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Hidra Menighet

Hidra Menighet, 4432 Hidrasund

ÅRSMELDING 2017
Råd og utvalg
Menighetsrådet: Leder: John Eivind Marstad - Nestleder: Oddrun Forland Rudrud Sekretær: Svein Harald Olsen Faste medlemmer: Inger Thorkildsen, Reidun Sundtjønn Ulland,
Alf Inge Staabystrand og Julia Ann Engstrand. Varamedlemmer: Anne Britt Reistad, Sara
Kristin Løvik Larsen, John Hansen, Monica Hansen og Ingunn Urdal Jørgensen
Medlemmer av Flekkefjord kirkelige fellesråd: John Eivind Marstad og Inger Thorkildsen
Personlige varamedlemmer: Alf Inge Staabystrand og Oddrun Forland Rudrud.
Diakoniutvalg: Kari Ulland, Elin Larsen, Inger Lise Ulland, Oddrun Forland Rudrud
Trosopplæringsutvalg: Julia Ann Engstrand, Kari Steinberg Johansen, Anne Britt Reistad, Alf
Inge Staabystrand, Ingunn Urdal Jørgensen.
Gudstjenesteutvalg: Julia Ann Engstrand, Svein Harald Olsen, Anne Margrethe Marstad og
Kjell Gierstae.
Menighetsbladet: Elin Larsen (redaksjonen). Kari Steinberg Johansen (utdeling)
Orgelkomite: Alf Ulland, Geir Kalleberg, Kari Steinberg Johansen, Inger Thorkildsen, Elin
Larsen, Earling Nikolaisen, Kjell Gierstae og Svein Harald Olsen.
Kontaktpersoner: Reidun S Ulland – Kirkens Nødhjelp. Anne Britt Reistad – dåpskontakt.
Monica Hansen – forsangertjenesten. Inger Torkildsen - kirkeverter
Elisabeth Bøe Grøtteland og Eivind Øvstedal ved menighetskontoret har vært menighetens
kasserer (møter ikke i menighetsrådet)

Ansatte
Prest: Julia Ann Engstrand
Organist: Kjell Gierstae (Geir Kalleberg og Eva Emsøy)
Kirketjener: Inger Lise Ulland
Klokker: Bovild Staabystrand

Statistikk og økonomi - tallene for 2016 står i parantes
Det har vært holdt 29 gudstjenester i løpet av 2017 (29). Av disse var to skolegudstjenester og to
friluftsgudstjeneste på hhv Hågåsen og Hummerås.
Det har blitt samlet inn ved offer, kollekter og lotteri kr 669.669 (548.640). Av dette er kr 63.521
(59.973) innsamlet til andre organisasjoner, kr 582.510 øremerket orgel og resten kr 23.638 er
samlet inn til menighetsarbeidet (21.056).
Hidra menighet hadde ved årsskiftet 476 (468) medlemmer. I løpet av 2017 har ett medlem meldt
seg ut. Det ble i 2017 døpt 9 barn (12), herav 5 som bor i soknet. Ingen ble konfirmert (7). 6 par ble
viet (3), og det ble utført 11 gravferder (2). Det er registrert 1707 deltakere på gudstjenestene
(1683). Dette er et gjennomsnittlig fremmøte på 59 personer.
Menighetsrådet har hatt 7 (7) møter og behandlet 27 (26) saker.
Årsregnskapet for 2017 viser driftsinntekter på kr. 747.111,56 og driftsutgifter på kr 141.542,63.
Etter fratrekk av øremerkede gaver til orgel, er det et regnskapsmessig mindreforbruk på kr
14.892,31 (kr 63.369,26). Beløpet for 2016 inkluderte en enkeltgave på kr 50.000 til utskifting av
belysning i kirkens kor og alterparti. Mindreforbruket disponeres regnskapsmessig ved å
overføres til menighetsrådets disposisjonsfond. Menighetsrådets samlede egenkapital pr 31.12.
2017 er kr 1.359.970,42, hvorav kr 1.096.512,52 er avsatt til orgelfondet.
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Aktiviteter
På de fleste gudstjenestene har det vært forsangere som har ledet allsangen i tillegg til
organisten. 8 personer har vært engasjert i denne tjenesten. På følgende gudstjenester har det
vært engasjert ekstra sang- og musikkrefter:














5 mar Scola Vocalis, Kvinesdal
19 mar Selma Tonette Tesaker og Randi Margrethe Larsen
9 april (palmesøndag) Tore Kvinlaug
17 april (2. påskedag) Arne Skage
14 mai Flekkefjord menighetskor
17 mai Frisk Bris
2 juli Victoria Martirosyan Futu (klaver) og Christian Futu (fiolin)
9 juli (sommerturistenes søndag) Maria Spikkeland
6 aug Arne Skage
3 sep Vonheimkoret, Bygland
12 nov Frisk Bris
10 des (Vi synger julen inn) Frisk bris og Bakke musikkorps
24 des Marte Tunestvedt

Etter gudstjenesten 8 januar fortalte Oddrun Forland fra besøk i Israel med tema «Fra Nasaret til
Betlehem». 22 januar fortalte Reidun og Knut Ulland fra besøk i Tanzania (menighetens
misjonsprosjekt). Nils Olav Vågen fortalte om aktivitetene på Hågåsen under andre verdenskrig ifm
friluftsgudstjeneste 9 april. 6. august ble det etter gudstjenesten arrangert kirkelunsj på Kongshamn
bryggerestaurant. 17 sep ble NMS sitt 175-års jubileum markert og 15 okt ble reformasjonsjubileet
markert. For øvrig har det vært kirkekaffe etter alle ordinære gudstjenester.12 frivillige har vært
engasjert som kirkeverter.
Diakoniarbeidet. Sangstund med andakt på Hidra omsorgssenter en ettermiddagstime annenhver

uke organiseres av diakoniutvalget. De møtes to ganger årlig for å sette opp datoer og få med
frivillige som kan bidra. Det har vært 10 sangstunder på våren og 7 på høsten. 10 frivillige deltar i
tillegg til at presten og diakonen også er med på en samling hvert semester. Frelsesarmeen fra
Flekkefjord og talere som er på besøk har også vært med og bidratt på noen av samlingene. Vi tror
det er viktig at vi som menighet kan tilby kristent fellesskap og vise omsorg for våre gamle med
disse samlingene.
Trosopplæring. Trosopplæringsutvalgets arbeid i 2017 har handlet om å gjennomføre flest
mulig av tiltakene som er skissert i trosopplæringsplanen. Planen ble godkjent i slutten av 2016,
og allerede i 2017 ble planen revidert ved at leirdeltakelse har kommet med som en systematisk
del av trosopplæringen.
Trosopplæringsutvalget har hatt ansvaret med å sende ut informasjon og bestille inn materiell
som skal deles ut til de yngste barna i menigheten. Presten inviterte til utdeling for 5. - 8. klasse
på en av Yngres sine samlinger. Det er også trosopplæringsutvalget som i løpet av året har
utarbeidet et informasjonsskriv om leirdeltakelse og sendt det ut til alle barn fra 2. - 7. klasse. 9
barn deltok på adventsleir på Fjelltun leirsted, og det meste av kostnadene til leir ble dekket av
menigheten.
Utvalget har også jobbet videre for å få i gang de tiltakene som ennå ikke er aktive. Her er det
stort sett ledermangel som gjør at nye tiltak ikke har blitt iverksatt ennå.
Lys våken ble arrangert i november. Dette er et tiltak som er godt etablert, og bl.a. flere
ungdommer har deltatt som ledere. 8 av 14 barn deltok. Ellers har Kongebarna hatt en stabil og
positiv utvikling. På julefesten, som var åpen for alle, var det ca 60 til stede, og flere av de
fremmøtte kom med barn som er for små til å gå på Kongebarna. Her ser vi lyst på fremtiden.
Kongebarna har to faste ledere som tar seg av alt program, en ungdom er lønnet kjøkkenhjelp
og ellers er en person fast på kjøkkenet for å lage middagen.
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Det er også i 2017 ungdomsarbeidet som er svakest for Hidra. Vi prøvde å tilby redusert pris på
nyttårsleir i regi av KRIK, men bare en ungdom deltok (og vedkommende har deltatt før). Lokalt
har vi ingen kontinuerlige tiltak for ungdom over konfirmasjonsalder.
Soknepresten har ansvar for konfirmantarbeidet i Hidra menighet. I høst har det vært 6
konfirmanter. Det var konfirmantpresentasjon søndag 12 november. De hadde 2 undervisningskvelder i høst. De har også vært kirkeverter på 3 gudstjenester. I 2018 skal de være kirkeverter på
6 gudstjenester. De har undervisning en onsdag i måneden i kirke helt frem til juni. De skal delta i
Kirkens Nødhjelp fasteaksjon tirsdag 20. mars.
Innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelp organiseres som et samarbeid mellom KN-kontakten,
presten, menighetsrådet og frivillige. (Vanligvis pleier konfirmantene å delta.) Aksjonen gav et
resultat på kr 20.404 (kr 12.585).
Følgende musikkandakter eller konserter har blitt arrangert i kirka:








13 jan Sangkveld. Arrangør: NMS
8 mai Gavekonsert til inntekt for orgel (120 fremmøtte). Aktør: Frisk bris
2 jul Konsert (197 fremmøtte). Aktører: Victoria Martirosyan Futu (klaver) og Christian Futu
(fiolin). Arrangør: Leif Arne Ulland
30 jul Konsert (113 fremmøtte). Arrangør: Orgelkomiteen.
29 sep Gavekonsert til inntekt for orgel (90 fremmøtte). Aktør: Anita Kristensen m/band.
9 nov Konsert til inntekt for orgel (80 fremmøtte). Aktører: Leg trio, Randi Margrethe Larsen
og Geir Kalleberg. Arrangør: Orgelkomiteen
8 des Julekonsert (90 fremmøtte). Arrangør: NMS

Også sommeren 2017 har vi hatt Åpen kirke i juli, tre dager i uken, til sammen 13 dager.
Susanne Staabystrand har hatt ansvaret for å ta imot og guide turister. 307 personer (237) har
benyttet seg av sjansen til å besøke Hidra kirke på denne måten. Besøkende kunne gi en gave
til nytt orgel og kjøpe prospektkort og jubileumsbok, noe som gav litt inntekter.
Koret Frisk Bris bruker Hidra kirke som sitt faste øvingslokale mot å delta med sang på
gudstjenester.
Menighetens misjonsprosjekt
Hidra menighet har siden juni 2016 støttet Soma Biblia’s arbeid i Tanzania og Nuru senter for
funksjonshemmede, som menighetens misjonsprosjekt. Lise Gry (Ulland) og Odd Geir Norland
har vært utsendinger fra Norsk Luthersk Misjonssamband til Tanzania og engasjert i arbeid med
Bibel og litteraturspredning og arbeidssenter for funksjonshemmede. I 2017 ble det samlet inn kr
21.517,25 til dette arbeidet.

Kafé under Skalldyrtreffet i Fiskerihavna. I 2017 hadde menighetsrådet ansvaret, og
overskuddet deles hvert år mellom kirka og bedehuset. Kafeen ga et overskudd til menigheten
på kr 11.193 (kr.11.113).
Hidra menighet har en egen facebook-side. Den brukes for å profilere menighetens arbeid og
våre arrangementer.
Orgelinnsamlingen som startet 20 desember 2015 ble ledet av orgelkomiteen. Ved utgangen
av 2017 var det samlet inn kr 1.096.512,52. Resten av finansieringen er sikret gjennom
bevilgninger fra kommune og fellesråd, samt statlige kompensasjonsordninger. Innsamlingen
har gått over alle forventninger og siden målet om å samle inn minst kr 900.000 er nådd ble
innsamlingen avsluttet før jul. Nytt orgel til en pris av ca kr 2,8 mill kr er bestilt fra Orgelbau
Sandtner GmbH&CoKG i Tyskland for levering innen utgangen av 2019.
For Hidra Menighet, 12.03.18
John Eivind Marstad
Leder av menighetsrådet
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Annen kristelig virksomhet - informasjon
Kirkehamn bedehus

Getsemane bedehus som er det egentlige navnet på huset, ble også i 2017 brukt en rekke
ganger. Som de siste årene så er det barna og de unge som for det meste er brukere av huset.
Kongebarna har sine faste samlinger en gang i måneden, mens Hidra Yngres veksler mellom å
være på bedehuset og gymsal på skolen annenhver gang. Yngres har sine samlinger hver 14
dag fra september og ut april. Både Kongebarna og Yngres bruker kjøkkenet som en del av
opplegget. Men begge disse aktivitetene samler godt med barn og unge.
Det er for tiden ingen faste møter for voksne. Men hver vår og høst har forskjellige
organisasjoner møteserier som strekker seg fra 2 - 4 dager, eller det kan være ei helg. Så er det
enkelte kveldsmøter. N.M.S, Indremisjonsforbundet og N.L.Misjonssamband er organisasjoner
som bruker bedehuset.
Dette året var det Hidra menighet som sto for organiseringen av cafeen under skalldyrtreffet.
Men det er jo et fellesprosjekt, så vi deler overskuddet. I 2018 er det bedehusets tur til å
arrangere. Det gir gode inntekter for bedehuset.
Som i mange år så fikk Habnesprellet låne bedehuset som base for alt det som skulle skje,
pluss at de lånte kjøkken og WC. Som takk fikk vi en fin gave på 2000 kr fra komiteen. Det var vi
takknemlige for.
I styret sitter fortsatt; Elin Larsen ( kasserer ), Ester Reinsnes, Jorun Sæhle, Arne Jørgensen,
Øyvind Johansen og Dag Ulland ( formann )
Kongebarna

Kongebarna samles en tirsdag i måneden, rett etter at barnehagen stenger. Målgruppen er 3-6
år. I 2016 var det 14 betalende medlemmer. De aller fleste møter opp hver gang. Så med
foreldre og søsken er de i snitt 28 personer.
Samlingene starter med middag for alle, så er det litt sanger og undervisning. Etterpå lager
barna noe som de tar med seg hjem. Siden barna er ganske små har møtene samme tema to til
tre ganger på rad.
Det er populært blant foreldrene å være der. Også for store søsken. Miljøet er veldig hyggelig og
varmt. De voksne drikker kaffe eller te og snakker bakerst i salen mens barna har undervisning.
Følgende er ledere og medhjelpere: Camilla Åsly Tønnesen (hobbyaktiviteter), Jeanette
Kvinlaug (undervisning), Kari S Johansen (mat og kjøkken), Kristine Jakobsen og Amalie
Jakobsen (assistenter) og Mary Ann Larsen (økonomi).
Yngres

Yngres samler ca 20 deltakere. De har ca 8 samlinger i semesteret. Møtene har gjerne et tema.
I vår har temaene dreid deg om leve med Jesus. Så er det litt lek og moro, mat, gjerne en tur.
De prøver å variere. Ledere er Anne Bodil Thunestvedt, Tore Kvinlaug, Kari Ulland, Dag Ulland
og Bovild Staabystrand. I høst var også Thomas Johansen med som leder.
Guttelaget Start (tilknyttet NLM) har i 2017 ikke hatt samlinger.
NMS - Hidra

Styret: Kari Steinberg Johansen, Anne Bodil Thunestvedt og Alf Inge Staabystrand (leder). Vi
har i 2017 hatt 4 fredagskvelder i kirka, 2 i vårhalvåret og 2 i høsthalvåret. Det var bra fremmøte
på alle samlinger. Vi hadde sangkrefter fra metodistkirken på 3 av møtene, den siste var en ren
julekonsert. Så var også Flekkefjord gospelkor på besøk. Vi samler inn penger til et NMSprosjekt.
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Bibelgruppe

Med utspring i ALFA-kurs arrangert for en del år siden ble det etablert flere bibelgrupper. En av
disse er fortsatt aktiv. 5 deltakere samles om formiddagen hver 14. dag til et felles måltid og
påfølgende bibelstudium. Tema for samlingene er søndagens prekentekst. Overskudd av
studiestøtten fra Norges kristelige studieråd, tilfaller menighetens misjonsprosjekt.
Kontaktperson Gry Larsen.
Håpet kvinnelag

Håpet kvinnelag er en forening som er tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband. Vi har
samlinger hver annen uke (mandag) fra kl. 1930 til 2200. Foreningskveldene inneholder prat
over en kaffi-/tekopp, håndarbeid, andakt og misjon. Hver vår har vi basar i Kirkehamn bedehus
til inntekt for misjonsarbeid i mange land. 12 damer er nå aktive. Leder Kari Ulland
Krågedal bedehus

Bedehuset eies og driftes av Pinsekirka Flekkefjord. I 2017 ble det driftet omtrent som i 2016.
Det vil si en nyttårsfest i begynnelsen av året og førjulsfest i slutten av året. Det planlegges litt
mer virksomhet for 2018.
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