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Grødem menighet er en tjenende, 

inkluderende og levende menighet. 
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GRØDEM MENIGHETSRÅD 
 
Så er me kanskje som ein familie. Me er søsken, me har eigenvilje og me irriterar oss til tider over dei 

andre. Likevel høyrer me saman, me utfyller kvarandre, me har ulike gåver, evner, interesser, behov. 

Og med alt dette møter me kvarandre, med alt denne bagasjen møter Gud oss. 

Årsrapporten er til inspirasjon. Bak tørre tal og kronglete setningar ligg liv. Me ønsker å vere 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 2018 avholdt 9 møter og behandlet 92 saker. Strategisamling for menighetsråd og 

stab ble gjennomført 12. og 13. januar. 

Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning i 2018: 

 
           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) 

 
Arbeidsutvalget har bestått av Jakob Nærheim, Eldbjørg S. Spanne, Sokneprest og Daglig leder. 
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Menighetsrådet hadde følgende ressursgrupper i 2018: Ressursgruppe for gudstjenester og  
Ressursgruppe for diakoni. (felles med Randaberg menighet). 

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

Spanne. 

 

Ansatte  

STILLING ANSATT 

Dagligleder 80% Stine S. Staalesen 

Sokneprest 80%                                             Mona D. Gjesing 

Konfirmantprest/vikar for sokneprest 20%                                   Geoffrey A. Holtmann 

Trosopplæringsprest 100% (permisjon) Hilde Sande 

Trosopplærer 80% / 20%                            Reidun Goa (80%) /Ingrid A. Waage (20%) 

Diakonimedarbeider 70%                                 Liv Helene Austbø 

Menighetsmusiker 70 %( 20% i Randaberg)      Harald Søvik (til august 2018)/ Kristian Lie Bjelland (i 40%) 

Renholder 20%                                            Glaucia de Costa Martins 

Vaktmester 30 % Berit K. Bø 

Ungdomsarbeider 50 %                                   Laudecir Daniel Kern (til august 2018)/Ivar T. Marvik 

Ungdomsarbeider 10%                                Camille Cazon (til juli 2018) 

Frivillighetskoordinaor 20%                           
Reidun Goa (fra sept 2018) 

Prost Kjetil Aano (til juli 2018)/ Tomas Mjelde Røsbak 

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 2019 arrangerte menighetsråd og stab medarbeiderfest for alle frivillige. Arnt Olav 

Klippenberg kåserte for oss. Det var god mat, underholdning og musikk av Anne Marthe Dos Santos 

og Kristian Lie-Bjelland. Rundt 65 frivillige var med denne kvelden. Det ble også i 2018 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 2018! 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 2018 viser en liten oppgang i gudstjenesteoppmøtet.  

 

*inkludert skole- og barnehagegudstjenester. 

 

Noen sammenligninger fra tidligere år:  

Gudstjenester i Grødem kirke: 

 14 gudstjenester tilrettelagt for barn** – snitt deltakere 174 (233 i 2017) 

 2 skolegudstjenester – 1100 deltakere (1100 i 2017) 

 2 barnehagegudstjenester – 243 deltakere (260 i 2017) 

 3 konfirmasjonsgudstjenester – 1052 deltakere (676 i 2017) 

 2 julaftensgudstjenester – 890 deltakere (1050 i 2017) 

**gudstjenestene på julaften er IKKE medregnet her 

 

Litt mer statistikk for Grødem sokn: 

 42 ble konfirmert 

 9 personer meldte seg ut av Den norske kirke.  

 1 personer meldte seg inn i Den norske kirke. 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Antall gudstjenester*    53 54 52 51 53 54 55 51 

Totalt.antall tilstede* 8400 8506 8710 9226 9279 8 846 10 846 9 692 

Gj.snitt pr. gudstj.* 158 156 168 180 175 164 197 190 

Offerinntekter 275 846 284 164 245 464 265 893 318 313 259 920 267 247 276 873 

Offer gj.snitt pr. gudstj.    5205    5262    5114 5214 6 006 4 813 5 686 5 429 

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

Gj.snitt til nattverd 81 82 89 90 99 79 102 103 

Antall døpte 24 27 28 39 34 32 39 40 

Vigsler 1 1 1 1 3 6 5 2 

Gravferder 5 8 10 2 7 8 6 4 
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MUSIKKLIVET 

Sommerkonserter 2018 

Vi har hatt 5 sommerkonserter enkelte onsdager sommeren 2018 der det også har vært cafesalg og 

kjøkkenhjelper. Disse har foregått i tidsrommet fra 1130 til 1200.  

Dato Artist 

4. juli Espen Berhens og Harald 
Sævik 

11. juli Maren Myrstad 

25. juli Elin Kleppa Michalsen 

1. august Målfrid Vestvik Bjåstad og 
Haakon Bjåstad 

8. august Sven Viste 

Påskekonserter i 2018 

Vi har hatt to påskekonserter i 2018.  

Dato Artist Besøkende 

14. mars Harald Sævik Ca 40 

23. mars Knut Straumstøyl og Harald 
Sævik 

Ca 55  

 

Adventskonserter i 2018 

Vi har hatt tre adventskonserter i 2018, disse er: 

Dato Artist Besøkende 

12. desember Målfrid Vestvik Bjåstad Ca 60 

19. desember Merete Økland Espedal Ca 100 

Andre konserter i 2018 

Dato Artist Besøkende 

27. januar Per-Erik Hallin Ca 50 
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24. februar Dagfin Egeland Ca 55 

8. April LIN D (Emmy & Ella Lindéh) Ca 100 

15. november Dei unges konsert (Del av 
norsk orgelfestival 

Ca 55 

8. desember SG Live - Trinity Ca 25 

16. desember Øklands julekonsert Ca 500 

Musikk i gudstjenesten 2018 

Forsangere: Trygvald og Anne Gurine Thorsen, Elin Berg, Asbjørn Eriksen, Odd Arne Berge, Reidun Goa, 

Arvid Bø, Toril Espedal, Jakob Nærheim, Gunnlaug Gilje Svela, David Petterson. 

Musikere som har vært med oss i løpet av året er: Kjell Rune Fjellheim, Lars Helgeland, Jan Sverre 

Reinertsen, Geir Harald Hjelleset, Torleif Kvitno. 

Andre kor, solister og musikere som har deltatt på gudstjenester gjennom året er: Grødem Barnekor, 

Cathrine Immerstein Lid, Randaberg, Ingfrid S. Råheim, Heidi Fossmark, Gunnlaug Gilje Svela, Camilla 
Mariann Carzon, Soul Children, Randaberg Mannskor, Soul Teens, Målfrid Vestvik Bjåstad, Audun Skanke 

og Mari Hauge, Sandnes Gospelkor, Øklands, Aina Økland Schøld og Aril Schøld, Randaberg Ynge 

Mannskor, Korall. 

 

 

BARN OG UNGDOM 

Trosopplæringstiltak 2018 

 

Trosopplæringstiltak for 1 åringer: DUESAMLING 

Grødem menighet begynte i 2017 å henge opp en dåpsdue for hvert dåpsbarn på et slags tre/kors 
framme i kirken. Duen er et symbol på at Guds fred og Guds Ånd alltid vil være med dåpsbarnet. Det 

er keramikkunstneren fra Grødem, Anu Alikas, som lager duene. Duene henger på treet i kirken og blir 

delt ut som en del av trosopplæringstiltaket for 1 åringer.  

Alle døpte som tilhører Grødem sokn og som ble 1 år i 2018, ble inviterte til duesamling tirsdag 28. 

august kl. 17.30-18.30. Menigheten sendte ut 31 invitasjoner og fikk 10 påmeldte, men av ulike grunner 
var det bare 7 som kom på samlingen. Stort sett alle 1 åringene hadde med seg begge foreldrene og 

en bestefar og en storesøster var også med. Til sammen var det 22 deltakere på samlingen. Det var 
tydelig at det å hente duen hjem motiverte mange til å komme. Vi ser også at babysang er viktig for 

menighetens kontakt med småbarnsfamilier.  

Samlingen startet i ring rundt døpefonten. Vi ønsket velkommen og barna fikk kjenne med hånden i 
vannet. Så hadde vi ca. 15 min med en samling som minner om babysang/småbarnssang, før vi gikk 

opp til duetreet, leste opp navnene og delte ut duene. Til slutt var det kveldsmat, lek og prat i kafeen. 

Mange ønsket å få SMS’er fra menigheten om når det er middag og småbarnssang.  

Tilbakemeldingene på samlingen har vært veldig positive! Foreldrene setter pris på de flotte duene som 

et minne fra dåpen og syntes det var kjekt å komme tilbake med 1 åringene og treffe andre på Grødem 
som har barn i samme alder. Duesamlingen viste veien videre for flere til onsdagsmiddag og 

småbarnssang.  
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Ansvarlige for samlingen var Ingrid Andreassen Waage (vikar for trosopplærer) og Mona Dysjeland 

Gjesing (sokneprest).  

 

Mona Dysjeland Gjesing 

 

4-årsboka    

Torsdag 18.oktober 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 be funnet”. Barna får også stifte bekjentskap med søndagsskolen sin maskot – ”Bob Kåre”. Søndag 
21.oktober fikk barna komme frem i kirken og motta en barnebibel fra menigheten. 13 barn kom på 

samling og/eller gudstjenesten og fikk 4-årsboka. Trosopplærer Reidun Goa hadde samlingen sammen 

to Vid studenter i praksis i Grødem Menighet 

 

Lys Våken    

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

1-2.desember. Det var i alt 28 barn som kom. Det utgjør 85% av alle sjetteklassingene i målgruppen.  

Vi startet tidlig på kvelden med felles samling i kirkerommet om det å være Lys våken. Ellers var kvelden 

var spekket med dans og musikk, forberedelser til gudstjenesten, formingsaktiviteter, spill og det ble et 

festbord med taco. Lys Våken deltakerne fikk også se en film og vi avsluttet kvelden med bønnevandring 
og en god natt historie. Vi hadde et flott kull og det ble mange gode opplevelser sammen med barna. 

Takk til lederne som er med å gjør kvelden og gudstjeneste fantastisk! 

 

Tårnagent helg   

21-23. april 2018 deltok 22 barn på tårnagenthelg i Grødem kirke. Det utgjør 52% av alle 3. klassinger 

i målgruppen. Vi arrangerte tårnagenthelt for 3. klassinger for åttende gang på rad. Hele opplegget er 

sett med nye øyne og gjort om. Gjennom dagen er det ulike øvelser, som blant annet samarbeid, det å 
stole på hverandre og hva er en agent. Hvem er vi? De blir også satt i grupper hvor det gjelder å løse 

ulike koder. Hvor de til slutt kommer frem til et bibel vers som er Joh.3.16 

Søndagen er de med og deltar i gudstjenesten med sang og noen lesetekster 

 

Babysang 2018 

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, samt 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).  

Babysang har i 2018 vært gjennomført med en felles gruppe for alle barna. Dette har fungert greit, på 

tross av tidvis stor aldersforskjell blant babyene. De eldste barna får leke med instrumenter under 

sangsamlingen og er aktivt med på lyder og bevegelser, mens de minste følger nøye med både på 

foreldre og de andre barna.  

Etter sangsamlingen har vi salg av lunsj (påsmurte rundstykker eller salat) i kaféen. Denne 
samlingsstunden i kaféen er et fint sted med god drøs mellom mødrene, og fungerer som en god arena 

for å snakke om flere tiltak i menigheten. 

I 2018 har det gjennomsnittlig vært 12 barn med foreldre tilstede hver gang på babysang, med en 

variasjon på 8-17 stk. I 2018 har Ingrid Andreassen Waage hatt ansvar for babysang, i vikariat for Hilde 

Sande. Babysang er et fint møtepunkt både for barn og hjemmeværende foreldre.  
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Grødem barnekor 2018 

Det har i løpet av 2018 vært ca 27 barn med på en eller flere barnekorøvelser. Av disse var det 7 

betalende medlemmer. Målgruppen er barn fra 5 år til og med 4. klasse. 

Kamilla Berge var dirigent i 2018 sammen med Hilde K Berge og Elisabeth Steinsbø som medledere. 

Koret har hatt øvelse hver onsdag fra kl.17.15 – 18.00.  

På våren hadde vi en opptreden på gudstjeneste i Grødem(4.mars) i tillegg til å ha sommerkonsert. 

Høsthalvåret sang vi på gudstjeneste (21.oktober), julemesse på Randaberg forsamlingshus, deltok i 

felles barnekor på «Randaberg synger julen inn» og sang på julegudstjeneste i Grødem kirke. 

 

Småbarnssang 2018 

Annen hver onsdag i partalls uker fra kl.17.15 – 18.00 i 2018 har det vært sang for barn i alder 1-4 år. 

Opplegget er bygget ut fra babysang, hvor det er mye sang med bevegelse. Og det avsluttes med 

såpebobler og velsignelsen. Småbarns sang holder til nede i menighetskjelleren.  
Vårsemesteret hadde et mindre oppmøte/besøkstall, men siden denne aktiviteten blir et «heng» fra 

«Middag i kirken» klarte vi å snu det utover våren. For de som bare kom til småbarns sang ble direkte 
invitert til middag, og mange av dem tok invitasjonen.   

Ut fra denne snuoperasjon har det blitt så mange at vi har utvida ringen på gulvet, og noen endringer 
i sangprogrammet for å bli ferdig i tide  

 

På våren var det 10 ganger småbarns sang, og høsten var det 8 ganger. Treffene varierer fra 15.stk til 

20.stk på oppmøte. Og hvert barn har med en forelder.   

 

Randaberg Soul Children 2018     

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), Elin Hjelleset(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 2018: 

 30 øvelser.  

 7 opptredener 

 Korseminar/konserthelg med LinDe (Emmy&Ella) 

 Deltatt på Oslo Soul Children Festival, Oslo Spektrum, med 50 personer 

 Deltatt på scenen under Stafett for livet og som lag 

 Julebord sammen med Randaberg Soul Teens og Bandskolen.  

 40 betalende medlemmer pr.31.12.2018. 
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Middag i kirka 2018 

Middag i kirka har vært en jevnt gående kontinuerlig arbeid. I 2018 har møtetid/middagstid vært 
onsdager i partallsuker med korøvelse og småbarns sang som påfølgende av middagen. Vinter/vår 

halvåret var det til sammen 10 gang med siste gang taco fest. Høstsemester hadde 8 ganger. I snitt 

har det vært omkring 50 personer tilstede på middagene. Til sammen omkring 900 personer har vært 

til middag i 2018. 

Menyen er enkel produktene er gode -> Kjøttboller med potetmos, saus og grønnsaker. Variert med 

pølselapskaus. 

Det har ulike frivillige på kjøkkenet, og vi teller til sammen 7 stk.  

Vil takke for en enormt god jobb de frivillige gjør her på kjøkken! 

Grødem søndagsskole 2018 

Søndagsskolen som har vært velfungerende i mange år har i de siste årene hatt mindre voksne å 

spille på samt at det har vært færre barn på søndagsskolen. Høsten 2018 la vi også ned søndagsskole 

gruppa for de eldste som går fra 5.klasse -> De eldste har vært med som SLUSHERE/ledere i 

søndagsskolen i mellomgruppa.  

Våren 2018 hadde vi åtte ganger søndagsskole fordelt mellom 6 voksen ledere. Høsten 2018 var det 

søndagsskole 6 ganger fordelt på 5 voksne. 

Målgruppa for denne gruppa er opprinnelig fra 4 år til 4.klasse, men på grunn av disse endringene og 

færre tilbud blir søndagsskolen for alle.  

Oppleggene er velformulert, pedagogiske og til rette lagt for de fleste fra Søndagsskole forbundet.  

2-4 klubben 2018 

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. På grunn av ledermangel stoppet klubben 

dessverre opp etter skoleslutt i sommer. Men det er flere fedre med barn som nå går i 1. klasse som 

kan tenke seg å bli med, så vi håper å starte opp klubben igjen høsten 2019. 

Det pleier å komme 10-25 aktive, glade gutter hver gang. Vi er opptatt av at 2-4 klubben skal være gøy 

og lærerik. Vi har funnet ut at det fungerer best når vi har ulike fysisk aktiviteter ute eller i en 
gymsal/svømmehall hvor vi legger inn en kort andakt. I 2018 har vi hatt spillekveld i kirken, vi har 

besøkt brannstasjonen og vært på bowling. Vi fikk også komme på gårdsbesøk hvor vi grillet og klappet 

kalver. Som sommeravslutning var vi på Randabergfjellet og gikk i bunkersene.  

Lederne ved høsten 2018 var Jan Erik Aanestad, Arnfinn Hjelleset og Einar Fredriksen 

Facebook side for klubben: facebook.com/groups/24klubben. 

Einar Fredriksen, 20.02.19 

 

Skolelaget på Grødem skole 2018 

Laget har samlinger i aulaen på Grødem skole. Laget drives i samarbeid med lærer Torger Vistnes og 
trosopplærer Reidun Goa. Laget er tilknyttet NKSS.   

Det har i 2018 vært ulik entusiasme over Lags møtene med oppmøte alt i fra 1 til god over 65 stk. Til 
sammen har det vært 17 gang treff. Det vil si at våren var treffene annen hver onsdag og i partallsuker. 

Høsten startet litt seint, det ble dannet «nytt» styre. 

https://www.facebook.com/groups/24klubben/
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Samlingene kan bestå av en andakt, lek og så godt som mat/noe spiselig en gang i måneden. Det spilles 

lovsanger på projektoren og det kan vises andakts filmer fra Preik-TV. Vi har sett flere av episodene av 
“Guds lærlinger”. Det har for det meste vært kirkeligansatte og få frivillige fra menigheten som bidrar 

med andakter på disse samlingene. 

Grødem skolelagt har i inneværende år hatt følgene medlemmer i styret Vilde Bjerkeland, Maja Gilje 

Petterson og Maria Andersen, Eivind Reinertsen, Johannes Duvold Nilsen, Mathias Bø,  Johanna Romedal 

Nærheim, Andreas Hegreberg, Alexandra Peter, Det er holdt 2 styremøter i perioden, en på våren og 
en på høsten. Ungdommene er ulikt motivert for driving av Laget. 

Ten-Gruppa 2018 

Annen hver fredag fra kl.18.00 – 20.00 i oddetallsuker er det ten-gruppe for barn i 5.-7.klasse.  Denne 
gruppa drives av frivillige, og bare fedre akkurat nå. Selve opplegget for møtet er enkelt med andakt, 

ulike typer mat men stor vekt på aktivitet som kan være mye forskjellig som: orientering, klatring og 

skøyter, sykkeltur, bowling, svømming. 

Våren 2018 var det 7 ganger med en sommeravslutning som var overnatting på Randabergfjellet. 
Utfordringen denne gangen var at det det var totalforbud for grilling – grunnet tørket og fint vær. Vi 

løste det med bestilling av pizza. 

Høsten 2018 var det 6 ganger møte/treff.  

Vi ser at mange av de som kommer, kommer også igjen på fredagene. 

 

Konfirmanter  2017/18 

I 2018 hadde Grødem menighet 42 konfirmanter, av totalt 47 tilhørende i kullet. 

Konfirmantundervisningen ble ledet av prest, Geoffrey Holtmann, og ungdomsarbeider, Laudecir Kern. 

Det var også en del ungdomsledere med i konfirmasjonsundervisningen.  

Undervisningen foregikk på onsdager i Grødem kirke. Konfirmantene var også med på KRIK, i Ung Kirke 

og i Soul Teens/band. I løpet av konfirmasjonstiden deltok konfirmantene på 3 obligatoriske 
gudstjenester, 5 ungdomsgudstjenester i Ung Kirke Grødem på søndagskveldene og var 

gudstjenestevert på én gudstjeneste hver. Konfirmantene hadde også 3 hjemmegrupper hos familier i 
menigheten. Første helgen i februar var konfirmantene på weekend til Utsyn leirsted på Finnøy. 

Konfirmantene gikk med bøsser under Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon. Konfirmanttiden ble avsluttet 
med samtalegudstjeneste og fest for konfirmanter og foreldre/foresatte. Konfirmasjonsdagene i 2018 

var 28. og 29. april. Konfirmantene fikk tilbud om å delta på lederkurs i menigheten etter 

konfirmasjonstiden.  

Våren 2018 ga MR sokneprest i oppdrag å danne en komite for å utarbeide en konfirmasjonsplan for 

Grødem menighet. Denne komiteen besto av Hilde Løge, Hilde Eikeland, ungdomsarbeider (Laudecir 
Kern) og sokneprest (Mona Dysjeland Gjesing). Stavanger Bispedømme hadde også da kommet med et 

vedtak om at alle menigheter skulle utarbeide en lokal plan for konfirmasjonstiden og levere den innen 

15. mars 2018. Konfirmasjonsplanen ble godkjent i MR 07.03.2018 og innsendt til Stavanger 

Bispedømme 15.03.2018.   

Den nye konfirmasjonsplanen legger opp til færre, men lengre samlinger. Til sammen er det 5 
Temasamlinger på onsdag i kirken fra kl. 18.00-20.30. Hver samling begynner med en lek, har flere 

bolker med undervisning, matpause og liturgisk avslutning i kirkerommet. Konfirmantundervisningen vil 
i stor grad bruke gjester utenfra, praktiske øvelser, musikk og film. I tillegg legger planen nå opp til to 

turer i stedet for én. Året begynner med et oppstartsdøgn fra lørdag-søndag og siden kommer 

konfirmantweekenden som tidligere. Nytt er også flere kvelder med foreldrene og felleskvelder med 
konfirmanter og foreldre. Tema for disse kveldene er: 1. Hvorfor konfirmasjon, 2. Hjelp, jeg har tenåring 

i huset og 3. Konfirmasjonsfesten. Konfirmantene må ifølge planen delta på 5 gudstjenester utenom de 
obligatoriske, gå på 2 av 3 Ung Kirke konfirmantkvelder, være gudstjenestevert og delta på 3 

hjemmegruppesamlinger. Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon er fremdeles en del av konfirmantopplegget. 

Året avsluttes som tidligere med en samling i kirkerommet og fest for konfirmanter og foreldre/foresatte.  



Side 12 av 20 

Mona Dysjeland Gjesing 
Sokneprest i Grødem menighet 

 

Randaberg Soul Teens 2018    

 
Styret for våren 2018: 

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 

 

Styret for høsten 2018: 

Merete Ø Espedal - Dirigent 
Hans Martin Stølen - Voksenleder 

Kristine Berge - Styreleder 
Marius Enoksen - Teknisk leder 

Magnus Romedal Nærheim - Bandrepresentant 

Johanna Nærheim - Styremedlem  
Cecilie W. Bore - Styremedlem 

Synne Schøld – Styremedlem 

Øvelser: 34 

Opptredener/konserter: 13 (hvor to av disse har inneholdt hele øvelsesdager i tillegg til konsert 
kvelden) 

Turer: ingen  

 
Hver mandag  fra 19.00 - 21.00 samles en gjeng ungdommer til øvelse på forsamlingshuset. Noen av 

ungdommene er med i teknikeregruppa og noen er korister. Kvelden starter med øvelse, etterfulgt av 
andakt og avsluttes med mat, digg og sosialt. Sangene våre varierer i vanskelighetsgrad, antall 

stemmer, soloer, tempo og intensitet. Alle våre sanger er i gospel-sjangeren, og budskapet er 

naturligvis deretter. Vi jobber med bevisstgjøring rundt sangenes innhold. Vi deler gjerne innholdet i 
sangene inn i tre grupper. 1)Noen sanger har et oppover-perspektiv, at vi lovpriser Guds storhet, det 

han har gjort for oss etc, 2) noen sanger har et innover-perspektiv, mellom meg og Gud, 3) mens den 
siste gruppen handler om formidling og henvendelse direkte til og mot publikum. Når vi jobber på 

denne måten, utvikler vi sangere og korister, men vi bevisstgjør også hva vi faktisk holder på med, 

hvorfor vi gjør det, og hva vi skal gjøre med det.  
 

I Credimus/Randaberg Soulteens er vi så heldige at vi har vår helt egen teknikergjeng. De møter til 
øvelse hver mandag, og tar del i korets fellesskap. Under øvelsen lærers det bort hvordan man 

håndterer en miksepult og styrer lyd. Teknikerne deltar under korets opptredener og gjør en solid 
innsats med alt det tekniske. 

Credimus er i dag en stabil gjeng på ca 20 personer (inkl.teknikerne). Aldersspennet er fra 

konfirmantalder til 22 år. Credimus skal være en pause fra hverdagens mas. Det skal være en mobifri 
sone og vi snakker mye om å finne ut hvem vi er, at vi er originaler og ikke en gjeng med kopier. Det 

er ekstremt viktig for denne generasjonen, at de ikke blir med på jaget som generasjonen krever av 
dem. At de selv faktisk kan bestemme. Det har tatt tid, men nå er vi der at ungdommene selv "eier" 

koret. Med det mener jeg at de deler egne erfaringer, bidrar sosialt og viser tydelig tilhørighet. De 

bidrar med andakter, erfaringer fra skolen, bønneemner, de kan gråte og le, be for hverandre og 
fjase. En helt fantastisk miks. Som voksenleder opplever jeg at de eldre er forbilder for de yngre. Det 

er fantastisk å se på. 
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Grunnen til at vi møtes hver mandag, er som visjonen vår sier: "å være en inngangsport til Jesus, 

fellesskap og sangglede".  

Merete Økland Espedal  

 

Bandskolen 2018 

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 2018 to ulike band med 10 elever totalt, og høsten 2018 etablerte vi 
et nytt band med fem nye unge musikanter. En elev sluttet til sommeren, så i høstsemesteret 

var det totalt 14 elever. Undervisningen foregår på mandager, og følger skoleruten med 
hensyn til feriedager og andre fridager, planleggingsdager og helligdager. Bandskolen hadde 

14 samlinger på vårsemesteret og 13 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 Bandskolen ved flere anledninger. 
Ved årsskiftet 2018/2019 består Bandskolen av tre band som betjener henholdsvis Soul 

Children, Ung kirke og Soul Teens/Credimus, og elevene er barn og ungdom helt fra 5.trinn 
til og med 2. VGS. Alle de tre skolene i kommunen er representert og det er meget god 

oppmøtefrekvens (90%) på deltakerne. 

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 2018 

Leiarsamling: 

I løpet av første semester 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 ber for kvarandre. Antal 

oppmøtte på desse samlingane varierar, men me har vore 15, 19, 24. I løpet av haustsemesteret 

har me hatt to samlingar. Den første var saman med konfirmanter og ikkje veldig mange møtte 
opp, me var 11. Den siste samlinga før jul var me 17 stk. Generelt eit jevnt godt oppmøte heile 

2018. 
  

Leiartrening og leiarweekend: 
Leiartreninga 2018 starta me etter at konfirmasjonane var ferdige. Det var 13 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 2018 var lagt til siste 
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helga i august, 31. aug-2. sept på Iglå speidarhytte på Hommersåk. Me var 24 stk. Det var svært 

vellykka med godt opplegg, gode samtalar og eit styrka fellesskap. Me tanke på at hytta var 
relativt liten var det eit passeleg antal påmelde, sjølv om det alltid er plass til fleire på leir. 

 
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 2019. Ein annan måte me aktivt rekrutterar leierar på 
er å få dei med inn i ung kirke styret. 

 
Ung kyrkje aktivitetsansvarlege 

I ung kyrkje styret er me per dags dato 12 stk. Desse ungdommane planleggjar aktivitetar og har 
ansvar under arrangementene. Her er målet at me har et par ungdommar frå kvart årstrinn slik at 

me heile tida får ei jevn utskifting av kven som er med. 

Anne Viste Tokheim, ungdomsarbeider i Randaberg menighet. 

Ung Kirke Grødem 2018 

Ung Kirke Grødem er et tilbud for ungdommer fra 8.klasse og oppover. Det er samlinger annenhver 

søndag fra kl. 18.30-21.00. Ung Kirke er et tilbud til ungdommer i begge menighetene, men vi opplever 
at det er flest ungdommer som kommer fra Grødem. 

Ung Kirke i 2018 hadde 8 samlinger på våren + weekend til Avaldsnes og 7 samlinger på høsten. Det 
kommer ca. 20-40 deltakere hver gang. Samlingene begynner med en ungdomsgudstjeneste ca kl. 

18:30-19:30. Her har vi lovsang, tale, bønn, og ofte bønnevandring. Ungdomslederne er aktive i 

gjennomførelsen av ungdomsmøte. Etterpå er det en stund med fritid med biljard, bordtennis og kiosk 
m.m. Etter dette er det aktivitetsdel, som alltid har et hovedtema f.eks. «Vinn på minuttet», Bilrebus, 

«Beat for beat» eller 50-Leken. M.fl. 

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 har vært leder for arbeidet første semester i 2018. Ivar Marvik 

begynte som ny ungdomsarbeider i oktober. Ung kirke har også flere voksenledere, Nils Endre Eikeland, 
Barbra Nilsen Skofteland og Frank T. Skofteland m. flere har vært engasjert som ledere i 2018. 

Sokneprest Mona Dysjeland Gjesing er også aktiv i arbeidet. Ungdomslederne er tett knyttet opp til 

ledertreningssamlingene for ungdom, som er jevnlige samlinger, felles for Grødem og Randaberg, ca en 
gang i måneden. Her lærer de mer om det å være leder, gjennomgang av ulike tema og sosialt. 

Ungdomslederne har ansvar for planlegging og gjennomføring av Ung Kirke, sammen med 
ungdomsarbeider.   

Ivar Marvik , Ungdomsarbeider – Grødem Menighet 

KRIK 2018  

KRIK Randaberg er et tilbud for ungdom fra 8.klasse og oppover. Treningene er varierte og inneholder 

forskjellige idretter, lek og moro og en liten fokussamling med andakt. Her er det rom for alle, enten 
man er veldig sporty eller bare synes det er gøy å være med. Målgruppen er 13-18 år. 

KRIK Randaberg er et samarbeid mellom Grødem menighet og Randaberg menighet. 

I 2018 var det samlinger annenhver lørdag. Det var 8 samlinger på våren og 7 samlinger på høsten. De 

fleste av disse i Randaberghallen. De ble også arrangert skitur til Sirdal på våren og curlingsamling i 

Stavanger på høsten. Mange konfirmanter fra Randaberg kommer på samlingene, spesielt de som har 
valgt dette som fokusgruppe i konfirmanttiden. 

Treningene begynner 16.30 og varer til 18.30. De pleier ofte å være delt opp i tre deler:  
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Første del CA 45 min: oppvarming og fellesleker 

Andre del CA 15 min: pause med andakt  

Tredje del CA 45-60 min: deler hallen i to eller tre deler med forskjellige idretter som fotball, volleyball, 

basketball, kanonball m.m.    

Laudecir Daniel Kern har hatt ansvar for Krik første semester i 2018. Thea Kristin Reilstad overtok som 

leder på høstsemesteret. Krik Randaberg opprettet et styre i oktober, bestående av Jorunn Kraft Vistnes, 

Karla Faur, Marius Enoksen, Cecilie Helgeland, Sjur Christian Helgeland Lund og Thea Kristin Reilstad. 

Daglig leder i Grødem menighet, Stine Solhaug Staalesen, har økonomiansvaret. KRIK Randaberg 

mottok 7000 kr i støtte fra Randaberg kommune i 2018   

Ivar Marvik, Ungdomsarbeider Grødem Menighet 
 

Fasteaksjonen 2018 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2018 ga kr 21 010 i Grødem menighet. En stor takk til konfirmanter og 

andre som var med på fastetidens spasertur som gjør en stor forandring! 

 

STAFETT FOR LIVET  
Randabergkirkene er et av de største lagene som deltok på Stafett for livet 2018, 22. – 23. september 

2018. Laget var et samarbeid mellom Grødem og Randaberg menighet.  

227 lagdeltakere gikk for laget vårt, og totalt hadde vi 3794 runder for stafett for livet 2018. På standen 
hadde vi innom 30 frivillige som tok sine timer hver i lagteltet og 20 personer kom med 25 kaker / 

fruktspyd til slag på standen. Vi viser godt igjen både på standen og i løypa. Vi hadde desidert flest 

personer var innom og gikk for laget vårt i løpet av helgen på hele arrangementet og det var gode 
tilbakemeldinger fra andre lag at vi viser hvem vi er på arrangementet. Korset i front av teltet og Noas 

ark båten gjorde oss veldig synlige som menighet og kirke. Aktiviteter på standen for barna som 
Glittertattoveringer og sprell dyr ble godt mottatt. I tillegg var flere sentrale personer i menighetene 

med på programmet som skjedde på scenen i løpet av døgnet med blant annet flere minikonserter og 

lysseremoni.  

Været ble ikke så årlig som først meldt men stafetten ble avholdt inne Randaberg arena. Det ble en 

løype rundt Myrå ute. Sjarmen på kveld/nattestid fra 2017 med stjernehimmel levende lys og bålpanner 

ble borte. Vi håper på bedre vær i 2019. 

Cecilie Kolnes, Barne – og ungdomsdiakonmedarbeider  

 

ALPHAKURSET  
Alpha kurset er et samarbeid mellom Frikirken i Randaberg, Grødem Menighet og Randaberg Kirke. 
Dette året holdes det i Grødem Kirke 

Målsetting er «Enhver kirke har som sitt viktigste og største kall å lede mennesker til Gud, og Alpha 

kurset er et godt verktøy til å gjøre akkurat det.» 

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

Antall fremmøte/påmeldte: 7 stk 
Antall samlinger:                     12 samlinger ( Annenhver torsdag kveld + lørdag 23 mars) 

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

deltar. 

Kjetil Viste 
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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 har vi vært samlet ca annenhver mandag kl. 20.30-21.30. Vi har vært mellom 3 og 5 

personer på hver samling.  I høst var det lite oppmøte og det ble omorganisert noe ved å ha 

samlinger i hjem istedet for i kirka. Vi har god plass, og om flere har lyst å være med; VELKOMMEN!  
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.  
 

 
 

DIAKONI          
 

Årsrapport 2018 Diakoni for Randaberg og Grødem menigheter. 

Søndagstreff 
Et sosialt tilbud med et tema og god hjemmebakt kaffe mat.  Arrangementet gjennomføres 4 søndager 

i året kl.16.00 i kirkestua i Randaberg, og er for de som synes temaene er spennende.  

27. januar i Kirkestua.  Tema: Optimistene trekkspillklubb underholder. 

15.april i Kirkestua.  Tema: Hverdag på sjømannskirka, ved Frank Skofteland og Liv Helene Austbø. 

16. september i Randaberg kirke. Tema: Finnmark, brann og evakuering under krigen. 

 

Syng med oss / Lapskauslunsj                                                                                                                         
Januar 2014 startet menighetene opp et nytt tilbud til pensjonister 60+ tredje mandagen i måneden. 

Det var 11 arrangementer i 2018, og mellom 30- 116 personer deltar hver gang.                 

Fra kl.10.00-11.00:  Lesesirkel, tur rundt «Myra» eller strikkekafe.                                                                        
Fra kl.11.00-11-45:  Allsang: «Syng med oss»                                                                                                                                     

Fra kl.11.45.00-13.00: Lapskaus lunsj.  

 

Åpen kirkestue 

Dette er et lavterskel tilbud, «Drop in», for alle i kommunen som er hjemme på dagtid. Her er det 
mulighet for en kopp kaffe, vafler og en god drøs.  Det er 10-25 innom hver mandag, og det ble holdt 

Åpen kirkestue på 40 mandager i 2018. Dette har blitt en møteplass for de som går på språkkafe, 

besøker kirkegården, menighetenes medlemmer, forbipasserende osv. 
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Sofus klubben                                                              

En klubb for personer med utviklingshemming i alderen 25-70 år. Klubben har vært i drift i 33 år. Den 
har 27 betalende medlemmer som treffes 2 ganger i måneden. Det var 18 samlinger i 2018. 

Samlingen starter med en ½ times sang og andakt, og deretter er det spillekveld, bingo, turer, film, 

grilling osv. 7 frivillige er med på å gjøre dette tilbudet mulig.  

 

Språkkafe                                                                                                                                                      
Oppstart mars 2015. Dette er et flerkulturelt tiltak for de som er arbeidsinnvandrere, flyktninger, og 

de som har giftet seg med nordmenn.  Her får de mulighet til å praktisere og snakke norsk på tvers av 
religion, land, språk, hudfarge og status.  Det er en fast gjeng på 10-25 personer som kommer hver 

mandag. Det var 40 samlinger i 2018.  6 frivillige er med og driver språkkafeen. 

 

Strikkekafe                                                                                                                                                       

Strikkekafe er nytt av året 2018. Denne arrangeres samtidig med språkkafeen, der de som måtte ønske 
det får opplæring i å strikke. En fin gjeng med 5-12 internasjonale damer kommer på disse kveldene.  

 

Leksehjelp 

Leksehjelpen er fremdeles et populært tilbud til våre nye landsmenn -  flyktninger og andre innvandrere. 

Vi opplever økende interesse, og ser at mange har nytte av denne hjelpen som dekker de fleste 
skolefagene de møter i den norske skolen. I tillegg er det en viktig sosial arena der det knyttes mange 

gode og nyttige kontakter på tvers av nasjonal bakgrunn. Vi har blant annet også kunnet hjelpe flere 
med øvelses kjøring med tanke på bilsertifikat. Vi holder til i Kirkestua hver mandag kl. 18.00-19.30.Nå 

er vi 13 lærere og andre fagpersoner som prøver å hjelpe. Det er i hovedsak grunnskolens pensum vi 
arbeider med, men også noen fra videregående skole. Mens noen strever med å tilegne seg det mest 

grunnleggende i det norske språket, er andre kommet til videregående skoles pensum. Derfor er det 

ikke bare den formelle utdannelsen til lærerne som teller, like mye ønsket om å hjelpe. Så vi er stadig 
interessert i å komme i kontakt med flere «lærere» slik at vi kan tilby best mulig hjelp. Vanligvis er det 

rundt 15 personer som kommer, i hovedsak mellom 15 og 30 år.   

Kjell Ove Sande 

 

Internasjonaldag på Varen kultur sene   
Er et samarbeid mellom Randaberg menigheter, Randaberg kommune og kvinner møter kvinner. Her 

deltar leksehjelpen og språkkafeen på stand med produkter fra sitt hjemland. Det bel servert mat  fra 
32 land, innslag av sang, dans, kunst og håndarbeid fra hele verden. En flott dag som samlet rundt 300 

personer fra alle verdens hjørner. 

 
 

Temakvelder /kveldsgudstjenester 
25 januar i Grødem kirke. «Men Only» .Tema: «Oljeskift på forholdet» ved Frode Thuen. !69 menn 

deltok. 
08. Februar.  Tema: Bibel mat og prat. 

06.mai i Grødem kirke.  Kveldsgudstjeneste med besøk av Øklands. 

27 september i Kirkestua. Salmekveld ved Turid Bjørheim, Aud Åse Mjølsnes og Bjørg Johnsen. 
30 september i Grøden kirke.  Damenes aften. Tema: Syng og spis ved Hilde Svela og Margit Vea. 

 
 

Minnegudstjeneste                                                                                                          

3. november i Randaberg kirke.  De som har mistet noen av sine nærmeste det siste året er spesielt 
invitert.  Opplesning av navn og lystenning for hver enkelt er en høytidelig og fin markering for de 

etterlatte. 
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Sorggrupper.                                                                                                                          

De som mister en av sine nærmeste får så langt det lar seg gjøre en telefon fra diakonimedarbeideren, 
med tilbud om enkeltsamtaler og sorggrupper. 

 
Samtaler.                                                                                                                                                      

Diakonimedarbeideren   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 Kirkestua. Solosang av Sven 

Viste.  Dette er et årlig samarbeid med dagsenteret, Viste stølen, Vardeheim og Revmatiker 
foreningen. Alle i Randaberg som er 80+ får invitasjon i posten.  Rundt 60 personer deltok på 

gudstjenesten. 

 
Konserter  

Advent, påske og sommerkonserter i Grødem kirke. Tilsammen avholdes rundt 10 konserter med lokale 
musikere. Dette er flotte gratiskonserter som holder et høyt musikalsk nivå. Kafe før og etter konsertene.                 

                                                                                                                           

Julehilsen til pensjonistene                                                                                                                               
De som er 80+ får en julehilsen fra Grødem og Randaberg menigheter med invitasjon til å delta på 

gratis lapskaus lunsj/syng med oss i januar måned.  340 invitasjonen ble sendt ut og 88 personer 
benyttet seg av gavekortet. 

 

Besøkstjenesten/ Samhandling reformen. 

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

i anledning dagen.   

 
Smågrupper, hus felleskap.                                                                                                                                

Menighetsrådene ønsker å legge til rette for å etablere flere, bønnegrupper, smågrupper og  
husfellesskap. Det er per d.d. 9 grupper som møtes i menighetene.  3 nye grupper startet våren 2018. 

 

Diakoniutvalget 
Diakoniutvalget 2018 bestod av Astrid Økland, Ingun Nåden Kolnes, Dan Frode Bø, Jan Byberg og 

Oddbjørn Bø. Diakoniutvalget og menighetene retter en stor takk til Einar Lindstrøm som har 
vært med i diakoniutvalg i 6 år og i Sofusklubben i 25 år. Tusen takk Einar! 

 

Diakonmedarbeider Liv Helene Austbø 

 

 

MISJON 

Grødem NLM 2018 

Grødem NLM hadde eit barnemøte (superlørdag) hausten 2018. Det var den einaste aktiviteten i 2018. 

På barnemote var det totalt 40 stk. Vi håper på å få til 1 til 2 superlørdager i halvåret.  

 Magnus Grødem.  
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KIRKEBYGGET     
Grødem kirke er en arbeidskirke fra år 2000, der byggets mange rom er i bruk mange ganger i uken. 
Det er også en god del utleie av rom i Grødem kirke til ulike formål (kommunal sammenheng, foreninger, 

private selskaper etc.).  Derfor er det relativ stor slitasje. Det trengs derfor høyt fokus på vedlikehold.  

Arbeidet med å anskaffe nye stoler i Grødem kirke ble på det nærmeste avsluttet i 2018 (kun levering 

av ny bord i kafe/m-sal gjenstod, disse ble levert i januar 2019). Totalt 600 stoler er skiftet ut og 

erstattet med 3 ulike typer stoler (også 600 nye stoler). 

Møterom i kontorfløy er oppjustert med nytt møtebord og stoler, projektor, samt nye persienne. Det 

er også kjøpt inn nye persienner i kaféen.  

Flere panelovner er skiftet i menighetssalen, da gamle var ødelagt.  

Det er montert ny brann- og innbruddsalarm i Grødem kirke. Ventilasjonsanlegget i Grødem kirke er i 

2018 blitt fikset. Nødlys i kirken er også skiftet. To knuste ruter er også blitt erstattet. Tregulvene i 
Grødem kirke ble også i 2018 behandlet. Ytterdørene av tre er blitt oljet utvendig murvegg på baksiden 

av kirken er blitt renovert og vannrør til toalett i foaje er sikret mot frost.  

Det er montert tidsbrytere på kaffemaskin og kokeplater på kjøkkenet. 

Flyglet har fått mikrofoner som kobles til lydanlegget og det er kommet vegg og dør mellom rom for 

lydanlegget og sakristiet. 

I kjelleren er veggene i gangen malt. Det er kommet nytt forheng mellom m-sal og lager, nye kortrapper 

og ny flyttbar lesepult. 

Rune Skagestad, Kirkeverge.  

 

ØKONOMI   
Regnskap for 2018 er en totaloversikt for de avdelinger/aktiviteter menighetsrådet fører regnskap for. 

Resultatet for 2018 viser et merforbruk (underskudd) på kr. 9 825,-. 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 den faste 

givertjenesten ikke dekker opp alle disse utgiftene. 

Menigheten har 2018 givertjeneste på kr. 325 000,-. 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. 
Rev. bud- 

17 
Regnsk- 17 Rev. bud- 18 Regnsk- 18 

UTGIFTER           

Lønnsoverføringer ol.  524 000  486 836  550 000 488 459 

Kjøp varer og tjenester  589 000  568 372  574 500 567 973 

Overføringer(offer,fasteaksj, m.m.)  216 500  232 366  213 500 239 740 

Avsetning til fond  0  0  0 0  

SUM driftutgifter 1 329 500  1 287 574  1 343 000 1 296 172 

Momskommp.utgifter drift  0  55 481  0 63 246 

Totale utgifter 1 329 500  1 343 055  1 343 000 1 359 417 

INNTEKTER         

Deltakerbet., salg, leie  -274 350  -308 031  -326 500 - 369 258 

Ref. og tilskudd fra FR  -104 000  -112 200  -101 500 - 116 500 

Ref. fra andre(komm. og 
bisped.råd)   -82 893  -65 546  - 77 000 - 91 472 

Offer, giv.tj., gaver, EGET -568 167  -511 110  - 564 500 - 539 580 

Offer, innsaml./ANDRE -165 000  -181 797  - 165 000 -169 303 
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SUM driftinntekter -1 194 410  -1 178 685  - 1 234 500 - 1 286 113 

Mvakomp. inntekter drift 0  -55 481  0 - 63 246 

Renteinntekter -6 000  -2 804  - 3 000 -234 

Bruk av tidligere års overskudd 0  0  0 0 

Bruk av disposisjonsfond -3 790  0  0 0 

Totale inntekter -1 204 200  -1 236 970  - 1 237 500 - 1 349 593 

RESULTAT  
(- er mindre forbruk)   125 300 106 085  105 500 9 825 

 

For 2018 har Grødem menighetsråd fått overført tilskudd fra fellesrådet til konfirmantarbeid, 

kirkemusikk, diakoni og kontorhold og honorar menighetsrådsleder, totalt kr 116 500,-. 

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

 

Utsnitt av balanseregnskapet pr 31.12.2018 (røde negative tall i de enkelte fond betyr positiv kapital): 

Disp.fond, Grødem barnekor -103 420  

Disp.fond, Ungdomsarbeid -119 851  

Disp.fond, Gospel Gathering -38 716  

Disp.fond, Konfirmantarbeid - 127 522 

Disp.fond -356 681  

Disp.fond, Trosopplæring 61 327  

Disp.fond. Tengruppa - 71 978 

Disp.fond, 2-4 klubben -26 613  

Disp.fond, Skolelaget -37 840  

Disp. fond, Diakoni -37 201  

Disp.fond, KRIK -58 110  

Disp.fond, Inventar og utstyr -3 431  

BANKKONTI:  

Driftskonto 3230.12.65742 481 494 

Høyrentekonto Grødem 
 

588 800 

Gr. Gospel gathering SR bankkonto 31 466 

 

Stine Solhaug Staalesen, Daglig leder Grødem menighet 

  

 

  

 


