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1. RAPPORT FRA MENIGHETSRÅDET 
 

 

Vinterkulden har satt seg i Randaberg, årsmøtet nærmer seg, og det er tid for 

tilbakeblikk og refleksjoner over året som har gått, 2017. 

 

Som leder for menighetsrådet i Randaberg, kjenner jeg først og fremst på en utrolig 

stolthet og takknemmelighet over arbeidet som skjer i menigheten vår. 

Tusen takk til deg som frivillig, som er med på noe av all den aktiviteten som skjer, 

enten du holder andakt på et møte, eller vasker opp kopper og kar etter en hyggelig 

samling. 

 

Vårt mål er at alle skal føle seg velkomne i vår menighet, bli sett og føle seg vel. Dette 

er en stor og vanskelig oppgave som vi alle må være med å løse.  

 

Året begynte utfordrende med at kirkerådet vedtok å innføre en ny vigselsliturgi for 

vigsling av likekjønnede par. Dette førte til at vi også på Randaberg fikk utmeldelser av 

statskirken, mistet et medlem i menighetsrådet og at enkelte medlemmer i kirken har gitt 

beskjed om at dette er de ikke enige i. Vi må likevel som en del av statskirken forholde 

oss til de lover som er bestemt, og ser at etter at dette er innført legger vannet seg flatt 

igjen, og livet kan gå videre som før. Jeg tillater meg å sitere fra skriften: ”den som er 

skyldfri kan kaste den første sten!” 

 

Videre ser vi i 2017 at våre satsingsområder trenger fokus. Selvsagt er alle saker viktige 

i Randaberg, men vi velger å ha ekstra fokus på arbeidet rundt barnefamilier, hvor 

mange som velger dåp i kirken, konfirmasjonstiden og årene etter den, husfellesskap, og 

givertjeneste. Som vi kan lese i årsstatistikken, synes jeg vi har lykkes med våre 

satsinger. 

 

Så er det en sak som går gjennom 2017 som en rød tråd, og ikke for å røpe for mye av 

årsmeldingen for 2018, men det kan se ut til at dette nå går for en løsning. 

Jeg tenker på Menighetens aktivitetshus i Endrestø. Denne saken vil få en egen 

orientering på årsmøtet, da dette er følelser, skriving i Bygdeblad, møter og mye mer. 

Saken er mer komplisert enn det som du kan få med deg i media, og det har vært mer 

enn en gang jeg har hatt lyst til å kommentere ting jeg leser, men det er bedre å la det 

ligge. Dette tar vi på årsmøtet. 

 

Til slutt må jeg bare få lov til å skryte av våre ansatte. Vi som menighet har utrolig flotte 

medarbeidere som jobber for oss hver dag. Ikke vær redd å fortelle det til dem! Takk for 

innsatsen. 

 

 

Thor Ove Vistnes,     

Leder, Randaberg menighetsråd     
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Menighetsrådet (MR) har i 2017 avholdt 9 møter og behandlet 103 saker. 

 

Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning i 2017: 

MR medlem, leder Thor Ove Vistnes  

MR medlem, nestleder Eivind Emmerhoff  

MR medlem Dan Frode Bø tom. 03.01.17  

MR medlem Irene Karin Solheim  

MR medlem Cecilie Kolnes  

MR medlem Ingunn Nåden Kolnes  

MR medlem Kathrine Davik Vigane  

MR medlem Rita Helen Røgenes Eidhamar tom. 07.11.17 

MR medlem Trond Østerhus Fast medlem fra 04.01.17 

MR medlem (1.vara) Stine Solhaug Staalesen 1.vara fra 04.01.17, perm 

fra 06.11.17 og i 1 år. 

MR medlem (2.vara) Bjørg Johnsen Fast medlem fra 06.11.17 

og i 1 år.  

MR medlem (3.vara) Rigmor Elin Aase Bø 3.vara fra 06.11.17 og i 1 

år. 

 

 

Sokneprest og daglig leder deltar også på MR møtene.  

 

 

Arbeidsutvalget, (AU),  har bestått av Thor Ove Vistnes, Eivind Emmerhoff, Irene Karin 

Solheim, sokneprest og daglig leder.  
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Staben har bestått av følgende personer i 2017: 

Tittel Navn Stillingsstørrelse/kommentar 

Sokneprest Tomas Mjelde Røsbak 100% (20 % permisjon) 

Kirketjener Berit Knoph Bø 100%, (40% kirketjener og 

30% kirkegårdsarbeider i 

Randaberg, 30% vaktmester 

i Grødem)    

Barne-og 

ungdomsdiakonimedarbeider 

Liv Nesse Amundsen  100%, permisjon i 40% fra 

aug.17 og i 1 år.  

Organist Per Kristen Mørk 40% 

Ungdomsarbeider Anne Viste 40%  

Prostiprest Svein Nybø 50% 

Konsulent Hjørdis C. H. Lund 10% , vikar for daglig leder 

Kirkeverge  Rune Skagestad 100% 

Trosopplærer/barne-og 

familiearbeider 

Reidun Goa  60%, vikariat fra 13.02.17-

31.12.17 

Renholder Antje Holtmann 20% 

Prost Kjetil Aano 100% 

Diakonimedarbeider Liv Helene Austbø 70%, felles for Randaberg 

og Grødem menigheter 

Ungdoms-og 

trosopplæringsprest  

Geoffrey A. Holtmann 80%  

Daglig leder Inger-Anne Solem 

Ellingsen 

100% stilling, (20 % perm.) 

   

  :  

Frivillige  

Randaberg menighet er en aktiv menighet. Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre så 

mange aktiviteter uten de frivillige medhjelperne! Menigheten hadde i 2017 rundt 300 

frivillige medarbeidere. De fleste av disse er faste frivillige som f.eks.er ledere på HITS, 

verter på Åpen kirkestue, Middag i stua, medhjelpere på gudstjenesten eller er medlem i 

gudstjenesteutvalget.  

Noen av de frivillige er personer som er med sporadisk, (kanskje bare en gang), på 

trosopplæringstiltak som Tårnagent, Dåpsskolen, Lys våken eller på konfirmasjonsleir.  
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De frivillige er til uvurderlig hjelp for staben, både på faste arrangement gjennom året 

og på enkelt-arrangement i menigheten.  

Alle bidrag er viktig, enten det er «synlige» oppgaver i menigheten, eller oppgaver som 

ikke er så «synlige» for alle. 2.februar arrangerte menigheten frivillighetsfest i kirkestua, 

der rundt 60 frivillige ble satt pris på med god mat, og blant annet besøk av Egil Elling 

Ellingsen, pastor i IMI-kirken. I 2017 ble det også arrangert egne ledersamlinger for 

ungdom, og Slush-kurs for barn som ønsker å være ledere på søndagsskolen. Dette 

arbeidet gjøres i samarbeid med Grødem menighet. Tusen takk til hver enkelt som har 

vært frivillig i 2017!   

 

Inger-Anne Solem Ellingsen, Daglig leder 

 

 

Menighetens aktivitetshus 

Menighetsrådet hadde Menighetens aktivitetshus oppe som sak på 7 av 9 møter i 2017. 

Siden høsten 2015 har menighetsrådet jobbet med videre bruk og drift av huset, og bedt 

om innspill på dette gjennom allmannamøte, flere møter med rådmannen, ordfører, 

varaordfører og representanter fra Viste Hageby velforening, og som egen sak på 

Menighetens årsmøte 03.04.16. Fra juni til november 2017 ble huset leid ut til tre korps, 

men det har ellers ikke lykkes menigheten å finne leietakere med tanke på langtidsutleie. 

Siden Randaberg kommuen eier tomten og huset er regultert til offentlige formål, har det 

ikke vært mulig å selge huset på det private markedet. Menighetsrådet vedtok på sitt 

møte 07.11.17 å akseptere et forslag fra rådmannen til en avtalen fra Randaberg 

kommune om overdragelse av Menighetens aktivitetshus, der menigheten skulle få 25% 

ved et eventuelt salg av huset. Planen var at denne avtalen skulle opp til behandling i 

kommunestyret i desember 2017. Saken ble imidlertid utsatt og senere stoppet i 

formannskapsmøtet. Saken var så oppe til ny behandling i formannskapet 25.01.18.              

I kommunestyret 08.02.18 ble følgende vedtak fattet, (kommunestyrevedtak 04/18): 

«Kommunestyrevedtak 38/92 oppheves.  

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Randaberg menighetsråd på følgende 

vilkår: 

1. Bygget og alle rettigheter overdras til Randaberg kommune for 500 000 NOK. 

2. Dette representerer det hele og fulle vederlag for huset» 

 

Randaberg menighetsråd vedtok på sitt møte 06.02.18 å ta imot dette tilbudet.  

 

I etterkant av kommunestyrevedtaket har ordfører mottatt en begjæring om 

lovlighetskontroll i saken fra tre kommunestyrerepresentanter. Klagesaken skal opp 

direkte i kommunestyremøte 22.mars. Kulturdepartementet har pr. 08.03.18 gitt sitt 

samtykke til at Randaberg kommune kan overdra huset uten noen økonomiske vilkår, 

dvs. uten å kreve tilbakebetaling av tidligere mottatte midler til huset.  
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I anledning av at Randaberg kommune nå overtar huset, vil Randaberg menighetsråd 

rette en stor takk til alle som på ulike måter har vært med å bygge og drifte  

Menighetens aktivitetshus siden oppstarten.  

Det som har blitt sådd i bydelen gjennom ulike aktiviteter på huset, ser vi nå fruktene av 

i form av mange frivillige og engasjerte i kirken. «Guds ord vender ikke tomt tilbake».  

 

 

Kirkebygget og kirkestua   

I 2017 har følgende arbeid blitt utført i Randaberg kirke: 

Det startet opp arbeid med planlegging av innvendig renovering av Randaberg kirke i 

2017. Her er det hentet inn eksterne eksperter, ledet av arkitekt Ole Trodahl og Hove 

Vest.  

Kirkestua er blitt malt utvendig. 

Trappene inn i kirken fra nord og fra øst (sakristiinngangen) er renovert (rekkverk og 

murarbeid). 

Opparbeidet egen plass for plassering av søppeldunkene rett bak Randaberg kirke 

(låsbar for brannsikkerhet).  

Det er kjøpt inn og tatt i bruk robotstøvsuger i kirken og kirkestua. 

Skifersteinene i kirkestua har blitt behandlet. 

Montert nye knotter på alle stolene i kirkestua. 

Det er montert tidsbryter på kokeplate på kjøkkenet i kirkestua (brannsikkerhet). 
 

 

Rune Skagestad, kirkeverge 
 

 

 

 

2.GUDSTJENESTELIVET 
 

 

Randaberg menighet har et rikt og mangfoldig gudstjenesteliv. Det er god oppslutning 

om gudstjenestene og i 2017 var gjennomsnittlig oppmøte på 201 personer pr. 

gudstjeneste på søn- og helligdager. Dette er likevel en liten nedgang fra 2016 hvor 

tallet var 236 personer per gudstjeneste. Vi bør følge med fremover på om dette er en 

tilfeldig variasjon eller ikke.   

 

Menigheten ønsker at gudstjenesten skal være et sted der flere generasjoner møtes. Selv 

om den fungerer slik i dag, så ser vi at noen generasjoner er bedre representert enn 

andre. Derfor må vi fortsette å utvikle oss som fellesskap og søke å forstå hvordan enda 

flere ungdom, unge voksne, barneforeldre m. fl kan trives på gudstjenestene i Randaberg 

menighet. 

 

Våren 2017 gjorde vi noen små justeringer i liturgien for hovedgudstjenestene. Noen 

ledd ble endret og forkortet og et par melodier ble skiftet ut. Bakgrunnen for dette er 

nettopp at vi ønsker å gjøre gudstjenesten mer tilgjengelig for yngre generasjoner og 

mennesker som i dag ikke har tilhørighet til kirken.  
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I løpet av et år har vi mange ulike gudstjenester. Det siste året har vi hatt ”vanlige” 

gudstjenester med dåp eller nattverd, familiegudstjenester, friluftsgudstjenester, 

lysmesse, høytidsgudstjenester, gudstjenester på Vardheim, ungdomsgudstjenester, 

skole- og barnehagegudstjenester med mer. Forskjellige gudstjenester møter og 

engasjerer forskjellige mennesker. Det er viktig å fortsatt ta vare på, og utvikle, 

mangfoldet i gudstjenestelivet vårt. 

 

Vi har mange frivillige som engasjerer seg i gudstjenesten og bidrar med ulike 

oppgaver. Det er inspirerende å se hvor mange som er i sving hver søndag med 

oppgaver i gudstjenesten og på søndagsskolen. Ofte deltar også solister, kor eller barn 

fra trosopplæringstiltak.  

 

Også i år vil jeg framheve det gode samarbeidet vi har med skoler og barnehager i 

forbindelse med jul og påske. Det er god oppslutning blant elevene på disse 

gudstjenestene, og skoler og barnehager bidrar mye i forberedelse og gjennomføring.  

 

Tomas Mjelde Røsbak, sokneprest 

 

 

3. ARBEIDET FOR SMÅBARNSFAMILIER    
 

 

Familieweekend 

Randaberg menighet sin familie weekend 15 – 17.sep 2017 gikk til Stemnestaden 

leirsted like utenfor Aksdal. Det var hele 122 deltakere på weekenden. Det var mulig å 

være så mange fordi 3 familier hadde sin campingvogn som «rom/bolig» for helgen. 

Helgen var flott på mange måter, men først og fremst været var tellende. Randaberg 

menighet har vært her før. 

Weekenden er hovedsakelig lagt opp for barnefamilier – og årets «trekkplaster» var nok 

Jarle Waldemar som var med på deler av leiren. Hans undervisning både for liten og stor 

er fengende. På lørdag hadde han familiemøte, tweens- samling på tidlig ettermiddag og 

et ekteskapskurs på 90 min på lørdagskvelden.  

Målsettingen for helgen er sosialt og siden leiren er tidlig i semesteret er det for å «bli 

kjent»  

Weekend-komiteen hadde til sammen 7 møter før weekenden – med planlegging og 

fordeling av oppgaver. Takk for innsatsen til komiteen bestående av: Asbjørn Thorsen, 

Cecilie Kolnes, Magne Sivertsen, Tord Helland og Hanne Sandal Østerhus.  

Reidun Goa, trosopplærer/barne- og familiearbeider.  
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Middag i stua 

Helt siden «Middag i Stua» ble et konsept i Randaberg menighet - har populariteten 

steget. Selve målgruppen er for barnefamilier, og selve målsettingen er at nye familier 

skal delta på menighetens aktiviteter, og få en tilhørighet til Randaberg menighet. 

Middagen er et lavterskeltilbud uten noe mer forkynnelse enn å synge bordverset. 

Middagen skal ikke koste mye, så prisen per pers er kr 25,-.  Middagen er ikke noe 

gourmet, men det er smakfullt.  

Høsten 2017 øke Randaberg menighet middagstilbudet med en dag ekstra, da 

menigheten fikk midler til å øke satsningen på barne- og familiearbeid. Jevnt over på de 

to dagene, onsdager og torsdager i oddetallsuker, kan vi telle tilsammen120 personer. 

Det er størst oppmøte på onsdagen, som er den dagen alle er vant til fra oppstart. Her er 

menyen kjøttboller i brun saus med potetstappe og grønnsaker.  

Det ble meny endring på høsten. Vi gikk fra spagetti og pølser til «fiskeburger» med 

ferske grønnsaker og pasta.  

På våren hadde vi antall middager:8 

Høsten hadde vi antall middager – på to dager i uka: 12 

Dette er et bra og kjærkommet tilbud fra menigheten til småbarnsfamilier! 

Reidun Goa, trosopplærer/barne- og familiearbeider.  

 

Familiekvelder 

Dette tilbudet er startet og drives av to husfellesskap i menigheten, -Cecilie Kolnes sitt 

husfellesskap og Eivind Emmerhoff sitt husfellesskap. Målgruppa er barnefamilier, og  

målsettingen er at nye familier skal delta på menighetens aktiviteter, og få en tilhørighet 

til Randaberg menighet. Familiekveldene varer lenger enn «middag i stua» konseptet, og 

familiene har da bedre tid til å snakke sammen og bli kjent med hverandre.   

Familiekveldene har til når blitt arrangert på fredager 2 ganger i halvåret – februar og 

mai/juni på våren, og september og november på høsten. Oppmøtet har variert fra rundt 

35 til 55.  

Våren 2018 prøves det ut å ha Familiekvelden på lørdager.  

Reidun Goa, trosopplærer/barne- og familiearbeider.  

 

 

 

Juletrefest for barn i regi av Sentrum søndagsskole og NLM  

Aldersgruppe: 0-100 år. 

Tidspunkt for festen var 4.januar. 180/190 mennesker til stede (trolig en del flere i 

starten av festen). 

Det ble servert pølser og potetstappe, og folk hadde med seg julekakerester, det fungerte 

bra. Elgen Helge delte ut sjokolade til ungene, både skummelt og gøy! 
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Søndagsskolens rollespill var flott, og det var flinke unger! Andaktsholder var innleid, 

og i betraktning av at juletrefesten skal være et lavterskeltilbud, bommet han nok på 

målgruppa. Andakten var lang, og handlet om fortapelse og greier. Han holdt på i 22 

minutter, og folk var sultne og leie, så juletregangen ble amputert, og burde styres bedre.  

 

I etterkant var reaksjonene todelte, og det var et sprik blant arrangørene hvorvidt 

andakten var vellykket eller ikke.  

 

Middagsservering var helt topp, og mange koste seg med fellesskapet etter opplegget 

oppe, det ble rett og slett litt lite mat (men nok kaker).  
 

Liv Nesse Amundsen, barne- og ungdomsdiakon.  

 

Juleverksted etter lysmessen 

Første søndag i advent, 3.desember, ble det arrangert juleverksted på forsamlingshuset 

rett etter lysmessen. Rundt 170-180 barn og voksne deltok. Barna laget flotte ting til jul, 

mens foreldre, besteforeldre og andre drøste rundt bordene. Det var servering av grøt, 

pepperkaker og kaffe. 12 damer stod for innkjøp og gjennomføring av hobbyartikler på 

juleverkstedet: Berit Elisabeth Rygg, Evy Byberg Bø, Ellen Synnøve Ånestad, Bente 

Vistnes Oven, Inger Helene Rygg, Unni Flaa, Kristin Helen Vistnes, Kirsti Årsvoll Bø, 

Kjersti Osmundsen Steinnes, Annelin Rygg Ersland, Ann Elin Østebøvik og Bodil Holm 

Bø. Et husfellskap i Randaberg menighet tar seg av tilberedning av grøt, rigging av bord 

og stoler, betaling osv: Carlotte og Karstein Lerang, Bente Solem Økland og Kjetil 

Økland, Arnt Emil og Elin Frostestad, Lene Randaberg Gundersen og Gunvald 

Gundersen. Uten disse medhjelperne hadde det ikke vært mulig å arrangere 

juleverkstedet, som har en lang tradisjon i bygda!  

Inger-Anne Solem Ellingsen, Daglig leder, Liv Helene Austbø, 

Diakonimedarbeider.  

Åpen kirkestue under høstmarken 

30.september var det høstmarken i Randaberg, og Randaberg menighet arrangerte åpen 

kirkestue for andre året på rad. Barna fikk laget et høst-tre av potettrykk. Det var kafe. 

med servering av lapper og kaffe. Rundt 30 barn og 30 voksne var innom kirkestua 

under høstmarken. En takk til Hjørdis Lund, Bjørg Sivertsen Lauvsnes, Cecilie Kolnes 

som bidrog til gjennomføring av arrangementet.  

 

Inger-Anne Solem Ellingsen, Daglig leder 
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4.TROSOPPLÆRING/ARBEIDET FOR BARN 
 

 

Tidsavgrensede trosopplæringstiltak for barn 

 

Barnebibel til 4-åringer 

Alder: 4-åringer. 

Ansvarlige i stab: Sokneprest 

Antall frivillige: 0 (men det er var med en foresatt for hvert barn) 

Mål for tiltaket: Minne barna om dåpen, at de er i Guds familie og tilhører Jesus. 

Presentere søndagsskolen, barnemusikken og Minising som aktuelle trosopplæringstiltak 

for 4-åringen. Oppmuntre foreldrene til å være trosformidlere. 

Deltakere: 39 barn (57% av de døpte i målgruppen. En liten nedgang fra 61 % fra 2016). 

Antall samlinger: En samling uken før gudstjeneste + deltakelse på gudstjenesten. 

Gjennomføring:  

Alle 4-åringene får brev i posten der de blir invitert til en gudstjeneste der de skal få 

utdelt en barnebibel. I tillegg inviteres de sammen med en foresatt til en samling en 

ettermiddag i uken før utdelingen. Der presenterer vi søndagsskolen og Barnemusikken 

for foreldrene, samt forbereder barna på gudstjenesten og lar dem bli litt kjent i kirka. På 

selve gudstjenesten sang dette året Minising, sånn at barna også fikk se dem. Barna 

fargela også tegninger som var ment å vises på skjerm under gudstjenesten.  

Dette året ble 4-åringene med familier også invitert til å være med på Middag i stua i 

forkant av samlingen i kirka. Dette første til at en eller to nye familier ble med på 

middagen. 

Dette var første gangen alle 4-åringene i menigheten var invitert til samme gudstjeneste 

(tidligere har en del fått bok i gudstjenester på aktivitetshuset om våren og høsten). Det 

førte til at det var nesten for mange til stede på gudstjenesten. Men det er også fint (og 

mindre forvirrende for foreldrene) når alle får bok samtidig. Kanskje skal vi fortsette 

med dette, men kutte/ begrense antall dåp denne dagen? 

 

Tomas Mjelde Røsbak, Sokneprest 
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Aktivitetsdag for 1.klassinger  

Aldersgruppe: 6 år 

Ansvarlig: Ungdoms- og trosopplæringsprest; hele staben hjelper med 

Frivillige: 1 

Mål: Å gi barna et positivt møte med kirken. Å bevisstgjøre dem på at de er en del av 

kirken lokalt og globalt. Å sette fokus på vern av skaperverket. 

I 2016 hadde vi forandret konseptet til førsteklasses pga. manglende felles 

planleggingsdag på Goa og Harestad skole. Vi bestemte oss for å føre konseptet med 2 

samlinger i SFO-tid videre i 2017 selv om det hadde vært mulig å ta alt på en samling 

denne gang. Dette skyldes gode erfaringer fra fjorårets samlinger, selv om levering og 

henting på Goa skole er en ekstra utfordring etter skoletid. 

Samlingene fungerte veldig fint, vi samlet oss i kirka først til en undervisningsbit, før vi 

gikk i kirkestua for å spise og å gjøre noen aktiviteter. Ungene storkoste seg, og noen av 

dem spurte om vi kunne ha dette tilbudet hver uke.  

Til avslutning deltok barna på familiegudstjeneste. De kastet bønnepapirfly, og de var 

med og sang velsignelsen. En fin samling, og mange av ungene var der. Kjekt å kunne 

se dem ekstra når de kommer! 

Oppslutningen gikk ned fra 47% til 28%. Det er vanskelig å finne en forklaring for det. 

Vi ser at tallene har variert veldig sterkt siden vi begynte med dette tiltaket i 2014. 
 

 

Geoffrey A. Holtmann 

Ungdoms- og trosopplæringsprest   

 

 

Årsmelding dåpsskolen Goa  

Aldersgruppe: 7 år (2.klasse) 

 

Ansvarlig: Barne- og ungdomsdiakonimedarbeider og Trosopplærer. 

 

Mål: Barna skal lære og få en opplevelse av sentrale bibelfortellinger. De skal oppleve 

godt fellesskap og møte trygge voksne ledere, slik at de får et positivt møte med sin 

egen kirke. 

I oktober og november ble det gjennomført dåpsskole for barna på Goa skole. Vi var på 

Håland bedehus, noe som fungerer bra, ikke minst siden det er i gangavstand, og vi 

slipper sturet med å hente og bringe.  

Vi hadde 5 samlinger, hvor barna fikk undervisning, sang, spiste, hadde hobbyaktiviteter 

og var sosiale sammen. Samlingene fungerte veldig fint, og igjen er det en styrke å være 

to fra stab, kvaliteten stiger betraktelig når man er flere som kan planlegge arbeidet, og 

evaluere i etterkant. 

Barna var med på en gudstjeneste i etterkant. Der var også Førsteklasses til stede. Fint å 

gjøre stas på dem!! 

Vi ble 12 barn til slutt, og ungene ville helst det skulle vare mye lenger. Hvorfor det 

synker er litt uvisst, men det er et populært tiltak for de som er med.  
 

Liv Nesse Amundsen, Barne-og ungdomsdiakonimedarbeider 



Årsmelding 2017 

Årsmelding 2017               Side 13                             

 

Årsmelding Dåpsskolen Harestad  

Aldersgruppe: 7 år (2.klasse) 

 

Ansvarlig: Barne- og ungdomsdiakonimedarbeider og Trosopplærer . 

 

Mål:  

I februar og mars ble det gjennomført dåpsskole for barna på Harestad skole. Vi valgte å 

være i Kirkestua og ikke på forsamlingshuset som tidligere. Dette fratar oss noen 

muligheter for flere rom, men opplevdes som mye enklere og mye mer oversiktlig.   

Vi hadde 6 samlinger og en gudstjeneste, hvor barna deltok med sanger og lesing.  

Samlingene fungerte veldig fint, og livlige unger fikk være med på mange 

hobbyprosjekter, undervisning, sang og ble godt kjent med hverandre. Vi hadde med 

noen frivillige foreldre, men ser at andelen som har mulighet til å bli med, er synkende. 

Derfor er det en veldig styrke å være to ansatte! 

Det var 32 barn som var med på dåpsskolen på Harestad. Litt synkende prosentandel 

skyldes også FFO, som var et populært tiltak for ungene, og som vi ”konkurrerte” litt 

med.  
 

Liv Nesse Amundsen, Barne-og ungdomsdiakonimedarbeider 

 

Tårnagenthelg  

Alder: 3.klassinger. 

Ansvarlige i stab: Sokneprest  

Medvirkende i stab: Ungdomsprest og trosopplærer  

Antall frivillige: 7 (foreldre til deltakerne) 

Mål for tiltaket: Å bli kjent med kirken og få et positivt forhold til den. At barna skal få 

oppleve kirken som sin og som spennende. 

Deltakere: 36 barn (56% av de døpte i målgruppen. En liten nedgang fra 60 % fra 2016). 

Antall samlinger: Ca. fem timer om lørdagen + gudstjeneste på søndagen. 

Gjennomføring:  

Alle døpte i kullet blir invitert via brev. De får forskjellige oppdrag og får på den måten 

utforsket kirkerommet, tårnet, bibelen og symbolene i kirken. Dette konseptet gjør at 

den gamle kirken vår blir et spennende sted å utforske. 8-åringene sitter ikke i ro, men 

får bevege seg rundt, løse mysterier og oppgaver. Vi spiser også pizza sammen og lærer 

Tårnagent-sangen med mer. Vi mener at vi har funnet en god lokal form på dette i 

Randaberg med masse mysterier som skal løses, og gleder oss over at agent-konseptet er 

midt i blinken for denne aldergruppen. Også tårnagentsangen og deltakelse på 

gudstjenesten på søndagen fungerer godt. Deltakere og foresatte gir gode 

tilbakemeldinger på opplegget. 

Tomas Mjelde Røsbak, Sokneprest 
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Lys våken 

Aldersgruppe 11 år (6.klasse) 

 

Ansvarlig: Barne- og ungdomsdiakonimedarbeider og trosopplærer. Sogneprest med på 

kveldssamling.  

 

Mål: Bli kjent med kirkerommet og lære at det er viktig å være lys våken for Gud og 

våre medmennesker. Gi barn et positivt møte med sin kirke og menighet 

 

Lys Våken ble arrangert 9.-10.desember 2017. Nytt av året var at det var to ansvarlige 

for gjennomføringen hele tiden, barne- og ungdomsdiakonimedarbeider Liv Nesse 

Amundsen og trosopplærer Reidun Goa. Dette fungerte veldig bra, både i planleggings- 

og gjennomføringsfasen. I forkant lot vi oss rive med av SoMe, og lagde video med oss 

selv som vi la ut på Facebook. 

Brev ble sendt ut til 84 barn, og ved fristen var det 17 påmeldte. I dagene fram mot 

arrangementet økte det på, og vi ble 34 barn til slutt. Vi samlet oss for informasjon, 

leker og konkurranse i kirka, før vi delte oss i to og øvde på sang og dans.  

Foreldre disket opp med taco, før Tomas kom og hadde gudstjenesteverksted og 

samling. En av de frivillige ble forhindret av snøfall og sommerdekk, så vi fikk litt 

rydding å ta oss av. Fin samling.  

Vi benket oss i Kirkestua til film (Evan the almighty, slo godt an, få hadde sett den før!) 

og popcorn/pepperkaker, før vi pusset tenner og la oss. Natta forløp rolig, og vi byttet 

nattevakter 02.30. Fram til da var det to frivillige foreldre som stilte som vakter, 

sammen med Reidun.  Da hadde vi en vakt i kirka (våpenhuset, gikk etter hvert til 

sakristiet når det ble for kaldt), mens den andre la seg i Kirkestua med lyd på telefonen. 

Det fungerte veldig greit, og var ingen lyd før vekking! 

Snøfallet gjorde at vi kunne legge bort alle ideer vi hadde til «tidsbruksaktiviteter», for 

her var det snøballkrig og ellevill lek som sto i fokus. Kjekt (men vått og kaldt!!). 

Formiddagen gikk med til vekking, frokost, quiz og øving. Vi la bort omvisning og 

gruppearbeid, og opplevde det var kjekt å sitte sammen med ungene i gruppe, de ville 

også spille spill og «leke», det var kjekt.  Uheldig at ikke teknikere og lydansvarlig ble 

bedt om å komme litt tidligere og øve sammen med oss, det kan en huske på til neste år.  

Gudstjenesten ble flott, barna var involvert i nådehilsen, velsignelse, sang, kollekt og 

satte et sterkt preg på gudstjenesten. Tomas hadde full kontroll på alle han slapp til, det 

var et godt samarbeid mellom han, Reidun med ansvar for sang, forsangere, dans og 

bevegelser, og Liv. Liv hadde preken, og det var flott å merke at barn uten spesiell 

kirketilhørighet «eier» gudstjenesten! 

Til neste år: Det er viktig for planlegging, gjennomføring og frivillige at vi vet hvor 

mange det blir. Kanskje skal en være tydeligere på fristen for påmelding? At barna føler 

seg såpass delaktig i gudstjenesten løftet opplevelsen, dette kan godt videreføres! 

Planlegg gudstjenesteverkstedet litt grundigere i forkant (gikk veldig bra i år, men er 

noen mulige skjær i sjøen), og viderefør at det er to ansvarlige hele tiden.  

 

Liv Nesse Amundsen, Barne-og ungdomsdiakonimedarbeider 
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Bli kjent med søndagsskolen 

Dette er et arrangement for de som er eller fyller 5 år i løpet av det året det mottar 

invitasjon. Arrangementet ble lagt til høsten. Selve arrangement sin målsetting er at de 

skal få bli kjent med søndagsskolen. Det er trosopplærer sammen med søndagsskolens 

frivillige som er ansvarlige.  

Det ble testet ut/prøvd ut en invitasjon til Middag i stua i samme slengen. (noe som var 

velfungerende og bra oppmøte til 4 års boka). Det kom 2 familier.  

På selve søndagen som var kun den ene samlingen kunne vi telle 7 stk. som møtte. De 

fikk full søndagsskole og var fornøyde. Hver og en av de fikk med seg hjem en 

søndagsskole pose med Barnas, info om Middag i Stua, barnekor og program for 

søndagsskolen.  

Dette arrangementet anbefales å endre litt i forhold til innholdsmessig. Om en 

sammenligner det med 4 års boka er det litt vanskelig å trekke barna/familiene til dette 

tiltaket. Det blir et «tomt» tiltak.  

Reidun Goa, trosopplærer/barne- og familiearbeider.  

 

 

Bli kjent med HITS 

Aldersgruppe 10 år  

 

Ansvarlig: Barne- og ungdomsdiakonimedarbeider 

 

Mål: Å gjøre 10-åringene kjent med HITS og lederne der. Å hjelpe barn og foreldre til å 

utvikle gode nettvaner og vise hvordan de kan finne ut mer om tro og kirke på Internett. 

 

I 2017 var det 27 deltakere på BKMH. Vi inviterte spesielt til de to første samlingene på 

HITS, da kom 5.klassingene en liten time før det startet og møtte noen av 7.klassingene 

samt Liv. Vi lekte, snakket sammen og de fikk utdelt ny-testamenter. Vi slo opp i disse 

og ble kjent med testamentene, og flere av 7.klassingene fortalte sine 

favorittbibelfortellinger helt av seg selv! 

De fleste av disse 5.klassingene er nå engasjert i HITS. 

 

Liv Nesse Amundsen, Barne-og ungdomsdiakonimedarbeider 
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Kontinuerlige trosopplæringstiltak for barn 

 

Sentrum søndagsskole  

Søndagsskolen er en velfungerende aktivitet/arrangement i Randaberg menighet. Det er 

mange som kommer til søndagsskolen.  

Til hver søndagsskole er det 3 stk. som jobber i team. De er fordelt med ulike oppgaver 

ut i fra hva de selv kjenner seg komfortable med. En har ansvar for formidling som også 

er inne i gudstjenesten og inviter med seg barna over til søndagsskolen. Den andre har 

ansvar for aktiviteten og den tredje kalles for «potet» og skal fungere der det trengs. 

Også ansvar for å finne en person til «Elgen Helge» som er søndagsskolens maskot.  I 

2017 vant Sentrum Søndagsskole – Randaberg en maskot konkurranse for den kuleste 

maskotteten Det resulterte i 10 gratis billetter til søndagsskolens dag i Kongeparken.  

Målgruppa er barna fra 4 – 13 år fordelt på to grupper. Målsettingen er at flest mulig 

barna skal få høre om Jesus og bli kjent med han.  

Trosopplærer har ansvar for oppfølging sammen med de frivillige for gjennomføring.  

Våren 2017 var det til sammen 10 «søndagsskolegudstjenester» 

Høsten 2017 var det til sammen 7 «søndagsskolegudstjenester».  

Høsten ble litt «kort» i den grad at oppstart var spekket av ulike aktiviteter og helger 

som gikk vekk for søndagsskole. Det var søndagsskolens dag på torget, Kongeparken, 

Familie weekend og stafett for livet. Med andre ord kom ikke søndagsskolen i gang før i 

oktober.  

Reidun Goa, trosopplærer/barne- og familiearbeider.  

 

Søndagsskolens dag på torget 

Dagen ble bare nydelig. Vi var utrolig heldige med været og stemningen var topp. 

Målgruppa er barnefamilier og oppmøte på familiegudstjeneste. Selve gudstjenesten har 

som målsetting at flest mulig av søndagsskolens barn er med å deltar på gudstjenesten. 

Det er trosopplærer sammen med søndagens prest som var Svein Nybø denne gang,         

(sokneprest Tomas Mjelde Røsbak var i pappaperm). 

Etter gudstjenesten var det salg av pølser, hamburgere og kaker. Kaffe og saft var gratis. 

Så var det tid for Hoppeslott. Det var populært.  

Kommentar: Denne dagen var lagt til første helgen i september ut i fra tidlig planlegging 

på våren. Mange var bortreist for denne helgen og derfor ble selve arrangementet noe 

enklere utført. Her kunne vi egentlig hatt mer aktiviteter men det var «vanskelig» å få 

tak i frivillige til hjelp. Allikevel var det en flott gudstjeneste og en flott dag. 

Reidun Goa, trosopplærer/barne- og familiearbeider.  
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Santalklubben 

Santalklubben har hatt over 40 medlemmer, og har hatt samling hver torsdag kl.10.00 -

12-00 på Randaberg forsamlingshus. 

Barna er fra 0 år og opptil skolealder. Santalkubben har hatt 16 samlinger i løpet av 

våren 2017. 

Vi har hatt samlingsstund med andakt og mye sang. Ansatte fra menigheten har bidratt 

med andakt på enkelte av samlingene. Etter samlingen har vi aktiviteter for de største 

barna og fri lek for de små. Vårt ønske er at de som ikke kjenner så mange i Randaberg 

skal føle seg spesielt velkommen, og det er de som går på santalklubben flinke til, å 

inkludere de nye som kommer innom. 

Ønsket er at alle kjenner seg velkommen og at det er godt å være på santalklubben. 

Kaffe og te får de voksne og mat har de med seg.  

Målet med santalklubben er å formidle Jesus til barna og de voksne.  

Ledere som har vært med våren 2017 er Marianne Ørestrand, Henriette Bø og Ingunn 

Fjermedal. 

Santalkubben hadde pause høsten 2017 da der var mangel på ledere.  

 

For Santalklubben, Ingunn Fjermedal. 

 

 

HITS 

Aldersgruppe: 10-13 år (5.-7. klasse) 

 

Mål: Vi vil ha mangfold av ulike aktiviteter slik at vi når flest mulig, også de som har 

liten tilhørighet til kirken fra før. Vi vil at barna skal få venner i rammen av et trygt, 

kristent fellesskap. Vi vil skape tilhørighet og rekruttere til kirken og kirkens arbeid 

 

Ansvarlig: Barne- og ungdomsdiakonimedarbeider, samt gruppe frivillige og foreldre 

 

Hits gjennomføres fredag i partallsuker fra klokka 18-20. Vi har utgangspunkt i 

Kirkestua, men har vært på Vistestranden, Randabergfjellet og ute ved flere anledninger. 

Det har vært en veldig økning i antall deltakere på Hits, og i 2017 var vi flere ganger 50-

60 stykker. I en periode var vi over 75. Dette er en plasskrevende gjeng, og er nok i 

overkant av hva som er mulig og forsvarlig å gjennomføre ting med.  

Andakt, musikk, aktiviteter som spill, Kahoot, konkurranser, filmprosjekt (de lagde egen 

film), orientering, frisbeegolf. Stor stas, veldig kjekt.  Jeg engasjerte de som ville av 

7.klassingene som”ledere”, da kommer de litt før, rydder til og har ansvar for en lek 

eller lignende. Veldig bra!Vi når mange med dette tiltaket, som definitivt er lavterskel til 

tross for andakter og misjonsfokus. Det er svært ressurskrevende og utfordrende, men 

gir mye! Må vurderes å sette inn flere fra stab somkontinuerlige voksne.  

 

Liv Nesse Amundsen, Barne- og ungdomsdiakonimedarbeider.  
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Barnemusikken 

Barnemusikken har ukentlige øvelser på 45 minutter på Forsamlingshuset. Det kommer 

gjennomsnittlig 30 barn. Vi har en liten andakt på hver øvelse og hver 4. øvelse har vi 

«kos»; en kortere øvelse som avsluttes med litt frukt, kjeks e.l. Vi har hatt opptredener 

på gudstjenester i Randaberg kirke, på julemesse, samt konserter hvor vi inviterer 

foreldre, slekt og venner.  Bjørg Johnsen og Siri Nybø har vært dirigenter i 2017. I 

tillegg er det 3 andre foreldre som står for andakt og praktisk gjennomføring. 
 

 

For Barnemusikken, Siri Nybø 

 

 

Minising 

Minising er et kortilbud for barn i alderen fra 4-10 år. Anne Monica Sande er musikalsk 

leder for koret. Det er videre etablert en egen dansegruppe fra 2. klasse som tilhører 

koret. Denne blir ledet av to ungdomsskoleelever med støtte fra foreldregruppa. Leder 

for foreldregruppen er Stine Solhaug Staalelsen. Økonomiansvarlig er Lene Østrem 

Hjelmaas. 

 

Koret og dansegruppa øver onsdager i Viste barnehage sine lokaler på Viste, noe som 

har fungert fint høsten 2016. 

 

Minising er foruten et tilbud om sang, dans og det kristne budskap, et viktig «bli kjent 

sted» og samlingssted for barn og foreldre i nærområdet.  En gang i måneden er det kos 

med kaker, boller eller lignende etter øvelsen. Dette er det foreldregruppen som 

organiserer. I tillegg til å synge og danse sammen, får mange barn for første gang prøve 

seg på å synge i mikrofon, samt synge og/eller danse solo. Det blir holdt en kort andakt 

hver øvelse. 

 

Videre deltar koret på ulike kulturarrangement i kommunen, og sprer slik både sjarm og 

glede til en større del av kommunen. Eksempler på dette i 2017 er deltakelse på 

familiegudstjenester, sang på julemessen til NMS og sang på eldresenter.  

 

I tillegg arrangeres det semesteravslutning både til jul og påske, der familie og venner 

inviteres til konsert, dans og enkel bevertning. 

 

Antall barn på øvelsene er gjennomsnittlig 15. 

 

Randaberg 18.1.18    Lene Østrem Hjelmaas 
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5. TROSOPPLÆING/ARBEIDET FOR UNGDOM 
 

 

Trosopplæringstiltak for ungdom 

 

Konfirmant 2017 

Aldersgruppe: 15 år 

Ansvarlig: Ungdoms- og trosopplæringsprest; ungdomsarbeider 

Frivillige: 11 (ungdomsledere) 

Mål: Vi vil gi konfirmantene en forståelig innføring i troens innhold og la dem oppleve 

tro i praksis. Vi vil motivere dem til å selv utforske troen og engasjere seg i menigheten 

videre. 

 

Våren 2017 ble 77 ungdommer konfirmert i Randaberg kirke. Dette betyr at 84 % av de 

døpte i årskullet fulgte konfirmasjonsopplegget i kirken. Året før var oppslutningen på 

89%. Vi ser at konfirmantene får flere valgmuligheter til å konfirmere seg i andre 

kirkesamfunn, og da er det naturlig at oppslutningen opplever svingninger. 

 

Konfirmantåret inneholder følgende: 

 

Grunnstammen i konfirmant-opplegget er samlingene vi har på onsdager annenhver uke. 

Disse består av quiz, ukens video og låt fra Youtube, felles undervisning, 

gruppesamlinger med aktiviteter og en kort avslutning med trosbekjennelse, sang og 

bønn. Vi reiser også på weekend, er i hjemme-grupper og er med på fasteaksjonen m.m. 

I tillegg har konfirmantene valgt om de skal være med på KRIK, kreative kurs eller delta 

fast i Bandskolen eller Randaberg Soul Teens.  
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Konfirmantene kan også velge å delta noen 5 ekstra ganger på Ung Kirke. Vi gjør en 

ekstra innsats for å rekruttere noen av disse konfirmantene inn i Ung Kirke styret 

allerede i konfirmanttida.  

Konfirmantopplegget er stadig under forandring og henger tett sammen med resten av 

ungdomsarbeidet. I dette konfirmantkullet så vi en stor gjeng konfirmanter med en 

positiv holdning til kirken, som allikevel valgte å ikke bli med på Ung Kirke eller 

lederkurs framover. Denne observasjonen var grunnen til at vi prøvde ut nye ordninger 

med Ung Kirke etter sommeren, og at vi også vurderer å endre konseptet til lederkurs. 

Konfirmantopplegget hadde ikke vært mulig uten våre ungdomsledere. De gjør en 

fantastisk jobb med å engasjere konfirmantene, og det er spesielt spennende å se 

hvordan de som er ledere i flere år utvikler seg og blir gode forbilder for andre 

ungdommer. 

 

Geoffrey A. Holtmann 

Ungdoms- og trosopplæringsprest 

 

Bli kjent med Ung kirke 
 

Aldersgruppe: 12-13 år 

Ansvarlig: Ungdoms- og trosopplæringsprest; ungdomsarbeider 

Frivillige: 11 (ungdomsledere) 

Mål: Å gjøre 12- og 13-åringene kjent med Ung Kirke og lederne der. Å gjøre dem kjent 

med ungdomsgudstjenesten. Å gi dem en positiv opplevelse av en nåtidig kristen kultur.  

Bli kjent med Ung Kirke er et tiltak som ble gjennomført for første gang i 2017. Ifølge 

trosopplæringsplanen skal målgruppen være kun 13-åringer, men siden vi fortsatt 

mangler breddetiltak for 12 åringer ble invitasjonen sendt ut til 2 årskull.  

Ungdommene ble invitert til 3 samlinger etter konfirmasjonene i mai, og de var 

tilrettelagt spesielt for ungdommer som aldri hadde vært på Ung Kirke før.  

Alt i sammen var det 8 nye ungdommer som møtte opp minst en gang. I evalueringen 

kom vi fram til at tidspunktet var valgt feil, og at vi heller burde invitere rett etter jul. 

Allikevel klarte vi å rekruttere noen ungdommer inn i Ung Kirke styret. Dette var et 

skritt for å gjøre Ung Kirke tilgjengelig for en yngre aldersgruppe. Akkurat nå ser vi at 

de fleste kommer på Ung Kirke for første gang som konfirmanter i 9. klasse, men 

målgruppen ti Ung Kirke er fra 8. klasse oppover. 

Dette tiltaket må utvikles videre for å gjøre det lettere for ungdommer å komme inn i 

ungdomsarbeidet allerede før de blir konfirmanter. 
 

 

Geoffrey A. Holtmann 

Ungdoms- og trosopplæringsprest 
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Ung kirke 

Aldersgruppe: 13-18 år 

Ansvarlig: Ungdoms- og trosopplæringsprest; ungdomsarbeider 

Frivillige: 16 (ungdomsledere) 

Mål: Vi ønsker at ungdommer skal: - få et møte med Jesus - bli inkludert i et sosialt 

fellesskap - få et positivt møte med kirken og gudstjenesten 

 

Fram til sommeren 2017 var Ung Kirke et tilbud for ungdommer på annenhver fredag 

kveld. Det begynte med en gudstjeneste i kirken kl. 20, og så hadde vi aktiviteter i 

kirkestua etterpå. 

 

I løpet av våren 2017 så vi en ganske dramatisk nedgang i gjennomsnittlig besøkstall på 

Ung Kirke. Både ansatte og frivillige opplevde det etter hvert som upassende å feire en 

stor gudstjeneste med band og nattverd når mindre enn 20 ungdommer var til stede, 

spesielt når de fleste av dem var engasjerte i gudstjenesten på en eller annen måte. 

 

Hovedgrunnen til denne utviklingen er etter vår vurdering at kommunen valgte å starte 

opp et åpent ungdomsarbeid (U59) på samme tidspunkt som Ung Kirke. 

Konfirmantkullet i 2017 var det første kullet hvor majoriteten var vant med å «henge» 

på torget når U59 var åpent. Dette gjorde det veldig vanskelig for oss å motivere 

konfirmantene til å delta på gudstjenester og aktiviteter frivillig etter de hadde oppfylt 

kravene om oppmøte på Ung Kirke. 

 

I stedet for å gå inn i en konkurransesituasjon med U59 bestemte vi oss derfor for å 

flytte Ung Kirke til søndagskvelder, og inngå en dypere samarbeid med Ung Kirke 

Grødem (som har vært på søndagskvelder i flere år). Samtidig reduserte vi antall 

gudstjenester med nattverd og hadde flere kvelder med fokus på aktiviteter og en liten 

andakt til slutt. Vi har gjort gode erfaringer med disse kveldene i kirkestua. Det nye 

konseptet er fortsatt under utvikling og tilpasses etter behov. 

 

En ting vi virkelig mangler er voksne medhjelpere, som ønsker å bruke tid på å bygge 

relasjoner med ungdommer. Vi ønsker oss tilbakemeldinger fra voksne som kan tenke 

seg å bruke en søndagskveld i måneden for å være til stede for ungdommer og knytte 

kontakt til dem. 

 

I 2017 har det vært 16 Ung kirke (annenhver søndag med pause i ferieperioder). Det har 

vært et gjennomsnittlig oppmøte på ca. 49 deltakere, dette er en nedgang fra ca. 55 i fjor. 

Det er den vanskelige perioden i våren 2017 som ligger bak denne nedgangen. 

Ung Kirke skal være et arbeid som engasjerer ungdommer til å bidra så mye som mulig,  

bl.a. med aktiviteter, andakter, teknikk, musikk. 
 

 

Geoffrey A. Holtmann, ungdoms- og trosopplæringsprest 
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Arbeid med ungdomsleiarar 

 

Leiarsamling: 

I løpet av første kvartal hadde me 3 leiarsamlingar. Her er alle aktive ungdomsleiarar 

velkomne, altså alle som har vore på med på leiartreningsopplegget, nye og gamle. 

Målet med desse samlingane er å skape eit godt fellesskap blant leiarane - at dei blir 

godt kjende med kvarandre og at dei vil fortsetja med å vera ein del av 

menighetsarbeidet og menigheten. Me har både eit sosialt og eit andeleg fokus på 

samlingane. Tanken er å følgja opp leiarane etter leiarkurset for at dei skal fortsetja i det 

gode fellesskapet. Kvar gong har me mat, kjekke aktivitetar og ei avslutning som 

inneheld ei andakt, ein song og ein del der me ten lys og be for kvarandre. 

  

Leiartrening og leiarleir: 

Leiartreninga 2017 starta me etter at konfirmasjonane var ferdige. Det var rundt 12 

påmelde, eit tal som gjerne kunne vore høgare. Me hadde to samlingar før sommaren og 

to etter. I tillegg var det obligatorisk for dei som deltok på kurset å bli med på 

leiarleiren. Leiren for 2017 var lagt til siste veka i sommarferien, me var rundt 10 stk på 

Furutangen i 5 dagar. Det var svært vellykka med godt opplegg, gode samtalar og eit 

styrka fellesskap. Her kunne me òg vore fleire, men til tross for få påmelde, var det ei 

strålande veka. Det friste til gjentaking, men me er i ein prosess no, der me ser på ulike 

løysingar for kva me kan gjera.  

  

 

Rekruttering av nye leierar: 
Heile tida vil me ha med nye leierar. Håpet er at me får med ein del nye frå årets 

konfirmantkull, slik at me blir ein god gjeng til leiarkurset 2018. Ein annan måte me 

aktivt rekrutterar leierar på er å få dei med inn i ung kirke styret.  
 

 

Anne Viste, Ungdomsarbeider 

 

KRIK Randaberg 

KRIK er et allidrettstilbud som drives i samarbeid mellom Randaberg menighet og 

Grødem menighet. KRIK kombineres idrett, lek og andakt på en god måte. Det er nå 

samlinger annenhver lørdag med et stabilt gjennomsnittlig oppmøte på 35-40 stk. 

Målgruppen er 13-18 år. De fleste samlinger var i Randaberg Hallen med noen 

aktiviteter utenfor av og til, som skitur, klatring, curling, og boblefotball. 

Det er mest konfirmanter som kommer og noen andre ungdom som setter pris på dette 

tilbudet. Vi opplever KRIK som en arena for idrettslek hvor alle kan være med og føle 

seg inkludert. 

Vi er takknemlig og glad for våre flotte ledere som drives KRIK fremover: Jorunn Kraft 

Vistnes, John Henrik Strømme, Thor Ove Vistnes, Trygve Stenløkk, Trym Bø og 

Rasmus Rørstad Bø for flott hjelp i år. 

Vi takker også Randaberg Kommune for støtte for KRIK arbeidet og styret i Randaberg 

Hallen for hjelpen med KRIK samlinger. Laudecir Daniel Kern har hatt ansvar for 

KRIK. 
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Her er samlinger plan i 2017: 

Plan Våren 2017 Plan  Høsten 2017 

14.jan Hallaktiviteter 09.sept Hallaktiviteter 

28.jan 
Boblefotball – 

Randaberg Arena 
23.sept Hallaktiviteter  

11.feb Hallaktiviteter 07.okt 
Curling – 

Sørmarka Arena 

25.feb Hallaktiviteter 21.okt Hallaktiviteter 

11.mars Fjelltur til Sirdal 04.nov Hallaktiviteter 

25.mars Hallaktiviteter 18.nov Hallaktiviteter 

22.april Hallaktiviteter 02.des Hallaktiviteter 

 

 

Laudecir Daniel Kern 

Ungdomsarbeider – Grødem Menighet 

Leder i KRIK styret 

 

 

Randaberg Soul Teens  

Styret for våren 2017: 

Merete Ø Espedal Dirigent 

Camilla Mariann Cazon Voksenleder 

Hans Martin Stølen Voksenleder 

Thea Areklett Styremedlem (kor) 

Andrea L. Karlsen Styremedlem(kor) 

Cecilie Bore Vara(kor) 

Jørgen Goa Teknisk leder 

Simon F. Goa Bandrepresentant 

 

Styret for høsten 2017: 

Merete Ø Espedal Dirigent 

Hans Martin Stølen Voksenleder 

Camilla Mariann Cazon Voksenleder 

Thea Areklett Styreleder 

Harald Byberg Teknisk leder 

Simon F. Goa Bandrepresentant 

Cecilie W. Bore Styremedlem 

Andrea L. Karlsen Styremedlem 

 

Øvelser/: 32 

 

Opptredener/konserter: 8 

 

Turer: ingen 
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Hver mandag, kl. 19.00 samles en gjeng til øvelse på forsamling. Gjengen består av 

ledere og ungdommer, blant ungdommene har vi teknikere og korister. Øvelsen starter 

kl.19.00 og varer som regel til rundt 21.30 tiden. Kvelden starter med øvelse, etterfulgt 

av andakt og avsluttes med mat, digg og sosialt. Sangene våre varierer, noen er rolige, 

og treffer hjerte og sjel, mens andre vekker liv i hele bygget, mens vi formidler et 

enormt Jesus-frelst engasjement. Hos oss finner du en felles kjærlighet for musikk og 

Jesus. I Randaberg Soulteens er vi så heldige at vi har vår helt egen teknikker gjeng. De 

møter til øvelse hver mandag, og tar del i korets fellesskap. Under øvelsen lærers det 

bort hvordan en håndterer en miksepult og styrer lyd. Her stilles EQ, mens en lærer hva i 

alle dager det betyr. Teknikerne deltar under korets opptredener og gjør en solid innsats 

med alt det tekniske. I 2017 hadde vi en hektisk høst. Vi opptrådte blant annet på Stafett 

for livet og på åpning av den nye kulturscenen på Randaberg. Vi hadde også ansvar for 

lovsangen på ung kirke gudstjenestene, og opptrådte på konfirmant presentasjons 

gudstjenesten på Grødem. Vi har også deltatt på flere gudstjenester i både Randaberg og 

Grødem kirke. Antallet i koret har steget med nye konfirmanter, og de er et flott tillegg i 

gjengen. Vi er en god gjeng på rundt 24 medlemmer i koret. Styret har i løpet av året tatt 

på seg mer ansvar enn før, og gjennomført med glans. Flere i koret har virkelig utfordret 

seg selv og stilt som både andaktsholdere og solister.  

Våre andaktsholdere har variert, fra flere studenter fra Misjonshøgskolen, til flere av de 

eldste i koret. Vi har altså fått mange gode andakter fra flere av heltene i vår bygd. 

Tusen takk for innsatsen, og for flotte budskap. Guds ord metter mye, men ikke magen, 

så etter øvelsen og andakten har vi det sosialt og gjerne med noe mat hvor vi også av og 

til har leker. Her er fokuset at alle blir sett og har et fellesskap å komme til som de tar 

del i. Vi setter trivsel høyt og ønsker alltid nye medlemmer. Vårt motto er å “være en 

inngangsport til Jesus, fellesskap og sangglede”. 

Vi er ungdomskoret på Randaberg, vi er Randaberg Soulteens. 

 

Camilla Mariann Bø Cazon 

 

 

Bandskolen 

Bandskolen ble startet av menighetene i Randaberg høsten 2011, med god støtte fra 

kommunen. Målet for Bandskolen er å rekruttere unge musikere til det allsidige kor- og 

musikklivet i Randabergkirkene, samt inspirere dem til å bidra og utvikle det rikholdige 

kultur- og musikklivet i Randaberg kommune. Bandskolen hadde våren 2017 to ulike 

band med 13 elever totalt. Undervisningen foregår på mandager, og følger skoleruten 

med hensyn til feriedager og andre fridager/planleggingsdager/helligdager. Elevene har 

hatt 14 samlinger på vårsemesteret og 12 samlinger på høstsemesteret fordelt på 

instrumenttimer med frivillige instrumentlærere og bandøvelser med leder av 

bandskolen. I tillegg har bandene vært involvert i en rekke opptredener i løpet av året, 

og både Grødem- og Randaberg Kirke har hatt glede av Bandskolen ved flere 

anledninger. Her trekker vi frem noen opptredener; 20. januar varmet bandene opp 

under konsert Phillippa Hanna på Randaberg Forsamlingshus. 18. Mars var Soul 

Children bandet med på UKM og kom videre til Fylkesfinalen i Tysvær 28-30 april. 23. 



Årsmelding 2017 

Årsmelding 2017               Side 25                             

April deltok også RSC bandet på Tårnagentgudstjeneste og lys våken gudstjeneste 3. 

Des. Soul Teens bandet har deltatt på flere Ung kirke gudstjenester bade sammen med 

koret og som musikere til lovsang. 16. Mai var de med og spilte på Gospel Night i 

Sørnes kirke, og på presentasjonsgudstjeneste 24. September, julegrantenning 3. Des. 

Gjennom året har det vært en god fordeling av ungdommer helt fra 7.trinn til og med 2. 

VGS. Vi har opplevd god oppmøtefrekvens på deltakerne, og hatt tett kontakt med 

deltakere/foreldre/foresatte med jevnlig kommunikasjon på mail/sms, samt sosiale 

medier. Etter sommeren flyttet to av ungdommene på internatskole, og en valgte å gi 

seg, så høsten 2017 har det vært 10 elever i Bandskolen. 

Bandene så slik ved årsskiftet 2017/2018: 

Band 1 øver på repertoar til Soul Children og har spilt med koret ved flere anledninger. 

Har i tillegg øvd inn og deltatt med forskjellige pop/rock-låter på ulike arrangementer. 

Bandet består av bassist (8.trinn) , to gitarister (8.trinn), trommis (8.trinn), og to 

pianister (8.trinn og 9.trinn). Bandet har medlemmer fra alle treskolene i kommunen. 

Band 2 deltar på øvelser med Soul Teens med jevne mellomrom, og har deltatt på flere 

opptredener. Består av trommis (1.vgs), saxofon (10.trinn), bassist (10.trinn) og pianist 

(1.vgs) De frivillige instruktørene har i 2017 vært: Asbjørn Thorsen (bass), Lars 

Helgeland (gitar) og Jan Sverre Reinertsen (gitar). Tor Kjetil Espedal er leder av 

Bandskolen, og gir undervisning på piano og band. 

Bandskolen ønsker å satse videre. Videreføring av tilbudet er vesentlig for å oppfylle 

målet med å rekruttere nye unge musikere, og det er kontinuerlig behov for å fylle på 

med nye musikkrefter. Det tar også tid å utvikle unge talenter på instrumentene sine og 

ikke minst få samspillet til å fungere. Vi har tro på at dette arbeidet betyr mye for 

Grødem og Randaberg menighet og Randaberg kommune. Det er et meningsfullt og 

positivt miljø der ungdommene får utvikle musikalsk talent og god gruppedynamikk, 

få nye venner på tvers av skolene, knytte sammen ulike instanser i kommunen og bidra 

verdifullt inn mot kirke og kulturliv ellers. 

 

Tor Kjetil Espedal 

Leder av bandskolen 

Randaberg 13.02.18 

 

 
 

6. FELLES AKTIVITETER I LANDSBYEN 
  

 

Årsmelding for Landsbybinderen  

I forbindelse med Vårmarken i 2017 ble Landsbybindersen gjennomført for første gang. 

Landsbybindersen er en litt annerledes innsamlingsaksjon som gjennomføres i 

samarbeid mellom ulike aktører i den grønne landsbyen (Randaberg menighet, 

Landsbyforeningen, skolene, kommunen). I 2017 gikk midlene som ble samlet inn til 

prosjektet som menigheten støtter i Liberia og Sierre Leone. Det var derfor naturlig at 

kirken og soknepresten var drivkraft i gjennomføring av aksjonen.  
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Selve innsamlingen var organisert som en lek/ konkurranse for 8.klassinger. I starten av 

uken før Vårmarken ble de inndelt i grupper som fikk utdelt hver sin grønne binders. 

Denne bindersen ble så byttet i større og større ting i løpet av uken. Man endte så opp 

med en del flotte ting som ble auksjonert bort fra scenen på selve Vårmarken.  

I tillegg til dette arrangerte Små Øyeblikk bingo til inntekt for Landsbybindersen. Både 

her og i forbindelse med bytteleken bidro butikkene i Randaberg med fine premier. 

Noen butikker bidro også med beløp i tillegg til dette. Til sammen ble det samlet inn 

kr.33 260,41. Prosjektet i Liberia og Sierra Leone fikk også mye positiv oppmerksomhet 

gjennom opplegget.  

 

Vi håper å kunne gjennomføre Landsbybindersen igjen våren 2018. 

 

Tomas Mjelde Røsbak 

Sokneprest 

 

Alphakurs 

                                                                                                                      

Alphakurset ble arrangert i Kirkestua og var et samarbeid mellom Randaberg og 

Grødem Menigheter og Randaberg Frikirke. «Weekenden» som ble begrenset til en lang 

lørdag, hadde vi sammen med IMI-kirken.  

Det var i all hovedsak prestene i menighetene som delte på undervisningen. Det fungerte 

veldig godt.  

12 personer meldte seg på kurset og det ble to fine grupper.  

Nytt av året var et oppfølgingskurs, et Beta-kurs, på 6 kvelder som ble gjennomført i 

Frikirkens lokaler på Håland Bedehus. Andreas Woie stod for opplegget. De fleste som 

hadde vært med på selve alphakurset deltok, pluss noen som hadde gått alphakurs 

tidligere. Vi har fremdeles utelukkende fått gode tilbakemeldinger og tror kursene har en 

betydning for de som deltar. 

 

For Alphakurset, Kjell Ove Sande 

 

Helaften for Liberia 

1.april arrangerte Korall og Randaberg menighet en festaften til inntekt for 

Misjonsalliansen og Janne og Rune Øygards arbeid i Liberia. Målet var å samle inn 

minst kr.100 000 til nye brønner i det fattige og krigsherjede landet. Korall deltok også 

gudstjenesten i Randaberg kirke 1.april, der kollekten gikk til arbeidet i Liberia.. Under 

konserten på lørdag fikk deltakerne via Skype se og høre Janne og Rune på direkten fra 

Liberia. Både på festkvelden og på gudstjenesten var salen/kirken omtrent fullsatt, og 

det kom mange positive tilbakemeldinger på arrangementet. Til sammen på festaftenen 

og gudstjenesten kom det inn kr.460,446 kr, som gikk direkte til Misjonsalliansens 

arbeid i Liberia. Med disse pengene kan det bores ca. 12 brønner som vil gi rent vann til 

mer enn 3000 mennesker.  

 

Inger-Anne Solem Ellingsen, daglig leder 
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Stafett for livet 

Over 150 personer fra Randaberg og Grødem menigheter deltok på "Randabergkirkene" 

sitt lag og stod på stand under Stafett for livet 23-24.september. Frivillige og deltakere 

fra ulike aktiviteter i menighetene gikk under laget «Randabergkirkene» på hver sine 

timer hele døgnet. Til sammen gikk de 6922 runder! Randaberg og Grødem menigheter 

vil også i 2018 delta som lag når Stafett for livet Randaberg arrangeres 22-23.september, 

til støtte for alle som er berørt av kreft.  

 

Inger-Anne Solem Ellingsen, daglig leder 

 

 
 

 

 

 

 

7.DIAKONALT ARBEID, RANDABERG OG GRØDEM MENIGHET 
 

 

Årsrapport 2017 Diakoni for Randaberg og Grødem menigheter.   

 

Søndagstreff   

9. Januar i Kirkestuen Randaberg. Tema ved Hans Edvard Bø «emissær og sauebonde». 

Sang av Randaberg kvartetten.                                                    

12. Mars i Grødem kirke.  Tema ved ordfører Kristine Enger. Koret Amazing.                                                                        

24. September i Randaberg kirke. Tema ved Nils G Gundersen.  Livet på oljeplattform. 

 

Syng med oss / Lapskauslunsj                                                                                                                        

Januar 2014 startet vi opp et nytt tilbud til pensjonister 60+ tredje mandag i måneden.  

Vi hadde 11 arrangementer i 2017, og fra 30- 80 personer deltar.4-5 frivillige er med å 

gjennomføre dette arrangementet hver gang.                   

Fra kl.10.00-11.00 Lesesirkel, tur rundt «Myra» eller strikkekafe.                                                                        

Fra kl.11.00-12-00 Allsang «Syng med oss».                                                                                                                                     

Fra kl.12.00-13.00 Lapskaus lunsj.  

 

Åpen kirkestue                                                                                                                                                          

Dette er et lavterskel tilbud, «Dropp inn», for alle i kommunen som er hjemme på 

dagtid. Her er det mulighet for en kopp kaffe, vafler og en god drøs.  Det er som regel 

10-25 innom.  Dette er blitt en møteplass for de som går på språkkafe på tirsdager og de 

som besøker kirkegården, menighetenes medlemmer, eller de som har vært ute på en tur.    

 

Sofusklubben                                                                                                                                                        

En klubb for personer med utviklingshemming i alder fra 25-70 år. Klubben har vært i 

drift i 32 år.  Den har 27 betalende medlemmer som treffes 2 ganger i måneden 18 

samlinger i 2017 Vi starter med 30 min sang og andakt, deretter har vi spillekveld, 

bingo, turer, film, grilling osv. I mai måned reiser vi på Fyr festival til Egersund. Vi 
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hadde 18 arrangement i 2017. 6 frivillige. En ekstra takk til dere som har vært med i 15-

20 år. Einar Lindstrøm, Berit Hoiting, Solfrid Flå. 

 

Språkkafe                                                                                                                                                       

Oppstart mars 2015. Dette er et flerkulturelt tiltak hvor arbeidsinnvandrere, flyktninger, 

de som er gift norsk osv. har mulighet til å komme for å praktisere og snakke norsk på 

tvers av religion, land, språk, hudfarge og status.  Det er en fast gjeng på 10-25 som 

kommer hver tirsdag samtidig er det oftest en ny pr uke. Vi hadde 40 samlinger i 2017.  

Her er det 6 frivillige med og driver språkkafeen. 

 

Leksehjelp 

Leksehjelpen er først og fremst et tilbud til våre nye landsmenn, flyktninger og andre 

innvandrere. Vi ser at mange har nytte av denne hjelpen som dekker de fleste 

skolefagene de møter i den norske skolen. 

Nå er vi ca. 10 lærere og andre fagpersoner som prøver å hjelpe. Det er i hovedsak 9.og 

10 klassepensum vi arbeider med. Men noen strever med å tilegne seg det mest 

grunnleggende i det norske språket, mens andre er kommet til videregående skoles 

pensum. Derfor er det ikke bare den formelle utdannelsen til lærerne som teller, like 

mye ønsket om å hjelpe. Derfor er vi stadig interessert i å komme i takt med flere 

«lærere» slik at vi kan tilby best mulig hjelp. 

Vanligvis er det mellom 10 og 15 personer som kommer, i hovedsak mellom 20 og 30 

år. Ca 40 samlinger i 2017.   

V/ Kjell Ove Sande. 

 

 

Internasjonal dag.  

Et samarbeid med Randaberg kommune.  Hvor leksehjelp og språkkafe var involvert.  

Her hadde vi mat stand fra 32 land, innslag av sang, dans, kunst, håndarbeid fra hele 

verden.  

En flott dag som samlet ca. 300 stk. 

 

 

Temakvelder 

Om tro i Grødem kirke 27 januar ved Ola Ohm. 

Om tro i Kirkestua 16 mars ved Aina Økland Schøld. 

Om tro i kirkestua 28 september ved Mette Boye.                            

Om Sorg i Grødem kirke 26. oktober ved Helge Hansen.                                                                                         

Om Samliv i Grødem kirke 04.oktober ved Egil Riise tema Sammen livet ut. 

 

Allehelgensdag/minnegudstjeneste                                                                                                                                        

1. november i Randaberg kirke. Spesiell innbydelse til de som har mistet noen av sine 

nærmeste det siste året blir sendt ut. Opplesning av navn og lystenning for hver enkelt er 

en høytidelig og fin markering for de etterlatte. 

 

Sorggrupper                                                                                                                                              
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 De som mister en av sine nærmeste får så langt det lar seg gjøre en telefon fra 

diakonmedarbeideren med tilbud om enkelt samtale og sorggrupper. 

 

Samtaler                                                                                                                                                      
Diakonmedarbeideren   har ukentlige samtaler enten på kontoret eller hjemme hos 

personer som ønsker samtale. 

 

Adventsgudstjeneste med nattverd                                                                                                              

Randaberg kirke 10. desember – med påfølgende kaffekos og julesanger i kirkestuen. 

Sven Viste synger. Dette er et årlig samarbeid med dagsenteret. Deltakere er beboerne 

på Viste stølen, Vardeheim, Revmatiker foreningen og alle 80+ får invitasjon i posten 

Rundt 60 personer deltok på gudstjenesten. 

 

 

Konserter  

Adventskonserter                                                                                                                                                         

3 onsdager før jul i Grødem kirke. Kaffe og vafler i kafeen både før og etter konserten. 

  

Påskekonserter                                                                                                                                                        

2 onsdager før påske i Grødem kirke. Sosialt samling i kafeen med servering av kaffe og 

vafler.   

 

Sommerkonserter 

Ca. 6 onsdager i sommer måneden Grødem kirke. Kaffe og vafler i kafeen både før og 

etter konserten. 

  

Julegaver til pensjonistene                                                                                                                                
De som er 80+ får en jule hilsen fra Grødem og Randaberg menighet med invitasjon til å 

delta gratis på lapskaus lunsj/syng med oss i januar måned, 340 invitasjonen ble sendt 

83.stk benyttet seg av gavekortet. 

 

Besøkstjenesten/samhandling reformen. 

Eldre i kommunen som har lys på et besøk hjemme får besøk av frivillige i menigheten. 

Dette er et samarbeid med hjemme tjenesten kommunen.  

 

Blomsterhilsen  

Jubilanter som fyller 80 og 90 år i kommunen får en blomsterhilsen, og et besøk av 

frivillige i anledning dagen.   

 

Smågrupper, husfelleskap                                                                                                                               

Diakoniutvalget og menighetsrådene ønsker å legge til rette for å etablere flere 

bønnegrupper og husfellesskap. Et ekstra fokus på husfellesskap vinteren 2017/18 har 

resultert i at 3 nye husfellesskap starter opp våren 2018. Det er i dag 9 

smågrupper/husfellesskap som møtes i menighetene.  
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TUSEN TAKK TIL ALLE FRIVILLIGE SOM ER MED PÅ Å GJØRE 

ARRANGEMENTENE MULIG. 

 

Diakoniutvalget 2017 

Einar Lindstrøm, Astrid Økland, Ingun Nåden Kolnes, Dan Frode Bø, Leif Dyngeland. 

Oddbjørn Bø. 

 

Grødem.28.02. 2018  

Diakonmedarbeider Liv Helene Austbø 
 

 

 

8.STATISTIKK OG ØKONOMI 

Noen tall fra årsstatistikk for Den norske kirke, Randaberg menighet 2017:  

 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Antall Gudstjenester  

 

54 

 

 

52 

 

 

53 

 

 

55 

 

 

55 

    

  

53 

 

 

55 

 

 

54 

 

 

55 

 

 

56 

 

 

53 

 

 

53 

 

 

53 

 

 

53 

Deltakere pr. 

gudstjeneste 1 

 

 

201 

 

 

236 

 

 

235 

 

 

229 

 

 

201 

  

 

 187 

 

 

217 

 

 

203 

 

 

207 

 

 

203 

 

 

199 

 

 

215 

 

 

221 

 

 

225 
2Deltakere per guds-

tjeneste i Goa distrikt 

 

- 

 

- 

 

 

 

90 

 

 

109 

 

 

 

88 

      

 

78 

 

77 

 

70 

 

82 

 

63 

 

68 

 

64 

 

72 

 

65 

Nattverdgjester pr. 

gudstjeneste 3 

 

86 

 

98 

 

90 

 

95 

 

82 

    

100 136 129 116 94 101 87 91 94 

Døpte 4 58 69 67 56 67 65 67 71 86 81 58 87 86 67 

Konfirmerte 77 77 68 92 80 75 94 72 81 76 80 73 67 71 

Gravferder  

47 

 

43 

 

39 

 

49 

 

42 

 

45 

 

52 

 

43 

 

44 

 

39 

 

42 

 

43 

 

47 

 

45 
 

1 Gjelder forordnede gudstjenester på søn- og helligdager, ikke gudstjenester på 

Vardheim, ungdomsgudstjenester og skolegudstjenester.  

2 I 2017 var det ikke gudstjenester på Aktivitetshuset på Endrestø.  
3 Gjelder forordnede gudstjenester i kirken. Ikke ungdomsgudstjeneste. 
4 Gjelder antall dåpsbarn i Randaberg kirke eller Tungenes og ikke prosent av døpte i 

målgruppen (kullet av tilhørige). 
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 Gudstjenestedeltakelsen på søn- og helligdager var i gjennomsnitt på 201 personer. 

Dette er en nedgang på 35 personer pr. gudstjeneste i forhold til 2016. Totalt for alle 

typer gudstjenester var det en liten nedgang i deltakelse på 8,8% i 2017 i forhold til 

i 2016.  

 

 Det ble utført 15 vielser og 1 forbønnshandlinger for borgerlig inngåtte ekteskap i 

2017. Dette er en nedgang på 21,1% og 4 færre vielser enn i 2016.  

 

 58 barn ble døpt i Randaberg kirke/Tungenes fyr i 2017. Tall hentet ut fra Den 

norske kirkes medlemsregister pr.29.01.18, viser at 92,5% av de tilhørige i 

Randaberg sokn født i 2017 er døpt. Dette er en økning på 11,9% fra 2016 kullet, se 

skjema/grafer under. Samtidig viser statistikken at 56% av 2017 kullet for hele 

befolkningen i Randaberg kommune ble døpt i fjor.  

 
 

 

 Det ble samlet inn kr.418 206,- i kollekt i gudstjenestene i 2017, noe som er kun 

0,2% lavere enn det som ble samlet inn i 2016. Av dette beløpet gikk kr. 259 469,- 

til eksterne organisasjoner (deriblant misjonsprosjektet), og kr. 158 737,- til eget 

arbeid.  

 Menighetens givertjeneste var i 2017 på kr. 380 873,-en økning på 21,2% fra året 

før. Utenom kollekten i gudstjenesten ble det samlet inn kr.217 488 til eksterne 

organisasjoner, i all hovedsak til menighetens misjonsprosjekt og Kirkens 

Nødhjelps fasteaksjon, (kr.70 963,-)  
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Trosopplæringsstatistikken for 2017:  

 Antall konfirmanter har gått litt ned fra 89% i 2016 til 84 % i 2017.  

 Deltakelse på Dåpsskolen har også gått ned, fra 51% i 2016 til 42% i 2017.  

  Tårnagent hadde i 2017 en oppslutning på 55%, en liten nedgang på 5% fra 2016. 

 Aktivitetsdagene, (førsteklasses) varierer veldig fra år til år når det gjelder 

oppslutning, og i 2017 deltok 28% av målgruppen på dette tiltaket. Aktivitetsdagene 

har vært gjennomført både som et heldagsarrangement på en planleggingsdag og 

over 2 dager i SFO tid, uten at dette har hatt stor betydning for antall deltakere. 

  4-årsbok har siden 2011 hatt en jevn høy deltakelse på rundt 60%.  

 Bli kjent med Hits og Hits har økt oppslutning i 2017 på henholdsvis 47 og 37% av 

døpte/tilhørige. Øvrige tiltak er relativt stabile.  

Oppslutning på tiltak i trosopplæringen 2011-2017             
(% av døpte i målgruppen) 

Målgruppe Navn på tiltak  2011  2012  2013  2014 2015 2016 2017 

0 - 0 år Dåp og dåpssamtale   100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

0 - 1 år Babysang         39 % 22 % 26 % 

2 - 2 år CD i gave               

3 - 3 år www.barnogtro.no               

4 - 4 år 4-årsbok 66 % 57 % 53 % 62 % 55 % 63 % 59 % 

5 - 5 år Bli kjent med søndagsskolen           15 % 10 % 

6 - 6 år Aktivitetsdagene       46 % 29 % 47 % 28% 

7 - 7 år Dåpsskole 63 % 56 % 55 % 62 % 75 % 51 % 42 % 

8 - 8 år Tårnagenthelg 37 % 34 % 39 % 47 % 27 % 60 % 55 % 

9 - 9 år Forestilling               

10 - 10 år Bli kjent med HITS           27 % 47 % 

10 - 12 år HITS 30 % 17 % 21 % 19 % 23 % 24 % 37 % 

11 - 11 år Lys Våken 37 % 34 % 39 % 36 % 36 % 39 % 43 % 

11 - 16 år Bandskolen 3 % 3 % 3 % 3 % 2 % 3 % 1 % 

12 - 12 år Kode B               

12 - 13 år Bli kjent med Ung Kirke             5 % 

13 - 18 år Ledersamlinger       7 % 7 % 6 % 5 % 

13 - 18 år Randaberg Soul Teens 7 % 8 % 7 % 6 % 7 % 5 % 2 % 

13 - 18 år KRIK 16 % 17 % 12 % 11 % 14 % 17 % 12 % 

13 - 18 år Ung Kirke 15 % 19 % 17 % 23 % 20 % 22 % 21 % 

15 - 15 år Konfirmasjon 93 % 93 % 96 % 96 % 82 % 89 % 84 % 

15 - 15 år Lederkurs         18 % 5 % 8 % 

15 - 18 år Konfirmantledere 3 % 3 % 4 % 4 % 4 % 3 % 3 % 

16 - 16 år Breddetiltak?               
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9.REGNSKAP 2017 OG BUDSJETT 2018 
 

  

Regnskap 
2015 

Budsjett 
2016 

Regnskap 
2016 

Budsjett 
2017 

Regnskap 
2017 

Budsjett 
2018 

441 drift 149 956 48 500 64 799 -58 016 -128 257 -46 750 
442 Akt.huset 42 179 78 500 59 219 48 012 34 419 48 000 
448 Sofus -4 579 0 4 986 0 -3 060 0 
451 Trosopplæring -36 923 0 -18 997 0 -27 239 0 
452 Dåpsskole -1 945 0 -5 788 0 562 0 
453 HITS -18 911 -3 500 -2 963 0 -16 028 -5 400 
455 Konfirmasjon -3 582 0 -53 757 0 24 166 0 
457 Søndagsskolen -15 289 -3 500 -11 000 0 -1 363 0 
458 Ung kirke -9 954 0 -635 0 -5 822  0 
459 Ledertrening -877 0 0 0 0 0 
462 Barnemusikken 

   
0 -7 446  0 

463 Bandskolen 11 700 0 0 0 0 0 
466 Credimus -1 000 0 0 2 000 0 0 
470 Kirkestue 113 428 0 739 0 0 0 
471 Middag i stua 

 
0 -5 439 0 -3 824 0 

472 Åpen kirkestue 
 

0 -1 929 0 -4 587 0 
Total 
sum 

 
237 456 120 000 29 347 -8004 

 
-138 478 

 

 

 

 

Noen kommentarer til regnskapet 2017 og budsjett 2018 

 

Regnskapet for Randaberg menighet 2017 viser et overskudd på kr.138 478, og  

menighetsrådet har vedtatt regnskapet for 2017 under forutsetning av at 

revisjonsrapporten foreligger uten merknader. Overskuddet skyldes i hovedsak lavere 

lønnsutgifter pga. sykmeldinger og noe vakanse, samt økt givertjeneste-inntekter. Et 

tilskudd fra Stavanger bispedømme på kr.25 000,- til Randaberg og Grødem menigheter 

til utarbeidelse av brosjyrer i trosopplæringen ble mottatt i 2017, og er avsatt på eget 

disposisjonsfond. Randaberg menighet overtok regnskapet for Barnemusikken f.o.m. 

2017, og menighetsrådet har vedtatt at det opprettes et eget disposisjonsfond for koret. 

Overskuddet i regnskapet for 2017 fordeles på de ulike disposisjonsfondene.  

 

Finansiering av stillinger i Randaberg menighet 

Randaberg menighet har pr.01.02.2018 440% årsverk, og deler 125% årsverk i felles 

diakoniarbeid med Grødem menighet. Av disse årsverkene finansierer Randaberg 

menighet selv 170% årsverk, (30% stilling barne- og ungdomsdiakon + merkostnader til 

trosopplæringsstillinger utover det som bispedømmet dekker. Dette tilsvarer 

lønnsutgifter på kr.374 000 i 2018.  



Årsmelding 2017 

Årsmelding 2017               Side 34                             

Disse lønnsutgiftene finansieres gjennom givertjeneste. Menighetsrådet har som mål å 

øke givertjenesten med kr 150 000,- i perioden 2016-2019. Pr. 31.12.2017 har det 

kommet inn kr.102,300, - i økt givertjeneste, 68,2% av målet.  

 

I forslaget til budsjett for Randaberg menighet 2018, legge det opp til en besparelse på 

kr.4150. Det er lagt opp til en besparelse på kr.57 000 i driftsbudsjettet. For 

Aktivitetshuset er det lagt opp til et overforbruk på kr.48 000 på grunn av forsikring og 

andre driftsutgifter, og ingen inntekter i form av f.eks. husleie. Dette budsjettet vil bli 

justert i forbindelse med at Randaberg kommune overtar huset. 

 

 

Menighetens fond pr 31.12.2017: 

 

Konto (T) Beløp 
Disp.fond R.b.MR -724 923,68 
Disp.fond, Aktivitetshuset 31 121,80 
Disp.fond, Credimus 7 773,05 
Disp.fond, Sofusklubben -6 414,22 
Disp.fond Bandskolen 9 077,56 
Saldo: -683 365,49 

 

 

Noen kommentarer til menighetens disposisjonsfond: 

Regnskapsavdelingen i Randaberg kommunen og Randaberg menighet har funnet ut at 

det har vært ulike tall i disposisjonsfondene som er lagt frem for menighetsråd/årsmøte, 

og de tall som revisjonen/regnskapsavdelingen har hatt. Det er hovedsakelig 

menighetens ubundne disposisjonsfond som må justeres ned til kr. 39.295,51.på 

omkring kr 39 000,- i forhold til de siste tall som er levert. Pr. 31.12.2017 har 

Randaberg menighet sin samlede kapital på kr.683 365,49 pr. 31.12.2017, er plassert på 

bankkonti i SR-bank.  

 

 

Note: 

 

1. Inntekter på Misjonstivoli 21.05.2017 på kr.10.967,- ble bokført som inntekter i 

2017 men utbetalt i 2018. 

 

2. SMS inntekter på kr.13 504,- under kollekten til Kirkens nødhjelp 24.12.16 ble 

utbetalt i 2016 men bokført som inntekt i 2017.  


