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Møteplassen – kjerkå sør i by´n 



Visjon for Rossabø menighet 

Møteplassen – kjerkå sør i by´n 
-vil gi mennesker et møte med Gud og skape et 

trosfellesskap (gjennom) 

 

Gudstjenesten 

- vårt møte med Gud og hverandre der tro, håp 

og livsglede skapes. 

 

Diakoni 

- inkluderende fellesskap med raushet og 

medvandring, også når livet gir utfordringer. 

 

Trosopplæring 

- gi mennesker kunnskap og opplevelser som 

gir troen liv. 

 

 

 

Høydepunkt 2016 
Første fredag i desember var det biskop Erling 

Pettersens avskjedsgudstjeneste. Sammen 

med biskopen, proster, prester og andre 

ansatte i høytidelig prosesjon, kom et helt 

englekor kledd i hvitt og sølv trippende! Det 

var barn fra Rossabø Minigospel, Maxigospel 

og Tween, som i starten av gudstjenesten sang 

ut et stort «Gloria – Ære være Gud», før de 

sammen med de tre vise menn begynte å lete 

etter den nye kongen som var født! De var et 

flott syn, og ikke bare foreldre og 

besteforeldre var sprekkeferdige av stolthet – 

det var også menighetsrådsmedlemmene og 

de ansatte i Rossabø menighet! Så heldige vi 

er, som har Mini-, Maxigospel og Tween i vår 

menighet! 

 

Tweenfestival 

Sammen med KFUK-KFUM var Rossabø Tween 

medarrangør for årets Tweenfestival i 

november. Tweenere fra Haugaland og 

Bjørgvin kretser satte hverandre stevne i 

Rossabø kirke og på Håvåsen ungdomsskole.  

 

Kristen tro - Oppdatert 

Våren 2016 arrangerte Rossabø, Skåre og Vår 

Frelsers menigheter tre temakvelder med 

utgangspunkt i boken «Kristen tro – 

Oppdatert». Boken tar på alvor kunnskap og 

erfaring som for mange gjør det vanskelig å 

tro. Den gir en helhetlig, poengtert og livsnær 

framstilling av kristen tro, for den som ikke tar 

alle svar for gitt. Temaet i Rossabø var «Tro på 

tross av det vonde». Hva gjør det med troen 

vår når vi opplever at Guds skaperverk 

rommer lidelse? Det kom deltakere fra alle 

menighetene. Det var innledning til og 

samtale om emnet. Samarbeidet om disse 

temakveldene opplevdes fruktbart, og kan 

med fordel gjentas. 

 

 
 

Småbarnssang i adventstida  

Da Rossabø menighet inviterte til 

Småbarnssang fire tirsdager i adventstiden, 

strømmet det til både små barn, foreldre og 

besteforeldre til ettermiddager med sang, 

undring og god, rolig julestemning. 

 

- Pågangen ble så stor at vi måtte lage 

køsystem i påmeldingen og lage to vandringer 

hver tirsdag, forteller Silje Nesheim Dahl og 

Ingunn Bergsager Våge, som var ansvarlige for 

arrangementet.  

 



Målet var å skape en god og rolig 

julestemning, men med bevegelse, liv og 

variasjon for aktive små barn. Sanselige små 

meditasjoner, undring, opplevelser og 

oppdagelser, samt mye sang og musikk med 

juletema. Det satte tydeligvis både små og 

store stor pris på. 

 

 
 

Konfirmasjoner 

Høstens vakreste eventyr er, og vil alltid være, 

konfirmasjonene! Det er flotte gudstjenester i 

en høytidelig ramme.  

 

 
G-Miks – Musikk i kirkestuen 

Å få musikalske opplevelser på formiddagen 

en helt alminnelig tirsdag, er årets nyvinning i 

Rossabø! Kantor Alie Hamberg har sammen 

med musikerkollegaer fra Haugalandet invitert 

til formiddagskonserter en gang i måneden. 

Etter konsertene har Åpen Kirkestue invitert til 

lunsj. G-Miks fortsetter våren 2017.  

 

Utfordringer og nye muligheter 
I nybygget har vi et ønske om å skape en 

uformell møteplass, i tråd med menighetens 

visjon. En «mingleplass» med sofa, kaffekrok 

og bokhyller hadde det vært supert å få til. Vi 

har også som mål at det utearealet vi 

eventuelt mister ved utbyggingen, skal 

erstattes. 

 

Det er nå «hull» i hvilke målgrupper vi har 

tilbud for. Det er lite tilbud til aldersgruppen 

30 – 60 år. Dette ønsker vi å gjøre noe med! Vi 

har gode erfaringer fra 

trosopplæringsarbeidet. Hvorfor ikke bruke 

dette også i voksenarbeidet? Eksempler kan 

være filmkveld med etterfølgende samtale, 

musikk, kor med band, idrettsaktivitet, 

turgruppe, sykkelklubb, «handyman-

virksomhet» mm. Det er viktig at en har 

drahjelp av en fast gruppe ansatte og frivillige 

når en starter opp et nytt tiltak. 

 

Hvordan kan vi skape engasjement for 

menighetsarbeidet, slik at flere har lyst til å 

være med å bidra både til fellesskap og 

praktisk arbeid?  

 

Menighetsrådets 
arbeid 
Rossabø menighetsråd har avholdt 7 møter og 

behandlet 60 saker. Tre av møtene var 

sammen med staben. I tillegg hadde AU et 

møte som erstatning for et utgått 

menighetsrådsmøte. Rossabø menighetsråd 

deltok på et fellesmøte med de to andre 

menighetsrådene i Haugesund i oktober. 

 

Saker som rådet har jobbet med, er i stor grad 

knyttet til menighetens visjon. Hvordan når vi 

målet vårt om å være en møteplass? Hvordan 

kan vi skape inkluderende fellesskap for alle 

generasjoner? Hvordan kan vi best mulig gi 

mennesker kunnskap og opplevelser som gir 

troen liv?  



 

I tillegg til å tenke – og prøve å gjøre – de 

store visjonene, har det også vært saker som 

budsjettarbeid, menighetens 

miljøengasjement, misjonsprosjekt, uttalelser i 

forbindelse med tilsetting av kapellan, 

bispevalg ol. 

 

 
 

Endringer i ansettelsesforhold 2016 

Kapellan Silje Barkved giftet seg høsten 2016, 

og flyttet tilbake til hjembyen. 

Kapellanstillingen ble raskt utlyst. Ved 

søknadsfristens utløp var det tre søkere. 

Stavanger bispedømmeråd tilsatte Einar 

Andreassen, med oppstart allerede 1.1.17. 

Rossabø menighetsråd er takknemlige for at 

det bare ble en måneds vakanse i stillingen 

som kapellan. 

 

Silje Nesheim Dahl har permisjon i 10% av sin 

stilling, for å vikariere i en deltidsstilling som 

trosopplærer i Vår Frelsers menighet. 

Vikariatet gjelder skoleåret 2016/2017. 

 

Ingunn Bergsager Våge har 20% permisjon. 

Oddveig Bergsager vikarierer i deler av 

Ingunns stilling. 

 

Alie Hamberg hadde noe permisjon våren 

2016, for å få godkjent sin kantorutdannelse 

etter norske studiekrav. 

 

Kirketjenervikarene Amalie Storesund Olsen 

og Hanna Thorbjørnsen Lefsaker avsluttet sine 

arbeidsforhold i august, fordi de flyttet fra 

byen for å studere. Jørgen Bjørndal og Fredrik 

Birkeland Log ble ansatt som 

kirketjenervikarer fra 1. september. 

 

Økonomi 

Trosopplæringstilskuddet har ikke økt 

proporsjonalt med lønnsutgiftene. Det har ført 

til at menigheten nå har mindre penger til å 

drive trosopplæring. Menighetsrådet har 

jobbet med alternative inntjeningsformer, slik 

at en kan unngå reduksjon av stillingsandeler 

til trosopplæringen. Høsten 2016 hadde 

menighetsrådet en kampanje for å få 

medlemmene til å tegne seg til fast 

givertjeneste. Det er få som har meldt seg. 

Samtidig ble det åpnet for alternative 

betalingsformer som mCash, Vipps og SMS-

gaver. På større gudstjenester er det mange 

som gir sin gave på denne måten. 

 

Nye ordninger for inn- og utmelding av Den 

norske kirke 

Da kirkerådet innførte elektronisk inn- og 

utmelding av Den norske kirke, førte det til et 

ras av utmeldinger over hele landet. Også 

medlemmer i Rossabø menighet benyttet seg 

av denne muligheten, flest til å melde seg ut, 

men også noen innmeldinger har kommet. 

Antallet utmeldinger har stabilisert seg. 

Menighetsrådet er glad for at det nå er 

enklere å melde seg inn og ut av kirken.

 
Bispevalg 

I anledning av tilsetting av ny biskop i 

Stavanger bispedømme, ble menighetsrådene 

anmodet om å gi stemme i prioritert 

rekkefølge over hvilke tre kandidater 

menighetsrådet anså som best egnet som ny 

biskop i Stavanger bispedømme. Etter en 

omstendelig prosess der mange instanser avga 

sine stemmer, opplevde Rossabø 

menighetsråd det som forunderlig at 



resultatet av stemmegivningen ikke ble tillagt 

vekt av Kirkerådet. 

 

Bygging av ny kontorfløy 

Kontorlokalene i kirken er ikke tilfredsstillende 

i forhold til inneklima, ventilasjon, ergonomi 

eller garderobefasiliteter. Oppjustering av 

lokalene etter dagens forskrifter vil være så 

kostbart at Fellesrådet i stedet har vedtatt at 

det skal bygges en ny kontorfløy i tilknytning 

til kirken. Fellesrådet har nedsatt en bygge-

/prosjekteringskomite, der menighetsrådet er 

representert av leder og nestleder. Arkitekt er 

Per Riseng, en av de to opprinnelige 

arkitektene av kirken. Det er gjort en del 

prosjekteringsarbeid, rammesøknad er sendt, 

men det er uavklart i skrivende stund hvor 

søknaden står. 

 

Menighetens miljøengasjement 

Rossabø menighet har vært sertifisert som 

Miljøfyrtårn siden 2008. Menighetsrådet 

ønsker fortsatt at menigheten skal være en 

grønn menighet, men valgte å si opp 

medlemskapet i Stiftelsen Miljøfyrtårn pga 

store krav til administrativ og praktisk 

oppfølging. Rossabø menighet ønsker i stedet 

å inngå som en del av Den norske kirkes Grønn 

menighet-satsing, med spesielt fokus på og 

praktisk hjelp til hvordan vi som menighet kan 

arbeide for økt miljø- og ressursbevissthet, 

tilrettelegge for etisk handel, skape 

engasjement for klimaspørsmål og arbeide for 

sosial rettferdighet. 

 

 
Både fellesrådet og byens øvrige menigheter 

er grønne menigheter. Fellesrådet ønsker å 

legge til rette for miljøvennlige løsninger i 

kirkebyggene. Derfor ble det i løpet av våren 

boret i skogen på oversiden av kirken, slik at 

oljefyr og elektrisk oppvarming kunne 

erstattes med jordvarme. Først trinn i 

innstalleringen av nye varmekilder i kirken var 

i 2016, våren 2017 settes andre byggetrinn i 

gang. På sikt vil dette føre til lavere 

fyringsutgifter, mer stabil varme i kirken, 

sonestyring av varmeanlegget, samtidig som 

det gir en miljømessig gevinst. 

 

Utleie av kirkens lokaler 

I tillegg til utleie til konserter og andre 

arrangement på fellesrådets premisser, har vi 

også anledning til å leie ut lokaler til private. 

Det har vært stor økning i etterspørselen både 

fra privatpersoner og skoleklasser om å leie 

kirkekjelleren til bursdagsselskap, 

klasseavslutninger ol., og kirkestuen til 

dåpsselskap. Menighetsrådet har lagt seg på 

et overkommelig prisnivå. Vi synes det er 

positivt at lokalene blir brukt til 

fellesskapsbyggende aktivitet når vi ikke 

benytter dem til egen virksomhet. 

 

Menighetsarbeidet 
Gudstjenester 

 

Gudstjenestene i Rossabø har gått gjennom 

visse endringer de siste årene. For ti år siden 

var der en grunnstamme på 50-60 personer 

som var til stede på nesten hver gudstjeneste. 

Mange av disse var med og bygde kirken som 

stod ferdig i 1972. nå er halvparten av disse 



borte. Menigheten har en mindre 

grunnkjerne, men der er kanskje flere nå som 

kjenner at Rossabø er sin kirke enn før. På 

høsttakkefest og andre gudstjenester ser vi 

ofte flere barn, unge og voksne som opplever 

at de hører til i Rossabø og deltar aktivt i 

gudstjenestefeiringen. Så er det å håpe at 

flere av disse kommer oftere slik at 

gudstjenestefeiringen kan bli rikere når vi 

jevnt over er mange som feirer gudstjeneste 

sammen og opplever enheten vi har «I 

Kristus»! 

 

Diakoni 
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er 

ikke alltid så mange rapporter om store 

arrangement og stor deltakelse. Først og 

fremst handler diakoni om å se og anerkjenne 

både den andre og seg selv. Gud har skapt oss 

som forskjellige individer, men alle har lik 

verdi. Vi ønsker å formidle at Gud elsker alle 

mennesker, og at selv om livene våre ikke 

alltid blir som vi ønsker, elsker Gud oss. Vi 

ønsker å være en menighet «som bryr seg». 

Derfor vil vi som kirke være opptatt av 

miljøvern og internasjonal rettferdighet 

samtidig som vi ønsker å legge til rette for 

besøkstjeneste og (sorg)samtaler. Derfor er vi 

engasjert i misjon, støtter opp om 

globalaksjonen, søndagsskolen har 

fadderbarn, og vi er med på fasteaksjonen. 

Etter gudstjenesten er det kirkekaffe. I 

lokalmiljøet bidrar vi med sang og andakter på 

Bjørgene, og vi inviterer eldre til fellesskap og 

lunsj på Åpen Kirkestue. Gjennom arbeid som 

driftes av Skåre og Vår Frelsers menigheter 

har vi fokus på å gi et tilbud til mennesker 

med særskilte behov eller problem. Alle – 

uavhengig av funksjon, etnisitet og levekår – 

har behov for en klapp på skuldra og å få høre 

«Så kjekt å se deg!» Menneskene og 

behovene i menigheten er mange. Diakoni er 

en livsholdning, og her har alle i menigheten 

en mulighet til bidra, også i det stille. Herved 

er du oppfordret! 

Trosopplæring 

 
 

Trosopplæringen er i endring hele tiden! Nye 

tiltak blir lagt til, gamle tiltak avvikles og tiltak 

endres og utvikles videre. I 2016 var det også 

slik. Tiltak som ikke ble rapportert i 2016 var 

Late Night Service (ungdomsgudstjenester), 

Lekeplassgudstjenesten for 3 åringene og 2 

årssamling. Nye tiltak som kom inn var, Sprell 

Levende gudstjeneste med frokost med 

spesiell invitasjon til 5 åringer, 

Konfirmantreunion og småbarnssang (1-2 år) i 

adventstiden. I 2017 kommer småbarnssang 

for 2- 3 åringer. 

 

 
 

Sammenlignet med 2015 er 

frammøteprosenten god, med en svak økning 



som et generelt inntrykk. Noen tiltak utmerker 

seg med en forholdsvis stor økning i 

frammøteprosent. Babysang er et av de 

tiltakene. På grunn av et veldig bra 

vårsemester med mange deltagere, gikk 

babysang fra 18% (2015) til 47 % (2016). Vi 

endret i 2016 «2 årssamling» til 

«småbarnssang i adventstiden». Begge tiltak 

for 2 åringen. Med denne endringen fikk vi et 

stort oppsving i deltagelsen, som er meget 

gledelig.  

 

Førsteklasses, et skolestartarrangement for 6- 

åringer, er et tiltak som over flere år har hatt 

økning i deltagelsen. I 2016 var det også en 

liten økning i deltagelsen. 4T6 er også et tiltak 

som har jevnt godt oppmøte. Det har det hatt 

gjennom flere år! 

 

 
Rossabø menighet har fortsatt veldig god 

oppslutning om konfirmanttilbudet. I 2016 var 

91% av de døpte konfirmanter i menigheten. 

Dette er en liten økning fra året før. Det nye 

tiltaket «Konfirmantreunion» ga også bra 

oppslutning. 

 

Hva er de viktigste erfaringene dere har gjort i 

år? 

Vi har gjort flere erfaringer. Noen av dem 

gjelder ikke bare for dette året, men har et 

lengre tidsspenn. Vår erfaring er at tiltak som 

går over tid (semester, kurs) fungerer bedre 

enn engangstiltak. Vi opplever bedre kontakt 

med deltagerne, vi får til bedre opplegg og vi 

får flere deltagere. Vi tror at deltagerne 

opplever større grad av forutsigbarhet i 

forhold til disse tiltakene. 

 

Vi har også erfart at det kan være avgjørende 

for oppmøtet når et tiltak blir gjennomført og 

at det er viktig å gjøre endringer i tiltaket. Vi 

gjennomførte ikke 2 års samling i høst fordi 

det ikke var påmeldte deltagere. I stedet 

gjennomførte vi småbarnssang i adventstiden 

for samme målgruppe 2 måneder senere, med 

meget god påmelding. Dette ble gjennomført 

som et kurs over 4 ganger. Et apropos til vår 

erfaring om at flere av tiltakene våre fungerer 

bedre over tid. 

Konfirmantarbeidet 
2016 har vært et godt år for 

konfirmantarbeidet i menigheten. 84 

konfirmanter ble konfirmert her i september 

2016. Dette utgjør 91% av alle døpte 15-

åringer i menigheten. 

 

Vi har et variert og spennende tilbud som vi 

får til takket være et godt samarbeid med de 

andre to menighetene i byen. Konfirmantene 

har kunnet velge mellom 7 ulike 

undervisningstilbud; film, krik-gymsal, 

forming, tur og friluft, diakoni, Keystone 

tensing og tilpasset opplegg i egen gruppe. 

Alle disse gruppene ble gjennomført i 2016 – 

noen i samarbeid med en eller begge de andre 

to menighetene. 

 

I tillegg til undervisningsgrupper, kan 

konfirmanten velge mellom tre ulike leirtilbud; 

 

 
 

Prosjektcamp  

Her er konfirmantene med på ei bo-hjemme-

helg + ei overnattingshelg. Den første helga 

ble gjennomført i Vår Frelsers menighetshus + 



kirke. Her hadde konfirmantene undervisning 

+ aktiviteter og sporløp i og rundt 

menighetshuset. I tillegg var de med på 

planlegging og gjennomføring av søndagens 

gudstjeneste i Vår Frelsers kirke. Den andre 

helga var med overnatting på Fredtun leirsted 

på Karmøy. 73 konfirmanter fra hele byen var 

påmeldt denne. 

 

 
 

KonfAction  

Dette er en konfirmantleir som arrangeres av 

KRIK i Bø i Telemark. Her er fokuset på 

aktiviteter, felles møter og bading i Bø 

sommerland. Konfirmantene bor i telt på et 

eget leirområde. 140 konfirmanter fra 

Haugesund var med på denne leiren i år, og 

fikk en flott leiropplevelse. 

 

 
 

Spekter 

Dette er en festival arrangert av KFUK-KFUM 

på Kalvøya i Bærum. Denne leiren var ny i år, 

og avløser den tidligere leiren TT. Her er 

fokuset på felles møter og konserter, 

aktiviteter og seminarer, med rettferdighet 

som et sentralt tema. 53 konfirmanter valgte 

denne leiren i år, og reiste i lag med andre 

ungdommer og konfirmanter fra Haugaland 

krets. Her overnattet konfirmantene på en 

skole i nærheten, men oppholdt seg på 

Kalvøya på dagtid. 

På alle tre leirene hadde vi god hjelp av 

ungdomsledere fra ledertreningskursene MILK 

og LIV. LIV ungdommer var også med som 

gruppeledere på film-gruppa, og gjorde en god 

og viktig jobb! Veldig kjekt å få til samarbeid 

mellom ungdommene på ledertreningen vår 

og konfirmantene!  

 

I tillegg til undervisningsgrupper og leir, var 

konfirmantene med og gjennomførte Kirkens 

Nødhjelps fasteaksjon. Vi hadde også 

konfirmantfest med konfirmanter og 

foresatte, med god stemning, flotte 

musikkinnslag, konkurranse, informasjon om 

fasteaksjonen og drøs rundt bordet med kaffi, 

brus, og is med peanøtter og nonstop.  

 

 
 

Positive og kjekke konfirmanter og foresatte 

som gir gode tilbakemeldinger på opplegget, 

gjør det kjekt å jobbe med konfirmantene i 

menigheten! 



Speiderliv 

 

Speideren er en viktig del av barne- og 

ungdomsarbeidet i Rossabø menighet. 

Menigheten har både Oppdagere (1-2 kl.), 

guttespeidere (1. Rossabø), jentespeidere 

(Rossabø 1.) og Familiespeiding. Rossabø 1 er 

en av de største speidergruppene i Haugaland 

krets. 

 

På møtene er det padling, friluftsliv, 

førstehjelp, matlaging ute, baking, 

formingsaktiviteter og det er alltid en samling. 

Det er også tradisjonelle speideraktiviteter 

som knytting av knuter og bygging av byggverk 

med trestokker og tau 

 
Jota/Joti 

Speideren har sin store radio og internett 

jamborè Jota/Joti. Da er det overnatting i 

Rossabø kirke for de største speiderne. På 

Jota/Joti får speiderne kontakt med 

mennesker over hele verden via amatørradio 

og internett. Det er også samlinger, masse 

aktivitet, LAN m.m. 

 

Andre bildeglimt 
Babysang

 

 

 

 

Mini- og Maxigospel 

 



Rossabø menighetsråd har hatt 
følgende sammensetning i 2015: 
 
01.11.15 - 31.12.15 

Kjell Einar Bergsager Leder 
 

Karl Gerhard Bråstein 
Dahl 

Nestleder 
 

Kjell-Ivar Glette  Representant i 
Haugesund kirkelige 
fellesråd 

Anne Marthe 
Møinichen 

Representant i 
Haugesund kirkelige 
fellesråd 

Elin Kvamsøy Sjursen  Vararepresentant i 
Haugesund kirkelige 
fellesråd  

Hanne Louise Eikill 
 

Vararepresentant i 
Haugesund kirkelige 
fellesråd 

Silje Olaussen Medlem 
 

Olaug Elise Høie 
Mortensen 

Medlem 

Laila Synnøve Kongestøl 
 

Varamedlem 

Tor Egil Eriksen 
 

Sokneprest 

Adm.leder fungerer som rådets sekretær, og deltar 
på alle møter. 
 
 

 
Fra Åpen Kirkestue 
 
 
 

Ansatte 2015  
 
Prestetjenesten 
Arbeidsgiver: Stavanger bispedømme. 
 

Tor Egil Eriksen 
 

Sokneprest 
Rossabø 80% 
 Utsira 20% 

Silje Arnevik 
Barkved 
 

Kapellan   
01.08.2015- 30.11.16 
Rossabø 70% 
Skåre       30% 

Prestene er medlemmer i kommunens kriseteam.  
 
Øvrige ansatte 
Arbeidsgiver: 
Haugesund kirkelige fellesråd. 
 

Tor Jakob 
Bjørndal, 

50% ungdomsdiakon og 
50% 
trosopplæringskoordinator. 

Ingunn 
Bergsager Våge 
 

Menighetspedagog, 100%, 
men permisjon i 20% av 
stillingen. 

Alie Hamberg 
 

Kantor, 100% 

Silje Terese 
Nesheim Dahl 
 

Trosopplæringsmedarbeider 
40 %. 
Permisjon i 10% for å 
vikariere i Vår Frelsers 
menighet, 31.08.16 -   
 

Oddveig 
Bergsager 

Kirketjener, 40% + 15% 
vikariat i 
menighetspedagogens 
permisjon 
 

Eline Bergsager 
 

Kirketjenervikar. 

Amalie 
Storesund Olsen 
 

Kirketjenervikar  
– 31.08.16. 

Hanna 
Thorbjørnsen 
Lefsaker 
 

Kirketjenervikar 
– 31.08.16. 

Jørgen Bjørndal Kirketjenervikar 
01.09.16- 

Fredrik Birkeland 
Log 
 

Kirketjenervikar 
01.09.16- 

Håkon Areklett 
 

Organistvikar. 

Anne Birgitte 
Bødtker Ruus 
 

Adm.leder 50% og  
diakon 50%  



Årsrapport trosopplæring for Rossabø menighet 2016

Navn tiltak antall deltagere prosent gutter jenter kull

Dåpssamling 77 100 43 34 77

Babysang 36 47 20 16 77

1 årssamling 18 20 15 3 90

1-2 år småbarnssang i adventstiden 38 24 24 14 161

3 år lekeplassgudstj 0 0 0 0 0

4 år Bibel 35 44 17 18 82

5 år Sprell levende 8 12 4 4 68

MiniGospel 40 19 2 38 210

MaxiGospel 31 9 4 27 341

Førsteklasses 16 16 8 8 98

Oppdagerne 20 12 15 5 179

Barn er bra 121 20 52 69 601

Tårnagentene 11 13 6 5 82

9 år Karneval 17 21 6 11 80

4T6 60 28 22 38 251

Lys Våken 21 12 5 16 171

Tween 54 11 15 26 357

Konfirmanter 84 91 42 42 92

MiLK 10 11 2 8 92

Konfirmantreunion 34 37 17 17 92
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