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Menighetsrådets årsmelding 2020 

I Vågsbygd menighet er svært mange personer er engasjert. Vi håper at mange opplever glimt av 
himmel. Koronapandemien har lagt sterke føringer for aktiviteten i menigheten. Nå mener vi at troen 
og håpet om glimt av himmel ikke er avhengig av hvor flinke vi er med aktivitetene og 
gudstjenestene. Men vi tror at gudstjenestene og aktivitetene gir oss former og anledning til å 
oppleve og å uttrykke tro og håp. Og dette betyr mye for oss. 

På denne bakgrunnen offentliggjør vi en årsmelding. En årsmelding er også en del av det lovpålagte 
som gjelder kirken. Menighetsrådet har et generelt ansvar for virksomheten i menigheten. Det heter 
i kirkelovens § 9: «Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige 
arbeidet i soknet.» 

Hovedansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger er lagt til presten. Utover det ligger den 
kirkelige myndighet på lokalplanet til soknet, representert ved menighetsrådet og fellesrådet. 

«Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av soknet når det ikke er fastsatt i eller i 
medhold av lov at myndigheten er lagt til kirkelig fellesråd eller et annet organ» (Kirkeloven § 5 annet 
ledd) (kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/menighetsrad/) 

Nedenfor følger rapporter fra de enkelte sektorene. Sektorene er fylt av frivillige støttet av ansatte 
(stab). Det er mye kreativitet og pågangsmot hos stab og frivillige også etter måneder med ekstra 
utfordringer. Det vi forsøker er å legge til rette for at mennesker kan finne uttrykk for tro, at vi finner 
former, praksiser og språk som vi opplever er i kontakt med det som angår oss tvers gjennom 
eksistensen. 

For stab og frivillige ble 2020 et annerledes og tøft år. Staben har hatt store utfordringer med å legge 
til rette for gudstjenester og aktiviteter. Stadig nye og/eller endrede vilkår og venting på 
retningslinjer gjør planlegging vanskelig. Det en har erfaring med og kan, kan ikke brukes på samme 
måte og en må finne nye former. Dette kan slite mer enn å holde en høy aktivitet i innarbeidede og 
planlagte former. 

For frivillige som har drevet arbeid for barn og unge var året både uforutsigbart og krevende. Det var 
mange utfordringer, og det kostet mye ekstra tid og krefter, og de frivillige har kjent på et stort 
ansvar. De har balansert mellom ønsket om å holde aktivitetene i gang for å kunne gi barn og unge 
gode og verdifulle felleskap i kirka, og samtidig ønsket om å følge myndighetenes og kirkens 
retningslinjer for å unngå å spre smitte i samfunnet. Dette har ofte vært en vanskelig balansegang. 
De har gjort en kjempejobb, enten det har vært som dirigent, på kjøkken, i kjelleren, bak 
miksepulten, ved pianoet, med spritflaska og navnelista, som trygge voksen i miljøene. 

Menighetsrådet 
Det eksisterende menighetsrådet ble valgt i 2019. Menighetsrådets medlemmer er Kristina 
Woxmyhr, Gro Justnæs Kiledal, Tor Vegge, Ingunn Jærnes, Lise Hulløen, Lula Berhane og sokneprest 
Nils Terje Andersen. Varamedlemmer: Tor Warp, Anne Kari Slettan, Raymond Hæstad, Ellen Delviken, 
Erna Ulland. Daglig leder Per Gunnar Pedersen er sekretær og saksbehandler for rådet. 
Menighetsrådet er konstituert på følgende måte: Tor Vegge (leder), Ingunn Jærnes (nestleder). Gro 
Justnæs Kiledal ble valgt som representant til Kristiansand kirkelige fellesråd og Lise Hulløen-Orø som 
vararepresentant til Kristiansand kirkelige fellesråd. Som menighetsrådets arbeidsutvalg fungerer Tor 
Vegge, Ingunn Jærnes, Nils Terje Andersen og Per Gunnar Pedersen. 
Menighetsrådet kommer sammen om lag én gang i måneden. Arbeidsutvalget har møter mellom det 
og forbereder saker til menighetsrådet. 



Saker 
Menighetsrådet behandlet 30 saker i 2020. Et par av møtene ble gjennomført i analog form med god 
plass i menighetssalen, mens de fleste ble gjennomført digitalt. Dette medførte en del utfordringer. 
Noen mistet forbindelsen i løpet av møtet og det er vanskelig at samtaler og diskusjoner kan foregå i 
like uanstrengt form som når en møtes analogt. 

Menighetsrådet har brukt tid på å diskutere arbeidsformer der en samtidig kunne å følge 
myndighetenes og kirkens retningslinjer for å unngå å spre smitte i samfunnet. Det gjelder bl. a. 
konfirmantarbeid, gudstjenester, ikke minst i høytidene, og det gjelder rammer for barne- og 
ungdomsarbeid. Etter nedstenging i vårsemesteret, ble det i mai åpnet for aktiviteter i trygge former. 
For de fleste aktivitetene for barn og unge ble det planlagt oppstart fra og med september. Det var 
da utarbeidet smittevernplaner for alle aktiviteter. Smitteverntiltakene gjorde at hver aktivitet 
krevde mer innsats fra de involverte. Det ble gudstjenester med klare regler, registrering av de 
tilstedeværende. Flere ganger diskuterte menighetsrådet hvordan en kunne arrangere kirkekaffe. 
Flere oppfattet dette som svært viktig i tilknytning til gudstjenestene. Vi fikk det til når det kunne 
arrangeres utendørs. 

Menighetsrådet har behandlet noen høringssaker fra sentrale organer.  
17. juni hadde rådet møte med domprost Freddy Berg. 

Det ble lagt planer for en inspirasjonstur for menighetsråd, sektorledere og stab som vi hadde store 
forventninger til. Situasjonen gjorde at den ble utsatt til 2021. 
Saken med det nye orgelet til kirka har fulgt menighetsrådet. Finansieringen er etter hvert nesten i 
havn. Vi er spente når en kan komme i gang med montering av instrumentet i 2021.  

På hvert møte har menighetsrådet drøftinger med representanter for én av sektorene i menigheten. 
Dette oppfattes som svært verdifullt fra menighetsrådets side. Det gir innsikt i virksomheten, 
avklarer behov og gir gode muligheter til å ta opp saker knyttet til strategi og budsjetter. 

Sektorene og frivillige 
I menigheten er mange frivillige engasjert knyttet til sektorene. Bidraget fra frivillige utgjør om lag 9 
årsverk. Frivillige og sektorledere representerer menighetens virksomhet utenom gudstjenestene, 
men også med oppgaver knyttet til gudstjenestene. Menighetsrådet er særlig fornøyd med hvordan 
dette fungerer og registrerer et svært godt samarbeid mellom sektorer og ansatte og mellom de 
ulike sektorene. Menigheten har følgende sektorer: 

Sektor for barn (sektorleder Kathrine Ravnevand) 
Sektor for informasjon (sektorleder Karine Wigh) 
Sektor for musikk (sektorleder Kjell Åge Stoveland) 
Sektor for ungdom (sektorleder Stig Ulland) 
Sektor for økonomi og givertjenester (sektorleder Erik Wessman) 
Sektor for bygg og vedlikehold (sektorleder Arild Aas) 
Sektor for diakoni (sektorleder Reidun Strømme) 
Sektor for misjon (sektorleder Astrid Espegren) 
Sektor for gudstjenesteliv (sektorleder Anne Kristin Westermoen) 

Det er en stadig utfordring å rekruttere frivillige. I Vågsbygd opplever vi at vi er i en særstilling. Det er 
svært mange dedikerte frivillige som også bidrar til å rekruttere nye.  
Staben som rådet samarbeider med og til dels har arbeidsgiveransvar for er preget av kontinuitet. Vi 
opplever at de ansatte utfører arbeidet med faglighet, integritet og visjon.  



Gudstjenester 
Gudstjenestene i løpet av året har selvsagt vært preget av pandemien. Etter et godt år i 2019 hvor 
gudstjenestebesøket økte, har vi i 2020 opplevd lange perioder med stengt kirke. For første gang ble 
påsken ikke feiret i Vågsbygd kirke, og på julaften var vi 50 til stede i stedet for 1700 som vi gjerne er. 

Gudstjeneste-året kan deles i tre faser: Vi startet i januar med optimisme og full trøkk, med godt 
besøkte gudstjenester kl. 11 og kveldsmesser. Så, i mars, ble kirkene stengt i to måneder før vi fikk 
åpne for gudstjenester, først for maks 50, deretter for opptil 200. I denne perioden var vi glade for å 
kunne samles, men vi merket at gudstjenestemenigheten likevel ikke var som før. Vågsbygd-folk 
kommer gjerne «dumpende innom» gudstjenesten uten å planlegge det dager i forveien. Nå var det 
kun de som hadde husket å melde seg på som kom. Dessuten merket vi det på 
alderssammensetningen. Når søndagsskolen ikke kunne holdes av smittevernhensyn, ble også 
gudstjenestemenigheten merkbart eldre. Det som gleder så mange med gudstjenestene i Vågsbygd, 
at vi samler alle generasjonene, det savnet vi i denne perioden. Da høsten startet opp fant vi en 
løsning som til en viss grad fikk de yngste på banen igjen, nemlig søndagsskolegudstjenestene kl. 10, 
før de to «vanlige» gudstjeneste kl. 11 og 12.15. Søndagsskole-gudstjenestene ble i stor grad 
gjennomført av søndagsskoleledere i samarbeid med menighetspedagog Siv Elise Topstad Øya, og 
dette ble en positiv erfaring som antakelig vil forme tankene om gudstjenestelivet fremover. 

Både mens kirken var stengt og under antalls-begrensingene har vi økt den digitale formidlingen. 
Både med podcaster, digitale gudstjenester, musikkinnslag og andakter. Dette kan på ingen måte 
erstatte de «fysiske» gudstjenestene, men var viktig å produsere, særlig rundt jul og påske.  

Etter et rekord-år i 2019, falt dåpstallet i 2020 med nesten 50%. Vi har tro på at en del av disse 
dåpene bare er utsatt til familiene kan møtes og vi vil jobbe for å gi disse muligheter ved fleksible 
dåpstider og drop in-dåp når ting åpnes opp igjen. 

Økonomi 
Vågsbygd menighet har i mange år hatt en god økonomi og lagt av penger på fond.  
Fra 2015 har menighetsrådet valgt å bruke mer penger på konfirmantarbeidet og trosopplæringen i 
menigheten, og fra 2017 økt menighetspedagogstillingen økt fra 60 til 100 prosent. Derfor 
budsjetterer menigheten med bruk av fondsmidler i driften. 
2020 ble et spesielt år med en pandemi som satt en stopper for mye av det ordinære 
menighetsarbeidet. Dette gjorde naturlig nok utslag i økonomien også.  

På inntektssiden mest ved en nedgang i ofringer på gudstjenester. I sak om fordeling av ofringer når 
mange gudstjenester ble avlyst eller antall ble redusert, valgte menighetsrådet å prioritere 
menighetens arbeid og misjonsprosjektet.  
Redusert aktivitet gjorde også utslag på mindre driftsutgifter. Det bidro til et bedre driftsresultat enn 
det ville vært ved normal drift. 

Den faste givertjenesten er ryggraden i menighetens økonomi. De siste årene har den gått betydelig 
ned, noe som i hovedsak skyldes givere som har gått bort, har flyttet eller sluttet i menigheten. Men 
for at menigheten skal fortsette å opprettholde dagens drift trenger vi et solid løft i givertjeneste i 
løpet av de neste årene. 
I løpet av 2020 samlet vi inn kr. 172 000 til nytt orgel. Med dette er vi nå nesten er i mål på å samle 
inn menighetens egenandel på kr. 1 500 000 og kan glede oss til orgelet kommer i løpet av 2021. 
 
I desember 2020 mottok menigheten en gave på 2 000 000 kr. fra en anonym giver. Det er med stor 
takknemlighet vi mottok denne gaven samtidig som det utfordrer oss til å forvalte disse pengene på 
en god måte. Menighetsrådet sammen med sektorledere og stab har nå startet arbeidet med å finne 



gode formål der pengen kan brukes på en god måte. Gaven gjør først nytte når den kommer i bruk og 
det skal den.  

Giveren gir menigheten selv muligheten til å bruke pengene som vi ser det best, men har et ønske 
om at alle barn og unge kan delta på alle arrangement uten at penger skal være til hinder. Det skal vi 
vi i alle fall klare. 

Menighetsrådet får jevnlig regnskapsrapporter fra daglig leder og har god budsjettkontroll gjennom 
året. Vedlagt foreligger en enkel regnskapsrapport.  
En detaljert rapport og offisielt menighetsregnskap vil være tilgjengelig på årsmøtet. 

Vågsbygd 17. mars 2021 
For Vågsbygd menighetsråd 
Tor Vegge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Regnskapsrapport
Vågsbygd menighet 2020

Budsjett Resultat Inntekt Utgift

8301 Menigheten 1 148 500 -939 086 -2 692 899 1753813
8302 Givertjenesten -874 500 -837 914 -851 368 13 454
SUM 8301 og 8302 sammen 274 000 -1 777 000 -3 544 267 1 767 267

8303 Menighetsbladet 5 500 43 740 -43 000 86 740
8306 Konfirmantarbeid 82 000 -751 -64 098 63 347
8310 Kirkemusikk 0 9 377 -159 9 536
8315 Trosopplæring 180 000 158 671 -461 087 619 758

8305 Diakoniutvalget 0 4 822 -6 988 11 810
8308 Barnearbeid 30 000 -29 106 -87 812 58 706
8313 Ungdomsråd 15 000 -3 333 -8 300 4 967
8316 Soul Children 37 000 -20 458 -51 840 31 382
8317 Søndagsskolen 0 14 089 -6 838 20 927

Sum utgifter og inntekter -7 818 656 4 441 707

Brutto driftsresultat 623 500 -1 599 949
*renteinntekter/utbytte (190) -6585
*renteutgifter (1500) 0
motpost avskrivninger (1990) -98 255

Netto driftsresultat -1 704 789

Til / fra fond 
Til  fond barnearbeid 15 017
Til fond Ungdomsråd 3 333
Til fond Soul Children 20 458
Fra fond diakoni -4 822
Til fond orgel 170 614
Til disposisjonsfond 1 500 189

Sum til/fra fond 1 704 789



Balanse Vågsbygd menighet pr. 31. 12. 2020  
Driftskonto   983768  
Giverkonto   2932099  

Sum bankinnskudd   3915867  
     
Diverse debitorer (inntekt 2020 - bank 2021) inkl. moms 190421  
Aksjer (Vårt land)   170  
Bygninger og anlegg *    98085  
Sum kortsiktige fordringer   288676  
SUM EIENDELER   4204543  
     
Leverandørgjeld (utgift 2020  - betalt 2021)  -125116   
Kapitalkonto *   -98255  
Fond med egne ansvar:     
Fond barnearbeid   -227949  
Fond Ungdomsråd   -5322  
Fond Soul Children og Teens   -72365  
Fond gaver Diakoni   -54708  
Fond uten egne ansvar:     
Fond Orgel     *500 000 overført fellesrådet  -804585  
Disposisjonsfond   -2816243  
SUM GJELD OG FOND   -4204543  
     
Endringer i fond 31.12.20     

FOND Saldo 01.01.19 
Avsatt 
fond 

Bruk av 
fond 

Saldo 
31.12 

Fond barnearbeid 212 932 15 017   227 949 
Fond Ungdomsråd 1 989 3 333   5 322 
Fond Soul Children og Teens 51 907 20 458   72 365 

Fond gaver Diakoni 59 530   -4 822 54 708 

Fond uten egne ansvar          
Fond orgel 633 971 170 614   804 585 
Disposisjonsfond 1 316 054 1 500 189   2 816 243 
          
Sum 2 276 383     3 981 172 

     
Netto endring fond   1 704 789  
     
* Kapitalkonto:      
Det eksterne menighetsregnskapet inkluderer også avskrivbare   
investeringer over kr 100.000 inntil disse er avskrevet til 0,-    

 

 

 



Årsmelding for Vågsbygd Menighets Diakoniutvalg 2020 
 
Diakoniutvalget har bestått av følgende medlemmer: 
Reidun Strømme sektorleder Arild Tjørve sekretær  
Torhild Tveite  Arild Aas  Reidun Elise Knudsen  
Karin Mollestad Nilsen (avsluttet sin tjeneste i diakoniutv. høsten 2020) 
Utvalget har hatt 3 møter i 2020 
 
De viktigste sakene dette året har vært: 

 Kontakt med utvalgets undergrupper 
 Treffet for innvandrerkvinner 
 Planlegging, gjennomføring og evaluering av diakonale tiltak 
 Handlingsplan, økonomi og budsjett for utvalgets arbeid 
 Diakoniens mål og visjoner  
 Pandemiens begrensninger og muligheter  

 
Tiltak og arrangement har vært:  

 En kirke for alle 
Månedlige samlinger som er tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Samlingene starter med en gudstjeneste og mat/leker i etterkant. Diakonene i 
domprostiet har ansvar for tiltaket i sin helhet. Diakoniutvalget i Vågsbygd menighet 
har ansvar for oktober samlingen. Vi var 38 personer tilstede på gudstjenesten og 
bingofesten i etterkant. Det var godt vi fikk gjennomført tiltaket i en spesiell tid.  

 Gudstjeneste på Allehelgenssøndag  
Alle etterlatte gjennom året som har gått bort inviteres spesielt til 
allehelgensgudstjeneste 

 Gjestebud.  
En fest for lokalsamfunnet og nabolaget. Vi måtte dessverre på kort varsel avlyse 
tiltaket. 

 Julegudstjeneste på vågsbygdtunet.  
Thor Kåre Kalvik forrettet og Solveig Refvik pianist. To ungdommer var solister.  

 Suppe for sju. Ble ikke gjennomført i 2020.  
 Kirketirsdag. Ble ikke gjennomført i 2020  
 Smågrupper. 

Høsten 2019 startet vi et målrettet arbeid knyttet til organisering av 
smågruppetilbudet i menigheten. Det har blitt etablert 2 nye grupper i 2020.  

 Ekstra fokus på følgende under pandemien:  
o Oppfølging enkeltmennesker 
o Forbønnstjeneste 
o Åpen kirke 

 
 
 



Diakoniutvalgets underutvalg: 
1. Bønnekomiteen  
 sender ut bønnebrev  
 organiserer forbønn for konfirmantene 
 organiserer bønnebehov som kommer inn via bønnekrukka i kirkerommet  

 
2. Treff for innvandrerkvinner. Det er 12 norske ledere som organiserer tilbudet. Det er 

28 faste brukere fra flere nasjoner på samlingene. Vi trener på å snakke norsk via 
samtaler om livet, eller ulike typer leker der norske ord er i bruk. Kulturforskjeller er 
også et hyppig tema. Hovedansvarlig er Karin Mollestad Nilsen. Det har i løpet av 
2019 startet én ny gruppe. Hovedansvarlig for denne er Turid Skjævestad. Det har 
bitt gjennomført 10 samlinger fordelt på gruppene i 2020. Samt noe oppfølging på 
telefon. Behovet er fremdeles stort og det arbeides med å starte enda en ny gruppe, 
når pandemien slipper taket og vi kan samles igjen på en mer normal måte. 

 
3. Vi over 60. Kjøkkengruppa består av 10 frivillige ledet av Liv Førde. Programkomite er 

Berit Cranner, Elsbeth Dokmo og Arild Tjørve. I 2020 har vi hatt 5 samlinger med 
variert program. Det kommer 40-60 personer til hvert treff. 

 
4. Bingo-gruppa på Borgestadklinikken avdeling Vågsbygdveien (Blå Kors) er fortsatt et 

populært tiltak. I tillegg til spenningen rundt spillet kan det være mye prat rundt 
bordene. Beboerne setter pris på at noen kommer fra kirka. 
Bingoen foregår søndag ettermiddag. Beboerne kommer selv med ønsker om 
premier, som er matvarer og toalettsaker, og hovedpremien er tobakk. 
Bingogruppa består av 6 personer, og de går to og to. Hovedansvarlig er Arne 
Strømme. Grunnet pandemien har det vært langt færre samlinger knyttet til tiltaket.  

5. Språk kafé Leder for tiltaket er Ellen Øslebye. Det er frivillige fra menigheten med 
støtte fra enkelte fra frikirkene i bydelen.  Disse gjør en meget god jobb for å 
imøtekomme behovet for samtaler og norskundervisning. Kafeen har skapt gode 
relasjoner på tvers av kulturer. Mange flyktninger har også fått besøksvenner 
gjennom tiltaket. Siden oppstarten i 2015 har språkkafeen endret noe karakter. Det 
kommer færre flykninger til Norge. 2019 var et år der mange kvinner og noen barn 
deltok på språkkafeen. I 2020 har det vært få møtepunkt på språkkafeen, grunnet 
pandemien.  

 
6. Frimat. Hver onsdag kveld deles det ut overskuddsmat til mennesker som trenger 

det. Frimat er et tverrkirkelig tiltak, i Vågsbygd bedehus. Arild Aas, styremedlem i 
diakoniutvalget er engasjert i tiltaket. Over 100 matposer deles ut hver uke. En 
oppfordring: Frimat trenger flere frivillige. Det være seg hjelp til pakking av mat, 
henting av mat i butikkene eller utdelingene selve onsdagen.  

 
Utvalget jobber godt sammen. De brenner for saken og gjennomfører de ulike tiltakene med 
glede og entusiasme.   

For Vågsbygd Menighets Diakoniutvalg, Arild Tjørve (sekr.) 



Årsmelding fra informasjonssektoren: 

2020 var et rolig år for informasjonssektorleder. 
Nettside: det meste av aktiviteter ble avlyst, og resten ble håndtert av staben (podcast, 
generell info osv). Noen artikler fra menighetsbladet er lagt på nett også. 
Facebook og Instagram: aktiviteten og antall følgere har gått opp – mye takket være veldig 
godt og jevnt arbeid fra menighetspedagog. 
Planen videre: det er godkjent av menighetsrådet å få laget en kommunikasjonsplan. 
Grunnet lite kapasitet hos sektorleder, usikkerhet rundt oppstart og aktivitetsnivå etter 
korona og hva som skal skje med gavemidler, er denne foreløpig utsatt. 

Karine Wigh Sektorleder for informasjon 

Årsrapport for Menighetsbladet for Vågsbygd kirke 2020 

Overkommelig antall utgivelser 
Etter å ha hatt en periode uten menighetsblad i 2019 på grunn av manglende skrivende 
ressurser, ble det høsten 2019 bestemt at det fremover skulle satses på tre nummer i året. 
2020 har vært første år med denne modellen; et påskenummer, et oppstartsnummer i 
august og et julenummer. Dette er forutsigbart og overkommelig for nåværende redaksjon. 
Redaksjonen har bestått Karine Wigh, Elin Mari Skorstad, Marte Eikeland Vangen, Ellen 
Delviken, Gjert Langfeldt og Bjørg M. Nyjordet (redaktør), samt Siv Elise Topstad Øya og Nils 
Terje Andersen fra staben. 

Godt samarbeid med staben 
Samarbeid og kommunikasjon med staben er bra. Ettersom en til to fra staben deltar fast på 
redaksjonsmøter, blir redaksjonen oppdatert på hva som skjer ellers i kirka. Siv Elise Topstad 
Øya har også noe tid i sin stilling til å produsere stoff for menighetsbladet. Det er en ordning 
som sikrer at vesentlig informasjonsstoff kommer med i utgivelsene. 

Koronautfordringer 
Korona-situasjonen har skapt noen utfordringer. Påskenummeret kom ut i det Norge stengte 
ned, og aktivitetene bladet fortalte om, ble stengt ned. Høstnummeret ble noe utsatt, for å 
kunne ha en litt bedre oversikt over gjeldende regler før bladet informerte om oppstart av 
aktiviteter. I julenummeret var det vanskelig å gi informasjon om julegudstjenester og 
opplegg i kirka i desember, fordi anbefalingene og reglene for samlinger stadig endret seg. 
Størst utfordring har det imidlertid vært for distribusjonen. Det frivillige apparatet består 
stort sett av mennesker over 65 år og i risikosonen. Daglig leder Per Gunnar Pedersen har 
derfor i samråd med distribusjonsleder Grethe Kitty Syvertsen funnet alternative 
distributører for alle tre nummerne. 

Distribusjon 
Vanligvis distribueres bladet av en stor gruppe frivillige under ledelse av Grethe Kitty 
Syvertsen. Disse gjør en formidabel innsats med å sortere og levere ut bladet. Redaktør og 
distribusjonsleder kommuniserer i forkant av hver utgivelse. Det er behov for flere frivillige 
distributører. 

 



Trykkeri 
Det er Kai Hansen Trykkeri som setter opp bladet. Dette fungerer godt. Trykkeriet bruker 
omtrent en uke på oppsettet, i tett kommunikasjon med redaktør som leser korrektur på 
layout underveis. Det er stort sett samme grafiker fra gang til gang, og det er en styrke.  

Økonomi 
Det er daglig leder, Per Gunnar Pedersen, som har hånd om økonomien til bladet og som 
administrerer annonsører og inntekter. Det er stor avlastning for redaksjonen. Bladet er ikke 
selvfinansierende. 

Mars 2021 Bjørg M. Nyjordet, redaktør 

Årsmelding for sektor for gudstjenesteliv og  
gudstjenesteutvalg 2020 

Pandemien er ekskluderende. Selv om det er fysisk plass i kirka, gjør restriksjoner på antall 
fremmøtte at du ikke får komme likevel. Er litt forkjøla, får du heller ikke komme. Er du 
dårlig til beins, er kirkeskyssen dessverre innstilt. Du trenger å se folk og skravle, kanskje du 
også er ny og ikke kjenner så mange her, men kirkekaffen er dessverre avlyst. Dette er bare 
noen eksempler på hvordan pandemien har rammet oss.  
 
Der det har vært mulig, har de frivillige i gudstjenestearbeidet lagt ned en stor og flott 
innsats for at vi har kunnet feire gudstjeneste de periodene det har vært lov å samles. 
Pandemien har hatt varierende innvirkning på det frivillige gudstjenestearbeidet. I vår var 
det ingenting å gjøre siden gudstjenestene ble avlyst. Kirkeskyss-medarbeiderne har ikke 
kunne kjøre folk resten av året heller. Kirkekaffe-medarbeiderne serverte kaffe utendørs 
første del av høsten, deretter hindret pandemien kirkekaffe. Restriksjoner på antall 
fremmøtte har ført til flere gudstjenester, som har gitt lengre arbeidsøkter for teknikere og 
etter hvert medliturger og kirkeverter. Kirkevertene har også utvidet arbeidsfeltet sitt med å 
bidra med smittevernstiltak. Stor takk til de frivillige for innsatsen! 
 
Gudstjenesteutvalget har hatt fire møter i 2020, to i jan/feb og to møter i sept/okt. Vi rakk så 
vidt å diskutere innkjøp av nattverdbeger for å unngå dypping av oblater i felles vinkalker, og 
spurte oss selv om vi ikke burde ha håndsprit i våpenhuset, før kirka og Norge for øvrig ble 
stengt ned en ukes tid etterpå. Lite visste vi om det vi hadde i møte.  
 
Ellers har gudstjenesteutvalget blant annet diskutert ulike liturgiske saker gjennom året, 
f.eks er tiden kommet for alle menigheter i Den norske kirke til å gå gjennom liturgi som ble 
innført i 2011. Gjennomgangen sluttføres i 2021. Vi er glade for at vi rakk å få Rabbersvigen 
jazzforening med på en gudstjeneste før landet ble nedstengt, mens en planlagt 
gospelgudstjeneste med stort kor måtte utgå grunnet pandemien.  
 
Vi har også grublet på hvordan vi kan få flere til å komme på G2 (kveldsgudstjenestene våre). 
Disse gudstjenestene er som en vakker perle som altfor få vet om! Når koronasituasjonen lar 
oss starte opp G2 igjen, oppfordrer jeg dere alle til å ta en tur på kveldsgudstjeneste, og ta 
gjerne med en venn eller nabo! 
 
28.02.21, Anne Kristin Westermoen, sektorleder for gudstjenesteliv Vågsbygd kirke 



Årsmelding fra ungdomssektoren 
 
Klubben:  
Har vært på og av gjennom 2020. Det har vært en del utskiftning i styret, og er nå jevnere 
fordelt på 8, 9 og 10. Trinn. Ungdomsarbeider Erik Grude Lund og styreleder 
Gro Justnæs Kiledal. Vi er også 5 voksne som roterer på å være med på Klubbkveldene i 
tillegg til Erik. I nedstengningen hadde vi et par telefoner til styret, og har hatt 1 bingo med 
styret på våren. Når det har vært tillat, har vi hatt styremøte ca. 1/mnd. Vi har ligget mellom 
ca. 30 – 55 (inkludert ledere), og det er høy aktivitet og god stemning. Noen fra styret 
arrangerte en konkurranse på Instagram under nedstengningen på våren.  
  
Styret:  
Karoline Bomann-Refvik Margit Berge  Peder Turnbull Stoveland   
Tobias Bliksås    Mathea Wigh   Ludvik Ravnevand  
Hannah Wessman  
Nye:  
Ingeborg Bomann-Refvik  Vegard Berge Flatnes  Johannes Sangvik Andersen  
Sebastian Flaat Andersen  Maria Søvik  
Sluttet i løpet av 2020:  
Maiken Kristensen  Oda Sofie Sørskår Amanda Søvik   
Ane Ulland   Ingeborg Kringeland   Jesper Turnbull Stoveland    
Pelle Justnæs   Alva Tomine Kile   
Voksenledere:  
Gro Justnæs Kiledal (Styreleder)  
Kjell Åge Stoveland  Signegun Romedal  Stig Ulland  
Tormod Bliksås  Linda Sørensen  Erik Grude Lund  
Sluttet i løpet 2020:   Elin Justnæs  
  
Skjærgårds LIVE Vågsbygd:   
Hadde i samarbeid med konfirmantopplegget besøk av team skjørgårds i februar.  
Og en lokal digital festival i hagen / hjemme hos famielen Erik Wessman.  
  
Hjerteslag Vågsbygd:  
Det har vært en del utskiftninger, og vi satt i høst igjen med 2 ansatte: ungdomsarbeider i 
Vågsbygd menighet, og familie- og ungdomsarbeider i frikirka. Uten at vi klarte å få 
gjennomført noe arrangement, så ble det noen treff og planlegging.   
  
I styret var følgende fra kirka med:  
Gabriel Goncalves Morier  Henrik Bårdsen Aas   Jakob Hauge Knutsen  Ludvik 
Ravnevand    Anine Mathea Olsen Sandell  Erik Grude Lund 
Sluttet i løpet 2020:   Marius Flatnes  
  
  
Minecraft:  
På initiativ fra noen ungdommer som igjen fikk med seg noen til, hadde vi 
en minecraft konkurranse . Bidraget vårt i konkurransen finner du her.  
 



Årsmelding fra barnesektoren 
2020 begynte som vanlig med oppstart av mange aktiviteter for barn og unge i Vågsbygd 
kirke. Vi startet opp Lillefredags, søndagsskolen, babysang, supertorsdag og alle korene våre. 
Mange barn og familier møtte opp, og vi var i godt driv da mars kom og vi plutselig måtte 
stenge ned alt.  

Etter fullstendig nedstengning startet vi så smått opp med noen av aktivitetene igjen. Vi 
brukte mye tid på å diskutere innad i de ulike gruppene hvordan vi skulle ivareta 
smittevernet på de ulike aktivitetene, og her fikk vi uvurderlig hjelp av staben med Siv Elise i 
spissen.  

Vi gjorde søndagsskolen om til egne gudstjenester som gikk før den «vanlige» gudstjenesten, 
og startet Supertorsdag uten matservering. Gleden var stor da vi så at oppmøtet fremdeles 
var godt og at familiene i Vågsbygd hadde savnet tilbudet. Korene startet opp med gode 
smittevernsrutiner, og utover høsten 2020 føltes mye så vanlig som det kan under en 
pandemi. Vi rakk til å med å ha en samling for alle de frivillige i barne- og ungdomsarbeidet 
med middag, lotteri og godstemning, før vi plutselig måtte stenge ned igjen! 

Selv om vi ikke har fått gjennomført det vi hadde ønsket for 2020 ser vi positivt på tida 
framover. Nå er det tid for å snakke gjennom hva som fungerer og hva som kan bli bedre i 
barnesektoren. Mye av arbeidet vi driver har vært likt gjennom en årrekke. Dette er både 
fordi det fungerer, men det kan også være fordi man går inn i mønstre og ikke har tid til å 
tenke nytt. Kanskje vi nå har tid til å gjøre små endringer som vil gjøre arbeidet enda bedre? 
Håpet er at alle som var der før nedstenging, både av frivillige og de som bruker tilbudet, 
fremdeles er der når vi igjen får muligheten til å ha vanlig drift og vi håper selvfølgelig også 
at det vil komme enda flere barn og nye familier til Vågsbygd kirke. 

Mars 2021  Kathrin Ravnevand Sektorleder for barn  

Lillefredags:  
Vi hadde som alt annet en pause, men har hatt åpent når vi kan.  
20 +/- barn samles til en hovedaktivitet, kiosk og lek annenhver fredag fra 18.30-20.00  
Ledere:  
Kamilla Sangvik Andersen  Markus Westermoen   Eivind Jærnes  
Åslaug Rudjord Lorentzen  Kim Edvard Hæstad   Ingvild Ulland  
Tone Langeland   Erik Grude Lund  
Høsten 2020 har kateket Sigurd Tveit deltatt for noen som av smittevernhensyn måtte ta fri.  
 
Vågsbygd SoulKids, våren 
Dirigent: Karin Møll Abrahamsen 
Medlemstall: Ca. 20 
Voksne ledere: Ingunn Jærnes og Torhild Knutsen 

Koret har hatt øvelser hver torsdag, noen ganger med litt ekstra hyggelig, sosialt opplegg i 
forbindelse med øvelsen. Opptreden i Vågsbygd Frikirke i februar, og en sosial øvelse i pysjen 
med kakao og frukt. Flere opptredener var på programmet, samt at vi skulle delta på 
jubileumskonserten til SoulChildren denne våren. Men 12. mars stengte Norge ned pga 
Covid-19 og vi fikk ikke gjennomført noe av dette. 



Vågsbygd SoulKids, høsten 
Dirigent: Karin Møll Abrahamsen. 
Pianist: Pål Møll Abrahamsen 
Medlemstall: 25 
Voksne ledere: Marianne Vium Olesen og Torhild Knutsen 
Smittehjelpere: Ellen Elgvind, Kathrine Tveit, Ingrid Isaksen og Tone Marit Glastad 
Koret startet opp i september, med i underkant av 20 deltakere. Ila høsten var vi ca 25 på 
medlemslisten. 
Pga Covid-19 og restriksjoner på antall deltakere på arrangementer, var det ingen 
opptredener på gudstjenester eller andre arrangementer denne høsten. Men vi hadde 
mange fine øvelser med sang, dans og litt sosialt, blant annet utkledning (Halloween). 
Ettersom det ikke kunne være fullsatt kirke på julaften, ble det spilt inn en sang av SoulKids. 
Det var stas! 
Vi avsluttet koråret med en koselig julemarkering i menighetssalen. Pga smittevern fikk vi 
ikke servere mat, men det ble litt julekos, lek og fokus på julens budskap. 
Flere av Kidsa bruker de lyseblå gensere med logo, både på øvelsene og på skolen. Populært 
å vise at man “hører til” i SoulKids :) 
Veldig godt oppmøte på alle øvelsene, og god stemning blant alle voksne som bidrar for å 
gjennomføre øvelsene. Vi er veldig takknemlig for SoulKids!! 

 

Årsmelding fra musikksektor 2020.  

2020 har vært et annerledes år. Aktiviteten i kirka har vært veldig redusert pga Covid19.  
Allikevel har vi hatt mange flotte musikalske opplevelser i kirka.  

Musikk og gudstjeneste henger naturlig sammen. Bruk av musikk gjennom liturgi, salmer, 
soloinnslag og meditasjon er utrolig fint og viktig for veldig mange. I Vågsbygd kirke er vi 
heldige. Vi har mange flinke folk som bidrar veldig mye for å berike gudstjenestene. Jeg vil 
spesielt nevne den flotte gjengen av foreldre og barn som har skapt et nytt fint utrykk på 
søndagskolegudstjenestene. Jeg vil også takke og skryte av alle de dyktige sangerne, 
musikerne og teknikerene som bidrar enten det er kveldsgudstjenester, julegudstjenester, 
soloinnslag og innspilling av musikkvideoer.  

Korarbeidet blant barn og unge lever fint videre selv under korona-tiden. Vi har mange unge 
og voksne som driver korene veldig bra. Soulkids, Soulchildren og Soulteens har ukentlig 
øvelser bortsett fra ukene med høyt smittetrykk i byen. Takk til dirigenter og voksenledere 
som står på! Dirigent for SoulKids er Karin Abrahamsen og dirigent for Soulchildren er Silje 
Eng. Se egen årsmelding under. 

Soulteens har for øyeblikket pause på grunn av lite folk i koret og at dirigenten har sluttet. 
Takk til Lily Marie Wessman for flott innsats for Soulteens. 

Mannskoret (Midtre Vågsbygd mannskor) har fortsatt mange flotte medlemmer og vil 
fortsette med øvelser og opptredener når pandemien gir seg. Dirigent for mannskoret er 
undertegnede. 



Nytt i 2020 er at sektor for musikk har utvidet med to personer. Torunn Irene og Tom 
Andreas Kristensen. De er begge to dyktige musikere og og en super ressurs for menigheten. 
Vi er veldig glade for at vi nå er tre sektorledere i musikk. 

Mars 2021 Kjell Åge Stoveland sektorleder musikk 

 
Årsmelding 2020 - Vågsbygd Soul Children 
 
Vågsbygd Soul Children er et kor for jenter og gutter fra 5. -9. klasse. Vi har korøvelse i 
Vågsbygd Kirke hver torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20:00. Året 2020 er det registrert rundt 30 
medlemmer. Halloween-øvelsen var årets øvelse med flest registrerte deltakere med over 
30 barn og unge på øvelse. 
Året har vært preget av Korona pandemien, og har resultert i mye og omfattende 
planlegging/organisering for å kunne avholde øvelser. Periodevis har korøvelsene opphørt 
grunnet uoversiktlig smitte situasjon. Øvelsene har vært organisert med smittevakter, 
deltakerlister, tidvis kortere korøvelser uten mingle-pause og ungdommer i kjelleren. 
Nytt av året er at koret har organisert et fungerende styre (ikke registrert). Dette initiativet 
kom fra avtroppende dirigent Brita S. Jærnes som ønsket at noen holdt i overgangen til ny 
dirigent da hun skulle gi seg som dirigent etter 10 år. Brita startet koret for 10 år siden. De 
oppgaver som Brita hadde av administrativ karakter var tenkt ivaretatt av styret slik at ny 
hoved-dirigent kunne fokusere på det musikalske. 
 
Året har naturlig nok ikke blitt slik vi ønsket, og alle planlagte arrangement har blitt avlyst.  
Korets dirigent:  Silje M. Eng 
Fungerende styre:  Alice Løland Collins (Leder) Arild Grundetjern 
    Ingunn Jærnes   Erik Grunde Lund 
    Silje Eng 
Voksenledere med ansvar: 
Anne Mette Stoveland Ingunn Riise Josdal  Kjøkken 
Roald Berntsen  Jesper Bomann  Lyd og lys 
Jakob Andersen  Leder ungdommer 
Eivind Jærnes   Leder ungdommer/registrering deltakere 
Erik Grude Lund  Smittepatrulje-sjef 
Torhild Knutsen  Tilkalling ved behov 
 
Det var planlagt 18 øvelser i tillegg til gudstjenester, jubileumskonsert og sommerfest.  
Flere av øvelsene ble avlyst. 
Høstsemesteret startet ikke opp før etter høstferie og det var planlagt 8 øvelser i tillegg til 
halloween øvelse, gudstjeneste, misjonshelg, julegrantenning og julaften. Kun øvelsene ble 
avholdt. 
    
09.03.2021  Alice Løland Collins  Leder i Soul Children 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


