JULEHILSEN TIL HÅNES MENIGHET
Først av alt har vi lyst til å takke hver og en
av dere som har deltatt på gudstjenester og
aktiviteter i Hånes kirke i 2021. Uten din
innsats og deltakelse hadde menigheten ikke
vært den samme. Tusen takk også til alle
dere som har vært frivillige og til dere som har vært med i bønn for
menigheten og staben vår dette året.
Også 2021 har vært et spesielt år. Menigheten hadde svært begrenset aktivitet
gjennom vinteren som følge av nedstenging og strenge covid-19-restriksjoner. Også
høsten har dessverre vært preget av lavere aktivitet.
Staben har vært svært redusert gjennom hele året. Både langtidssykemeldinger, og
det at vi ikke har hatt ansatte i flere stillinger, har bydd på mange utfordringer. Vi har
vært uten diakon og organist helt siden sommeren. Det har vært en høst med mange
vikarer innom, både for prest og organist. I perioder har det vært i grenseland for hva
som har vært forsvarlig drift.
Inger Johanne Bolstad vikarierte som leder og administrator i en liten
stillingsprosent våren 2021 og begynnelsen av høsten. Vi er svært takknemlige for
jobben hun har gjort, og da særlig med tanke på koordinering og planlegging av
gudstjenestearbeidet. Vi er også takknemlige for å ha fått en ny medarbeider en
periode. Torkel Christiansen ble i november ansatt som en ekstra-ressurs (vikariat),
og arbeider 40% ut januar 2022.
Status for stab per dags dato er at fire i staben er helt eller delvis sykemeldt. I tillegg
er tweens- og ungdomsarbeider Audhild Høivik og menighetsmusiker May-Linne H.
Danielsen i ulønnet permisjon i desember. Vi har nå lyst ut et 50-80% vikariat som
kateket/menighetspedagog. Vi oppfordrer deg til å
fortsette å være med å be for staben.

Høsten 2021
Høsten begynte med noen virkelig flotte og
minneverdige konfirmasjoner. Vi kan også nevne at det
ble arrangert en innholdsrik prosjekthelg for
konfirmantene før sommerferien. Neste års
konfirmantkull hadde oppstart med «kick-off» i høst.
Bispevisitasen i september ble gjennomført med
amputert stab og program. Likevel ble det noen flotte
dager, med både bedriftsbesøk på Sørlandssenteret,
menighetsfest og gode samtaler. Visitasgudstjenesten
ble en fellesgudstjeneste for Hånes og Tveit i Tveit
kirke.

Menighetsfesten under bispevisitasen

Julemessa gikk av
stabelen 20.
november, og vi
satte ny
inntektsrekord på
ca. 147 000. Et
enormt apparat av
frivillige var i
sving, og vi retter
en stor takk til alle
som var med og
bidro. En særlig
stor takk går til
Sigrunn Blakseth,
komitéen og
Kirkeringen. Uten
dere hadde det
ikke blitt noen
julemesse.

En stor dag var også
ordinasjonsgudstjenesten da Dag
A. Kvarstein ble vigslet til prest.
Vi ønsker deg lykke til i tjenesten,
i Feda og Fjotland, Dag!

Alle korene våre,
barnegospel,
mannskoret og
kirkekoret, har
hatt en fin og
spennende høst.
Audhild og MayLinne er i full
sving som
dirigenter. Særlig
hyggelig var det
at barnekoret
med familie, ja
hele 80 personer,
var samlet til
grøt-fest under
juleavslutningen.
Dette fryder vi
oss over!
Nå nærmer det seg jul, og vi har dessverre en ny oppblomstring av covid-19, og den
ekstra smittsomme varianten omikron. Det er smitte-økning i barnehager og skoler
på Hånes, og en gjennomføring av gudstjenestene innebærer for høy risiko. Derfor
må de planlagte barnehage- og skolegudstjenestene dessverre avlyses. Men, vi håper
at det lar seg gjøre å gjennomføre de ordinære gudstjenestene frem mot jul.
De neste gudstjenestene er:
12. desember kl. 11: Julespillgudstjeneste 3. søndag i advent v/Olav Trømborg
19. desember kl. 11: Gudstjeneste 4. søndag i advent v/Olav Trømborg
24.desember kl. 14.00 og 15.30: Julegudstjeneste v/Olav Trømborg
25. desember kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste i Tveit kirke v/Jens Olai Justvik
02. januar kl.11.00: Gudstjeneste v/Olav Trømborg

Vi trenger din hjelp!
For å klare å gjennomføre gudstjenestene fremover trenger vi din hjelp. Å drive
menighet er et fellesprosjekt, hvor lønnet stab og frivillige medarbeidere samarbeider
side om side. I høst har vi ved flere anledninger ikke hatt nok stab og frivillige til å
gjennomføre gudstjenestene, men vi har likevel gjennomført. En ekstra takk til
kirketjener Åse L. Fredheim som virkelig har stått på for å få kabalen til å gå opp. Den
eneste gudstjenesten som har utgått er 5. desember. Vi trenger dere derfor alle
sammen! Ta kontakt med daglig leder, Wenche, dersom du har mulighet til å bidra på
en gudstjeneste. Vi mangler gudstjenestemedarbeidere på kontinuerlig basis.
Telefon: 92 84 68 63, e-post: wenche.somdal@kristiansand.kommune.no,
Oppgaver i gudstjenesten er:
Kirkevert: Ønsker velkommen i døren, tar imot dåpsfamilie, er oppmerksom og
tilgjengelig for alle som kommer, eventuelle småoppgaver under gudstjenesten.
Medliturg: Leser tekst og kunngjøringer under gudstjenesten. Hjelper til ved
nattverd.
Tekniker: Styrer lyd og bilde under gudstjeneste, evt. forberede noe i forkant. Du vil
få opplæring i oppgaven.
Vi ser frem mot 2022
Vi håper, ber og har forventning om et annerledes 2022. Vi håper at vi kan ha
stabilitet og kontinuitet slik at vi kan gjennomføre gode samlinger, gudstjenester og
aktiviteter og gi et flott tilbud til alle aldre i menigheten.
Vi ser frem til at nye medarbeidere skal begynne hos oss. May-Linne H. Danielsen,
menighetsmusiker, begynner i januar og Linda Hårtveit Lund, vår nye
diakonmedarbeider, begynner 1. februar. Linda kan dere lese om i juleutgaven av
Bladet vårt. De er hjertelig velkomne, begge to!

Jesaja 9:6:
For et barn er oss født,
en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans
skulder.
Han har fått navnet
Underfull rådgiver, Veldig Gud,
Evig far, Fredsfyrste.

Til sist vil vi få ønske alle en velsignet adventstid og juletid! Vi håper at dere alle vil
være med å bygge menighet i det nye året, og at 2022 virkelig blir et godt år for oss
alle!
Beste hilsen stab og menighetsråd i Hånes kirke,
Hånes, 10. desember 2021.

