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Hånes menighetsråd
Formål til Den Norske kirke:
”Kirkens oppgave er å bringe budskapet om Jesus Kristus som verdens Frelser til alle mennesker, uten
hensyn til de motiver folk har for å søke kirkens tjenester. Den norske kirke skal være en bekjennende,
misjonerende, tjenende og åpen folkekirke.”

Vår visjon
Glimt av himmel – spor på jord.
Gjennom møter med mennesker ønsker vi å gi et glimt av himmel. I hverdagen, gjennom oppveksten
og livet for øvrig som skal sette gode spor i et menneskes liv. Sette gode spor på jord.
Vårt oppdrag
Mennesket først.
Vårt oppdrag er at vi med Jesus som forbilde skal vise Guds kjærlighet og nåde til alle mennesker ved
handling, ikke bare ord. Vi skal møte folk der de er, gi rom for undring og tro, og skape møteplasser
hvor mennesker blir kjent med hverandre og Jesus.
Våre verdier
Hånes menighet ønsker å:
o

o

o

o

ha det Gøy:
Vi vil glede oss og andre. Gjennom lek, humor, latter, selvironi og pussigheter skaper vi et
godt fundament for å være i bevegelse, leve og utfordre.
være Ærlig:
Vi ønsker å se hele mennesket og anerkjenne at det er gjennom å vise våre svakheter for
hverandre at vi kan komme hverandre nær – og bli sterkere.
være Raus:
Størst av alt er kjærligheten. Vi er i bevegelse og gir rom til mangfold, undring og
nysgjerrighet. Mennesket er skapt i Guds bilde og Guds budskap er kjærlighet.
være Nærværende:
Vi er synlige og står i menneskers liv, i alle livets faser og situasjoner. Vi er rede til å lytte og
gjøre vårt ytterste for å oppleves imøtekommende.

Våre verdier, Gøy, Ærlig, Raus og Nærværende, skal prege alt vårt arbeid og alle våre aktiviteter.
Verdiene danner til sammen ordet «GÆR’N».
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Det var kirkevalg med menighetsrådsvalg september 2019. Nytt menighetsråd ble konstituert
november 2019.
Menighetsrådets medlemmer frem til november 2019:
Rune Mørland, leder, fast
Kristin Wallem Timenes, nestleder, fast
Olav Trømborg, sokneprest, fast
Elin Saltrøe, fellesrådsrepresentant, fast
Lillian Bondø Bjørnestad, fast
Oddvar Fredheim, frem til våren 2018
Trine Isefjær, fast
Gerd Ytre-Eide, 1. vara frem til 2018
Lars Hollerud, 2. vara
Else J Wallem Aasdal, 3. vara
Dag Kvarstein, 4. vara
Menighetsrådet medlemmer- nytt menighetsråd,
fra november 2019:
Kristin Wallem Timenes, leder, fast
Marianne Haugesten Wolles, nestleder, fast
Olav Trømborg, sokneprest, fast
Elin Saltrøe, fellesrådsrepresentant, fast
John Olav Glastad Bjørnestad, fast
Christel Øvernes Hafredal, fast
Lars Bjørgulv Hollerud, fast
Kirsten Bjørkhaug Fauske, 1. vara
Jarle Gundersen, 2. vara
Øivind Knoph Hamre, 3. vara

Arbeidsutvalget har bestått av (frem
til november 2019):
Rune Mørland, leder
Kristin Wallem Timenes, nestleder
Olav Trømborg, sokneprest
Wenche Somdal, daglig leder

Arbeidsutvalget har bestått av
(fra november 2019)
Kristin Wallem Timenes, leder
Marianne Haugesten Wolles, nestleder
Olav Trømborg, sokneprest
Wenche Somdal, daglig leder

Petter T.
Lomeland og
Ragni S.
Hanisch
er klare
for
valg
2019!
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Saker behandlet
Menighetsrådet hadde åtte møter i 2019, normalt ble det også avholdt arbeidsutvalgsmøter i forkant
av disse. Til sammen har menighetsrådet behandlet 57 saker, i tillegg til referatsaker. Utover å planlegge
og gjennomføre de jevne aktivitetene i menigheten, og følge med i stabens og underutvalgenes jevnlige
arbeid, har menighetsrådet behandlet saker som:





Budsjett, regnskap og årsrapport
Gudstjenesteforordning
Kirkelig fellesråds handlingsprogram

Eksempel på andre saker som ble behandlet:
 Oppussing av våpenhus.
 Oppussing av liturgiske møbler.

Året 2019 vil gå ned i historien som året da både
kirkesal og våpenhus fikk et ansiktsløft. Både nye
stoler i kirkesalen, nymalte liturgiske møbler og et
nyoppusset våpenhus/inngangsparti er med på å
bidra til at folk som kommer til Hånes kirke kjenner
seg velkomne. En ekstra takk til daglig leder Wenche
Somdal som har stått i bresjen for dette arbeidet.

Staben
Olav Trømborg, sogneprest 100 %.
Wenche Somdal, daglig leder 100%.
Linn Mørland, kateket og trosopplærer 100 %
Petter Tanggaard Lomeland, diakon og trosopplærer 100%
Åse Loland Fredheim, kirketjener 50 %
Kristian Woxmyhr, kantor/menighetsmusiker 70%
Ragni Sletten Hanisch, tweensarbeider 30%
Georg Schalla, renholder. Timebasis.
Fleksibilitet
Staben håndterer sine fellesoppgaver så vel som de respektive ansvarsområdene på faglig god måte,
og med stort engasjement. Med noe sykdom vinteren og høsten 2019 har staben nok en gang vist stor
fleksibilitet og velvilje og har trødd til der det har trengtes.
Strategisamling
Menighetsrådet gjennomfører årlig en strategisamling, der menighetsråd og stab setter seg sammen,
analyserer situasjonen i menigheten og meisler ut en strategi for arbeidet. En forenklet versjon av
denne samlingen ble gjennomført i juni hjemme hos Kristin Wallem Timenes. Her hadde stab og
menighetsråd en gjennomgang av strategiplanen for menigheten. Nytt menighetsråd vil fortsette
dette arbeidet så snart anledningen byr seg.
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Økonomi
Menighetsrådet har ansvaret for menighetens økonomi. Økonomiutvalget bistår daglig leder i
økonomiske spørsmål, samt i oppsett av nytt budsjett hvert år. Daglig leder presenterer status for
menighetsrådet hvert semester. Det daglige ansvaret er delegert til daglig leder.
Informasjon
Til informasjon om hva som skjer i Hånes Menighet benyttes:










Hånes menighets nettside: www.haanesmenighet.no.
E-post med grupperessurs som sendes 1 gang pr mnd. til drøyt 100 abonnenter.
Facebook/Hånes menighet.
E-post og SMS blir benyttet i kontakten med de frivillige.
Digitale infoskjermer i våpenhuset og vestibylen.
Oppslagstavler i våpenhuset og vestibylen.
Synliggjøring av behov for frivillige: Oppheng i gang og på nettsiden.
Menighetsbladet, Bladet Vårt

Frivillighet
Frivillighetskoordineringen utføres av daglig leder i samarbeid med øvrig stab. Det ble arrangert
giverfest vinteren 2019, samt medarbeiderfest høsten 2019.
Givertjenesten
Giverkomiteen har arbeidet med strategi for rekruttering av nye givere til menighetens arbeid.
Giverkomiteen jobber iherdig med det viktige rekrutteringsarbeidet for å sikre menighetens økonomi
og videre drift. Det er avgjørende å øke giverinntektene for at menigheten kan opprettholde dagens
arbeid og satsingsnivå for diakoni samt barne- og ungdomsarbeidet. Menigheten ønsker å rette en stor
takk til givertjenestens medlemmer for den fantastiske og utrettelige innsatsen de gjør år etter år.
Gudstjenester og dåp
 Oppslutningen om gudstjenestene i Hånes kirke hadde en økning på ca 12 prosent i 2019.
Det gir et gjennomsnittlig oppmøte på 95 pr. gudstjeneste. Gjennomsnittlig oppmøte på
familiegudstjenestene er 129 pr gudstjeneste. Det er en økning på 8 prosent fra 2019.
 I 2019 har det vært søndagsskole de fleste søndagene, unntatt G19-gudstjenester.
 25 barn, ungdom og voksne fra Hånes menighet ble døpt i 2019. Det er en nedgang fra året
før, da 32 ble døpt. Det er vanskelig å si med sikkerhet hva som er bakgrunnen for denne
nedgangen, men vi ser i hvert fall at årskullet som ble født i 2019 er mindre enn året før.
 Menigheten jobber målrettet for ha skape høy bevissthet om dåp.
Kirkemusikk og konserter
 I 2019 ble det startet opp et nytt kor i menigheten for alle som er ti år eller eldre: Tween
Sing. Ca. åtte jenter har vært med i koret i 2019, og vi håper det vil bli flere etter hvert.
 Menighetens fire kor (Hånes barnegospelkor, Hånes Tween Sing, Hånes Mannskor og Hånes
og Tveit Kirkekor) trekker mange til kirken. I tillegg er de et viktig del av menighetens
diakonale arbeid ved at de skaper nettverk og bygger gode felleskap.
 Våren 2019 arrangerte Hånes og Tveit kirkekor, i samarbeid med Lund kirkekor og Grimstad
kirkekor stor konsert med «Visst skal våren komme». Da var kirken fylt til siste plass.
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Høsten 2019 arrangerte menigheten en SAMMEN-konsert med mange ulike lokale
bidragsytere og sangglade mennesker i menigheten til inntekt for oppussingen av
våpenhuset. Oppslutningen var stor.

Menighetsfellesskap
Det var planlagt menighetstur/dagstur til Havglimt leirsted 15. september 2019. Det var satt sammen
en komité bestående av stab og frivillig medarbeider til denne turen. Som følge av svært sterk
vind/storm kunne dessverre ikke turen gjennomføres, og den ble i stedet erstattet av en hyggelig
samling i kirken samme søndagen.
Menighetsrådet registrerer at vi har et stabilt gruppefellesskap i menigheten, og ønsker videre fokus
og vekst på dette området. Det samme gjelder for tilfang av nye barnefamilier. Fellesskap og tilhørighet
bygger menighet ut over kirkas fire vegger og inn i mennesker hverdagsliv. Det er godt å registrere at
også ut fra formelle og uformelle fellesskap i kirka gjøres mye god diakonalt arbeid.
Avsluttende kommentarer
Etter mange år med super-onsdag, og hele 2019 med supertorsdag besluttet menighetsrådet å avslutte
dette arbeidet. Mange vil nok savne denne møteplassen, men det ble brukt veldig mye stabskrefter
for å holde hjulene i gang, og antall deltakere gikk jevnt og trutt nedover. Noen ganger må man ta noen
vanskelige valg som menighetsråd, men vi håper at det at noe arbeid legges på is - kan føre til at andre
aktiviteter blomster opp. Det er en tid for alt.
Det er gledelig å se at både Tweens, Hånes barnegospel og Connected og mannskorarbeidet har hatt
god oppslutning i 2019.
Fordi menighetsrådet i 2019 var inne i sitt siste år før nytt valg ble det ikke satt i gang noe omfattende
strategiarbeid. Vi ønsket å vente med dette til nytt menighetsråd var på plass. Nå har våren 2020 blitt
noe annerledes enn planlagt i forbindelse med korona-situasjonen, så planlagt strategi-weekend er
foreløpig utsatt.
Visjonen «Glimt av himmel – spor på jord» står fortsatt støtt og gir en tydelig retning og mening for
arbeidet i menigheten. Det kan likevel være spennende å jobbe videre med hva visjonen betyr i praksis
for hver enkelt og for menigheten totalt sett. I det videre strategiarbeidet vil vi se på om det er noe
som eventuelt bør videreutvikles eller justeres nå som vi har nytt menighetsråd på plass - og en
annerledes global situasjon.
Jeg vil på vegne av menighetsrådet få rette en stor takk til alle som er med i staben. Vi er rikt velsignet
med dyktige og dedikerte medarbeidere som står på for menigheten og lokalmiljøet både på Hånes og
Lauvåsen. I tillegg har vi en rekke frivillige som bidrar masse og som står på for at alle som deltar i
menigheten skal kjenne seg sett og ivaretatt. Tusen takk for den viktige jobben dere gjør!
I Hånes kirke har vi stor takhøyde. Her er alle velkomne, uansett bakgrunn. Og slik vil vi fortsette å ha
det.
Tusen hjertelig takk alle sammen!
Kristin Wallem Timenes - Leder, Hånes menighetsråd, tlf. 950 42 117
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Det nye menighetsrådet. Fra venstre Øivind K. Hamre, Kristin Wallem Timenes, Olav Trømborg,
John Olav G. Bjørnestad, Elin Saltrøe, Lars Hollerud, Christel Ø. Hafredal, Jarle Gundersen og
Kirsten B. Fauske. Marianne H. Wolles var ikke til stede da bilde ble tatt.

En menighet vi er glad i!
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Onsdag 13. mars kom de nye
stolene på plass! Åse L. Fredheim
er i sving.
Takk til Inventum for god service
og oppfølging underveis i
prosessen!

Arne Fauske hjelper til.

Nye stoler på plass, og oppussede
liturgiske møbler. Her er kirkesal
gjort klar for dåpsgudstjeneste.
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Staben i Hånes menighet
Sokneprest
Olav Trømborg. Tlf. 971 81 602
E-post: olav.tromborg@kristiansand.kommune.no
Daglig leder
Wenche Somdal. Tlf. 928 46 863
E-post: wenche.somdal@kristiansand.kommune.no
Kateket
Linn Mørland. Tlf. 38 19 69 12
E-post: Linn.morland@kristiansand.kommune.no
Kantor
Kristian Woxmyhr. Tlf. 38 19 69 16
E-post: kristian.woxmyhr@kristiansand.kommune.no
Kirketjener
Åse Loland Fredheim. Tlf. 38 19 69 15
E-post: ase.loland.fredheim@kristiansand.kommune.no
Diakon/trosopplærer
Petter Tanggaard Lomeland. Tlf. 975 95 285
E-post: petter.tanggaard.lomeland@kristiansand.kommune.no
Tweens-arbeider
Ragni Sletten Hanisch.
E-post: ragni.sletten.hanisch@kristiansand.kommune.no

Fra venstre:
Olav Tømborg,
Petter T.
Lomeland,
Linn Mørland,
Wenche Somdal,
Kristian Woxmyhr,
Åse L. Fredheim,
Ragni S. Hanisch
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Gudstjenesteutvalget
Antall medlemmer:

5 (inkl. prest og organist).

Antall møter i året:

5 møter.

Medlemmer:

Dag Kvarstein
Else Wallem Aasdal
Mette Kirkhus Johansen
Olav Trømborg (leder)
Kristian Woxmyhr (sekretær)

Positive erfaringer siste år:
 Gudstjenesteutvalget evaluerer kontinuerlig
hvordan gudstjenestene til enhver til fungerer
hos oss, og medlemmene bidrar med
konstruktive og godt forberedte synspunkter på
gjennomføringen av gudstjenestene i Hånes
kirke.
Prosesjonskorset
 Hovedfokus er å bidra til økt engasjement og
er laget av kunstner
oppslutning rundt gudstjenestefeiringen i Hånes
Barbro Raen Thomassen
kirke, og utvalget har drøftet ulike strategier for
å nå dette.
 Utvalget la mye arbeid i utformingen av påskens gudstjenester, med særlig vekt på
kveldsgudstjenesten på Skjærtorsdag. I tillegg ble de øvrige gudstjenestene i påsken videreført
med hvert sitt innarbeidede særpreg: «Barnas påskegudstjeneste» på Palmesøndag, den
stillferdige langfredagsgudstjenesten og den jublende høytidsgudstjenesten på Påskedag.
 En annen satsing for utvalget var å forsterke («maksimere») julens gudstjenester med flere
musikere og øvrige bidragsytere. Det gikk over all forventning og tilbakemeldingene har vært
veldig gode. Dette vil vi ønske å videreføre.
 Hånes barnegospel og Hånes Tween Sing bidrar med sang og glede på mange gudstjenester og
er en vesentlig faktor til god oppslutning om SuperSøndagene. I år som i fjor deltok alle
menighetens kor (med unntak av Hånes og Tveit Kirkekor) på julespill-gudstjeneste 3.søndag i
advent. Dette er en flott gudstjeneste som vi håper vil bli en innarbeidet tradisjon i årene som
kommer.
Utfordringer for det nye året:
 GU vil i 2020 også ha fokus på hvordan vi kan bidra til økt oppslutning og engasjement rundt
gudstjeneste-feiringen i Hånes kirke.
 Videreutviklingen av de ulike gudstjenesteformene vil også være et viktig arbeid i 2020.
 Utvalgets særlige satsing på gudstjenestene i påskehøytiden og i julehøytiden vil videreføres i
2020.
 Utvalget vil i 2020 jobbe med å justere gudstjenesteliturgien for (hoved)gudstjenesten, etter
pålegg fra biskopen.

Hånes, 31. mars 2020
Olav Trømborg (på vegne av Gudstjenesteutvalget)
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Givertjenesten
STATUS GIVERANTALL
Ved utgangen av 2019 var det registrert 46 faste givere (husstander). Når vi registrerer ektepar som
to givere, blir antall faste givere 85 personer.
STATUS ØKONOMI
I løpet av 2019 kom det inn kr. 593.200 til Givertjenesten. Dette er en gledelig økning på kr 56.000.
Selv om vi har mistet noen givere av naturlige årsaker, har noen givere økt sitt beløp og noen har
også gitt «ekstragaver» vi ikke hadde budsjettert med. Tusen takk til dere alle sammen!!
FORVALTNING AV GIVERMIDLENE
Menighetsrådet er ansvarlig for forvaltningen av givermidlene, og disse har vært brukt til 2 områder
(se ellers menighetens regnskap):
Lønnsmidler medarbeidere (ungdoms-/tweensarbeider og kateket/trosopplærer).
Menighetens misjonsprosjekt (10% av Givermidlene)
MENIGHETSFEST
Menighetsfesten med vinkling på Givertjenesten ble avviklet lørdag 2. februar på kveldstid.
Domprost Freddy Berg var taler, og vi brukte våre egne sangkrefter (Ragni, Kristian og Hanna).
Line og Roy Byremo serverte som vanlig nydelig middag. Det var 65 deltakere på festen.
IDÉDUGNAD
Giverkomitéen tok et initiativ til å arrangere en idédugnad i samarbeid med Menighetsrådet.
Hensikten var at vi ønsket å få fram engasjement og idéer til både økt givertjeneste og økt frivillig
engasjement. Møtet ble gjennomført 29. august med en liten, men engasjert forsamling. Rune
Mørland ledet møtet og Tore Gullaksen, prosjektleder for økt givertjeneste i bispedømmet, deltok
også. Det kom frem mange gode idéer. Giverkomitéen arbeider videre med noen av disse idéene, og
håper at dette skal materialisere seg i økt givertjeneste.
GIVERKOMITÉ – INFORMASJON
Svein Harald Hansen, Vidar Iversen, Arild Heggland og Vidar Blakseth har utgjort menighetens
Giverkomité i 2019. Det er svært ønskelig med fornyelse i komiteen, spesielt er det ønskelig å få med
oss noen yngre, og kanskje få en bedre kjønnsbalanse.
Det har vært avholdt ni komitemøter i løpet av 2019. Det har vært sendt ut fire Giverinfoer i løpet av
året.
Givertjenesten er svært viktig for økonomien i Hånes menighet.
Giverkomitéen ønsker å rette en hjertelig takk til alle Givere for gavene i 2019, og for pålitelighet
m.h.t. regelmessig innbetaling! Dette er veldig viktig for at Givertjenesten kan være den trygge
basisen i menighetens økonomi.
Det har de siste årene vært relativt beskjedent tilsig av nye givere, samtidig som vi også har mistet
flere givere av ulike årsaker. For å opprettholde, og øke giverinntektene, trenger vi derfor flere nye
givere. Det var planlagt et informasjonsmøte om Givertjenesten 23. januar for å rekruttere nye
givere. Dessverre måtte dette avlyses grunnet liten
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påmelding. Et nytt forsøk 15. mai ble også avlyst. Det er planlagt aktiviteter i 2020 med henblikk på å
rekruttere nye givere.
Hånes, april 2020
Hånes menighets Giverkomité
Arild Hegland, Vidar Blakseth, Svein Harald Hansen, Vidar Iversen

Bønnetjenesten
Antall medlemmer:
Antall styremøter/ledermøter i 2019:
Antall samlinger/arrangementer i 2019:

11
0
8

Bønnetjenestens koordinatorer:
Trine Luthen Loland
Knut Johansen
Svein Loland
Olav Trømborg

Positive erfaringer siste år:






Bønnetjenestens mål er å bære fram Hånes menighet fram for Gud i bønn og å gjøre Hånes kirke
tilgjengelig som et sted for bønn.
Det er gledelig at mange bruker bønnetjenesten og ønsker forbønn for sine liv.
Det er positivt at dåpsforeldre, konfirmanter og konfirmantforeldre er takknemlig for å bli omfattet
av menighetens forbønn.
Det er gledelig at noen tar i bruk kirken til bønn og stillhet under «Åpen kirke og Lectio divina».
Det er gledelig at organiseringen av bønnetjenesten er så innarbeidet gjennom flere år, at den glir
av seg selv.

Utfordringer for det nye året:




Rekruttere flere forbedere.
Forenkle bønnepermen.
Hjelpe flere til å ta i bruk «Åpen kirke og Lectio divina».

v/ Olav Trømborg
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Trosopplæringen
For fullstendig årsrapport for trosopplæringen kan du følge denne linken: trosopplæring.no.
Det har vært høy aktivitet og god oppslutning i 2019.

Du finner også rapporten på www.haanesmenighet.no under Trosopplæring.

Connected
Høsten 2019 ble Connected gjenopptatt og drevet av Connected Crew én fredag i måneden. Connected
Crew besto av Hanna Dahl, Kristian Woxmyhr, Linn Mørland, Anne Turøy, Kristine Egeland, Katinka
Bøgwald-Storsveen, Andrea Bjorvatn og Ragni Sletten Hanisch. I tillegg hadde vi med oss flere musikere
til band og flere voksne som var innom. Vi hadde fire samlinger i løpet av semesteret med ulike
opplegg. Det var ulikt antall deltagere hver kveld, alt fra 25 til 45 deltagere. Det er ikke medlemsliste.
Kveldene startet med et møte med tale, bønn og lovsang. Hver samling hadde vi ulike talere. Etter
møtene hadde vi ulike aktiviteter fra gang til gang, som Grip mikrofonen og diverse leker ledet av
ungdomslederne Kristine og Katinka. Hver samling hadde vi kiosk på ungdomsloftet, i tillegg til utdeling
av en gratis matbit. Semesteret ble avsluttet med juleverksted i desember.
Utfordringer for Connected i 2020:
I Connected har vi mye godt samarbeid i Connected-Crew og med foresatte og andre frivillige. Likevel
ønsker vi flere frivillige slik at vi kan videreutvikle tilbudet vårt. Vi kommer til å jobbe for å få en
større gruppe på plass som er med på å utvikle opplegget vi har. Vi vil jobbe for å få flere ungdommer
med inn i planleggingsarbeidet, samt flere voksne vi kan spille på.
Det er absolutt en utfordring at vi ikke får vært tilstede i vår med opplegg, men vi kommer til å gå
sammen om å lage gode kvelder til høsten, så vi er klare for et nytt semester!
Ragni S. Hanisch

Tweens klubb
Høsten 2019 startet vi Tweensklubb, som er en klubb for alle i 5. til 7. trinn. Vi har hatt samlinger én
fredag i måneden, og til sammen fire samlinger i løpet av semesteret. Vi hadde ulike aktiviteter hver
gang. Vi hadde kinokveld med kiosk, disco med kiosk, lek og spill, og avsluttet semesteret med Lys
våken for de eldste. Hver kveld endte med et møte med andakt og lovsang, hvor vi har hatt med oss
lovsangsteamet til Connected. På de tre samlingene med vanlige klubbkvelder har det vært mellom 8
og 18 deltakere. Det er ingen medlemsliste. Hver kveld har det stilt opp frivillige voksne for å hjelpe til.
Utfordringer for Tweensklubb i 2020:
Siden det ikke er medlemsliste i tweensklubb har det vært og fortsetter å være en utfordring å nå ut
til aktuelle deltakere. Dette jobbes det videre med i 2020, og det vurderes å lage en liste over barn
som deltar, slik at det blir lettere å nå ut til dem som er interesserte i å være med på opplegget.
Vi har noen foresatte som bidrar inn i klubben med å være tilstede som voksenledere, men vi trenger
stadig flere frivillige, slik at vi kan være trygge på å lage gode opplegg for denne gruppa.
Corona gjør at vi ikke får holdt klubb denne våren. Det har gjort det vanskeligere å nå ut til denne
gruppen. Alternative opplegg vil bli vurdert om det viser seg at dette vil vedvare.
Ragni S. Hanisch
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Glimt fra samarbeidet mellom kirke og
skole/barnehage

Julevandringer desember
2019

14

Årsmelding 2019, Hånes menighet

Tween sing
Tween Sing er koret for dem som går i 5. trinn eller oppover, og det blir ledet av Tweensarbeider
Ragni S. Hanisch. I løpet av 2019 har det vært 10 medlemmer til sammen, noen medlemmer som har
kommet og noen som har gått. Vi har hatt øvelse hver torsdag i halvannen time og vært med på
gudstjenester med sang og skuespill. I tillegg har vi hatt en sommerkonsert og en julekonsert. På
øvelsene har vi oppvarming, sang, andakt og pause. Vi har lært sanger med kristent innhold og andre
pop-sanger med gode budskap. Vi har hatt fokus på samhold, glede og musikk. Med oss har vi hatt
Kristian Woxmyhr som pianist på hver øvelse, i tillegg til Sondre Rasmussen, Trond Solberg og Magne
Seland i band til sommerkonserten.
I løpet av høsten ville vi gjøre noe som var litt ekstra stas for medlemmene og valgte å ha Peppes
pizza- og kino-kveld. Da stilte to mødre opp som voksenledere, Janne Apeland og Perle Gyöngyi
Mészáros.
Utfordringer for Tween Sing i 2020:
En utfordring vi har hatt i Tween Sing, er medlemstall. Det har vært vanskelig å fange interessen for å
bli medlem hos flere. Dette blir også en utfordring i 2020. Vi vil arbeide videre med å drive PR for
koret og delta på arrangementer, så flere kan få øynene opp for det flotte koret vi har.
En nyere utfordring er corona-situasjonen, og med den blir det vanskeligere å tilby et godt opplegg.
Hver uke legges det nå ut en digital øvelse og vi jobber for å få på plass en måte å møtes på digitalt
alle sammen.
Ragni S. Hanisch

Tween sing
har
vårkonsert i
kirka.
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Barnegospel
Antall medlemmer:
Antall styremøter/ utvalgsmøter/ledermøter i 2019:
Antall arrangementer i Hånes kirke (utenom Gudstjenester) 2019:

18
2
10 (3)

Utvalgsmedlemmer/styremedlemmer/ledere – navn:
Elisabeth Hansen
Marit Skinnemoen strand
Sofie Flak Fagerland
Kristian Woxmyhr
Marianne Wolles
Positive erfaringer siste år:

Vi har hatt gode
opplevelser rundt
supersøndager og andre
arrangementer. Det har
vært god oppslutning på
alle sammen.
Barna kommer på
øvelsene, og viser stort
engasjement. I pausene
har dirigenten tatt mer
styring og inviterer til
dans og musikk. Dette
har vært svært positivt.
Barna gir tydelig uttrykk
for at de liker å lære nye
sanger – dette gir dem
nye utfordringer.

Foto: Irene Buxrud Lyche

I høst startet vi med dansegruppe for de eldste barna (fra 2. trinn og oppover). Dette har vært
ekstremt gøy. Barna har selv ville øve hjemme, og sier at dette må vi fortsette med – noe vi selvfølgelig
skal.

Utfordringer for det nye året:
Det er ønske om å få flere og å beholde de eldste i koret, og med dette ønsker dirigenten å ha et
styremøte over nyttår for å diskutere nye alternativer til aktiviteter eller andre gjøremål for de eldste.
v/ Marianne Wolles
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Søndagsskolen
Antall medlemmer:
Antall styremøter/ utvalgsmøter/ledermøter i 2018:
Antall (åpne/ offentlige) samlinger/arrangementer i 2018:

20
2
9

Utvalgsmedlemmer/styremedlemmer/ledere – navn:
Kari Trømborg, Arild Hegland, Anne Therese L. Bostrøm og Ingunn Solberg
Positive erfaringer siste år:
Sendte ut invitasjon til flere hele kull innenfor målgruppa, noe som gav positiv effekt på
oppslutningen.
Flere barn en tidligere første semesteret.
Utfordringer for det nye året:
Etter en god vår, ble det dårligere oppslutnigen på høsten igjen. Denne trenden ønsker vi å snu.
Jobbe videre med bekjentgjøringen.
V/ Diakon Petter Tanggaard Lomeland

SuperTorsdag
SuperTorsdag//Middag
Drop in tilbud
Antall samlinger/arrangementer i 2019: 12
Koordinator - Petter T. Lomeland
Medarbeidere: Stab og frivillige, 9-10 personer hver SuperTorsdag.
SuperTorsdag//SuperSamling (barnegudstjeneste)
Samling i kirkesalen kl.17-17.20
«Supernova Bossanova» -> fast sang som spilles og såpebobler som blåses; dette setter
SuperSamlingen i gang. Videre inneholder samlingen bønn, lystenning, Barnas bønnekrukke,
bibelfortelling og løven Olly.
Staben, ved Linn, Olav, Kristian og Petter fyller rollene og bidrar inn i samlingen etter oppsatt
program.
SuperTorsdag//småBARNAS
Dette utgikk i 2019
Stab og menighetsråd fattet en avgjørelse om å flytte SuperOnsdag til torsdager i 2019. Man tenkte
det var fornuftig å samle aktiviteter og kor på samme dag, og håpte med dette at flere ville benytte
seg av dette tilbudet. Vi opplevde en økende oppslutning av SuperTorsdag vinteren
2019, men fra høsten 2019 dalte oppslutningen igjen. Menighetsråd og stab har nå valgt å la
SuperTorsdag utgå en periode, for senere å vurdere om man skal gjenoppta tilbudet/aktiviteten.
Tusen takk til alle som har bidratt til dette arbeidet! Flere av dere har vært med gjennom flere år!
v/Wenche Somdal
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Dåpshilsener
Menigheten sender ut
dåpshilsener til alle barn
på ett, to og tre-års
dåpsdag. Barn på
Lauvåsen får denne
hilsenen «på døra». Det er
Petter T. Lomeland som er
koordinator for denne
jobben mens Ragnhild
Haanes sørger for å holde
oversikt over lister, og
sende ut brevene med
hilsenene. May Britt
Hegland tar seg av
utdeling av hilsener på
Lauvåsen.

v/Wenche Somdal

Diakoniutvalget
Antall medlemmer:
Antall styremøter/ utvalgsmøter/ledermøter i 2019:
Antall (åpne/ offentlige) samlinger/arrangementer i 2019:

3
6
4

Utvalgsmedlemmer/styremedlemmer/ledere – navn:
Kari Trømborg, Anne Moseid og Petter Tanggaard Lomeland
Positive erfaringer siste år:
Besøkstjenesten har vokst litt. Fremdeles er det en besøker som foreløpig ikke er ute og aktiv. Det
har også vært arrangert et samtalekurs i samarbeid med Kirkens SOS.
Mye positiv tilbakemelding fra glade mottagere av blomsterhilsen i november.
Grønnere sammen ble på ny en suksess. Nytt i år var at det ble avholdt på Heståsen. Dette var et
engangstilfellet grunner at Hånes skole avd. Brattbakken var booket.
TV aksjonen fungerte også bra. Likevel må det nevnes at vi ser en nedgang i antall bøssebærere og
penger samlet inn. Samtidig ser vi at Vipps overtar en stor del av gavene.
Utfordringer for det nye året:
Videreutvikle bekjentgjøre besøkstjenesten.
Verve medlemmer til utvalget.
Videreutvikle menighetens diakonale arbeid, og da i hovedsak rettet mot dem som trenger det mest i
vårt lokalsamfunn.
V/ Diakon, Petter Tanggaard Lomeland
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LIV&TRO
Antall deltakere:

46

Koordinatorer/kontaktpersoner:
Petter Tanggaard Lomeland (diakon)
Trine Loland
Åse Loland Fredheim
Positive erfaringer siste år:
En ny gruppe.
Flere grupper som fungerer godt.
Vi har hatt litt mer informasjon på gudstjenester og andre samlinger om gruppenes funksjon og nytte.
Utfordringer for det nye året:
Det er en utfordring å få etablert nye grupper. Noen få ønsker gruppe, men det mangler flere til å få
dannet grupper med passende alder/behov.
Trenger vi å etablere / utruste gruppeledere?
Hvordan skal vi favne flere til gruppefellesskap?





Mer fremsnakking av de som opplever dette som godt og fint?
Mer pågående «markedsføring»?
Flere til å ta del i å «rekruttering»?
Flere fellesskapskvelder?

v/Åse L. Fredheim

Grønnere sammen, Hånes & Lauvåsen
Antall medlemmer:
Antall styremøter/ utvalgsmøter/ledermøter i 2019:
Antall (åpne/ offentlige) samlinger/arrangementer i 2019:

4
5
2

Utvalgsmedlemmer/styremedlemmer/ledere – navn:
 Anne Moseid, Dag Kvarstein, Kathrine Gregersen, Petter Tanggaard Lomeland, Erna Kjetså /
Stian Hansen
Positive erfaringer siste år:
 Skaper engasjement.
 Heståsen fungerte greit som lokasjon, likevel holder vi på avd. Brattbakken som vanlig sted
for arrangementet.
Utfordringer for det nye året:
 Kontinuitet samtidig med nyskaping.
 Få flere aktører med i planleggingsfasen.
 Øke fokus på søppel plukke aksjonen
V/ Diakon, Petter Tanggaard Lomeland
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Eldrebølgen/Fredagsvaffel
Eldrebølgen hadde en svikt i oppslutning og derfor lagt ned. Det ble erstattet av Fredagsvaffel, et
lavterskel tilbud med sjømannskirke preg. Hyggelig prat, fellesskap, og lite satt program utenom et
enkelt ord for dagen. Fredag i partallsuker. Fredagsvaffel hadde en oppslutning på 9-12 personer pr
samling høsten 2019.
v/Petter

God stemning under Fredagsvaffel. Det er flott med sosialt fellesskap i menigheten også på
dagtid.
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Julemessa
Aktivitetens navn:
Hovedkomitè for julemessa
Antall medlemmer:
4
Antall styremøter i 2019: 8 + diverse møtevirksomhet via mail/SMS.
Antall (åpne/ offentlige) samlinger/arrangementer i 2019:

1

Utvalgsmedlemmer/styremedlemmer/ledere – navn:
Sigrunn Mjøs Blakseth, Kristin Wallem Timenes,
Solveig Hellerslien Schou, Liv Jomaas
Positive erfaringer siste år:
Vi følger stort sett det samme opplegget som før med små endringer.
Ny deltager som ansvarlige for kjøkken/kafe.
Veldig gode støttespillere i kirkeringen som har økt antall medlemmer og som jobber gjennom hele
året.
Veldig bra og jevnt oppmøte på julemessedagen, og inntekten økte litt i år.
Alle synes det er gøy å være med i dette arbeidet.
Utfordringer for det nye året:
Det er alltid viktig å tidlig få inn gevinster til loddboka som må være klar før høstferien.
Vi vil også gjerne ha gevinster til åresalg og lynlotteri så tidlig som mulig, slik at vi får god oversikt.
Ønsker gjerne at noen kunne selge lodd på dørene.
Salsbod må få en avdeling inne i kafeen.
Vi trenger 1 nytt medlem i hovedkomiteen.
v/Sigrunn Mjøs Blakseth

Kirkeringen
Antall medlemmer: 14
Antall styremøter/ utvalgsmøter/ledermøter i 2019: 10
Antall (åpne/ offentlige) samlinger/arrangementer i 2019:
Vi jobber mot julemessa i november
Utvalgsmedlemmer/styremedlemmer/ledere – navn:
Kontaktpersoner: Unni Sætren og Ragnhild Haanes
Positive erfaringer siste år:
Vi har fått flere medlemmer.
Vi har jevnlige møter hele året.
Mange bidrar med gode ideer og god innsats.
Utfordringer for det nye året:
Vi fortsetter i samme spor som før.
v/Sigrunn Mjøs Blakseth
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Trine l. Loland, Åse L. Fredheim og Solveig
Schou i salgsboden på Julemessa
Foto: Irene Buxrud Lyche

Hånes og Tveit kirkekor
Styret:
Styret har i perioden bestått av:
Lars Hollerud
Anne Kathrine Solbakken
Thor Hardeland
Jesper Retlef
Asle Jøssang

Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vararepresentant

Musikalske ledere/dirigenter
Ruth Loland Sandvik
Kristian Woxmyhr
Det har i perioden vært avholdt 4 styremøter.
Medlemmer
I 2019 talte vi 25 medlemmer (inkludert dirigenter)
Antall øvelser
13 om våren + 14 om høsten = 27
Aktivitet i 2019:
Vi startet året med korfest torsdag 10. januar i Hånes kirke!
Søndag 27. januar Gudstjeneste Tveit
Askeonsdag 6. mars Gudstjeneste Tveit kirke
Søndag 17. mars Gudstjeneste Hånes kirke
Torsdag 7. mai Konsert Visst skal våren komme Lund kirke og
Søndag 12. mai Hånes kirke. Samarbeid m Grimstad og Lund kirkekor
Tirsdag 4. juni Kvaleforeningen Kvales minne. Vårsanger
Sommerfest og avslutning hjemme hos Solveig i juni
Søndag 8. september Gudstjeneste Hånes kirke
Søndag 27. oktober Konsert i Grimstad kirke Visst skal våren komme (Med Grimstad og Lund
kirkekor)
Søndag 3. nov Allehelgensdag. Gudstjeneste i Hånes kl 11 og Tveit kl 18.00
Søndag 24. november Gudstjeneste Tveit kirke
Tirsdag 3. desember Kvaleforeningen Kvales minne. Julesanger
Søndag 8. desember Julekonsert i Tveit kirke kl 17.
Annet:
Koret har i 2019 meldt seg inn i Norges kirkesangforbund. Målet med dette er å få et større
nettverk for dirigenter og kor.
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HMK – Hånes Mannskor
Antall medlemmer:
ca. 30
Antall styremøter/ utvalgsmøter/ledermøter i 2019:
4
Antall (åpne/ offentlige) samlinger/arrangementer i 2019:

4

Utvalgsmedlemmer/styremedlemmer/ledere – navn:
Leder: Ådne Timenes
Nestleder: Asle Bjorvatn
Styremedlem: Sven Fjelldal
Styremedlem: Atle Bergset
Styremedlem/dirigent: Kristian Woxmyhr
Positive erfaringer siste år:
Stadig flere medlemmer har tatt med seg en venn eller to, og vi har sakte med sikkert økt til å bli en
fast gjeng på 20-25 menn som møtes annenhver tirsdag gjennom hele året. Aldersspennet er fra 25
til 70.
I løpet av 2019 har vi deltatt på gudstjenester, sunget på julemessen, hatt sangoppdrag i bursdager,
vært på flere bedriftsbesøk, og hatt korøvelser annenhver uke. Høydepunktet var vel da vi «inntok
scenen» på 17.mai feiringen på Hånes skole. Ikke ett øye var tørt. Hvem skulle trodd at vi kunne
komme så langt på så kort tid?
Selve korøvelsen begynner med en rolig kaffepause i starten, før vi går inn og øver på gamle og nye
sanger. I pausen diskes det opp med de lekreste kulinariske rettene, før det holdes et aktuelt ord for
kvelden. Så avsluttes kvelden med korsang i kirkerommet rundt halv ti. Organisten Kristian er
musikalsk leder, og sitter også i styret. Styret består av fire ildsjeler, og har hatt fire styremøter i
2019. Økonomien er solid, kun basert på medlemskontingent - 200 kr pr semester.
Hånes Mannskor er for alle menn over 18 år, og vi gleder oss til nye opplevelser i 2020. Vi er i vekst,
og håper stadig flere blir med.
v/Asle E Bjorvatn

Teknikergruppa
Antall medlemmer: 6
Antall styremøter/ utvalgsmøter/ledermøter i 2019: 2
Utvalgsmedlemmer/styremedlemmer/ledere – navn:





John Olav Bjørnestad
Kenneth Gregersen
Knut Arne Johansen
Per Morten Omdahl
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Hanna Dahl
Kristian Woxmyhr (ansatt)

Positive erfaringer siste år:

Ungdomsklubben og Tweens klubbstartet opp på høsten, og med det ble også noen
ungdommer engasjert av Hanna Dahl til å være med å i teknikken med lys og lyd. Hilde Celine
Løvland, Hans Gregersen, Hilde Skaar Moi og Thomas Skaar Moi har vært med på disse
ungdomsmøtene og også på gudstjenester.
Utfordringer for det nye året:

Oppgradering/bytte av datamaskin i lydborgen og i den forbindelse kanskje
også bytte presentasjonsprogram. Andre programmer har kanskje større mulighet for kreativitet
på video og bildefremvisning på skjerm.

Se på løsninger i kirkerommet. Ha en skjerm/projektor bak i kirkesalen som de på
«scenen»/forsangere kan se på..
Kristian Woxmyhr, organist.

Takk til dugnadsgjeng!
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Bladet vårt, menighetsblad for
Tveit og Hånes
Antall styremøter/ utvalgsmøter/ledermøter i 2019: 4
Utvalgsmedlemmer/styremedlemmer/ledere – navn:
Asle Jøssang, medredaktør Tveit
Dag A. Kvarstein, medredaktør, Hånes
Øyvind Brennsæter, redaksjonsmedlem
Lars Hollerud, redaksjonsmedlem
Sigrun Mjøs Blakseth (sluttet i redaksjonen høsten 2019)
Positive erfaringer siste år:
Bladet Vårt kommer ut med fire nummer i året. Arbeidet
i redaksjonen går fint. Mange gode idéer kommer på
bordet, og de fleste av dem blir gjennomført.
Redaksjonen er heldige som har tilgang på flere gode
fotografer som leverer bilder av høy kvalitet.
Utfordringer for det nye året:
Det hadde vært positivt å supplere redaksjonen med en yngre person, og
gjerne en kvinne. Det er mye erfaring i dagens redaksjon, men nye
innfallsvinkler fra en yngre person hadde vært av det gode.

Utfordringen i 2020 er den samme som
de siste årene: Vi ønsker å lage et blad
som treffer målgruppen, det vil si 80
prosent av befolkningen i Hånes og i Tveit. Da må vi ha stoff som til en
viss grad har lokalavis-preg samtidig som vi presenterer menighetens
aktiviteter og personer på en positiv og troverdig måte. Videre må vi
snakke med folk i form av intervjuer og reportasjer, mer enn vi snakker
om folk. Samtidig skal vi skrive tydelig om Jesus og troen, men vi må
bruke et språk som også kirkefremmede kan identifisere seg med.
Dag A. Kvarstein, medredaktør
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Misjonsprosjektene
Hånes menighet støtter to misjonsprosjekter innenfor Stefanusalliansen.
Stefanusbarna
På «søppelfjellet» i Kairo bor det tusenvis av kristne familier som er overlatt til å leve i, og av,
storbyens søppel. Inspirert av Jesu kjærlighet har Mama Maggie gjennom tre tiår bygget opp et
arbeid som kalles Stefanusbarna.

Anafora og Anastasia
Biskop Thomas er en uredd talsmann for sosial rettferdighet og trosfrihet i Egypt. Han har vært
Stefanusalliansens partner siden 2005. Vi støtter retreatsenteret Anafora og undervisningssenteret
Anastasia som han har bygget opp.

Hånes menigheten gir årlig totalt 10% av de
innsamlede givermidler til misjonsprosjektene. I tillegg gis det kirkeofringer gjennom året.

v/Wenche Somdal
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Utdrag fra statistikken
12 Kontroll mot forrige år - fylles ut automatisk.
I denne seksjonen gir vi dere mulighet til å gjøre en sammenligning mot tall fra forrige år på enkelte
felt i skjema. Det er lagt inn
noen kontroller (grenseverdier) mot fjorårstall-tall. Dersom disse kontrollene slår ut for enkelte felt,
ber vi dere ta en ekstra sjekk
av årets tall. Eventuelt forklarer store avvik i pkt. 11 merknader.

Feltnavn

Absolutt avvik

2.1 Konfirmasjoner
9
2.2 Vielser
1
2.4 Gravferder
-6
3.A.3 Totalt antall gudstjenester
6
3.A.3 Totalt antall deltakere på gudstjenester
1088
3.C.1 Nattverdsgudstjenester, antall
5
3.C.1 Deltakere til nattverd
33
3.C.5 Gudstjenester for barnehagebarn
0
3.C.5 Deltakere på gudstjenester for barnehagebarn -183
3.C.6 Gudstjenester for skoleelever
0
3.C.6 Deltakere på skolegudstjenester
13
3.C.9 Julaftengudstjenester
0
3.C.9 Deltakere på julaftengudstjenester
15
6.A.1 Deltakere på babysang (antall)
-29
6.C.3 Lederkurs - antall deltakere
6.D.7 Andakter på institusjon – antall
7.A.1 Antall kormedlemmer i kor for barn og unge
7
7.A.2 Antall kormedlemmer i voksne/familiekor
11
10.1 Offer/ kollekt - totalt i kroner
15051
10.2 Givertjenester - totalt i kroner
73867
10.3 Andre innsamlinger - totalt i kroner
38641

Prosentvis avvik
50,0
100,0
-27,3
12,2
26,2
17,2
1,8
0,0
-26,9
0,0
2,0
0,0
3,2
-48,3

Verdi forrige
periode
18
1
22
49
4150
29
1856
4
681
3
638
2
473
60

25,0
20,4
8,9
14,4
27,3

28
54
170045
526901
141409

Ordet «SAMMEN» går igjen i mange
sammenhenger i Hånes menighet.
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Noen kommentarer til økonomi og regnskap
2019
Da vi satt opp budsjettet for 2019, valgte vi å lage et offensivt budsjett. Det vil si at vi så for oss et aktivt
og innholdsrikt år for menigheten. Det ble lagt opp til et styrt underskudd på kr. 107 900. Vi endte på
et underskudd som viste kr. 95 335. Det er selvfølgelig ønskelig å gå mer mot et positivt tall i
sluttspurten. Jeg vil her forklare litt hva som er bakgrunnen for tallene.
I 2019 har vi som følge av høy aktivitet og noe oppjustering av inventar og rom, hatt høyere tall både
på inntekt- og utgiftssiden enn det som var i budsjettert.
Kommentar til ansvar 9101, Menigheten:
 Bibler 5. klasse er kjøpt inn for 2019 og 2020.
 Brukt mer enn budsjett på inventar og møbler, samt vedlikehold. Dette siden vi har pusset
opp våpenhus, kjøpt møbler og inventar, byttet tak og lys i tak. Dette prosjektet gjorde
menighetsrådet et eget vedtak for vinteren 2019. Budsjettrammen var på 70 000,-. For å
tjene inn noe av dette ble det arrangert en «Sammen-konsert» høsten 2019. Den innbragte
ca. kr. 11 000 netto. Man foretok ikke en budsjettregulering som følge av vedtaket.
 Vi har også byttet lyspærer i kirkesal, samt satt opp hyller i kjeller for å få mer lagring og
orden.
 Vippsgebyr er ført på menigheten. Utgjør ca. 2,25 % av inntektene vi får på Vipps. I 2020
føres gebyret i større grad på det enkelte ansvar.
 Det kan nevnes at vi har hatt høye tall for takkoffer som skal videresendes. Dette er hyggelig.
Vi har imidlertid hatt litt lavt tall for takkoffer til menighetsarbeidet.
 Vi har investert i nye høystoler samt prosesjonskors til kirkerom, ca 50 000. Dette lå i
budsjett.
 Prosesjonskors er laget til menigheten, kr. 25 000, tas av tidligere oppsparte midler/fond. Lå i
budsjett.
 Noe høyere husleieinntekter enn budsjettert.
 Lave inntekter for egenandeler. Skyldes at vi ikke hadde menighetstur i 2019.
 Inntekt for salg av brukte kirkestoler. Lå i budsjett.
 Gaver til menigheten gav verdifull inntekt, kr. 19 250. Takk!
Kommentar til ansvar 9102, Givertjenesten:
 Viser til årsmelding for givertjenesten. Takk til alle gode givere, og takk til en trofast og
dedikert giverkomitè!
Kommentar til ansvar 9103, Menighetsbladet:
 Menighetsbladet gikk med noe underskudd i 2019. Avregningen kom imidlertid så sent at
utgiften for Hånes, kr. 3 500, er ført på 2020.
Takk til en dyktig redaksjon og 4 flotte blad i 2019!
Kommentar til ansvar 9105, Diakonatet:
 Noe lavere utgifter enn budsjettert gir et lite overskudd.
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Kommentar til ansvar 9106, Konfirmantarbeid:
 Et lite underskudd som følge av hva vi valgte å ta som egenandel for undervisning og leir.
Kommentar til ansvar 9109, Ungdomsarbeid (Tweensarbeid):
 Koret fikk vinteren 2019 oppstartsmidler, kr. 8 000, fra KFUK/KFUM. Det meste av
overskuddet skyldes høy giverglede/takkoffer til ungdoms/tweens arbeid. Dette følges videre
opp i 2020. Vi er takknemlige for alle ungdommer og voksne som har engasjert seg i dette
viktige arbeidet i 2019!
Kommentar til ansvar 9110, Kirkemusikk:
 Hånes menighet har flere musikere som gjentatte ganger stiller opp gratis. Dette sparer oss
for utgifter. Takk!
Kommentar til ansvar 9123, Lydgruppe:
 Det har vært brukt lite penger på lyd i 2019. Innenfor budsjett. En trofast gjeng stiller opp og
gjør en tidkrevende jobb som ofte er lite synlig.
Kommentar til ansvar 9128, Trosopplæring:
 Det har vært høyere inntekter/egenandeler som følge av høy deltakelse på klubber.
Utgiftene har også vært høyere som følge av dette. Resultat ligger omtrent på budsjett.
Kommentar til ansvar 9129, SuperTorsdag:
 Lav oppslutning høsten 2019 førte til et underskudd.
SuperTorsdag har betydd mye for mange, og arbeidet har vært av stor verdi!
Kommentar til ansvar 9130, Julemessa:
 Noe høyere resultat i år enn i fjor. Loddbøkene utgjør en vesentlig del av resultatet.
Inntekten er svært viktig for menighetsarbeidet i Hånes kirke! Takk til komitè og kirkering
som legger ned utallige timer i forberedelse og gjennomføring!
Kommentar til ansvar 9132, Barnekor:
 Barnegospel har hatt høyere inntekter enn utgifter. Inntekten fra vårkonserten gikk til Mama
Maggie-prosjektet til Stefanusalliansen.
Kommentar til ansvar 9123, Mannskor:
 Noe høyere inntekter enn utgifter. Menigheten finansierer 10% stilling/dirigent til
mannskoret.

Hånes menighet takker alle gode
medarbeidere for all tid, energi og kjærlighet
dere legger ned i menighetsarbeidet!
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HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT

Alle beløp i hele kroner
DRIFTSREGNSKAP
Noter

Inntekter
Salg/egenandeler (160,161,162)
Leieinntekter (163)
Refusjon fra fellesrådet (1740)
Øvrige refusjoner (17)
Statstilskudd/bispedømmeråd
Overføringer/tilskudd (180,183,184)
Offer/innsamlet til annen virksomhet (186500)
Offer, gaver (186,187)
Givertjeneste (187001)
SUM DRIFTSINNTEKTER

367 389
44 150
6 749
-769
171 000
66 060
64 656
123 772
526 902
1 369 909

552 727
201 723
707 001

572 500
136 000
688 000

501 668
20 865
653 228

79 316
149 388
2 916
1 693 071

72 000
58 500
0
1 527 000

68 831
111 680
2 916
1 359 189

-108 096
9 845
2 916

-113 900
6 000
0

10 720
5 568
2 916

-95 335

-107 900

19 204

7)

316 391
316 391

107 900
107 900

223 616
223 616

7)

221 056
221 056

0

242 820
242 820

0

0

0

NETTO DRIFTSRESULTAT

Regnskapsmessigoverskudd/underskudd

REGNSKAP
2018

384 500
53 000
0
6 000
175 000
56 600
72 000
126 000
540 000
1 413 100

Brutto driftsresultat
Renteinntekter (1900)
Motpost avskrivninger

Avsetning til fond
Sum avsetninger

BUDSJETT
2019

364 449
60 100
0
109 780
176 000
68 300
79 316
133 830
593 200
1 584 974

Driftsutgifter
Forbruksvarer og tjenester (11)
Inventar/utstyr og vedlikeh. driftsmidler (12)
Kjøp av tjenester fra fellesrådet (134000)
Overføring av ofring/innsamlede midler
(146500)
Øvrige overføringer/tilskudd (14)
Avskrivninger (1590)
SUM DRIFTSUTGIFTER

Brukt slik:
Bruk av fond
Sum bruk av avsetninger/fond

REGNSKAP
2019
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ÅRSREGNSKAP 2019
HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP
Alle beløp i hele kroner
BALANSEREGNSKAP
Noter

REGNSKAP
2019

REGNSKAP
2018

EIENDELER
A. Anleggsmidler
Bygninger og anlegg
Sum anleggsmidler

6)

107 894
107 894

110 810
110 810

B. Omløpsmidler
Andre fordringer
Kasse/bank
Sum omløpsmidler

2)
3)

94 854
1 074 736
1 169 590

66 414
1 126 195
1 192 609

1 277 484

1 303 419

SUM EIENDELER
GJELD OG EGENKAPITAL
C. Egenkapital
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Kapitalkonto
Sum egenkapital

7)
7)
8)

433 760
550 378
107 894
1 092 032

529 095
550 378
110 810
1 190 283

D. Gjeld
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum gjeld

4)
4)

185 452
0
185 452

113 136
0
113 136

1 277 484

1 303 419

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

Kristiansand 31. desember 2019
9. mars 2020

___________________
Leder menighetsråd

_____________
Daglig leder
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Enkel oversikt over resultat for hvert ansvar,
Hånes menighet 2019
Resultat 2019
9101 Menigheten
-277 921
9102 Givertjenesten
36 699
9103 Menighetsbladet
0
9105 Diakonatet
7 875
9106 Konfirmantarbeid
-6 107
9109 Ungdomsarbeid
15 874
9110 Kirkemusikk
-21 467
9123 Lydgruppe
-4 466
9128 Trosopplæring
9 824
9129 SuperTorsdag
-6 433
9130 Julemessa
138 242
9132 Barnekor
5 697
9133 Mannskor
6 683
Samlet underskudd:
- 95 500

Budsjett 2019
-216 400
0
0
0
0
0
-26 000
-6 500
11 000
0
130 000
0
0
Budsjettert underskudd:
-107 900

Vil du bli giver i Hånes menighet?
Ta kontakt med Givertjenesten v/ Vidar Iversen,
tlf. 902 09 938,
E-post: vidar.iversen@heca.no
I Hånes menighet er alle medarbeidere viktige, både
ulønnede medarbeidere og stab! Vi trenger ulike mennesker
med ulike gaver for å kunne drive et aktivt og levende
menighetsarbeid! Ønsker du å finne din plass i Hånes
menighet? Da trenger vi deg!
Ta kontakt med daglig leder Wenche Somdal, tlf. 928 46 863,
så ta vi en prat.
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