltatt som frivillig 
leder. Målet var at hun etter hvert skulle lede en gruppe selv, men det har ikke vært aktuelt ennå. Det 

har blitt servert salat i kafeen etter sangstunden. Studentene våre fra Brasil; Betania og Henriette har 
laget denne samt hjulpet til med praktiske oppgaver.  Babysang er et fint møtepunkt både for barn og 

hjemmeværende foreldre.  

 

Grødem barnekor 2017 

Det har i løpet av 2017 vært ca 45 barn fra 4 år til 4. klasse med på en eller flere barnekorøvelser. Av 

disse var det 15 betalende medlemmer.  

Reidun Goa var dirigent frem til våren 2017 sammen med Inger Therese Grødem og Elisabeth 

Steinsbø som medledere. Koret har hatt øvelse annen hver onsdag fra kl.17.15 – 18.00 (oddetallsuker 

ut vårhalvåret) etter Middag i Kiren. Koret hadde en opptreden på gudstjeneste i Grødem kirke.  

Fra høsten overtok Kamilla Berge Koret. Koret øver annen hver uke, etter Middag i kirken, i 
partallsuker, fra kl. 17.15 – 18.00. Koret hadde to opptredener på høsten. (24. september og 

24.desember)  

 

Småbarnssang 2017 

Høsten 2017 startet vi opp småbarnssang – og ble i forlengelse av Middag i kirken. Annen hver onsdag 

fra kl. 17.15 -18.00 og for de som var 1-4 år.  Opplegget er enkelt og er laget ut i fra 

babysangprogrammet. Foreldre er også med og hjelper hver sitt eget barn.  Interessen har vært stor.  

Dette er foreløpig ikke et betalende arrangement – vi registrerer kun oppmøtet. 
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Randaberg Soul Children 2017     

Randaberg Soul Children drives i samarbeid mellom Randaberg og Grødem menigheter, og har også et 

samarbeid med Randaberg Soul Teens og Bandskolen.  

Koret er tilknyttet Soul Children-bevegelsen i Norge, der visjonen er «å vinne og bevare unge for Jesus 
Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i». Soul Children legger stor vekt på det musikalske 

uttrykket, og dette skal være tilpasset målgruppen.  

Det musikalske, det sosiale og det åndelige er like viktig, like store og har likt fokus i arbeidet vårt. 

Styret har bestått av Elin Frostestad(dirigent/musikalsk), Jan Arthur Grip Nilsen:(åndelig), Odd Arne 

Berge (praktisk/ administrativt), Aina Økland Schøld (sosialt), Lars Helgeland (økonomi).  

I tillegg har koret en aktiv og engasjert foreldregruppe som deltar på øvelsene som aktivitetsledere og 

kjøkkenpersonale. 

Koret øver hver mandag kl 18.30 - 20.00 i Grødem kirke.  

Høydepunkter og nøkkeltall for 2017: 

 31 øvelser.  

 6 opptredener 

 Åpning av Randaberg Kulturscene, Varen 

 Deltatt på scenen under «Stafett for livet» og som deltakere 

 Julebord sammen med Randaberg Soul Teens og Bandskolen.  

 41 betalende medlemmer pr.31.12.2017. 

 

Middag i kirka 2017 

Middag i kirka har nå vært halvannet år på onsdager i oddetalls uker. Med korøvelse som påfølgende. 

På høsthalvåret startet vi opp igjen med middag i partallsuker hvor tilbudet fortsatt henger sammen 

med korøvelse og ny oppstartet småbarnssang.  

Det har til sammen vært 7 frivillige fra menigheten på kjøkkenet for å lage mat, pluss to Hald-studenter 

vår, Anna og Lauren.  

På høstsemesteret var det 8 frivillige fra menigheten og 2 Hald-studenter Henriette og Betania som har 

hjulpet til.  

Menyen er enkel, men god. Kjøttboller med potetstappe og grønnsaker og pølselapskaus. Tusen takk til 

de frivillige på kjøkken. De gjør en kjempeinnsats for å skape et godt sosialt miljø for barnefamilier i 

kirka. 

Grødem søndagsskole  2017 

I 2017 hadde Grødem søndagsskole 23 betalende medlemmer. I tillegg er det en del som går fast som 
ikke har betalt. Ofte er også barn av dåpsfølget eller andre besøkende innom søndagsskolen. 

Søndagsskolen i Grødem har vært delt inn i tre aldersgrupper: 0-4 år, 4 år -4. kl og 5klasse+ i flere år, 

det er i endringsfase for tiden. Den miste gruppa er lagt ned, hvor vi heller ønsker å bruke ressursene 
til den mellomste gruppa. Prøvde en gang på høste å få den miste gruppa opp igjen, men uten noe 

resultat. 

Gruppe fra 5 år – 4 kl 

Ledere våren 2016: Elin Frostestad, Jan Arthur Grip Nilsen, Alf Arne Rannestad, Helene Eskildsen, Inger 
Therese og Hilde Eikeland 
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Ledere høsten 2016: Elin Frostestad, Jan Arthur Grip Nilsen, Alf Arne Rannestad, Helene Eskildsen, Hilde 

Eikeland og Inger Therese Grødem. 

Det har også vært «slushere» med som medhjelpere 

Gruppa fra 5 kl > 

Ledere: Jone Areklett, Håkon Hasting og Torger Vistnes. 

Programmet for denne aldersgruppa er variert. Men hovedtyngden er bruk av Sprell Levende.  

Det benyttes også å gå ut eller i gymsalen til Grødem skole. Det blir allikevel holdt en andakt.  

Lederne har hatt fire ledersamlinger – to i vårsemesteret og to i høstsemesteret.  

Reidun Goa, trosopplærer 

2-4 klubben 2017 

2-4 klubben er en klubb for gutter i 2-4. klasse og drives av frivillige fedre. Vi møtes annenhver fredag 

kl. 18:00 og holder på til 19:30, eller senere ved utflukter. 

 

Det pleier å komme 10-25 gutter hver gang. Det er en aktiv og glad gjeng; og vi har funnet ut at det 
fungerer best når vi har ulike fysisk aktiviteter ute eller i en gymsal/svømmehall etc. I 2017 har vi blant 

annet besøkt politistasjonen og skoleskipet Gann. Vi har vært på bowling og på gårdsbesøk og klappet 

kalver. I september var vi kjempeheldige med blå himmel og vind på drageturen til Mastravarden. Vi er 
opptatt av at 2-4 klubben skal være gøy og lærerik. Som tidligere fortsetter vi med klare korte andakter 

med så klare poenger at barna bør huske dem etterpå. 

Vi har hatt et frafall av ledere i 2017, Gaute Bø trakk seg i sommer, Jens Olav Sandskjær og Jøran Svela 

trakk seg nå i vinter. En stor takk til dem for tiden de har vært med! Lederne ved inngangen i 2018 er 

Jan Erik Aanestad, Arnfinn Hjelleset og Einar Fredriksen.  

 

I 2017 opprettet vi en facebookside hvor vi holder programmet oppdatert og sender ut beskjeder til 
foreldre. Vi opplever at det fungere mye bedre enn SMS og program på kirkens nettsider. Den finnes 

her: facebook.com/groups/24klubben. 

Einar Fredriksen, 25.02.18 

Skolelaget på Grødem skole  2017 

Laget har samlinger i aulaen på Grødem skole. Laget drives i samarbeid med lærer Torger Vistnes og 
trosopplæringsprest Hilde Sande. Laget er tilknyttet NKSS. Vi har hatt 30 samlinger dette året som 

foregår i storefri på torsdager og onsdager på høsthalvåret. Det kommer fra 20 til 30 elever på 
samlingene våre. Samlingene består av en andakt, lek og av og til mat. Det spilles lovsanger på 

projektoren og det vises andakts filmer fra Preik-TV. Vi har sett flere av episodene av “Guds 
lærlinger”. Det har vært lærere, kirkelig ansatte og frivillige fra menigheten som bidrar med andakter 

på disse samlingene. 

Grødem skolelag har i inneværende år hatt 7 styrerepresentanter(Sjur Eggebø, Magnus Romedal 
Nærheim, Oskar Odland Bø, Erlend Røyseland, Johanna Romedal Nærheim, Maja Gilje Petterson og 

Maria Andersen, Ole Martin Nybø og Andreas Hegreberg. Ungdommene er veldig positive og 
samarbeidsvillige. De gjør en flott innsats og tar ansvar på samlingene hver torsdag med ledelse, lek, 

lyd etc! Skolelaget har byttet dag fra torsdag til onsdag. Dette på grunn av timeplan til enkelte elever.  

Skolelaget er et miljøskapende tiltak på Grødem skole og viktig for alle de kristne ungdommene som 
går der! Her får også mange ungdommer høre Guds ord som de kanskje ikke får gjort andre steder. I 

bibelen finner vi disse løftene om Guds ord: «Slik skal også mitt ord være, det som går ut av min 
munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha fremgang med 

alt som jeg sender det til.» (Jes 55:11). Vær med og be for LAGET og barna/ungdommene på Grødem 

at Jesus blir trodd, elsket og etterfulgt av enda flere. 

https://www.facebook.com/groups/24klubben/
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Ten-Gruppa 2017 

Ledergruppa:  

Hilde Sande – kontakt fra staben fra januar 2017 

Nils Endre Eikeland, Henning Bø, Øyvind Ingemundsen, Arnfinn Hjelleset, Katrine Gundersen. 

Torger Vistnes og Alf Arne Rannestad  

Ungdomsledere: Vemund Eikeland og Lars Løge. 

 

Ten-Gruppa har hatt samlinger i kirken og i nærområdet annenhver fredag, - Totalt 8 samlingervåren 

hvor den siste gangeen var overnatting på Bru. Det ble noen mindre på høsten grunnet en del andre 

ting///samlinger. Blant annet så var menighets weekend en grunn. Så til sammen var det 5 samlinger 

på høsten hvor en av de var «Versus» i forbindelse med HalloVenn.  

Aktivitetene er mange og varierte: Bowling, lets dance, gymsalen på Grødem skole, turer, Kick off på 

høst, pepperkakebaking, 50 leken, kanopadling gikk ut på grunn av værforbehold.  

Tenn gruppa har rundt 60 medlemmer og som kommer jevnt over hele året, men det er ca 35 betalende. 
Lederne/frivillige gjør en kjempe jobb og stiller i «turnus» til annen hver fredag. Det er alltid 2 eller 3 

ledere som stiller.  

Det er alltid en form for andakt i løpet av treffet/møtet. 

 

Konfirmanter  2016/17 

I 2017 hadde vi 35 konfirmanter som fulgte undervisningen og 34 konfirmanter ble konfirmerte i Grødem 

kirke våren 2017. Dette er en oppslutning på 81 % (Totalt 43 tilhørende i kullet). 

25 konfirmanter ble konfirmerte lørdag 29. april og 09 ble konfirmerte søndag 30. april. Lørdagen er 

fremdeles den mest populære konfirmasjonsdagen.  

Undervisningsopplegget som brukes i Grødem menighet heter konf.no. Dette er et nettbasert opplegg 

som er laget av Tomas Mjelde Røsbak. Konfirmantene får hver sin konto på konf.no og kan logge seg 
på for å finne beskjeder, se oppmøtet sitt og forberede seg til ukens undervisningstema. Før hver 

konfsamling, blir det lagt ut litt informasjon om tema med linker til kommentarer, musikkvideoer og 
filmsnutter. Konfirmantene har hatt samlinger på onsdager fra kl. 18.00 – 19.30. Til sammen hadde de 

12 slike temasamlinger. Hver samling avsluttes med en Quiz med spørsmål ut fra dagens tema.  

Konfirmantene velger en aktivitet som de ønsker å følge i løpet av året. Det var 02 musikk-konfirmanter, 

31 KRIK-konfirmanter og 02 Ung Kirke Plus-konfirmanter. Musikk-konfirmantene deltok fast i 

ungdomskoret Randaberg Soul Teens, Credimus eller i band-skolen, mens KRIK-konfirmantene deltok 
på 5 KRIK samlinger og Ung Kirke Plus-konfirmantene deltok på 5 Ung Kirke på Grødem og 05 Ung 

Kirke på Randaberg.  

I desember-februar hadde ikke konfirmantene hjemmegrupper fordi det var ikke nok vertsfamilier som 

kunne være med på opplegget.  

Konfirmantene reiste på weekend til Utsyn på Finnøy 3.-5. februar. Utsyn er et flott leirsted og passe 
stort for Grødem menighets konfirmantkull. Temaene som ble tatt opp på weekenden var sex og 

forelskelse, rus og alkohol og gudstjenesten. Konfirmantene hadde gudstjenesteverksted på lørdagen 
hvor også menighetens musikalske leder, Harald Sævik, var med. På søndagen dro vi tidlig fra Finnøy 

og konfirmantene bidro inn i gudstjenesten i Grødem kirke.  

Tirsdag 04. april gikk konfirmantene med bøsser under årets fasteaksjon. Det er Kirkens Nødhjelp som 

står for denne årlig aksjonen. Vi fikk god hjelp av foreldrene som lagde kveldsmat på kjøkkenet, kjørte, 

registrerte og telte penger. Vi samlet inn 24 802 kr! Dette sikret rent vann til 124 mennesker! 

Konfirmantene deltok på 3 søndagsgudstjenester hver, 5 ungdomsgudstjenester i Ung Kirke Grødem på 

søndagskveldene og var også gudstjenestevert på én gudstjeneste hver.  
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Onsdag 29. mars var det festkveld for konfirmanter med foresatte. Kvelden begynte med en 

gudstjeneste i kirken og ble avsluttet med konfirmantfest i menighetssalen. Foreldre stilte med kaker 
og salat, mens maten ellers ble bestilt utenfra. Det var godt oppmøte og god stemning. Menighetsrådet 

stod for festen. De ordnet i stand på forhånd og ryddet etterpå, og Eldbjørg Sande Spanne ledet festen. 

Programmet besto av noen kåringer, leker, sang og visning av bilder.  

Konfirmantene fikk tilbud om å delta på lederkurs i menigheten etter konfirmasjonstiden. 6 konfirmanter 

takket ja til dette, og 4 av dem var med som ledere på konfirmantweekenden i 2018.  

Geoffrey Alexander Holtmann, konfirmantprest i menigheten hadde hovedansvar for konfirmantarbeidet 

med hjelp av Laudecir Daniel Kern, ungdomsarbeider. 

 

Laudecir Daniel Kern 
Ungdomsarbeider – Grødem Menighet 

 

Randaberg Soul Teens 2017    

Styret for våren 2017: 

Merete Ø Espedal Dirigent 

Camilla Mariann Cazon Voksenleder 
Hans Martin Stølen Voksenleder 

Thea Areklett Styremedlem (kor) 
Andrea L. Karlsen Styremedlem(kor) 

Cecilie Bore Vara(kor) 

Jørgen Goa Teknisk leder 
Simon F. Goa Bandrepresentant 

 
Styret for høsten 2017: 

Merete Ø Espedal Dirigent 
Hans Martin Stølen Voksenleder 

Camilla Mariann Cazon Voksenleder 

Thea Areklett Styreleder 
Harald Byberg Teknisk leder 

Simon F. Goa Bandrepresentant 
Cecilie W. Bore Styremedlem 

Andrea L. Karlsen Styremedlem 

 
Øvelser/: 32 

Opptredener/konserter: 8 
Turer: ingen 

 

Hver mandag, kl. 19.00 samles en gjeng til øvelse på forsamling. Gjengen består av ledere og 
ungdommer, blant ungdommene har vi teknikkere og korister. Øvelsen starter kl 19.00 og varer som 

regel til rundt 21.30 tiden. Kvelden starter med øvelse, etterfulgt av andakt og avsluttes med mat, 
digg og sosialt. Sangene våre varierer, noen er rolige, og treffer hjerte og sjel, mens andre vekker liv i 

hele bygget, mens vi formidler et enormt Jesus-frelst engasjement. Hos oss finner du en felles 
kjærlighet for musikk og Jesus. 

 

I Randaberg Soulteens er vi så heldige at vi har vår helt egen teknikker gjeng. De møter til øvelsehver 
mandag, og tar del i korets fellesskap. Under øvelsen lærers det bort hvordan en håndtereren 

miksepult og styrer lyd. Her stilles EQ, mens en lærer hva i alle dager det betyr. Teknikkerenedeltar 
under korets opptredener og gjør en solid innsats med alt det tekniske. 

I 2017 hadde vi en hektisk høst. Vi opptrådte blant annet på Stafett for livet og på åpning av dennye 

kulturscenen på Randaberg. Vi hadde også ansvar for lovsangen på ung kirke 
gudstjenestene, og opptrådte på konfirmant presentasjons gudstjenesten på Grødem. Vi har 

ogsådeltatt på flere gudstjenester i både Randaberg og Grødem kirke. 
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Antallet i koret har steget med nye konfirmanter, og de er et flott tillegg i gjengen. Vi er en godgjeng 
på rundt 24 medlemmer i koret. Styret har i løpet av året tatt på seg mer ansvar enn før, og 

gjennomført med glans. Flere i koret har virkelig utfordret seg selv og stilt som både andaktsholdere 
og solister. Våre andaktsholdere har variert, fra flere studenter fra 

Misjonshøgskolen, til flere av de eldste i koret. Vi har altså fått mange gode andakter fra flere av 

heltene i vår bygd. Tusen takk for innsatsen, og for flotte budskap. 
 

Guds ord metter mye, men ikke magen, så etter øvelsen og andakten har vi det sosialt og gjerne med 
noe mat hvor vi også av og til har leker. Her er fokuset at alle blir sett og har et fellesskap å komme 

til som de tar del i. Vi setter trivsel høyt og ønsker alltid nye medlemmer. Vårt motto er å “være en 
inngangsport til Jesus, fellesskap og sangglede”. 

 

Bandskolen 2017    

Bandskolen ble startet av menighetene i Randaberg høsten 2011, med god støtte fra kommunen. 

Målet for bandskolen er å rekruttere unge musikere til det allsidige kor- og musikklivet i 

Randabergkirkene, samt inspirere dem til å bidra og utvikle det rikholdige kultur- og musikklivet i 

Randaberg kommune. 

Bandskolen hadde våren 2017 to ulike band med 13 elever totalt. Undervisningen foregår på 
mandager, og følger skoleruten med hensyn til feriedager og andre 

fridager/planleggingsdager/helligdager. Elevene har hatt 14 samlinger på vårsemesteret og 12 

samlinger på høstsemesteret fordelt på instrumenttimer med frivillige instrumentlærere og 
bandøvelser med leder av bandskolen. I tillegg har bandene vært involvert i en rekke opptredener i 

løpet av året, og både Grødem- og Randaberg Kirke har hatt glede av Bandskolenved flere 

anledninger. 

Her trekker vi frem noen opptredener; 20. januar varmet bandene opp under konsert Phillippa Hanna 
på Randaberg Forsamlingshus. 18. Mars var Soul Children bandet med på UKM og kom videre til 

Fylkesfinalen i Tysvær 28-30 april. 23. April deltok også RSC bandet på Tårnagentgudstjeneste og lys 

våken gudstjeneste 3. Des. Soul Teens bandet har deltatt på flere Ung kirke gudstjenester bade 
sammen med koret og som musikere til lovsang. 16. Mai var de med og spilte på Gospel Night i 

Sørnes kirke, og på presentasjonsgudstjeneste 24. September, julegrantenning 3. Des. 

Gjennom året har det vært en god fordeling av ungdommer helt fra 7.trinn til og med 2. VGS. Vi har 

opplevd god oppmøtefrekvens på deltakerne, og hatt tett kontakt med deltakere/foreldre/foresatte 

med jevnlig kommunikasjon på mail/sms, samt sosiale medier. Etter sommeren flyttet to av 
ungdommene på internatskole, og en valgte å gi seg, så høsten 2017 har det vært 10 elever i 

bandskolen. 

 

Bandene så slik ved årsskiftet 2017/2018: 

Band 1 øver på repertoar til Soul Children og har spilt med koret ved flere anledninger. Har i tillegg 

øvd 

inn og deltatt med forskjellige pop/rock-låter på ulike arrangementer. Bandet består av bassist 
(8.trinn), to gitarister (8.trinn), trommis (8.trinn), og to pianister (8.trinn og 9.trinn). Bandet har 

medlemmer fra alle tre skolene i kommunen. 

Band 2 deltar på øvelser med Soul Teens med jevne mellomrom, og har deltatt på flere opptredener. 

Består av trommis (1.vgs), saxofon (10.trinn), bassist (10.trinn) og pianist (1.vgs) 

De frivillige instruktørene har i 2017 vært: Asbjørn Thorsen (bass), Lars Helgeland (gitar) og Jan 
Sverre Reinertsen (gitar). Tor Kjetil Espedal er leder av bandskolen, og gir undervisning på piano og 

band. 
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Bandskolen ønsker å satse videre. Videreføring av tilbudet er vesentlig for å oppfylle målet med å 

rekruttere nye unge musikere, og det er kontinuerlig behov for å fylle på med nye musikkrefter. Det 

tar også tid å utvikle unge talenter på instrumentene sine og ikke minst få samspillet til å fungere. 

Vi har tro på at dette arbeidet betyr mye for Grødem og Randaberg menighet og Randaberg 
kommune. Det er et meningsfullt og positivt miljø der ungdommene får utvikle musikalsk talent og 

god gruppedynamikk, få nye venner på tvers av skolene, knytte sammen ulike instanser i kommunen 

og bidra verdifullt inn mot kirke og kulturliv ellers. 

 

Tor Kjetil Espedal 

Leder av bandskolen 

 

Ungdomslederweekend og ledersamlinger 2017 

Leiarsamling: 

I løpet av første kvartal hadde me 3 leiarsamlingar. Her er alle aktive ungdomsleiarar velkomne, altså 
alle som har vore med på leiartreningsopplegget, nye og gamle. Målet med desse samlingane er å 

skape eit godt fellesskap blant leiarane - at dei blir godt kjende med kvarandre og at dei vil fortsetja 

med å vera ein del av menighetsarbeidet og menigheten. Me har både eit sosialt og eit andeleg fokus 
på samlingane. Tanken er å følgja opp leiarane etter leiarkurset for at dei skal fortsetja i det gode 

fellesskapet. Kvar gong har me mat, kjekke aktivitetar og ei avslutning som inneheld ei andakt, ein 
song og ein del der me ten lys og be for kvarandre. 

  

Leiartrening og leiarleir: 
Leiartreninga 2017 starta me etter at konfirmasjonane var ferdige. Det var rundt 12 påmelde, eit tal 

som gjerne kunne vore høgare. Me hadde to samlingar før sommaren og to etter. I tillegg var det 
obligatorisk for dei som deltok på kurset å bli med på leiarleiren. Leiren for 2017 var lagt til siste veka 

i sommarferien, me var rundt 10 stk på Furutangen i 5 dagar. Det var svært vellykka med godt 
opplegg, gode samtalar og eit styrka fellesskap. Her kunne me òg vore fleire, men til tross for få 

påmelde, var det ei strålande veka. Det friste til gjentaking, men me er i ein prosess no, der me ser 

på ulike løysingar for kva me kan gjera.  
  

Rekruttering av nye leierar: 
Heile tida vil me ha med nye leierar. Håpet er at me får med ein del nye frå årets konfirmantkull, slik 

at me blir ein god gjeng til leiarkurset 2018. Ein annan måte me aktivt rekrutterar leierar på er å få 

dei med inn i ung kirke styret.  

Anne Viste, ungdomsarbeider i Randaberg menighet. 

 

Ung Kirke Grødem 2017 

Ung Kirke Grødem er et tilbud for ungdommer fra ungdomsskolealder og oppover. Samlinger er 

annenhver søndagskveld fra kl. 18.30-21.30. Ung Kirke er et tilbud til ungdommer i begge menighetene, 

men vi opplever at det flest ungdommer som kommer er fra Grødem. 

Ung Kirke i 2017 hadde 08 samlinger i våren og 7 samlinger i høsten med ca. 20-50 deltakere hver 
gang. Samlingene begynner først med en ungdomsgudstjeneste fra kl. 18:30-19:30. 

Ungdomsgudstjenesten starter alltid med «Ung Kirke Råd for i Dag» som er et morsomt kortfilm med 

en råd, då kommer åpning hvor en ungdomsledere del en Bibel vers, lovsangs, undervisning, samtaler 
i smågrupper og bønn. Neste del av samlingen er fra kl.19:30-21:30. Dette er aktivitetsdelen som alltid 

har et hovedtema f.eks. «Vinn på minuttet», Bilrebus, «Beat for beat» eller 50-Leken. Kiosken er åpent 

ca. en halvtime i starten av aktivitetsdelen med salg av pizza, brus, is og snop.  
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Målsettingen med Ung Kirke er at ungdommer skal få oppleve Guds kjærlighet og bli bedre kjent med 

Jesus. Vi vil ta troen og spørsmålene ungdom har på alvor, og legge til rette for et godt åndelig og 
sosialt fellesskap. De fleste er med på hele kvelden, men det er også mulig å komme kl. 19:30, og bare 

være med på aktivitetsdelen hvis en ønsker det. Aktivitetsdelen avsluttes også med en liten samling 

med en kort andakt og velsignelsen.  

Ungdomsarbeider Laudecir Daniel Kern er hovedleder for Ung Kirke. Han har med seg sokneprest Mona 

Dysjeland Gjesing og en kjempegod gruppe med voksenledere: Maren Ingemundsen, Bente Eggebø, 
Anne Gurine Thorsen og Nils Endre Eikeland. Vi takker Maren Ingemundsen og Bente Eggebø for 

kjempeflott hjelp dette året på Ung kirke, og vi er takknemlig for Barbra Nilsen Skofteland og Frank T. 
Skofteland som er med i styret og de andre ledere som fortsetter i 2018. Ungdomsledere i Grødem 

Menighet har også vært kjemp engasjert med å planlegge aktiviteter, lovsang og en kort åpning/bibel 

vers på ungdomsgudstjeneste. 

Ung Kirke foregår nede i bomberommet. 

Laudecir Daniel Kern 
Ungdomsarbeider – Grødem Menighet 

 

KRIK Randaberg 2017  

KRIK er et allidrettstilbud som drives i samarbeid mellom Randaberg menighet og Grødem menighet. 

KRIK kombineres idrett, lek og andakt på en god måte. Det er nå samlinger annenhver lørdag med et 
stabilt gjennomsnittlig oppmøte på 35-40 stk. Målgruppen er 13-18 år. De fleste samlinger var i 

Randaberg Hallen med noen aktiviteter utenfor av og til, som skitur, klatring, curling, og boblefotball. 

Det er mest konfirmanter som kommer og noen andre ungdom som setter pris på dette tilbudet. Vi 

opplever KRIK som en arena for idrettslek hvor alle kan være med og føle seg inkludert. 

Vi er takknemlig og glad for våre flott ledere som drives KRIK fremover: Jorunn K. Vistnes, John Henrik 

Strømme, Thor Ove Vistnes, Trygve Stenløkk, Trym Bø og Rasmus Rørstad Bø for flott hjelp i år. 

Vi takker også Randaberg Kommune for støtte for KRIK arbeidet og styret i Randaberg Hallen for hjelpen 

med KRIK samlinger. 

Laudecir Daniel Kern har hatt ansvar for KRIK. 

Her er samlinger plan i 2017: 

Plan Våren 2017 Plan  Høsten 2017 

14.jan Hallaktiviteter 09.sept Hallaktiviteter 

28.jan Boblefotball – Randaberg Arena 23.sept Hallaktiviteter  

11.feb Hallaktiviteter 07.okt Curling – Sørmarka Arena 

25.feb Hallaktiviteter 21.okt Hallaktiviteter 

11.mars Fjelltur til Sirdal 04.nov Hallaktiviteter 

25.mars Hallaktiviteter 18.nov Hallaktiviteter 

22.april Hallaktiviteter 02.des Hallaktiviteter 

    

 

Laudecir Daniel Kern 
Ungdomsarbeider – Grødem Menighet 
Leder i KRIK styret 
 

Fasteaksjonen 2017 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2017 ga kr 24 802 i Grødem menighet. En stor takk til konfirmanter og 

andre som var med på fastetidens spasertur som gjør en stor forandring! 
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STAFETT FOR LIVET  
Over 150 personer fra Randaberg og Grødem menigheter deltok på "Randabergkirkene" sitt lag og stod 
på stand under Stafett for livet 23-24.september. Frivillige og deltakere fra ulike aktiviteter i 

menighetene gikk under laget «Randabergkirkene» på hver sine timer hele døgnet. Til sammen gikk de 
6922 runder! Randaberg og Grødem menigheter vil også i 2018 delta som lag når Stafett for livet 

Randaberg arrangeres 22-23. september, til støtte for alle som er berørt av kreft.  

 

ALPHAKURSET  
Alphakurset ble arrangert i Kirkestua og var et samarbeid mellom Randaberg og Grødem Menigheter og 
Randaberg Frikirke. «Weekenden» som ble begrenset til en lang lørdag, hadde vi sammen med IMI-

kirken.  

Det var i all hovedsak prestene i menighetene som delte på undervisningen. Det fungerte veldig godt.  

12 stk meldte seg på kurset og det ble to fine grupper.  

Nytt av året var et oppfølgingskurs, et Beta-kurs, på 6 kvelder som ble gjennomført i Frikirkens lokaler 
på Håland Bedehus. Andreas Woie stod for opplegget. De fleste som hadde vært med på selve 

alphakurset deltok, pluss noen som hadde gått alphakurs tidligere.  

Vi har fremdeles utelukkende fått gode tilbakemeldinger og tror kursene har en betydning for de som 

deltar. 

 

Kjell Ove Sande 

 

MØDRE I BØNN  
Mødre I Bønn er en uavhengig bevegelse av mødre som er overbevist om at Gud gjennom bønn kan 

forandre mennesker og situasjoner. Mødre I Bønn er den norske versjonen av Moms In Prayer 
International.  

 
Misjonen for Mødre I Bønn: 

 Å påvirke barn og skoler i Norge, ved å samle mødre til forbønn for dem. 

 Vår bønn er at den nye generasjonen vil følge Jesus og at våre skoler skal bli ledet av bibelske 

retningslinjer. 

 Vi ønsker å hjelpe mødrene til å komme med sine bekymringer til Jesus og lære å be og lytte 

til hans ledelse. 
Vår visjon er: 

 At hver skole i Norge skal bli dekket av bønn. 

 
I Grødem kirke samles vi ca annenhver mandag kl. 20.30-21.30. Vi er som regel mellom 3 og 5 

personer på hver samling, men vi har plass til mange flere!  

Vi ber for barn som ligger oss på hjertet, for skoler og barnehager i nærmiljøet. Er du mor, bestemor, 
fadder, tante, nabo, uansett hvem du er, som ønsker å be spesielt for et eller flere barn; DU er 

hjertelig velkommen.  

 

Anne Grethe Tolo Vistnes 
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DIAKONI          
 

Årsrapport 2017 Diakoni for Randaberg og Grødem menigheter. 

Søndagstreff.   

9. Januar i Kirkestuen Randaberg. Tema ved Hans Edvard Bø «emissær og sauebonde» Sang av 

Randaberg kvartetten.                                                    

12. Mars i Grødem kirke.  Tema ved ordfører Kristine Enger. Koret Amazing                                                                        

24. September i Randaberg kirke. Tema ved Nils G Gundersen.  Livet på oljeplattform. 

 

Syng med oss/Lapskauslunsj  

 Det er et tilbud til pensjonister 60+ tredje hver mandag i måneden. Vi hadde 11 arrangementer i 

2017, og fra 30- 80 personer deltar.4-5 frivillige er med å gjennomføre dette arrangementet hver 

gang.                   

Fra kl.10.00-11.00 Lesesirkel, tur rundt «Myra» eller strikkekafe 

Fra kl.11.00-12-00 Allsang «Syng med oss» 

Fra kl.12.00-13.00 Lapskaus lunsj.  

 

Åpenkirkestue.                                                                                                                                                           Dette 

er et lavterskel tilbud, «Drop inn», for alle i kommunen som er hjemme på dagtid. Her er det mulighet 
for en kopp kaffe, vafler og en god drøs.  Det er som regel 10-25 innom.  Dette er blitt en møteplass 

for de som går på språkkafe på tirsdager og de som besøker kirkegården, menighetenes medlemmer, 

eller de som har vært ute på en tur.    

Sofusklubben                                                                                                                                                       En 

klubb for personer med utviklingshemming i alder fra 25-70 år. Klubben har vært i drift i 32 år.  Den 
har 27 betalende medlemmer som treffes 2 ganger i måneden 18 samlinger i 2017 Vi starter med 30 

min sang og andakt, deretter har vi spillekveld, bingo, turer, film, grilling osv. I mai måned reiser vi på 
Fyr festival til Egersund. Vi hadde 18 arrangement i 2017.   6 frivillige. En ekstra takk til dere som har 

vært med i 15-20 år. Einar Lindstrøm, Berit Høyting, Solfrid Flå. 

 

Språkkafe                                                                                                                                             

Oppstart mars 2015. Dette er et flerkulturelt tiltak hvor arbeidsinnvandrere, flyktninger, de som er gift 
norsk osv. har mulighet til å komme for å praktisere og snakke norsk på tvers av religion, land, språk, 

hudfarge og status.  Det er en fast gjeng på 10-25 som kommer hver tirsdag samtidig er det oftest en 

ny pr uke. Vi hadde 40 samlinger i 2017.  Her er det 6 frivillige med og driver språkkafeen. 

 

Leksehjelp.  

Leksehjelpen er først og fremst et tilbud til våre nye landsmenn, flyktninger og andre innvandrere. Vi 

ser at mange har nytte av denne hjelpen som dekker de fleste skolefagene de møter i den norske 
skolen. Nå er vi ca 10 lærere og andre fagpersoner som prøver å hjelpe. Det er i hovedsak 9.og 10 

klassepensum vi arbeider med. Men noen strever med å tilegne seg det mest grunnleggende i det 

norske språket, mens andre er kommet til videregående skoles pensum. Derfor er det ikke bare den 
formelle utdannelsen til lærerne som teller, like mye ønsket om å hjelpe. Derfor er vi stadig interessert 

i å komme i takt med flere «lærere» slik at vi kan tilby best mulig hjelp. Vanligvis er det mellom 10 og 

15 personer som kommer, i hovedsak mellom 20 og 30 år. Ca 40 samlinger i 2017  

V/ Kjell Ove Sande 
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Internasjonaldag.  

Et samarbeid med Randaberg kommune.  Hvor leksehjelp og språkkafe var involvert.  Her hadde vi 

mat stand fra 32 land, innslag av sang, dans, kunst, håndarbeid fra hele verden.  

En flott dag som samlet ca 300 stk. 

 

Temakvelder.  

Om tro i Grødem kirke 27 januar ved Ola Ohm. 

Om tro i Kirkestua 16 mars ved Aina Økland Schøld. 

Om tro i kirkestua 28 september ved Mette Boye.                            

Om Sorg i Grødem kirke 26. oktober ved Helge Hansen.                                                                                          

Om Samliv i Grødem kirke 04.oktober ved Egil Riise. Tema: Sammen livet ut. 

 

Allehelgensdag Minnegudstjeneste.                                                                                                                                        

1. november i Randaberg kirke.  Spesiell innbydelse til de som har mistet noen av sine nærmeste det 
siste året blir sendt ut.  Opplesning av navn og lystenning for hver enkelt er en høytidelig og fin 

markering for de etterlatte. 

 

Sorggrupper.                                                                                                                                               

De som mister en av sine nærmeste får så langt det lar seg gjøre en telefon fra diakonmedarbeideren 

med tilbud om enkelt samtale og sorggrupper. 

 

Samtaler.                                                                                                                                                      

Diakonmedarbeideren   har ukentlige samtaler enten på kontoret eller hjemme hos personer som 

ønsker samtale. 

 

Adventsgudstjeneste med nattverd.                                                                                                              
Randaberg kirke 10. desember – med påfølgende kaffekos og julesanger i kirkestuen. Sven Viste 

synger.  Dette er et årlig samarbeid med dagsenteret. Deltakere er beboerne på Viste stølen, 
Vardeheim, Revmatiker foreningen og alle 80+ får invitasjon i posten Rundt 60 personer deltok på 

gudstjenesten. 

 

Konserter: 

Adventskonserter.                                                                                                                                                          

3 onsdager før jul i Grødem kirke. Kaffe og vafler i kafeen både før og etter konserten. 

Påskekonserter.                                                                                                                                                        

2 onsdager før påske i Grødem kirke. Sosialt samling i kafeen med servering av kaffe og vafler.   

Sommerkonserter. 

Ca 6 onsdager i sommer måneden i Grødem kirke. Kaffe og vafler i kafeen både før og etter 

konserten. 

  

Julegaver til pensjonistene.                                                                                                                                 

De som er 80+ får en julehilsen fra Grødem og Randaberg menighet med invitasjon til å delta gratis 

på lapskaus lunsj/syng med oss i januar måned, 340 invitasjonen ble sendt 83.stk benyttet seg av 

gavekortet. 
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Besøkstjenesten/ Samhandlingsreformen. 

Eldre i kommunen som har lys på et besøk hjemme får besøk av frivillige i menigheten. Dette er et 

samarbeid med hjemme tjenesten kommunen.  

 

Blomsterhilsen  

Jubilanter som fyller 80 og 90 år i kommunen får en blomsterhilsen, og et besøk av frivillige i 

anledning dagen.   

 

Smågrupper, hus felleskap.                                                                                                                               

Diakoniutvalget, menighetsråd ønsker å legge til rette for å etablere flere, bønnegrupper, hus 

fellesskaper. Vi har i dag 9 grupper som møtes i menighetene. 3 nye grupper starter vår 2018. 

Etter kampanje vinter 2017. 

 

TUSEN TAKK TIL ALLE FRIVILLIGE SOM ER MED TIL Å GJØRE ARRANGEMENTENE MULIG. 

 

Diakoniutvalget 2017 

Einar Lindstrøm, Astrid Økland, Ingun Nåden Kolnes, Dan Frode Bø, Leif Dyngeland. Oddbjørn Bø 

 

Grødem 28.02. 2018  

Diakonmedarbeider Liv Helene Austbø 

 

MISJON 

Årsmelding Grødem misjonsutvalg 2017 

 

Misjonsutvalget har ikke vært aktivt i 2017 

 

Grødem NLM 2017 

Det ble avholdt et årsmøte i slutten av mars. Her ble det besluttet å legge arbeidet i Grødem NLM på 

vent inntil videre.  

Dermed er det for 2017 ikke valgt noe styre, men Magnus Grødem står som kontaktperson.  

 

 

KIRKEBYGGET     
I 2017 har vi fått gjort følgende: 

Innvendig:  

Rett før jul 2016 kom det på plass nye høyttalere i kirkerommet. Dette var resultatet av et kommunalt 

investeringsprosjekt på kr 500 000. Siste finish har skjedd i 2017.  
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Trevegg under orgelgalleriet ble tatt ned og boret opp med hull og det er lagt inn lyddempende materiale 

i bakkant. Dette er gjort for å bedre lydforholdene i kirkerommet. 

Det har i 2017 pågått vurdering og gjennomført innkjøp av nye stoler i kirken. Bestilling ble foretatt i 

2017 (til kafé, menighetssal og underetasje – totalt 300 stoler) og levering vil skje i løpet av våren 2018. 

I kirkerommet vil bestilling og levering skje i 2018.  

Ovnene på flere kontorer er blitt byttet ut. 

Tregulv i kafé, menighetssal og på orgelgalleri har blitt behandlet.   

Det ble oppdaget at bakveggen i kirkerommet ikke var godt festet/sikret, slik at murveggen var løs. Den 

ble sikret på nyåret 2017. 

Det er blitt kjøpt inn og tatt i bruk 3 robotstøvsugere i Grødem kirke. De fungerer godt. 

Trådløs fjernkontroll av kirkeklokkene i Grødem er blitt skiftet ut. 

Nøkkelsystemet i Grødem kirke er blitt skiftet ut. 

 

Utvendig: Taket over alterpartiet i kirkerommet har blitt fikset, slik at det ikke skal regne inn ved store 

regnskyll. Nye takrenner er montert opp. 

På kirkegården er avfallsdunkene blitt gjerdet inne. 

Parkeringsplassen er blitt merket opp på nytt. 

Driftsbygning og bårerom er blitt renovert innvendig.  

Det var dugnad i april 2017. Det ble da først og fremst foretatt grundig renhold, fjerning av talg og 

vindusvask.  

Det er en liten gruppe som gjennom året har lagt ned et betydelig antall timer dugnadsarbeid for å 
holde kirkebygget i god stand. En STOR takk til alle dere som står på for å ta vare på kirka på Grødem 

både ute og inne!  

Rune Skagestad, Kirkeverge.  

 

ØKONOMI   
Regnskap for 2017 er en totaloversikt for de avdelinger/aktiviteter menighetsrådet fører regnskap for. 

Resultatet for 2017 viser et merforbruk (underskudd) på kr. 106 085,-. Underskuddet vil bli belastet de 

ulike avdelingene sine disposisjonsfond, evt menighetens disposisjonsfond. 

Grunnen til merforbruket ligger i hovedsak i høyere lønnsutgifter enn tidligere år og at det i 2017 ikke 

har vært vakanser. Videre har det vært en nedgang i den faste givertjenesten. 

Avdeling for Trosopplæring har hatt et merforbruk grunnet økte lønnsutgifter og ingen vakanse. Det 

samme gjelder for Ungdomsarbeidet som har hatt et merforbruk grunnet to ekstra turen i 2017 

mens deler av inntektene kom i 2016. KRIK har også hatt et merforbruk i år men har midler fra 

tidligere år.  

Menigheten har pr desember 2017 givertjenesteavtaler på ca kr. 336 000,-. Det arbeides med å øke 

dette til i alle fall kr. 400 000,- Målet for fast givertjeneste er fremdeles kr. 450 000 – 500 000,-.  

Avd. Bud - 16 Regnsk- 16 Rev. bud- 17 Regnsk- 17 

UTGIFTER           

Lønnsoverføringer ol.  510 000  423 968  524 000  486 836  

Kjøp varer og tjenester  481 300  462 202  589 000  568 372  

Overføringer(offer,fasteaksj, m.m.)  227 000  196 402  216 500  232 366  

Avsetning til fond  0  51 715  0  0  

SUM driftutgifter 1 218 300  1 134 286  1 329 500  1 287 574  
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Momskommp.utgifter drift  0  58 543  0  55 481  

Totale utgifter 1 218 300  1 192 829  1 329 500  1 343 055  

INNTEKTER     0      

Deltakerbet., salg, leie  -237 500  -316 824  -274 350  -308 031  

Ref. og tilskudd fra FR  -84 000  -95 900  -104 000  -112 200  

Ref. fra andre(komm. og 
bisped.råd)   -76 400  -117 173  -82 893  -65 546  

Offer, giv.tj., gaver, EGET -552 000  -609 483  -568 167  -511 110  

Offer, innsaml./ANDRE -175 000  -150 106  -165 000  -181 797  

SUM driftinntekter -1 124 900  -1 289 486  -1 194 410  -1 178 685  

Mvakomp. inntekter drift 0  -58 543  0  -55 481  

Renteinntekter -10 000  -2 917  -6 000  -2 804  

Bruk av tidligere års overskudd   -51 715  0  0  

Bruk av disposisjonsfond -84 800  0  -3 790  0  

Totale inntekter -1 219 700  -1 402 661  -1 204 200  -1 236 970  

RESULTAT  

(- er mindre forbruk)  

  

  -1 400  -209 832  125 300  106 085  

 

For 2017 har Grødem menighetsråd fått overført tilskudd fra fellesrådet til konfirmantarbeid, 

kirkemusikk, diakoni og kontorhold og honorar menighetsrådsleder, totalt kr 108 000,-. 

Grødem menighet sin samlede kapital er plassert på bankkonti i SR-bank. 

 

Utsnitt av balanseregnskapet pr 31.12.2017: 

Disp.fond, Grødem barnekor -98 273,69  

Disp.fond, Ungdomsarbeid -127 158,88  

Disp.fond, Gospel Gathering -38 716,00  

Disp.fond, Konfirmantarbeid -135 472,03  

Disp.fond -367 506,88  

Disp.fond, Trosopplæring -78 864,90  

Disp.fond. Tengruppa -62 014,58  

Disp.fond, 2-4 klubben -26 754,18  

Disp.fond, Skolelaget -39 420,11  

Disp. fond, Diakoni -9 528,09  

Disp.fond, KRIK -48 807,19  

Disp.fond, Inventar og utstyr -3 431,02  

Driftskonto 3230.12.65742 569 781,06 

Høyrentekonto Grødem 
 

588 800,24 

Gr. Gospel gathering SR bankkonto 31 466,74 

Underskudd I 2017 , som skal belastes ulike disp fond -106 085,30 

 

Stine Solhaug Staalesen, daglig leder. 

  

 

  

 


