ÅRSMELDING 2018
DEN NORSKE KIRKE
Hidra Menighet

Hidra Menighet, 4432 Hidrasund

ÅRSMELDING 2018
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).
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
Eivind Øvstedal ved menighetskontoret har vært menighetens kasserer (møter ikke i
menighetsrådet)

Ansatte
Sokneprest: Julia Ann Engstrand
Organist: Kjell Gierstae (Geir Kalleberg og Eva Emsøy)
Kirketjener: Inger Lise Ulland
Klokker: Bovild Staabystrand (til 1 aug) og Alf Inge Staabystrand

Statistikk og økonomi - tallene for 2017 står i parantes
Hidra menighet hadde ved utgangen av året 474 medlemmer. Medlemstallet er uendret fra
foregående år, ved at en har meldt seg inn, 7 døpt og 8 døde. Det ble døpt 8 barn (9), herav 7 som
bor i soknet. 6 ungdommer ble konfirmert (0). 4 par ble viet (6), og det ble utført 6 gravferder (11).
Det er registrert 1697 deltakere på gudstjenestene (1707). Dette er et gjennomsnittlig fremmøte på
61 personer.
Menighetsrådet har hatt 8 (7) møter og behandlet 28 (27) saker.
Årsregnskapet for 2018 viser samlede inntekter på kr 165.089,97. Av dette er kr 59.809,35
(63.521,37) ofringer og innsamling til andre organisasjoner.
Samlede utgifter utgjør kr 1.208.191,31. Av dette er kr 1.000.000 overføring av orgelmidler til
Fellesrådet. Når disposisjoner som gjelder nytt orgel holdes utenom var det et merforbruk på kr
50.492,34 (-14.892,31). Merforbruket henger sammen med anskaffelse og installering av ny
belysning på altertavle og korparti. Menigheten fikk i 2016 en enkeltgave på kr 50.000 til dette
formålet.
Menighetsrådets samlede egenkapital pr 31.12. 2018 er kr 316.869,08 (1.359.970,42). På
menighetens orgelfond står det igjen kr 103.903,52. Dette vil bli overført til Fellesrådet primo
2019.
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Aktiviteter
Gudstjenester

Det har vært holdt 28 (29) gudstjenester i løpet av 2018. Av disse var en skolegudstjeneste og en
friluftsgudstjeneste på Hågåsen. Planlagt friluftsgudstjeneste (Hummerås) 10 juni ble flyttet til kirka
på grunn av regnvær. Julia Ann Engstrand har forrettet de fleste gudstjenestene. Prost Geirulf
Grødem forrettet gudstjeneste 29 apr og 11 nov.
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:















21 jan Synnøve Glendrange
18 feb Kjell Halvorsen
4 mar Pre Soul Children (Metodistkirka)
18 mar Finn Kjerpeseth og Ragnar Dirdal
25 mar (palmesøndag) Olav Mo (fiolin)
2 apr (2. påskedag) Maria Spikkeland
15 apr Frisk Bris. Beboerne på omsorgsenteret spesielt invitert
29 apr Synnøve Glendrange
17 mai Astrid Bakken Hansen og Kari Steinberg Johansen
20 mai (1. pinsedag) Arne Skage (trompet)
10 jun Bakke musikkorps
15 juli (sommerturistenes søndag) Ingvar Waage
11 nov Frisk Bris
9 des (Vi synger julen inn) Frisk bris og Bakke musikkorps

På følgende gudstjenestene har det vært gjestetalere:




18 feb Odd Geir Norland
29 apr Dagfinn Ulland
14 okt Odd Geir Norland.

Ved gudstjenesten 7 mai deltok tre studenter fra Hald internasjonale senter/Contact. 28 okt hadde
kateket Randi Bøe Osen fortellerstund/preken.
Beboerne på omsorgsenteret og deres pårørende ble spesielt invitert til gudstjenesten 15 april
Det har vært kirkekaffe etter alle ordinære gudstjenester.12 frivillige har vært engasjert som
kirkeverter.
Konserter

Følgende konserter har blitt arrangert i kirka:




7 mai Frisk Bris og Moi menighetskor
10 aug «Og natta ror» ved Torhild Larsen Nygård, Ingrid Neset, Torstein Kinn og Ådne
Svalastog (56 deltakere)
25 aug Ledaal Vokalensemble (48 deltakere).

Diakoni

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 8 sangstunder på våren og 8 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.
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Trosopplæring

Trosopplæringsutvalgets arbeid i 2018 har handlet om å gjennomføre flest mulig av tiltakene
som er skissert i trosopplæringsplanen. Trosopplæringsutvalget har hatt ansvaret med å sende
ut informasjon og bestille inn materiell som skal deles ut til de yngste barna i menigheten. 3 – 9
åringene ble invitert til gudstjeneste i kirka. Mange kom og fikk gaver. Presten inviterte til
utdeling for 5. - 8. klasse på en av Yngres sine samlinger.
Det er også trosopplæringsutvalget som i løpet av året har sendt det ut informasjonsskriv om
leirdeltakelse til alle barn fra 2. - 7. klasse. 14 (9) barn deltok på leirer på Fjelltun leirsted, og det
meste av kostnadene til leir ble dekket av menigheten.
Utvalget har også hatt som mål å få i gang de tiltakene som ennå ikke er aktive. Det er fortsatt
ledermangel som gjør at nye tiltak ikke har blitt iverksatt ennå. Kongebarna har hatt en stabil og
positiv utvikling. På julefesten, som var åpen for alle, var det ca 90 (60) til stede!
Det var også i 2018 ungdomsarbeidet som er svakest for Hidra. Vi prøvde å tilby redusert pris på
nyttårsleir i regi av KRIK, men ingen deltok. Lokalt har vi ingen kontinuerlige tiltak for ungdom
over konfirmasjonsalder.
Kongebarna. Kongebarna samles en tirsdag i måneden, rett etter at barnehagen stenger.
Målgruppen er 3-6 år. I 2018 var det 22 betalende medlemmer (14 i 2017). Så med foreldre og
søsken er de i snitt mer enn 30 personer, og det vil si en stigning i antall fremmøtte.
Samlingene starter med middag for alle, og så er det litt sang 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. Det er veldig trivelig miljø.
De voksne drikker kaffe eller te og snakker bakerst i salen mens barna har undervisning og
aktiviteter.
Følgende er ledere og medhjelpere: Camilla Åsly Tønnesen (hobbyaktiviteter), Jeanette
Kvinlaug (undervisning), Kari Steinberg Johansen og Inger Lise Ulland (mat og kjøkken), Amalie
Jakobsen (assistent) og Mary Ann Larsen (økonomi).
Yngres er for barn/unge fra 5. klasse og oppover. Også konfirmantene oppfordres til å komme,
som en del av konfirmantopplegget. Vi samler rundt 20 stykker hver andre torsdag. Vi har 7-8
samlinger hvert semester. Det er andakt på hver samling, og vi prøver å synge litt. Så er det lek
eller konkurranser og mat. De årene det har vært «Habnesprell», har Yngres fått noen tusen til å
bruke til noe greit, og sist høst drog vi til Sørlandsbadet. Etter badeturen var vi på Jonas B og
spiste. Vi vil gjerne få de unge på leir, reklamerer for leirer på både Fjelltun og Kvinatun.
Ledere i 2018 var Bovild Staabystrand (i vårsemesteret), Dag og Kari Ulland, Tore Kvinlaug og
Anne Bodil Thunestvedt.
Soknepresten (Julia Ann Engstrand) har ansvar for konfirmantarbeidet i Hidra menighet. I
første halvår var det 6 konfirmanter. De var kirkeverter på 6 gudstjenester og hadde
undervisning en onsdag i måneden i kirka helt frem til juni. De deltok i Kirkens Nødhjelp
fasteaksjon 20 mars. Konfirmantene deltok på KRIK leir i Bø 22 – 26 juni. Samtalegudstjeneste
med etterfølgende konfirmantfest ble holdt 2 september, mens konfirmasjonen var 9 sep.
Fra høsten ble det innskrevet 5 konfirmanter. Disse ble presentert for menigheten 25 nov og de
fikk da hver sin Bibel (delt ut av Dag Ulland).
Misjon og nødhjelp

Menighetens misjonsprosjekt. Hidra menighet har siden juni 2016 og ut 2018 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 2018 ble det samlet inn kr 20412,50 til dette arbeidet. Totalt i prosjektperioden
ble det sendt kr 51.122 fra Hidra menighet.
Innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelp organiseres som et samarbeid mellom KN-kontakten,
presten, menighetsrådet og konfirmantene. Aksjonen gav et resultat på kr 9.856 (kr 15.858).
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Andre aktiviteter

Også sommeren 2018 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. 324 personer (307) har
benyttet seg av sjansen til å besøke Hidra kirke på denne måten. Besøkende kunne gi en gave
til kirka 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.
Kafé under Skalldyrtreffet i Fiskerihavna. I 2018 hadde bedehuset ansvaret, og overskuddet
deles hvert år mellom kirka og bedehuset. Kafeen ga et overskudd til menigheten på kr 10.904
(kr.11.193).
Hidra menighet har en egen facebook-side. Den brukes for å profilere menighetens arbeid og
våre arrangementer.
Orgelprosjektet Nytt orgel til en pris av ca kr 2,8 mill kr eksklusive merverdiavgift, er bestilt fra
Orgelbau Sandtner GmbH&CoKG i Tyskland for levering innen utgangen av 2019.
Det nye orgelet har 18 stemmer, mens det gamle har 8, og blir en del større enn det gamle.
Menighetsrådet har imidlertid lagt vekt på at utforming og fargesetting skal være mest mulig lik
nåværende orgel og passe godt inn i kirka.
Anskaffelsen var betinget av Biskopens godkjenning. Denne beror igjen på uttalelse fra
Riksantikvaren. Denne prosessen tok atskillig lengre tid enn forutsatt. 4. oktober 2018 forelå
godkjenningen. Riksantikvaren ønsker at det gamle orgelet skal tas vare på i en eller annen
form.
For Hidra Menighet, 13.02.19
John Eivind Marstad
Leder av menighetsrådet
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Annen kristelig virksomhet - informasjon
Årsmelding for Kirkehamn bedehus 2018.

Bedehuset i Kirkehamn har i 136 år fungert som møtested for mange kristne organisasjoner opp
gjennom årene. Før var det mange organisasjoner som brukte huset, men de senere år er det
kun noen få igjen som bruker Bedehuset. Der er fortsatt et par ”møteuker” i året, pluss
enkeltmøter med forskjellige slags talere. Men hovedbruken av huset er det de unge som står
for.
Kongebarna samler mange barn og foreldre til en slags søndagskole, bare at den er på en
tirsdag. På førjulsfesten var der over 80 små og store samlet til fest, Det er veldig flott.
Yngres har fortsatt samlinger hver 14 dag i vår og høstsemesteret. Det er god oppslutning om
yngres fortsatt, med rundt 20 fremmøtte hver gang.
Yngres veksler litt mellom bedehuset og skolen, men det ser ut til at de unge liker seg best på
bedehuset.
Vi hadde i 2018 et styremøte på bedehuset. Der fordelte vi oppgavene for skalldyrtreffet som
bedehusstyret hadde ansvaret for dette året. Vi fikk tak i nok folk, og ga et fint overskudd, som
ble fordelt mellom bedehuset og menighetsrådet.
Vi kikket også på utgangsdøren, som begynner å råtne. Det ble besluttet å finne en ny dør, og
erstatte den gamle. Det er et arbeid som nå er i gang, men ved årets utløp er ikke døren ennå
på plass.
Det er også utleie av lokalene til selskaper og tilstelninger. I 2018 ble lokalet leiet ut 3 ganger.
I 2018 var det kun en basar på bedehuset. Da var huset helt fullt av folk.
Styret takker alle som er med på å benytte seg av bedehuset. Takk til alle som er med å hjelper
til med å holde huset i stand. Det er et stort hus som trenger mye stell for å holde det i god
stand.
I styret sitter fortsatt; Elin Larsen ( kasserer ), Ester Reinsnes, Jorun Sæhle, Arne Jørgensen,
Øyvind Johansen og Dag Ulland ( formann )
NMS - Hidra

Styret: Kari Steinberg Johansen, Anne Bodil Thunestvedt og Alf Inge Staabystrand (leder). Det
var ikke noe aktivitet i Hidra NMS forening i 2018.
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 misjonsforening som er tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband. For
tiden er vi 12 medlemmer. 1 nytt medlem i 2018. Vi samles annenhver mandag til sang, andakt,
misjon, kaffi og strikketøy. Basaren var et høydepunkt som samlet mye folk og gav inn en stor
sum til misjonsarbeid. Leder Kari Ulland
Krågedal bedehus

Bedehuset eies og driftes av Pinsekirka Flekkefjord.
I 2018 ble det arrangert nyttårsfest i begynnelsen av året og en juletrefest i romjula i slutten av
året. Begge festene med god oppslutning med 30-40 tilstede. På juletrefesten medvirket Arne
Birkedal med en rik bedehushistorie fra siste halvdel av 1800-tallet.
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Forenklet regnskapsoppstilling
Resultatregnskap
Regnskap
Note
2016
36001
36200
36203
37400
37700
38400
38600
38601
38650
38651
38652
38700
38701
39001

31000
31100
31101
31102
31103
31104
31200
31400
31550
32000
33400
33500
33700
34400
34650
34651
34652
34700

35501
35800
39400
39500

Inntekter
Konfirmantkontingent
Salg av varer og tjenester, gebyrer uten mva
Arrangementsinntekter
Refusjon fra fellesråd
Refusjon fra andre (private)
Tilskudd fra fellesråd
Offer/Innsamlet til egen virksomhet
Offer og kollekt til nytt orgel
Offer/Innsamlet til annen virksomhet
Innsamlet til Misjonsprosjekt
Konfirmantinnsamling til Kirkens Nødhjelp
Tilskudd/gaver fra andre
Gaver til bundet formål
Renteinntekter bank
Sum inntekter

8 800,00
13 910,50
7 865,00

23 500,00
21 056,00
42 939,90
24 314,00
23 074,00
12 585,00
2 940,00
421 731,00
3 749,00
606 464,40

Regnskap
2017
6 600,00
37 633,58
0,00
0,00
0,00
23 500,00
25 017,99
80 141,62
21 600,12
21 517,25
20 404,00
0,00
500 988,00
9 709,00
747 111,56

Regnskap
2018
12 225,00
1 071,00
24 140,88
3 801,00
0,00
23 500,00
31 509,74
0,00
29 540,85
20 412,50
9 856,00
0,00
0,00
9 033,00
165 089,97

Utgifter
Kontormateriell
0,00
Forbruksmateriell menighetsråd
3 227,70
1 986,00
Aktivitetsrelatert forbruksmateriell dåpsopplæring
1 129,40
0,00
Aktivitetsrelatert forbruksmateriell konfirmantopplæring 7 519,90
2 789,16
11 225,00
Konfirmantleir
23 100,00
23 148,00
Arrangementsutgifter
20 952,94 35 540,60
22 642,80
Annet forbruksmateriell
3 171,00
5 875,00
871,00
Annonser, reklame, informasjon
9 940,00
2 038,00
0,00
Reiseutgifter
0,00
0,00
Inventar og utstyr
65 673,72
Refusjon til fellesråd
1 500,00 14 002,80
21 652,24
Refusjon til menighetsråd
1 211,00
0,00
Refusjon til andre
24 314,00 13 337,00
0,00
Tilskudd til fellesrådet
1 000 000,00
Overføring av offer/Innsamlet til annen virksomhet
23 074,00 21 600,12
29 540,85
Videresendt misjonsprosjekt
12 585,00 21 517,25
20 412,50
Videresending Kirkens Nødhjelp
20 404,00
9 856,00
Gaver til andre
1 183,20
Sum utgifter
127 286,24 141 542,63 1 208 191,31
Driftsresultat
479 178,16 605 568,93 -1 043 101,34
Disponering av driftsresultat
Avsatt til orgelfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum disponeringer

415 808,90 590 676,62
63 369,26 14 892,31

7 391,00
0,00
-50 492,34
-1 000 000,00
479 178,16 605 568,93 -1 043 101,34
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Balanse
31.des.17
510320001
510320002
510320003
513000000

Aktiva
Menighetsrådskonto
Høyrentekonto
Innsamlingskonto fremtidig orgel
Debitorer
Sum aktiva

532000000
532890101
551080001
551080002
556080001
556080002
559500000

Passiva
Annen kortsiktig gjeld
Kreditorer
Bundet fond til ungdomsarbeid
Bundet fond til orgel
Fond inngangsparti
Til disp. menighetsrådet
Regnskapsmessig mindreforbruk
Sum passiva

1

Noter:
1 - Ikke overført offer
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31.des.18

49 687,10
239 835,00
1 094 105,40
0,00
1 383 627,50

13 830,62
216 415,00
103 903,52
7 245,00
341 394,14

23 657,08
0,00
14 500,00
1 095 132,52
5 000,00
229 065,59
16 272,31
1 383 627,50

24 525,06
0,00
14 500,00
103 903,52
5 000,00
193 465,56
0,00
341 394,14

