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ÅRSMELDING 2022 

GRØDEM MENIGHET 
 

Årsmelding 20 
Grødem menighet er en tjenende, 
inkluderende og levende menighet 
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GRØDEM MENIGHETSRÅD 
 

Er livet eit anna nå, etter pandemien? Er me endra? Kor blei alle av? Har eg gått glipp av noko? 

Statistikken tyder på at me har endra oss, som fellesskap. Færre møtest til gudsteneste og andre 
samlingar. Det gjekk an å leve eit godt liv utan fysisk gudstenestefellesskap, viste det seg. Men kor godt 

er det i lengda, eigentleg? Kyrkja er ein fellesskap, noko me gjer saman. Og når me ikkje er saman, 

korleis går det då med kyrkja? Korleis går det då med oss? For dette er jo for oss, det å vere ein tenande, 
levande og inkluderande menighet. Dette er noko me gjer, saman. Gud treng som kjent ikkje oss. Men 

me treng Gud, kanskje meir enn nokon gong. Og me treng kvarandre, kanskje meir enn nokon gong. 

Endå ein gong: Takk til alle som bruker det dei har fått i teneste for kvarandre. Mykje godt har skjedd, 

og noko av det kan de lese i denne årsmeldinga. 

 

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 2022 avholdt 7 møter og behandlet 52 saker. Strategisamling for menighetsråd 

og stab ble avholdt 14. januar 2022. 

 

Menighetsrådet har følgende sammensetning: 
  

Jakob Nærheim, leder 
Hilde Kristine Berge, nestleder (til 02.11) 

Jone Areklett nestleder (fra 02.11) 

Ann-Christin Hjelleset 
Hilde Løge 

David Tunsberg Petterson 
Katrine B. 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. 



Side 4 av 18 

 

Menighetsrådet hadde følgende ressursgrupper i 2022: Ressursgruppe for gudstjenester (REGU), 
Ressursgruppe for trosopplæring (RETRO) og ressursgruppe for diakoni (felles med Randaberg 

menighet). Menigheten har også en representant i Kirkens SOS, Oddbjørn Rannestad. 
Representanter fra menighetsrådet i Randaberg kirkelige fellesråd: Jakob Nærheim og Hilde Løge 

 

Ansatte  

STILLING ANSATT 

Daglig leder 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%) til mars 2022 

Gustav A. Amundsen (10%) (29.08-) 

Diakonimedarbeider 70%                                 Liv Helene Austbø 

Menighetsmusiker 40%     Kristian Lie-Bjelland  

Renholder 35%                                            Stefka Zlateva 

Vaktmester 30% 

Vikar for vaktmester 30% 

Berit K. Bø 

Gustav A. Amundsen (01.10-) 

Ungdomsarbeider 50%  

Vikar for ungdomsarbeider 50%                                 

Jarle Alsvik 

Gustav A. Amundsen (29.08-) 

Ungdomsdiakonimedarbeider 50%        Katrine Immerstein Gilje  

Frivillighetskoordinator 20%       
 

Vikar for frivillighetskoordinator 20% 

Jarle Alsvik 

Odd Arne Berge (05.09-) 

Prost Tomas Mjelde Røsbak 

Kirkeverge 

 

Hilde K. Eikeland (-28.02) 

Erik Rørtveit (01.06-) 

Frivillige 

Grødem menighet har ca 100 frivillige som bidrar i menighetens arbeid. Dette året har vært det første 

«normalåret» etter koronapandemien stengte landet mars 2020. Mange av de frivillige har kommet 
tilbake, og vi har en solid kjerne med frivillige som bidrar ofte og på flere felt. 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.  



Side 5 av 18 

I 2022 markerte vi «Frivillighetens år» med en påkostet frivillighetsfest 16. februar. Tor-Øyvind 

Skeiseid og Øyvind Zahl underholdt med sang/musikk, humor og gode tekster tilpasset det felleskapet 
vi har i Grødem menighet. Dette var en flott opplevelse å dele med alle frivillige etter to år med 
restriksjoner på sosial utfoldelse. 68 deltok denne kvelden.  

 

GUDSTJENESTELIVET         
Takk til alle frivillige som har vært med i gudstjenestene som forsangere, forbedere, musikere, 

vertskap, teknikere og kirkekaffegrupper. Dere gjør alle en stor innsats for å legge til rette for at vi 

kan feire gudstjeneste. 

Statistikken for 2022 viser også i år en nedgang i gudstjenestedeltakere fra forrige «normalår» 2019. 

Noe skyldes nok koronapandemiens antallsbegrensninger første del av 2022. I tillegg er det stor 
variasjon i antall deltakere på ulike typer gudstjenester. I deler av 2022 hadde vi også utfordringer 

med ledere på søndagsskolen, noe som kan ha påvirket antall besøkende med barn på de ordinære 

gudstjenestene.  

 

Oversikten under er fysiske gudstjenestedeltakere i 2022: 

 

*inkludert dåps-, skole- og barnehagegudstjenester. 

28 ble konfirmert i soknet i 2022 av «medlemskullet» på 34 

 

Gudstjenester i Grødem kirke: 

• 10 gudstjenester tilrettelagt for barn** – 1419 deltakere totalt 

• 2 skolegudstjenester, 1050 deltakere totalt 

• 1 barnehagegudstjeneste – 83 deltakere 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Antall gudstjenester*    52 43 40 53 53 54 52 51 

Totalt antall til stede* 6540 3698 3905 8030 8400 8506 8710 9226 

Gj.snitt pr. gudstj.* 126 86 98 151 158 156 168 180 

Offerinntekter 290 701 180 744 175 326 281 415 275 846 284 164 245 464 265 893 

Offer gj.snitt pr. 

gudstj. 

5590 4203 4383 5310    5205    5262    5114 5214 

Antall nattv.gudstj. 20 9 16 37 35 27 35 29 

Gj.snitt til nattverd 67 47 71,2 79 81 82 89 90 

Antall døpte 30 31 16 22 24 27 28 39 

Vigsler 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gravferder 6 6 7 6 5 8 10 2 
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• 2 konfirmasjonsgudstjenester – 530 deltakere totalt 

• 2 julaftensgudstjenester – 574 deltakere totalt 

**gudstjenestene på julaften er IKKE medregnet her 

 

MUSIKKLIVET 2022 
2022 ble et år tilbake til normalen etter lang tid med begrensninger i forbindelse med pandemien. 

Bredde og kvalitet er et overordnet mål for det musikalske arbeidet. Vi er veldig takknemlig for alle de 

frivillige sangerne som er med i forsangergrupper. Disse gruppene bidrar til ulike uttrykk i 

gudstjenestene våre. Supersøndager med barnekor, Soul Children og forsangergruppe med voksne og 
barn. Kveldsgudstjenester med fult band, forsangere og musikalske gjester. Eller mer vanlige 

gudstjenester med mer tradisjonelle salmer. 

KONSERTER 2022 
Påskekonserter: 

• 30.03: Dagfin Egeland og Kristian Lie-Bjelland  

• 06.04: Mari Hauge og Kristian Lie-Bjelland  

 

Sommerkonserter: 

• 29.06: Helle Lindboe og Per Kristen Mørk 

• 06.07: Thomas Tvedt 

• 13.07: Maren Myrstad og Jonas Haagensen 

• 20.07: Dagfin Egeland og Kristian Lie-Bjelland 

• 27.07: Elin Kleppa Michalsen m.fl. 

• 03.08: Glenn Vorhaug og Kristian Lie-Bjelland 

 

Julekonserter: 

• 07.12: Dagfin Egeland og Kristian Lie-Bjelland 

• 14.12: Ingfrid Straumstøyl Råheim og Kristian Lie-Bjelland 

 

MUSIKALSKE GJESTER PÅ KVELDSGUDSTJENESTER: 
• 23.01: Dagfin Egeland 

• 25.09: Lovsangsgudstjeneste 

• 16.10: Audun Skanke 

• 22.05: Ellen Rygg 

• 20.11: Kristin Horne 

 

BARN OG UNGDOM 

Ressursgruppe for Trosopplæring     

Hilde Berge  

Hilde Løge  
Hilde Eikeland  

Reidun Goa (trosopplærer)  
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Ressursgruppe for trosopplæring (RETRO) hadde ikke noen møter i 2022 

 

Trosopplæringstiltak 2022 

Året startet med nedstenging og dermed ble det en del av de planlagte 

arrangementene/trosopplæringen lagt på vent/forskjøvet. Arrangementene ble gjennomført i løpet av 

våren. 

Generelt sett så har trosopplærings arrangementene gode oppslutninger. Ser forskjellene på om 
aldersgruppen er i barnehage alder eller skole alder. God oppslutning er ofte i sfo tid. Der har vi god 

dialog med Grødem sfo – de følger over og lar ikke noen stå igjen som også vil være med.  

Et nytt tiltak for 4.klasse – Peter samling ble avlyst grunnet for få påmeldte. Det vil bli prøvd ut på 

nytt, men i en ny «drakt».  

En del trosopplærings tiltak står trosopplærer i alene, men ungdomsarbeider har vært med i 
arrangement som Lys våken og Bibel til 5.klasse. To andre tiltak som Krøllesamling og Noas ark ar 

samarbeid med Randaberg menighet. Arrangementene er i Randaberg kirke på Krøllesamling og Noas 

ark i Grødem kirke.  

 

Babysang 2022 

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 hver fredag fra kl.10:30 – 11:00 (utenom skolens ferier).  
Vel så viktig med sang, mor/far og barn er det også viktig å få bruke mulighet til sosialt i etterkanten 

av sangen. Det er salg av påsmurt frokostbrød og kaffe.  

 
Vi starta 2022 med nedstenging og babysang var ikke i gang før uti februar. Da var det kun 2 stk som 

møtte jevnt og trutt hver fredag. Noe som skapte relasjon og kjennskap. Gjennom våren var det et 
jevnt besøk av mødre/fedre og barn med et gjennomsnitt på 10 stk. 

På høsten fikk vi et godt oppmøte, og gruppa ble satt i SPOND. Dette gjør det litt mer forutsigbart og 
en god måte å holde orden på oppmøtet/registrering 

 

Reidun Goa  

 

Grødem Barnekor 2022 

Aldersgruppe: 5 år-4. klasse  
Når gjennomføres: annen hver onsdag (partalls-uker) kl. 17.15 – 18.30 med tilbud av kveldsmat på 

slutten. Det ble også starta klubb for 4.kl nede i kjelleren i etterkant av øvelse og kveldsmat. 
Koret har VIRKELIG fått et godt bluss og med et medlemstall på 55 stk. Her er det fullt liv og god lyd 

under øvelsene. Koret har både gutter og jenter. 

Barnekoret dirigeres av Kristine Kringlebotten Goa og Margrethe Beksrud hvor Elisabeth Bø er 
medhjelper.  

I løpet året deltok koret på ulike gudstjenester her i Grødem kirke, blant annet vår «Super Søndag» 
og julaften. Koret sang utenom på NLM sin julemesse på forsamlingshuset og inne i byen på Salem.   

Hvert halvår avslutter koret med konsert for foreldre og besteforeldre. Dette ble gjennomført både vår 
halvåret som sommeravslutning og til jul.    

 
Reidun Goa 
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Småbarnssang 2022 

Aldersgruppe: 1- 4 år  
Når gjennomføres: annen hver onsdag (partallsuker) 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 som barnekoret. 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!  

 

Det har i etter tid av Covid-19 vært vanskeligere å starte opp med småbarnssang. Da vi nå ikke lenger 
har «middag i kirken» hvor småbarnssang var i forlengelsen av middagen. Da var det mer naturlig å 

komme til middag og deretter å gå videre til aktiviteter. Vårhalvåret var det ikke tilbud. Det ble gjort 
et forsøk etter høstferie med ulike besøkstall fra gang til gang. Det ble også tilbud av kveldsmat på 

slutten. Småbarnssang starter opp igjen på nyåret med trosopplærer.  
 
Reidun Goa 

Randaberg Soul Children 2022 

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

samarbeid med Randaberg Soul Teens.  

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.  

I 2022 har koret hatt/ vært med på: 
 

• 26 øvelser 

• Åpning av vinteruka 

• Skøytedisko 

• Sommerkonsert 23. mai 

• Jubileumskonsert Randaberg kommune 100 år 

• Gudstjeneste Grødem menighet 

• 29 sangere og 12 voksenledere på Soulchildren festival i Oslo Spektrum 

• Normisjon sin julemesse 

• Julebord 12. desember 

 

Randaberg Soul children har 37 betalende medlemmer pr.31.12.2022 

Odd Arne Berge, Randaberg 30.01.23 

Middag i kirka 2022 

Dette tiltaket er satt på pause i 2022. 
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Familiekveld 2022 

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

Ansvarlig: trosopplærer sammen med frivillige.  

 
Har ikke vært gjennomført i 2022. 

 

Grødem søndagsskole 2022 

Aldersgruppe: 4 år – 4.klasse  

Når gjennomføres: på søndager som ikke er fam.gt/Supersøndag og kvelds.gt 
 

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

familiegudstjenester/Supersøndager, 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.  
Det har over tid vært nedgangstid med både ledere og barn. Frem til sommeren ble søndagsskolen 

gjennomført av: Hilde Berge, Inger Therese Grødem, Anita Fjellheim og Kristine Amundsen. 
Vi har så utfordret ungdommene til å være ledere på søndagsskolen. Da høsten starta opp hadde vi 

med oss Marte Olivia Goa og Maja Vasshus. Trosopplærer har også vært med som «støttende stilas» 

De begge to har gjort en kjempefin jobb. Et variert oppmøte av barn på søndagsskolen.  
Etter nyttår får vi med oss to ungdommer til! 

Reidun Goa 

 

Grødem Kids 2022 
Grødem Kids målgruppe til både gutter og jenter fra 2-4. klasse i Randaberg, med basen Grødem 

kirke.  Aktiviteten drives på dugnad fra foreldre med administrativ støtte fra Trosopplærer i Grødem 
kirke. Gruppa har 133 medlemmer. Vi bruker Spond-appen for medlemmene og administrerer det ut 

ifra den. Her inviteres de annen hver fredag (oddetallsuker). 
 

Vi har holdt oss mye ute og gjort de kjekke og ulike aktivitetene som: aktivitetsløype, refleksløype, 

besøk på brannstasjonen i Sandnes, sandslott bygging, sykkeltur til foren. En gang i løpet av halvårs 
semesteret med inne-aktivitet som bingo. Det er alltid mat og andakt på treff.  

Ledere for året: Nils Endre Eikeland, Jan Erik Skjæveland, Henning Bø, Inger Therese Grødem, Trond 
Goa og Ruben Hjelleset 

Reidun Goa 

Skolelaget på Grødem skole 2022 

Laget har samlinger i aulaen på Grødem skole.  

Laget drives i samarbeid med lærer Torger Vistnes og ungdomsarbeider. Laget er tilknyttet 

NKSS. Oppmøte har vært med et snitt på 25 på samlingene. Vi har møter i Aulaen onsdager kl 11.00 – 

11.25. 

Vi har hatt tre styremøter, ett før og to etter jul. 

Styret består av Filip Gilje, Daniel Asdahl, Line G Petterson, Alexander Skaar, Thomas Nesvåg og Elias 

Samuel Randeberg. 

Lagsmøte er organisert med en lek, musikk og andakt. Etter jul gjorde styret et vedtak på å midlertidig 

flytte møtene til musikkrommet for å etablere mer ro i forsamlingen i forbindelse med andakten. Det 

opplever vi har hatt effekt i januar og februar. 
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Styret er med og leder møtene, bidrar med teknikk, lek og musikk. Vi har også hatt flere besøk av laget 

i Rogaland som har bidratt på samlingene, med Veronika Rachel Stormark. 

Mvh. Gustav A. Amundsen, vikar for ungdomsarbeider 

Grødem tweens 2022 

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 og spill 

 

Gustav Amundsen, vikar for ungdomsarbeider 
 

Aldri Alene 2022 

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. Opprinnelig 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, 

når de begynte i 8. klasse. De blir da del av en «Followme» gruppe.   

Konfirmanter 2021/22 

I 2022 hadde Grødem menighet 28 konfirmanter, av totalt 34 medlemmer i årskullet. 

Konfirmantundervisningen ble ledet av sokneprest, 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 slutten av 

september på Nordlys Misjonssenter i Sandnes. 26. september var det presentasjonsgudstjeneste i 

Grødem kirke. 

Konfirmantundervisningen var ennå preget av koronarestriksjoner. Vi valgte å bruke en del digital 

undervisning gjennom plattformen «Nettkonfirmant». Konfirmantene hadde 10 digitale 
undervisningsleksjoner. I tillegg hadde konfirmantene 6 fellessamlinger, 3 hjemmegrupper og 

weekend i februar til Finnøy. I løpet av konfirmanttiden deltok konfirmantene på 8 obligatoriske 
gudstjenester og var vert på én gudstjeneste. Konfirmantene driftet også fredagskafeen Sone3 i 

grupper på ca. 5 stk. om gangen. Det var stor deltakelse generelt av konfirmanter på fredagskafeen, 

også når det ikke var obligatorisk oppmøte.  

I april gikk konfirmantene på dørene under Fasteaksjonen og samlet inn penger til Kirkens Nødhjelp. 

Det var konfirmantfest i kirken sammen med foreldre og foresatte 20. april og 

konfirmasjonsgudstjenester 30. april og 1. mai.  

Konfirmantene fikk tilbud om å delta på lederkurs i regi av menigheten.  

 

Mona Dysjeland Gjesing 
Sokneprest i Grødem menighet 

 

Randaberg Soul Teens 2022 

Randaberg Soul Teens har blitt satt på pause.  

Høsten 2022 startet vi opp en liten korgruppe, som øvde inn to sanger til «Vi synger julen inn»- 

gudstjenesten og til julaften. Det var 7 jenter fra 8.klassse, fra alle tre skolene i Randaberg.  Vi hadde 
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3 øvelser. Målet med dette var å rekruttere de som følte seg litt for store til Sul Children, men som 

fortsatt ville synge. Planen er å gjøre det samme våren 2023 med mål om å få startet opp Soul Teens 

igjen høsten 2023.  

 
 

Ledertrening 2022 

Ansvarlig: Ungdomsarbeider, og ungdoms- og trosopplæringsprest. 

Målgruppe: 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 Randaberg menighet. 

I 2022 var det kun ungdommer fra Grødem som deltok på kurs og blåtur.  

Arbeidet består av: 

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

sommeren og to kurssamlinger etter sommeren. Det var 9 ungdommer på kurs. 

- Ungdomsdøgn med blåtur.. I august reiste vi på hyttetur til Sirdalen. Vi planla og handlet 

sammen på vei opp. Samarbeidskonkurranser preget ettermiddagen, før det ble laging av 

middag, og ansiktsmasker og god samtale på kvelden. Dagen etter avsluttet vi med en tur i 

«høyt og lavt» klatrepark. Dette var en stor suksess.  

- I høst har vi og arrangert baristakurs for ungdomslederne og de konfirmantene som ønsket. 

Har var det 12 påmeldte, og flere som kom på selvet kurset. Vi lærte å bruke kaffemaskinen 

vi har i sone3, og ungdommene ble skikkelig gode på å lage kaffe latte.  

 

Katrine I. Gilje, Diakonimedarbeider Randaberg og Grødem menigheter 

 

SONE 3 2022 

Sone3 er en ungdomskafe som så dagens lys for første gang i august 2021. I 2022 har vi hatt åpent 

annenhver fredag, i oddetallsuker, fra kl 20-23. Her har vi åpen kiosk, og en valgfri aktivitet som skjer 

hver gang. Aktivitetene er ulike fra gang til gang. Vi har hatt både påske- og juleverksted, diverse 

turneringer, quiz, Halloween-kveld og spill.   

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 25-35 ungdommer 

innom i løpet av en fredagskveld.  

KRIK 2022 

Det var ingen aktivitet i dette lokallaget i 2022 

 

Fasteaksjonen 2022 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Grødem menighet 2022 samlet inn kr 16 444,- mot kr 19 940,- i 2021. 

En stor takk til konfirmanter og andre som bidro. 
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Tirsdagskakao 2022 

Hver tirsdag er det kakao etter skoletid for ungdommene i bygda vår.. Vi har åpent fra kl 14- 15.30. Da 
får ungdommene kakao og kjeks, i tillegg til spill, samtaler og leksetid. Det er varierende hvor mange 

som kommer. Flesteparten av ungdommene som kommer er fra 9.trinn. Det varierer mellom 10 og 30 

stykker innom.  

 

Helt ærlig 2022 

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 deres 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 2022 har vi gjort «Helt ærlig» til en del av konfirmantopplegget. Da tar vi for oss temaet «rus og 

alkohol» en kveld, og «sex og forelskelse» den andre kvelden.  

 

Arrangement for unge/ungdom, i samarbeid med andre i 2022 

 

Isdisko / Randaberg kommune 100 år  

Målgruppe: Barn og ungdom i alderen 10-18 år. 

Ansvarlig: Barne – og ungdomsdiakonarbeider 

Samarbeid: Randaberg Kommune, Menighetene, Landsbyforeningen  

Tilstede: Tweens 150 stk / Ungdom 50 stk.  

Vinteruga / Randaberg kommune 100 år. Fredagskvelden var de unge sin kveld og det ble arr. isdisko 

og Zig hadde show fra scenen. Zig, Sigbjørn Pedersen forkynte fra scenen med ting som smalt, brant, 

fløy i lufta og lagte mye lyd. Han brukte mange eksperimenter i formidlingen der han snakket om 
vennskap og neste-kjærlighet.  

God stemning i noe småsurt vær. Det ble delt ut lapper, kakao og glow stiks til alle som ville ha. På 
isen var det høy diskostemning med DJ, disko kule, lysshow og neonlys. Det var neon ansiktsmaling 

og gratis leie av skøyter. U59 var åpent og fungerte som en varmestue for kalde sjeler.  

Kvelden var delt i tre, en del for tweens, en felelsdel med underholdning på scenen og en del for 

ungdommen.  

18-20 for tweens. 

20-21 Zig show på scenen på torget, for alle.  

21-23 For ungdommen.  

 

Bunkersdisko / Randaberg kommune 100 år  

Målgruppe: Barn og ungdom i alderen 10-18 år. 

Ansvarlig: Barne – og ungdomsdiakonarbeider 

Samarbeid: Randaberg Kommune, Menighetene, Randaberg kommune 100år komiteen  

Menigheten / Hits bidro på bunkers disko med vakter. Bunkers diskoen var i etterkant av konserten for 

de unge, TØFFEL på Randabergfjellet i forbindelse med Randaberg kommune 100år festivalen på 

fjellet i juni.  
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Kjekt å kunne bidra. Mange barn som går på Hits var tilstede her.  

 

Jesus love Electro konsert  og aktiviteter på torget i forkant / Høstmarked  

Målgruppe: Barn og ungdom i alderen 10-18 år. 

Ansvarlig: Barne – og ungdomsdiakonarbeider 

Samarbeid: Randaberg Kommune, Menighetene, Hits, Grødem Tweens, Landsbydrømmen, 
Landsbyforeningen 

Tilstede: 350 stk på konserten + 70 som var utenfor på torget på aktivitetene. 

Dette kvelden var et initiativ fra Landsbydrømmen om å få til en kristen konsert for ungdom i 

Randaberg, og for en helaften det ble. På torget og i teltet, fredag under høstmarked helga.  

- Landsbytalenter i teltet med høy deltakelse og underholdnings faktor.  

- På torget hadde vi mange ulike aktiviteter som bruskassestabling, rodeookse, bålpanne og 

marshmellows, basketball. Fribeegolf. Ekstra gøy var det at randaberg bondelag sponset 

rodeo okse som alle kunne prøve. Og at Jan Birger kom med lastebilen slik at vi kunne ha 

bruskassestabling. Mange gode lokale sponsorer og landsbydrømmen ble med for å få til 

denne magiske kvelden for de unge på torget. Tusen takk! 

- Konsert med Jesus loved elektro. Dette var kult!!! Mange hadde aldri vært på stå – konsert 

før og det var ekstra stas å få lov å hoppe og danse en hel konsert. Ole José Norum er 

mannen bak konseptet Jesus Loves Electro. Ole drømmer om at mennesker skal møte Jesus 

gjennom musikken hans. Jesus Loves Electro blander den beste elektronisk dansemusikken 

med et tydelig fokus på Gud. Resultatet; en herlig konsert av ufiltrert glede og tilbedelse. De 

har toppa listene for elektronisk musikk på iTunes i Norge flere ganger og kommer stadig med 

nye hits og remixer av andre hits. Kjempe stemning og gode minner ble skapt. Mange positive 

tilbakemeldinger på at vi får til arr. for ungdommen.   

 

Prosjektgruppe Fellesprosjekt «nytt ungdomstilbud» 

Menighetene (Randaberg og Grødem) er representert med barne – og ungdomsdiakonarbeider Cecilie 

Kolnes i kommunen sin prosjektgruppe Fellesprosjekt «nytt ungdomstilbud».  

I prosjektgruppa jobber en med  

- Kartlegge hva ungdommen selv ønsker av ungdomstilbud 

- Involvering -og medvirkningsprosess av både ungdom og frivillige 

- Utviklings av et midlertidige ungdomsrom på frivillighetens hus 

- Natteravn 

- Søknader for å midler til stillinger / prosjekter 

- Befaring og idemyldring rundt større ungdomslokale/ungdomshus der en har mulighet for å 

drive flere ulike ungdomstilbud i samme bygg. Utrede de ulike alternativene til lokasjon, 

kostnader, muligheter/begrensninger etc 

 

Cecilie Kolnes 
Barne – og ungdomsdiakonarbeider /Vikarierende ungdomsarbeider  

 

KIRKENS SOS ROGALAND  2022 
 

Grødem menighet har en representant i Kirkens SOS i Rogaland, Oddbjørn Rannestad.  
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Vedlagt er oversendt årsmelding. 

«Vi vet det skjer noe i den som blir lyttet til» 

Det har vært mange overskrifter om ensomhet, psykisk helse og selvmord i året som ligger bak. Fokus 

på dette er viktig. Alle kan komme i en situasjon der livet butter imot og en trenger hjelp. Maud 
Angelica sa det både fint og sterk i begravelsen til faren, Ari Behn: 

 – Det finnes alltid en utvei. Selv om det ikke føles sånn. Det er folk der ute som kan hjelpe. Alle 
fortjener kjærlighet og glede. Det er aldri svakhet å be om hjelp, men styrke.  

I Kirkens SOS er det vanlige mennesker som svarer når noen ringer eller skriver. Det er ikke psykologer 

eller rådgivere - det er medmennesker som har fått opplæring i å lytte. Vår erfaring er at det er godt 
for oss mennesker å bli lyttet til. Mange mennesker er så ensomme at den eneste stemmen de hører i 

løpet av en dag eller uke, er en frivillig i Kirkens SOS. 

Kirkens SOS Rogaland vil takke alle menighetene i bispedømmet for godt samarbeid. Vi ønsker 13 nye 

menigheter hjertelig velkommen som medlemmer. Vi gjentar og understreker gjerne at vi som en 

døgnåpen krisetjeneste på telefon og chat ser på oss selv som menighetenes forlengede diakonale arm.  

Vi tror det er en styrke for den enkelte menighet om det var enda flere fra menighetene som var frivillige 

medarbeidere! Å være frivillig i Kirkens SOS er både meningsfullt og selvutviklende. I tillegg møter en 

mange andre flotte mennesker i medarbeiderflokken. Vår største utfordring er å få nok frivillige. 

Takk for offer og forbønn. Takk for at informasjon om nye innføringskurs blir kunngjort på gudstjenester, 

og artikler og annonser satt på trykk i menighetsbladene. Det gleder oss når vi ser at FB-innlegg blir 

delt videre på menighetens FB-side. 

 

ALPHA 2022 
Ingen aktivitet i Alpha dette året. 

 

MØDRE I BØNN 2022 
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. 

 

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. I 2022 hadde Mødre i Bønn ikke jevnlige møter i Grødem 
kirke, men har startet opp igjen i 2023.   
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DIAKONI  2022     

Årsrapport 2022 Diakoni for Randaberg og Grødem menigheter. 

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. Jostein Gard (Grønland) og Helge Johanson (Turer i inn og utland) hadde foredrag. Antall 

fremmøte på møtene var 25-40 stk. 

Syng med oss / Lapskauslunsj Januar 2014 startet menighetene opp et nytt tilbud til pensjonister 

60+ tredje mandagen i måneden. Det var 10 arrangementer i 2022, mellom 30-90 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 2022 opplevd en økning av besøkende som stikker innom. Det er salg av 
kaffe og vafler og en god drøs. Det er 40-60 innom hver mandag. De som bruker tilbudet er 

besøkende på kirkegården, menighetenes medlemmer, eldre i kommunen, forbipasserende, turister, 

og turgrupper samles utenfor kirka de kommer inn på kaffe og vaffel etter turen. 

Sofus klubben En klubb for personer med utviklingshemming i alderen 25-70 år. Klubben har vært i 

drift i 38 år. Den har 21 betalende medlemmer som treffes 2 ganger i måneden. Det var 18 samlinger 
i 2022. Samlingen starter med en ½ times sang og andakt, og deretter er det spillekveld, bingo, turer, 

film, grilling osv. 1 frivillige er med på å gjøre dette tilbudet mulig. 

Språkkafe/strikkekafe Oppstart mars 2014. 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 42 samlinger i 2022. 1 frivillige er med og driver 

språkkafeen. Denne blir i 2023 flyttet til privat hjem hos Inge Sande hvor tanken er at det blir mer en 
sosial samlingsplass på tvers av nasjonaliteter og mulighet for enda større integrering.  

Leksehjelp 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 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. Vi ser dette 
året at flere av de voksne som selv går leksehjelp tar med seg barn i skole alder som også får hjelp til 

skolearbeid. 

Med glede merker vi nå at de som startet hos oss på språkkafe i 2013 kommer nå med barna. For å få 

hjelp der de selv ikke strekker til. 42 møter i 2022.  

Øvelseskjøring Vi har blant annet også kunnet hjelpe flere av elvene på leksehjelp 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 flytte til annen bolig da mange av dem ikke 

har bil selv.   

Internasjonaldag på Varen kultur scene. Avlyst 2022 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. 

Temakvelder  
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• Oss to Sammen. Kurs for ektepar, Berta Lende Røed grunder bak Fuelbox (samtale boks) 

foreleste, 27 ektepar deltok.  

Psykisk helse dager Et samarbeid med Randaberg kommune. 

Foredragsholder Geir Aker, også kjent som Fenriken fra tv-programmet ”Kompani Lauritzen”. Tema: 

«Tør og vær tydelig, lev med konsekvensene». 

Foredragsholder Maria Abrahamsen, også kjent fra Instagram og TIKTOK #psyktdeg. Tema: «Digitale 
prøvekaniner». 

Pilegrimsvandring I Forbindelse med Randaberg Kommune 100 års jubileum ble det laget av 
diakonen, Svein Mange Olsen og Hjørdis Lund en pilegrims vandring rundt kystlinja i Kommunen 15 

pilegrimsposter med informasjon om Randaberg og Grødem og bibelvers og salmer i forbindelse med 
stedet ble brukt.   

Minnegudstjeneste 1. 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 
diakoni, med tilbud om enkeltsamtaler og sorggrupper. 2 sorggruppe ble gjennomført 16 stk til 

sammen deltok. 2 frivillige fra menigheten er med diakonen og gjennomføre dette arbeidet. 

Temakveld om sorg blir tilbudt de som har mistet en pårørende. det er i samarbeid med Diakonene 
i Stavanger. Odd Eidner deltok på dette i Vardeneset kirke. 

Adventsgudstjeneste med nattverd: Randaberg kirke, med påfølgende kaffekos og julesanger i 
Kirkestua. Dette er et årlig samarbeid med dagsenteret, Vistestølen, Vardheim og Revmatiker 

foreningen.  

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

sjelesorg. 32 samtaler ble avholdt i 2022 

Besøkstjeneste.  Hjemmebesøk til eldre eller syke i menigheten diakon, prest og frivillige i 
menigheten utfører dette.  

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. Kafé før og etter konsertene. Diakonen satte opp transportene fra Randaberg sentrum til disse 

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

Smågrupper, husfelleskap Er et tilbud vi ønsker å gi til alle i menigheten som ønsker et felleskap. 

Det ble laget en liten reklame film som vises i forkant av Gudstjenesten for å reklamere og tilby dette 
til de som besøker kirken. 

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. Sykkelreparasjon var en del av dette tilbudet. Dette ble vanskelig å starte 

opp etter korona, det ble derfor lagt ned. 

Møteplass og reparasjonkafé ble startet på det nye Frivillighetens hus i Randaberg sentrum. Dette 

er også et samarbeid mellom Helselaget, Sanitetsforeningen og Randaberg og Grødem menigheter. 
Her står 10 symaskiner til rådighet hvor du kan komme inn og fikse klær som behøver enkel 

reparasjon.  Eller du kan være med på et enkelt sykurs. Dette er en fin plass og brobygger mellom 

kirke og lokalsamfunnet.  Jeg verver mange nye til kirkestuen ved å være der fredager, og der invitere 
til Åpen kirkestue kommende mandag.  Og vi som kirke viser igjen utover våre egne lokaler og jeg får 

et tett samarbeid mellom ansatte i kommunen som er viktig og som gir kirken mye kredit.  Jeg 
snakker varmt om våre aktiviteter og inviterer villig inn.  

Julegaveaksjon 2022 Menigheten mottok en anonym gave som vedkomne ønsket skulle brukes til 

Ukrainske flyktninger.  Sammen med penger fra Stavanger kirkelige fellesråd, de hadde fått statlige 
midler til bruk for lavinntekts familier og Per Ivar Selvaag fra temakvelden «men only» gav honoraret 

til detter formålet, ble det gitt ut 75 gavekort a 500 kr til flykninger fra Ukraina, Syria, Eritrea, Kongo, 

Tyrkia og norske lavinntektsfamilier i kommunen. 
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Østervåg sko som hadde opphørssalg i januar inviterte flyktningene i Randaberg til å komme å ta seg 

ut ett par sko til alle i familien gratis. 

Dametrimmen for flyktninger Randaberg Arena gav en måneds gratis trenging i sal med 

apparater. Diakonen arrangere trening hvor opptil 28 damer kommer på fredager for å trene.  

       

Diakon i Randaberg og Grødem menigheter  

Liv Helene Austbø 

 

KIRKEBYGGET 2022 
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.  

Høsten 2022 fikk en reparert en drager som det var råteskader på. I tillegg er det avdekket en del 

vedlikeholds utfordringer på taket. I tillegg er det meldt inn en skade på taket til forsikringsselskapet. 

Utfordringene med å reparere dette vil starte opp i 2023. 

Som kjent så har strømprisen vært en utfordring for oss alle i 2022. I høst har en hatt stort fokus på 
energiforbruket i Grødem kirke. Og en har klart å redusere forbruket med over 50% sammenlignet 

med høsten 2021. Takk til de ansatte og alle som har brukt kirken!! 

Erik Rørtveit, Kirkeverge.  

 

ØKONOMI   
Regnskap for 2022 er en totaloversikt for de avdelinger/aktiviteter menighetsrådet fører regnskap for.  

Regnskapet for 2022 viser et foreløpig underskudd/merforbruk på kr 866. Det gjøres oppmerksom på 

at dette er foreløpige tall da revisjonsrapporten enda ikke er lagt frem. Underskuddet dekkes av 

menighetens disposisjonsfond.  

Menigheten hadde i 2022 givertjeneste på kr 400 600,- og følger tendensen fra de forrige årene med 

liten årlig nedgang. Givertjenesten var kr 405 300,- i 2021 og kr 409 800,- i 2020. 

Menigheten samlet i 2022 inn kr 290 701 i kollekt på gudstjenestene. Av dette gikk kr 119 697 til eget 

arbeid og kr 171 004 til eksterne mottakere. 

For 2022 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 (kr 1 957 780,- per 31.12.22) er plassert på bankkonti i SR-

bank. 

 

For alle foreløpige tall ang. regnskapet for 2022 tas det forbehold om at revisorrapporten 

foreligger uten merknader. 

Fondsbeholdning disp.fond per 01.01.2022 kr 1 483 154,- 

Regnskapsmessig merforbruk for 2022 (foreløpig): kr 866,- 

Ny fondsbeholdning disp.fond per 01.01.2023 kr 1 482 288,-  
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Oversikt over avdelingene og balanse for 2022 (per 16.03.23) 

Foreløpig regnskap 
for 2022       

ANSVAR AVDELING REGNSKAP 2022 BUDSJETT 2022 

442 Menighetsråd 10 841 -40 500 

451 Trosopplæring 32 945 55 500 

466 Ungdomsarbeid  49 148 0 

                                 452 Konfirmanter -50 807 0 

                                 465 Søndagskole -1 266 0 

471 Diakoni -17 042 0 

                                 461 Grødem tweens  -14 664 0 

482 Konserter 1 966 0 

                                 462 Grødem kids  -5 993 0 

                                 464 Barnekoret 5 944 0 

                                 453 Ledertrening 3 054 0 

                                 481 Kirkemusikk 3 600 0 

                                 468 KRIK 0 0 

                                 463 Skolelaget 509 0 

443 Lønnsfondet -18 600 -15 000 

422 Grødem kirke 0 0 

                                 445 Kirkering 1 232 0 

  
TOTALT MER-
/MINDREFORBRUK 866 0 

 

Stine Solhaug Staalesen, Daglig leder Grødem menighet 

 

 

 

  

 


