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GRØDEM MENIGHETSRÅD 
 
Så har me fått kjenne på sakn dette året, etter å vera saman, etter å treffast, etter å gi ein klem. Me 

har fått kjenne på at kyrkja er fellesskap, at menighet er noko me gjer, saman. Gud er han som fyller 
alt i alle, men dette året blei det kanskje litt tomt? Me er menighet saman, me er søsken og me vil 

vere saman, trass i ulike meiningar og interesser. Me deler ei tru og ei von. 

Å vere ein tenande, levande, og inkluderande menighet i koronaens tid har ikkje vore lett. Årets 
rapport viser det. Men likevel: til saman er me kyrkja, Jesu kropp. Takk til alle som har brukt og 

brukar sine talent. Med ønske om eit 2022 kor me i større grad kan vere nær kvarandre. 

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: 
Unge, Barn, Diakoni/Misjon, Gudstjeneste, Medarbeiderskap.  

 

Menighetsrådet (MR) 

Menighetsrådet har i 2021 avholdt 6 møter og behandlet 47 saker. Strategisamling for menighetsråd 

og stab ble avholdt 12. juni 2021. 

 

Menighetsrådet har følgende sammensetning: 
  

Jakob Nærheim, leder 
Hilde Løge, nestleder (til 06.10) 

Jone Areklett 

Ann-Christin Hjelleset 
David Tunsberg Petterson 

Hilde Kristine Berge, nestleder (fra 06.10-) 
Katrine Granhøy Gundersen, 1. vara 

Rønnaug Hillier, 2. vara 

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

Torstein Bore, 5. vara  
 

Arbeidsutvalget (AU) har bestått av leder og nestleder i menighetsrådet, sokneprest og daglig leder. 

 
Menighetsrådet hadde følgende ressursgrupper i 2021: 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 Jone Areklett 
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Ansatte  

STILLING ANSATT 

Dagligleder 80% Stine S. Staalesen 

Sokneprest 80%                                             Mona D. Gjesing 

Vikar for sokneprest 20%                                   Svein Nybø 

Trosopplærer 80%  Reidun Goa 

Vikar for trosopplærer 20% 

 

Jarle Alsvik (10%), Tonje Gundersen (10%) 

 

Diakonimedarbeider 70%                                 Liv Helene Austbø 

Menighetsmusiker 40%     Kristian Lie-Bjelland  

Renholder 20%                                            Stefka Zlateva 

Vaktmester 30 % Berit K. Bø 

Ungdomsarbeider 50 %                                   Jarle Alsvik 

Ungdomsdiakonimedarbeider 40%        Katrine Immerstein Gilje  

Frivillighetskoordinator 20%       
                     

Jarle Alsvik 

Prost Tomas Mjelde Røsbak 

Kirkeverge Hilde K. Eikeland 

Frivillige 

Grødem menighet har rundt 100 frivillige som bidrar i menigheten. Dette året har vært spesielt på 

flere vis, også for alle dere frivillige i menigheten. Vi har hatt færre treffpunkter og mindre kontakt 
med dere enn i ett vanlig år. Mange har vist stor fleksibilitet og tatt på dere nye og alternative 

oppgaver for å kunne hjelpe til i en annerledes tid. Tusen takk til hver enkelt av dere frivillige! Vi er 

ingen menighet uten dere. Du er viktig for fellesskapet, og vi håper at fellesskapet er viktig for deg.  

I 2021 fikk vi dessverre ikke hatt medarbeiderfest pga restriksjoner og begrensninger av pandemien.  

 

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 i ett spesielt år for å legge til rette for 

at vi har kunnet feire gudstjeneste. 

Statistikken for 2021 viser også i år en nedgang i all aktivitet i kirken pga nedstengningen i forbindelse 

med koronapandemien.  
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Digitale deltakere: 

I 2021 strømmet vi ingen gudstjenester «live», da vi har vurdert at dette har begrenset verdi i forhold 
til ressursbruk. Det er få deltakere som ser sendingene, vi har begrensede ressurser av frivillige som 

kan hjelpe til med strømming og vi har i stor grad hatt plass til de som ønsket å komme på de ulike 

arrangementene i nedstengingsperioden.  

Vi har laget tre digitale produksjoner som alle ble publisert (i opptak) i januar/februar. Av disse var to 

for familier og en for voksne.  

 

Oversikten under er fysiske gudstjenestedeltakere i 2021: 

 

*inkludert dåps-, skole- og barnehagegudstjenester. 

47 ble konfirmert i soknet i 2021 

 

Noen sammenligninger fra tidligere år:  

Gudstjenester i Grødem kirke: 

• 5 gudstjenester tilrettelagt for barn** – 730 deltakere totalt 

• 0 skolegudstjenester pga nedstengingen (vi hadde skolevandring utenfor kirken før jul) 

• 0 barnehagegudstjenester –  

• 3 konfirmasjonsgudstjenester – 745 deltakere totalt (489 i 2020) 

• 3 julaftensgudstjenester – 165 deltakere totalt (196 i 2020) 

**gudstjenestene på julaften er IKKE medregnet her 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Antall gudstjenester*    43 40 53 53 54 52 51 53 

Totalt antall tilstede* 3698 3905 8030 8400 8506 8710 9226 9279 

Gj.snitt pr. gudstj.* 86 98 151 158 156 168 180 175 

Offerinntekter 180 744 175 326 281 415 275 846 284 164 245 464 265 893 318 313 

Offer gj.snitt pr. 

gudstj. 

4203 4383 5310    5205    5262    5114 5214 6 006 

Antall nattv.gudstj. 9 16 37 35 27 35 29 21 

Gj.snitt til nattverd 47 71,2 79 81 82 89 90 99 

Antall døpte 31 16 22 24 27 28 39 34 

Vigsler 1 1 1 1 1 1 1 3 

Gravferder 6 7 6 5 8 10 2 7 
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MUSIKKLIVET 
På grunn av pandemi og regler om smittevern ble også 2021 et annerledes år for musikklivet i 

Grødem menighet. 

Konserter 2021 

Påskekonsertene ble dessverre avlyst grunnet pandemien, men vi fikk gjennomført 8 

sommerkonserter og 1 julekonsert. Det var fint å endelig få anledning til å samle folk til konserter på 

onsdager kl. 11:30. Vi hadde følgende konserter: 

23.06 Laura Kern 

30.06 Dagfin Egeland 

07.06 Elin Kleppa Michalsen 

14.06 Espen Behrens 

21.06 Ellen Lien Rygg 

28.06 Sven Viste 

04.08 Johanna Nærheim 

11.08 Irene Eskildsen m.fl 

01.12 Randaberg Mannskor 

 

Gudstjenester 2021 

I løpet av 2021 har vi hatt flere ulike solister på besøk på gudstjenester: 

Anne Marthe Todnem, Hilde Svela, Mari Hauge, Dagfin Egeland, Marianne Engebretsen,  

Vi ønsker at våre kveldsgudstjenester skal være annerledes og i 2021 hadde vi besøk av: 

14. mars: Maria Bue Kessel 

30. mai: Laura Kern og Johanna Nærheim. 
12. september: «Bob Dylan – Bibelen som kilde». Simen Lovin Solgård m/band 

14. november: Salmegudstjeneste med Eyvind Skeie, Målfrid Vestvik Bjåstad og Glenn Vorhaug. 

 

BARN OG UNGDOM 

Ressursgruppe for Trosopplæring     

Hilde Berge  

Hilde Løge  

Hilde Eikeland  
Reidun Goa (trosopplærer)  

Ressursgruppe for trosopplæring (RETRO) hadde ingen møter i 2021 

 

Trosopplæringstiltak 2021 

Duesamling: 

Aldersgruppe: 1 år 

Ansvarlig: trosopplærer og sokneprest 
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Gjennomføring skjer i: Grødem kirke (oktober) 

Deltakelse: 10.stk påmeldt – 24.stk invitert.  

Samlingen består av en liten sang samling, basert på babysang programmet, utdeling av duene fra 

dåpsdagen og en enkel kveldsmat til slutt. Samlingen gjennomføres av sokneprest Mona D Gjesing og 

trosopplærer Reidun Goa.  

 

Krøllesamling: 

Aldersgruppe: 2 år  

Ansvarlig: samarbeid med Randaberg menighet -> trosopplærer i Grødem og barne- og familie arbeider 

i Randaberg 

Gjennomføring skjer i: Randaberg kirke i juni (2021) 

Deltakelse: Samling for de som er eller blir 2 år i år, og er et samarbeidsprosjekt med Randaberg 

menighet. Samlingen blir gjennomført i Randaberg kirke. I samlingen synge vi sammen, og høre 

fortellingen om Krølle som er en sau. De får også være med og lete ette krølle! Kanskje får de møte en 

ekte krølle? Til slutt spiser vi kveldsmat sammen.  

 

Noahs Ark: 

Aldersgruppe: 3 år 

Ansvarlig: samarbeid med Randaberg menighet -> trosopplærer i grødem og barne- 

og familie arbeider i Randaberg 

Gjennomføring: Grødem kirke. 

Deltakelse: 10 stk – 43 stk invitert (hentet fra SKMR) 

Samlingen er for de som er eller blir 3 år dette året, også i samarbeid med 
Randaberg menighet og gjennomføring i Grødem kirke. Noahs ark var satt til april 

når hele samfunnet var nedstengt. Vi avlyste.  

I høst, oktober gjennomførte vi samlingen, hadde med oss 5 ekstra hjelpere () og 
fikk en fin samling. Her får de høre om historien Noah og hans familie som bygger 

en Ark. Samfunnet var i de tider på vei inn i en ny nedstengning – så vi avsluttet 

samlingen uten kveldsmat grunnet smittevern. 

Fra Grødem sokn kom det 10.stk av 43 inviterte. 

  

 «Fest på slottet» Utdeling av barnebibel: 

Aldersgruppe: 4 år 

Ansvarlig: Trosopplærer 

Gjennomføring skjer: i oktober av trosopplærer. 

Deltakelse: 8.stk - 44.stk invitert. 

Året de er 4 år eller blir 4 år inviteres de til «Fest på slottet». Denne samlingen får barna komme som 

en prinsesse eller prins/ridder o.l  

I denne samlingen/sammenkomsten er det først litt mat, formidling inne i kirkerommet, sang og enkel 

aktivitet til slutt hvor hver barn får . Barna koser seg og tiden bruker og gå så alt for fort      . 

Trosopplæringstiltaket tar med til gudstjeneste hvor de her på utdelt hver sin barnebibel. Så synger de 

også en sang.  
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Løvesamling: 

Aldersgruppe: 5 år 

Ansvarlig: trosopplærer 

Gjennomført: februar 

Deltakelse: 6.stk (2014) av 45.stk invitert (hentet fra SKMR). 15.stk (2015) av 41.stk invitert (hentet fra 

SKMR) 

Her ble det gjort en sammenslåing med to kull for å «ta igjen» et kull som ikke fikk året før.  

Løvesamling er for barn året før de starter på skolen. Når de kommer til samlingen får de mulighet til å 

bli malte i fjeset som en løve. Det er sang og presentasjon av søndagsskolen nede i bomberommet. 
Selve Løvesamlingen er historien om: «Daniel i løvehulen» som barna får være med å fortelle i lek-

form. Til slutt deles det ut en pose med Barnas, «løvesnack», brosjyre av Grødem menighet og en 

ballong. Det hele avsluttes med en enkel kveldsmat i kafeen.  

 

Kirkerottesamling: 

Aldersgruppe: 1.klasse (7 år) 

Ansvarlig: trosopplæringsprest 

Gjennoført: januar 

Deltakelse: 15 stk – 44 stk invitert (hentet fra SKMR) 

Året de går i første klasse blir en invitert til Kirkerottesamling, og som alltid bruker å bære veldig kjekt! 
En enkel og fin samling med mat, film om Kirkerottene, Vesla og Fredo, og etter film gjør vi en to-deling 

med aktivitet og omvisning i kirkerommet. En enkel  hobby aktivitet hvor hvert barn får lage/fargelegge 
sin egen spisebrikke hvor det står « O’ du som metter……» og som lamineres til slutt. Dette 

trosopplæringstiltaket tar vi med til gudstjeneste påfølgende søndag etter samling. Da får de også hilse 

på Vesla og Fredo som dukker opp.  

 

Dåpsskolen «Sprell Levende» 

Aldersgruppe: 3.klasse (8 år) 

Ansvarlig: trosopplærer 

Gjennomføring: mai/juni 

Deltakelse: 46 stk mottok et lite hefte med bibelhistorier og aktiviteter. 46. stk (hentet fra SKMR) 

«Sprell levende» er en annen ordlyd for «Dåpsskolen» 
Et trosopplærings tilbud for barn i 2.klasse som går over 5 ganger med mat, sosialt, undervisning, 

sang og aktivitet. Som til slutt avsluttes i gudstjeneste. Dette tiltaket avlyst grunnet covid-19 og 

restriksjoner.  

 

Tårnagent helg 

Aldersgruppe: 3.klasse – (8 år) 

Ansvarlig: Trosopplæringsprest 

Gjennomføring: Mars/april 

Deltakelse: 0 stk av 43 stk (hentet fra SKMR) 

Tårnagenthelg for barn som går i 3 klasse og som blir invitert til kirka en hel lørdag med undervisning, 
sosialt, aktivitet og mat. Avslutning med deltakelse i gudstjeneste. Kullet 2020 ble avlyst grunnet 

nedstenging i samfunnet med covid-19.  
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Bibel til 5. klasse: 

Aldersgruppe: 10 år 

Ansvarlig: Trosopplærer sammen med ungdomsarbeider i menighet 

Gjennomføring: oktober  

Bibel til 5.klasse et enkelt og kort trosopplærings tiltak hvor barna kommer til 1 times undervisning i 

bibelen en fredag. Her får de generell innføring i hvordan en kan bla og lese i bibelen, noen enkle 

praktiske oppgaver –  så «går så derover» til menighetens kontinuerlig treff med Grødem Tweens. Dette 
for å gi de et godt tilbud til et av våre faste aktiviteter. (Vi kunne  dessverre ikke tilby dette tilbudet 

denne gang, da det ikke hadde startet opp for høsten). 

 

Lys Våken 

Aldersgruppe 11 år (6.klasse) 

Ansvarlig: Trosopplærer og ungdomsarbeider 

Gjennomfør/res: nov/des – til 1.søn i adventstid. 

Deltakelse: 35 stk av 45 stk invitert (fra SKMR) 

Lys våken – for de som går i 6 klasse. Det er en stor og kjekk happening i trosopplæringen.  

 

Babysang 2021 

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 ble fra januar og hele vårhalvåret satt på pause grunnet covid-19. Startet opp igjen på 

høsten i september. Blir 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.  

Reidun Goa 

 

Grødem Barnekor 2021 

Aldersgruppe: 5 år-4. klasse  

Når gjennomføres: annen hver onsdag kl. 17.15 – 18.00  
Barnekoret hadde en god pause grunnet covid-19. Da en så at det var få som møtte til øvelse. 

Kristine Kringlebotten Goa fortsatte som dirigent på høsten og fikk rekrutert både barn og flere 
voksne. Margrete Beksrud kom inn som 2.dirigent og Elisabeth Bø som voksenleder.  

Koret sang på en vanlig gudstjeneste her i Grødem og «Vi synger julen inn» Dette var veldig flott!  
Utenom øvelse satser de mer på noe sosialt etter øvelsen nede i bomberommet og kveldsmat. 

Reidun Goa 
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Småbarnssang 2021 

Aldersgruppe: 1- 4 år  
Når gjennomføres: annen hver onsdag kl. 17.15 -18.00  

Ansvarlig: trosopplærer(Antje Holtmann gjennomfører)  

Småbarn sang er et tilbud for barn etter babysangtiden da mor og far er ferdig i permisjonstiden, og 
er samme onsdager etter «middag i kirken» Barna er i følge med en voksen. Selve opplegget er mer 

bevegelse for barna på beina, og mye sang. Vi avslutter alltid med såpebobler og velsignelsen!  
Året som fikk fikk vi prøvd oss 3 ganger på høsten. Arrangementet har vært i forlengelsen av Middag i 

kirken, men da det også har vært vanskelig å gjennomføre grunnet antall voksne og meteren.  

 
Reidun Goa  
 
   

Randaberg Soul Children 2021 

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 og Gunnlaug Gilje Svela (dirigent/musikalsk), Aina Schøld/ 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.  
2021 har vært et år med få øvelser grunnet situasjonen med Covid-19 men vi har hatt øvelser når vi 

har kunnet og vi fikk være med på Julekonserten «Ei frastund» rett før Jul. 

• 37 betalende medlemmer pr.31.12.2019. 

•  

Randaberg 31.01.21 Odd Arne Berge 

 

Middag i kirka 2021 

Aldersgruppe: hele familien  

Gjennomføres: annen hver onsdag kl.16.15 – 17.015  

Målet for «middag i kirken» sosialt fellesskap for hele familien sammen med andre. OG litt deilig kaos. 
Her er det ikke noe åndelig formidling, kun at vi synger bordverset. Det benyttes også mulighet til 

informasjon om noe skal skje kommende tid. 
Året 2021 åpnet vi for Middag i kirken ikke før etter høstferien. Da mye dreide seg om 

meteren(avstand) Maten ble bestilt fra gabbas og hvor det skulle være enkelt for den ansatte å få det 

lagt til før og ryddet i etterkant.  
Enn så lenge ut i 2022 vurderes det en endring i dette konseptet.  
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Familiekveld 2021 

For hele familien – barnefamilier  
Gjennomføres 2-3 ganger i løpet av et kalenderår.  

Ansvarlig: trosopplærer sammen med frivillige.  

Familiekveld er «basert» på Randaberg sitt opplegg fra NMS-U. Et opplegg som skal være fint 
fungerende for barna både store og små, jenter og gutter.  

Opplegget skal være med mat, bestilt pizza fra pizza-bakeren, lørdagsgodt for barna, kaffe og kaker til 
de voksne. Vi har også en samling inne i kirkerommet med sang, lek og andakt.  

Familiekvelden ble kun gjennomført en gang i november, 13.nov.  

Den helgen var det veldig mange som var på andre arrangementer som gjorde at det det ble lite 
oppmøte. Komiteen består av: Hege Gard, Henriette Monstad Ødegaard, Hege Løhre Skjæveland 

Marie Due-Olsen  

 

Grødem søndagsskole 2021 

Aldersgruppe: 4 år – 4.klasse  
Når gjennomføres: på søndager som ikke er fam.gt og kvelds.gt 

 
Søndagsskolen er et tilbud til barna som kommer til hovedgudstjeneste på søndager som ikke er 

familiegudstjenester, kveldsgudstjenester og ellers felles med Randaberg menighet. Søndagsskolen er 

et vel etablert opplegg i søndagsskole forbudet gjennom mange år. Varierte bibelhistorier i ulike 
formidlings metoder.  

Året og tiden har i utgangspunktet drevet hardt med fåtall av ledere. Da mange av barna vokser til og 
foreldre følger barna sine «videre» til annet arbeid i menighet. Og året har fått kjenne på pandemien 

og få treff. Allikevel prøvde vi oss på noe på vårhalvåret da vi kjørte en «laiv» sending hvor det ble 

påmelding til google meet søndagsskole. Det ble gode tilbakemeldinger.   
 

På høsten ble det fysiske treff under gudstjenester med søndagsskole – og igjen færre på oppmøte.   
Pr. dags dato er: Hilde Berge, Inger Therese Grødem, Anita Fjellheim og Kristine Amundsen 

Torger Olaus Vistnes har vært disponibel/villig til de eldre barna fra 5.klasse -> Der har det vært 
heller mindre oppslutning.  

Det jobbes for å få tak i flere frivillige.  

Reidun Goa 

 

Grødem Kids 2021 
Grødem Kids 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 

 
Vi har måttet bruke påmelding og max antall barn i forhold til voksne. Noe som gjør at ikke alle kan få 

være med når de vil grunnet korona. Vi har holdt oss mye ute og gjort de kjekke og ulike aktivitetene 

som: aktivitetsløype, refleksløype, Bingo kveld, besøk på politistasjonen i stavanger, sandslott 
bygging, sykkeltur til foren. Det er alltid mat og andakt på treff.  

Medlemslista til Kids teller 117 medlemmer. Ledere for året var/er: Nils Endre Eikeland, Jan Erik 
Skjæveland, Henning Bø Inger Therese Grødem, Trond Goa, Hilde Fossmark Helvik. 

 

https://group.spond.com/COVLX


Side 12 av 20 

Skolelaget på Grødem skole 2021 

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

ungdomsarbeider. Laget er tilknyttet NKSS.  

Dette har også vært et spesielt år. I vår hadde laget ingen samlinger, siden skolen var i gult nivå. Men 

i høst startet vi opp igjen. Oppmøte har vært over all forventning med et snitt på 50 på samlingene. Vi 

har møter i Aulaen onsdager kl 11.00 – 11.30. 

Vi har hatt jevnlig styremøter etter behov.  

Styret består av Thomas Bø, Camilla Skartveit, Filip Gilje, Daniel Asdahl, Line G Petterson, Caroline 

Eskildsen, Tiril Ueland 

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 Elise Hausberg Anfindsen og Anders Kjøllesdal Hansen.  

 

Grødem tweens 2021  

Annen hver fredag fra kl.18.00 – 20.00 i oddetallsuker er det 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, trampolinepark, spill 
 

I år har jo vært veldig spesielt med samfunnet som har stengt ned, og ført til at vi ikke kunne ha alle 
samlingene vi planla. Våren 2020 hadde vi 3 treff før mars og nedstengingen. Det ble ikke mulig å ha 

flere samlinger før sommeren. 

 

På høsten fikk vi lov til å starte opp igjen, og første samling ble 25 september, og andre samling ble 

23 oktober. Så kom november og da stengte samfunnet ned igjen. 

Det var veldig kjekt de gangene vi fikk til å møtes. Håper vi går tilbake til normalen i år. 

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

 
Jarle Alsvik 
 
 

Aldri Alene 2021 

Aldri Alene er et tweens-opplegg som Søndagsskolen Norge, Acta - barn og unge i Normisjon og NLM 

ung har utabeidet, som vi tok i bruk i 2021. Først hadde vi det som et trosopplæringsopplegg i slutten 
av 7 klasse. Så brukte vi det som et kontinuerlig tilbud, annenhver fredag for de samme barna, som nå 

går i 8. trinn.  

På samlingene har vi først mat, så en lek og så aldri alene opplegget. Når vi er ferdige går vi videre til 

sone 3 i kriken. 

Vi har hatt noen samlinger hjemme hos ungdommen, og noen samlinger i kirken. 

Det har vært en trofast gjeng på 10-15 stk som har deltatt på dette. Høsten 2021 hadde vi 5 samlinger. 
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Konfirmanter 2020/21 

I 2021 hadde Grødem menighet 45 konfirmanter, av totalt 52 medlemmer i årskullet. 
Konfirmantundervisningen ble ledet av prest, Mona Dysjeland Gjesing og ungdomsarbeider, Jarle 

Alsvik. Det var også en del frivillige med i konfirmasjonsundervisningen, og god hjelp fra foreldre.  

Året begynte med foreldremøte og et oppstartsdøgn for konfirmantene fra lørdag-søndag i 
begynnelsen av september på Nordlys Misjonssenter i Sandnes. 6. september var det 

presentasjonsgudstjeneste i Grødem kirke. 

Konfirmantene hadde 2 temasamlinger i kirken på høsten før korona-restriksjoner førte til flere 

avlysninger. De nådde også å ha en KRIK-kveld i Arenaen.  

I januar ble fellessamlingen med konfirmanter og foreldre avlyst, og weekenden i februar ble utsatt.  

I løpet av våren hadde konfirmantene aktivitetsgrupper i kaféen nede i kjelleren i Grødem kirke 

inndelt etter skoleklassene pga. smittevern. Konfirmantene malte vegger, bygget blomsterkasser og 

laget malerier. Den nyoppussede kaféen ble kalt Sone3.  

I mars kunne konfirmantene endelig ha et par temasamlinger igjen. Konfirmantene hadde også en del 

digital undervisning på Nettkonfirmant.no. 

I mai ble det arrangert Mestrenes Mester for konfirmantene utendørs på Grødem med god hjelp fra 

konfirmantforeldre. Og i juni var det endelig mulig å arrangere weekend på Finnøy.  

Nedstengningen gjorde at konfirmantene ikke fikk deltatt på så mange gudstjenester som de skulle, 

og hjemmegruppene ble avlyst.  

Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon ble digital på grunn av korona-situasjonen. Konfirmantene bidro med å 

sende ut SMS’er om aksjonen og opprette egne digitale innsamlinger.  

Konfirmasjonene ble utsatt til 4. og 5. september og konfirmantfesten ble holdt 25. august.  

Konfirmantene fikk tilbud om å delta på lederkurs i menigheten.  

 

Mona Dysjeland Gjesing 
Sokneprest i Grødem menighet 

 

Randaberg Soul Teens 2021 

Randaberg Soul Teens har blitt satt på pause. 

Høsten 2020 avsluttet Merete Espedal sitt engasjement som dirigent for Soul teens. Våren 2021 ble 

Antje Holtmann engasjert som ny dirigent. Vi hadde 5 samlinger på våren, men oppmøte var veldig 

dårlig, og vi greide ikke å samle mer enn 3 korister på det meste. Høsten 2021 prøvde vi igjen. Første 
samling kom det kun 2 nye korister, andre samling kom det ingen. Da ble det bestemt å sette koret på 

pause inntil videre.  

 

 

Ledertrening 2021 

Ansvarlig: Ungdomsarbeider, og ungdoms- og trosopplæringsprest. 

Målgruppa: Ungdommer fra 8. klasse 

Vi ønsker at arbeidet rundt ledere skal starte allerede i 8. klasse. Målet med dette arbeidet er å skape 
et trygt og stabilt fellesskap at ungdommer som bidrar på ulike måter inn i ungdomsmiljøet. Arbeidet 

gjøres sammen med Grødem menighet. 

Arbeidet består av: 
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- Ungdomsledersamlinger. Dette er samlinger som vi har gjennom året to ganger på høsten og 

to ganger på våren. Vi samles da ofte rundt noe mat, sosiale aktiviteter og åndelig påfyll. I 

2021 har vi hatt to slike samlinger. En i vinter hvor vi hadde besøk av åpne dører. En senere 

hvor vi spiste sammen i kirkestua. Det har vært utfordrende å samle ungdommene etter 

sommeren, derfor har vi ikke fått til å ha samlinger denne høsten. 

- Lederkurs. Dette er for alle som er ferdig med konfirmasjonen. To kurssamlinger før 

sommeren og to kurssamlinger etter sommeren. Det var bare konfirmanter fra Ra6ndaberg 

som var med på kurset dette året. 6 deltakere var med på kurset.  

- Ungdomsweekend. I august reiste vi på lederweekend til Utsyn. Helgen startet med Jærgårds 

på Bryne. Dette var en stor suksess og planen videre er at dette vil være en del av 

konfirmantopplegget hver høst. Her fikk ungdommene høre aktuell kristen musikk og være en 

del av et større fellesskap. Vi reiste sammen med buss. Dette ble gjort tilgjengelig for 

ungdomsledere, neste og fjorårets konfirmanter.  

Hilde Sande 

Ungdoms- og trosopplæringsprest. 

 

SONE 3 2021 

Sone3 er en nyoppstarta ungdomskafe som så dagens lys for første gang i august 2021. Høsten 2021 
har vi hatt åpent hver fredag fra kl 20-23. Her har vi åpen kiosk, som konfirmantene betjener som en 

del av konfirmantopplegget i kirka. Siste fredag i måneden har vi hatt temakveld. Da har vi hatt quiz, 

verden rundt-kveld og juleavslutning med bingo og pepperkakepynting.  

Stort sett er det «henging», spilling og god drøs som er hovedaktivitetene på en sone3-kveld.  

Dette er et tilbud som treffer ungdommene, og jevnt over har det vært mellom 40-60 ungdommer 

innom i løpet av en fredagskveld.  

 

Bibelgruppe for Ungdom 2020 

Det har ikke vært aktivitet i denne gruppen i 2021. 

Denne gruppen var et samarbeid med Henning og Elisabeth Bø, for de som nå går i 10. Høsten 2020 
hadde vi samlinger hjemme hos Henning og Elisabeth, men pga korona-restriksjoner kunne vi bare 

være 5 personer i hjemmene. Da flyttet vi gruppen til kirken og hadde noen samlinger der. Men 

ungdommene ønsket heller å møtes i hjemmene, derfor ble det pause i samlingene vår 2021. De kom 

ikke i gang igjen i 2021, og de fleste i denne gruppen reiser på internatskole til høsten. 

Jarle Alsvik 

 

KRIK 2021 

Høsten 2021 startet vi opp med krik igjen. Vi hadde det på lørdager i oddetallsuker. Det var varierende 

oppmøte, fra 4 – 20 stk. De som deltok var i hovedsak ungdommer på 8. trinn. 

Vi hadde 4 samlinger høsten 2021. Det har vært utfordrende å rekruttere voksenledere til arbeidet. 
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Fasteaksjonen 2021 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Grødem menighet 2021 samlet inn kr. 19 940,- En stor takk til 

konfirmanter og andre som bidro. 

 

Tirsdagskakao 2021 

Hver uke er det kakao etter skoletid for ungdommene i bygda vår. Fra nyttår og frem til sommeren var 

det på mandager, etter sommeren ble det flyttet til tirsdager. Vi har åpent fra kl 14- 15.30. Da får 

ungdommene kakao og kjeks, i tillegg til spill, drøs og leksetid. Det er varierende hvor mange som 
kommer og fra hvilket trinn. Vi har innom ungdommer fra hele ungdomstrinnet, men flest fra 8.trinn. 

Det varierer mellom 10 og 30 stykker innom. Vi har vært nødt til å holde stengt i lengre perioder av 

gangen grunnet antallsbegrensninger i forbindelse med koronapandemien.  

 

Helt ærlig 2021 

Helt ærlig er vår panelsamtale om tabu-temaer, og andre vanskelige temaer. Her har vi med et panel 

bestående av en prest/ en som kan bringe inn et kristent syn på temaet, i tillegg til to som har god 
kjennskap til temaet f.eks gjennom yrke. Etter en introduksjon av paneldeltakerne og temaet får 

ungdommene sende inn anonyme spørsmål, enten skriftlig, eller på sms. Resten av kvelden bruker 

panelet til å besvare spørsmålene helt ærlig, etter beste evne  

I 2021 har vi gjennomført to «helt ærlig». Den første i april. Den ble digital grunnet pandemien. Temaet 

for denne kvelden var «sex».  

Den andre kvelden ble gjennomført i desember, der temaet var «kriser». Denne fikk vi gjennomføre i 

Grødem kirke med ca 30 deltakere.  

 

 

STAFETT FOR LIVET  2021 
Arrangementet ble avholdt digitalt pga koronapandemien. Flere lokale familier deltok i privat regi. 

 

ALPHA 2021 
Ingen aktivitet i Alpha dette året. 

 

MØDRE I BØNN 2021 
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. 
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•         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. 

  
Året 2021 ble noe redusert ifht antall samlinger som var planlagt. I perioder hadde vi samling 
annenhver onsdag.  
Planen er å samles annenhver uke fortsatt. Vi har god plass dersom flere ønsker å være med.  

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. Følg med på ukesmail for info.  

  

DIAKONI  2021       
 

Årsrapport 2021 Diakoni for Randaberg og Grødem menigheter. 

På grunn av koronasituasjonen er noe blitt avlyst eller utsatt og gjennomføres senere. 

Søndagstreff  

Et sosialt tilbud med et tema og god kaffe mat. Arrangementet gjennomføres 4-6 søndager i året 

kl.16.00 i kirkestua i Randaberg, og er for alle som synes temaene er spennende. Flest eldre benytter 
seg av dette. Dette året har vi hatt besøk av Optimistene trekkspillklubb, med sang og musikk. Svein 

Magne Olsen har holdt 2 foredrag om sin bok kirke, bedehus og den kristen kulturarv. 

Syng med oss / Lapskauslunsj  

Januar 2014 startet menighetene opp et nytt tilbud til pensjonister 60+ tredje mandagen i måneden. 

Det var 6 arrangementer i 2021, 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 hver mandag.  Vi har i 2021 opplevd en økning av besøkende som stikker innom. Det er salg av 

kaffe og vafler og en god drøs. Det er 20-40 innom hver mandag. De bruker tilbudet er besøkende på 

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 21 betalende medlemmer som treffes 2 ganger i måneden. Det var 5 samlinger i 

2021. 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/strikkekafe 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 personer som kommer hver mandag. Det var 10 samlinger i 2021. 3 frivillige er med og driver 

språkkafeen.  

 
Leksehjelp  

10 møter i 2021,  
Leksehjelpen er tilbud til våre nye landsmenn - flyktninger og andre innvandrere. Vi opplever og ser at 

mange har nytte av denne hjelpen som dekker de fleste skolefagene de møter i den norske skolen. I 
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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.  
Det blir satt opp liste over frivillige som bidrar noe timer i uken for hjelpe eleven med å øvelseskjøre. 

 

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

 
Internasjonaldag på Varen kultur scene. Avlyst 2021  

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. 1 2019 va 800 personer innom 

denne dagen. 
 

Temakvelder.  
Det ble avholdt to Serepta kvelder av Kjetil Aano 

Damenes aften. «Levd liv, sofa og sang» Ved flere generasjoner Økland og Vistnes.  

«Men only» Temakveld for bare menn.Sang av Gilberdal og tidligere fotball spiller Vidar Nesja 
foreleste. 

Oss to Sammen.  Kurs for ektepar, Berta Lende Røed grunder bak fuelbox samtale boks foreleste 27 
ektpar deltok.  

 

Psykisk helse dager. Er et samarbeid med Randaberg kommune. Vi hadde 3 samlinger i 2021. Med 
temaet hva er konsekvensen for barn og unge under Pandemien. Klara Øverland foreleste. Kurs for 

fritidsledere hvor Pål Roland foreleste. Og tema kveld for foreldre med barn på ungdomstrinnet 13-18 
år. Tale Maria Krohn mer kjent som Helsesista, snakket om barn og unges psykiske helse 

 

Minnegudstjeneste  
1. november i Grødem 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 diakoni, med tilbud 

om enkeltsamtaler og sorggrupper. 1 sorggruppe ble gjennomført 10 med samlinger dette er i 
samarbeid med diakon i Tjensvoll menighet. 

 
Temakveld om sorg blir tilbudt de som har mistet en pårørende. det er i samarbeid med Diakonene 

i Stavanger. 

 
Samtaler. Diakon tilbyr samtaler enten på kontoret eller hjemme hos personer som ønsker samtale, 

sjelsorg.36 samtaler ble avholdt i 2021 
Adventsgudstjeneste med nattverd: Randaberg kirke, med påfølgende kaffekos og julesanger i 

Kirkestua. Dette er et årlig samarbeid med dagsenteret, Viste stølen, Vardeheim og Revmatiker 
foreningen. Dette ble avlyst i 2021 

 

Konserter  
Advent, påske og sommerkonserter i Grødem kirke. Til sammen avholdes vanligvis rundt 10 konserter 

årlig med lokale musikere. Dette er flotte gratiskonserter som holder et høyt musikalsk nivå. Kafe før 
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og etter konsertene. Diakonen satte opp transportene fra Randaberg sentrum til disse konsertene så 

de eldre i Randaberg sentrum skulle få mulighet til å delta. 
 

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.  
 

Smågrupper, husfelleskap.  

Dette året la vi inn en ekstra innsats for å tilby flere små felleskap til medlemmer i menigheten. Stab 
og menighetsleder i Randaberg menighet hadde 2 ringerunder til medlemmer vi ringte 346 personer. 

Det er opprettet 5 nye hus felleskap og 3 tur grupper. 
 

Fiks D 

Er et todelt samarbeidsprosjekt med Randaberg kommune, helselaget og saniteten som ble startet i 
2021. Dette har en visjon om at unge møter eldre, bærekraft ved å gjenbruke og fikse og ta vare på 

det vi allerede har. 
1. Sykkelreprasjon er et tilbud for de som går på Harestad skole, på vei hjem fra skolen hver 

andre tirsdag kan skole elever sykle innom verkstedet og får en lappe på sykkel dekket og en 
lappe i magen. 15-20 ungdommer er innom dette prosjektet 2 pensjonister hjelper med å skru 

og viser ungdommene hvordan de skal ta vare på sykkelen sin. 

2. Møte plass og reparasjon kafe ble startet på det nye Frivillighetens hus i Randaberg 
sentrum. Dette er også et samarbeid mellom Helselaget, Sanitets foreningen og 

Randabergmenigheter. Her står 5 symaskiner til rådighet hvor du kan komme inn og fikse 
klær som behøver enkel reparasjon.   

3. Diakonen har et samarbeid med Myra barnehagen hvor de ønsker å få sydd 100 tøy nett for å 

få ned plastikk forbruket i barnehagen. Frivillige sitter og syr nett til barnehagen av gamle 
dynetrekk. 

 

Diakon i Randaberg og Grødem menigheter,  

Liv Helene Austbø 

 

 

KIRKEBYGGET 2021 
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. 

Bomberommet ble pusset opp med midler fra bispedømmet. 

2021 ble et annerledes år på mange måter, og aktiviteten i kirken ble mye lavere enn det vi ønsker og 

liker.  Det ble også i år et år med mye hjemmekontor for de ansatte. 

Det ble i 2021 foretatt reparasjoner på taket over kirkerommet, både utvendig og innvendig. Deler av 

dette arbeidet gjenstår.  

Hilde Eikeland, Kirkeverge.  
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ØKONOMI   
Regnskap for 2021 er en totaloversikt for de avdelinger/aktiviteter menighetsrådet fører regnskap for.  

Regnskapet for 2021 viser et foreløpig overskudd (mindreforbruk) på kr 128 080,-. Det gjøres 

oppmerksom på at dette er foreløpige tall da revisjonsrapporten enda ikke er lagt frem. Det er brukt 
mindre penger enn budsjettert pga økt offer til egen virksomhet, økte arr.inntekter, husleie fra 

«store» konserter og at flere av avdelingene går i overskudd pga store tilskuddsbeløp tildelt sent i 
2021 med frist for bruk juni 2022. Lønnsrefusjonen (for trosopplærer og ungdomsarbeider) til 

fellesrådet ble også mindre enn budsjettert. Overskuddet står nå på menighetens disposisjonsfond. 

Avdelinger i underskudd dekkes av menighetens disp.fond mens overskuddet på de resterende 

avdelingene settes på disp. fond.  

Menigheten hadde i 2021 givertjeneste på kr 405 300,- noe som er på nesten tilsvarende nivå som i 

2020 da den var på kr. 409 800,- 

For 2021 har Grødem menighetsråd fått overført tilskudd fra fellesrådet til konfirmantarbeid, 

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

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

 

For alle foreløpige tall ang regnskapet for 2021 tas forbehold om at revisorrapporten 

foreligger uten merknader. 

Beholdning disp.fond per 31.12.2020: kr 1 355 526,- 

Regnskapsmessig overskudd for 2021 (foreløpig): kr 128 080,- 

Ny fondsbeholdning disp.fond per 31.12.2021: kr 1 483 606,-  

 

Oversikt over avdelingene og balanse 31.12.2021: 

Foreløpig regnskap 
for 2021 (per 03.03)       

ANSVAR AVDELING REGNSKAP 2021 BUDSJETT 2021 

442 Menighetsråd -122799 -48700 

451 Trosopplæring 38958 62000 

466 Ungdomsarbeid  82123 0 

  Konfirmanter 1590 16700 

  Søndagskole 461 0 

471 Diakoni -22389 0 

  
Grødem tweens 
(tengruppa) -6597 0 

482 Konserter 3885 0 

  
Grødem kids (2-4 
klubben) -1112 0 

  Barnekoret -14348 0 

  Ledertrening -40443 0 

  Kirkemusikk 2320 0 

  KRIK -3787 0 

  Skolelaget 3078 0 

443 Lønnsfondet -49435 0 

422 Grødem kirke 0 0 

  Kirkering 415 0 

  
TOTALT MER-
/MINDREFORBRUK -128080 30000 

Stine Solhaug Staalesen, Daglig leder Grødem menighet 
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