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Øygarden sokneråd

Øygarden sokneråd har si merksemd mot alt som kan gjerast 
for å vekkje og nære det kristelege arbeidet i soknet, særleg 
at Guds ord vert rikeleg forkynt. Kyrkjelova §9 peikar særleg 
på dette.

Soknerådet har handsama 57 saker i 2018. 
Kyrkjelydsutvikling/naturleg kyrkjelydsvekst står fast 
på soknerådet sin dagsorden. Mange saker er lik frå 
det eine året til neste år. Offer, enkeltarrangement som 
fellesskapskveldar og julefest, sommarfest for frivillige 
og økonomi- og budsjettsaker. I tillegg har soknerådet 
handsama høyringssaker frå kyrkja sentralt. Nytt i 2018 
har vore samanslåing av kyrkjelege fellesråd i Fjell, Sund og 
Øygarden. Soknerådet starta òg førebuinga til kyrkjevalet i 
2019. Sak om samanslåing av Hjelme sokn og Blomvåg sokn 
har òg vore på dagsorden.

Arbeidet i soknet
Det skjer mykje i regi av kyrkja i Øygarden. Dette kjem til 
uttrykk i årsrapportane i denne årsmeldinga. 

Gudstenestelivet
Talet på gudstenester ligg fast. I arbeidet med 
kyrkjelydsuvikling (NaMu) er det fokus på at gudstenestene 
skal opplevast som inkluderande. Kyrkjekaffien vert vurdert 
som viktig.  Alle ber eit ansvar for kvarandre og ikkje minst 
må ein sjå nye menneske som kjem til gudstenesta. Det 
er søndagsskule i mange gudstenester. Dette er eit viktig 
arbeid. Det er dårleg med eigna plass i Blomvåg kyrkje for 
søndagsskule. Det er ei utfordring som har vore drøfta i 
kyrkjeleg fellesråd.

Fellesskapet i kyrkjelyden
Fellesskapskveldar på våren og om hausten har vore faste 
tiltak i regi av soknerådet. Det er godt frammøte. 

Morgonmesser
Det er no fast morgonmesser før påske og i adventstida. 
Morgonmessene er lagt til Blomvåg kyrkje og startar 
kl. 6.30 og sluttar 7.15. Det er godt oppmøte. På første 
morgonmessa i advent deltok Gospel teens med fin song.

Trusopplæring
Leirane må også i 2018 løftast fram som eit viktig tiltak i 
trusopplæringa. Det er brei og stor deltaking på leirane. Det 
er eit ønskje om fleire vaksenleiarar i tillegg til alle dei flinke 
ungdomane som er med som leirleiarar. 

Diakoni
Diakonimedarbeidaren er i 50% stilling og må prioritere 
stramt. Diakoniarbeidet til Den norske kyrkja er frå sentralt 
hald presentert som eit viktig arbeid. Diakoni omfattar 
menneske i alle aldrar og det må meir ressursar (les 
økonomi) inn i dette området om tenestene skal kunne 
utviklast. 

Frivillige uløna medarbeidarar
Det er registrert 159 frivillige medarbeidarar i 2018. Det er 
mange. Likevel er det behov for fleire, både unge og vaksne. 
Soknerådet takkar alle som stiller opp som frivillig uløna 
medarbeidar. Arbeidet kunne ikkje vore så omfattande utan 
frivillige.

Misjon
Misjon er viktig for ein kyrkjelyd. Misjonsarbeid har 
alltid vore viktig for forsamlingane og kyrkja i Øygarden. 
Misjonsavtalen med NMS og IMI-kyrkja i Stavanger gjeld 
for arbeid i Thailand. I 2018 sprang konfirmanten inn kr 48 
000 til dette arbeidet og det er offer i gudstenestene til 
dette arbeidet. Konfirmantane sin bøsseaksjon gjekk til 
Strømmestiftelsen og ein fekk inn over 47 000 kroner.

Givarteneste
Talet på givarar har ikkje auka dei siste åra. Innkomne årlege 
beløp ligg på same nivå. Det trengst fleire givarar i åra som 
kjem, om ein skal oppretthalde arbeidet som soknerådet 
finansierer. Soknerådet medfinansierer t.d. teamet. 

Frå årsmøtet i 2018.
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Øygarden kyrkjelege fellesråd

Ansvar 
Fellesrådet sitt ansvar er regulert gjennom kyrkjelova 
§14. I Øygarden er fellesrådet lik soknerådet når det 
gjeld medlemer, med tillegg for kommunal representant. 
Fellesrådet har handsama 47 saker i 2018. Økonomi, rutinar 
og høyringsuttalar har stått på dagsorden gjennom året. 

Leiing
Det er kyrkjeverja som er øvste administrative leiar 
for fellesrådet si verksemd. Kyrkjeverja rapporterer 
til fellesrådet. Det er felles kyrkjeverje i Fjell, Sund og 
Øygarden. Dagleg leiing for verksemda i Øygarden er 
delegert til kontorleiar

Personale 
6,10 årsverk med tillegg for vikarar og team. Frå juni 
2017 er det ei ordning med felles kyrkjeverje for Fjell og 
Øygarden og frå september i 2017 også med Sund. Janesh 
Amenya kom attende frå permisjon og tok til i stillinga 
som kyrkjetenar i Blomvåg. Kåre Kristoffersen er no 
kyrkjegardsarbeidar og arbeider i avtalt %-vis stilling.

HMT (helse, miljø, tryggleik)
Det er ikkje registrert alvorlege hendingar I verksemda. Det 
har vore eit visst sjukefråvær også i 2018. Nærversarbeidet 
har høg prioritet, og sjukmelde vert følgt opp. Det er ein 
liten stab og sjukefråvær kan vere merkbart i arbeidet.

Miljø eksternt
Det er ikkje registrert forureining frå kyrkjelege anlegg.

Økonomi
Fellesrådet sin økonomi er til dels stram og det er fokus 
på å halde budsjettet. Rekneskapet er ikkje avslutta når 
tekstdelen av årsmeldinga vert skriven. 

Rammeløyving frå kommunen og tilskot
Øygarden kommune gav for 2018 ei rammeløyving på 
kr 5 305 000. Bjørgvin bispedøme yter eit vesentleg tilskot 
til trusopplæringsarbeidet, for 2018 kr 614 000. Dette er dei 
største inntektskjeldene.

Kyrkjene
Brannvesenet har gjennomført branntilsyn i 2018. Det 
er registrert nokre systemavvik som må lukkast. Det er 
ikkje gjennomført større vedlikehald på Hjelme kyrkje 
og Blomvåg kyrkje. Øygarden kommune utfører eit stort 
vedlikehaldsarbeid på Hjelme gamle kyrkje. Dette arbeidet 
vert avslutta hausten 2019.

Gravplassane
Det er ikkje gjort større vedlikehald på gravplassane i 2018. 
Det vert gjort eit sesongbasert arbeid heile året. I 2018 vart 
det bestemt at den vestre delen av Blomvåg nye gravplass 
skal hevast slik at ein kan gravlegge i 2 nivå. Det er òg 
bestemt at delar av muren som har rast ut rundt denne 
gravplassen vert sett i stand saman med anleggsarbeidet 
for heving. 

Planar
Det er ingen planar som er fornya i 2018. Det er fokus på å 
følgje opp trusopplæringsplanen.

Skjergardsheimen
Skjergardsheimen er svært viktig for leirarbeidet i regi av 
kyrkja. Leirstaden har eige styre, sitt eige rekneskap og 
årsmelding.

Samanslåing av Hjelme sokn  
og Blomvåg sokn
Soknemøtet gav i 2018 full tilslutning til at Hjelme sokn og  
Blomvåg sokn vert slått saman til eitt sokn frå og med kyrkje- 
valet 2019. Soknet ber namnet Hjelme og Blomvåg sokn.

Hjelme gamle kyrkje vert rehabilitert. Frivillige i diakoniarbeidet. Småbarnssongen.
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Soknepresten  
sin årsrapport
Tenesta som sokneprest er variert. I løpet av nokre timar kan 
det gå frå vigsel til dødsbod, frå samtale med ein lukkeleg 
dåpsfamilie til å planleggja gravferd med ein familie i djup 
sorg. Etter det kan det gjerne vera øving med ungdomar til 
dramastykke til neste gudsteneste. Tenesta er mangearta 
og meiningsfull og eg er audmjuk og takksam for møte med 
menneske i alle livssituasjonar. 

Ny kommune
Kva skjer med kyrkjelyden i den nye storkommunen? 
Dette spørsmålet møter eg ofte. Det er mykje snakk om 
samanslåing av kommunar og fellesråd. Det vil verta endring 
for kyrkjas del, men det viktigaste vil verta som før; for 
lokalkyrkjelyden og kyrkjelydsmedlemmane vil bestå. Der 
ligg kyrkja si framtid. Eg vil fortsatt vera prest for folket som 
soknar til Blomvåg og Hjelme kyrkje.Økonomien er usikker, 
men me må håpa det òg i framtida er politikarar som gjev 
gode rammevilkår for kyrkja. Samstundes må kyrkjelyden 
sjølv forberede seg på å auka inntektene gjennom fast 
gjevarteneste og kollekt. 

Eit sokn
Hjelme og Blomvåg er slått saman til eit sokn. Det vil ta 
nokon år før vi ser konsekvensane av dette. Me må i denne 
tida ha auge for den minste eininga, Hjelme. Me må sjå til at 
arbeidet der er vitalt og at det vert lagt til rette for at folket 
kan engasjera seg. Dei to kyrkjebygga er ulike og utfyllar 
kvarandre. Nokre arrangement egner seg best i Hjelme, 
andre i Blomvåg. Me får òg Hjelme gamle kyrkje restaurert 
dette året, og me må saman med ulike aktørar finne ein 
hensiktsmessig bruk av denne kyrkja.

Kyrkjelydsbygging
Som prest har eg ansvaret for at kyrkjelege handlingar 
vert gjennomført på ein god måte. Like viktig er arbeidet 
med å leggja til rette for og utruste til aktiv deltaking i det 
byggjande arbeidet i kyrkelyden. Me har i kyrkjelyden eit 
ynskje om mange varme relasjonar. Her har alle eit ansvar. 
Det skal vera varma relasjonar innom kyrkjeveggane, men 
like mykje utanom sundag og kyrkjetid. Tenk så mange møte 
me har i løpet av ei veke og ein månad. Møta våre med 
menneske er viktige, og gjennom det me er og gjer kan 
andre oppleva seg elska av Gud og menneske.

Me har dei seinare åra hatt arrangement som skal fremja 
varme relasjonar. Desse arrangementa har blitt positiv 
mottekne av kyrkjelyden. Det er mellom anna fellesskaps-
kveldar haust og påske, morgonmesser i advent- og faste-
tida, julefest, sumarfest for frivillige, KRIK-gudsteneste. Dette 
året hadde me òg eit positivt samarbeid med Kystmuseet 
om ei gudsteneste der. Som sokneprest vil eg retta ei takk til 
frivillige, råd og stab for godt samarbeid året som ligg bak. 
Må Gud sjå i nåde til oss i tida som ligg føre.

Espen Sigve Tveten 
Sokneprest

Reguleringsarbeid
Øygarden kommune er i gong med reguleringsarbeid for 
Blomvåg-området. Øygarden kommune har også med i 
sine planar område for ny gravplass i Blomvåg og større 
parkeringsareal for kyrkja.

Gravferder
Fellesrådet har ansvaret for gravlegging av alle menneske 
uavhengig av tru og livssyn. Det vart gjennomført 37 
gravferder i 2018.

Samanslåing av fellesråda i Fjell,  
Sund og Øygarden
Kommunane Fjell, Sund og Øygarden vert slått saman 
frå 1.1.2020. Dette fører til et fellesrådsområda vert slått 
saman. Det har vore mykje arbeid i 2018 relatert til dette. 
Kyrkjeverje Olav Martin Vik er prosjektleiar. Ei kyrkjeleg 
fellesnemnd har det overordna ansvaret. 

Frå gudstenesta på Kystmuseet. Foto: Torgeir S. Johannessen
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Kyrkjelydspedagogen 
sin årsrapport
Når det nye året er i gang, er det fint å sjå tilbake på året 
som har vore. Ein stor takk til alle som gjer ein innsats for at 
barn og unge i Øygarden skal få verta kjent med Jesus. Han 
er lyset for verda og han er lyset for dei unge i Øygarden. Ein 
kort årsrapport får ikkje fram alt arbeidet som skjer, men her 
kjem nokre glimt frå 2018.

Barne- og ungdomsarbeidarar
I haust som i fjor haust kom det ingen søkjarar til ett- 
åringsstillingane. Vi valgte difor også i år ei litt anna løysing 
enn det tradisjonelle teamet. Lill Grete Stranda og Lydia 
Sandøy Rong, som var med oss i fjor, sa ja til å halde fram 
i sine deltidsstillingar. I tillegg vart Mathilde Karin Dale 
tilsett frå august 2018. Ho er med på alle leirar, i tillegg til 
K2, K2pp, Plussklubb og meir. Desse tre er tilsett fram til 
sommaren 2019.

Samarbeid med skular og barnehagar
Vi er heldige i Kyrkja i Øygarden som har eit godt samarbeid 
med skulane og barnehagane i kommunen. Dette håpar vi å 
halde fram og kanskje utvikle endå meir. Alle skulane er på 
skulegudsteneste før jul kvart år. 1., 2. og 6. klassane frå alle 
skulane kjem kvar haust på besøk for å lære om kyrkjene, 
kva dei vert brukt til, kristne symbol og meir. Dette er eit 
samarbeid med kommunen og Den kulturelle skulesekken. 
Kyrkja organiserer også opplegget Vandring gjennom 
Bibelen. Det er eit opplegg over fire skuletimar som alle 5. 
klassane har på skulen kvart år. Vi er også svært takksame 
for at vi får koma rundt i klassane og informere om leirane 
våre på Skjergardsheimen.

Barnehagane har eit eige opplegg før jul der dei er med 
på julevandring i Hjelme kyrkje. Her er barna sjølv med 
og har roller i juleevangeliet medan dei vandrar rundt i 
kyrkja med ulike stoppestader i historia. Vi har også hatt 
påskevandringar for nokre av barnehagane tidlegare. I 
2018 var første året der vi hadde ei felles påskevandring 
der dei eldste barna frå alle barnehagane deltok. Elevar frå 
ungdomsskulen var med og dramtiserte påskeevangeliet. 
Dette var ei flott oppleving og alle barnehagane seier dei vil 
koma att i år.

Bibelgrupper
Dei tilsette i barne- og ungdomsarbeidet har i 2018 
organisert fire bibelgrupper med ungdomar. Dette er 
ungdomar som vert med i bibelgruppe i konfirmasjonstida 

og ein del av dei held også fram etterpå. Vi har stor tru på 
at bibelgruppe er ei god setting for å verta betre kjent med 
den kristne trua.

Samanslåing
Også i barne- og ungdomsseksjonen har det vore interessant 
å følgja prosessen med samanslåing av fellesråda i Fjell, 
Sund og Øygarden. Ein slik prosess fører naturleg med 
seg noko uvisse, særleg med tanke på korleis dei tilsette 
skal organiserast når ein no får felles arbeidsgjevar med 
base på Straume. No byrjar imidlertid mykje å kome på 
plass. Kvart sokn har framleis eigne trusopplæringsplanar 
og ein vil framleis tilsette barne- og ungdomsarbeidarar 
og pedagog som skal ha Blomvåg og Hjelme sokn som 
arbeidsområde. Dette gjer at samanslåinga vil påverke vårt 
trusopplæringsarbeid i liten grad.

Leirane
Leirane er framleis svært populære og me ser at 
behovet for leirleiarar stadig er stort. På leirane våre på 
Skjergardsheimen var 320 barn og unge deltakarar i 2018. 
Mange flinke ungdommar er med og dreg lasset som 
leirleiarar. Dei gjer ein flott innsats og fortener stor takk. Vi 
ser likevel stort behov for leiartrening og opplæring i den 
kristne trua for dei som er leiarar. Vi har to leirleiarkurs i 
året, men kunne med fordel hatt endå meir leiartrening. 
Dette vil vi sjå nærare på framover.
Også dei tilsette på Skjergardsheimen skal ta stor takk. 
Dei legg godt til rette for at vi kan arrangere leirane våre 
knirkefritt, og jobbar stadig på for å oppgradera leirplassen.

Bøneemner
• At barn og ungdom i Øygarden får møte Jesus og får ein 

frelsar for livet.
• At vi får nok leiarar i barne- og ungdomsarbeidet vårt.
• At Gud viser oss korleis vi skal organisere arbeidet vårt 

slik at flest mogleg får høyre.
• At me får gode medarbeidarar i trusopplæringsarbeidet 

også frå hausten 2019.

Hogne Berland 
Kyrkjelydspedagog



6 Årsmelding Øygarden 2018

Diakonimedarbeidaren 
sin årsrapport
Eit nytt år ligg framfor oss, og det er tid for eit tilbakeblikk 
på 2018. Arbeidet har vore mykje det same som året før. 
Mange gleder og oppmuntringar, men og sorg òg sakn etter 
dei som har gått bort i bygdene våre.

Besøkstenesta
Me har dessverre mista nokre av dei som eg fekk besøkja i 
året som har gått. Men mange andre har me hatt kontakt 
med, ved besøk eller telefon-kontakt, enten i heimen eller 
på Tednebakkane. Takk til dykk frivillige som er med i denne 
tenesta! Ta kontakt med kyrkja om du, eller nokon du 
kjenner vil ha besøk!

Eldretreff
Mange flotte samlingar har me hatt, også i 2018! Hjelme 
og Blomvåg sokn hadde 8 samlingar kvar, samt ei felles 
juleavslutning på Tednebakkane. Med ulike gjestar kvar 
gong, prøver me å skapa variasjon i programmet. Andakt, 
song, biletframsyning, historieforteljing, med meir. Fram-
møte har vore godt, frå 25-40 på vanlege samlingar. På 
jule avslutninga i desember (På TBOS), var me samla over 
80! Med besøk av eit song-fellesskap frå Nordhordland, 
vart det ei feststund for oss alle! Ei stor takk til alle frivillige 
som var med både denne dagen, og elles på dei månadlege 
samlingane våre.

Me prøver no å tenkja litt nytt for eldretreffa, før me vert ein 
storkommune. Korleis kan me framleis driva dette arbeidet 
på ein god måte? Då treng me fleire frivillige, då nokre av dei 
som er med no, vil trekkja seg etterkvart. Er dette noko for 
deg? Kom med idear og innspel, og meld deg som frivillig!

Busstur
Årets høgdepunkt for eldretreffa, er den tradisjonelle 
bussturen. 5.juni, i eit strålande sommarver, køyrde ein full 
buss med øygardingar, og kryssa fleire kommunegrenser, 
til Austrheim, og over Sognefjorden. Første stopp her var 
Sellevåg gamle treskofabrikk. Vidare over bruer til Mjømna. 
Der vitja me kyrkja, og fekk både trekkspelmusikk og andakt 
ved Gjert Iversen. Etterpå drog me til Skjerjehamn, der me 
fekk god middag. Fotografering av kongestatuen fekk me òg 
tid til, før me vende heimover att. Takk til alle turdeltakarar, 
og frivillige som hjelpte til!

Innvandrararbeid
Språksprell held fram som før, og er eit samarbeid mellom 
norskopplæringa, NAV, og Frivilligsentralen. Me er tre 
frå kyrkjestaben som er med her, kvar måndag. Denne 
hausten har det vore ei mindre gruppe innvandrarar. 
Dermed har me kunna hatt litt anna opplegg av og til, 
som til dømes: Tur til Ormhilleren, samling på Biblioteket, 
aktivitetar i Hjeltefjorden Arena, besøk på Kystmuseet og 
Visningssenteret. Planen var også ein tur til Gamle Bergen, 
men dårleg ver hindra dette. (Håpar å lukkast på våren). 
Dette er ein fin måte å bli kjent med innvandrarane på, så 
meld deg gjerne på ved å kontakte frivilligsentralen.

PDU
Diakonane i prostiet har i 2018 hatt fleire møter der me 
drøfta vegen vidare i den nye storkommunen. Elles har me 
hatt 2 temakveldar dette året: 19. april innviterte me til 
temakveld om menneskeverd. Då fekk me besøk av lege 
og forskar Morten Magelssen, og jurist og politikar Åsta 

Bjørg Blom 
Diakonimedarbeidar

Konfirmantane sin bøsseaksjon. Skulebesøk i kyrkja.
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Kantor sin  
årsrapport

Det har vore 5 musikkarrangement  
dette året:

Hjelme kyrkje:

• 17.06: Nordhordland musikklag. Til stades: rundt 80.
• 10.12: Julekonsert med Anita Heggholmen, Roy Vorland 

m.fl. Til stades: 142.

Blomvåg kyrkje:

• 03.05: Konsert: Kari Fjeldstad og Steinar Christensen.  
Til stades: rundt 10.

• 13.12: Rong brass. Til stades: 283.
• 16.12: Julesonggudsteneste/musikkandakt. 128 til 

stades. Øygarden skulekorps og Øygardskoret

Eg meiner at den tradisjonelle «Vi syng jula inn» bør takast 
opp att. No har me hatt julesonggudsteneste kl. 11.00 i to 
år som eit prøveprosjekt. Eventuelt kan den eine vera kl. 
11 som no, og den andre om ettermiddagen i den andre 
kyrkja. I Hjelme var den siste «Vi syng jula inn» i 2015 med 
112 til stades. Den siste ordinære i Blomvåg var i 2016 med 
153 til stades.

Korarbeidet
Øygardskoret hadde 10 medlemmer i 2018. Sjølv om koret 
er lite og derfor er sårbart, får me ofte godord frå tilhøyrarar 
– det set me stor pris på! Koret song på gudstenester i 
begge kyrkjene, på julesonggudstenesta i Blomvåg, og på 
Tednebakkane både vår og haust. Damene i koret song på 
Internasjonal kvinnegruppesamling på ungdomsskulen. Å 
syngja i kor er sosialt fellesskap!

Anne Lise Grøm 
Kantor

Årøen. Og 8. november hadde me tema om sorg, med 
Laila og Tarald Ueland som gjestar. Dei delte med oss eigne 
erfaringar om det å mista nokon. Emne: 1) La oss snakke om 
sorga, 2) Den einsame sorga, 3) Sorg tar tid. Desse kveldane 
er opne for alle. Me fekk òg vakker musikk begge kveldane.

Sorggruppe hadde me vinteren 2017/2018, med 9 samlingar. 
Kjenner du nokon som kan ha bruk for dette, så ta kontakt 
med kyrkjekontoret. Våren 2019 vil me innvitera til sam livs-
kurs, der alle par kan vera med, uansett alder. Det går over 2 
eller 3 kveldar. Nærare opplysning vil koma etterkvart.

Kurs/seminar
Også i 2018 har eg fått vore på fine samlingar for diakonar 
/diakoniarbeidarar i regi av Bispedømekontoret. Det er til 
innspirasjon for oss som står i dette omfattande arbeidet.

Eit nytt år er alltid spennande, med nye oppgåver og 
moglegheiter. Me legg planar, men framtida kjenner berre 
Herren. Takk til alle eg fekk møta i året som gjekk, og gode 
ynskjer for året som ligg framfor! Helsar med Jesaia kap. 41, 
vers 10: «Frykt ikkje, for eg er med deg, ver ikkje redd, for 
eg er din Gud! Eg gjer deg sterk og hjelper deg og held deg 
oppe med mi rettferds høgre hand.»

Øygardskoret.Kathrine Kristoffersen Skjold syng på ei gudsteneste.



8 Årsmelding Øygarden 2018

Baby– og småbarns - 
songen
Babysong 
Annankvar måndag kl. 11.00–12.30. Babysong er for 
barn mellom 0–1 år. På babysong syng me vanlege små 
barnesongar og regler. Ein del kristne og nokre som klappe-
klappe-søte og liknande. Me avsluttar med å tenne lys 
i lysgloben for kvar av barna og be bøna: Kjære Gud ta 
handa mi, og synge velsigninga. Så et me medbrakt lunsj i 
sideskipet etterpå. Kari B. Solheimslid eller Mathilde Karin 
Dale har vore medhjelparar. 

Me hadde 7 samlingar på våren, men på to av dei kom 
ingen, og det var berre ein som var på 3 eller fleire 
samlingar. Hausten 2018 var mykje betre. Me hadde 7 
samlingar der den eine samlinga var på TBOS med dei eldre. 
Det har vore 12 barn som har vore på 3 eller fleire samlingar.

Småbarnssong
Annankvar tysdag kl. 17.30–19.00. Småbarnssongen er 
eit opplegg for barn frå 1–3 år. Hjå oss er det barn frå 
1–5 år. Her syng me både kristne barnesongar og andre 
barnesongar og regler. Vi avlsuttar samlinga med å tenne 
lys i lysgloben og be bøna vår som på babysong, og synge 
velsigninga. Vi et medbrakt kveldsmat etter samlinga. Det 
har vore godt å ha Kari B. Solheimslid eller Mathilde Karin 
Dale som har hjelpt til med tillaging av kaffi, te og saft, 
rigging og rydding, og til å styre songane på mobilen. 

Det har vore bra frammøte heile året. Me har hatt 15 
samlingar, og det er 30 barn som har vore på 3 eller fleire 
samlingar. På småbarnssong er det fleire søsken som er 
med, og mange har både mor og far med seg, spesielt var 
det på våren, og nokre har bestemor med. Ein del av dei 
eldste (5-åringane) slutta etter sommaren og har begynt 
i barnekoret Lyskastaren. 2. desember var me med på 
gudstenesta i Blomvåg og song. Det var kjekt. 

Kari Sandøy Rong 
Kontorleiar

Nokre nøkkeltal 2018 2017
Døypte 46 41
Frammøtte på gudstenester totalt 8779 8006
Nattverdsdeltaking 2571 2816
Konfirmantar 49 48
Offer totalt 253 742 242 320
Givarteneste 96 950 107 100
Andre innsamlingar (misjonsløpet) 59 233 67 700
Innmelde 1 2
Utmelde 11 23

Øygarden kommune
Folketal 01.01.19 4.889
Fødde 59
Døde 44
Innflytting 247
Utflytting 250
Folkevekst 12

Statistikkar for Hjelme 
og Blomvåg soknKyrkjelydstur til Israel

36 personar deltok på turen til Israel i oktober 2018.  
Dette var også ein studietur for kyrkjestaben.  
Ein innhaldsrik og lærerik tur. 

Deltakarar i 2018 på
• Leirane: 320
• Pluss-klubben: 20-25 (per gong)
• K2: 15 (per gong)
• K2pp: 10 (per gong)


