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Vågsbygd menighet 

Menighetsrådets årsmelding 2022 
 

I Vågsbygd menighet møtes svært mange mennesker. Vi håper at mange opplever glimt av 

himmel. Menighetsrådet legger til rette for det frivillige arbeidet i menigheten og støtter 

staben på deres ansvarsfelt. 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/menighetsråd/) 

 

Etter to år der arbeidet i menigheten var preget av pandemi og de restriksjonene den medførte, 

er vi tilbake til «normale» arbeidsformer. Vi har vært svært spente på hvordan deltakelsen 

ville bli. Det er derfor svært gledelige at mange kommer til sammenkomster og gudstjenester. 

 

Nedenfor følger rapport fra menighetsrådet inkludert en del om økonomi. Deretter følger 

rapporter fra de enkelte sektorene.  

 

 

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, Ellen 

Delviken, Erna Ulland. Varamedlem Raymond Hæstad flyttet fra menigheten og er derfor 

ikke lenger medlem av rådet. Daglig leder Per Gunnar Pedersen er sekretær og saksbehandler 

for rådet. Menighetsrådet er konstituert på̊ følgende måte: Tor Vegge (leder), Ingunn Jærnes 

(nestleder). Gro Justnæs Kiledal er 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. Etter et par år 

med digitale møter, har det vært svært positivt for arbeidet i rådet å kunne møtes på samme 

sted. 

Høsten 2023 skal det velges nytt menighetsråd og det nåværende rådet har begynt arbeidet 

med nominasjon av kandidater. 

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. 
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Saker rådet har arbeidet med 

Menighetsrådet samtaler med de frivillige om hvordan arbeidet kan utføres. Det drøfter saker 

som gjelder hvordan kirken i Vågsbygd framstår, hvordan den uttrykker seg og hvordan den 

oppleves i bydelen og byen. Det er mye kreativitet, innsatsvilje og glede hos stab og frivillige. 

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. 

Menighetsrådet arbeider også med økonomi. De siste par årene er det gjort investeringer og 

oppgraderinger. Noen var nødvendige, og noen har gitt muligheter til fornyet virksomhet. De 

viktigste er omtalt nedenfor og i økonomidelen. 

 

 

Vanninntrenging i kjeller 

Det er i 2022 gjort utbedringer som skal stanse vanninntrengingen under menighetssalen. 

Menighetsrådet ble enig med fellesrådet som å dele utgiftene 50/50.  

 

Fordeling av ofringer i gudstjenestene 2022 

Den planlagte fordelingen av ofringer for 2021 ble ikke fulgt og gjennomført grunnet 

pandemien og redusert antall gudstjenester. Menighetsrådet vedtok derfor at den vedtatte 

planen for fordelingen av ofringer for 2021 ble gjeldende for 2022. Det er over 60 

gudstjenester med ofringer. Vedtaket innebærer at halvparten av disse går til menighetens 

eget arbeid. Det er samme fordeling som i 2020. 

 

Prosjekter videreført i 2022 

Menigheten fikk en gave på to millioner kr. i slutten av 2020. Utfra det ble det igangsatt 

tidsavgrensede prosjekt: 

 

1) Bortfall av egenandeler i barne- og ungdomsarbeid 

Menighetsrådet vedtok på møtet i 2021 å gå bort fra egenandeler i barne- og ungdomsarbeid.  

Det skal også være gratis servering på supertorsdag. Dette er videreført i 2022 og oppleves av 

mange som verdifullt. I sammenheng med dette er det arbeidet for å engasjere foreldre til barn 

og unge i givertjenesten. Dette har resultert i en økt givertjeneste. 

 

2) Arbeid for risikoutsatt ungdom i bydelen 

Prosjektet er videreført i 2022. Det er utformet for å gi tilbud til risikoutsatt ungdom i bydelen 

vår. Vågsbygd har flere utfordringer knyttet til levekår: barnefattigdom, utenforskap, psykisk 

sårbarhet og unge som strever med deltakelsen i skole og samfunn. Vi ønsker å jobbe aktivt 

for å redusere relasjonell fattigdom, og forebygge utenforskap hos barn og unge.  

Prosjektet inneholder  

• frigivelse av diakonen, Arild Tjørve, til å bruke 20% på dette prosjektet.  

• en ansatt prosjektmedarbeider i 20% som kan jobbe tett med diakonen. 

 

Kirken (ved fellesrådet) er arbeidsgiver for prosjektmedarbeideren. Daglig leder og 

sokneprest vil være med i en prosjektledergruppe som har oppfølgingen med de ansatte og 

selve arbeidet. For 2022 og 2023 er det beregnet en årlig kostnad på ca. kr. 285 000. 
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Prosjektmedarbeider Hussein Al-Kharasani har åpnet dørene både til ungdom i målgruppa og 

til miljøet på skolen og på senteret. Vi mener at vi med dette gir et viktig signal om at vi står 

sammen om ønsket om å hjelpe mennesker. 

Arild Nilsen har vært engasjert i 2022 for å dekke opp de 20 % som diakonen bruker i det nye 

prosjektet. Prosjektet skal gå fram til 31. des. 2023. 

 

3. Vågsbygd Lounge 

Vågsbygd Lounge er etablert i 2022. Loungen er et gratis, trygt, rusfritt fritidstilbud i 

ungdommers eget nærmiljø, et sted der de blir sett, inkludert, hørt og engasjert; et sted der de 

bare kan være. Gaming og e-sport er en sentral del av tilbudet, men også med andre parallelle 

tilbud i lokalene. En prosjektgruppe søker midler fra ulike instanser og fått inn en del. Det ble 

laget en plan for åpningstider og frivillig innsats. Oppussing av lokaler og innkjøp av utstyr 

ble gjennomført og en 40% prosjektstilling ble utlyst. Det var fem søkere til stillingen, der tre 

ble innkalt til intervju. Menighetsrådet gav sin innstilling, og kirkevergen tilsatte Sveinung 

Sødal i stillingen. 

Menighetsrådet i Vågsbygd menighet har hovedansvaret for Vågsbygd Lounge. Daglig leder i 

menigheten er nærmeste overordnede for den ansatte. Prosjektet har et styre, og ansatt(e) 

sørger for den daglige driften av Vågsbygd Lounge sammen med styret. Styret lager 

handlingsplaner for ett semester av gangen.  

 

Universell tilgang til ungdomskjelleren 

I sammenheng med Fellesrådet økonomiplan meldte menighetsrådet inn behov for en 

universal tilgang til ungdomskjelleren i kirken. Det kan løses på ulike måter som ennå ikke er 

utredet. Menighetsrådet vil på et senere tidspunkt komme tilbake med et estimat for prosjektet 

når ulike løsninger er vurdert og en løsning er valgt. 

 

Oppgradering av nøkkelsystem 

Etableringen av Vågsbygd Lounge aktualiserte behovet for å oppgradere låsesystemet i 

kirkelokalene. Systemet ble oppgradert i 2022 med elektronisk tilgang til en hoveddør og 

begge dørene til gaming-rommet inkludert kabling til internett og fra inngangsdør til kjeller. I 

tillegg til installasjonskostnader innebærer det nye systemet en månedlig kostnad for 

hostingtjeneste på kr. 237. 

 

Nytt kirkeorgel  

Det nye pipeorgelet i kirka ble montert i 2022 og innviet i gudstjenesten 23. oktober 2022. 

Det er resultat av et langt arbeid i menigheten fra kantor, andre ansatte, fra orgelkomiteer og 

mennesker som har gitt gaver til orgelet. Orgelet er en stor investering og er den største 

fornyelsen siden kirka ble bygd. Pipeorgelet er et fantastisk instrument med en mengde 

stemmer og klangfarger som kan skape en uendelighet av stemninger. Det kan brukes til 

mange typer musikk i mange sammenhenger. Orgelet er bygd hos Verschueren Orgelbouw i 

Nederland. Det er et av de største instrumentene i byen. 

I kirken møtes bydelens innbyggere i ulike faser i livet, til gudstjenester, dåp, konfirmasjon, 

vielse og begravelse. I disse sammenhenger spiller musikken en vesentlig rolle. Det nye 

orgelet vil legge til en ny dimensjon i disse sammenhengene. Vågsbygd kirke er også et 

kulturhus i bydelen. Vi har samarbeid med Vågsbygd Videregående skole i nabolaget med 

linjene, musikk, dans og drama. 

Finansieringen er fordelt mellom Kristiansand kommune, Kristiansand kirkelige fellesråd og 

Vågsbygd menighet. Vågsbygd menighet sin del er basert på gaver. Menighetens del beløp 

seg til over 1,5 millioner. Dette er et stort løft og en éngangsinnsats som kan gi glede og 

kvalitet til flere generasjoner. 
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Orgelet ble innviet i gudstjenesten søndag 23. oktober med deltakelse av ordfører og 

representanter fra fellesrådet. I samme helg var det konserter og det har vært konserter 

seinere. Det nye instrumentet har mer enn svart til forventningene. 

 

I denne sammenhengen er galleriet bygget om, og det er montert nye stoler. Fellesrådet har 

dekket utgiftene til ombygging av galleriet (golvet), mens menigheten har betalt for stolene 

som er montert. 

 

Nytt lydanlegg 

Det gamle lydanlegget hadde fått flere feil, og det ble i 2022 installert et nytt lydanlegg i 

kirkerommet som skal tilfredsstille både musikk og tale.  

 

Belysning av kirken 

En arbeidsgruppe har på initiativ fra menighetsrådets arbeidsutvalg arbeidet med ulike 

alternativ for belysning av kirken. Tanken er at dette kan erstatte juletreet i advent og juletid, 

og at den monterte belysningen muligens vil kunne brukes andre tider på året. Arbeidet med 

dette må eventuelt videreføres i 2023. 

 

Arbeidsmiljø for kvinnelige prester 

Menighetsrådet behandlet en undersøkelse for Den norske kirke publisert i 2021. 

Undersøkelsen viste at det er utfordringer. Det dreier seg om uttrykk for at en kvinnelig prest 

ikke er vurdert likeverdig som en mannlig. Det oppleves få slike utfordringer mellom kolleger 

og ansatte, men noe mer fra andre i menighetene. På den bakgrunnen diskuterte rådet 

situasjonen for kvinner i ulike roller i vår menighet og stilte spørsmål om det er behov for 

likestillingstiltak i forhold til ansatte, frivillige eller valgte representanter i Vågsbygd 

menighet. Saken engasjerer rådet, og rådet fattet et vedtak (20. april 2022) i saken som 

understreker rådets holdning:  

 

1. Vågsbygd menighetsråd tar redegjørelsen av undersøkelsen «arbeidsmiljø for 

kvinnelige prester» til orientering.  

2. Vågsbygd menighetsråd er glad for at vi har en kvinnelig prest og andre kvinnelige 

ansatte.  Det er en forutsetning for menighetsrådet at alle ansatte og frivillige i 

menigheten har en positiv holdning til kvinner som prester. Vi vil arbeide for at denne 

holdningen også formidles til kirkegjengere i Vågsbygd. 

 

LHBT mennesker og Den norske kirke 

Rådet diskuterte også en undersøkelse om LHBT menneskers erfaringer med Den norske 

kirke. Undersøkelsen er gjort av FAFO og er publisert i 2020. Rapporten redegjør for at det 

finnes utfordringer. Menighetsrådet diskuterte hvordan situasjonen er for mennesker med 

LHBT identitet Vågsbygd menighet og om det er behov for tiltak for å forhindre 

diskriminering i Vågsbygd menighet. Vi forsøkte å identifisere hvor utfordringer finnes og 

hvordan de kan oppstå i våre sammenhenger. Saken skapte stort engasjement. Rådet gjorde et 

vedtak (18. mai 2022) som inneholder følgende formulering: 

Vågsbygd menighetsråd minner om at vi har ulike teologiske ståsted og forskjellig 

syn, men ingen skal diskrimineres ut fra kjønn, seksuell orientering, hudfarge, etnisk 

tilhørighet eller annet. 
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Inspirasjonstur for sektorledere, stab og menighetsråd 

Menighetsrådet vedtok å finansiere en tre-dagers inspirasjonstur for sektorledere, stab og 

menighetsråd. Vi reiste til Ålborg med et program for samarbeid og inspirasjon. 

Arrangementet ble opplevd som svært verdifullt av de som deltok og har betydd mye for det 

videre samarbeidet i menigheten. 

 

Misjonsprosjekt 

 

Frivillighet 

På bakgrunn av regjeringens Frivillighetserklæring, ble 2022 et år for å markere og hylle 

frivillighet i hele Norge. All frivillighet bygger på menneskers engasjement, kreativitet, 

pågangsmot og ubetalte innsats (Frivillighetserklæringen, 2015, regjeringen.no).  

Vågsbygd menighet har over 350 engasjerte frivillige i ulike aktiviteter og oppgaver. 

Menighetsrådet ønsket i forbindelse med Frivillighetens år å synliggjøre og løfte frem 

frivilligheten i menigheten vår. Høsten 2022 ble det før alle gudstjenestene vist bilder på 

storskjerm av et tilfeldig utvalg av de frivillige. Bildene hadde en tekst med takk til alle de 

frivillige. Målet med dette var å gi frivilligheten og mangfoldet et ansikt, anerkjenne den 

innsatsen alle frivillige legger ned, vise frem flere av oppgavene og aktivitetene, samt å vise 

at vi hele tiden trenger nye frivillige som kan bidra i felleskapet.  

I menigheten har vi 10 sektorer, der frivillige sektorledere er bindeledd mellom ansatte og de 

frivillige i sin sektor. For menighetsrådet er derfor samarbeidet med sektorlederne avgjørende. 

Hver sektor blir invitert til et menighetsrådsmøte i løpet av året, der menighetsrådet blir 

informert og oppdatert på arbeidet i sektoren. Det avholdes også et til to sektorledermøter i 

semesteret, der arbeidsutvalget møter sektorlederne til en prat om ulike temaer, utfordringer 

og prosjekter. Disse møtene er både nyttige og inspirerende.  

I Frivillighetens år har menighetsrådet hatt søkelys på frivillighet, og vi ser at det også 

framover må være en prioritert oppgave. Det er viktig for oss at de frivillige opplever et godt 

felleskap, og at de kjenner at den innsatsen de legger ned blir sett og verdsatt.  

 

 

Sektorene 

Menighetsrådets møter med sektorene legger godt grunnlag for saksbehandling og 

økonomiske prioriteringer. Menighetsrådet er særlig fornøyd med hvordan dette samarbeidet 

fungerer. Menigheten har følgende sektorer: 

Sektor for barn (sektorleder Marianne Vium Olesen) 

Sektor for trosopplæring (sektorleder Kathrine Ravnevand) 

Sektor for informasjon (sektorleder Karine Wigh) 

Sektor for musikk (sektorleder Kjell Åge Stoveland) 

Sektor for ungdom (sektorleder Vegard Woxmyhr) 

Sektor for økonomi og givertjenester (sektorleder: ledig)  

Sektor for bygg og vedlikehold (sektorleder: ledig) 

Sektor for diakoni (sektorleder Reidun Strømme) 

Sektor for misjon (sektorleder Astrid Espegren) 

Sektor for gudstjenesteliv (sektorleder Anne Kristin Westermoen) 

 

 

Likestilling 

 

Ifølge ny økonomiforskrift for Den norske kirke skal det gjøres rede for tilstanden når det 

gjelder likestilling i årsmeldingen. 
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a) Faktisk tilstand når det gjelder kjønnslikestilling. 

Menighetsrådets faste medlemmer består av fem kvinner og to menn. Første vara som 

møter fast, er også mann. De resterende fire vararepresentantene er tre kvinner og en 

mann. Det ble forsøkt å få bedre balanse blant kandidatene, men det lyktes ikke.  

Menighetsrådets arbeidsutvalg består av leder og nestleder i menighetsrådet som nå er 

en mann og en kvinne. Sogneprest og daglig leder er menn. Fast representant og 

vararepresentant i fellesrådet er kvinner. I staben er det ni menn og to kvinner.  

Kjønnsbalanse er ønskelig i utvalg, men ofte er det de kvalifiserte personene som er 

tilgjengelig som blir brukt uavhengig av kjønn. Totalt sett er det flest kvinnelige 

frivillige. 

b) Det er ikke iverksatt eller tenkt på spesielle tiltak for å fremme likestilling uavhengig 

av kjønn. Menighetsrådet og stab er gjort kjent med arbeidsmiljøundersøkelsen for 

personer med LHBT+ identitet og arbeidsmiljøundersøkelsen for kvinnelige prester. 

Disse er nå satt på dagsorden for inneværende år. 

c) Vi ser ingen spesielle begrensninger når det gjelder tilgang til egne aktiviteter, 

styrende organer, verv eller stillinger ut fra diskrimineringsgrunnlag. 

d) Vi har egne grupper for innvandrerkvinner og et mannskor. Utover det har vi ikke 

segregerte aktiviteter.  

 

Økonomi 

Vågsbygd menighet har i mange år hatt en god og stabil økonomi. Det skyldes gode ofringer 

til menigheten, en god og stabil givertjeneste og enkeltgaver fra eksterne sponsorer på en halv 

til to millioner. Dette har gitt menigheten mulighet til å realisere mye godt menighetsarbeid.  

 

Over tid har det også gitt menigheten en del midler i banken. I 2022 har menigheten brukt 

store deler av disse midlene til å oppgradere kirken med nytt lydanlegg, utbedret 

vanninntrenging til kjeller under menighetssalen, byttet ut stoler på galleriet, byttet 

nøkkelsystem, pusset opp ungdomskjelleren og investert i utstyr til Vågsbygd Lounge.  

 

Fra 2021 har vi et treårig prosjekt der vi lønner en miljøarbeider 20% som jobber oppsøkende 

blant utsatt ungdom i Vågsbygd 

Fra 2022 har vi også et treårig prosjekt. Det er et prosjekt der en tilbyr ungdom et sted å være 

sammen og et sted å drive ulike fritidsaktiviteter, blant annet gaming. Til dette prosjektet 

lønner vi også en miljøarbeider. Denne stillingen er på 40%. 

Fra tidligere har menighetsrådet valgt å bruke mer penger på konfirmantarbeidet og 

trosopplæringen i menigheten, og økt menighetspedagogstillingen fra 60 til 100 prosent.  

 

Menighetsrådet står inne for sine offensive prioriteringer og er tilfreds med de investeringene 

som er gjennomført. Menighetsrådet har også gode erfaringer med de prosjektene som er 

startet opp.  

Det er allikevel viktig at vi nå ser at store deler av reservene er brukt og at vi nå avventer nye 

investeringer. 2022 var også første året siden 2011 der vi ikke fikk en større ekstern gave. 

Slike store enkeltgaver kan vi ikke ta for gitt. Derfor må menigheten ta et større ansvar for 

egen drift.  

 

 

Menighetens regnskap viser at vi stor grad fulgte budsjettet som var lagt for 2022.  

Det er imidlertid noen avvik det er naturlig å kommentere: 
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*salg/egenandeler (160,161,162) Regnskap 293 403 Budsjett 367 500  Avvik 74 097  

Avviket gjelder mindre egenandel for konfirmantene siden det ble valgt en billigere tur. 

 

*øvrige refusjoner (17) Regnskap 253 433 Budsjett 140 700  Avvik 112 733 

Avvikes skyldes forsikringsutbetaling etter innbrudd kr 36 600 og økt momskompensasjon  

kr. 76 000. Størst avvik på momskompensasjon finner vi i betaling av konfirmantleiren som 

var momsbelagt. 

 

*overføringer/tilskudd (180,183,184) Regnskap 661 284 Budsjett 620 000   Avvik 41 000 

Tilskudd som vi fikk fra Bispedømmerådet i 2021 på kr. 30 000 var til et misjonsarrangement. 

Dette ble tilbakebetalt siden arrangementet ikke ble gjennomført. 

 

*offer/innsamlet til annen virksomhet (186500) *overføring av ofring (146500) 

Regnskap 339 048 Budsjett 165 000  Avvik 174 048 

Når budsjettet ble lagt var vi usikre på hva pandemien ville bety for deltakelse på 

gudstjenester. Derfor ble offer til andre budsjettert noe lavt. Vi samlet inn og sendte videre  

kr 174 048 mer enn budsjettert og det er jo veldig moro. 

 

*offer, gaver (186,187) Regnskap 578 044 Budsjett 1 084 000  Avvik 505 956 

Offer til egen menighet som ble samlet inn på gudstjenester er i samme størrelse som budsjett, 

men det var budsjettert med kr 700 000 i gaver fra enkeltpersoner og eksterne bidragsytere. 

Menigheten har de siste årene mottatt i snitt kr 800 000 i gaver fra eksterne bidragsytere. 

Disse bidragene var betydelig mindre i 2022 

 

*givertjeneste (187001) Regnskap 751 790 Budsjett 700 000  Avvik 51 790 

Givertjeneste økte med kr 51 790 mer enn forutsatt. Det er en fin utvikling vi håper vil 

fortsette i årene som kommer. 

 

*øvrige overføringer/tilskudd (14) Regnskap 478 250 Budsjett 522 200 Avvik 43 950 

I 2022 gjennomførte vi en utbedring av vannlekkasje inn i bygget fra taknedløpene. 

Utgiften til dette ble delt likt mellom menigheten og fellesrådet. Vår andel ble kr 40 000 

lavere enn budsjettert. 

 

*avskrivninger (1590) Regnskap 59 153 Budsjett 0 Avvik 59 153 

Avskrivninger var ikke budsjettert i 2022. 

 

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. 
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MENIGHETSREGNSKAP KRISTIANSAND   

     
Vågsbygd menighet Organisasjonsnr.:976 992 520  

     

ÅRSREGNSKAP 2022       

     

     
     
     

Alle beløp i hele kroner    
     

DRIFTSREGNSKAP    

  REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP 

  2022 2022 2021 

     
Inntekter     
*salg/egenandeler (160,161,162) 293 403 367 500 145 902 

*leieinntekter (163) 11 205 10 000 1 000 

*refusjon fra fellesrådet (1740) 20 020 19 000 32 602 

*øvrige refusjoner (17) 253 433 140 700 112 699 

*overføringer/tilskudd (180,183,184) 661 284 620 000 746 035 

*offer/innsamlet til annen virksomhet 

(186500) 339 048 165 000 69 119 

*offer, gaver (186,187) 578 044 1 084 000 1 624 029 

*givertjeneste (187001) 751 790 700 000 710 800 

SUM DRIFTSINNTEKTER 2 908 227 3 106 200 3 442 185 

     
Driftsutgifter     
*forbruksvarer og tjenester (11) 1 602 862 1 673 200 698 092 

*inventar/utstyr og vedlikeh. 

driftsmidler (12) 433 662 455 500 131 066 

*kjøp av tjenester fra fellesrådet 

(134000) 1 812 802 1 810 000 1 285 932 

*overføring av ofring/innsamlede 

midler (146500) 339 048 165 000 134 319 

*øvrige overføringer/tilskudd (14) 478 250 522 200 1 197 114 

*avskrivninger (1590) 59 153 0 49 045 

SUM DRIFTSUTGIFTER 4 725 776 4 625 900 3 495 568 

     
     

Brutto driftsresultat -1 817 549 -1 519 700 -53 383 

*renteinntekter/utbytte (190) 44 855 4 200 1 555 

*renteutgifter (1500) 0 0 0 

motpost avskrivninger (1990) 59 153 0 49 045 

     
NETTO DRIFTSRESULTAT -1 713 541 -1 515 500 -2 782 
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Brukt slik:     
*bruk av tidligere års overskudd 0 0 0 

*bruk av fond  3 423 353 2 413 500 920 909 

Sum bruk av avsetninger/fond 3 423 353 2 413 500 920 909 

     
*avsatt til dekning av tidligere års 

underskudd 0 0 0 

*avsetning til fond 775 825 0 840 227 

*overført til investeringsregnskapet 933 988 898 000 77 900 

Sum avsetninger 1 709 813 898 000 918 127 

     
Regnskapsmessig overskudd 

/underskudd 0 0 0 

 

 

 

INVESTERINGSREGNSKAP 

REGNSKA

P BUDSJETT 

REGNSKA

P 

  2022 2022 2021 

     
Utgifter     
*investering, inventar/utstyr 873 988 898 000 80 900 

*investering, bygg/anlegg 60 000 0 0 

*merverdiavg. Utenfor mva. loven 233 497 203 250 20 225 

Årets finansieringsbehov 1 167 485 1 101 250 101 125 

     

     
Finansiert slik:    
*refusjoner og salgsinntekt 233 497 203 250 23 225 

*overført fra driftsregnskap 933 988 898 000 77 900 

Sum finansiering 1 167 485 898 000 77 900 

     

     
UDEKKET  0 0 0 
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MENIGHETSREGNSKAP KRISTIANSAND  

     
Vågsbygd menighet  Organisasjonsnr.:  976 992 520 

     

ÅRSREGNSKAP 2022       

     

     

     
Alle beløp i hele kroner    

     
BALANSEREGNSKAP    

  Noter REGNSKAP REGNSKAP 

   2022 2021 

     
EIENDELER     

     
A. Anleggsmidler    
*bygninger og anlegg 6) 75 000 0 

*inventar og utstyr 6) 1 183 497 150 165 

Sum anleggsmidler  1 258 497 150 165 

     
B. Omløpsmidler     
*andre fordringer  2) 603 622 230 071 

*kasse/bank  3) 2 084 148 3 960 949 

Sum omløpsmidler  2 687 769 4 191 020 

     

     
SUM EIENDELER  3 946 267 4 341 185 

     
GJELD OG EGENKAPITAL    

     
C. Egenkapital     
*disposisjonsfond 7) 1 140 839 3 574 698 

*bundne driftsfond 7) 112 122 325 791 

*kapitalkonto  8) 1 258 497 150 165 

Sum egenkapital  2 511 458 4 050 654 

     

     
D. Gjeld     
*leverandørgjeld  4) 1 423 502 290 531 

* annen kortsiktig gjeld  11 306 0 

Sum gjeld   1 434 808 290 531 

     

     
SUM  GJELD OG 

EGENKAPITAL  3 946 267 4 341 185 
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2022  

Vågsbygd menighet 

 

 

0. REGNSKAPSPRINSIPPER 

 

Regnskapet er ført i henhold til ”forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske 

kirke”, fastsatt 12.08.2020 med ikrafttredelse 01.01.2021. 

 

 

Regnskapet er basert på et finansielt orientert system med hovedvekt på anskaffelse og 

anvendelse av midler til drift og investering og hvordan disse aktivitetene er finansiert. 

Resultatet vises i form av endring av arbeidskapitalen (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld). 

Regnskap og budsjett skal baseres på det såkalte anordningsprinsippet: "Alle kjente 

utgifter/utbetalinger i året skal tas med i bevilgningsregnskapet for vedkommende år, enten 

de er betalt eller ikke når regnskapene avsluttes." 

 

Alle inntekter og utgifter skal budsjetteres og regnskapføres brutto. Det skal ikke gjøres 

fradrag for inntekter som direkte vedrører utgiftspostene. 

 

Kasse og bankbeholdninger er oppført med virkelige beløp. Kortsiktige fordringer er oppført 

til pålydende. 

Anleggsmidler, dvs investeringer i faste eiendommer, anlegg, inventar og utstyr føres opp i 

balansen som eiendeler til anskaffelseskost. Tilskudd er ikke trukket fra. For å bli vurdert som 

investering, må anskaffelsen ha en økonomisk levetid på minst 3 år, samt ha en 

anskaffelseskost på minst kr 100.000. Avskrivninger føres både i driftsregnskapet og 

balansen. I driftsregnskapet føres avskrivninger som en driftsutgift og med en motpost før 

netto driftsresultat. Netto driftsresultat påvirkes således ikke av avskrivningene. 

 

Avdrag på lån utgiftsføres i driftsregnskapet. Kortsiktig og langsiktig gjeld er oppført til 

pålydende. 

 

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler 

er vurdert til anskaffelseskost. 

 

 

1. VIRKSOMHETER 

 

Regnskapet omfatter følgende av menighetsrådets virksomheter: 

Menighetens ordinære virksomhet (01), givertjeneste (02), menighetsblad (03), diakonat (05), 

konfirmantarbeid (06), barnearbeid (08), kirkemusikk (10), ungdomsråd (13),  Trosopplæring 

(15), Soul Children (16) og Søndagsskolen (17). 

 

 

2. KORTSIKTIGE FORDRINGER 
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Kortsiktige fordringer utgjør pr 31.12. totalt kr  603.622 og er oppført til pålydende verdi. 

 

 

3. BANKINNSKUDD 

 

Bankinnskudd utgjør pr 31.12. totalt kr 2.084.148 for alle virksomhetene. 

 

4. GJELD 

 

Gjeld utgjør pr 31.12. totalt kr 1.434.808, av dette er kr 1.423.502 leverandørgjeld som forfalt 

til betaling i januar 2023. 

 

 

5. ARBEIDSKAPITAL 

 

  2022 2021 

Omløpsmidler 2 687 769 4 191 020 

Kortsiktig 

gjeld 1 434 808 290 531 

Arbeidskapital 1 252 961 3 900 489 

      

Endring 

arbeidskapital -2 647 528   

 

 

 

 

6. ANLEGGSMIDLER 

 

Innkjøp av inventar og utstyr med innkjøpspris over kr 100.000 og levetid på minst 3 år, skal 

føres i investeringsregnskapet og aktiveres/avskrives i balanseregnskapet.  

 

  INVENTAR/ 

UTSTYR før 

2020 

INVENTAR/ 

UTSTYR  

2021 

INVENTAR/ 

UTSTYR  

2022 

BYGNINGER 

OG ANLEGG  

2022 

          

Anskaffelseskost 01.01. 490 445 101125 0 0 

Tilgang i året 0 0 1 092 485 75 000 

Avgang i året 0 0 0 0 

Samlede av- og 

nedskrivninger 490 445 10 113 0 0 

          

Bokført verdi pr 31.12. 0 91 012 1 092 485 75 000 

          

Årets ordinære 

avskrivninger 49 045 10 113 0 0 

          

Avskrivningssats: 10 % 10 % 10 % 2 % 
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7. FOND 

 

FOND 

Saldo 

01.01 

Avsatt 

fond 

Bruk av 

fond Saldo 31.12 

Fond ungdomsråd 42 567 0 42 567 0 

Fond barnearbeid 167 606 0 132 407 35 198 

Fond Soul Chrildren 90 863 0 40 864 49 999 

Fond gaver Diakoni 24 756 2 168 0 26 924 

Disposisjonsfond 3 574 698 773 657 3 207 515 1 140 839 

Sum 3 900 489 775 825 3 423 353 1 252 961 

 

8. SPESIFISERING AV KAPITALKONTO 

 

DEBET   KREDIT   

1.1. Balanse(underskudd 

kapital)   1.1. Balanse(kapital) 150 165 

Debetposter i året:       

    Aktivering av inventar 1 092 485 

Av og nedskrivning av 59 153     

inventar og utstyr   

Aktivering av bygninger og 

anlegg 75 000 

        

31.12. Balanse(kapital) 1 258 497 1.12. Balanse(undersk.kap)   

        

SUM DEBET 1 317 650 SUM KREDIT 1 317 650 

 

 

9. LØNN OG GODTGJØRELSER 

 

Lønn til daglig leder: 579.100. 

Godtgjørelse til leder av menighetsrådet: 6.000. 

 

 

10. GARANTIANSVAR 

 

Vågsbygd menighet har ikke gitt noen økonomiske garantier, hverken overfor private, firmaer 

eller offentlige etater. 

 

 

 

 

 

Kristiansand 15. mars 2023 
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Årsmelding for Vågsbygd Menighets Diakoniutvalg 2022 
 

Diakoniutvalget har bestått av følgende medlemmer: 

 

Reidun Strømme leder 

Arild Tjørve sekretær  

Torhild Tveite styremedlem 

Arild Aas styremedlem  

Reidun Elise Knudsen styremedlem  

 

Utvalget har hatt 6 styremøter i 2022 

 

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  

• Utadrettet ungdomsarbeid fokus – se eget punkt i årsmelding 

• I november 2021 ble Arild Nilsen engasjert i menighetens diakonale arbeid. Han 

jobbet opp mot 20%, med fokus på eldre i menigheten. Arild Nilsen avsluttet sitt 

engasjement desember 2022.   

 

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 79 personer tilstede på gudstjenesten og 

bingofesten i etterkant..  

• Gudstjeneste på Allehelgenssøndag  

Alle etterlatte gjennom året som har gått bort inviteres spesielt til 

allehelgensgudstjeneste 

• Smågrupper 

Det er flere smågrupper i menigheten. Disse er åpne og gode fellesskap som møtes ca. 

1 gang i måneden.  

 

Diakoniutvalgets underutvalg: 

1. Bønnekomiteen  

Vårt ansvar er:  

• sende 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 ogTurid Skjævestad. 

Gruppene samles ca. 1 gang i måneden. 
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3. Vi over 60. Kjøkkengruppa består av 10 frivillige ledet av Liv Førde. Programkomite 

er Berit Cranner, Elsbeth Dokmo og Arild Tjørve. I 2022 har vi hatt 10 samlinger med 

variert program. Det kommer 40-60 personer til hvert treff. Høsten 2022 endret vi 

over 60 navn til formiddagstreff.  

 

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. Det arrangeres 3-4 bingoer hvert semester.  

 

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. Språkkafeen samles mandager fra kl. 17.30-19.00 og følger skoleruta.  

 

 

06.03.2023 

For Vågsbygd Menighets Diakoniutvalg, Arild Tjørve (sekr.) 

 

 

 

Årsmelding for sektor for gudstjenesteliv og for gudstjenesteutvalg 2022 
Det legges ned en stor innsats fra frivillige i gudstjenestearbeidet hver eneste søndag.  

Det skysses, det hilses, det leses og lyden formidles, det deles ut smil og kopper med kaffe. 

Det pyntes med blomster og det synges og spilles. Summerer vi det opp, er det en enorm 

innsats som legges ned; stor, stor takk til alle som bidrar! 

 

Og det er plass til flere! Ser du noen utføre en oppgave du er nysgjerrig på, så slå gjerne av en 

prat med vedkommende, spør og grav. 

 

Gudstjenesteutvalget har i løpet av året hatt fire møter, og i tillegg arrangert en samling for 

de frivillige i gudstjenestearbeidet. Temaer på møter i utvalget har blant annet vært: 

-Praktiske spørsmål, for eksempel relatert til kirkekaffe 

-Planlegging av gudstjenester, fastetid og påske 

-Forhold relatert til liturgi og gudstjenestefeiring 

-Undring rundt tro og religiøsitet, hva det er vi har i kirka, og hvordan flere kan få ta del i det 

-PR; hvordan gjøre de flotte kveldsmessene våre kjent for flere? 

-Forklare liturgien/gangen i gudstjenesten: Vi har laget et liturgihefte, det er snart i trykken! 

 

03.03.23, Anne Kristin Westermoen,  

sektorleder for gudstjenesteliv  

og leder av gudstjenesteutvalget Vågsbygd kirke 
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Årsmelding for informasjonssektoren 2022 
 

Informasjonssektoren har ansvaret for hjemmesiden og sosiale medier, og handler 

hovedsakelig om å dele budskap og informasjon om hva som skjer i kirken, hva en kan delta 

og engasjere seg i. 

Informasjonssektor består av en person, og er avhengig av at andre sektorledere, stab, 

menighetsråd og frivillige tar kontakt med sektorleder og "bestiller" hjelp eller selv bidrar i 

dette arbeidet. 

 

Hovedparten av arbeidet for sektorleder er ved oppstart høst og nyttår, for å få hjemmesiden 

oppdatert med nye aktivitetsplaner, og jevnlige innlegg på hjemmeside og sosiale medier om 

diverse aktiviteter.  

 

Staben gjør en formidabel jobb med å markedsføre aktivitetene i kirka. Særlig ukesmailen fra 

soknepresten er viktig og gir mottakere jevnlig og viktig informasjon. Her er antall mottakere 

i overkant av 340 (BØR DOBBELTSJEKKES AV NILS TERJE). Sektorleder mener vi skal 

jobbe for å få flere på mottakerlista. 

Litt informasjon om tilstedeværelse på nett: 

 

Hjemmesiden: 

2022: 43874 besøk, opp 22 % fra året før (fra 35947). Unike sidevisninger er opp 21 % fra 

året før, til 34755. Gjennomsnittlig tid på side er 1 minutt, dette er nok riktig i forhold til 

mengden tekst vi har på de fleste sidene. 

De mest brukte sidene er 1. hovedsiden 2. aktiviteter 3. ansatte 4. kalender 5. om 6. 

konfirmasjon 7. podcaster 8. gudstjenester 9. dåp 

Trafikken til hjemmesiden kommer fra: 46 % søk, 30 %direkte og 12 % sosiale medier. 

Det går rykter om at vi får ny nettside snart. 

 

Facebook: 1321 følgere, opp ca. 200 det siste året. 68 % av følgerne er kvinner, hovedsakelig 

i alderen 35-64. 

969 av disse er bosatt i Kristiansand, resten i Søgne, Oslo, Vennesla og Mandal. På Facebook 

har vi jevnlig aktivitet, men ser at bruken generelt i samfunnet er dalende. 

På facebook er har vi flere grupper for de ulike aktivitetene i kirka, som gruppelederne 

administrerer selv. 

 

Instagram: 385 følgere – her har vi lite aktivitet, men glimter til innimellom, spesielt ved 

uvanlig aktiviteter som skal skje. 

 

Menighetsblad: 

Dessverre har vi ingen redaksjon for menighetsbladet lenger, det er dermed ingen planer for 

nye utgivelser. I forbindelse med nytt orgel høsten 2022 ble det nedsatt en engangsredaksjon 

som gjorde et enormt arbeid for å få ut et orgelmagasin. 

 

Sektorleder er fornøyd med informasjonsaktiviteten, men kunne ønske seg flere frivillige å 

dele arbeid og utvikling med. Hun har ikke kapasitet til å gjøre mer enn det nåværende 

aktivitetsnivå.  
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Trosopplæring 2022 

 
Vågsbygd menighet har en trosopplæringsplan godkjent i 2013 av biskopen, og revidert i 

2019. Menigheten skal drive sitt trosopplæringsarbeid ut fra denne. Dette gjør vi ved å ha 

masse kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid, kalt kontinuerlig trosopplæring, i tillegg til 

årlige samlinger for spesielle årskull, punktvis trosopplæring eller breddetiltak. 

På alle punktvise tiltak settes det fokus på det kontinuerlige arbeidet vi har for barn og 

ungdom. Dette skjer både i invitasjonen som når ut til alle døpte i det aktuelle årskullet og ved 

informasjon på samlingene. På flere av tiltakene får barna oppleve og/eller delta i dette 

arbeidet, for eksempel når korene synger på gudstjenestene som er knyttet til tiltaket. Det 

kontinuerlige arbeidet drives for det aller meste av frivillige under ledelse av sektorlederne for 

barn. 

Det er mange frivillige voksne, ungdom og foreldre med i mange av tiltakene, i tillegg til 

ansatte. Dette er en stor berikelse for den enkelte samlingen og for barna. Det jobbes fram mot 

at mer av breddetiltaksarbeidet skal drives og eies av frivillige grupper. 

  

Gjennomføring 2022 

2022 begynte med mye nedstenging, men utover våren åpnet det opp for normal drift. I 2022 

ble alle punktvise eller kontinuerlige trosopplæringstiltak 0-13år gjennomført. Kun Lys 

Våken ble rammet av tilpassing på grunn av smittevernstiltak, og også lokale utbrudd.   

 

0 år - Dåpsgaven. Alle dåpsbarn fikk et fint kunstbilde, som Oscar Jansen har lagd, sammen 

med invitasjon til Babysang. 

  

0 år - Babysang er en liten sangstund på rundt 30 minutter. Her er det sanger, rim og regler, 

musikk, instrumenter, bevegelser og såpebobler. Repertoaret er en variasjon av sanger med og 

uten kristent innhold. I forbindelse med sangstunden er det sosialt med lunsj, kaffe og prat.    

 

2 år - sangsamling er en samling hvor 2-åringen i følge med voksne kommer til middag og 

sangstund i kirken. Tanken er også å gi en overgang fra Babysang til Supertorsdag. 

  

4 år- Min kirkebok består av en lørdagssamling og utdeling av Min kirkebok (4-årsboka) på 

gudstjenesten dagen etter. På lørdagssamlingen har vi en omvisning i kirkerommet, 

bibelfortellinger, lageaktivitet og boller. 

   

6 år – Kirkeskole samler førskolebarn over 4 samlinger. Vi lærer om den treenighet Gud, 

vennskap og bønn gjennom bibelfortellinger, lek, ulike aktiviteter. Foreldrene har en egen 

kort samling med tips til foreldrerollen til en skolestarter. 

 

 

8 år - Tårnagenter samler seg søndagen før påskeferien. Gjennom ulike utfordringer får de 

tester sansene sine, og blir til slutt tatt opp som tårnagenter. De løser påskemysteriet gjennom 

å bli kjent med påskefortellingene. Søndagen etter lager de fasteaksjon på kirkekaffien 

sammen med agentklubben på søndagsskolen. 
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10 år – kode B er et bibelkodeklubb som går over fire mandager på høsten. Her blir barna 

gjennom lek, utforsking, oppgaver og fortelling kjent med koder, symboler, liknelser og 

billedlige uttrykk fra Bibelen, kirkerommet og gudstjenesten. 

 

11 år - Lys Våken er en overnatting i kirka, hvor barna møter tematikker som “Barn i Guds 

hus” og “ Verdens lys”. Gjennom tematikk og ulike aktiviteter får de utforske det å være lys 

våken for seg selv, andre og for Gud. De våkner opp i kirkerommet og er med i søndagens 

gudstjenestefellesskap.  

 

Mange Frivillige i barne- og trosopplæringssektorene 

  Det er mange frivillige i barnearbeidet i Vågsbygd kirke og i 2022 fikk vi også en betydelig 

økning frivillige på de ulike trosopplæringstiltakene. 

  

Sektorleder for trosopplæring og barnearbeidet 

Kathrine Ravnevand er sektorleder for trosopplæring i menigheten. Hennes bidrag Marianne 

Vium Olesen ers ektorleder for barn med Kristina Woxmyhr som medleder. Disse to 

sektorene har et nært samarbeid med hverandre og de undervisningsansatte i menigheten, da 

særlig med menighetspedagogen. De arrangerte både frivillighetsfest og ledertur til Farsund 

for alle frivillige i barne- og ungdomsarbeidet i kirka i 2022. 

   

Supertorsdag 2022 

 Supertorsdag er en familiedag for familier med barn i aldersgruppa 0-9år. Den starter med en 

fellesmiddag. Denne er gratis. Deretter fortsetter det med en fellessamling i kirkerommet med 

bibelfortellinger, andakt og sang. Til slutt går barna til ulike aktiviter: 

 Minibarna er et opplegg for barn opp til 3 år. De deltar sammen med foreldrene sine og 

synger og leker seg gjennom en halvtime. 

Superbarna er en sang og aktivitesgruppe for barn fra 3år og opp til skolealder. 

Soul Kids et kor for barna som har begynt på skolen. Koret synger på gudstjenester og ved 

andre arrangementer. 

Racerbarna er gruppa for futt og fart. De leker, sykler, aker, undersøker, snekrer og lager: 

Høsten 2022 endret vi aktivitetene slik at Superbarna og Racerbarna ble erstattet av 

SuperKRIK. Dette er et tilbud til barn og foreldre fra 3 år og oppover. På KRIK har barna 

ulike leker som dans, balanseløyper og ulike leker. 

  

Lederteam og frivillige 

Supertorsdag har et lederteam på 3 frivillige og menighetspedagog. Disse jobber med å ha 

oversikten, skaffe nye frivillige ledere, ordne mat, føre medlemslister, lage program og 

arrangere spesielle samlinger som, sommeravslutning, misjonsdag og juleavslutning. I tillegg 

er det et eget kjøkkenteam og hver aktivitet har egne ledere. 

I 2021 var det stort behov for nyrekruttering på Supertorsdag-kjøkkenet. Det lyktes å få fulle 

kjøkkenteam, slik at middagsserveringen kunne fortsette i 2022. 

Supertorsdag er et viktig lavterskeltilbud for småbarnsfamilier i Vågsbygd. Det er mange som 

har første møtet med kirka her, og som dermed fortsetter på andre arenaer i kirka. Vi forsøker 

å evaluere oss selv jevnlig og har stadig fokus på å gjøre arbeidet enda bedre. Under 

pandemien har det skjedd endringer i arbeidet mtp navn, innhold og rombruk, som har vært 

veldig konstruktivt for arbeidet. 
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 Søndagskolen  

Søndagsskolen i Vågsbygd kirke er en stor forsamling barn som samles i søndagsskoleommet 

under gudstjenesten. I 2021 flyttet søndagsskolen opp i den gamle kirkestua. Den har blitt 

pusset opp i senere tid og høsten 2021 ble det gjort dugnad for å gjøre det til et godt rom å 

bruke for søndagsskolen. 

  Vi er sammen med resten av menigheten de første 15-20 minuttene før vi går ned for å ha 

egen forkynnelse og aktiviteter. Søndagsskolen følger opplegget «Sprell levende» som 

søndagsskoleforbundet har laget. Dette er et flott verktøy med god variasjon av fortellinger og 

tema med konkrete tips og forslag til hvordan man skal legge opp undervisningen. Vi har med 

faste elementer som lystenning, bønn, sang og fortelling, og dette tar ca 10-15 minutter. 

Etterpå har vi ulike aktiviteter, både formingsaktiviteter, matlaging og gymsalaktiviteter.  

Barna ble delt i to grupper etter fellessamlingen, èn for barn  under skole alder og en gruppe 

for de på 1.trinn og oppover. Høsten 2022 endret vi gruppa for skolebarn til “Agentklubb. 

  

I 2022 var det 9 søndagsskoleledere og 3 musikkledere i søndagsskolearbeidet. Ledergruppa 

er en flott gjeng med engasjerte mennesker som brenner for søndagsskolen, og det kommer 

stadig opp ideer til nye ting vi har lyst til å prøve ut på søndagsskolen. Det er likevel et behov 

for flere søndagsskoleledere i alle aldre. 

Det er søndagsskole hver søndag utenom skolens ferier og fridager. Antall barn varierer hver 

gang, men vi har vært alt fra 15 til over 50 barn. Vi ser også at søndagsskolen er en fantastisk 

måte for barnefamilier å bli kjent med nye på når de kommer til Vågsbygd kirke. 

 

Kirke skolesamarbeid 

I Vågsbygd sogn er det 6 skoler: 

• Øvre slettheia skole 1 – 4 trinn.  * Slettheia skole 1 – 7 trinn. 

• Karuss skole 1 – 10 trinn          * Augland skole 1 – 7 trinn 

• Fiskå skole 8 – 10 trin  * Vågsbygd videregående skole 

 

Kirka tilbyr påskevandring for 2 klasse. Vågsbygd skole og Øvreslettheia skole benyttet seg 

av dette tilbudet. Kirka og skolene hadde julegudstjeneste samme.  

Dette er en tradisjon som lever i beste velgående. Skolene er delaktige. og stemningen er god. 

Kirke barnehagesamarbeid 

Det er 13 barnehager i sognet. Noen private, og noen 

offentlige. Noen store, og noen små familiebarnehager. 

Kirken har god kontakt med barnehagen. Høydepunktet i 

samarbeidet kirken -  barnehagen er julegudstjenesten og 

Påskevandringen. 

I 2022 gjennomførte vi 4 Juleforestillinger       Til sammen var det 260 

barnehagebarn på disse forestillingene. Barnehagene ble utfordret til å 

pynte kirken med stjerner. Den tok de på strak arm og kirken ble fylt 

med stjerner i alle fasonger. Påskevandringene er for 4 og 5 åringer. Er 

en god gammel tradisjon som de fleste barnehagene benytter seg av. 
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Konfirmantarbeidet 

Målet for konfirmant tiden er å vekke og styrke vennskapet med Jesus som gis dåpen. Slik at 

de kan føle seg verdige nok til å kalle seg Guds barn. 

Visjonene: En raus og tydelig kirke. Hvor verdifulle ungdommer finner hjelp til å leve livet i 

tro håp og kjærlighet. 

 

Vi skal jobbe etter verdiene: 

• Troverdige 

• Rause 

• Omsorgsfulle 

•  Engasjerende 

• Nyskapende 

 

Arbeidsformene i konfirmantarbeidet er: 

• Gudstjeneste 

• Undervisning 

• Diakoni  

• Andakt 

• Leir 

 

 

 
Vi i konfirmantarbeidet håper at konfirmantene finner venner, at de blir hørt, Inkludert, 
aktivisert og utfordret. Konfirmantene skal lære som deltakere i det praktiserende felleskapet 
som er i Vågsbygd menighet, Konfirmant arbeidet skal være Jesus fokusert. 
Alle konfirmantene i Vågsbygd skal bli kjent med Bibelen. Vi bruker nettbibelen aktivt. 

Håper at konfirmantene oppdager den gamle bokas skatter.  

 

Undervisnings opplegget vi bruker som utgangspunkt i Vågsbygd kirke er: Delta et opplegg 

som er utgitt av IKO skrevet av Brage Molteberg Mitsund og Runar Johannesen Liodden . 

 

 

Temaene som blir brukt er:
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Hver time er bygd ca opp etter denne malen:  

 

 

I 2021 Hadde vi 65 konfirmanter,43 ble konfirmert i august og 22 i mai. Det er god 

oppslutning om konfirmasjon i Vågsbygd. Av våre medlemmer i årskullet 2007 valgte 90% 

konfirmasjon.  

Mai konfirmantene: Hadde første samling i september. Vi møttes 

annen vær uke og de skal i tillegg møte på noen gudstjenester og 

noen klubbkvelder. Mai konfirmantene fikk tilbud om og dra på ski 

weekend med klubben i mars, til Gutefall fjell kirke 13 av 

konfirmantene benyttet seg av dette til budet.   

 

 

 

 

 August konfirmantene startet opp i september Vi møtte 

ungdommene ca. en gang i måneden. I tillegg til dette er de 

innom klubben og gudstjenesten. August konfirmantene var 

med på konfcamp på Risøya i juli. Det var 43 konfirmanter 

som valgte dette opplegget.   

 

Kirke hjem samarbeid i konfirmasjonstiden 

Informasjonene gikk på sms, e –post og spond. Vågsbygd kirke hadde to informasjonskvelder 

for konfirmantforeldrene dette året. Men med jevne mellomrom ble det lagt ut forskjellige 

temaer på våre lukka spond gruppe. 

I 2022 var det 65 konfirmanter i vågsbygd kirke dette er 91 posent av vår medlemsmasse. 
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Årsmelding for ungdomssektoren 2022 

 
Klubben:  

 

Pleier å starte i kirkesalen kl. 20.00 med samling med info og aktivitet og kanskje andakt. 

Deretter er vi som regel i kjelleren frem til kl. 23.00. Det er varierende program med alt fra 

klubbkveld til større arrangement. Det har vært bra oppmøte på høsten i samarbeid med 

konfirmantopplegget. Med juleavslutninga som høydepunkt med 96 ungdommer. Det har vært 

en del utskiftning i styret. I skrivende stund (27.2.23) er 11 ungdommer med i styret, hvorav 1 

kun er jente.   

I samarbeid med Sektorleder Vegard Woxmyhr og Vågsbygd Lounge, ble det gjort en del 

voksenleder rekruttering i løpet av høsten. Med 10 voksne +ansatte, kunne vi starte 2023 med 

å ha åpent hver uke utenom feriene.   

Vi har styremøte ca. 1/mnd.  

Det er behov for andaktsholdere, og vi har ikke andakt hver gang.  

  

Lederkurs:  

 

Høsten 2022 startet vi et lederkurs for 10.trinn + et par som har vært med videre fra fjoråret. 

Vi er 11 ungdommer som treffes 2 ganger + noen har hatt en del praksis på konfkvelder 

høsten 2022. Vi har samarbeid med Flekkerøy, og i januar 2023 hadde vi en samling sammen. 

Vi ønsker å reise på tur til London sammen med dem høstferien 2023. Flere av disse har et 

ønske om å være med som ledere på konfirmantleiren.  

  

 

Våg å tro:  

 

Startet opp høsten 2022 på Ludvik Ravnevand og andre engasjerte ungdommers eget initiativ. 

Det er ikke vokseninvolvering utenom litt enkel veiledning og Nils Terje ordner 

Bibelleseplan. Det er 10.trinn+ som samles ca. annenhver søndag, gjerne i forkant av 

kveldsmesse.  

 

Vågsbygd Lounge: 

 

Vi var tidlig høst på besøk i ungdommens kulturhus i Sarpsborg, og bygde kompetanse. Vi 

har pr nå 8 gaming PC'er, en PS5 og to Nintendo switch, 4 switch pro kontrollere og 4 ps5 

kontrollere, samt to store TV’er.   

Etter oppussing, innkjøp av utstyr og testing, startet vi opp for ungdomsskolen+ i november 

2022. Dette var litt senere enn ønsket, pga. leveringstid på utstyr.  

Vi har åpent tirsdager fra kl. 14-20. Det har vært mest trykk de første timene.   

I tillegg har kirkas ungdomsklubb benyttet seg av utstyret noen fredagskvelder. Vi har 

pr.24.1.2023 - 7 frivillige voksne + stab, og 4 ungdommer medvirker i teknisk drift og drifting 

av Discord. Discord er en veletablert digital plattform for kommunikasjon, som benyttes både 

i spill og utenom. Vi har også fått god kompetansehjelp fra Egde i forberedelse og 

oppstartsprosessen.  

Utstyret blir brukt: PC’er (8), PS5 (4 kontrollere) og Nintendo (4 kontrollere), i tillegg til at 

noen benyttet seg av bordtennis, gymsal, airhockey o.l. mens de ventet.   

Vi har i skrivende stund (24.jan) hatt åpent 9 ganger. Vi har en stabil kjerne på ca. 8. stk. 

Noen har vært innom flere ganger, og noen bare en gang.   
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Til nå har besøkende i hovedsak vært gutter i ungdomsskole alder, men også noen jenter og 

Videregående alder som har vært innom. Vi har et mål om å øke deltakelsen blant jenter, og 

har to kvinnelige voksenledere som har fokus på dette.  

Vi har provisorisk kiosk, og har hatt enkel servering. Foreløpig har vi ikke hatt råd til å dele ut 

gratis mat, men vi har lagt oss på lave priser og gratis saft. De siste to gangene har vi delt ut 

gratis toast.  

Vi er i gang, og fortsetter å jobbe videre i styringsgruppen med planene for hva vi vil gjøre 

videre med ungdomsinvolvering, samarbeid med skolene, romutforming, kafé, mellomtrinnet, 

kurs og evt. annet som ungdommene kommer til å ønske.  

 

 

Årsmelding fra musikksektor 2022. 
 

2022 er historie og her kommer en liten oppsummering fra musikkavdelingen i Vågsbygd 

kirke. Tross mange utfordringer rundt pandemien står musikkarbeidet i menigheten stødig, 

allsidig og sterkt. Vi har fortsatt hele 4 kor som holder høy aktivitet. Karin og Pål 

Abrahamsen driver Soulkids (74 medlemmer 1.-4. trinn) og Soul Children (49medlemmer 5.-

9. trinn) sammen med en stor gjeng voksne. De øver hver torsdag. Det er også startet opp 

Soulteens (10.trinn - 19 år) men er foreløpig en liten gjeng av de eldste i Soul Children. Her er 

det mange unge som får både sunget og danset og får være en del av et trygt felleskap. Når 

Soulkids eller Soul Children opptrer har de som regel med seg et band med flinke musikere 

fra menigheten.  

Midtre Vågsbygd mannskor dirigeres av Kjell Åge Stoveland, øver siste søndag i måneden og 

teller litt mer enn 20 medlemmer.  

Kirkas nyeste kor er Canta (15 medlemmer). Bjørn Odden er dirigent og de øver annenhver 

onsdag. 

Canta og mannskoret slo seg sammen og sang Hallelujakoret fra Händels Messias 1. juledag. 

Det ble en stor og mektig opplevelse og et musikalsk høydepunkt. 

Det nye orgelet kom endelig på plass i 2022. Det er et fantastisk instrument. Det ble mange 

flotte konserter og musikalske opplevelser i forbindelse med innvielsen av orgelet og det ble 

vist frem i mange ulike musikalske stilarter. Orgelet får oppmerksomhet og trekker organister 

til Vågsbygd fra både inn og utland.» 

Det er fortsatt mange som bidrar med sin musikalitet gjennom gudstjenester, kveldsmesser, 

søndagskoleband og konserter. Vi er utrolig heldige som har så mange frivillige sangere, 

musikere, lyd/lysteknikere og voksenledere som gir oss et glimt av himmel. 

 

Mvh ledere i musikksektoren 

Torunn Irene, Tom Andreas og Kjell Åge 
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Årsmelding 2022 - Vågsbygd Soul Children 
 

Vågsbygd Soul Children (SC) er et kor for jenter og gutter fra 5. -10. klasse. Vi har korøvelse 

i Vågsbygd Kirke hver torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20:00.  

Medlemstallet har økt jevnt og trutt gjennom 2022 fra ca. 30 til ca. 40 deltakere. 

Oppmøtet på øvelsene har jevnt over vært veldig bra! 

 

I april fikk vi endelig gjennomført den lenge planlagte 10 års jubileumsturen for SC.  

Vi var ca. 30 deltakere far koret samt 8 voksne som sammen reiste til Danmark hvor vi hadde 

korøvelse, teambuilding og mye sosialt. 

I oktober fikk vi endelig oppleve den internasjonale Soul Children Festivalen i Oslo Spektrum 

sammen med 1.500 SC barn og unge fra store deler av landet.  

Med buss tur/retur, to overnattinger i Oslo og ikke minst opplevelsen av å få øve sammen 

med et enormt SC-kor og kjente artister, gjorde denne helgen til et skikkelig boost for gjengen 

i Vågsbygd SC.  

Også Fædrelandsvennen fanget opp at SC sang med stjerneartister i Spektrum: 

https://www.fvn.no/kultur/i/VPP8yJ/vaagsbygd-soul-children-sang-i-oslo-spektrum! 

 

Sammen med Soul Kids arrangerte vi en minikonsert før sommeren samt en forrykende 

julekonsert i begynnelsen av desember. Vi opptrådte på misjonsbasar i Vågsbygd kirke i 

september og sang i tillegg både på “vi synger jula inn” og på gudstjeneste julaften.  

 

Vår dyktige dirigent Silje Bertelsen Eng gikk etter sommeren over i en ny rolle som solist 

coach. Hun tilbyr jevnlige solistøvelser der kordeltakere som ønsker en mer sangpedagogisk 

utvikling får lære nyttige teknikker, lærer om tekstformidling og lignende. Dette har vist seg å 

være et populært tilbud og det deltok ca. 10-15 på hver av samlingene Silje hadde. 

Da Silje ønsket å tre til side som hoved dirigent sto Karin Møll Abrahamsen klar til å tre inn 

som ny hoved dirigent for SC. Hun leder øvelsene med stort engasjement og har også fått Pål 

Møll Abrahamsen med på piano. 

Soul Children er i god driv etter pandemien og opplever at det jevnlig kommer nye 

medlemmer til koret som har fått høre om at vi synger gøye sanger, lærer om Jesus, opptrer 

og bygger miljø gjennom sosiale aktiviteter! Vi ser fram til å fortsette det viktige barne- og 

ungdomsarbeidet i Vågsbygd kirke.  

 

Vi fortsetter med fungerende styre som nå består av: 

Korets dirigent:  Karin Møll Abrahamsen 

Fungerende styre: Torhild Knutsen (Leder) Alice Løland Collins  

   Karin Møll Abrahamsen Erik Grude Lund  

 

I tillegg har vi flere voksenledere med ulike ansvar: 

Linda Rekvik-Joa Kjøkken Helen Greenwood Kjøkken 

Ingunn Jærnes  Ved arr. Jesper Boman  Lyd og lys 

Svein Frøysnes Lyd og lys 

Samt en engasjert foreldregruppe som stiller opp på forespørsel.  

 

14.03.2022 Torhild T. Knutsen 

https://www.fvn.no/kultur/i/VPP8yJ/vaagsbygd-soul-children-sang-i-oslo-spektrum
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