
ÅRSRAPPORT 

FOR 

ODDERNES MENIGHET 

2019 
(versjon 23.02.2020) 

 

 

 
 

Dekorasjon laget av Karina Kringlebotn til 3G gudstjeneste (foto Phillip Kaspersen) 

   

 

 

 

 

Årsmøte søndag 23. februar 2020 under kirkekaffen. 
 

Oddernes menighet – ikke bare søndager 

 

  



2 

 

 

INNHOLD 
 
 

 

 

 

 

 

A. Menighetsrådets arbeid    3 
 

B. Frivillig arbeid     9 

 

C. Gudstjenester og kirkelige handlinger  10 

 

D. Menighetsbyggende arbeid   12 

 

E. Omsorg og diakoni     15 

 

F. Barn, trosopplæring, ungdoms- og 

 familie arbeid     19 

 

G. Misjon      28 

 

H. Kultur       32 

 

I. Informasjon      37 

 

J. Økonomi, bygg og forvaltning   39 

 

K. Justvik kirke     45 

 

L. Refleksjoner     46 

 

M. Vedlegg       

 
 

 

 

  



3 

 

A. MENIGHETSRÅDETS ARBEID 
 

Innledning 
 

Årsrapporten for 2019 beskriver de store linjene for drift og virksomhet i Oddernes menighet.  

Dette handler om alle elementene i menighetens vedtatte strategi for perioden. Dagens strategi 

går ut 2020. Vi har to kirker og mange barn kaller også menighetshuset for «min kirke». Barnas, 

barnegudstjenesten i menighetshuset en gang i måneden, er for mange barn i alle aldre blitt et 

viktig møtepunkt og både foreldre, besteforeldre og voksne har funnet denne gudstjenesteformen 

som et viktig påfyll. Gudstjenestelivet i Justvik kirke er under stadig endring og siste tilskudd, 

som foreløpig har status som prosjekt er ungdomskirken. Målet med ungdomskirken er nettopp 

at ungdom skal finne seg til rette og at formen på gudstjenesten er planlagt og gjennomføres 

sammen med ungdom. Den tradisjonelle gudstjenesten i Oddernes utgjør fortsatt stammen i 

gudstjenestelivet i vår middelalderkirke. I tillegg er både Thomasmessen og 3G gudstjenesten er 

viktig supplement til det mer tradisjonelle. Det er spesielt gledelig at 3G med sitt mangfold er i 

vekst og har større oppslutning. 

Dette viser tydelig at Den norske kirke, bokstavelig talt, ikke står stille, men er i utvikling for å 

være like aktuell i dag, møte mennesker i alle aldre og med ulike behov og ønsker. Det som 

allikevel samler oss er forkynnelsen, fellesskapet, nattverden, dåpen, salmene, og det å feire 

gudstjenesten sammen. Det er også stadig flere frivillige medarbeidere som deltar i 

forberedelser, gjennomføring og ikke minst ved å arrangere kirkekaffe og eller kirkelunsj etter 

gudstjenesten. Mange har av ulike grunner ikke mulighet til å komme til gudstjeneste i kirken, og 

Oddernes menighet har samlinger både på Prestheia og Kløvertun. Bispegra betjenes av Lund-

prestene, men vi har en damegruppe som jevnlig besøker og synger for beboerne. 

Trosopplæring, som er tilbud til alle som døpes og frem til tenårene er i tillegg en av 

kjernevirksomhetene til Den norske kirke. Vi gir et godt tilbud til ulike aldergrupper, og 

samarbeider godt med skolene i kretsen for å tilpasse tilbudene med skolefritidsordninger samt 

arrangementer rundt jul og påske. Vi ser nå at spesielt ungdomsarbeidet er mer krevende enn 

tidligere. Dette har vært, er og vil fortsatt være et prioritert arbeid i hele Oddernes menighet, og 

det jobbes for å finne gode tiltak som gjør at ungdomsarbeidet igjen skal blomstre.  

Mange av tilbudene i vår menighet drives av frivillige som år etter år stiller opp. Noe av dette 

arbeidet er synlig, men mye er det faktisk ingen som ser. Dette gjelder alt fra PEP gjengen som 

bidra til at menighetshuset fremstår rent og trivelig, arbeidsstokkene som tar på seg 

oppussingsoppdrag både i Justvik og Oddernes menighetshus. Alle som er innom kjøkkenet i 

menighetshuset vil se en stor forvandling der. Frivillige som deler ut brev og menighetsbladet, 

bønnetjenesten og besøkstjenesten, alle som sitter i ulike utvalg og bidrar som en viktig støtte og 

rådgivning til stab og menighetsråd. Til hver og en som på ulike måter gir av din fritid 

økonomisk støtte en STOR TAKK. Det er viktige bidrag som vi forvalter etter beste evne.  

I tillegg har vi en fantastisk stab som står på fra morgen til kveld hele uken. Så gleder vi oss til 

bispevisitas der vi vil vise og ha samtaler med vår biskop og hans stab siste uken i februar. Vi 

har så uendelig mye og glede oss over og være takkneling for.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Inger N. Holen, 

leder i menighetsrådet   
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1. Menighetsrådets sammensetning 
 

 Nytt menighetsråd ble valgt 9. september, og disse satt frem til nytt råd tiltrådte fra 1. 

 desember. 
 

1. Inger Nilsen Holen, leder  979 70 401 Inger.Holen@vaf.no 

2. Vidar Jakobsen, nestleder  909 10 264 vidar.jakobsen@ae.no 

3. Andrea Falkum Wergeland  954 75 494 andrea.wergeland@hotmail.com 

4. Marianne Klungland Bahus,  416 99 516 marbahus@online.no 

5. Torbjørn Ravnaas   906 88 997 torbjorn.ravnaas@nav.no 

6. Kristen Solaas    977 04 616 kristen.solaas@stal-consult.no 

7. Liv Irene Pedersen Sødal  957 42 373 lips@getmail.no 

8. Svein Egil Eidet   906 74 998 se.eidet@online.no 

Varamedlemmer: 

9. Svein Kaldestad   900 90 911 Svein.Kaldestad@skaldestad.no 

10. Nils Ivar Evensen   911 96 515 nils.ivar@mediaprotek.no 

11. Jostein Arne Vatne   38 09 56 93 
 

Sokneprest Jon Andreas Lauvland er fast medlem av menighetsrådet. 

Daglig leder Thor Erling Holte har vært saksforbereder og sekretær. 
 

Arbeidsutvalget har bestått av leder, nestleder, sokneprest og daglig leder. 

Marianne K. Bahus var menighetsrådets representant i kirkelig fellesråd (Andrea F. Wergeland, 

vara). 

 Medlemmer: 

1. Inger N. Holen, leder.   979 70 401 inger.n.holen@gmail.com 

2. Vidar Jakobsen,  

nestleder (repr. i fellesrådet).  909 10 264 vidar.jakobsen@ae.no 

3. Solveig Omland.     solomland@hotmail.com 

4. Anne-Grete Kaspersen.  997 86 132 

 annegretekaspersen@gmail.com 

5. Andrea Falkum Wergeland, 

vara til fellesrådet .  954 75 494 andrea.wergeland@hotmail.com 

6. Maria Therese Waarum Bratsberg. 417 68 858 maritherwaa@gmail.com 

7. Caroline Wilson Iglebæk.  605 71 304 caroline1999@live.no 

8. Svein Kaldestad.   900 90 911 Svein.Kaldestad@skaldestad.no 

Varamedlemmer: 

9. Kristen Solaas.   977 04 616 kristen.solaas@stal-consult.no 

10. Ivar Walseth.    455 13 209 IvarWalseth@hotmail.com 

11. Johan Roland.    911 19 955 johan@nestortakst.no 

12. Inger Johanne Håland Knutson. 917 12 739 Inger.j.knutson@uia.no 

13. Nils Ivar Evensen.   911 96 515 nils.ivar@mediaprotek.no 

 

2. Strategi og menighetsrådssaker 
 

Det har vært 8 (10, 9, 10) menighetsrådsmøter hvor 53 (57, 68, 73) saker er behandlet.  

Av disse nevnes: 

 

 Kirkevalget har vært sak på mange møter. 

 Behandlet offerliste, budsjett og regnskap. 

 Vedtatt å ikke inngå samarbeidsavtale 

med NMS. 

 Vedtatt Prosjekt Ungdomskirken Justvik. 

 Hatt besøk av Morten Sørensen og info 

om KUP. 

 Behandlet sak om diakoni og 

trosopplæring. 

 Samtalt omkring menighetsarbeidet med 

utgangspunkt i årsrapport og avholdt 
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årsmøte, samt egen sak om refleksjoner 

etter årsmøtet. 

 Hatt besøk av følgende utvalg: 

Trosopplæring, Misjon, Media, Diakoni. 

 Visitasforberedelser og besøk av domprost 

og kirkefagsjef. 

 Vedtatt skiltregulering av 

parkeringsplassen. 

 Samtalt på flere møter omkring 

ungdomsarbeidet. 

 

 

 

Strategien for Oddernes menighet bygger på en forståelse av at vi er en menighet med to 

menighetsfellesskap. 

I strategiperioden skal det legges til rette for å videreutvikle og å styrke solide menighetsfelleskap. Vi bruker 

begrepet menighetsfellesskap om det lokale arbeidet som skjer i tilknytning til henholdsvis Justvik kirke og 

tilsvarende Oddernes kirke og menighetshuset. Menighetsfellesskap omfatter både mindre felleskap som 

hus-fellesskap og bibelgrupper, etablerte aktiviteter for alle aldersgrupper og selvsagt gudstjenestefeiringen.  

Med solide mener vi å videreutvikle kjennskap til vennskap slik at vi kan ta omsorg for hverandre.  

Strategien bygger på visjonen til Den norske kirke: Mer himmel på jorda.  

Den norske kirke − en evangelisk-luthersk folkekirke 

Mer himmel på jorda: 

Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være 

Bekjennende: 

Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirken. 

Åpen: 

Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. 

Tjenende: 

Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. 

Misjonerende: 

Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt. 

HOVEDMÅL for Oddernes menighet: 
 

I Oddernes menighet skal alle grupper og generasjoner oppleve seg ivaretatt og få mulighet til å engasjere 

seg. 

 

HOVEDSATSINGSOMRÅDE FOR 2017-2020: 
 

- SKAPE OG INVITERE TIL NÆRE FELLESSKAP. 

 

Oddernes menighet:  … ikke bare søndager. 
 

Slagordet «Oddernes menighet – ikke bare søndager», som ble vedtatt i forrige strategiperiode videreføres. 

Visjonen og slagordet formidler at arbeidet i menigheten vil preges av å møte mennesker der de er, gjennom 

hele uken og i ulike livssituasjoner.    

Det menighetsbyggende arbeidet er avhengig av frivillig engasjement. Erkjennelsen og erfaringene de siste 

årene tilsier at det å rekruttere frivillige hovedsakelig må skje lokalt.  

Organisering av frivillig arbeid i forrige strategiperiode var basert på at utvalgene skulle representere alle 

geografiske områder i menigheten. Utvalgene har ulike mandat og oppgaver og det er behov for å se på 

struktur og organisering av frivillig arbeid med nye øyne i inneværende strategiperioden.  
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Strategien er delt inn i virksomhetsområder som i sum beskriver hele menighetens virksomhet. Det er angitt 

hovedmål og delmål for hvert virksomhetsområde. Strategien angir retning og er menighetsrådets 

styringsdokument både i budsjett- og planarbeid. Det skal utarbeides operative og lokale handlingsplaner for 

områdene Justvik/Justnesskauen og Oddernes. Handlingsplanene rulleres årlig og legges frem for 

menighetsrådet. Handlingsplanene beskriver tiltak som baseres på prioriteringer i en strategisk retning. 

Årsrapport og regnskapstall viser hvordan arbeidet følges opp.   

I strategiperioden skal det legges til rette for å videreutvikle og styrke solide menighetsfelleskap omkring 

våre to kirkebygg og menighetshus.  

Med menighetsfelleskap forstår vi både de mindre felleskapene som kan være husfellesskap, etablerte 

aktiviteter og gudstjenesteliv. Videre legges det til rette for gode trosopplæringsaktiviteter for barn med sine 

nære og familier.    

 

Disse områdene er nærmere omtalt i planen: 

 

1. Frivillig arbeid. 

2. Gudstjeneste og kirkelige handlinger. 

3. Omsorg og diakoni. 

4. Barne- og ungdomsarbeid. 

5. Misjon. 

6. Kultur. 

7. Informasjon. 

8. Økonomi, bygg og forvaltning. 

9. Justvik kirke. 

 

 

 

 

3. Bemanningen 
 

a. Staben pr. 31.12.2019. 
 

Pr. 31.12.19 er følgende ansatt i Oddernes menighet: 
 

Jon Andreas Lauvland, sokneprest 

Thor Erling Holte, daglig leder. 

Ian Richards, kantor. 

Thomas K. Pedersen, ungdomsarbeider (50%). 

Erlend Hanisch og Victoria Larring, ungdomsarbeidere (vikarer fra 12/8-31/12). 

Harald Stølevik, kirketjener (60% i Oddernes og 20% i Justvik). 

Håkon Kringlebotn, kateket. 

Karen Skeie Huitfeldt, trosopplærer (80%). 

Liv Haraldsen, frivillig kontormedarbeider. 

Ivar Nicolaisen, kapellan / diakon (diakondelen menighetsfinansiert). 

Janne Skovly, menighetsarbeider (50%) i Justvik. 

Kirsti W. Iglebæk, menighetsarbeider (40%), vikar for Janne Skovly fra 5/8. 

Linda Rekedal Våge, kantor (30%) i Justvik. 

Line Hauge, ungdomsarbeider (10%) i Justvik/Oddernes. 

Kristoffer Rasmussen, ungdomsarbeider (10%) i Justvik. 

Nguyen Thi Tham, renholder (20%) i Justvik. 

Christel Smith-Gahrsen, trosopplærer (70%) i Justvik. 

Lars Ivar Bratsberg, menighetsprest i Justvik (50%) 
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4. Merkedager i Oddernes menighet i 2019 
 

 1. januar feires gudstjeneste med utsendelse av Øyvind Aadland som sjømannsprest. 

 3. januar deltar 48 (63, 64) på menighetens julefest som staben arrangerer, og rundt 50 (100) 

barn på juletrefest i Justvik kirke. 

 2. februar har 18 (46, 32) tårnagenter en spennende trosopplæringsdag i kirken. 

 13.. februar kommer 37 (42) fra PEP-gjengen til takkefest med god mat i menighetshuset. 

 14. februar er 45 (42) tilstede på Madagaskarkveld i menighetshuset hvor våre to Hald-

studenter (Mbola og Yannick) forteller fra hjemlandet sitt. 

 17. februar avholdes årsmøtet etter kirkekaffen, hvor 64 (72, 27) deltar. 

 9/3 samles rundt 180 til stor familiedag i menighetshuset. 

 6. april er det basar i Justvik kirke – hvor kr 34.003 kommer inn. 

 Før påske deltar 140 (210) barn på påskesang/ påskevandring i våre to kirker. 

 Fasteaksjonen 9. april hvor konfirmanter og sonekontakter i menigheten samler inn kr 74.201. 

(kr 74.017, kr 57.286 og 75.012). 

 Fredag 12. april deltar rundt 45 på brudeparkveld i Oddernes kirke – alle årets brudepar er 

invitert for å få informasjon og tips om vigselen i kirken. 

 28. april arrangerer alle Hald studentene «Moro med misjon» ifm Barnas i menighetshuset.  

Et flott arrangement med mange aktiviteter og stor entusiasme! 

 7. til 9. juni drar 63 (72) barn og voksne fra menigheten på menighetstur til Evjetun. 

 8. juli åpner sommeråpen kirke med guiding frem til 9. august, og sommerens orgelkonserter 

på søndagskveldene starter opp. 

 Søndag 28. juli blir kirken besøkt av 28 busser med tilsammen rundt 800 cruiseturister. 

 31. august arrangerer Oddernes, Tveit og frikirken pilgrimsvandring fra Tveit til Oddernes 

kirke – 70 (36, 55) vandrer hele dagen. 

 8. september inviterer menigheten til samlingssøndag, alle samles først i kirken, så todelt 

gudstjeneste i kirken og menighetshuset. JO-koret synger – og Tore Thomassen holder 

forestilling i menighetshuset. Kirkekaffe fra Dampen – stor takk til Dampen!  

Etter gudstjenesten starter kirkevalget. 

 Mandag 9. september fortsetter valget – 1012 stemmer totalt (valgdeltakelse på 15%) til 

menighetsrådet (926 stemmer) og bispedømmerådet (982). 

 19. september har diakonene inspirasjonssamling for alle medarbeidere i menigheten i byens 

diakoniarbeid – 120 hadde en fornøyelig kveld! 

 31. oktober samles rundt 80 (140, 150, 160) barn til Vennefest i Justvik kirke.  Festen er et 

samarbeidsprosjekt med Justnes Misjonskirke og Østsida frikirke. Totalt er rundt 200-250 

innom kirken denne kvelden. 

 Høstbasar og loppemarked lørdag 9. november med stor deltakelse og omsetning, 

kr 199.307 (kr 207.867, 186.219 og 172.602) inkl. resteloppemarked mandag 11. november.  

Omsetning kr 738 (770, 689 og 640) pr minutt! 

 30. november er det julekonsert i Justvik kirke. 

 5/12 arranger Ian Richards sammen med JO-koret, Lund kor og Bedehuskoret 

julesalmemararton i Oddernes kirke fra kl 18 til ca kl 21. Rundt 140 er tilstede, og julesalmene 

i Salmeboken synges. 

 Menigheten mottar testamentarisk gave på kr 79.000. 

 10. og 11.desember arrangeres julevandring i Justvik 134 (130 (145, 151) barn, og Oddernes 

kirke 194 (194, 158, 210) barn for barnehagene. Vandringen starter i menighetshuset, bort til 

kirken, over Bethlehemsmarken i prestegårdshagen og frem til stallen, før det avsluttes igjen i 

menighetshuset.  I Justvik kirke foregår alt inne. 

 Lørdag 14/12 synger Oddernes Soul Children sammen med Helene Bøksle i Kilden. 

 20. desember bevilges gjennom statsbudsjettet kr 900.000 til brannsikring av Oddernes kirke. 
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 8 (7, 8) gudstjenester i menighetens regi på julaften – 1.571 (1.544, 1.743 og 1.592) 

gudstjenestedeltakere total i Oddernes, Justvik og Ålefjær kapell.  

Døvegudstjeneste for første gang på julaften i Oddernes kirke. 

 Mange flotte høymesser, gudstjenester tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming, 

samlinger med voksengruppa, ungdomsgruppa, kvinneforeninger, kirkering, sigarkamerater, 

formiddagstreff, søndagsskole, barnekor, babysang, mange trosopplæringstiltak og 

konfirmant-happeninger    og et godt samarbeid med Døvekirken. 
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B. FRIVILLIG ARBEID 
 

 

FRIVILLIG ARBEID, strategiområde 1 
 
1. FRIVILLIG ARBEID 
 
Ansvar for oppfølging av område 1 er frivillighetsutvalget. 
 
Hovedmål til 2020: 
 
Stimulere til frivillig innsats og ivareta de frivillige i menigheten. 
 
Delmål: 
 
- Fylle opp ledige plasser i de utvalgene som skal videreføres. 
- Arrangere fest/inspirasjonskveld for de frivillige. 
- Opprette en kanal for å få frem nye ideer på aktiviteter, og finne frem til 
personer som kan gjennomføre ideene. 

 

1. FRIVILLIGHETSUTVALGET 
 

Kontaktperson: Kristen Solaas, Brinken 2, 4630 Kr sand, tlf. 977 04 616, 

   e-post: kristen.solaas@stal-consult.no 

 

Øvrige medlemmer: Anne Cathrine Lønnerød og Arild Vangstad. 

 

Frivillighetsutvalget har hatt 3 møter i 2019.  

 

Utvalgets oppgaver er å legge til rette for at de frivillige blir tatt vare på og skal legge til rette for å 

rekruttere nye frivillige til menigheten, samt å ha gode systemer for å beholde og oppmuntre til 

videre frivillig tjeneste.  Arbeidet i frivillighetsutvalget har som mål å inspirere til frivillig arbeid i 

bred forstand, der den enkelte oppmuntres til å bidra ut fra egne ønsker og talenter. 

 

I 2019 har Lars Ivar Bratsberg vært ansatt i ca. 10% prosjektstilling som frivillighetskoordinator. 

Frivillighetsutvalget ser positivt på dette og ønsker å bidra til et godt samarbeid. 

 

Kommentarer til delmålene: 

Fylle opp plasser i de utvalgene som skal videreføres: 

Utvalget har ikke fått noen oppgaver rundt dette i 2019. 

 

Arrangere fest/inspirasjonskveld for de frivillige: 

Det har ikke vært arrangert noen frivillighetsfest i 2019, men planlegging for fest under 

bispevisitasen i slutten av februar 2020 er igangsatt. 
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C. GUDSTJENESTE OG KIRKELIGE HANDLINGER 
 

 

2. GUDSTJENESTE OG KIRKELIGE HANDLINGER, 
  strategiområde 2.  
 
Ansvar for oppfølging av område 2 er gudstjenesteutvalget. 
 
Hovedmål til 2020: 
 
Gudstjenesten er et møte med Gud i et åpent, deltakende og inkluderende fellesskap. 
 
Delmål: 
 
- Flere unge voksne og ungdom deltar i gudstjenestene. 
- Den enkelte gudstjenestedeltaker blir sett. 
- Gudstjenesten gir hjelp til kristen vekst. 
- Oddernes sokn har godkjente og formålstjenlige liturgier. 
 

 

d. GUDSTJENESTEUTVALGET 
 

Kontaktperson: Jon Andreas Lauvland, 38 19 68 63 

 

Medlemmer av utvalget: Ingunn Ravnaas, Ivar Walseth, kantor Ian Richards og sokneprest Jon 

Andreas Lauvland.  

 

a. ODDERNES KIRKE 
 

Et mangfold av gudstjenesteformer har vært et av Oddernes menighets særpreg over noen år. 

 

ORDINÆRE GUDSTJENESTER 

Normalt vil hver andre og fjerde søndag i måneden og alle søndagene i juli og august være 

ordinære gudstjenester. Her er det regelmessig dåp og nattverd, og gudstjenesten vil være lett 

gjenkjennelig for dem som har gått til gudstjeneste over år.  

 

BARNAS 

Utenom juli og august feires «Barnas» første søndag i måneden. Gudstjenesten holdes 

hovedsakelig i menighetshuset, og også 1-2 ganger årlig i kirken. Dette er en såkalt godkjent 

«forordnet gudstjeneste», og det er bønnevandring og bevegelse, drama og andre kreative former 

for trosformidling. Barn deltar med forskjellige oppgaver, og trosopplæringstiltak for lavere 

aldersgrupper knyttes til en «Barnas». Flere liturgiske ledd er skrevet av Håkon Kringlebotn. 

 

THOMASMESSE  

Første søndag i måneden er det Thomasmesse kl. 20.00.  Dette er en gudstjeneste med en annen 

puls, uten preken og med god tid for bønn, forbønn og refleksjon, sang, lystenning og stillhet. 

Henny Fiskå Hägg, Aslaug Kristiansen, Robert og Eva Coward og Torhild Bukkholm har siden 

2005 (!) hatt et hovedansvar her. I 2019 har Audun Myhre vært prest på de fleste Thomasmessene. 

Det er normalt mellom 20 og 30 på disse gudstjenestene. 

 

3G 

«3G» gjennomføres 3. søndag i måneden og har en annen musikalske og estetisk profil. En gruppe 

planlegger gudstjenesten både musikalsk (Håkon Kringlebotn og Ian Richards med forsangere og 
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musikere), kunstnerisk (Karina Kringlebotn og Anne Kristin Jakobsen) og med undervisning 

(prestene supplert i 2019 med bl.a. Ingunn Eidem, Solveig Omland, Martin Smith-Gahrsen og 

Anne Grethe Kaspersen).  

 

b. JUSTVIK KIRKE 

 

SØNDAG FORMIDDAG 

Rytmen her er 2 og 4. søndag i måneden, slik at det er tilpasset rytmen til «spesialgudstjenestene» 

(Barnas og 3G) i Oddernes kirke. Gudstjenesten gjennomføres med de ordinære leddene, og med 

en tydelig tilrettelegging for barn. Før preken, er det et «barnefokus» før barna går til 

søndagsskolen, og returnerer til nattverd og bønnevandring.  

 

UNGDOMSKIRKEN 

En nyskapning i 2019 er «Ungdomskirken», som er en månedlig gudstjeneste tilrettelagt for 

ungdom. Det er stab sammen med en flott gjeng frivillige som har ansvar, og gudstjenesten har et 

annet musikalsk uttrykk enn d ordinære gudstjenestene. 

 

c. INSTITUSJONENE 

 

Det gjennomføres månedlige gudstjenester ved menighetens stab på Presteheia omsorgssenter 

(Lauvland, Liv Haraldsen og Richards) og på Kløvertun (Nicolaisen, Haraldsen og frivillige). 

Lund menighet har ansvar for den kirkelige betjeningen ved Bispegra, den tredje store 

institusjonen i vår menighet. Det er jevnlig nattverd, og det kan være fra 20 til 50 til stede. 

Gudstjenestene på Kløvertun har også blitt et tilbud for mennesker i nabolaget, og flere fra 

Hancke-Olsen kommer til disse gudstjenestene.  

 

d. FRIVILLIGE MEDHJELPERE 

 

Oddernes menighet har mange frivillige medarbeidere knyttet til gudstjenestene.  

 Tjenesten som medlitturg i Oddernes kirke utføres av frivillige. Anne Grethe Guthe, Tor 

Litland,, Ingunn Eidem, Kjersti Haanes og Leiv Storesletten har vært medliturger i 2019.  

Inger N. Holen har vært vikar. 

 Det er mange, både barn og voksne som bidrar på «Barnas». 

 Rundt 50 personer står på kirkevertlista i Oddernes og rundt 10 i Justvik.  Disse bidrar til et 

hyggelig velkommen til kirken. 

 30 har sagt seg villige til å hjelpe med kirkekaffen (i Justvik er kirkevertene også ansvarlig for 

kirkekaffen), men vi trenger flere til å drifte kirkekaffen – spesielt til Barnas gudstjeneste. 3G 

har egne team både som kirkeverter og til å arrangere kirkelunsj. 

 Oddernes menighet har mange dåpsbarn – 96 i 2019 (89 i 2018, 104 i 2017, 103 i 2016). 

Før hver dåpssøndag i Oddernes kirke, arrangerer vi dåpssamling i kirken. Her er 8 

dåpsvertinner til uvurderlig hjelp. I 2019 har dette vært: Margreth Bondevik, Jorunn 

Myklevoll, Torunn Fossdal, Aase Eidet, Anne Lise Sødal, Elin Beckmann, Agnethe Eftevaag 

og Liv K. Haraldsen. 

I Justvik får dåpsfamiliene normalt besøk i hjemmet. Når de kommer til kirken, har 

dåpsfamiliene blitt møtt og ivaretatt av Lillian Reitan.  

 

 

e. ØVRIGE KOMMENTARER TIL GUDSTJENSTEN 

Statistikken for totalt antall gudstjenestedeltagere totalt forteller 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Ant. deltakere 15.675 16.487 15.595 16.519 17.504 
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D. MENIGHETSBYGGENDE ARBEID 
 

1. Sigarkameratene 
 

Kontaktperson: Kjell Rune Nakkestad, Kvasleveien 6, 4634 Kristiansand 

Telefon:  900 96 609  

E-post:   krn@krncoaching.no 
 
 

Rådet i Sigarkameratene: Kjell Rune Nakkestad, Kristian Fossheim og Tore Dalevoll (kasserer). 
 

Sigarkameratene møtes en torsdag i måneden kl 20.00 på Kirkebakken i Justvik kirke eller et 

annet sted.  Det har vært 9 samlinger i 2019 med 15-30 deltakere pr. møte. 
 

Sigarkameratene er et eksempel på Slagordet: «Oddernes menighet – ikke bare på søndager», - en 

møteplass for mennesker der vi er. Sigarkameratene drives av frivillige lokalt. 
 

I 2019 er det 24 år siden vi startet Sigarkameratene. Sigarkameratene er en samling for 

menn/gutter i alderen 20 til 80+ år. Vi kan sammenlignes mye med ”Sjømannskirka på havna”. Vi 

starter med god mat og gjerne en koselig vise eller to.   

Hver gang vi møtes har vi besøk av en som forteller om seg selv og hva som driver han, eller er 

opptatt av, - et engasjement som smitter! Kirkebakken på Justvik kirke er der vi er mest, men vi 

samles også på andre steder. Vi har lagt oss til tradisjon å ha vårt siste møte før sommeren på hytta 

til Rolf og Signe Solås vi bruker gjerne båt ut til hytta. Når vi starter om høsten, pleier vi å være 

på Låven til Bassen på Reme i Spangereid. Julemøtet har vi på låven hos Kristen Justnes. 

Vi har hatt besøk av mange spennende personer. På møtene har vi i snitt hvert ca 15 - 30 

Sigarkamerater. Vi får stadig nye medlemmer. Både fra Justvik, men også fra andre deler av 

Sørlandet, og det synes vi er spennende. Til hvert møte sender vi invitasjon til de som ønsker det, 

men det er viktig å understreke at alle er hjertelig velkommen. Det eneste kravet vi har er at du er 

en mann med gutten levende i deg og er mellom 20-80+ år. 

Vi ønsker nye og nåværende medlemmer velkommen til et Sigarkamerat program i 2020 som vi 

tror er meget bra! 

Vårt mål er at en Sigarkamerat kveld skal oppleves som:  

”En frikveld med påfyll” – der den gode samtalen har stor plass! 

- der alle kjenner seg velkommen; de som bekjenner seg som kristne,  

de som ikke gjør det og de som har lyst til å se litt mer av Jesus. 

 

PS! Du trenger ikke røyke sigar for å være med – det er det faktisk få som gjør. 
 

Kjell Rune Nakkestad 
 

2. Bønn i Oddernes 
 

Kontaktperson  Jorunn Kristine Myklevoll,  

tlf 400 92 600 

   epost: jorunnmyklevoll@hotmail.com 

 

Bønnetjenesten i Oddernes Menighet. 

Vi er 18 personer knyttet til bønnetjenesten.  En time fire dager i uka er det en eller to personer 

som ber for menigheten.  Vi har en egen bønneperm som står på kontoret i menighetshuset som vi 

ber ut fra.  Bønnepermen inneholder blant annet lister over hvem som arbeider i menigheten, hvem 

mailto:krn@krncoaching.no
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som er i menighetsrådet, i utvalg og komiteer.  Vi ber også for de mange frivillige som trofast 

stiller opp og gjør en flott innsats i menigheten.  

Vi ber for hver enkelt konfirmant, dåpsbarn og de som er viet i Oddernes menighet i den senere 

tid. 

Vi ber for våre nabomenigheter, for skolene med barn og ungdom og for sykehjem. 

Vi ber for misjonen. Vi har ett misjonsprosjekt tilknyttet menigheten som vi ber spesielt for. Både 

i 2018 og 2019 har det vært, Liberia – Misjonsalliansen. 

På de fleste gudstjenestene er det mulig å skrive personlige bønner som en legger i en 

bønnekrukke. Disse tar vi opp i bønn.  Vi er takknemlige for den tilliten hver enkelt person som 

har skrevet bønnelappene viser oss. 

Alle som er med i bønnetjenesten må skrive under på taushetsplikten før de begynner i 

bønnetjenesten.  

Nå er vi fulltallige i bønnetjenesten, noe som vi i bønnetjenesten er takknemlige for.  

 

3. Voksengruppa 
 

Kontaktperson:  Maryann Jortveit, 400 65 590  e-post:  maryann.jortveit@uia.no 

   Eva Coward, 959 27 977   

   Randi Senumstad Sagedal, 958 91 643 e-post: randi.sagedal@getmail.no  
 

Arbeidsgruppen består av Eva Coward, Maryann Jortveit og Randi Sagedal. 
 

Hver 2. fredag i måneden har rundt 20-30 personer vært sammen i Menighetshuset til 

«Voksengruppa».  Det er temakvelder med foredrag, med påfølgende samtale og et felles måltid. 

Ofte har det også vært sang eller musikkinnslag. Gruppa er med på å videreutvikle og styrke 

menighetsfellesskapet, og samler voksne både fra Oddernes og Justvik, og noen fra andre bydeler. 

De uformelle samtalene rundt bordene etter de planlagte aktivitetene, er med på å skape relasjoner 

og knytte kontakter.  

Turen langs Prestebekken i mai, med foredrag underveis, var et av høydepunktene I juni hadde vi 

tur til Langenes og året ble avsluttet med sang, musikk, foredrag og grøt i prestegården. 

 

4. Kirkering 1 
 

Kontaktperson/leder  Aslaug Birkeland, Kvernhusheia 22, 4634 Kristiansand 

Telefon:    472 64 610 

E-post:    aslaug.birkeland@gmail.com 

Navn på leder i 2018:  Aslaug Birkeland. 

    Møtevertene skriver referat fra møtene. 

Astrid Søgaard (kasserer). 
 

Kirkeringen har dette året fortsatt hatt sine møter på dåpsrommet i Justvik kirke på  tirsdag 

formiddag fra 11.30  -13.00 ca 2 ganger i måneden. 

To har som regel ansvar hver gang med lesing og pådekking samt å lede møtet. 

Vårt mål er et sosialt, kristent felleskap med fokus på søndagens tekst. 

Vi tar kollekt på hvert møte, og siden i høst har vi tatt med egen mat. 

Det har vært 13 møter i 2019 + hyttetur på våren og adventmøte i desember privat.  

Det har i gjennomsnitt vært 7 (8 i 2018, 8 i 2017) til stede på møtene. 

 

5. Undervisning for voksne 
 

En del av det som skjer i vår menighet har et undervisende preg: 
 

mailto:maryann.jortveit@uia.no
mailto:randi.sagedal@getmail.no
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 På «3G», den 3. gudstjenesten i Oddernes kirke i måneden, har prekenen et mer undervisende 

preg.  

 I mars var det «Enneagramkurs for viderekommende». Dette var et samarbeid mellom 

kursholderne Ingunn Eidem og Hildegun Sarita Selle, og Oddernes menighet.  

 Voksengruppa» (se egen omtale) har et fokus på formidling, undervisning, refleksjon og 

samtale.  

 Nytt av året er «Kurs i Åndelig veiledning», som er en innføring i ignatiansk 

veiledningstradisjon. Gjennom 6 kurskvelder med start september 2019 er det undervisning, 

lyttegrupper og et måltid, og mellom samlingene skal kursdeltagerne ha 4 individualsamtaler, 

og et par dager / kvelder i stillhet. Hans Olav Omland og soknepresten leder kurset. 

 

6. Kontaktutvalget (Sonekontaktene) 
 

Kontakt person: Thor Erling Holte 

Telefon:  38 19 68 60 / 917 93 239 

Epost:   Thor.Erling.Holte@kristiansand.kommune.no 
 

Øvrige medlemmer: Ellen Margrethe Kaldestad og Gretha Litland. 
 

Utvalget er menighetens forlengede arm til de som bor i menigheten gjennom område- og 

sonekontaktnettet.  Vi har fått dekket en del av de ledige område- og sonekontakter og arbeider 

videre med dette.  Vi ønsker også å være oppmerksom på om noen trenger hjelp fra 

menigheten.  Oppgavene ellers er å bringe rundt menighetsblad, TV-innsamling og Fasteaksjon. 

På grunn av for få sonekontakter, deles menighetsbladet nå ut på Kongsgård I og II, Fagerholt, 

Eidet, Justnesskauen og deler av Justvik av Fædrelandsvennen distribusjon. 
 

Det er fortsatt behov for mange nye sonekontakter. 
 

Tall inkludert Oddernes og Justvik 2019  2018  2017  2016   

Innsamlet:  TV-aksjonen    ca 139.600* 238.755 190.245 253.605  

Innsamlet:  Fasteaksjonen   74.201  74.012  57.286    80.323 

*Finner dessverre ikke tallet 

 

7. Festgruppene 
 

Kontaktperson:  Mai Britt Gripp Bay  Harald Gilles vei 66, 4633 Kristiansand, 

    Tlf 954 78 818 

 

Gruppeledere har for tiden 8 aktive grupper. 

Gruppenes mål er å stelle til mat på menighetens forskjellige arrangementer. 

 

8. Menighetstur 
 

Kontaktperson:  Håkon Kringlebotn 

    Tlf 900 76 228 

Epost:   Hakon.Kringlebotn@kristiansand.kommune.no 

 

I juni i sommer dro vi avgårde 63 (72) personer fra menigheten - 28 voksne og 35 barn til Evjetun 

leirsted. Det ble flott opplevelse med god undervisning, leker, bading, fotball, underholdning, 

gudstjeneste og sang. Virkelig en boost for familiearbeidet i menigheten! 
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E. OMSORG OG DIAKONI 
 

 

OMSORG OG DIAKONI – strategiområde 3 
 
Ansvar for oppfølging av område 3 er diakoniutvalget. 
 

Hovedmål til 2020:  
 
Tilstede når det gjelder / nærvær i glede og sorg 
 
Delmål: 
 
- Hjelp til kirkegang og deltagelse i aktiviteter. 
- Rekruttering til diakoniutvalget og besøkstjenesten fra hele menigheten. 
- Revitalisere diakoniens dag. 
 

 

1. DIAKONIUTVALGET 
 

Leder:  Liv K. Haraldsen, Sildnestangen 59, 4625 Flekkerøy,  tlf  918 44 364 

  e-post:  liv.k.haraldsen@kristiansand.kommune.no 

Medlemmer: Jostein Vatne, Borgny Omlid, Siri Holte, Mai Britt Gripp Bay,  

Liv K Haraldsen og Ivar Nicolaisen. 

 

Diakoniutvalget har i løpet av 2019 hatt 5 arbeidsutvalg - og styremøter.   

I tillegg har det vært ett møte sammen med MR.  

 

a. Mangfoldig diakonalt nedslagsfelt:   
 Omsorgstjeneste i nærmiljøet ved menighetens medlemmer.  

 Menighetens organiserte omsorgstjeneste ved diakoniutvalget.  

 Diakon og ansattes omsorgstjeneste.  
  

Diakoniutvalget jobber for å fremme diakonal holdning og handling,   

uavhengig av sosial status og livssituasjon.  
  

b. Arrangementer i 2019:  
 

Diakonale høytidsgudstjenester i julen og påsken:  
Gudstjeneste med gjestebud i påskeuka og i romjula. Gudstjenestene gjennomføres i samarbeid 

med kommunen og er for inviterte gjester fra hele byen.   

Gudstjenester tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming:   

En kirke for alle (menighetene i domprostiet) organiserer én gang i måneden felles 

gudstjenester. Oddernes arrangerer egen julefest i samarbeid med institusjoner i nærmiljøet. 

Behovet og oppslutningen er så stor at vi, grunnet sikkerhet, ser oss nødt til å avvise flere 

institusjoner. Det vurderes å starte opp lignende tilbud i Kristiansand vest. 

Alle Helgens søndag:   
Gudstjeneste med utvidet kirkekaffe både i Oddernes og Justvik.   

Strikkekafe:  
Samlinger i menighetshuset hver første onsdag i måneden. Jevn oppslutning.  
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c. Besøkstjeneste og blomsterhilsen   
Besøkstjenesten består av blomsterhilsen (fra fylte 85 år) og regulær besøkstjeneste etter avtale. 

Aase Eidet har ansvar for dette arbeidet. Besøkerne følges opp med egen samling.  

Kapellan med ansvar for diakoni gjennomfører også egne samtaler, hjemmebesøk og veiledning 

knyttet til ulike livssituasjoner. 

 

d. Institusjoner  
Institusjonsgudstjenester på Kløvertun og Presteheia Omsorgssenter én gang i måneden.   

Team fra Oddernes menighet besøker Bispegra Omsorgssenter regelmessig.   

I høytidene gjennomføres gudstjenester på institusjonene. 

 

 e. Sorg og omsorg  
 

Sorg og Omsorg er en viktig del av det diakonale arbeidet i Kristiansand og omegn. Diakonforum 

koordinerer arbeidet, og består av diakonene i Domprostiet og Søgne.  

 

Formål: 

 Gi kontinuerlig tilbud om sorggrupper for å hjelpe og støtte mennesker i sorg etter 

dødsfall eller samlivsbrudd i Kristiansand, Søgne og andre nabokommuner. 

 Arrangere temakvelder relatert til sorg og samlivsbrudd  

 Arrangere samlivskurs for å forebygge samlivsbrudd 

 

Vi har hatt 13 sorggrupper i 2019 – en økning på to fra 2018. 

 6 grupper for etterlatte ved tap av ektefelle eller samboer 

 2 grupper etter samlivsbrudd  

 2 grupper for foreldre som har mistet voksne barn 

 3 for voksne som har mistet foreldre eller søsken 

 

Grupper for ungdom fra 16 til 20 år som har mistet foreldre eller søsken var et nytt og viktig tiltak 

høsten 2017 som diakonen i Vågsbygd startet sammen med en av de ansatte i KUP (Kirkens 

ungdomsprosjekt). Dessverre har det ikke lyktes å få nok deltakere til en slik gruppe i 2019. 

Behovet er stort, men motivering og rekruttering er tidkrevende i denne målgruppen. I samarbeidet 

med helsesykepleierne regner vi med å lykkes bedre til neste år. 

 

Til sammen har 60 personer deltatt i gruppene, og de kommer de fra alle byens menigheter, med 

ett unntak.  

I 2018 fikk vi ikke rekruttert til gruppe etter samlivsbrudd, men i 2019 har vi hatt to slike grupper. 

 

17 gruppeledere har vært engasjert i én eller flere grupper i år. Det er alltid to ledere i hver gruppe. 

Gruppelederne er diakonalt ansatte og frivillige, alle med erfaring fra sorgarbeid i eget liv eller av 

profesjon, eller begge deler.  

Vi har hatt 3 veilednings-samlinger der vi har jobbet med case knyttet til gruppene. I tillegg deltok 

de fleste av oss på kveldskurs med Kari og Atle Dyregrov om mestring av sorg. En av våre ledere 

deltok også på kurs i ledelse av sorggrupper på A-hus. Vi har også hatt vårt årlige treff til 

gjensidig inspirasjon med kommunens kreftkoordinator og Familiens hus Øst som tilbyr 

sorggrupper for barn. 

 

I samarbeid med familieterapeutene Kristin Lie og Frode Fjeldbraaten innbød vi som året før til 

PREP-kurs på Fevik Strand hotell i oktober.  Dessverre meldte bare 4 par seg på, og kurset måtte 

avlyses. De fire parene fikk tilbud om til å delta på PREP-kurs andre steder. 

 



17 

 

Vi valgte også i år å droppe temamøtet i forkant av Alle helgens dag, en tid med mange andre 

arrangementer i byen. Noen av diakonene hadde stand med informasjonsmateriell om 

sorggruppene og var tilgjengelige for samtale etter konserten «Sommerlandet» i Domkirken.  

 

f. Hjelp til julefeiring  
Justvik kirke samlet inn penger til et fond for julegaver til barn i nærområdet. Gavene realiseres 

ved innkjøp av gavekort som formidles til familier via kommunale instanser.  

Deler av gavene ble i 2019 finansiert gjennom bruk av diakonale fond i menigheten. 

 

f. Økonomi – diakoniarbeidet i Oddernes 
Inntektene til diakoniarbeidet kommer fra kirkeofringer og gaver innbetalt på konto. 

Hovedutgiften er lønn til diakonen, som ses i sammenheng med givertjenesten. Avregning mellom 

givertjeneste og diakoni har derfor medført at inntekter og utgifter er like, da «underskuddet» 

dekkes av givertjenesten. 

 

 2019 2018 2017 2016 

Offer 10.858 18.496 20.204 14.476 

Totale inntekter 23.908 60.462 37.517 32.750 

Totale utgifter 66.238 60.462 11.726 83.725 

Fond / kapital 1.193.116* 1.223.000* 923.476* 881.361* 

 

Økonomien er for tiden tilfredsstillende. 

*Gudrun Sødals fond på kr 460.000, hvor renteavkastningen kan disponeres. 
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1. Formiddagstreff  
 

Kontaktperson:   Per Rolf Roland, Borghildsvei 24, 4633 Kristiansand 

Telefon:    917 74 859 

E-post:    p-roland@online.no 

 
 

Komiteen har i 2019 bestått av: 

Elin og Jørgen Beckmann, Aase og Svein Egil Eidet, Anne og Einar Fredvik og  

Reidun og Otto Dvergsnes, Anne Lise Sødal, Randi og Per Rolf Roland. 

 

Målsettingen og visjonen for Oddernes Menighet er å initiere til nære felleskap i menigheten.  

Slagordet «Oddernes Menighet....ikke bare søndager» blir ivaretatt for de i menigheten som er 

hjemme på formiddagen gjennom Formiddagstreffet. 

 

Formiddagstreff blir arrangert hver første torsdag i måneden kl. 11:00 til ca. kl. 13:00. 

 

Formiddagstreff er hyggelig selskap, god prat - noen som ønsker deg velkommen i døra.  

Formiddagstreff er et pent dekket bord.  Det er nye venner, gamle venner.  

Formiddagstreff er å være sammen.  Og Formiddagstreff er det å kunne sitte ned med andre og få 

god undervisning, inspirerende ord, noe for tanken, noe for hjertet og musikk for øret og hjertet.  

Det er å be og synge sammen.  

Det er et flott sted å bli kjent med nye mennesker.  

 

Programmet består av forskjellige kulturinnslag, foredrag, opplesning, sang og musikk, andakt og 

bønn. Den sosiale delen blir sterkt vektlagt, og møtene har god servering. 

Møtene har også i dette året vært godt besøkt.  Det har vært mellom 70 og 100 deltagere på hvert 

møte. 

 

I løpet av 2019, har det vært følgende temaer og foredrags holdere: 

 

 10.01 deltok vi på Fellesmøtenes «Formiddagstreff.» 

 07.02 presenterte Reidar og Harald Sødal egne viser og vers. Det var allsang og utlodning. 

 07.03 holdt rektor ved Ansgar Teologiske høyskole, Ingunn Folkestad Breistein foredrag 

med tittelen «Salige er de som skaper fred - å leve med uenighet i kirke og samfunn.» 

 04.04 holdt konservator Per Arvid Aasen foredrag om «Klosterplanter i Norge.  Levende 

kulturminner fra Middelalderen.» 

 02.05 holdt Audun Myhre foredrag med tittelen «Kirken under krigen.» 

 06.06 var det «Sommerlett avslutning «med sang og musikk ved Karen Skeie Huitfeldt og 

Håkon Kringlebotn. 

 05.09 orienterte Sverre Vik fra Misjonsalliansen om «Misjons-prosjektet i Liberia.  Hva er 

Oddernes Menighet med på?» 

 03.10 fremførte Svein Kleivane diktet om Terje Vigen; hans budskap, liv og samtid. 

 07.11 deltok Mari Syrtveit og Jan Berg med sang og foredraget «Hvorfor er vi så glade i 

Italia.» 

 05.12 var det Julemøte med sammen med 4 musikere fra Kristiansands Symfoniorkester.  

Vi fikk en fin konsert og orientering om misjons prosjektet «Musikk gir liv.» i slummen i 

Bangkok  
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F. BARN, TROSOPPLÆRING, UNGDOMS- OG 

FAMILIEARBEID 
 
 

BARNE- OG UNGDOMSARBEID – strategiområde 4. 
 

Ansvar for oppfølging av område 4.1 er trosopplæringsutvalget. 
Strategi, med utvalgets kommentarer. 
 

4.1. Barn: 
 

Hovedmål til 2020: 
Barn som deltar på enkelttiltak blir engasjert i menighetens faste tilbud. 
 

Delmål: 
 

- Fornyelse og rekrutering av medhjelpere til barnas gudstjeneste  
- Etablere KRIK tilbud. 
 

Barnas gudstjeneste er i god driv og mange barnefamilier kommer. Strever med å få noen til å ta 
ansvar for kirkekaffe. Det kommer også en del barn med foreldrene på 3G-gudstjenenestene 
men svært få på ordinære høymesser som har resultert i at nå blir det kun søndagsskole under 
3G. I Justvik samles barna under prekenen nede i kjelleren til ulike aktiviteter. Soul Children 
strever med lavt fremmøte og står i fare for å legges ned. 
Vi ønsker i begge kirkene at det legges til rette noe for tweens-aldersgruppen og er midt i en 
prosess for å avgjøre hva som er mulig å få til.. 
 

Mht Krik tilbud savner vi folk som ser behovet og ønsker å gjøre noe med det. Usikker på hvem 
som sitter med denne ballen?  
 

4.2 Trosopplæring: 
 

Ansvar for oppfølging av område 4.2 er trosopplæringsutvalget. 
 

Hovedmål til 2020: 
 

Barn og unge blir kjent med kirkens tro, og blir bevart hos Jesus når de vokser opp. 
 

Delmål: 
 

- Etablere turtilbud for 16-18 åringer i planen.  
- Engasjere tilstrekkelig med frivillige til arrangementene. 
 

«Pga kapasitetsutfordringer har vi valgt å ikke etablere turtilbud». 
 

4.2.a Konfirmasjonstiden og ledertrening 
 

Ansvar for oppfølging av område 4.2.a. er trosopplæringsutvalget. 
 

Hovedmål til 2020:  
 

Tilhørighet, tro og tjeneste – kjenne Jesus og følge Ham. 
 

Delmål: 
 

- Tilby smågrupper til de som ønsker det. 
- Organisere flere i bønn for konfirmantene. 
 

 
«Foreldrene ble utfordret på foreldremøte for å be for konfirmantene gjennom året. 
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Evelyn og Gunnar Mollestad har tatt ansvar for en konfirmant-husgruppe for de av konfirmantene 
som har lyst. Gruppa består av 3 jenter + Evelyn. Ingen av årets konfirmanter har blitt med i 
denne. 
Ungdomsarbeider har en ungdomshusgruppe.  
Vi utfordrer folk til å bli med i husgruppe på 3G-gudstjenstene. Vi har nå tre åpne grupper men 
ingen økning i antall. Viktig at dette holdes varmt og at det informeres om i alle fora. 
 
 
 
LTK – Leder Trenings Kurs. 
 
Delmål: 
 
- Ha minst 10 fjorårskonfirmanter på LTK kurs årlig. 
- Få brukt lederne enda mer slik at de får sterkere menighetstilhørighet. 
 
I 2019 hadde vi med 6 (3) stk på LTK tur og 4 av disse var fjorårskonfirmanter og 2 fra i forfjor. 
Disse har også vært med på Badtasteparty og julekamp som hjelpeledere for konfirmantene. 
De fire fjorårskonfirmantene blir også med på Frolands-tur for konfirmantene nå i februar. 
 
 

 

 

1. TROSOPPLÆRINGSUTVALGET 
 

Kontaktperson:  Håkon Kringlebotn. 

 

Øvrige medlemmer: Hilde Tveit, Karen Skeie Huitfeldt, Kirsti Anett Wilson Iglebæk, Janne 

Skovly, Christel Smith-Gahrsen. 

 

I 2019 har de frivillige i utvalget sluttet med unntak av Hilde Tveit. Vi er i stort behov for nye 

medlemmer.  

 

 

 

Kommentar til menighetens hovedsatsning  

 - Bygge nære felleskap 

Husgruppene-en nøkkel, men behov for å profilere dette bredere. 

Stadig noe om det i menighetsbladet, Barnas og de andre gudstjenestene/samlingene som 

menigheten har. Ønskelig at prestene informerer om det der også, og vi trenger et større eierskap 

til dette i hele menigheten. 

Hadde trengt en åpen husgruppe for eldre, da enkelte føler at det blir for stort alderssprang siden 

de gruppene vi har nå ligger stort sett i alder 40+/- 

 

 

 2019 2018 2017 2016 

Barn som har 

deltatt i trosoppl. 

 

294* 

 

329* 

 

455* 

 

272* 
 

*Ved tiltak med påmelding som går over flere ganger, telles det som en deltaker. 

*Tallene er noe usikkert, da tallmateriellet kunne vært bedre. 
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(Søylediagram: Deltakelse i prosent) 
(Vi hadde ikke dåpsoppfølgingskveld i 2019 og ikke Konfirmantreunion. Derfor 0 prosent på 
disse) 
 

2. TROSOPPLÆRINGEN 
 

a. Babysang 
Vinter/vår har vi hatt babysang i Oddernes, og om høsten i Justvik. På babysang synger vi enkle 

barnesanger og regler, vi spiser god lunsj, blir kjent og koser oss. Babysang er et viktig 

møtepunkt. 

På våren hadde vi både påmelding og drop in men jevnt fremmøte. På høsten kom det få og 

etterhvert ingen. Nå ønsker vi å prøve 2 babysangkurs og 2 småbarnssang. Justvik begynner litt 

senere på våren med oppstart februar, og kjører 8 ukers kurs med påmelding samtidig som Karen 

kjører småbarnssang i Oddernes. Etter sommeren blir det babysang i Oddernes 8 uker og 

småbarnstrall i Justvik.  Det har vært rundt 30 forskjellige på babysang – samme som i 2018. 
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b. Dåpsoppfølgingssamling 
I dåpsoppfølgingssamlingen inviterte vi barn døpt for 2, 3 og 4 år siden til samling på Oddernes 

menighetshus. Dette følger en treårig syklus med samlinger hvor vi vil gi dåpsfamilier tips om 

hvordan de kan oppdra barna i den kristne tro.  Fokus for samlingen i år skulle ha vært Kveldsbønn 

etc. Vi gjennomførte dessverre ikke dette i 2019. Det ble rett og slett glemt i mye annet.. 
 

c. Utdeling av bok til fireåringene 
Egne samlinger for Oddernes og Justvik. Vi samles først med fireåringer, foreldre og besteforeldre og 

forbereder gudstjeneste. Vi synger, ber, lærer en bibelfortelling, spiser og danser litt. Fireåringene får 

boka utdelt på gudstjeneste.  Oppmøtet har dessverre vært synkende, men i år opplevde vi en liten 

økning fra i fjor. Mangler frivillige medhjelpere pga trosopplæringsutvalget ligger nede. Men det ble 

en fin gjennomføring da mye ble forberedt godt på forhånd. 
 

d. Sjørøverfest for femåringene. 
Egne samlinger for Oddernes og Justvik.. Vi lærer om Jesus som gikk på vannet (og dermed er den 

virkelige kongen av havet) og kvinnen med sølvmyntene (for anledningen gjort om til gullmynter). 

Vi følger en sjørøver gjennom en skattejakt – hvor vi ender ved døpefonten og lærer om dåp og den 

store skatten. Denne gangen med 44 deltakere. 
 

e. Seksårssamling 
Seksåringene inviteres til film, popcorn og brus. Vi valgte å vise det første filmen: Kirkerottene lagd 

av IKO forlag. Etter filmen hadde vi en kirkerottejakt i kirka.  Barna fikk prøve å tenne hvert sitt lys i 

kirka og så avsluttet vi med sang, Vår far, korstegning og velsignelsen. 

Ønsker å endre film til en med sterkere trosinnhold/budskap og bibelformidling. I 2019 hadde vi en 

økning og 21 barn kom.  
 

f. Kirkerottejuleverksted 

Egne samlinger for Oddernes og Justvik. Vi ser julefilmen fra Kirkerottene, har juleverksted og 

snakket om juleevangeliet. 
 

g. Tårnagenthelg 
En helg hvor vi inviterer barn fra andre trinn.. Vi lærer om symboler i kirken, øver på å slå opp i 

Bibelen, avslører en tyv, øver inn drama, samt at vi ber og synger. En kjempefin helg som avsluttes 

med en gudstjeneste! Vi gjør små forandringer på opplegget hvert år. Vi hadde dessverre nedgang fra 

32 i fjor til 18 stk var med i år.  
 

h. BlimE! - dag 
Da skolene hadde planleggingsdag, arrangerte staben og frivillige BlimE!-dag for niåringer  fra 

Oddernes og Justvik. Vi så Josef-filmen, sang, fikk besøk av personer fra Bibelen som fortalte om 

vennskap i Bibelen. Vi hadde trosvandring med fokus på det å bry seg. Barna kunne velge mellom 

ulike workshop; dans, skating, drama og orgel. Avsluttet med familieforestilling i menighetshuset 

der barna viste det de hadde lært. I 2019 var det 39 barn som deltok. 
 

i. Tros 
Et kurs med åtte samlinger for barn ved tredje trinn fra Oddernes og Justvik delen av menigheten. 

Tema for hele kurset var «Hvem er Jesus?» Vi laget mange koselige ting, spiste, lekte og hørte om 

Jesus. En del samarbeidslæring og drama. I 2019 var det 23 barn som kom. 
 

j. Explore 
Et opplegg for 6 trinn med aktivitet, mat, bibelformidling, og bønn for begge kirkene.  
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3 samlinger på menighetshuset. Det kom 11 deltakere i 2019. Temaer er skapelse/syndefall, Noa, 

Jesus/ påske og bønn. Kurset har en krik-aktig profil med en aktivitet/ballspill først og så grilling 

og andakt. Veldig gøy og gode samtaler 
 

k. Tur 15 
Tur 15 er et tilbud til alle våre fjorårskonfirmanter om en tur til Danmark med noe for både hjerte 

og hode.  En blanding av undervisning, lovsang, leker og Fårup sommerland 

Undervisningen er stasjonsbasert hvor man tar opp vanskelige spørsmål og trosforsvar.  

I 2019 fikk vi 20 deltakere. En flott men dyr tur for menigheten med høy dansk kronekurs. 
 

l. Ulike arrangement 
I Justvik arrangerte vi Vennefest sammen med Justnes misjonskirke og Østsida frikirke. For barn 

opp til 4. trinn) pluss voksne - og god stemning. 

 

 

3. BARNEHAGENE 
 

Det er flere store barnehager i soknet som vi kommer til våre arrangementer. Lindtjønn, 

Presteheia, Læringsverkstedet, Eidet, Havlimyra, Kalvehagen.  
 

a. Julevandring  
Vi hadde julevandring med barnehagene både i Justvik og Oddernes.  Barnehagene var fornøyde 

og vi hadde med en herlig gjeng fra både stab og frivillige. Etter vandringen gjennom 

julebudskapet avslutter vi samlet med gang rundt juletreet. En god videreføring fra fjoråret 

 - 328 barn var innom tilsammen. 
 

b. Påskesang 
Vi hadde påskesang som vi pleier i Justvik og Oddernes for barnehagene. 

Vi synger oss gjennom dagene i påsken fra palmesøndag til første påskedag. Blanding av 

påskesanger og vårsanger. Ca.135 barn pluss voksne var i Oddernes, og kun 18 barn og 5 voksne i 

Justvik da Havlimyra ikke kom denne gangen. 
 

4. KIRKE – SKOLE 
 

Oddernes har barneskolene Justvik, Presteheia og Fagerholt og ungdomsskolen Havlimyra.  I 

tillegg har vi Mediehøgskolen på Gimlekollen, Universitet i Agder og Steinerskolen innen vår 

soknegrense. 

V har fast skolegudstjeneste med Havlimyra til jul og de deltar med flotte forberedte innsalg. I 

tillegg leder de alle fellessangene med eget band. Vi har ikke noe fast samarbeid med 

videregående skole ut over at de tar kontakt når de ønsker historisk omvisning i kirkerommet.  

Vi har et godt kirke/skole samarbeid med alle barneskolene (unntatt av Steinerskolen) med et tiltak 

på alle trinn. Håkon tok kontakt med skolen for å høre om vi kunne utvide samarbeidet med et 

tiltak på hvert av trinnene også på ungdomsskolen men vi har ikke fått svar ennå. 
 

a. Julegudstjenestene med skolen 
Menigheten har gode tradisjoner hvor elevene har forberedte innslag i form av sanger og drama.  

Skolene legger ned mye arbeid i dette og gjennomførte også i år flotte gudstjenester. 
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5. KONFIRMANTENE 
 

2019 hadde vi 96 (93, 62, 99) konfirmanter – 79 % av antall døpte (94% i 2018 og 74% i 2017. 
 

I tillegg til timer med klasseromsundervisning på menighetshuset har vi:    

  Konfirmanttur til Danmark,  

 ”Bad taste-party”. 

 Besøk på Shalam. 

 Besøk i kapellet, (med begravelsesbyrå, prest og graver). 

 Vintertur til Froland. 

 Rollespill-bryllup. 

 Julekamp: En stor-samling med både foreldre og konfirmanter som er med på en stor 

sporlek knyttet til juleevangeliet og julefeiringen). 

 Fasteaksjon. 

 Samtalegudstjenester. 

 «ACTION» leir i juni (5 deltakere) 
 

Utfordringer: 

 I større grad knytte konfirmantene inn i ulike oppgaver i menigheten. 

 Kapasitetsutfordringer iht bemanning av helger/turer. 

 Lavt oppmøte på action leir-dropper dette tilbudet i 2020. 

 

b. LTK kurs (Ledertreningskurs for fjorårskonfirmantene) 
 

På kurset gis det en innføring i å være en kristen leder. Det er også et andaktsholderkurs, hvor 

deltakerne skal holde hver sin andakt. I tillegg har vi åndelige samlinger med sang, bønn, nattverd 

og forbønn. Kurset avsluttes med en høytidelig kursbevis utdeling. Praksisoppgavene i 

konfirmantarbeidet er en viktig videreføring av kurset. De deltar som ledere på konfirmantenes 

nye vintertur, konfirmantbryllup, bad tasteparty og julevandring mm. 

Vi har ikke hatt kurset i 2018 men gjennomførte det i april 2019 for fjorårets fjorårskonfirmanter 

(4 stk + en liten gruppe eldre jenteledere) og i september for årets fjorårskonfirmanter (4stk + to 

av forfjorårets.) ..Hvis du kjære leser er blitt forvirret så kan jeg forstå det 
 

2. DISIPPELGRUPPER 
 

Vi har to disippel/ungdomshusgruppe i menigheten som ledes av ungdomsarbeider. 

 

3. HUSGRUPPER 
 

Oddernes har for tiden 3 (4) åpne husgrupper for voksne, med til sammen ca. 25 (30) personer. 

Fortsatt behov for synliggjøring og promotering av husgruppetilbudet i menigheten. 
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4. BARNE- OG FAMILIEARBEIDET 
 

a. Oddernes søndagsskole 
 

Kontaktperson/hovedleder: Karen S. Huitfeldt 

tlf. 959 20 924 

Epost:    Karen.S.Huitfeldt@kristiansand.kommune.no 
 

Navn på ledere i 2019:  Karen Skeie Huitfeldt, Monica Pedersen (frem til sommeren), 

Evelyn Mollestad, Helene Skøyen, Terje Skøyen, Lise Kind, Silje Wik Vesterfjell, Håkon 

Kringlebotn, Karina Kringlebotn. 

 

Søndagsskolen samles når det ikke er «barnas» eller skoleferier.  Vi møtes i kirken kl 11 og går 

deretter bort til menighetshuset. Vi avslutter ca kl 12.   

Oppmøtet er mellom 5 og 20 og 20 barn (som tidligere). 

Vi bruker undervisningsopplegget til søndagsskolen Sprell levende. 

Fra 2020 er det søndagsskole under 3G, da det på andre gudstjenester er forholdsvis få barn. 

 

b. Justvik søndagsskole 
 

Kontaktperson/hovedleder: Christel Smith-Gahrsen 

    Tlf. 481 57 298 

Epost:    Christel.Smith-Gahrsen@kristiansand.kommune.no 
 

Jan Terje Molteberg, Anne-Marit Zachariassen, Margareth Waweru, Hilde Alkenhoff, Maria 

Bratsberg og Christel Smith-Gahrsen 
 

Oppmøtet på søndagsskolen pleier å variere mellom fire og 10 barn, og det er stor aldersspredning 

på barna; fra ca to år til 13 år. Derfor har vi organisert søndagsskolen vår slik at den fungerer mer 

som en lekepause fra gudstjenesten, for det er relativt enkelt å lede en lek som barn i ulik alder kan 

være med på.  

Når barna kommer ned til søndagsskolen, så har en leder en samling hvor han eller hun sier hei og 

introduserer en lek eller hobbyaktivitet. Etter den felles aktiviteten får barna et beger popcorn 

hver, før de har frilek.  

Oppe i gudstjenesten får barna høre og synge om Jesus: Gudstjenesten er lagt opp slik at første del 

er tilrettelagt for barn, og denne delen avsluttes med at søndagens fortellertekst formidles ved 

hjelp av flanellograf. Etter fortellingen går barna til lekepause, og kommer så opp når 

bønnevandringen starter. Bønnevandringen har alltid en stasjon som heter «Barnas stasjon» i 

tillegg til nattverd, lystenning og bønnestasjon. 

Alt i alt så synes vi den nye modellen med «lekepause» for barna i gudstjenesten fungerer godt. 

Det er også lettere å få medarbeidere til søndagsskolen når søndagsskolen ikke innebærer at man 

må lede en sang- og formidlings-stund. Derimot har det vist seg utfordrende å finne medarbeidere 

som kan tenke seg å ha formidlingen til barna oppe (på flanellograf). Vi har foreløpig kun en 

medarbeider i tillegg til stab til denne oppgaven, så et mål for 2020 må være å få med seg flere 

medarbeidere til denne oppgaven. 

 

 

c. Drømmeverkstedet 
 

Kontaktperson/hovedleder:  Christel Smith-Gahrsen,  

    Tlf. 481 57 298 
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Epost:    Christel.Smith-Gahrsen@kristiansand.kommune.no 
 

Navn på ledere: Beata Strand, Lars Ivar Bratsberg, Kirsti Iglebæk og Christel Smith-Gahrsen. 

(Janne. Skovly frem til sommeren 2019). 
 

Oppmøtet på kveldene med Drømmeverkstedet har vært rundt 10-25 – snitt på 15 (20-34) barn i 

alderen 1.-5. årstrinn. 

 

I høst la vi Drømmeverkstedet til torsdager- rett etter øvelsen til Korijus. Dette førte til at vi mistet 

en del barn, men vi fikk også mange nye. Alt i alt har det vært en suksess å flytte 

Drømmeverkstedet til torsdager- både med tanke på at vi på den måten har fått flere barn fra 

Justvik-området til å komme, samt at det er enkelt og «ryddig» å markedsføre at torsdager er 

«Barnas dag» i Justvik- med ulike tilbud for barn.  

Det har vært noen utskiftninger med hensyn til medarbeidere på Drømmeverkstedet dette året, og 

pr. 01.01.2020 så er ledergjengen i Drømmeverkstedet relativt stabsdrevet. (tre av fire er ansatt) I 

tillegg til ledergjengen så har vi tre «trainees»: Dette er jenter på ungdomstrinnet som er med som 

hjelpeledere. Denne ordningen fungerer godt, og vi har «snappet opp» at det er barn som nå går på 

5. trinn som planlegger å bli «trainee» til neste år når de er blitt for gamle til å gå på 

Drømmeverkstedet.  

Når det gjelder alderen på de som er på Drømmeverkstedet, så ser vi at snittalderen har gått ned 

etter sommeren. Det er relativt få i aldersgruppen 4.- 5.trinn. Dersom dette er en trend som 

fortsetter, så må vi eventuelt vurdere å ta noen grep. Vi «mistet» en gjeng fra 5. trinn da vi flyttet 

Drømmeverkstedet til torsdager, så det er godt mulig at det bare er en midlertidig trend at det er få 

«eldre» barn på Drømmeverkstedet. 

Til slutt må det nevnes at vi ser at det nå er flere foreldre som blir værende i kjelleren ved henting 

av barna. Noen foreldre er til og med tilstede under hele Drømmeverkstedet, og vi har en pappa 

som vi også kan bruke som leder på aktivitetene. Alt i alt så er det en hyggelig atmosfære når 

foreldrene kommer for å hente barna, og det er en lett «setting» å slå av en prat og eventuelt smake 

på det som barna har laget på matlagingsgruppa.  
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6. UNGDOMSARBEIDET 
 

4.3 Unge 
 
Ansvar for oppfølging av område 4.3 er trosopplæringsutvalget. 
 
Hovedmål til 2020: 
 
Ungdommene opplever tilhørighet til menigheten og vokser i sitt kristne liv. 
 
Delmål: 
- Videreutvikle gudstjenestene på Gimletun med fokus på involvering  
- Tilby flere cellegrupper- også for ungdom og studenter som vokser ut av Gimletun. 

 

a. Ungdomsgruppa på Gimletun 
 

Kontakt person: Thomas K. Pedersen (langtidssykemeldt fra sommeren 2019) 

E-post:   Thomas.Pedersen@kristiansand.kommune.no 

 

Styremedlemmer: Thomas K. Pedersen (leder), Line Hauge, Kristoffer Holtskog. 

 

I tillegg har disse vært med som ledere: Johanna Hidle, Emma Kaspersen, Ingrid Wergeland, 

Miriam Jærnes, Mari Gumpen Hansen, Vilde Sjøstrøm-Orf. 

 

Ungdomsgruppa har hatt møter hver fredag kl 19 bort sett fra i skoleferiene. 

 

I løpet av våren 2019 utarbeidet Thomas Pedersen sammen med lederne en god plan for 

ungdomsgruppa, møtefundament og en brosjyre om Vil du bli en ungdomsleder? 

Menighetsrådet behandlet planene i sitt mai-møte, og ungdomslederne hadde deretter en 

helgesamling hvor de la planer for høsten med utgangpunkt i dette. 

Ungdomsgruppa har slitt med synkende deltakelse, og det var viktig å få tatt tak i dette. 

Dessverre ble ungdomsarbeider Thomas sykemeldt fra august 2019, og har vært det siden. 

 

Høsten 2019 overtok Erlend S. Hanisch og Victoria Larring som ungdomsarbeidere (vikarer frem 

til 311219) i Oddernes menighet, med hovedfokus på Ungdomsgruppa på Gimletun. 

Ungdomsgruppa besto høsten 2019 i 14 fredagskvelder inkludert kick-off og semesterfest. 

Kveldene har startet med møte med lovsang, andakt og lek fra klokken 19, og har hatt forskjellig 

innhold etter antall ungdommer som har kommet. Vi har brukt kanaler som 

konfirmantundervisningen, tekstmeldinger og Ungdomsgruppas snapchatkonto for å nå ut og 

invitere. 

Fredag 23. august var det kick-off på Gimletun med tur til Sport og Moro, og pølser og leker på 

Gimletun etterpå. Kick-offen hadde et oppmøte på ca. 20 ungdommer, fire 8. klassinger foruten 

om konfirmanter. I løpet av høstsemestret ble det også arrangert Bad Taste-party på Gimletun for 

konfirmantene, semesterfest med tre påmeldte og grøtfest med én påmeldt som ble avlyst.  

Da ungdomsgruppa startet opp høsten 2019 var det ingen fast deltakerkjerne utover 

«ledergjengen» på 5 jenter i videregåendealder. Vi har opplevd det som utfordrende å få 

konfirmantene til å komme på Ungdomsgruppa. Dette kan ha flere årsaker, men noen av 

konfirmantene har uttrykt at de har mye å gjøre på fritiden med idrett og andre aktiviteter. I tillegg 

har det ikke vært en fast gjeng med konfirmanter i arbeidet som har invitert med seg andre 

konfirmanter. Oppmøtet på Ungdomsgruppa (etter kick-off) har vært mellom 0 og 14 stk. Det 

vanlige var et oppmøte på 1-3 ungdommer. 
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Som følge av at det flere ganger ikke møtte opp noen ungdommer, besluttet AU at 

Ungdomsgruppa dessverre måtte legges på is fra nyttår. Det er nå tatt initiativ til å se på 

hele ungdomsarbeidet på nytt, og hva vi skal gjøre for å nå og rekruttere de til menighetens 

arbeid. Det er ved stort vemod i menighetens langvarige ungdomsarbeid på Gimletun er 

kommet til det punktet at Ungdomsgruppa for tiden ikke er aktiv. 

 

 

G. MISJON 
 

 

MISJON – strategiområde 5 
 
Ansvar for oppfølging av område 5 er misjonsutvalget. 
 
Hovedmål til 2020: 
 
Styrke engasjementet for misjon. 
 
Delmål: 
 
- Engasjement for misjon skjer i samarbeid med menighetens øvrige utvalg og er en 
 integrert del av menighetsarbeidet. 
- Sende ut misjonær fra Oddernes menighet. 
- Integrere våre nye landsmenn i menigheten. 
 

 

1. MISJONSUTVALGET 
 

Kontaktperson: Gunnar Mollestad, Eidshaven 42, 4633 Kr sand, tlf 908 21 405 
 

Øvrige medlemmer: Torbjørg Jensen (nestleder) Toril Steinarson, Valgerd Jore og  

  Thor Erling Holte. 
 

Kontaktperson; Gunnar Mollestad; Eidshaven 42, 4634 Kr sand; 90821405 
 

I løpet av 2019 har misjonsutvalget hatt 4 (5, 5) utvalgsmøter. Hvert utvalgsmøte har en bibelsk 

åpning og avsluttes med bønn. 
 

Misjonsutvalget har samme hovedmål og delmål som foregående år (se over). 

 

Refleksjoner;  

Misjonsuvalget forsøker å fokusere på tematikken omkring begrepet "misjon." 

Det er et ønske at misjon blir en integrert del av hele menighetens arbeid. Vi trenger en fornyelse 

av misjonsbegrepet i vår tid! Hva betyr misjon i dag?  

Vi trenger en re-vitalisering av misjonsbegrepet, inkludert dimensjonen omkring det vanlige livet 

som "hverdagskristen" med alle dets potensielle muligheter for å dele troen med andre 

mennesker.  

 

Misjonsutvalget har som tidligere år hatt regelmessige samlinger gjennom året på Oddernes 

menighetshus, og det er alltid inspirerende med slike treffpunkt. Oppmøteantall omkring 30-40 

personer.  

 

Arrangementer i regi av misjonsutvalget i 2019: 
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14. februar: Madagaskar-kveld i Oddernes menighetshus sammen med HALD studentene.  

  Oddernes har 2 praksis-studenter fra Madagaskar i skoleåret 2018-19.  

 

28. april: "Moro-med-misjon" i Oddernes menighetshus i forbindelse med Barnas   

  gudstjeneste. Arrangement i samarbeid med NMS og HALD-studentene.  

 

12. mai: Salmekveld i Oddernes menighetshus i samarbeid med kantor Ian Richards.  

 

26. september Info om tjenesten som ambulerende prest i Øst-Afrika for Norsk kirke i Utlandet 

  ved Øyvind Aadland i Oddernes menighetshus.  

 

SMM-prosjektet for perioden 2018-2020 tilfaller Misjonsalliansen arbeid i Liberia.  

 

Økonomisk mål for misjonsprosjektet 
 

2019: Mål kr 80.000 (kr 93.578 overført til Misjonsalliansen. 

2018: Mål kr 80.000 (kr 90.811 overført til Liberia – Misjonsalliansen). 

2017: Mål kr 70.000 (kr 85.687 overført til SAT-7 - NMS). 

2016: Mål kr 70.000 (kr 90.811 overført til SAT-7 - NMS). 

2015: Mål kr 70.000 (kr 73.939 overført til SAT-7 - NMS). 

2014: Mål kr 50.000 (kr 67.396 overført til Lærerløft i Nepal - HimalPartner). 

 

Pengene er kommet inn ved kollekter, fra kvinneforeningen og egne gaver fra folk i menigheten. 

 

Offer i 2019: 
 

Prosjekt 2019 2018 2017 

3002000 Israelsmisjon 850 6917   

3003001 Brave Heart     8614 

3006000 Den norske Sjømannsmisjon 12029 6227 6772 

3007000 HimalPartner 4885 6537 7468 

3009001 NMS 35987 42627 6110 

3012000 Stefanusalliansen 5388   7232 

3015000 Normisjon 9079 8642 7669 

3016000 Misjonsprosjekt Justvik  5149 6660 4332 

Musikk gir liv 5000   7790 

3090000 Korsvei 8042     

3099000 Menighetens misjonsprosj.   93578 82422 80394 

3100000 Agder Døveforening, NMS    3312 11171 

3103000 Blå kors 8285     

3105000 Det Norske Bibelselskap 8652 8652 8724 

3106000 Det teol. Menighetsfakultet     6182 

Lund menighet (museet)   4460   

3110000 Kirkens Nødhjelp   2450   

3111000 Kirkens SOS 4696 5308 6866 

3114000 KUP 16954 14093 14327 

3115000 NKSS (laget)   14686 4455 

3117000 Norsk Gideon avd. Kr sand       

3119000 Vest Agder sønd.sk.krets 6452 1274 7110 



30 

 

3120000 Åpne Dører   11092   

3148000 Kristent innvandr.arb. KIA 5222 6471 6937 

3150000 Hald Internasjonale senter 3312     

3154001 Evangelisk Orientmisjon 8420   9491 

3171000 Join good forces   4835 4950 

3177000 Strømmestiftelsen 4996 6444   

3186000 NLA Mediehøgskole     2961 

3180200  Mercy Center 7988 4870 16971 

3192000 Shalam 7705 8998 7721 

3252000 Mercy Ships 1180     

3269002 MAF 6663     

Julaften Kirkens Nødhjelp                   30982     

Julaften Normisjon   35309   

Julaften - totalt     41309 

 301494 292286 244247 

Budsjett inkl Justvik 273500 273500 275000 
 

 

2. Oddernes Normisjonsforening 
 

Kontaktperson  Oluva Laksa, Vigeveien 20b, 4633 Kr.sand,  

tlf 948 70 842 

   epost: Oluva.Laksa@gmail.com 
 

 

Foreningen startet i 1996, og de aller fleste medlemmene hører hjemme i Oddernes. 

Samling er en gang i måneden, hvor vi tar frem misjonærbrev som er kommet, samtaler om 

det som står der og ikke minst ber over det. 

Vi samler inn til prosjekter i Normisjon. For tiden er det «Godt nytt til fjellfolket» - dvs 

bibeloversettelse til et av språkene i Bhutan. 

Vi mistet en i foreningen i august (dypt savnet), og fikk heldigvis et nytt medlem i høst. 

 

 

3. Oddernes kvinneforening for NMS 
 

Kontaktperson: Aase Eidet, Holdalsnuten 12, 4633 Kr sand, tlf. 416 75 542 

 

    Alfhild M. Skar, Trymsvei 5, 4631  Kr sand, tlf. 38 09 20 12 

   Klara Kleveland, Smiedalen 29, 4630 Kr sand, tlf. 911 52 771 

   Astri Marie Ravnaas 

 
Har møter siste mandag i måneden, i 2019 kl. 12.00 – 13.30, (fra 2020 kl 11.00 – 12.30).  

I snitt møtte 22 (20) damer til samling i kirkestua.  Foreningen arbeider for et sosialt og åndelig 

fellesskap med misjonen som det sentrale.  

Det ble samlet inn penger til NMS’ arbeid i Estland, til NMS lokalt, til NMS’ Julemesse og til vår 

egen Høstmesse. 

Vi har enkle møter med andakt, bønn, opplesning, sang og samtale.  Til hvert møte har vi besøk av 

en foredragsholder/taler. Det blir laget eget program for hvert semester. 
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Vi hadde 5 møter på våren og 4 møter på høsten.  Alle har med seg matpakke og kopp, kaffe og te 

serveres. 

Vi slutter også opp om møter, fester og turer som NMS arrangerer her i vårt eget menighetshus, på 

Sørlandstunet og Havglimt. 

 

 

4. Kokleheia Normisjonsforening 
 

Kontaktperson: Nora Paulsen, Trymsvei 9, 4630  Kr sand,  

    tlf 977 46 550 
 

Vi er 8 damer fra Kokleheia/Lund som har vært sammen i over 30 år, og samles i hjemmene 5-6 

ganger i året. Vårt hovedmål er å støtte Normisjon økonomisk.   

Vi samtaler om ting som opptar oss og inviterer jevnlig andaktsholdere og misjonærer som vil 

komme og dele sine tanker og opplevelser med oss. 
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H. KULTUR 
 

 

 

KULTUR – strategiområde 6 
 
Ansvar for oppfølging av område 6 er kulturutvalget. 
 
 

Hovedmål til 2020: 
 
Mangfold innen musikk, kunst og kultur skal åpne for forkynnelsen av evangeliet i videste 
forstand. 
 

Delmål: 
 
- Konserter / kulturkvelder / salmekvelder hvert semester. 
- Etablering av forsangergrupper og band. 
- Økt samarbeid med lokale krefter og kunst-/kulturinstitusjoner i 
 nærmiljøet/regionen. 
- Få vedtatt en kirkemusikkplan for Oddernes sokn. 
 

 

 

1. KULTURUTVALGET – NYTT 

KIRKEMUSIKKUTVALG 
 

I 2017 vedtok menighetsrådet at kulturutvalget skulle avløses av et kirkemusikkutvalg.  

Sistnevnte er under etablering.  

I 2018 ble det vedtatt en kirkemusikkplan for Oddernes sokn. 

 

 

2. KONSERTER / KORARBEID 
 

a. Konserter i Oddernes kirke 
 

Følgende arrangement har vært holdt i Oddernes kirke/menighetshus i 2019: 

 

17. april pasjonskonsert (dagen før skjærtorsdag) 

Dette var en orgelkonsert ved Ian Richards med musikk av J.S. Bach, Brahms, Marcel Dupré m.fl.  

 

12. mai ble det arrangert salmekveld i menighetshuset der vi sang salmer fra Norsk Salmebok 

(2013) med tema vår og påske. 

Den 29. nov ble det arrangert førjulskonsert i samarbeid med Anne-Lise Aadland. Oddernes Soul 

Children deltok, og et sammensatt vokalgruppe med solister og instrumentalister. Inntektene gikk 

til Mercy Training Center i Etiopia. 
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Torsdag 5. desember ble det arrangert julesalmemaraton fra kl 18.00 – ca 21.00. Tre kor deltok – 

Bedehuskoret fra Bedehuset i Dronningensgate, Lund kor, og JO-koret. Det var korsang og 

fellessang mer eller mindre kontinuerlig. Alle julesalmene i Norsk Salmebok 2013 ble sunget fra 

nr 27 – 72 samt en del andre man gjerne forbinder med jul, som f.eks Nordnorsk julesalme og 

Deilig er den himmel blå. Det var god stemning og flere ytret ønske om at dette kunne arrangeres 

igjen!  

 

Sommeren 2019 var det orgelkonserter (Orgelsommer i Kristiansand) som tidligere. Det ble 

holdt til sammen 9 konserter. I år var det to unge organister som spilte en konsert hver, Markus 

Tähti Dunseth (Holmestrand) og Espen Takle (Grimstad). Ian Richards spilte resten av konsertene. 

Konsertene som de unge organistene spilte, var blant de best besøkte konsertene.  

 

Det har vært andre konserter (utleie). Disse er ikke tatt med her. 
 
 

Konserter i kirkene: 

 

 2019 2018 2017 2016 

Konserter. 14 14 18 15 

Deltakere 887 706 1.101 756 

 

Konserter der arrangøren leide kirka, er ikke tatt med her. 
 

b. Konserter i Justvik kirke 
 

1. desember ble holdt julekonsert ved barnekoret Korijus, JO-koret, musikere og solister.  

 

 

3. KORENE 
 

a. JO-koret 
 

Dirigent:  Hanne Kristin Sigmond, Håkon den godes vei 4 D, 4633 Kristiansand S 

Telefon:  902 38 025  

E-post:   hsigmond@gmail.com 

 

Pianist:  Lina Beisland.  Sekretær: Linda Rekedal Våge. 

 

Øvelser i Justvik kirke annenhver onsdag i oddetallsuker kl.19.30 – 21.30. 

«JO» står for «Justvik-Oddernes». Koret er rettet mot voksne og har et variert repertoar for blandet 

kor, med fokus på forskjellige stilarter. Det skal være lav terskel for å delta.   

  

Koret hadde øvingshelg på Rosfjord strandhotell 2. -  3. februar. I tillegg deltok koret på 

gudstjenestene i Justvik kirke 10. februar og Oddernes kirke 10. mars. 

Koret hadde også en cafékonsert i Justvik kirke 8. mai. 
 

På høsten sang JO-koret på samlingssøndagen i Oddernes kirke 8. september og på gudstjenesten i 

Justvik kirke 22. september. Koret deltok også på kveldsmøte i Vennesla menighetshus 15. 

oktober og allehelgensgudstjeneste i Oddernes kirke 3. november. Årets siste opptredener var på 

julekonsert i Justvik kirke 30. november og på arrangementet «Alle julens salmer» i Oddernes 

kirke 5. desember. 
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b. Oddernes Soul Children 
 

Kontaktperson/ Kristine Gangås Bjørseth. 

dirigent:  Telefon:  911 76 092.  e-post:  kristine.bjorseth1@gmail.com 

    Våren 2019: 

    Marit Alette Øien 

    Telefon:  916 82 893  e-post:  marta.moi@hotmail.com 

Stina Langaard har i løpet av året vikariert som dirigent både på øvelser og opptredener, og Marit 

Alette Øien som tidligere var med som dirigent har også bidratt. 

Medhjelpere/styre: Solfrid Skarning Langaard 404 54 060 epost: langaard75@gmail.com 

    Grete Furnes Vaboen  926 98 522 epost: gfvaboen@gmail.com 

    Hilde Tveit –    954 65 895 epost: tveit@live.com 

    Hilde Breivik   905 97 270 epost: hilde.breivik@gmail.com 

    Evelyn Mollestad  482 64 483 epost: gunnarevelyn@gmail.com 

 

I løpet av 2018 har tilsammen 33 barn (32) - 5 gutter og 28 jenter fra 4. til 10. trinn hatt øvelser i 

menighetshuset hver mandag fra kl.18:30-20:00. 

Vi har dessverre ikke tall for 2019. 

 

Koret har på de fleste øvelsene vært delt inn i to grupper. Det er fremdeles ett Soul Children kor, 

men aldersforskjellen mellom 4.trinn og 9.trinn blir stor. 

Det var stor aktivitet i koret i vår og utpå høsten, men så sluttet dessverre veldig mange. 

 

Etter nyttår har det dessverre bare vært 5-6 jenter, og det har vært vanskelig å fortsette koret. 

Utfordringene har blant annet vært at vi ikke har fått med nye foreldre som har blitt med over tid.  

Selv om vi har hatt supre dirigenter de siste årene, trenger et kor engasjerte foreldre - foreldre som 

ønsker å bidra og som prioriterer kor. 

Hilde Tveit, Grethe Furnes Vaboen og Solfrid Langaard har vært med i mange år som foreldre –

Hilde helt fra starten, men jentene deres går ikke lenger i koret, og da er det naturlig at andre tar 

deres plass.  Men dessverre har ingen av foreldrene påtatt seg denne oppgaven.   

Dette betyr dessverre derfor at koret ikke er i stand til å fortsette. Et Soul Children kor er 

avhengige av engasjerte foreldre! 

 

 Koret har i 2019 strevd med å få nok sangere når de skal opptre, og måtte avlyse både på 

høstbasaren og julaften. 

 Vårens høydepunkt var Soul Church gudstjenesten i Justvik kirke. 

 Til Soul Children Gathering i Grimstad reiste 8 barn. De overnattet ikke, men ifølge 

tilbakemeldinger på Facebook storkoste de seg.  

 Årets finale ble julekonsert med Helene Bøksle 15.desember i Kilden. På denne 

opptredenen var det også med noen jenter fra Justvik kirke. 

 Koret deltok på konserten til Anne Lise Aadland i Oddernes kirke 29/11.  

 

 

c. Korijus barnekor 
 

Kontaktperson: Kirsti Wilson Iglebæk 

Telefon:  916 27 273 

E-post:   kirstiwi@gmail.com / Kirsti.Iglebak@kristiansand.kommune.no 
  

Pianist: Linda Rekedal Våge 

Andre faste ledere: Janne Skovly. 

mailto:gunnarevelyn@gmail.com
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Øvelser for Korijus hver torsdag fra kl. 17.00-18.00. Totalt 25 (25, 27) øvelser i 2019 med 12 (15-

25, 15-25) barn til stede under barnekorets øvelser.  

 

Korijus har deltatt på 2 gudstjenester. Våren 2019 satt vi opp minimusikalen «Å så vakkert».  

I den forbindelse var vi så heldig å ha besøk av Hans Inge Fagervik som har skrevet den. Han sang 

og spilte med oss som var veldig stas. Julen 2019 arrangerte vi julekonsert i kirka vår som vi 

deltok på. 

 

Målet for 2020: 

Et viktig mål er å formidle det kristne budskapet gjennom sangene, og oppleve gleden med sang 

og musikk. Et annet viktig mål er at barna skal bli sett og hørt, både av oss ledere og av resten av 

menigheten. De oppmuntres til å ta utfordringer, og til å se hvilke ressurser de innehar. Dette har 

vi sett kan ha en positiv effekt på både selvfølelse og selvtillit.  

 

d. Jentegruppa 
 

Kontaktperson: Janne Skovly, Ålefjærveien 340, 4634 Kristiansand  

Telefon:  969 90 229 

E-post:   janne@skovly.info 

  

Jentegruppa består av 7-8 (10-15) medlemmer, og har hatt 12 øvelser høsten 2019.  

Våren øvde de sammen med barnekoret Korijus.  

 

Jentegruppa startet egentlig opp for noen år siden som en del av barnekoret Korijus. Det var et 

stort alderssprang i barnekoret (fra 4-13 år), og for å kunne gi de største barna litt større 

utfordringer ble jentegruppa startet opp. I høst begynte de fleste jentene i gruppa på 

ungdomsskolen, og det ble da naturlig å trekke jentegruppa ut av barnekoret og starte opp egne 

øvelser for dem. Vi har derfor det siste halve året hatt egne øvelser hver fredag fra kl. 14.30-

15.30/16.30. 

 

Jentene sang på de fleste ungdomsgudstjenestene i Ungdomskirken på Justvik. De deltok på 

julekonserten og på julegudstjeneste i Justvik kirke. De var også med på julekonsert med Helene 

Bøksle sammen med Oddernes Soul Children i Kilden. 

 

Mål for 2020:  

Jentene kommer også neste år til å delta fast i ungdomskirken. Et mål er også å starte opp et 

ungdomsband og knytte det opp mot jentegruppa. Vi håper at vi ved hjelp av band, sanggruppe og 

ungdomskirke kan bygge opp et større ungdomsmiljø i Justvik kirke. Vi har også som mål å sette 

opp en større konsert i løpet av året. Vi jobber med å finne et nytt navn til jentegruppa, og åpner 

også opp for at gutter kan begynne i gruppa.  

 

 

e. Ungdomsband – Jusvik 
 

Kontaktperson:  Kristoffer Rasmussen 

Telefon:  484 50 824 

E-post:   kristofferrasmussen88@gmail.com 

 

Hovedformålet med bandet er å skape ett band-miljø i og rundt Justvik kirke og Oddernes. Det 

siste året har det vært lite band-aktivitet grunnet få ungdommer som spiller instrumenter. I 2019 
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knyttes band og musikkmiljø i Justvik opp mot oppstart Ungdomskirken Justvik, hvor målet er å 

få et fast band bestående av ungdommer som ønsker å bidra i ungdomsarbeidet. 

”Jentegruppa”, en gjeng jenter (hovedsakelig 8.klasse) som tidligere har vært med i Koijus, blir 

med som faste forsangere i Ungdomskirken.   

 

Mål for 2020: 

Målet for 2020 vil være å jobbe videre med band og forsangere i Ungdomskirken. Sentralt for 

2020 vil være å danne band med ungdommer som spiller et instrument og som ønsker å bidra/være 

en del av Ungdomskriken Justvik.  
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I.  INFORMASJON 
 

 

INFORMASJON – strategiområde 7 
 
Ansvar for oppfølging av område 7 er medieutvalget. 
 
Hovedmål til 2020: 
 
Vi skal nå lengre, bredere og tydeligere. 
 
Delmål: 
 
- Utgi et spennende menighetsblad med tydelig profil og relevans. 
- Oddernes skal ha nettsider som informerer, inspirerer og involverer hele bydelen. 
- Medieutvalget skal være til rådighet for menighetens råd og utvalg innen 
 informasjon og profilering. 
 

 

1. MEDIEUTVALGET 
 

 

Leder:  Philip Kaspersen  e-post: phillipkaspersen@me.com 

 

Medlemmer: Jo Vegard Aardal,   Tlf. 975 70 221 

 Solveig Omland,   Tlf. 958 82 380. 

Hanne-Grete Brommeland Larsen Tlf 915 94 690 

Medieutvalget anser utgivelse av menighetsbladet "Spir" som hovedoppgaven. Gjennom 

menighetsbladet forsøker vi å belyse aktuelle tema i hvert nummer. Vi har menighetens slagord 

«Oddernes menighet – ikke bare søndager» med oss i arbeidet og prøver å la det prege bladet.  

I 2020 vil vi samarbeide mer med staben om å ta i bruk sosiale medier for å nå ut til flere, f.eks 

Facebook og Instagram.  

a. Menighetsbladet 
 

Menighetsbladet «SPIR» blir godt mottatt i menigheten. Vi har gjort endringer både i forhold til 

innhold og utseende. Medieutvalget er et flott utvalg med kreative, dyktige og engasjerte 

medlemmer. Det har ført til mange kreative og konstruktive løsninger.  

 

I 2019 kom menighetsbladet ut med tre nummer, men i 2020 satser vi på fire utgivelser, i tråd med 

at vi oppfatter dette som vår hovedoppgave og at menighetsbladet er den kanalen hvor vi når ut til 

flest lesere.  

 

Menighetsbladet deles ut av frivillige i menigheten. Norpost har tidligere delt ut på 

Justneshalvøya, men la ned distribusjonsnettet i 2019. Vi inngikk da ny avtale med 

Fædrelandsvennen distribusjon, men måtte da dele ut i et større område for å passe inn i deres 

sone. Fædrelandsvennen deler derfor nå ut på Kongsgård I og II, deler av Fagerholt, Eidet, 

Justnesskauen, Kalvehagen og deler av Justvik. 
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b. Informasjon 
 

Facebook: Menigheten har i dag 504 (478) personer som «liker» siden, og håper at stadig flere 

  vil følge menigheten på Facebook.  Her forsøker vi å legge ut aktuell informasjon 

    – og gjerne litt hverdagslig og trivelig oppdatering fra menigheten. 

Flere er administratorer – og det er bra! 

 

Nettsiden: Vi er fornøyd med å bruke nettsidene til Den norske kirke.  

   Det tar mye tid å publisere, men det synes å være verdt det. 

Brosjyrer:  Oddernes menighet forsøker å lage fine brosjyrer, men kommer ikke unna at en 

 del av informasjonen må sendes per brev. Dette fordi vi da er sikker på at 

 informasjonen kommer fram til alle i en målgruppe.  

Nyhetsbrev:  Hver uke sendes det ut nyhetsbrev per mail til rundt 350 epostadresser. Vi kunne 

gjerne fått inn flere epostadresser til utsendingen. 

Instagram: Fra våren 2020 vil vi opprette en egen konto på Instagram. Her kommer vi til å 

publisere installasjonene fra 3G-gudstjenestene slik at de blir tilgjengelige for 

ettertiden, samt andre aktuelle bilder og hendelser.  
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J. ØKONOMI, BYGG OG FORVALTNING 
 

 

ØKONOMI; BYGG OG FORVALTNING – strategiområde 8. 
 

Ansvar for oppfølging av område 8 er utvalg for økonomi, bygg og forvaltning. 
 

8.1 Økonomi: 
 

Hovedmål til 2020: 
 

Økonomi skal ikke sette grenser for gjennomføring av tiltak og ønsket vekst iht. vedtatt strategi. 
 

Delmål: 
 

- Menigheten er gjeldfri innen utgangen av 2018. 
- Økte årlige inntekter med minst kr 125.000 for å opprettholde 2016-nivået. 
- Iverksette nye tiltak for å styrke menighetens økonomi og øke givertjenesten til  
 kr 700.000. 
 

8.2 Bygninger: 
 

Ansvar for oppfølging av område 9.2 – Oddernes menighetshus - er husstyret for 
menighetshuset. 
 

Hovedmål til 2020: 
 

Menighetshuset fremstår som formålstjenlig og attraktivt for menighetsbruk og utleie. 
 

Delmål: 
 

- Huset er gjeldfritt. 
- Toalettene er nyoppusset. 
- Planer for oppgradering av kjøkken er påbegynt. 
 

Oddernes kirke. 
 

Hovedmål til 2020: 
 

Kirken er en severdighet for hele landsdelen.  Kirkebygget må sikres nok midler gjennom 
fellesrådet til å kunne fremstå i den stand vi ønsker det skal være. 
 

Delmål: 
 

- Elektriske kabler til ovner og lampetter i kirkesalen er skiftet ut. 
- Lydanlegget i kirken styres trådløst. 
- Steinsetting av inngangspartiet. 
 
Ansvar for oppfølging av område 9.2 – Justvik kirke - er utvalg for Justvik kirke – delegert til 
husstyre for Justvik kirke. 
 

Justvik kirke. 
 

Hovedmål til 2020: 
 
Justvik kirke skal møte reelle behov og skape nærhet og trivsel i nærmiljøet. 
 

Delmål: 
- Uteområdet er steinsatt. 
- Kjellerlokalet er oppgradert til vedtatt bruk. 
- Bordene i kirken er fornyet. 
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1. ØKONOMIUTVALGET – givertjenesten 
 

Kontakt person: Alf Helgeland, Gimlekollen 6, 4633 Kr sand, tlf. 416 27 018 

   e-post:  alfhelgeland@gmail.com 
 

Øvrige medlemmer er Svein Kaldestad, Håkon Omland, Torbjørn Ravnaas, Ingvar Kallevik, Jan 

Olav Sagedal og Thor Erling Holte. 
 

 2019 2018 2017 2016 

Antall givere 125 132 139 146 

Giverbeløp 612.193 629.820 608.620 472.650 

Innbetalt 604.369 622.325 604.307 537.932 
 

Totale utgifter til menighetsfinansierte stillinger har vært (ca-beløp): 
 

 2019 2018 2017 2016 

 677.140 684.701 604.279 503.264 
 

Givertjenesten blir belastet med lønnskostnadene for ungdomsarbeider (50% stilling, men 35% 

belastes menigheten), diakon (50% stilling), trosopplærerstillingen (ca 20% andel), kontor (10%).  
 

Dessverre har også i 2019 flere faste givere falt fra på grunn av dødsfall, uten at noen nye er kommet 

til. 
 

En gjennomsnittsgiver i Oddernes gir i dag  

  kr 4.898  (i 2018 kr 4.771, kr 4.379) i året  

– dvs. ca  kr 408   (397, 365, 365) i måneden.   

For å nå målet på kr 700.000 innen 2020, trenger menigheten at hver giver øker det 

månedlige beløpet med ca kr 60 (eller kr 40 etter skatt).  

Videre er håpet at Oddernes skal få mange nye og yngre givere. Det trenger Oddernes menighet 

for å utvikle seg som vi alle ønsker.  
 

Antall givere pr aldersgruppe (tallet stemmer ikke helt da noen givere er registrert som to givere, 

men bare en skal ha skattefradrag og noen har ikke ønsket å oppgi personnummer): 
 

Under 30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 Over 90 

1 3 11 28 25 37 28 6 
 

Er det en stund siden du har vurdert beløpet på din faste givertjeneste til menigheten? 

Vi tenker ofte ikke over at pengeverdien synker år for år. Menighetens utgifter stiger i takt med at 

pengeverdien synker. I tillegg kommer at vi øker aktiviteten i Oddernes. Det krever også økte 

inntekter. Derfor ber vi deg som trofast giver å vurdere muligheten for å øke beløpet du gir – enten fast 

eller ved å gi et engangsbeløp. Her er noen eksempler på utvikling hva menigheten får for pengene: 
 

Startet du givertjenesten din i 1985, må kr. 100 økes til kr. 245 for å ha samme verdi i 2019 

Startet du givertjenesten din i 1995, må kr. 100 økes til kr. 161 for å ha samme verdi i 2019 

Startet du givertjenesten din i 2005 må kr. 100 økes til kr. 132 for å ha samme verdi i 2019 

Startet du givertjenesten din i 2015 må kr. 100 økes til kr. 108 for å ha samme verdi i 2019 
 

Oddernes menighet er svært takknemlig for hver eneste faste giver – uansett månedlig beløp! 
 

Årlig beløp Månedlig Skattefradrag 
2019 

Din «utgift» 
pr mnd 

Kr 3.600 Kr 300 Kr 828 Kr 231 

Kr 4.800 Kr 400 Kr 1.104 Kr 308 

Kr 6.000 Kr 500 Kr 1.380 Kr 385 

Kr 12.000 Kr 1.000 Kr 2.760 Kr 770 



41 

 

 

Totalrammen for skattefritak for hver enkelt av oss er i 2019 kr 50.000.  

 

Anonymitet. 

Givertjenesten er en del av økonomiutvalgets oppgaver, men hvem som er med i givertjenesten og 

da selvsagt også gavebeløp, er bare kjent for menighetens daglige leder. 

 

2. Regnskap og økonomi 
 

Regnskapet for Oddernes menighet føres i henhold til krav satt i Kirkeloven: All virksomhet i regi 

av menighetsrådet inngår i regnskapet.  Over- eller underskudd på de respektive områdene føres 

på egne fond for hver virksomhet. 
 

Menigheten benytter seg av Kristiansand kommunes regnskapssystem, og regnskapet blir revidert 

av Agder Kommunerevisjon.  Regnskapet er pr. dato ikke revidert og heller ikke avsluttet.  

Revidering vil først skje i april 2020, og endelig regnskap forventes ikke ferdig før tidligst i mars. 

For spesielt interesserte, kan regnskap hentes på menighetskontoret. 

Regnskapet godkjennes av menighetsrådet, og er således ikke en årsmøtesak. 
 

Alle regnskapstall er foreløpige.  Det kan komme endringer etter at revisjon og årsoppgjøret 

er foretatt. 
 

De store bidragene til menigheten i 2019 er 
 

 2019 2018 2017 2016 

Givertjeneste 604.369 622.325 604.307 537.932 

Messe/lotterier 247.404 214.767 228.439 182.317 

Kirkeoffer 224.436 246.697 213.894 201.057 

Utleie av lokaler 222.100 244.300 273.225 183.415 

Annonser 108.800 101.000 127.500 118.000 

Gaver 123.886 1.029.746 83.318 149.475 

Trosopplæringsmidler 635.110 619.517 595.759 592.000 

Tilskudd fra 

Fellesrådet 
155.950 128.410 169.306 123.761 

 

Driftsresultatene har vært: 
 

 2019 2018 2017 2016 

Inntekter 3.229.733 4.240.070 3.322.317 3.234.815 

Utgifter 3.192.496 3.361.896 3.179.566 3.228.240 

Overskudd 37.238 878.804 142.751 6.575 

Budsjettert resultat +52.500 -180.568 0 0 
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a. Inntekter 
 

Alle total tall inkluderer Oddernes og Justvik. 
 

Totale kirkeofringer var i 

 2019 2018 2017 2016 

Totale kirkeofringer 524.999 541.467 502.117 482.880 

Ofringer til andre 300.563 294.770 288.223 281.823 

     

 

Kirkeoffer fordeler seg på ca 55% i antall til organisasjoner og ca 45% til menigheten. 

Offer på samtalegudstjenester, konfirmasjonsgudstjenester og julaften teller som ett. 
 

b. Utgifter 
Det er mange utgifter som går gjennom menighetens regnskap, og det er ikke så lett å trekke frem 

enkelte. 

Den største utgiftsposten er lønn til menighetsfinansierte stillinger (inkludert 

trosopplærerstillingen som vi får tilskudd til) 

Kr 1.390.337   (i 2018 kr 1.240.340, kr 969.626 og i 2016 kr 1.039.745). 

 

Fellesrådet dekker lønn til alle faste stillinger (ikke menighetsfinansierte), deler av vedlikehold, 

rengjøring av kontorer, strøm til kontorlokalene og kirken, forsikring, kommunale utgifter for 

kirken.  Så gis det et årlig tilskudd til kommunale utgifter til menighetshuset, vakthold/alarmer, 

alterlys, lyspærer, pianostemming, nattverdutgifter, samt et tilskudd til kontorhold og 

konfirmanter.  Merutgifter til disse postene må menigheten dekke selv, og eventuelle besparelser 

kan beholdes av menigheten. 

Øvrige utgifter må dekkes av menigheten. 

 

c. Årsoppgjør 
Over- eller underskudd på menighetens virksomhetsområder blir ved årsavslutningen belastet eller 

tillagt deres respektive fond.  Regnskapet skal til slutt være = 0. 

 

d. Fremtiden 
Den norske kirke blir mer og mer avhengig av egne offer og givertjeneste. Heldigvis har Oddernes 

menighet en del trofaste givere – og det takker vi hjertelig for! 

Utfordringen for 2020 er også å øke inntektene, selv om vi ser at de siste årene har det på flere 

områder vært nedgang. Fra 2018 til 2019 falt de ordinære kirkeofringene med 3% (men fra 2017 

til 2018 økte det med 8,0%). 

Vi må også være veldig bevisst på kostnader, og da spesielt på menighetens arrangementer.  Et 

fåtall av disse gir overskudd. 

Menigheten er helt avhengig av en forutsigbar givertjeneste.  Gjennomsnittsalderen på giverne er 

høy.  Den største givergruppen er mellom 70 og 80 år, og over 50% av giverne er over 70 år.   

Fremover er det blant annet trosopplæringen som blir en økonomisk utfordring.  Det er også en 

stor utfordring om vi kan klare en enda større satsing på ungdomsarbeid og unge familier. 

Det stilles derfor igjen forhåpning om en fornyelse og foryngelse i givertjenesten. 

 

3. Husstyret for menighetshuset 
 

Kontaktperson:   Tor Litland, Arenfeldtsvei 21, 4630  Kr sand, tlf 907 21 127, 

   e-post: tor.litland@gmail.com 
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Øvrige medlemmer:  Tore Jernæs, Svein Egil Eidet, Mai Britt Gripp Bay, Liv Irene P. Sødal og 

   Thor Erling Holte. 

 2019 2018 2017 2016 

Overskudd 214.394 104.670 151.146 41.192 
 

Dette har ført til at menighetshuset pr 31.12.2019 har et oppussingsfond på kr 752.532. 
 

Husstyret har ansvar for drift og vedlikehold av menighetshuset, og har i 2019 stått for PEP-fest, 

stor dugnadsinnsats og høstbasaren.  Husstyret har stått for en uvurderlig innsats ved å gjøre et 

aller meste av dette på dugnad! 
 

Basar / loppemarked (brutto) 
 

 2019 2018 2017 2016 

Innkommet 199.307 207.867 186.219 172.602 
 

Kombinasjonen loppemarked-basar er meget vellykket, da arrangementene trekker publikum til 

hverandre. Flere fikk ikke kjøpt de loddene de ønsket, da trykket i menighetshuset er veldig 

konsentrert fra kl 11.30 til ca kl 13. Men gevinstene er like fine etter kl 13, så det hadde vært et 

ønske at flere kom senere på dagen – da er det både ledig sitteplass og gode muligheter for å få 

kjøpt lodd! 

Det er vanskelig å anslå folkemengden, men et tall kan være rundt 1200 som er innom denne 

dagen.  En stor takk til de rundt 10-12 personene som er med i tilrigging og opprydding i dagene 

før og etter og de i år 94 (88, 73, 84) frivillige som var med og hjalp under arrangementet. 

Når det gjøres om til at det kom inn kr 738 (770, 689, 640) pr minutt som vi holdt på, så ser man 

hvor viktig høstbasaren er for menigheten.   

En hjertelig takk til dere alle! 

 

4. Kirkebygg 
 

Oddernes sokn har ansvar for 2 kirkebygg i tillegg til menighetshuset. 

Oddernes kirke er i rimelig god forfatning.  Det er årlige gjennomganger av brannvesenet, alle 

elektriske komponenter fra elektrofirma, og gjennomganger med kirkelig fellesråds 

vedlikeholdskoordinator.   

Det ble i 2016 påbegynt prosess med utskifting av benkevarmere og elektriske kabler. Dette har 

det siden vært jobbet med, uten at man har kommet i mål med hvordan dette kan utføres. 

Det innarbeides i fellesrådets budsjett, og vi har og lagt inn ønske om oppgradering av 

steinsettingen foran kirken. 

I 2018 har det blitt installert nytt varmestyringssystem for kirken (SD-anlegg), og det er kommet i 

bruk i 2019. 

Menigheten har også oppgradert lydanlegget på slutten av 2019, men det er først kommet i bruk i 

2020. 

En alvorlig utfordring med kirken, er at altertavlen er sterkt angrepet av stripet borebille (mår). 

Oddernes kirke er en populær kirke for skoleelever, turister, foreninger osv. med hensyn til 

omvisning.  I 2019 har mange grupper eller skoleklasser (både norske og utenlandske) blitt guidet 

utenom sommersesongen i kirken.  Dette arbeidet er foruten staben blitt utført av Terje Sødal (UIA). 

 

A. Justvik kirke 
 

Justvik kirke har også fått nytt styringsanlegg for oppvarming (SD anlegg), og det er satt i drift i 

2019. Varmen styres nå via rombooking, og glemmer man det – så er kirken kald … Styringen er 

forutsatt å gi en god besparelse (ENØK-tiltak) for kirkelig fellesråd. 

 

Ellers ivaretas vedlikeholdet av kirketjeneren og fellesrådets vedlikeholdsteam. 
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5. Husstyret i Justvik kirke 
 

Kirketjener Harald Stølevik og Jan Mong utgjør husstyret for Justvik kirke.   

 

6. Sommeråpent i Oddernes kirke 
 

Fra 8. juli til 9. august har 5 guider i menigheten sørget for at kirken har vært åpen alle ukedager 

fra kl 11 til kl 14, i tillegg noen kvelder når det har vært konserter og på søndag etter høymessen. 

Disse var:  Werner M. Hausen (og medhjelper Anne Lovise Stensland), Arthur N. Olsen, 

Toril-Tore Steinarson og Marie Holte. 

Det viser seg at mange finner frem til kirken.  De fleste er norske, men også veldig mange 

utlendinger både med og uten tilknytning til kirken.   

Det er jobbet for å få avtaler ifm med cruiseturistene. Flere arrangører ønsker ikke å betale for å 

komme inn, og da står alle turistene utenfor og kikker inn gjennom vinduene. Vi får heller ingen 

info om at de kommer. Er det åpen kirke, kommer de inn, men er det utenom åpningstiden, så blir 

det tilfeldig om vi ser det og de kommer inn. Det er et håp om å få dette inn i bedre rutiner – dvs at 

vi får beskjed og det betales en sum for å åpne kirken. Da vi en søndag holdt åpen fra 9 til 14.30 

og det kom 28 busser, kom det også ca kr 4.500 i «tips» til kirken. 

Alle busser har egen guide, og turistkontoret setter stor pris på at kirken er åpen. 

 

296 personer (226 i 2018, 274 og 347 i 2016) var innom i Sommeråpen kirke. 

 

De fleste har ønsket å se seg om, men flere har også ønsket omvisning eller sitte ned eller få tenne 

lys.  

Flere cruiseturister vandrer på egenhånd opp til kirken – flere med rutebuss og eget kart.  Kirken 

står på det kartet som deles ut fra turistkontoret, og turistkontoret er gode til å be oss komme med 

flere brosjyrer når det er tomt. 

Skal vi få dette til fremover, trenger vi flere guider! Besøkstallet er ikke stort, og det kan være 

dager hvor ingen er innom. 

Det kan og være en mulighet ved å sette telefonnummer til menighetskontoret på døren, og så kan 

en på kontoret løpe bort. Men det vil føre til en del ekstraarbeid. 

 

7. Justnes, Skråstads og Egstø’s legat 
 

Kontaktperson:    Soknepresten. 

Øvrige medlemmer er  Liv Krohn Haraldsen og Liv Irene Pedersen Sødal. 

Thor Erling Holte fungerer som sekretær. 
 

Legatet har i 2019 ikke utdelt midler. 

 

Legatkapital pr. 31.12.19. er kr 460.590 (i 2018 kr 463.010, kr 465.072 og 2016 kr 467.413) 

Kostnadene ved revisjon og gebyrer var kr 6.910 (i 2018 kr 4.376, 4.001 og i 2016 kr 3.682) 

 

Regnskapet revideres av BDO AS, avd. Kristiansand. 
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K. JUSTVIK KIRKE 
 

 

9. JUSTVIK KIRKE 
 
Ansvar for oppfølging av område 9 er utvalg for Justvik kirke. 
 
Hovedmål til 2020: 
 
Opprette Justvik menighetsutvalg. 
 
Delmål: 
- Utvikle gudstjenester og fellesbyggende aktiviteter i Justvik kirke. 
- Gi tilbud om søndagsskole for barn som bor i Justvik og Justnes. 
- Styrke og stimulere nære fellesskap for voksne i Justvik kirke (f.eks. Underveis). 
 

 

1. UTVALG FOR JUSTVIK KIRKE 
 

Medlemmer:  Lars Ivar Bratsberg, Lillian Reitan, Jan Terje Molteberg, Hildegunn Osen, 

   Nils Ivar Evensen, Janne Skovly, Linda R. Våge, Christel Smith-Gahrsen., 

   Kirsti Iglebæk 
 

I 2019 har ikke JMU hatt mange møter. Vi opplever at hensikten ikke er helt tilstede. Vi har fått 

flere medarbeidere i de ulike delene av menighetens arbeid i 2019, men JMU har vi ikke prioritert 

å bemanne, nettopp fordi det er noe uklart hva vi skal gjøre. Det blir først og fremst et utvalg som 

uttaler seg om saker som sendes videre. I stedet vil vi en til to ganger i halvåret arrangere en 

medarbeidersamling for medarbeidere i Justvik kirke.  

Ved utgangen av 2019 har vi 48 frivillige medarbeidere på ulike grupper i kirken.  

 

Ungdomskirken Justvik 

Ungdomskirken Justvik ble startet som et prosjekt våren 2019 med 5 medarbeidere og 2 ansatte. 

Kristoffer Rasmussen er ungdomsarbeider i 10% stilling og Lars Ivar Bratsberg bidro som prest. 

Ungdomskirken Justvik bygger på modellen «ungdomskirken» fra Agder og Telemark 

Bispedømme. Det går i korte trekk ut på at man samles til en gudstjeneste for ungdom kl 18:00 og 

har ungdomsopplegg i kjelleren etterpå. Høsten 2019 kom det et par ungdommer til og vi er ett 

sted mellom 5 og 15 ungdommer pluss ledere på kveldene. Vi fortsetter ungdomskirken våren 

2020 og opplever nå at vi er i driftsfasen. Videre arbeides det med nytt annlegg til 

ungdomsarbeidet, LAN i påskeferien og vi ser frem til at flere ungdommer kommer hit. 

Konfirmantene får dette som en gudstjeneste om de kommer hit.  

 

Refleksjoner rundt arbeidet i Justvik Kirke 

Vi har i stab jobbet mye med hensikten til arbeidet i Justvik kirke, og vi har i 2019 beveget mer og 

mer mot at gudstjenesten kl 11:00 er barnevennlige. Det er alltid en undervisning for barn og 

aktiviteter nede i kjelleren under prekenen. Vi opplever at det begynner å bli ett sted hvor folk vil 

ta med seg barna på gudstjenester, og vi har fått gode tilbakemeldinger og flere som har begynt å 

gå på gudstjenestene. Det å drive en kirke på ett sted hvor det finnes to gode frimenigheter gjør at 

vi må jobbe opp mot de som ikke går ett sted fra før og som kanskje ikke tror så mye. Dette er 

spennende og krevende. Det krever at vi kommuniserer evangeliet på en måte folk forstår, og at vi 

forstår nærmiljøet vi er en del av. Det kommer stadig flere og flere barnefamilier til Justvik, og vi 

merker at de fleste som går på gudstjeneste hos oss kommer fra Justvik, Jærnesheia og Ålefjær. 

Antallet som kommer fra Justneshalvøya er ikke så stort. Videre inn i 2020 vil vi fortsette å jobbe 

med gudstjenestene og invitere til felleskapet som vi lager her.  
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L. REFLEKSJONER 
 

ÅRSMØTEREFLEKSJON:  GJESTFRIHET 

DER NOEN LYTTER, KAN ALT SKJE 

«Å lytte er den fremste form for gjestfrihet. Gjestfrihet er ikke å forandre mennesker, 

men å tilby et rom der forandring kan finne sted.»  

Henri Nouwen 

 

Vi har med en lyttende Gud å gjøre, og han inviterer oss til å lytte. Den 

grunnleggende jødiske bekjennelsen handler om nettopp dette: «Hør Israel, Herren 

er Gud, Herren er en!» Her appelleres det til hørselen. 

 

Mor Teresa ble engang spurt hva hemmeligheten bak hennes tjeneste var. «Min 

hemmelighet er enkel – jeg ber». Den nysgjerrige journalisten ville vite hva hun sa 

når hun ba. «Ingenting,» svarte hun, «jeg lytter». «Ja men,», fortsatte journalisten, 

«når du ber, hva sier Gud da?» Og Mor Theresa svarte: «Ingenting, Han lytter». 

 

Han kunne be om absolutt hva han ville, Kong Salomo, men endte opp med dette: 

Gi da din tjener et lydhørt hjerte ... (1 Kong 3,9). Vi inviteres til å lytte i flere 

retninger, til Gud, vårt eget hjerte og vår neste.   

 

Dette handler ikke om at ord er verdiløse, men at der noen lytter, der kan alt skje. Å 

lytte er å gi andre plass, la andre kjenne seg tålt, favnet, sett og vesentlig. 

 

Kan vi ha som mål å fremme kirkens hørsel? Vi ønsker å skape rom i Oddernes 

menighet der vi opplever oss lyttet til. Meditasjonskvelder, «Kurs i Åndelig 

veiledning», samtalemuligheter, gudstjenester og mange, andre fora skaper disse 

rommene. Gud gi at vi kan være en lyttende kirke. 

 

Mange av oss er blitt overasket over hva vi selv har på hjertet når bare noen vil lytte. 

For der noen lytter kan alt skje! 

 

«Å være en god lytter er en nådegave, en gave som man må praktisere uopphørlig. 

Det er kanskje den gaven som har størst helbredende virkning. God lytting gir den 

andre en mulighet til å være, tilbyr et trygt romme å snakke i, dømmer ikke og gir 

ikke «gode råd», men aksepterer den andre som hun er, uten ønske om å forandre 

henne. God lytting tilbyr støtte på et plan som er dypere enn ord.» G Hughes 

 

Sokneprest Jon Andreas 
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M. VEDLEGG 
 

 

STATISTISK OVERSIKT FOR ODDERNES SOKN 2019 
 

 

  2019 2018 2017 

 Medlemmer 8.552 8.496 8.502 

 Medlemmer og tilhørige (dvs udøpte barn 

hvor minst en av foreldrene er medlem av 

Dnk 

8.930 8.899 8.908 

1 Innmeldt 9 7 11 

2 Utmeldt 81 69 86 

3 Døpte i soknet 96 89 104 

4 Ekteskap 36 45 62 

5 Forbønnshandling 2 3 0 

6 Gravferder 74 61 56 

7 Konfirmanter 96 89 63 

8 Gudstjenester på søn- og helligdager 111 112 103 

 Deltakere (høymesser og Thomasmesser) 12.627 13.760 12.978 

 Gjennomsnittlig antall gudstj.deltakere 

ved hovedgudstj Oddernes  

(kl 11, dåpsgtj., konf. og alle på julaften) 

151 165 163 

 Gj.sn. antall deltakere total Oddernes krk 136 142 146 

 Gudstjenester på søn- og helligdager - 

Justvik 
1.761 1.794 1.832 

 Gjennomsnittlig antall gudstj.deltakere 

ved hovedgudstj Justvik  

(kl 11/17, dåpsgtj., konf. og alle på 

julaften, også Ålefjær) 

78 75 80 

8 Andre gudstjenester - Oddernes 33 32 35 

 Deltakere 1.941 2.727 2.617 

9  Gudstjenestedeltakere totalt 15.675 16.487 15.595 

10 Musikk gudstj. / konserter 14 14 18 

 Musikk gudstj. / konserter – deltakere 887 706 1.101 

11 Gudstjenester med nattverd (også inst.) 86 72 68 

 Nattverdgjester 5.411 5.539 5.846 

12 Skolegudstjenester 6 6 6 

 Skolegudstj. – deltakere 1.506 1.390 1.343 

14 Julaften – gudstjenestedeltakere 1.571 1.544 1.743 

13 Kirkeofringer totalt 524.999 543.638 502.117 

 Ofringer sendt videre 300.563 294.770 288.223 

 Øvrige gaver, innsamlinger, messe osv 475.456 404.424 369.043 

 Givertjeneste 604.369 621.930 604.307 

     

     

     

 

 

 



48 

 

 

 
Fra Justvik kirke. 

 

 
 

Yannick og Mbola reiser tilbake til Madagaskar i juni 

(Liv K. Haraldsen, Thor Erling Holte og Ivar Nicolaisen sier farvel på Kjevik). 


