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ÅRSMELDING 2019 

GRØDEM MENIGHET 
 

Årsmelding 20 
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 2019 avholdt 7 møter og behandlet 75 saker. Strategisamling for menighetsråd og 

stab ble gjennomført 17. og 18. januar. 

Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning frem til 31.10.2019: 

 
           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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Det nye menighetsrådet ble konstituert 01.11.2019 og har følgende sammensetning: 

  
Jakob Nærheim, leder 

Hilde Løge, nestleder 
Jone Areklett 

Ann-Christin Hjelleset 

David Tunsberg Petterson 
Hilde Kristine Berge 

Katrine Granhøy Gundersen, 1. vara 
Rønnaug Hillier, 2. vara 

Morten Goa, 3. vara 
Frank Skofteland, 4. vara 

Torstein Bore, 5. vara 

 
Menighetsrådet hadde følgende ressursgrupper i 2019: Ressursgruppe for gudstjenester (REGU), 

Ressursgruppe for trosopplæring (RETRO) 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 

Vikar for sokneprest 20%                                   Geoffrey A. Holtmann 

Trosopplæringsprest 80%  Hilde Sande 

Vikar for trosopplærer 20% Reidun Goa (15%)/ Ivar Marvik (5%) 

Diakonimedarbeider 70%                                 Liv Helene Austbø 

Menighetsmusiker 40%     Kristian Lie Bjelland (40%) 

Renholder 20%                                            Stefka Zlateva 

Vaktmester 30 % Berit K. Bø 

Ungdomsarbeider 50 %                                   Ivar T. Marvik 

Ungdomsdiakonimedarbeider 25%                               Katrine Immerstein Gilje (fra oktober 2019) 

Frivillighetskoordinator 20%                           
Reidun Goa  

Prost Tomas Mjelde Røsbak 

Kirkeverge Rune Skagestad (til oktober 2019)/ Hilde K. Eikeland (fra 

oktober 2019) 
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Frivillige 

Grødem menighet har rundt 100 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 2019 arrangert egne 
ledersamlinger for ungdom sammen med Randaberg menighet.  

Tusen takk til hver enkelt av dere som har vært frivillig i 2019! 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 2019 viser en liten nedgang i gudstjenesteoppmøtet.  

 

*inkludert skole- og barnehagegudstjenester. 

 

Noen sammenligninger fra tidligere år:  

Gudstjenester i Grødem kirke: 

• 12 gudstjenester tilrettelagt for barn** – snitt deltakere 160 (174 i 2018) 

• 2 skolegudstjenester – 1040 deltakere (1100 i 2018) 

• 2 barnehagegudstjenester – 240 deltakere (243 i 2018) 

• 2 konfirmasjonsgudstjenester – 848 deltakere (1052 i 2018) 

• 2 julaftensgudstjenester – 950 deltakere (890 i 2018) 

**gudstjenestene på julaften er IKKE medregnet her 

 

Litt mer statistikk for Grødem sokn: 

• 30 ble konfirmert 

• 20 personer meldte seg ut av Den norske kirke.  

• 0 personer meldte seg inn i Den norske kirke. 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Antall gudstjenester*    53 53 54 52 51 53 54 55 

Totalt.antall tilstede* 8030 8400 8506 8710 9226 9279 8 846 10 846 

Gj.snitt pr. gudstj.* 151 158 156 168 180 175 164 197 

Offerinntekter 281 415 275 846 284 164 245 464 265 893 318 313 259 920 267 247 

Offer gj.snitt pr. gudstj. 5310    5205    5262    5114 5214 6 006 4 813 5 686 

Antall nattv.gudstj. 37 35 27 35 29 21 20 30 

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

Antall døpte 22 24 27 28 39 34 32 39 

Vigsler 1 1 1 1 1 3 6 5 

Gravferder 6 5 8 10 2 7 8 6 
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MUSIKKLIVET 

Sommerkonserter 2019 

Vi arrangerte 7 sommerkonserter enkelte onsdager sommeren 2019 der det også har vært cafesalg og 
kjøkkenhjelper. Disse har foregått i tidsrommet fra 1130 til 1200.  

Dato Artist Besøkende 

19. juni Elin Kleppa Michalsen (Fiolin) & Tord Løfgren (Cello) 92 

26.juni Gunnlaug Gilje Svela (Sang) & Kristian Lie-Bjelland (Piano) 64 

3. juli Ellen Lien Rygg (Sang), Bethan Hunter (Fiolin) 

& Kristian Lie-Bjelland (Piano) 

92 

10. juli Elin Kleppa Michalsen (Fiolin), Paul-Erik Söderqvist (Klassisk 
Gitar) & Jenni Witick (Cello) 

56 

24. juli Espen Behrens (Trompet) & Kristian Lie-Bjelland 
(Piano/Kirkeorgel) 

51 

31. juli Målfrid Vestvik Bjåstad (Sang) & Håkon Bjåstad (Piano) 90 

8. august  Arne Martin Aandstad (Kirkeorgel) 86 

Påskekonserter i 2019 

Vi hadde 2 påskekonserter i 2019: 

Dato Artist Besøkende 

3. april Dagfin Egeland (Sang) & Kristian Lie-Bjelland (Piano) 45 

10. april Sven Viste (Sang) & Kristian Lie-Bjelland (Piano) 75 

  

Adventskonserter i 2019 

Vi har hatt tre adventskonserter i 2019, disse er: 

Dato Artist Besøkende 

4. desember Espen Behrens & Kristian Lie-Bjelland 32 

11. desember Målfrid Vestvik Bjåstad, Sven Viste & Kristian Lie-Bjelland 96 

18. desember Dagfin Egeland & Kristian Lie-Bjelland 54 
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ndre konserter i 2018sikk i gudstjenesten 2018 

Forsangere: Trygvald og Anne Gurine Thorsen, Elin Berg, Odd Arne Berge, Reidun Goa, Arvid Bø, Toril 
Espedal, Jakob Nærheim, Gunnlaug Gilje Svela, David Petterson, Marie Petterson, Rønnaug Hillier. 

Musikere som har vært med oss i løpet av året er: Kjell Rune Fjellheim, Lars Helgeland, Jan Sverre 
Reinertsen, Torleif Kvitno, Espen Behrens. 

Andre kor, solister og musikere som har deltatt på gudstjenester gjennom året er: Grødem Barnekor, 
Cathrine Immerstein Lid, Gunnlaug Gilje Svela, Randaberg Soul Children, Randaberg Mannskor, Soul 
Teens, Målfrid Vestvik Bjåstad, Rune Løvdal, Marie Bue Kessel, Anne Marthe dos Santos, Randaberg 
Ynge Mannskor, Korall, Trine Kvitno, Johanna Nærheim, Antje Holtmann, Dagfin Egeland. 

 

 

BARN OG UNGDOM 

Ressursgruppe for Trosopplæring     

  
 Hilde Berge 

           Hilde Løge  
 Hilde Eikeland 

Hilde Sande (trosopplæringsprest)  

  

REssursgruppa for TROsopplæring (RETRO) har i 2019 hatt et møte. I 2018 fikk vi bestilling fra 

bispedømme om å revidere trosopplæringsplanen vår. På grunn av at trosoppløringsprest har hatt 
fødselspermisjon ble dette satt i gang i 2019. Vi har sett på helheten i trosopplæringen og hvor vi kan 

finne hull som det er mulig å gjøre noe med. 

Slik så tiltaksplanen vår ut i 2018: dåp, Babysang, 4-årsbok, 5-åringene på søndagsskolen, kirkerottene, 
dåpsskole, tårnagenthelg, Lys våken, invitasjon til en Ung Kirke samling for 7. klasse, konfirmasjon, 

lederkurs for fjorårskonfirmanter, Ung Kirke søndagsfellesskap (i Grødem kirke, Linjetilbud til ungdom 
(i samarbeid med Randaberg menighet): KRIK, lederkurs, ledersamlinger, SoulTeens, Ung Kirke – 

fredagsfellesskap, Bandskolen (i Randaberg kirke).  

Dette er tiltaksplanen fra 2019: dåp, duesamling, krølle, Noas ark, Fest på slottet, Løvesamling, 

Kirkerottene, sprell levende dåpsskole, Tårnagenthelg, kode B, Ny Kode, Lys våken, invitasjon til en Ung 

Kirke samling for 7. klasse, konfirmasjon, lederkurs for fjorårskonfirmanter, Ung Kirke søndagsfellesskap 
(i Grødem kirke, Linjetilbud til ungdom (i samarbeid med Randaberg menighet): lederkurs, 

ledersamlinger, SoulTeens, Ung Kirke – fredagsfellesskap, Bandskolen (i Randaberg kirke). 

Nye tiltak som vi har iverksatt i 2019 er: Krølle, noas ark og fest på slottet. 

Tiltak som skal starte i 2020: løvesamling og Kode B 

Vi har også hatt et ønske om å revidere trosopplæringen for ungdom. Dette vil vi gjøre i året som 

kommer. 

 

Trosopplæringstiltak 2019 

Litt om noen av tiltakene: 

Krølle 
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Krøllesamling er for alle 2 åringer. Her blir de invitert til en samling sammen med barna fra Randaberg 

i kirkestua. Dette er fordi vi ser at det er vanskelig å nå ut til barn i barnehagealder – og da lettere 
dersom vi gjør det felles med Randaberg. Det knyttes ikke geografi nødvendigvis til barnehagetilknytning 

og derfor vil vi lettere få jungeltelegrafen til å rulle dersom det er noe for alle 2 åringer i kommunen. Vi 
så god effekt av dette i 2019. Da det var mange flere fra Grødem enn første gang vi kjørte opplegget i 

2017. Antallet fra Grødem var våren 2019 11 stk. Antallet totalt var 17. Det er en fin måte og knytte 

relasjoner til småbarnsfamilier, og vi så viktigheten av at det både var ansatte fra Randaberg og Grødem 

på selve samlingen. Her vil også kontakten som er knyttet fra babysang gjøre seg gjeldende.  

 

Noas ark 

Noas ark samling er for 3 åringer. Dette er på samme måte som krøllesamling. Dette tiltaket er planlagt 
å gjennomføre i Grødem kirke. Dette ble ikke mulig dette året, da invitasjonene fra Randaberg allerede 

var sendt ut. Vi har ikke hatt dette tiltaket i Grødem tidligere. Første tiltaket var dette året sammen med 

Randaberg. Det var til sammen 23 deltakere og 6 fra Grødem. Det er også et fint tiltak å bruke slushere 

på. Dette året ble det brukt slushere fra Randaberg menighet. 

 

Fest på slottet 

Dette tiltaket er for 4. åringer og er et nytt opplegg knyttet til utdeling av 4.årsboka. Det ble arrangert 

i oktober med 18 barn. De var invitert til en fest og kunne pynte seg med prinsessekjoler, prinser og 
riddere. Det var veldig stas. Alle fikk kroner da de kom. Vi hadde en samling inne i kirkerommet hvor vi 

snakket om «slottet» til Gud og hva som var den viktigste skatten blant alle skattene i kirka. (de fikk se 
seg selv i et speil). Barna fikk høre en fortelling fra bibelen og lage noe til å ta med hjem. Søndagen 

etter fikk barna komme frem i kirken og motta en barnebibel fra menigheten.  

 

Duesamling (trosopplæringstiltak for 1 åringer): 

Grødem menighet begynte i 2017 med 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 2019, ble inviterte til duesamling tirsdag 10. 

september kl. 17.30-18.30. Vi hadde en flott samling med 10 barn + foreldre. Samlingen startet ved 
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, før vi gikk bort til duetreet, leste opp navnene og delte ut 

duene. Til slutt var det kveldsmat, lek og prat i kafeen.  

Tilbakemeldingene på samlingen var positive! Foreldrene setter pris på de flotte duene som et minne 

fra dåpen og synes det er kjekt å komme tilbake med 1 åringene og treffe andre på Grødem som har 

barn i samme alder.  

Ansvarlige for samlingen var Hilde Sande (trosopplæringsprest) og Mona Dysjeland Gjesing 

(sokneprest).  

Mona Dysjeland Gjesing 

Babysang 2019 

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 2019 vært gjennomført både som en felles gruppe for alle barna, i tillegg til at vi deler 

av året har hatt to grupper. Dette har fungert greit, på tross av tidvis stor aldersforskjell blant babyene. 
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Sent på semesteret ser vi at det er flere som kommer og at barna har større aldersforskjell. Da prøver 

vi, ved hjelp av frivillige og ansatte i sentrum og dele opp i to grupper. Gruppa for barn ca.1 år og 

oppover har vi da fokusert mer på lek og dyresanger.  

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. Vi ser at flere tar med seg barselgruppa si, og mange ønsker 

å sitte lenge i kafeen og bare drøse. Det er fint å se at det skaper nye fellesskap.  

I 2019 har det gjennomsnittlig vært 15 barn med foreldre tilstede hver gang på babysang, med en 

variasjon på 8-20 stk. I 2019 har Ingrid Andreassen Waage hatt ansvar for babysang, i vikariat for Hilde 
Sande. Hilde Sande var tilbake i mai 2019. Vi hadde en liten overlapp for å kunne tilby to grupper. 

Babysang er et fint møtepunkt både for barn og hjemmeværende foreldre.  

 

Grødem Barnekor 2019 

Grødem barnekor har øvelse hver onsdag i 2019, og annen hver onsdag blir det en finfin forlengelsen 
når «Middag i kirken» er. Barnekoret hadde på vårparten øvelse fra kl.17.15 -18.00 men ny tid fra 

høsten kl.17.00 – 17.45. Denne endringen for å slippe onsdagen når det er middag at det blir 

«tomrom» fra middag til aktivitet.  
Barnekoret er fra 5 år opp til 4.klasse.  

 
Det ble dirigent skifte fra vår til høst da Kamlla Berge sluttet grunnet skolegang i en annen kant i 

landet fra høsten. Hvor vi fikk inn Kristine kringelboten Goa fra høsten.  

 
Grødem Barnekor var med og sang på gudstjeneste i mars forbindelse med 

familiegudstjeneste/påskespill. 
Høsten var de med 20.okt og julaften kl.14.30 

 

Småbarnssang 2019 

Annen hver onsdag i partalls uker fra kl.17.00 – 17.30 i 2019 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. Småbarnssang holder til nede i menighetskjelleren.  

 

Det varier veldig med antall. Likevel har vi i høst hatt en stabil gjeng som har kommet stort sett hver 
gang. Vi ser at flere og flere kommer fra babysang og fortsetter på småbarnssang når barna begynner 

i barnehage. Mange har også fortsatt videre inn i middagen etter hvert.  
 

På våren var det 9 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 2019 

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. 
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Styret har bestått av Elin Frostestad og Gunnlaug Gilje Svela (dirigent/musikalsk), Jan Arthur Grip Nilsen 

og Anita Fjellheim (åndelig/sosialt), Odd Arne Berge (praktisk/administrativt), og 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 2019: 

• Øvelser: 21 på våren og 14 på høsten 30  

• Opptredener: 5 på våren og 5 på høsten 

• Deltatt på Soul Children Gathering Rogaland, IMI 19.okt 

• Deltatt på scenen under Stafett for livet og som lag 21.sept 

• Deltatt på Randaberg synger julen inn 14.des 

• Julebord sammen med Randaberg Soul Teens og Bandskolen 2.des 

• 33 betalende medlemmer pr.31.12.2019. 

 

 29. januar 2020 

 

Middag i kirka 2019 

Middag i kirka har vært en jevnt gående kontinuerlig arbeid. I 2019 har møtetid/middagstid vært 
onsdager i partallsuker med korøvelse og småbarns sang som påfølgende av middagen. Vinter/vår 

halvåret var det til sammen 9. 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 2019. 

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 5 stk.  

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

 

Familiekveld 2019 

Høsten 2019 startet vi opp med familiekveld for småbarnsfamilier.. Dette skal være 1-2 lørdager i 
semesteret. Her skal småbarnsfamilier komme og spise sammen, ha mer tid til fellesskap og lek for 

barna. I tillegg ønsker vi å ha andakt og samlingsstund for familiene. Det ble arrangert lørdag 
28.september. Rundt 90 små og store tok turen. Det var vanskelig å beregne mat denne gangen, da 

mange ikke meldte seg på før rett før, og mange ikke hadde fått det med seg.  

 

Grødem søndagsskole 2019 

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. Det er fortsatt ikke gruppe for de elsdte 

på søndagsskolen. Målet høsten 2019 var å ha noen enkelte søndager med opplegg for de eldste. 

Dette ble ikke gjennomført slik vi ønsket på grunn av lite informasjon ut. Det vil være et mål for neste 

semester. Flere av de eldste har vært med som SLUSHERE/ledere i søndagsskolen i mellomgruppa.  
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Våren 2019 hadde vi syv ganger søndagsskole fordelt mellom 6 voksen ledere. Høsten 2019 var det 

søndagsskole åtte ganger fordelt på 6 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.  

 

Grødem Kids 2019 (tidligere 2-4 klubben) 
2-4 klubben endret navn til Grødem Kids og har utvidet målgruppe til både gutter og jenter fra 2-4. 

klasse i Randaberg. Aktiviteten drives på dugnad fra foreldre med administrativ støtte fra Trosopplærer 

i Grødem kirke. Klubben lå nede høsten 2018 og våren 2019 pga ledermangel, men restartet høsten 
2019. Vi møtes annenhver fredag kl. 18:00 og holder på til 19:30 eller senere ved utflukter. Invitasjoner 
og medlemmer administreres fra appen Spond; https://group.spond.com/COVLX 

Det pleier å komme mellom 25-45 stk hver gang. Vi er opptatt av at Grødem Kids skal være gøy og 

lærerikt. Aktivitetene er varierte og alltid med en andakt. Program høsten 2019: Kick-off med 
aktivitetsløype rundt i kirka, frisbeegolf og sandslottbygging på Sandestranda, boksen av på Foren, 

propellbåtkonkurranse i kirka, besøk hos ambulansetjenesten på sykehuset i Stavanger og 
grøt/pepperkakepynting i kirka.  

Lederne ved høsten 2019 var Jan Erik Aanestad, Anita Fjellheim, Nils Endre Eikeland, David Petterson 
og Einar Fredriksen. 

Nils Endre Eikeland - 22.02.20 

 

Skolelaget på Grødem skole 2019 

Laget har samlinger i aulaen på Grødem skole. Laget drives i samarbeid med lærer Torger Vistnes og 

ungdomsarbeider Ivar Marvik. Laget er tilknyttet NKSS.   

Det har vært bra oppmøte på laget i 2019. Snittet lå på 33 på samlingene på høsten, og også bra 

oppmøte på våren.  

Vi har et nytt styre i høst bestående av: Eivind Reinertsen, Johannes Duvold Nilsen, Mathias Bø, Thomas 

Bø (leder), Samuel Vasshus, Camilla Skartveit og Kristine Andersen.  

Vi har hatt jevnlig styremøter etter behov.  

Lagsmøte er organisert med en lek, musikk og andakt. Styret er med å leder møtene og bidrar med 

teknikk og lek og musikk m.m. Vi har også hatt flere besøk av laget i Rogaland som har bidratt på 
samlingene, med regionsleder Veronica Stormark.  

Grødem skolelag hadde 10-års jubileum i høst og vi markerte dette med stor kake til hele skolen.  

Vi søkte om frifondsmidler og mottok i høst 10000 kroner. Detter ble brukt på kake og pizza.  

 

Ivar Marvik, ungdomsarbeider 

 

 

 

https://group.spond.com/COVLX
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Grødem tweens 2019 (tidligere Ten-gruppa) 

Ten-gruppa har byttet navnet til Grødem Tweens i løpet av 2019. 
 
Annen hver fredag fra kl.18.00 – 20.00 i oddetallsuker er det ten- gruppe/Grødem Tweens for barn i 
5-7.klasse.  Denne gruppa drives av frivillige pluss ansatt. 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, trampolineland, spill 
Våren 2019 var det 8 ganger treff hvor den åttende gangen var overnattingen som var på 
Randabergfjellet.   
Fra vårsesongen til høsten ble det store endringer av de frivillige voksne. De fleste frivillige voksne 
ledere har barn i denne aldersgruppa og følger de. Når barna slutter på grunn av alder slutter de 
voksne også. Så derfor ble det en liten stans før oppstarten på høsten 2019. Det ble oppstart 13.sep 
og 4 ganger med treff for høsten.  
Vi ser at mange av de som kommer, kommer også igjen på fredagene.  

 

Konfirmanter 2018/19 

I 2019 hadde Grødem menighet 30 konfirmanter, av totalt 35 tilhørende i kullet. 
Konfirmantundervisningen ble ledet av prest, Mona Dysjeland Gjesing, og ungdomsarbeider, Ivar 

Marvik. Det var også en del ungdomsledere med i konfirmasjonsundervisningen.  

Våren 2018 ga MR sokneprest i oppdrag å danne en komite for å utarbeide en ny konfirmasjonsplan 
for Grødem menighet. Konfirmasjonsplanen ble godkjent i MR 07.03.2018 og av Stavanger 

Bispedømme 27.02.2019.  

Høsten 2018 ble oppstarten for den nye konfirmasjonsplanen. Året begynte med et oppstartsdøgn fra 

lørdag-søndag på Nordlys Misjonssenter i Sandnes med påfølgende presentasjonsgudstjeneste i 

Grødem kirke. Konfirmantene hadde 5 temasamlinger på onsdager i kirken fra kl. 18.00-20.30. Hver 
samling inneholdt en lek, bolker med undervisning, matpause og liturgisk avslutning i kirkerommet. 

Konfirmantundervisningen var variert med gjester utenfra, praktiske øvelser, musikk og film. 
Foreldrene ble invitert til to samlinger, først et infomøte med temaet «Hvorfor konfirmasjon?» og så 

en felles kveld med konfirmantene med temaet «Konfirmasjonsfesten». Konfirmantene må ifølge 

planen delta på 5 gudstjenester utenom de 3 obligatoriske, gå på 2 av 3 Ung Kirke konfirmantkvelder, 
være gudstjenestevert og delta på 3 hjemmegrupper. 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 2019 var 27. og 28. april. Konfirmantene fikk tilbud om å delta på lederkurs i 

menigheten etter konfirmasjonstiden.  

 

Mona Dysjeland Gjesing 
Sokneprest i Grødem menighet 

Randaberg Soul Teens 2019 

Styret for våren 2019: 
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 



Side 14 av 23 

Styret for høsten 2019:                                                                                                                                                                         
Merete Ø Espedal - Dirigent 
Hans Martin Stølen - Voksenleder 
Camilla Nyvoll - Styreleder 
Jonas Ege - Teknisk representant 
Johanna Nærheim - Styremedlem 
Emilie Areklett – Styremedlem                                                                                                                                                               
Synne Schøld – Styremedlem 

Øvelser: 31 
Opptredener/konserter: 9 

Turer: ingen 

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

ungdommene er med i teknikergruppa 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. 
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 2019 

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

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 2019 tre ulike band med 15 elever totalt, mens til 

høsten sluttet en del elever og vi fortsatte med to band med totalt 10 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 12 samlinger på høstsemesteret fordelt på 

instrumenttimer 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 
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ved flere anledninger. Ung kirke bandet har spilt på 3-4 ungdomsgudstjenester begge semestrene og 

deltatt på UKM 10. mars. Soul Children bandet har spilt på gudstjeneste med Soul Children, og 
bandene har også deltatt med oppvarming på SGLive konsert, samt under Vi synger julen inn på 
Varen Kulturscene.   

Ved årsskiftet 2019/2012 består Bandskolen av to band som betjener henholdsvis Soul Children og 

Ung kirke/Soul Teens/Credimus. Elevene er barn og ungdom fra 7.trinn til 10.trinn. 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 

 

 

Ledertrening 2019 

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 rundt 15 kvar gong. I løpet av haustsemesteret har me hatt to samlingar. Den første 

var med åpne dører, der me hadde eit andeleg fokus og samtale om dei forfulgte kristne. Den siste 
samlinga før jul var det meir fokus på det sosiale. Generelt eit jevnt godt oppmøte heile 2019. 

  
Leiartrening og leiarweekend: 

Leiartreninga 2019 starta me opp 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 2019 var lagt til nestsiste 

helga i august, 23-25.aug på Utsyn på Finnøy. Me var 24 stk. Det var svært vellykka med eit godt 
opplegg, gode samtalar og eit styrka fellesskap.  

  

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 2020. Ein annan måte me aktivt rekrutterar leierar på er å få 
dei med inn i ung kirke styret. Dette har me lukkast med i 2019, då me har fått 3 nye som går i 

8.klasse.  

 
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.  

 

Mesternes mester 
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15.juni hadde me mesternes mester for 7.klassingar. Det blei sendt ut infobrev til alle nokre veker før, 

me blei ikkje så mange som me hadde ønska, men me var rundt 12 stk. I tillegg var me ca 15 lederar, 
som stod på ulike postar og hjalp til med alt det praktiske. Det var suksess, og 3-4 av desse har 

fortsatt å komme på ung kirke etter sommaren, som var eit mål. Til 2020 er det eit forslag å leggja 
kvelden til etter sommerferien, med håp om at det blir endå høgare rekrutteringstal til ung kirke 

etterpå.   

 

Anne Viste Tokheim, ungdomsarbeider i Randaberg menighet. 

 

Ung Kirke Grødem 2019 

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 2019 hadde jevnlig samlinger annenhver søndag i «skoleruteåret». Vi arrangerte bowling i 

Stavanger for ungdommene på høsten, og CA 50 ungdommer var med på dette. Ungdommene betalte 
en liten egenandel, resten ble sponset gjennom midler mottatt fra bispedømmet fra OVF – midler.   

Det har vært litt varierende oppmøte på ung kirke i 2019. Mange fra ungdomsstyret reiste bort på 
studier og diverse etter sommeren. Og en del gav uttrykk for at de er så travle og ikke har tid til å være 

så mye med lenger.  I høst var det mange konfirmanter som var på samlingene. Og de dominerte litt 

mye av samlingene. Men mange gav uttrykk for at det var veldig gøy å være der.  

På våren hadde vi besøk av et team fra ungdom i oppdrag som var med på samlingene og ba for 

ungdomsarbeidet og bodde i menigheten noen dager. Dette var veldig fint og ungdommen likte å treffe 
disse folkene fra forskjellige nasjoner.   

I desember fikk vi nytt ungdomsstyre, som nå består av: Eivind B. Reinertsen, Mathias Bø, Daniel 

Eskildsen, Are Løge og Thomas Bø. (det jobbes også med å få med flere…….)  

Det har vært utfordrende å finne nok voksene frivillige i arbeidet.   

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

Ung kirke mottok 10 000 kr i driftsstøtte fra Randaberg menighet i 2019. Og 19500 i OVF – midler etter 
søknad til bispedømmet. Dette ble bl. brukt til bowlingarrangement og innkjøp av utstyr til 

kjellerrommet. Det ble kjøpt inn to PlayStation og åtte kontroller, samt oppgradering av biljard og 

bordtennis og spill m.m.  

Ivar Marvik , Ungdomsarbeider – Grødem Menighet 

 

KRIK 2019 

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 har vært et samarbeid mellom Grødem menighet og Randaberg menighet. Treningene 

begynner 16.30 og varer til 18.30. De pleier ofte å være delt opp i tre deler: Første del CA 45 min: 
oppvarming med andakt. Andre del ca 15 min pause. Tredje del CA 45-60 min: deler hallen i to eller tre 

deler med forskjellige idretter som fotball, volleyball, basketball, kanonball m.m.  

På våren 2019 var det samlinger annenhver lørdag. En del konfirmanter hadde det som sin «aktivitet» 
i konfirmanttiden. Da var det CA 10 på hver trening og god stemning på alle treningene. Fra høsten ble 
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det bestemt at Krik ikke lenger skulle være en del av konfirmantopplegget i Randaberg menighet. Da 

ble det bestemt at krik skulle ta en pause, siden alle som brukte tilbudet stort sett var konfirmanter.  

Ivar Marvik har hatt ansvaret for Krik i 2019. Og var ansatt 7% ekstra på våren for å administrere dette.  

KRIK mottok 7000 kroner i driftstøtte i 2019 fra Randaberg kommune. Disse ble kjøpt utstyr for:  

nye fotballer, volleyball, innebandykøller, basketball m.m.   

   

Ivar Marvik, Ungdomsarbeider Grødem Menighet 
 

Fasteaksjonen 2019 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2019 ga kr 28.771 i Grødem menighet. En stor takk til konfirmanter og 

andre som bidrog! 

 

 

STAFETT FOR LIVET  2019 
Randabergkirkene er et av de mange lagene som deltok på Stafett for livet, 21. – 22. september 2019. 
Laget er et samarbeid mellom Grødem og Randaberg menigheter. Stafetten er et 24 timers løp hvor vi 

på forhånd har fordelt timene ut til de ulike gruppene i menighetene, for å sikre oss at vi klarer å fylle 
timene som er dag og natt. Stafetten starter kl.12.00 og avslutter 24 timer etter. Allikevel var de flere 

som kom og var med og gikk/sprang runder utenom. Og flere av de valgte å ta sin treningsøkt for dagen 
på stafetten. Dette er et arrangement som var for 3’dje gang i Randaberg og landsbybefolkningen er 

med og gjør dette til en happening. Det var generelt betydelig færre som var med.  

Stafetten var rigget i Randaberg Arena hvor vi Randabergkirkene hadde leigt eget telt(6x6). I teltet 
rigget vi en sittegruppe og border for kaker og kaffe + saft. Det var også i år mulighet for barna å 

komme og få glitter tatovering. Dette er veldig populært. 

Til sammen var det ca 120.stk som gikk for Stafetten og det ble gjort 1728 runder. Noe nedgang, men 

vi deltok som lag!  

ALPHA 2019 
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. 

Det ble dessverre ikke noe kurs denne vinteren (2019/2020) 

Vi har blitt enige om å jobbe videre fra høsten av for å se om det er mer interesse for dette kurset til 

vinteren 2020/2021 igjen.  

 

Kjetil Viste  



Side 18 av 23 

 

MØDRE I BØNN 2019 
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 (skiftet dag til onsdag fra høsten) kl. 20.30-
21.30. 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  2019        
 

Årsrapport 2019 Diakoni for Randaberg og Grødem menigheter. 

Det har vært et flott år i menighetene med mange aktiviteter og tilstelninger, ca 4200 stk har vært 

innom diakonale arrangementer. Tusen tusen takk til alle frivillige som er med å gjøre dette mulig.  

 

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. 

24. mars i Kirkestua.  Tema: I takknemlighetens tjeneste ved Tor Strandenæs  

15. september i Randaberg kirke. Tema: Mitt liv som sorenskriver ved Helge Bjørnestad. 

10. november i kirkestua Tema min hverdag som bestemor for syriske flyktninger ved Liv Bodil Kallelid  

 

Syng med oss / Lapskauslunsj                                                                                                                         

Januar 2014 startet menighetene opp et nytt tilbud til pensjonister 60+ tredje mandagen i måneden. 
Det var 11 arrangementer i 2019, og mellom 30-116 personer deltar hver gang.                 
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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 2019. Dette har blitt en møteplass for de som går på språkkafe, 

besøker kirkegården, menighetenes medlemmer, forbipasserende osv. 

 

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 2019. 

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 2019. 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 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 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.   

Øvelseskjøring: Vi har blant annet også kunnet hjelpe flere av elvene med øvelses kjøring med 

tanke på bilsertifikat. 

Hjelp til Flytting: Mange av våre elever har fått hjelp til å flyte til annen bolig da mange av dem ikke 

har bil selv. 

Kjell Ove Sande 

 

Internasjonaldag på Varen kultur sene   
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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 700 

personer fra alle verdens hjørner. 

 

Temakvelder /kveldsgudstjenester 

14. mars i kirkestua. Tema: «Skal vi tilgi mer enn Gud» ved Liv Nessa Amundsen 

25. mars i Grødem kirke. Men Only: «Gud, bil og hvermann» ved Lars Erik «Broom» Larsen. 220 

menn deltok. 

26. mai Sangkveld i Grødem kirke. «Syng med Sjømannskirken». Ved Ole Dagfinn sky og Frank 

Skofteland. Og mange flotte lokale sangkrefter. 

24. september i Grødem kirke. Tema: «Finn deg sjøl før andre gjer det». Ved Oddvar Vignes 

1. oktober Kirkestuen. Tema: «Ta Jesus med i oppdragelsen» ved Sigrunn Førsvoll  

24. oktober i kirkestuen.  Serepta kveld ved Kjetil Aano. 

21. november i kirkestuen. Sereptakveld ved Kjetil Aano. 

 
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. 

 
 

 
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 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. 360 invitasjoner ble sendt ut og 88 personer benyttet 
seg av gavekortet. 

 

Blomsterhilsen  

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

i anledning dagen.   
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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 2019. 

 
 

Diakoniutvalget 

Diakoniutvalget 2019 bestod av Astrid Økland Anne Gry Bø, Gro Vistnes Dan Frode Bø, Jan Byberg og 
Oddbjørn Bø.  

 
Diakoniutvalget og menighetene retter en stor takk til Astrid Økland, Og Dan Frode Bø som har sittet 

denne perioden. 

 

Diakonmedarbeider Liv Helene Austbø 

 

MISJON 

Grødem NLM 2019 

Grødem NLM var ikke aktiv i 2019.   

 

KIRKEBYGGET 2019 
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.  

Det ble levert nye bord i kafeen og menighetssalen i januar 2019. Nye sofaer i kafeen er også på plass. Ny 
skjenk er satt opp i kafeen. Kjøkkenet i kirken er oppgradert med noen nye skap og benkeplater. Ny ovn – 
kombidamper er på plass, og også ny kaffetrakter og mikrobølgeovn. 

Varmestyringsanlegg er montert i Grødem. Det er hengt opp ny rullgardin i menighetskjelleren. Alle stolene i 
kirkerommet har fått filt under beina. Tregulvene i Grødem kirke ble også i 2019 behandlet. Det har blitt foretatt 
flere mindre reparasjoner, som for eksempel lys og kirkemur. 

Gjerde mot Prix er reparert 

Hekken bak kirken er fjernet og erstattet med et gjerde i tre.  

 

Hilde Eikeland, Kirkeverge.  

 

ØKONOMI   
Regnskap for 2019 er en totaloversikt for de avdelinger/aktiviteter menighetsrådet fører regnskap for. 

Resultatet for 2019 viser et mindreforbruk (overskudd) på kr 295 470,-. Overskuddet vil overført de 

ulike avdelingene sine disposisjonsfond, evt menighetens disposisjonsfond. 

Grunnen til mindreforbruket ligger i hovedsak i lavere lønnsutgifter enn for 2018 og en økning i den 

faste givertjenesten. Videre fikk menigheten en del støtte fra kommunen og bispedømmet som det 

ikke var budsjettert med. Flere av avdelingene går også med overskudd. 
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Menigheten hadde i 2019 givertjeneste på kr. 428 950,-. Målet for fast givertjeneste er fremdeles kr. 

450 000 – 500 000,-.  

 

Avd.   
Art-
konto Budsjett- 18 Regnsk-18 Budsjett- 19 Regnsk-19 

UTGIFTER           

Lønnsoverføringer ol. 1340, 1440 555 000  488 459  509 000  375 111  

Kjøp varer og tjenester 1000-1399, ikke 1340 
/1141 574 500  567 973  671 400  658 351  

Overføringer(offer,fasteaksj, m.m.) 1465, 
1471,1141 213 500  239 740  220 500  227 932  

Dekning av tidl.års neg. regnsk.mess. 
Merforbruk (1530)   106 085    9 825  

Avsetning til fond 1540 0  0  0  0  

SUM driftutgifter 1 343 000  1 402 257  1 400 900  1 271 219  

Momskommp.utgifter drift 1429 0  63 246  0  70 319  

Totale utgifter 1 343 000  1 465 502  1 400 900  1 341 538  

INNTEKTER           

Deltakerbet., salg, leie 1600-1650 -326 500  -369 258  -414 500  -408 120  

Ref. og tilskudd fra FR 1740, 1840 -101 500  -116 500  -101 500  -116 845  

Ref. fra andre(komm. og bisped.råd)  
1750,1770, 1830,1800 -77 000  -91 472  -78 000  -105 756  

Offer, giv.tj., gaver, /EGET 1860, 1861, 1870, 
1871 -564 500  -539 580  -585 000  -718 736  

Offer, innsaml./ANDRE 1865, 1866 -165 000  -169 303  -165 000  -174 503  

SUM driftinntekter -1 234 500  -1 286 113  -1 344 000  -1 523 960  

Mvakomp. inntekter drift 1729 0  -63 246  0  -70 319  

Renteinntekter 1900 -3 000  -234  -3 000  -12 904  

Bruk av tidligere års overskudd 1930 0  0  0  0  

Bruk av disposisjonsfond 1940 0  -106 085  0  -9 825  

Bruk av disposisjonsfond 1950 0  0  -20 000  -20 000  

Totale inntekter -1 237 500  -1 455 678  -1 367 000  -1 637 008  

RESULTAT (- er mindre forbruk) 
føres 1580-442     105 500  9 825  33 900  -295 470  

       

For 2019 har Grødem menighetsråd fått overført tilskudd fra fellesrådet til konfirmantarbeid, 

kirkemusikk, diakoni og kontorhold og honorar menighetsrådsleder, totalt kr 112 500,- 

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

 

Utsnitt av balanseregnskapet per 31.12.2019. Overskuddet fra 2019 er fordelt på de ulike fondene 

under.  

(røde negative tall i de enkelte fond betyr positiv kapital): 

Disp.fond, inventar og utstyr -3 589,02 

Disp.fond, Ungdomsarbeid -151 826,88 

Disp.fond, Gospel Gathering -38 716,00 

Disp.fond, Konfirmantarbeid - 161 613,03 

Disp.fond -773 122,33 

Disp.fond, Trosopplæring 61 327,10 

Disp.fond, Skolelaget -37 659,11 
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Disp. fond, Diakoni -52 204,09 

Disp.fond, KRIK -58 109,19 

Regnskapsmessig overskudd:             3,63 

Total fondsbeholdning: -1 215 507,92 

 

Stine Solhaug Staalesen, Daglig leder Grødem menighet 

  

 

  

 


