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Årsmelding 2019 

Eide menighet 

Årsmøte 30. august 2020 

 

 

 

 

Eide menighet 

Kontor: Odden 1, 4876 Grimstad 

eide.menighet@grimstad.kirken.no 
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Hilsen til Eide menighet 
 

 

Trosopplæring og trosoppleving 

 

Trosopplæring er et programmessig honnørord i Den norske kirke. Over de siste 10 årene har det 

utviklet seg et omfattende program for å møte Jesu befaling om å «lære dem». I våre menigheter gir 

det seg utslag i to stillinger øremerket dette arbeidet, og det preger instruksene til prester og organister. 

Uten trosopplæring er vår åpne dåpspraksis meningsløs. Med et målrettet opplæringsprogram en 

mulighet til fortsatt å prege hele årskull av den oppvoksende slekt. 

Tro er lære. Men mer enn det. Tro er noe som et menneske skal erfare i hverdagsliv og i de viktige 

overgangene. Derfor må trosopplæring også bli en trosopplevelse, ei trosoppleving. Troen skal «sette 

seg i kroppen» som en følelse i en eller annen form alt etter hvordan vi psykologisk er skrudd 

sammen. Og troslæren skal «sette seg i kroppen» som en tjeneste utført overfor din neste. Om troen 

ikke føles, kan den føre til noe godt. For andre.  

Tro er liv. Og livet finner former. Trospraksiser kalles det. Det betyr konkret at du har en Bibel innen 

rekkevidde og en praksis for å åpne den og lese. At du har den gode vane å samles med menigheten til 

gudstjeneste, og ikke den uvane å holde deg borte. 

Troen setter merke. Engang ble du korsmerket i dåpen. Den enkleste måten å praktisere dette er 

fortsatt å tegne seg med korsets tegn og si «Hører Herren til». Og så bære dette ut i hverdagen ved å 

«gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg». 

Tro til alle tider. Vårt trosopplæringsprogram er ganske omfattende i fasen dåp til konfirmasjon, men 

en større utfordring for ungdoms og voksenalder. Derfor vil vi fortsatt holde opp vår 

«Trosvoksenopplæring» gjennom gudstjenester og undervisning om forskjellige emner.  

Så du kan lære tro til liv for deg selv og din neste. 

 
 

 
Sokneprest 
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Eide menighetsråds årsmelding for 2019 
 

Eide menighet er en menighet i Den norske kirke. Pr 31.12.19 var det 641 medlemmer (over 18 år) i 

Eide sokn, og 158 barn (under 18 år). Det er gudstjeneste i Eide kirke annenhver søndag, som regel 2. 

og 4. søndag i måneden. Sokneprest og øvrig stab er felles med Landvik menighet. I tillegg til 

gudstjenester driver menigheten arbeid for barn og unge. 

 

Eide menighetsråd 2019, fram til valget 09.09.19: 

Medlemmer: 

Leder: Elin Margrethe Reitan 

Nestleder: Turid Retterstøl 

Per Øyvind Strandmyr-Ødegaard 

Torleiv Næss Ugland 

Earl Kjekstad 

Maj Turid Rørmoen Berger 

Sokneprest Jostein Ørum fram til april 2019 

Sokneprest Tom Martin Berntsen fra april 2019 

Varamedlemmer: 

Else Ugland Voreland 

Monica Bjelland Ziegler 

Torstein Haugeto  

Kurt Willy Rustad 

 

Representanter til Grimstad kirkelige fellesråd: 

Turid Retterstøl og Torleiv Næss Ugland. Personlige vararepresentanter er hhv Elin Reitan og Per 

Øyvind Strandmyr-Ødegård 

 

Eide menighetsråd 2019, etter valget 09.09.19: 

 Leder: Trond Vorhaug 

 Nestleder. Anne Gerd Imenes 

 Maren Tomine Haugeto 

Frøydis Merete Soløy Tvede 

 Kjell Hans Gilje 

 Kristen Hodnebrog 

 Sokneprest Tom Martin Berntsen 

Varamedlemmer: 

Earl Leonard Kjekstad 

 Dag Håkon Reitan 

 Helen Jayne Gauperaa 

 Unni Terjesen 

Anne Lovise Rasmussen  

 

Sekretær for menighetsrådet har vært Mimmi Torp. 

 

Representanter til Grimstad kirkelige fellesråd: 

Kjell Hans Gilje og Dag Håkon Reitan. Personlige vararepresentanter er hhv Frøydis Merete S Tvede 

og Kristen Hodnebrog. 

 

Menighetsrådets oppgaver er formulert slik i Kirkeloven § 9: 

Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det 

kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte 

gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.  
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Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og 

utvikles i soknet. 

Menighetens utvalg og kontaktpersoner 
 

Menighetsrådet har flere underutvalg og kontaktpersoner for å utføre dette oppdraget: 

 

Trosopplæringsutvalg (sammen med Landvik menighet) 

Se egen årsmelding. 

 

Dåpsutvalg (0-6 år) 

Se egen årsmelding, sammen med trosopplæring 

 

Alvheimstyret 

Alvheim forsamlingshus eies av Eide menighet, som har ansvar for drift og økonomi.  

 

Styret for Alvheim har i 2019 bestått av 2 – 3 personer fra hvert lag/forening som bruker huset jevnlig: 

Fra menighetsrådet: Maj Turid Berger og Earl Kjekstad (fram til kirkevalget sep 2019). Etter 

kirkevalget er Dag Reitan menighetsrådets representant 

Fra Sanitetsforeningen: Martha Pedersen (døde 29. august) og Inger Jensen. 

Fra Sognelaget: Unni Løvik Terjesen og Hans Andreas Gilje 

Fra Vi over 60: Agnes Lovisenro 

 

Mer om Alvheim under «Kirkelige eiendommer». 

 

Hommedal Tidende (felles menighetsblad for Landvik og Eide): 

Redaksjonskomite for menighetsbladet har følgende medlemmer: Inger Johnsen Hauge, Terje 

Sandkjær, Erling Stubhaug, Per Osnes, Turid Retterstøl og Matilde Svanes. Bladet kom ut med fire 

nummer i 2019. Distribusjon skjer ved hjelp av frivillige medarbeidere.  

Opplag pr desember 2019, dvs både Landvik og Eide sokn er 2800. Hommedal Tidende er 

selvfinansierende.  

 

Misjonsprosjektet 

Menigheten har også i år hatt misjonsprosjekt å støtte Mamma Maggie sitt arbeid blant barn i 

søppelbyen i Kairo, samt Biskop Thomas sitt arbeid i Egypt. Arbeidet støttes gjennom 

Stefanusalliansen. Det ble arrangert en konsert v/ Gunborg og Trond Vorhaug til inntekt for 

misjonsprosjektet i mars 2019 

 

Klokkere og medhjelpere i gudstjenestene 

Klokkertjenesten i Eide kirke har i 2018 vært ivaretatt av Ingjerd Voll Gundersen og Elin Reitan.  

Inger Marie Nilsen har sørget for blomster på alteret. Menighetsrådet deltar i gudstjenesten som 

kirkeverter og med kirkekaffe. 

 

Andre frivillige 

Flere frivillige medarbeidere bidrar i gudstjenesten og i menighetsarbeid ellers. 

Frivillig fra Eide menighet er besøksvenn på Frivolltun og deltar i aktiviteter på dagsenteret der. 

 

Stab Eide menighet: 

(staben er i all hovedsak felles med Landvik menighet)  

 

Tom Martin Berntsen, sokneprest 100 % fra april 2019 

Jostein Ørum, sokneprest 75 % til april 2019  

Ørjan Kronheim, ungdomsprest 100 %  (vikar sokneprest i 25 % jan – mars 2019) 

Erling Hillesund, kateket 100 % 
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Geir Ivar Bjerkestrand, organist 100 % 

Ivar Bø, kirketjener 20 % (kirketjener Grimstad kirkelige fellesråd i 80 %) 

Geir Bjørknes Grande, menighetspedagog 80 % 

Mimmi Torp, daglig leder 70 %  

Kari Tønnesøl, frivillig kontormedarbeider 

 

Grimstad kirkelige fellesråd 

har i 2019 hatt denne administrasjonen: 

 Jan Ivar Strømsodd, kirkesjef 

Anne Marie Midtbø, nestleder og HMS-ansvarlig (fram til juni 2019) 

Bjørn Undheim, kirkeverge 

Håvard Backe, kirkegårdsansvarlig 

Solveig Løvjomås, økonomisjef  

Nina Morterud, medarbeider regnskap, gravlund og HMS (fra juni 2019)  

 

Saker fra menigheten i 2019: 

- Det var tre sommerkonserter i Eide kirke sommeren 2018, alle godt besøkt! 

- Utvidelse og oppgradering av parkeringsplassen ved Eide kirke ble tatt inn i Grimstad 

kommunes budsjett for 2019. Oppstart ble forsinket, og ny plan ble utarbeidet. Kostnader 

dekkes av Grimstad kommune, og man håper at arbeidet blir gjennomført i 2020 

- Jostein Ørum sluttet som sokneprest 01.04.19 

- Tom Martin Berntsen kom tilbake som sokneprest 01.04.19 

- Kirkevalg ble gjennomført 8. og 9. sep 2019, og nytt menighetsråd trådte i kraft 01.11.19 

-  

 
 

Menighetens økonomi 
 

Driftsregnskapet 

Menighetens driftsregnskap viser et overskudd på totalt kr 12 546 for 2019. Når det gjelder 

menighetens «egne» aktiviteter, oppfølging av dåpsbarn, støtte til konfirmantarbeidet, kirkekaffe og 

andre arrangementer, er det imidlertid et underskudd på kr 8 961. Dette skyldes bl.a. kostnader til 

konfirmantarbeid og dåpsopplæring, i tillegg til at det ble arrangert VIPfest for frivillige i Eide i 2019. 

Menighetsrådet har et disposisjonsfond som dekker underskuddet. 

 

Driftsregnskapet for kirkemusikk, Alvheim, Vi over 60 og Eideklubben viser overskudd i 2019. 

Overskuddet legges til den enkelte aktivitets disposisjonsfond. Når det gjelder blomsterfond og 

barnekor er det ikke inntekter i 2019, slik at kostnader her tas fra fond. Se vedlagt årsregnskap og 

balanseoppstilling for flere detaljer. 

 

Givertjenesten 

Eide menighet har noen faste givere, totalt kr 8 200 i 2019. Givertjenesten i Eide blir brukt til 

menighetens tiltak i forbindelse med oppfølging av dåpsbarn og støtte til konfirmantarbeidet. 

 

Våren 2018 ble det satt i gang aksjon givertjeneste for finansiering av utvidet stilling som 

menighetspedagog i Landvik og Eide. Målet var å kunne ansette en person i 80 % stilling, slik at 

givertjenesten finansierer 40 % av denne stillingen. Det meldte seg mange nye givere, og Geir 

Bjørknes Grande ble ansatt som menighetspedagog fra 01.01.19. Stillingen som ungdomsprest 

finansieres 70 % av givertjeneste. 
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Flere fra Eide er med i givertjenesten, både til menighetspedagog og ungdomsprest. I 2019 kom det 

inn totalt kr 615 881. Stillingene som menighetspedagog og ungdomsprest finansieres hhv 40 % og 30 

% av fellesrådet/trosopplæringsmidler fra Dnk sentralt. Regnskap for givertjenesten føres av Landvik 

menighet. Regnskap for trosopplæringsmidlene føres av fellesrådet. 

 

Hommedal tidende 

Menighetsbladet er felles for begge sokn. Det er frivillig abonnementsavgift, giro sendes ut sammen 

med nr 1 av menighetsbladet hvert år. Regnskap for Hommedal Tidende føres av Landvik menighet. I 

2019 kom det inn kr 53 375 (fra Eide og Landvik til sammen).  

 

Blomsterfondet 

Tidligere var det flere som benyttet muligheten til å sende en gave til blomsterfondet som hilsen ved 

gravferd. Det kom ikke inn noe til blomsterfondet i 2019. Fondet brukes til blomsterhilsen til 

jubilanter fra 80 år og oppover. Det er igjen kr 4 141 i blomsterfondet pr 31.12.19. 

 

Barnekor – fond  

Det ble vedtatt på menighetsrådet i 2017 å benytte Eide barnekors fond til oppstart av nytt barnekor i 

Eide. Barn fra 4. til 7. klasse ble invitert til prosjektkor høsten 2017 og deltok på lysmessa i 2017. Fra 

2019 drives koret hele året, og synger på lysmessa og andre gudstjenester/arrangementer. Trond 

Vorhaug er engasjert som leder for koret sammen med organisten i Landvik/Eide Geir Ivar 

Bjerkestrand. Kostnader tas fra fondet, som er på kr 44 456 pr 31.12.19. 

 

«Vi over 60» 

Foreningen samler mange på sine månedlige tilstelninger på Alvheim og har eget aktivitetsregnskap. 

Inntektene kommer fra utlodning på møtene og utgiftene er til bevertning og gevinster. Det var et 

overskudd på kr 6 763 i 2019. Foreningen hadde kronerulling til inntekt for drift av Alvheim som 

innbrakte kr 3 800. 
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Offer og gaver 
 

Dato Offerformål Offer beløp 

13.01.19 Bibelselskapet 2 761 

10.02.19 Søndagsskolen 3 416 

24.02.19 Menighetsarbeidet 2 411 

02.03.19 Misjonsprosjektet, inntekt ved konsert 23869 

10.03.19 Misjonsalliansen 850 

24.03.19 Misjonsprosjektet 3 297 

09.04.19 Kirkens nødhjelp, innsamlingsaksjonen konf. 8944 

21.04.19 Bibelselskapet 3 210 

12.05.19 Misjonsprosjektet 2 670 

17.05.19 Kirkens Nødhjelp 2 095 

30.05.19 Menighetens barne- og ungd arb (2 konf gudstj) 5 909 

09.06.19 MF 1 966 

23.06.19 Kristent Interkulturelt arbeid 2 854 

14.07.19 Sjømannskirken 3 878 

11.08.19 Menighetsarbeidet 2 950 

08.09.19 Misjonsprosjektet 3 297 

22.09.19 Menighetsarbeidet 2 585 

27.10.19 Evangeliesenteret 1 759 

10.11.19 Hope for Justice 3 476 

24.11.19 Menighetsarbeidet 1 040 

08.12.19 Misjonsprosjektet 2 811 

15.12.19 Menighetens barne- og ungdomsarbeid 5 040 

24.12.19 Kirkens Nødhjelp 4 146 

25.12.19 Menighetsarbeidet 2 250 

  sum 97 484 

 

 

 

Offer totalt: kr 97 484,- fordeles slik: 

 

ytre misjon 20 416 

misjonsprosjektet 35 944 

indre misjon/nasjonale prosjekt 9 995 

menighetsarbeidet 22 185 

Innsamlingsaksjonen  8944 

SUM 97484 
 

Offer til menighetsarbeidet totalt er kr 22 185, inkludert kr 10 949 til menighetens barne- og 

ungdomsarbeid.  

 

På konfirmantenes innsamlingsaksjon den 9. april 2019 kom det inn kr 8 944 til Kirkens nødhjelp.  
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Kirkelige eiendommer 
 

Eide kirke 

Ingen særskilte bemerkninger for 2019. 

 

Klokkerstua 

Klokkerstua benyttes som dåpssakristi, omkledningsrom ved konserter o.l., og som møterom for styrer 

og råd. Vinteren 2019 ble det malt vegger og kjøpt inn nye møbler. 

 

Alvheim 

Huset er i god stand og blir utleid til private arrangementer, som konfirmasjon, barnedåp, etc. samt til 

foreninger på årsbasis. På basaren i 2019 kom det inn kr 22 560. Det ble arrangert loppemarked siste 

helgen i juli, noe som innbrakte kr 20 914. Årsleien for foreninger ble økt til kr 3 500 i 2019. De som 

betaler årsleie er Eide sognelag, Eide sanitetsforening og «Vi over 60». I 2019 kom det inn gaver til 

Alvheim på kr 3 800, det var kronerulling på «Vi over 60». Det var også en ofring på gudstjeneste i 

Eide kirke. Driften viser overskudd på kr 17 796. 

 

Leder og kontaktperson for utleie var Agnes Lovisenro. 

  

Statistikk fra SSB 
(Tallene i parentes er tall fra 2018) 

 

Antall gudstjenester på søn - og helligdager:  

Eide kirke 24 (24) (inkl Kalvehageneset) 

Antall gudstjenester utenom søn -og helligdager:  

Eide kirke 4 (3) julaften + skole- og barnehagegudstjenester 

Deltakelse på gudstjenester søn - og helligdager:  

Eide kirke 1895 (1365) 

Deltakelse på gudstjenester utenom søn- og helligdager:  

Eide kirke 299 (468) 

Til sammen alle gudstjenester:  

Eide kirke 2194 (1833) 

Nattverd: 11 (14) gudstjenester var med nattverd, til sammen 452 (443) nattverddeltakere. 

 

Kirkelige handlinger og inn og utmeldinger i 2018: 

Innmeldte i kirken: 0 (0)     

Utmeldte fra kirken: 7 (4)     

Døpte: 15 (4) 

Konfirmerte: 14 (8) 

Vielser: 1 (3) 

Gravferder: 3 (5) 

 

Kommentarer til statistikk 2019 

Det er registrert flere deltakere på gudstjenester søn- og helligdager i 2019 i forhold til 2018. Det kan 

forklares bl.a. med at det var to konfirmasjonsgudstjenester på Kr Himmelfartsdag. Det var dåp både 

1. påskedag og 1. pinsedag, og det kan også forklare noe av økt deltakelse.  

 

Det er stor økning i antall dåp i forhold til 2018, men i 2017 var det 17 dåp, så dette varierer. Det 

samme når det gjelder konfirmanter, det var 14 i 2019, 8 i 2018, mens det var 12 i 2017. 

 

 
 



9 
 

Side 9 av 13 
Årsmelding Eide sokn 2019 
 

Trosopplæring i Eide menighet 2019 
 

Trosopplæringsutvalget. I 2012 fikk Eide menighet og Landvik menighet tilført nye midler til 

trosopplæring. I den forbindelse ble det opprettet et felles trosopplæringsutvalg for menighetene. 

Trosopplæringsutvalget bestod i 2019 av Jorunn Skråning, Anette Jakobsen, Elin Reitan, Elisabet E. 

From, Erling Hillesund og Geir Bjørknes Grande.  

 

Dåpsutvalget har i år 2019 bestått av Elisabet From, Mona Elvebakk, Frøydis Tvede, Inger Marie 

Nielsen og Erling Hillesund (kateket). Dåpsutvalget har ansvar for gjennomføringen av menighetens 
trosopplæringsplan 1-6 år. 
 

Følgende trosopplæringstiltak ble gjennomført i 2019: 

 

0-6 år: 

- Før dåpen: Dåpsbesøk i hjemmene. Ved prest/kateket 

- Dåp, med utdeling av dåpslys og lysestake. 

- Ettåringene får en gave fra menigheten: innrammet kveldsbønn. 

- 2 og 3 - åringene ble inviteres til «Gudstjeneste for de minste» og får boka «Hvor er Krølle?» 

- 4-åringene: Gudstjeneste med utdeling av Barnas kirkebok og en egen samling. 

- 5 / 6 åringer: dåpsskole med samling på en lørdag og gudstjeneste på søndag.   

Oppslutningen om Barnas kirkebok og Dåpsskolen er omtrent 30 %. 

6-12 år: 

- Søndagskoleopplegg under gudstjenesten. Ca 8 barn pr samling, men på det meste 20 barn på en 

av samlingene. (1 frivillig) 

- Tårnagenthelg ble gjennomført i 2019, 5 barn fra 2. og 3. trinn. (2 frivillige) 

- Lys Våken ble arrangert sammen med Landvik menighet, i Landvik kirke. 14 barn totalt, derav 

3 fra Eide (4 frivillige) 

- Kode B, tiltak for 5. klassinger. 3 samlinger rett etter skolen på Jortveit bedehus. 2 barn deltok 

på Kode B. (2 frivillige) 

- B-gjengen for 5-7 klasse på Jortveit bedehus. Videreføring av Kode B. Opplegg ukentlig på 

torsdager etter skoletid. Ca 12 barn på hver samling, 14 barn totalt innom. (1 frivillig) 

 

13-18 år: 

Kick off for 8.klassinger 

Invitasjon til menighetens ungdomsarbeid, med utdeling av tegneserieheftet Manga Messias. 60 % 

møtte opp. 

Konfirmantåret 2019 / 2020 

Dette skoleåret er det 16 konfirmanter i Eide menighet. I høst hadde vi i tillegg til undervisning og 

gudstjenester, til tur til Grunnvasslia og Voreheia og undervisning og konsert av gruppa «Skjærgårds». 

Vi hadde også konsert og informasjon med Thore Thommassen for konfirmanter og foreldre. 

Konfirmantene skal også delta i ungdomsarbeidet i menigheten: klubben i Eide.. Konfirmantene var 

med på til frivillig tur til Kvitsund Gymnas med skidag på Rauland. 

Etter vinterferien skal konfirmantene være med på «Aksjon Flyktning» og Kirkens Nødhjelps 

innsamlingsaksjon, samt forberedelse til samtalegudstjenesten og konfirmasjonsgudstjenesten.  
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Konfirmant re-union og lederkurset Veien videre 

I høst arrangerte vi igjen re-union for fjorårskonfirmantene på Bibelskolen. Vi mimret om 

konfirmanttida og koste oss med pizza. Fjorten fjorårskonfirmanter fortsatte på lederkurset Veien 

Videre. Lederkurset er felles for Eide og Landvik og arrangeres i samarbeid med Bibelskolen. Tre 

ungdommer fra Eide deltar. 

 

Eideklubben - leverer egen årsmelding 

 

Skole og barnehage 

Menigheten har et godt samarbeid med skolen og barnehagen Vi hadde påskesamling før påske og 

julesamling rett før jul. Og en gudstjeneste for barnehagene. Kateketen har kurset «Vandring gjennom 

Bibelen» for femte-klasse, med bibelutdeling på slutten av kurset. 

Februar 2020, kateket Erling Hillesund og menighetspedagog Geir Bjørknes Grande 

 

Årsmelding for Eide Søndagsskole 2019 
 

 
Vi har no halde på ei tid med ordninga der søndagsskulen har samlingar i Klokkarstova under preika 

på gudstenestene i Eide. Det oppleves som ei god ordning at borna er med på deler av gudstenesta, 

men at dei også har sitt eige opplegg deler av tida. I 2019 har det vore 8 samlingar og 

somaravslutninga vart gjennomført som ein utvida kyrkjekaffi, med hønesafari og natursti hjå 

Gaardskjerringene. 

Søndagsskulen og Eide menighet inviterar 5.klasse til «Kode B», som ei oppfølging av bibelutdelinga 

på skulen. Dette er tre torsdagar rett etter skuletid og inneheld mellom anna eit måltid, bibellesing og 

samtale. I etterkant av «Kode B» blir 5.klassingane invitert til å vere med i «B-gjengen». Dette er ei 

bibelgruppe for (5.), 6. og 7.klasse, som har opplegg over same lest som «Kode B» og som møtast på 

Jortveit bedehus kvar veke frå skulestart i august til påske. 

Søndagsskulen vil med dette takke for det gode samarbeidet med staben og Eide menighet elles. Det er 

flott å kunne arbeide saman med å bringe Jesus til borna i bygda vår! 

Eide, 14.01.20, Gunborg Elizabeth Vorhaug 

 

Kirkemusikalsk virksomhet 2019, Eide menighet 
 

Gudstjenester og kirkelige handlinger 

Det meste av organistens arbeidstid har også dette året gått med til planlegging og 

gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger, i nært og godt samarbeid med de 
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andre ansatte. Det har vært variasjon i bruk av orgel og piano i de ulike gudstjenestene, og 

medvirkning av andre sangere og musikere. Langfredag var det som vanlig kveldsmeditasjon, 

og sammen med kirkens medarbeidere deltok Tora Bjørknes Grande med sang. 

 

Eide barnekor 

Det ble i januar invitert til et nytt barnekor i Eide med bakgrunn fra det vellykkede 

«Lysmessekoret» året før. Fredag 15. februar var første øvelse og 11 sangere fra 3.-7. klasse 

ble med. Ledere for koret er Trond Vorhaug og organisten. Koret opptrådte på flere 

gudstjenester i kirka og blant annet på Kulturarenaens sommeravslutning og på Øygardens 

institutt sine konserter i slutten av november. 

 

Konserter 

Lørdag 2. mars var det vårkonsert i Eide kirke med Hanna og Trond Vorhaug akkompagnert 

av Trond Tellefsen. Det ble en flott time med en kortversjon av «Les Misérables» 

Søndag 17. mars fikk Eide kirke igjen besøk av åtte studenter fra Musikkhøgskolen med ulike 

instrumenter, bl.a. gitar, horn, fiolin, cello og sang. Felles for dem var at de arbeidet med sin 

bachelorgrad. 

Fredag 29. og lørdag 30. november arrangerte Øygardens institutt i samarbeid med 

menigheten to konserter i kirka med veldig god oppslutning. 

Lysmessa søndag15. desember ble som vanlig en god opplevelse med bl.a. Eide kulturarena, 

Eide barnekor, Homborsundfyrene og Homborsundmusikantene,  

 

Sommerkonserter 

Det ble også i år arrangert tre sommerkonserter i år med god oppslutning. 

Onsdag 26. juni kl. 20.00: «Vakre sommertoner» Jan Junker, fløyte, og Gunhild Bjørkøy, 

orgel og piano. 

Søndag 7. juli kl. 20.00: «Black Sea Don Cossacks» Vokalgruppe med åtte sangere fra 

Ukraina og Russland. 

Fredag 19. juli kl. 20.00: «Musikk fra hjerte til hjerte» Gabriela Csepregi, vokal, Jenny 

Zithulele Haugen, cello/ vokal /gitar, og Kirsti Pedersen Haugen, tangent/vokal. 

 

Organisten 

Organisten har også dette året deltatt sammen med prestene etter oppsatt plan med andakter 

på Frivolltun og Berge gård. 

Som ansatt i Grimstad kirkelige fellesråd har jeg også spilt ved flere begravelser, vielser og 

gudstjenester i Fjære kirke og kapell, og Grimstad kirke og kapell. 

Jeg er valgt til medlem i Bispedømmerådet av de leke tilsatte i bispedømmet, og har i tillegg 

til møtene der også møtt på Kirkemøtet i Trondheim i mars. 

 

 
24. januar 2020, Geir Ivar Bjerkestrand 
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Årsmelding for Klubben i Eide 2019 
 

Klubben har samlinger annen hver torsdag. Kveldene er lagt opp som et «åpent hus» hvor en kan spille 

bordtennis, fotballspill, Twister eller andre spill eller bare sitte og prate. Kveldene har som regel et 

tema. Her er noen temaer fra 2019: Pizzakveld, Filmkveld, Spillekveld, Bingo Bongo, is- og NonStop-

kveld, Besøk av Holy Riders, Kahoot, Lekekveld, Klubbkveld, Juleavslutning. Midt i har vi en andakt, 

informasjon og noen konkurranser og leker. 

 

Vi hadde hatt overnattingstur til Voie kirke hvor vi var sammen med VUG (Voie ungdomsgruppe) på 

fredagskvelden og dro i trampolineparken på lørdag. 

Voksenledere i 2019 har vært Kristoffer Gullhav (våren 2019), Jørgen From (høsten 2019), Hans 

Petter Gilje, Kenneth From og Erling Hillesund. I tillegg har vi hatt et ungdomsstyre som har hjulpet 

til med planlegging, møteledelse, leker, kiosk m.m.  

Mellom 15 og 20 ungdommer er til stede på klubbkveldene. 

Januar 2020, kateket Erling Hillesund 

 

Årsmelding for «Vi over 60» i Eide 2019 
 

«Vi over 60» i Eide er trofaste slitere av Alvheim hver siste onsdag i måneden. Det er alltid 

oppmuntrende å komme ut til de mange «fargerike» menneskene i salen, de fine pynta bordene og å 

kjenne kaffelukta fra kjøkkenet. 

 

Et sted mellom 30 og 40 mennesker er med på å spre lys og varme på samlingene våre. Praten går 

livlig og det er noe av intensjonen som vi har på «Vi over 60», at rammen skal være uformell og trygg 

slik at folk føler seg hjemme. 

 

Arrangementskomiteen for 2019 besto av:  

Agnes Lovisenro, Marit Hauge, Ole Petter og Helene Svennevig, May Turid Rørmoen, Marie og Olav 

Benestvedt, Mariann og Ansgar Foss, Greta og Erling Voreland og Kirsti W. Berntsen.  

Vi har to styremøter i året, et i januar og et i august hvor vi fordeler praktiske oppgaver.  

I 2019 har vi også hatt gleden av å ha gjester på besøk på noen av samlingene våre. 

  

- I februar var Ove Bach hos oss, viste lysbilder og fortalte fra turene sine til Orknøyene med 

juletregave fra Fjære historielag. Interessant og lærerikt for oss som tilhørere. 

- I mars var Reidun Hjemdal på besøk og fortalte morsomt og levende om gamle dager, om 

hvordan det bl.a. var å manøvrere seg både på buss og gjennom Arendals gater med 

potetmelstivet underskjørt. 

- I april kom trekkspillklubben. Alltid livlig og trivelig med besøk av den gjengen. 
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- I mai underholdt «den syngende tannlege», Einar Tygesen med band, dvs. vår alltid 

tilstedeværende Nicolai Svendsen på gitar. God underholdning. 

- Onsdag 14. august dro en hel buss med folk fra «Vi over 60» og Sanitetsfolk på tur. Denne 

gang gikk ferden oppover Setesdalen til Bygland og tur med Bjoren, Norges eneste vedfyrte 

dampbåt. Turene med Åsbø turistbusser er alltid populære. 

- I september kom Dag Ellefsen og Finn Bendiksen fra Lillesand og underholdt med flotte og 

fengende rytmer og sang. 

- Ove Bach var tilbake hos oss i oktober med lysbilder fra Kalvehageneset, Eide og 

Reddalskanalen. En nytelse for oss alle både å se og høre han fortelle fra lokale områder. 

- Vår egen «Vi over 60»-mann, Anders Terkelsen, fortalte dramatisk og levende for oss om 

Jakob Sande i november.  

 

Stor takk til Agnes Lovisenro som alltid kjøper inn fine blomster til utlodningen vår. 

Takk også til arrangementskomiteen for variert god mat hver gang. Et Guds ord/en historie tar vi også 

med oss før vi går fra hverandre. 

En stor takk til de mange sjåfører som fyller opp bilene sine enten fra Eide eller byen med folk som 

ønsker å komme på «Vi over 60».  

 

Vi har tro for at «Vi over 60» er liv laga og fortsetter med friskt mot i 2020. 

 

 

For «Vi over 60», februar 2020, Kirsti Wasland Berntsen.  

 

 

 


