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ÅRSMELDING FRA MENIGHETSRÅDET
Vi i Hinna menighet, barn og voksne, har et privilegium:
Alle er dere Guds barn ved troen på Jesus Kristus.
Dette bibelverset, hentet fra Galaterbrevets kapittel 3 vers 26, viser at vi alltid er under Guds
kjærlige omsorg. Også i året som har gått kan vi glede oss over stor og god aktivitet, ikke minst
gjelder dette tjenesten for kirkens barn og unge.
Vi i menighetsrådet er takknemlig for alt det flotte barne- og ungdomsarbeidet som utføres av stab
og frivillige i Hinna kirke. I 2018 har menigheten som i tidligere år invitert til arrangementer som
1-2-3 Syng!, Minigospel (vårsemesteret), Barnegospel, familiemiddager, MiniKRIK,
speidersamlinger, FK 45, Klubb 67 og Kafé Ku. I tillegg har de ulike trosopplæringstiltakene
involvert mange barn og unge og deres familier.
I Svein Ellingsens kjente salme «Fylt av glede over livets under» står det i det siste verset:
Større rikdom enn hva ord kan romme,
har du gitt oss gjennom dåpens gave.
Herre, la vår tro bli fylt av glede.
Dåp, trosopplæring og søndagsskole utgjør mye av grunnlaget for kirken – det er svært viktig at
barna våre får kjennskap til Jesus. Menighetsrådet vil derfor løfte frem spesielt
søndagsskolearbeidet i kirken vår. I en så stor menighet som Hinna skulle vi gjerne sett at vi hadde
et bedre tilbud å gi barna her. Vi har behov for flere frivillige som kan lede eller bistå på
samlingene. Lykkes vi med dette kan vi ha søndagsskole oftere enn det vi har hatt de siste årene; ca
1 gang i måneden.
Hinna menighet har i 2018 startet opp prosjektet «Åpne møteplasser for barn og unge på Hinna».
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har gitt menigheten midler til å sette i gang et
lavterskeltilbud for barn og unge i alderen 10-20 år. Prosjektet startet 1. desember 2018 og skal gå
over en periode på 2,5 år. Menighetsrådet har vært med på å ansette to ledere som deler på en 100
% stilling. Grunnen til at vi har valgt å satse på dette prosjektet, er at vi ønsker å kunne nå flere barn
og unge fra alle sosiale lag i Hinna bydel. Vi i menighetsrådet håper at mange fra menigheten vår
ser betydningen av dette arbeidet, og at de dermed stiller opp som frivillige i samarbeid med de
ansatte prosjektlederne i menigheten.
Barn og unge er kirkens fremtid!
Menighetsrådsleder
Anne Liv Fløisand
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Menighetsrådet 2018
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Anne Liv Fløisand
Kjell Birger Øysæd
Jon Brakestad
Åsleik Rannestad († 21.05.2018)
Steinar Torgersen
Ingunn Furre Haaland
Kristian Boganes
Anne-Berit Svendsen (til og med mai)
Arne Berge, sokneprest
Johannes Holgersen (medlem fra juni)
Trygve Meyer (medlem fra juni)
Guri Haarr Moe (møter fast fra juni)
Anne Karin Kristensen
Anne Marie Austarheim Fløgstad

Anne-Berit Svendsen fikk innvilget søknad om å avslutte vervet som medlem i Hinna
menighetsråd.
Varamedlemmene Johannes Holgersen og Trygve Meyer ble faste medlemmer i Hinna
menighetsråd fra 04.06.2018.
Menighetsrådet hadde 10 møter i 2018. Arbeidsutvalget som besto av leder og nestleder,
soknepresten og daglig leder hadde møter i forkant av menighetsrådsmøtene.
Menighetsrådet har blant annet arbeidet med følgende saker i 2018:
- Tildeling av kirkeoffer
- Uteområdet rundt Hinna kirke
- Endringer i kirkerommet
- Søknad om støtte fra BUFDIR til «åpne møteplasser for barn og unge på Hinna» og ansettelse av
prosjektledere
- Godhetsfestivalen
- Plan for Onsdagskveld i Hinna kirke
- Orientering fra ansatte
- Budsjett og regnskap
- Halvårlig evaluering av handlingsplan for perioden 2016-2020
- Rekruttering av frivillige medarbeidere
- Menighetsutviklingsverktøyet «Menighetsutvikling i folkekirken»
- Aktivitetsdagen i Hinna bydel
- Familie og ungdomstur til Israel og de palestinske områder sommeren 2018
- Gudstjenesteplan for Hinna kirke
- Kor og musikkarbeid
- Smågruppearbeid
- Høringer

Ansatte
Stilling
Sokneprest
Kapellan 50 %
Barne- og ungd.prest 50%

Ansatte
Arne Berge
Sigbjørn Rydland Jårvik
Sigbjørn Rydland Jårvik

Arbeidsgiver
Bispedømmeråd
Bispedømmeråd
Menighetsråd
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Daglig leder
Diakon
Kateket
Menighetspedagog
Vikar, menighetsped
Kantor
Informasjonsmedarb. 20 %
Menighetspedagog
Vaktmester 50 %
Kirketjener 15 %
Dirigent barnegospel 8 %
Dirigent barnegospel 8 %
Prosjektleder, 50 %
Prosjektleder, 50 %

Katrine Pedersen
Aud Synnøve Løvaas
Kirsti Melangen
Margunn Østebø (permisjon fra 01.10)
Kristin Anda (fra 01.08)
Anne Jordheim
Sølve Tafjord
Geir Eikrem
Torbjørn Johannessen
Mengistu S. Endeshaw
Helene W. Graue (høst)
Karen Sofie Andersen (vår)
Kristian Boganes (fra 01.12)
June Bendiksen (fra 01.12)

Fellesråd
Fellesråd
Fellesråd
Menighetsråd
Menighetsråd
Fellesråd
Fellesråd
Fellesråd
Fellesråd
Fellesråd
Menighetsråd
Menighetsråd
Menighetsråd
Menighetsråd

AB Service Systemer er innleid fra fellesrådet for renhold i Hinna kirke.
Staben i Hinna menighet består av svært engasjerte og dyktige medarbeidere. Staben hadde faste
stabsmøter hver tirsdag hvor bl.a. informasjonsarbeid var et gjennomgående tema, arrangement og
gudstjenester ble evaluert og planer for menighetsarbeidet utarbeidet. Stabsmøtene startet alltid med
andakt, hvor ansvaret for dette har rullert. Hver morgen, unntatt tirsdager, har det vært faste
andaktsstunder kl. 09.00. Alle er hjertelig velkomne til å bli med på disse stundene!

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Gudstjenester
Gudstjenestelivet i Hinna kirke er preget av gudstjenestereformen og trosopplæringsreformen.
Gudstjenestereformen preger gudstjenestene ved at vi nå har «vår måte» å feire gudstjeneste på,
definert ut fra vår lokale grunnordning som sist ble revidert og godkjent av biskopen i 2015.
Trosopplæringsreformen preger gudstjenestene ved at det er lagt inn gudstjenestedeltakelse i
tilknytning til de fleste vekstdagene. Det betyr at en spesiell aldersgruppe barn/unge relativt ofte er
med og preger gudstjenesten og til dels også deltar som medliturger. Dette oppleves som en
berikelse for menigheten.
Den lokale grunnordningen beskriver blant annet det vi gjør for å inkludere barna i det vanlige
gudstjenestelivet. Vi inviterer alle barn med i inngangsprosesjonen og til å være med fram til alteret
der det er lystenning under inngangssalmen. Dette fungerer ulikt fra søndag til søndag. Videre
innleder vi normalt Ordets del med et innslag for barn, enten i form av en skattkiste-samling eller et
besøk av løva som har «flyttet inn» i kirken. Dette siste blir først og fremst gjort som innledning til
søndagsskolen.
Vi hadde ti Allesammen-gudstjeneste i 2018. Dette er vanlige gudstjenester med forkynnelse for de
voksne, men med aldersinndelt søndagsskole. Etter disse gudstjenestene hadde vi tidligere til en
familierettet aktivitet. Vi inviterer nå heller til «kirkekaffe, lek og prat etter gudstjenesten». Vi
opplever stadig at nye barnefamilier kommer til disse gudstjenestene og blir med i fellesskapet. MR
har som mål at vi har to Allesammen-gudstjenester i måneden, men vi har foreløpig ikke hatt nok
ledere i søndagsskolen til å gjennomføre dette.
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Vi har i 2018 tatt i bruk igjen det «gamle» begrepet familiegudstjeneste. Vi bruker dette om
gudstjenester som er særlig tilrettelagt for barn, men der det ikke er søndagsskole. Dette er
gudstjenester i tilknytning til vekstdagene for barn fra 4 til 12 år, gudstjenester der Barnegospel er
med og friluftsgudstjenesten i samarbeid med Hinna speidergruppe. Vi hadde ni slike
familiegudstjenester i 2018. I tillegg til disse gudstjenestene, er også to av de tre gudstjenestene på
julaften særlig tilrettelagt for barn.
Deltakelsen i gudstjenestene på julaften var ca 1.400. Dette var et lavere tall enn rekordåret i 2017,
men nokså «normalt» om vi ser de siste årene under ett. Vi er bevisste på at julaften er en svært
viktig dag for mange, og vi prøver å ha høy kvalitet på alle ledd i gjennomføringen av
gudstjenestene.
Statistikk for julaften:
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Antall deltakere i gudstjenestene på julaften 1313 1419 1455 1295 1518 1405
Hele Den norske kirke har vært inne i en utprøvingsperiode når det gjelder liturgisk musikk.
Menigheten har valgt å bruke Odd Johan Overøyes musikk til de faste liturgiske leddene i
utprøvingsperioden. Vi har valgt å innføre dette gradvis og har foreløpig i liten grad brukt denne
musikken til «Du Guds lam». Vi holder også vedlike den tidligere liturgiske musikken ved å bruke
den i noen gudstjenester. Kirkemøtet 2019 vil ha en større evaluering av ordningen for
hovedgudstjenester (fra 2011).
Statistikk for hovedgudstjenestene:

Antall hovedgudstjenester
Totalt antall deltakere i
hovedgudstjenester
Gjennomsnittlig deltakelse i
hovedgudstj
Antall hovedgudstjenester med dåp
Antall hovedgudstjenester med nattverd
Totalt antall nattverddeltakere i
hovedgudstj
Gjennomsnittlig nattverddeltakelse i
hovedgudstj

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
53
53
53
52
53
54
53
10597 10777 10807 10870 10542 11072 10272
200

203

204

209

199

205

194

24
26
2008

33
34
3175

40
37
3864

34
33
3490

30
37
3906

34
34
3357

35
38
3773

77

93

104

106

106

99

99

Det er mange faktorer som påvirker gjennomsnittlig gudstjenestedeltakelse, både antall dåpsbarn og
antall gudstjenester med dåp, deltakelse på spesielle dager som konfirmasjon og julaften, - og
deltakelse på «vanlige» gudstjenester. Vi ser at gjennomsnittlig deltakelse har gått ned fra 2017 til
2018. Dette har trolig mest sammenheng med nedgangen på julaften og nedgangen i deltaking på
vekstdagene og søndagsskolen. Gjennomsnittlig nattverddeltakelse var den samme som i 2017, men
noe lavere enn årene før.
Hinna menighet har et relativt høyt antall gudstjenester i forhold til mange andre menigheter. I
tillegg til hovedgudstjenestene på søn- og helligdager, har vi kveldsmesser, barnehagegudstjenester, skolegudstjenester, eldregudstjenester og ettermiddagsgudstjenester knyttet til
vekstdagene for noen av årskullene. Det har vært feiret 73 gudstjenester i kirken i 2018 og én
friluftsgudstjeneste i Sørmarka.
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Hinna menighet har også gudstjenester på Frue Gamlehjem, Vågedalen sykehjem og Boganes
sykehjem. Disse går inn i de ukentlige besøkene der vi veksler mellom andakt og nattverdgudstjeneste på disse institusjonene. Vi har i 2018 hatt 27 institusjonsgudstjenester, et tall som har
vært relativt stabilt (ni årlige gudstjenester på hver av institusjonene).
Gudstjenesteutvalget bestod i 2018 av Johan Aarstad (våren 2018), Marthin Andreassen, Johannes
Løvås, Dagny Øysæd, Lisbeth Økland, Anne Jordheim (kantor), Sigbjørn Rydland Jårvik (prest) og
Arne Berge (prest). Utvalget har hatt ett møte og behandlet da høring fra Kirkerådet om justering av
hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser for gudstjenestelivet.

Kveldsmesser
Hinna menighet har, i tillegg til de forordnede hovedgudstjenestene, kveldsmesser ca en gang i
måneden. Disse blir lagt opp som temagudstjenester som vi ønsker kan supplere
hovedgudstjenestene og samle andre mennesker. Vi har en annen musikkstil (med band og
forsangergruppe) og inviterer en «kveldens gjest» som blir intervjuet om kveldens tema. Kveldens
gjest kan gjerne være en person som i utgangspunktet ikke forbindes med menighetens virksomhet.
Det var planlagt åtte gudstjenester i 2018. Gudstjenesten i februar ble avlyst pga sykdom. Én av
kveldsmessene er lagt til andre påskedag. Dermed har vi et gudstjenestetilbud også for dem som
reiser bort i påsken. På kveldsmessen andre påskedag har vi normalt dåp av de udøpte
konfirmantene. I 2018 var det dåp av tre ungdommer denne dagen.
I 2018 har vi ikke hatt musikalsk leder, men Asbjørn Mortensen har vært fast pianist fra mai. Andre
musikere har vært Guttorm Vigeland, Tor Helge Køhn, Bent Andre Erfjord, Henrik Grydeland og
Ingeborg K Skarsgaard.
Vi har i 2018 hatt samme deltakelse som i 2017. Oppslutningen har dermed stabilisert seg etter
fallende tall i årene før dette. Tilbakemeldingene på gudstjenestene fra menighet og aktive
medarbeidere er positive, og vi ønsker fortsatt å ha et utfyllende gudstjenestetilbud i tillegg til
hovedgudstjenestene. Kveldsmessekomiteen har ønsket å så langt det er mulig legge kveldsmessen
til 2.søndagen i måneden, unntatt mai/juni-august.
Kveldsmesse-komiteen har i 2018 bestått av Dagny Øysæd, Marit Skorve, Bernhard Skarpeid, Knut
Petter Oftedal og Sigbjørn Jårvik (prest).
Statistikk for kveldsmessene:

Antall kveldsgudstjenester
Totalt antall deltakere i kveldsmessene
Gjennomsnittlig deltakelse i kveldsmessene
Antall kveldsgudstjenester med nattverd
Totalt antall nattverddeltakere i kveldsmessene
Gjennomsnittlig nattverddeltakelse i
kveldsmessene

2012
6
605
101
5
413
83

2013 2014
6
7
448 363*
75
73*
6
7
335 195**
56 65**

2015 2016 2017 2018
5
6
8
7
342 328 375 330
68
55
47
47
5
6
8
7
266 272 274 255
53
45
34
36

Tall markert med * gjelder 5 av 7 kveldsgudstjenester.
Tall markert med ** gjelder 3 av 7 kveldsgudstjenester.
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Kirkelige handlinger
Oppslutningen om dåp er svært viktig med tanke på kirkens framtid. Særlig er det viktig at kirkens
egne medlemmer døper sine barn. Fra 1. oktober 2018 får dessverre ikke menigheten informasjon
fra folkeregisteret om nybakte foreldre som er medlemmer i Den norske kirke. Vi kan derfor ikke
lenger sende ut brev med invitasjon til dåp. Vi er nå avhengige av at foreldre selv tar en første
kontakt når de ønsker å døpe barna sine. Vi må også være mer aktive enn tidligere med å
«markedsføre» dåp gjennom Kirkehilsen, sosiale medier, plakater, kontakt med helsestasjoner osv.
Barn av foreldre som er medlemmer i Den norske kirke, er etter loven tilhørige til kirken fram til de
er 18 år. Når barnet blir døpt, endres tilhørigheten til medlemskap i kirken. Dette gjelder også etter
regelendringen som trådte i kraft 01.10.2018.
Den neste tabellen viser utviklingen når det gjelder dåp. Tabellen tar utgangspunkt i fødselsår. Den
viser at ca 30 % av de barna som er tilhørende Hinna menighet, ikke blir døpt første leveår. Vi
håper fremdeles at disse vil bli døpt, enten som store barn eller som ungdommer i forbindelse med
konfirmasjon. Når vi nå ikke lenger har mulighet til å sende ut invitasjon til dåp til nyfødte, er det
fare for at dåpsprosenten blant medlemmer synker ytterligere. Menighetene i Stavanger samarbeider
om hvordan vi best skal møte denne utfordringen.

Født

Antall fødte i
soknet

Medlemmer inkl
tilhørige

Døpte % døpte av
fødte

% døpte av
tilhørige

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

152
156
167
212
163
175
170
166
182
154
173

143
137
118
155
126
145
113
113
111
95
108

121
121
102
127
98
115
86
83
87
67
77

84,6
88,3
86,4
81,9
77,8
79,3
73,5
73,5
78,4
70,5
71,3

79,6
77,6
61,1
59,9
60,1
65,7
50,6
50,0
47,8
43,5
44,5

Det siste året med relevante tall er 2017, da mange av barna som er født i 2018 ennå ikke er døpt.
Det er positivt at den prosentvise oppslutningen om dåpen har gått litt opp fra 2016 til 2017, for
første gang på flere år. Vi må se det over noe lenger tid for å vite om dette er uttrykk for en
utvikling eller om det er mer tilfeldig variasjon.
Annen statistikk for kirkelige handlinger:
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Døpte i Hinna kirke
98
88
91
94
70
86
82
Konfirmerte i Hinna kirke
93
96
91
81
86 102
98
Vigsler i Hinna kirke
7
5
7
8
10
6
5
Gravferder
93
86
87
79
81
77 85/40*
* gravferder forrettet for soknets befolkning / av disse forrettet i Hinna kirke
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FRIVILLIGE MEDARBEIDERE
I 2018 har menigheten hatt 280 frivillige medarbeidere registrert. De har hatt oppgaver innen barneog ungdomsarbeid, trosopplæringsarbeid, voksen- og eldrearbeid; - i styrer/utvalg/råd, direkte i
aktivitet, gudstjenestearbeid, konfirmantarbeid, bønnetjeneste, utbringing av Kirkehilsen,
givertjeneste og andre oppgaver. Alle har vært like viktige i menighetens arbeid med å realisere
visjonen vår: Hinna menighet – et sted å vokse! Mange hender har vært med å bidra og det har vært
livsnødvendig for menighetsarbeidet! Uten trofaste frivillige medarbeider stopper arbeidet opp!
Noen oppfølgingstiltak i forhold til frivillige medarbeidere i 2018 har vært:
• Alle frivillige medarbeidere ble spesielt invitert til medarbeiderfest
• Egne samlinger (Fiber) for ungdommer som har lederoppgaver
• Ungdommene i Fiber fikk tilbud om stipend for å være med på familie- og ungdomsturen til
Israel og de palestinske områdene (finansiert gjennom ekstern støtte)
• Egen samling for gudstjenestemedarbeidere en gang pr. semester
• Kontaktperson i stab for alle enheter/tjenestegrupper
• I november/desember fikk frivillige medarbeidere adventshilsen og Bibelleseplan
• Inspirasjonssamling for lederne i barne- og ungdomsarbeidet på vårsemesteret
Det er et stort behov for flere frivillige medarbeidere i Hinna menighet. Det gjelder i alt
menighetsarbeidet. Menighetsrådet jobber systematisk med 1 ringekveld i semesteret for på denne
måte å rekruttere nye medarbeidere.

TROSOPPLÆRINGSARBEID

Vekstdagene i Hinna
Hinna menighet har valgt «Hinna menighet – et sted å vokse» som visjon. TRU
(Trosopplæringsutvalget) har derfor valgt å kalle tiltakene knyttet til ulike aldersfaser for «Vekstdager». Vi bruker forkortelsen V for Vekstdager, og setter tall bak for å tydeliggjøre hvilken
aldersgruppe vi har fokus på. I 2013 ble arbeidet med å utarbeide en lokal plan for trosopplæringen
i Hinna menighet avsluttet og godkjent av biskop. Planen skal revideres i 2019.
Oppslutning: Vi bekymrer oss over at det utenom Babysang, V14 Konfirmant? og V15
Konfirmanter er en relativ lav oppslutning når det gjelder trosopplæringen i Hinna menighet. Flere
av tiltakene når ikke opp mot 20%. Til tross for at vi nå har hatt ressurser fra reformen i ca 9 år, har
det ikke blitt til at det er «vanlig» at foreldre sender sine døpte barn og ungdommer til vekstdagene.
Vi trenger en drøfting i forhold til hvordan vi skal møte denne utfordringen.
Frivillige: I stort sett alle vekstdagstiltakene har vi med frivillige medarbeidere i ulike aldre. Alle
vekstdagene har forbedere knyttet til seg, og i mange av tiltakene deltar foreldre med praktisk
innsats, ikke minst når det gjelder konfirmantarbeidet. Til noen av vekstdagene har egne «team»
blitt opprettet: Dette gjelder spesielt for V7 Vær beredt, der K/M-speiderlederne har gjort en stor
innsats gjennom flere år, og når det gjelder V14 Konfirmant? I konfirmantarbeidet har vi også noen
ungdomsledere som har gjort en trofast og uvurderlig innsats gjennom flere år.
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V0 Babyfasen
V0 Foreldre og faddersamling (FF-samling)
I 2018 hadde vi 9 Foreldre- og Faddersamlinger i tillegg til enkeltsamtaler i ferier eller fordi
foreldre ønsket ene-samtaler. Alle medlemmer og tilhørende foreldre innen DnK, fikk fram til
oktober tilsendt brev med invitasjon til dåp og FF-samling. Dette er i stedet for enkeltsamtaler. Vi
ser at vi får kontakt med flere faddere og også besteforeldre på denne måten. 65 av de 78 inviterte
kom til felles fadder- og foreldresamlinger, mens det ble gjennomført 13 individuelle samtaler.
Til sammen deltok det 105 faddere og foreldre på felles-samlingene.
Fra oktober har vi ikke lenger tilgang til opplysninger fra folkeregisteret om medlemmer som har
fått barn, se mer om dette under avsnittet om dåp.
V0 Babysang
Vi møttes hver onsdag i kirka til Babysang.
Babysang retter oppmerksomheten mot Gud vår far, at vi er skapt og elsket av ham og våre
nærmeste.
2016 2017 2018
Deltakere på Babysang 45
42
78
Prosentandel
28 % 29 % 50 %
Flere av deltakerne deltar på mer enn ett babysangkurs.
V1 Sanggudstjeneste for små barn
«Sanggudstjeneste for små barn» er en visuell gudstjeneste hvor vi får tatt i bruk de fleste sanser.
Innholdet i gudstjenesten er spesielt tilrettelagt for barn mellom 0-4 år, men eldre barn og voksne
vil også ha glede av en slik gudstjeneste. Og det er et ønske om at disse gudstjenestene nettopp skal
være et generasjonsmøte. Et av delmålene vi har for denne gudstjenesten er å få flere voksne til å
komme. En må ikke ha barn eller barnebarn for å komme på en slik gudstjeneste. Vi har tidligere
hatt to slike gudstjenester i året, men gikk i 2018 over til å ha én gudstjeneste.
2016 2017 2018
Ettåringer som deltok på V1 Sanggudstjeneste 19
10
5
Prosentandel
22 % 15 % 6 %
V2 Julevandring
V2 Julevandring ble ikke gjennomført i 2018, på grunn av sykdom.
V3 Påskevandring
Ble gjennomført for syvende gang i 2018. Vi vandrer sammen med eselet gjennom
påskefortellingen fra palmesøndag til påskedag. Når vi kommer til skjærtorsdag spiser vi middag
sammen. Etter vandringen har vi en formingsaktivitet.
2016 2017 2018
Deltakere på V3 Påskevandring 24
8
8
Prosent
26 % 9 % 9 %
V4 Min kirkebok
Fireårsfasen er spennende for tiden. Vi er fortsatt i en utprøvingsfase hvor vi jobber for å finne gode
løsninger som kan videreutvikle opplegget. Vi prøvde i 2018 ei ny fireårsbok, «Fest på slottet» av
Runar Bang. Denne fungerte bra og vi bruker det samme opplegget i 2019.
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2016 2017 2018
Deltakere på V4 Min kirkebok 35
33
18
Prosent
30 % 36 % 20 %
V5 Koffor då?
V5 Koffor då? ble gjennomført for femte gang i 2018. Temaet er de store spørsmålene i livet, som
femåringer begynner å stille.
2016 2017 2018
Deltakere på V5 Koffer då? 14
19
14
Prosent
13 % 16 % 14 %
V6 Skattejakten
V6 Skattejakten foregår i barnehagetid på forsommeren. 2 ½ dag med opplevelser i kirken og i
Sørmarka + gudstjeneste i august i forbindelse med skolestart.
2016 2017 2018
Deltakere på V6 Skattejakten 21
10
19
Prosent
17 % 10 % 16 %
V7 Vær beredt!
Tiltak for 7-åringer i samarbeid med KFUK/M-speiderne, gjennomført for 8. gang. Innholdet har
fokus på skapelsen, forvalteroppdraget og speiderrelaterte aktiviteter. Pga. mange avlyste
samlingene i ukedagene, ble årets V7 gjennomført en lørdag, en søndag (gudstjeneste) og avsluttet
med speiderfest med alle speiderne en torsdag. Innholdet fungerer bra. Til neste år satses det enda
mer på helg enn ukedager.
2016 2017 2018
Deltakere på V7 Vær beredt 11
25
7
Prosent
11 % 20 % 7 %
V8 Tårnagenter
Tiltak for 8-åringer gjennomført for 7. gang. Temafokus på kirken og pinsen. Tiltaket ble som i fjor,
lagt til april. Flere ungdomsledere deltar på dette tiltaket.
2016 2017 2018
Deltakere på V8 Tårnagenthelg 7
15
15
Prosent
6 % 15 % 12 %
V9 Kunst i kirken
Tiltak for 9-åringer gjennomført for 7.gang. Samlingen er lagt til skolens planleggingsdag i
november. Tema er det kristne håpet og ulike kunstformer i kirken.
2016 2017 2018
Deltakere på V9 Kunst i kirken 18
29
29
Prosent
15 % 23 % 16 %
V9 krever mange medarbeidere uavhengig av oppslutning pga. gruppeworkshop med aktiviteter. I
år deltok 8 frivillige medarbeidere og 7 fra staben. Samlingen fungerte godt og samarbeid med bl.a.
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aktivitetsgrupper på Hinnasenteret og med fotokunstner Stein Oleiv Brekke har fungert svært godt
over flere år.
V10 Vi deler
Tiltak for 10-åringer, gjennomført for 6.gang i samarbeid med ulike diakoni- og
misjonsorganisasjoner. Temafokus på å være en god venn for alle (diakoni) og på å fortelle andre
om sin tro på en god måte i ulike kulturer (misjon). På diakonisamlingen besøkte vi Frue
Gamlehjem. På misjonssamlingen hadde vi møte med menighetens misjonsprosjekt; HimalPartner,
NMSU/Sat7 og Israelsmisjonen.
2016 2017 2018
Deltakere på V10 Vi deler 8
14
5
Prosent
6 % 12 % 4 %
Innholdet fungerer godt på begge samlingene, men oppslutning har over flere år vært lav. I 2019 vil
vi prøve å legge V10 til de to første dagene i sommerferien med ramme som en ferieklubb på
dagtid. Første informasjon om dato og opplegg ble gitt potensielle deltakere allerede ved
invitasjonen til V9 i november 2018.
V11 Lys våken
Dette tiltaket for 11-åringer har vært gjennomført i flere år. Temafokus: Bønn, kirkeåret og å være
lys våkne ovenfor Gud, oss selv og andre. Barna overnatter i kirken. Det deltok 10 frivillige
medarbeidere og 4 fra staben. Vellykket gjennomføring. I år deltok vi i et felles filmprosjekt med
flere Stavanger-menigheter som arrangerte Lys Våken samme helgen. Dette resulterte i en fin 3-4
minutters musikkvideo med glimt fra Lys Våken i de ulike menighetene. Filmen ble vist på
gudstjenesten samme helg.
2016 2017 2018
Deltakere på V11 Lys våken 15
19
17
Prosent
13 % 15 % 14 %
V12 Kode B
Tiltak for 12-åringer, gjennomført for 7.gang. Temafokus: Bibelen. Årets opplegg inneholdt et døgn
med overnatting på Nordlys misjonssenter ved Alsvik. 6. klassingene som deltok, ga god respons på
opplegget. Dette er et nasjonalt opplegg som er tilpasset våre forhold, med en god
undervisningspakke. Vi hadde med oss 9 frivillige medarbeidere og 4 fra staben.
18 barn (14%, liten oppgang fra 12% i fjor) deltok sammen med 9 frivillige medarbeidere og 4 fra
stab. Nasjonalt opplegg som er tilpasset våre forhold. Bra undervisningspakke med potensiale for
bedre oppslutning.
2016 2017 2018
Deltakere på V12 Kode B 15
14
18
Prosent
14 % 12 % 14 %
V13 You Rock!
Tiltak for 13-åringer arrangert for 7.gang (avlyst to ganger pga dårlig oppslutning, gjennomført fem
ganger). Temafokus: Overganger i livet, blant annet om sorg og å begynne på ungdomsskolen.
Tidspunkt dette året var 2. helg i januar, som nok ble for tett på juleferien og som gjøre det
vanskelig å få ut informasjon. Neste år velger vi ei helg lengre unna juleferien.
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2016 2017 2018
Deltakere på V13 You Rock 8
22
6
Prosent
7 % 20 % 5 %
V14 Konfirmant?
En samling i slutten av januar, i tillegg til innskriving i juni. Alle 8.klassinger ble invitert.
Orienteringsmøte og innskrivings-samling for neste års konfirmanter, er nå supplert med mer blikjent-tid og mer info gjennom opplevelse. 8. klassingene fikk også bli kjent med Kafé KU. 61 stk
møtte på første samling i januar, og så godt som alle konfirmanter 2018-2019 på samlingen i juni.
Så godt som alle konfirmantene 2018-2019 deltok på samlingen i juni. Oppslutning om samlingen i
januar har vært slik:
2016 2017 2018
Deltakere på V14a Konfirmant? 36
19
61
Prosent
42% 21% 67%
V15 Konfirmasjon
99 ungdommer var konfirmanter i Hinna menighet 2017-2018, og 98 av disse ble konfirmert her i
kirken. Begge prestene og kateket har ansvar for samlingene. I tillegg har flere fra staben deltatt på
ulike felles tiltak, og en god del frivillige ledere er med å arrangere konfirmantleir og andre
samlinger. En stor andel foreldre er også knyttet opp til samlingene som frivillige medarbeidere.
Vi har god og stabil oppslutning om konfirmantarbeidet, og dette er i omfang en hovedsatsning i
trosopplæringen i Hinna menighet. Det er vanskelig å få samsvar mellom deltakerantall og
prosentandel fordi vi har konfirmanter fra Gausel og Hillevåg og samtidig avgir konfirmanter til
disse menighetene. Vi opplever det viktig å være fleksible her, slik at ungdommene får være
konfirmanter i den menigheten de kjenner tilhørighet til og der de har venner som er konfirmanter.
2016 2017
2018
Deltakere på V15 Konfirmant med konfirmanttid i Hinna menighet 86
103
99
Prosent konfirmert
81,6 % 81 %
(inkludert de som var konfirmanter i andre menigheter)
V16 KonfirmantReunion
Ble ikke gjennomført i 2018.

Økonomi
Hinna menighet fikk i 2018 tildelt kr 811.000,- som skal rapporteres ut fra kriteriene gitt gjennom
trosopplæringsreformen til bispedømme og riksrevisjon. Eget regnskap deles ut på årsmøtet.
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Samarbeid med barnehage og skoler
Barnehager
Forholdet til barnehagene i bydelen er godt. Før påske 2018 gjennomførte vi en
barnehagegudstjeneste, og fikk god mottakelse på dette. Før jul 2018 hadde vi to
barnehagegudstjenester med god oppslutning fra bydelens barnehager. I tillegg hadde vi en
adventssamling for de yngste barna og personalet i Jåttå barnehage. De største barna kom til
gudstjeneste i kirka.
Skolene:
Barneskolene
Vi opplever å ha et godt samarbeid med barneskolene i bydelen. Kapellan og kateket har vært på
henholdsvis Jåtten og Vaulen skoler med kurs for 5. klassingene i ”Vandring gjennom Bibelen for
barn”. Dette er et 4-timers kurs i hver klasse.
Begge barneskolene hadde skolegudstjenester før påske og jul, med stor deltakelse. Skolene er med
i planlegging og gjennomføring av de ulike gudstjenestene.
Ungdomsskolene
Vi opplever å ha et godt samarbeid med Hinna skole. Skolen har skolegudstjeneste før jul, med stor
deltakelse. Skolen er med i planlegging og gjennomføring av gudstjenesten. Kristianslyst skole
ligger i Hillevåg sokn, men har sin skolegudstjeneste før jul annethvert år i Hinna kirke. Dette gjaldt
ikke i 2018.
Videregående skoler
Vi har i 2018 besøkt skolelaget på Hetland videregående skole. Vi har i år ikke hatt samarbeid med
Jåttå videregående skole.

BARNE- OG FAMILIEARBEID
Vi har i 2018 hatt én inspirasjons- og ledersamling for BU-ledere, i tillegg til at vi i januar hadde et
kurs med personale fra Lenden skole og ressurssenter. Kurset handlet om hvordan vi som ledere
kan møte barn og unge som har en utfordrende atferd. Vi fikk ekstra støtte til denne samlingen fra
bispedømmerådet. På dagtid var det kursdag for ansatte, også fra andre menigheter, mens samlingen
på kvelden var for menighetens egne frivillige medarbeidere.

Familie-weekend
I 2018 reiste vi på familieweekend til Vaulali i Bjørheimsbygd etter i flere år å ha reist til Utsyn på
Finnøy. Det var 11 familier som deltok. Det var også dette året en glede at nye familier meldte seg
på og ble med på leir.
I år hadde vi med oss fire ungdommer i alderen 12-15 år, der to av disse hadde praksisoppgaver i
forbindelse med SALT lederkurset. Det er svært positivt å ha med ungdomsledere på dette
arrangementet. Vi vurderte å legge opp til ei FIBER helg samme helga, – der ungdommene kunne
ha sitt eget opplegg, men at de kan bli med på noe felles og kanskje fungere litt som
ungdomsledere. Av praktiske årsaker ble det ikke noe av i 2018, men det er en tanker vi tar med oss
i 2019.
Leiren starter fredag kveld. Vi har måtid, bli-kjent-kveld og godnattsamling for barna. Lørdag har vi
aktiviteter ute og inne, bibeltimer/samlinger, sporlek, bål og fritid, og selvfølgelig kiosk og
underholdningskveld. Søndag feirer vi gudstjeneste, har sangsamling og middag før hjemreisen.
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Familie- og ungdomstur til Israel og de palestinske områdene
Hinna menighet arrangerte sommeren 2018 en 11 dagers familie- og ungdomstur til Israel og de
palestinske områdene. Det var 34 deltakere i alderen 9-88 år, de fleste fra Hinna. Programmet på
turen var trosopplæring for barn, unge og voksne. Vi besøkte mange bibelske steder, som Nasaret,
Kapernaum, Magdala, Jordanelva, Jerusalem og Betlehem. Vi var på båttur på Gennesaretsjøen og
vi badet i Dødehavet. Ungdommene fikk et døgn for seg selv på ørkentur med overnatting i
beduinleir og bestigning av fjellfestningen Masada om natta. Vi hadde også et spesielt fokus på
forsoningsarbeidet BridgeBuilders og møtte både messianske jøder og palestinske kristne. Vi
besøkte dessuten Caspari Center, som er et av menighetens misjonsprosjekt. Åtte av
ungdomslederne i menigheten (i alderen 13-20 år) deltok på et spesielt prosjekt med å lage
trosopplæringsressurser om misjon og forsoning. Det er planen at disse ressursene skal kunne
brukes av alle menighetene i Den norske kirke. Hinna menighet har fått stipend fra Samarbeidsråd
for menighet og misjon (SMM) og av Hinna Ys Men Club til dette prosjektet. Turen ble planlagt og
gjennomført med Plussreiser AS som turoperatør. Ledere på turen var Geir Eikrem, Margunn
Østebø, Kirsti Melangen og reiseleder Arne Berge.

Søndagsskolen
Søndagsskolen har hatt samlinger på 12 gudstjenester i 2018, det vil si litt mer enn én samling i
måneden bortsett fra om sommeren. Deltakelsen varierer fra søndag til søndag. Totalt var 84 barn
innom søndagsskolen i 2018.
Vi har i år hatt to grupper; Gullivergjengen for 4-6 åringer og Tårnagentklubben for 7-åringer og
eldre. Enkelte av søndagene har vi ikke hatt samling for begge gruppene.
Det har i 2018 vært seks ledere; fem voksne og en ungdomsleder. Vi har ellers hatt med noen
vikarer og ungdommer i praksis, og dette har vært med på å gjøre det mulig å gjennomføre
søndagsskolesamlingene.
Vi ser at det har stor verdi å ha søndagsskolen i aldersinndelte grupper og vi tror at dette er mye av
grunnen til at vi har en stabil og stor søndagsskole. Søndagsskolen har nå hatt aldersinndelte
grupper siden høsten 2012. Da startet vi med fire grupper; Jungelgjengen (0-3år), Gullivergjengen
(4 – 6 år), Tårnagentklubben (7 – 9 år) og Slush (10 åringer og eldre). Fra høsten 2015 startet vi
gruppa for de eldste på nytt og kalte den B-tweens. Gruppene for de yngste og de eldste ble senere
lagt ned, dels på grunn av få deltakere og dels på grunn av ledermangel.
Menighetsrådet har som mål å ha aldersinndelt søndagsskole to ganger i måneden. Vi har foreløpig
ikke nok ledere til å gjennomføre dette. Det er et langtidsmål er å ha søndagskoletilbud hver søndag
formiddag, men det forutsetter flere ledere som vil være med å gi Jesus til barna.

Familiesamling
Høsten 2015 startet vi med familiesamlinger på tirsdager. Vi ønsker at aktivitetene i kirken ikke
bare er for aktivitetens skyld. Vi ønsker å formidle Jesus videre til barn og unge.
Hver tirsdag kl 17.00 starter alle tirsdagsaktivitetene (123SYNG!, Minigospel (V2018), Mini-KRIK
og JuniorKRIK (H2018)) med familiesamling i kirkerommet, før de går til sine aktiviteter kl 17.10.
På denne måten sparer vi ressurser. I stedet for at hver aktivitet skal ha en andakt i sin gruppe,
samler vi alle til denne familiesamlingen. Ansatte og frivillige medarbeidere veksler på å ha ansvar
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for familiesamlingene varierer. Det er 30-60 barn og voksne som deltar på samlingene. Og alle er
velkomne til familiesamlingene uavhengig om man går videre på aktivitet eller ikke!

123 Syng!
I 2018 var det 30 samlinger i 123 Syng! med gjennomsnittlig ca. 8 barn pr. gang. Det er stabil
deltakelse. Til sammen i 2018 har det vært 48 barn innom en eller flere ganger. Det er én leder i
dette arbeidet, men vi har vikarer inne av og til. Opplegget for samlingene bygger videre på
babysangkonseptet og vi har sang, lek, bønn, dans og velsignelse på samlingene våre.

Mini-KRIK
MiniKRIK Hinna startet opp høsten 2015. Vi har MiniKRIK hver tirsdag fra kl. 17.00-18.00. Vi
startet med to grupper, men i 2017 gikk vi over til én for barn i alderen 3-6 år. Vi er nå 7 ledere og
er veldig takknemlige for det. Det har ført til at vi kan ha ukentlige samlinger i stedet for bare
annenhver, som vi hadde årene før.
I tillegg til tirsdagssamlingene, har det også dette året vært arrangert turer i regi av MiniKRIK
Hinna: vintertur til Brekko, sommertur hjem til en av lederne og høsttur til Dalsnuten. Oppmøtet på
disse turene har vært 5-7 familier, det vil si 20 - 30 personer.
I 2018 har det totalt sett vært 71 barn en eller flere ganger. Dette er en liten nedgang fra i fjor da det
var 77 barn innom. Det er ikke usannsynlig at det egentlig er litt flere barn som er innom enn de
lederne faktisk får notert ned navnene på. En vanlig tirsdag er det 15-30 barn på samlingen.

JuniorKRIK
JuniorKRIK Hinna startet opp høsten 2018 da vi så at det var et behov blant dem som vokste ut av
MiniKRIK. Det er meningen av JuniorKRIK skal være for barn i barneskolealder, men også de
eldste på MiniKRIK kan få være med. Høsten 2018 lånte vi gymsalen på Jåtten skole fra kl 17-18
annenhver tirsdag. Da har vi ikke deltatt på familiesamling i kirken, men hatt en egen samling for
JuniorKRIK i gymsalen. Det har vært en kjerne på 8 barn som har vært med nesten hver gang.
Totalt har 13 barn vært innom en eller flere ganger.
Fra 2019 har vi flyttet JuniorKRIK til kirken. Dette fordi vi opplever at det er praktisk i forhold til
at de fleste barna har vært på tirsdagsmiddag først. Ved å ha det i kirken blir det enklere å
organisere for både ledere og foreldre som gjerne har andre barn som skal være med på andre
aktiviteter.

Minigospel
Hinna minigospel hadde våren 2018 14 øvelser tirsdager kl 17.15-18.00. Koret sang på
gudstjeneste, på Frue Gamlehjem og på vårbasar i Hinna kirke.
Helene Widerøe Graue og kantor Anne Jordheim vekslet på å være korleder. Ellen Dagsland var
aktivt inne på øvelsene, og steppet også inn i dirigentrollen. Trygve Andre Meyer var
kontaktperson/administrator.
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11 barn deltok i Minigospel i løpet av våren. Noen flere har vært innom på én og to øvelser.
Minigospel er et foreldredrevet kor. Med færre medlemmer, synker også utvalget av korledere. Fra
august manglet koret musikalsk leder og startet derfor ikke opp igjen etter sommerferien.

Barnegospel
Hinna barnegospel er fra januar 2018 innmeldt i Norges KFUK-KFUM, men er fortsatt en del av
Hinna menighets barne- og ungdomsarbeid og øver i kirken hver onsdag kl 17.30-19.00.
Dirigenter i 2018 var Karen Sofie Andersen (vårsemesteret) og Helene Widerøe Graue
(høstsemesteret). Ingeborg Kjetland Skarsgaard var dirigentvikar i november og desember.
Anne Jordheim var pianist/voksenleder. Foreldregruppa besto av Solfrid Nåden og Ragnhild
Solberg-Pedersen, men flere foreldre har bidratt med ulike oppgaver.
Barnegospel hadde totalt 23 medlemmer, 17 om våren og 14 om høsten. Koret hadde 13 + 15
korøvelser og sang på 4 gudstjenester, på vårbasar, vårkonsert og på julemesse på Bethel.
I samarbeid med KFUK-KFUM Stavanger og Varden barnegospel ble Musikalen STÅ OPP
framført i St. Petri kirke 15. april, en flott forestilling!

FK45
FK 45 står for «Fredagsklubb for 4.og 5. klasse», og ble startet opp høsten 2016. Ønsket var å lage
et lavterskeltilbud hvor ungene våre kunne møtes og hygge seg sammen, og samtidig få et forhold
til kirken. Vi foreldre har sett behovet for å komme ungdomstiden i forkjøpet og skape et slikt
«trygt fritidstilbud», - uten forpliktelser – og uten krav til prestasjon.
Vi har vært 3-4 ledere på hvert møte dette året da det ha vært et økende antall av barn. Vi har hatt
klubb kveld annenhver uke vår og høst, Dette synes både vi ledere og barna er flott, før det blir mer
kontinuerlig og enklere å huske på.
Samlingene varer fra kl 17.30 til 19.15. Vi har en aktivitet på hvert møte, eks. film, bingo, brettspill,
julekos, påskeverksted. Føler at de fleste synes dette er greit. Det ble kjøpt inn nye bingobrett dette
året, noe som gjør det enklere å spille bingo på klubbkveldene. Noen kvelder har vi servert pølser
eller pizza.
Totalt har det vært innom 195 barn i 2018 dette er en økning fra 2017, da det var 152 barn innom
klubben.

Klubb 67
Klubb 67 har hatt samling fredag i oddetallsuker fra kl 19.30 – 21.30. Det har vært 13 klubbkvelder i 2018 og i tillegg en kveld som var planlagt, men som ble avlyst. Gjennomsnittlig har det
deltatt 27 barn på klubbkveldene. Til sammen i 2018 har det vært 114 barn innom klubben, en eller
flere ganger.
Det har i år vært 15 ungdomsledere og ledere i klubben. Vi er velsignet med mange gode
ungdomsledere, men sliter med å få tak i nok voksne. Dette gjør at vi av og til må avlyse
klubbkvelder.
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Vi har dette året hatt program med mange ulike aktiviteter. Vi har et styre av deltakere i klubben og
disse bestemmer i hovedsak hva klubbkveldene skal inneholde. I 2018 har det variert mellom
vanlige klubbkvelder, klatring, laser og airhockey. Vi hadde sommeravslutning en lørdag i
Kongeparken. Årets juleavslutning skulle være julebord, men dette ble avlyst.

Hinna KFUK-KFUM speidere
Hinna KFUK-KFUM speidere har i 2018 hatt 14 medlemmer fordelt på 2 grupper. Oppdagerne /
Stifinnerene (2 - 4 klasse) møtes annenhver torsdag kl 17.30 – 19.00. Vandrerne (6. klasse og eldre)
har mandag som sin møtedag, men har også hatt noen felles arrangement med stifinnere. Det siste
året har vi brukt kjelleren i kirka litt oftere, men de fleste møtene er utendørs, i Sørmarka og på
Vaulen badeplass. I løpet av året har det vært ca. 25 samlinger for hver gruppe. Vi har hatt en del
ulike aktiviteter gjennom året som f.eks. kanopadling, pionering, matlaging utendørs, og
orientering. Det er også en blitt en tradisjon at vi avslutter før sommeren med en båttur og før jul
har vi avslutning med julegrøt i gapahuken i Sørmarka. Stifinnerne har også deltatt på gudstjeneste i
kirka. Vandrerne har vært på to overnattingsturer. En av disse var i samarbeid med Bekkefaret sin
speidergruppe. Den andre var en tur til en speiderhytte i Bjerkreim. Vi har også deltatt på
fellesarrangement: Aftenbladets øks på ved Mosvannet, og Vaulenkonkurransen. Vi har plass til
flere i speideren. Vi er 6 ledere og får også god hjelp av foreldre når det trengs.

UNGDOMSARBEID

Kafé KU
Kafé KU er menighetens ungdomskafé for ungdom fra 8. klasse til ca. 18 år. I år hadde vi 20
kafékvelder på fredager i partallsuker kl 19 – 22. Det har vært ca 30 enkeltpersoner innom,
oppslutningen på kveldene har variert fra 5 til ca 20. En stabil kjerne på 5-10 ungdommer er der
nesten hver gang.
I løpet av året har det vært følgende aktiviteter: Karaoke, kahoot, karneval, besøk på Actionball,
påskebord, filmkvelder, freesbeegolf, Kongeparken-besøk, vannkrig, bingo, Beat for Beat,
kanonball. Andaktene tar utgangspunkt i søndagens tekst eller ulike relevante tema for ungdom.
Geir Eikrem og Sigbjørn R. Jårvik er hovedledere. Ungdomsteamet har bestått av: Stian Karlsen,
Elise Rosseid, Markus Hinna, Eirik T. Thorsen, Daniel Pedersen, Simen T. Bergsholm. Team KU
har møtes ca en gang i måneden for å planlegge program og innhold. Dette har fungert godt.
Terje Jakobsen og Kristian Boganes er med som voksenvakter. Det er ønskelig med flere
voksenvakter for å kunne ta imot ungdommene på en bedre måte og får å gjøre driften mindre
sårbar.
Kaféen trenger fortsatt flere kvinner som ledere. Våren 2019 vil menighetspedagogene Kristin Anda
og Geir Eikrem bytte litt på å være på Kafe KU eller Klubb 67 for å bedre kjønnsbalansen av
voksenledere begge steder.

Band: The Cabin Crew
Bandet ble dannet høsten 2016 og øvde ukentlig til og med våren 2018. Bandet eller deler av bandet
har spilt på V13-gudstjenesten i januar og på UKM (Ungdommens kulturmønstring) på Metropolis i
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mars Her vant de publikumsprisen! Administrativt var bandet en del av Hinna Tensing, som nå blir
brukt som en paraply-betegnelse for musikalsk arbeid blant ungdom i menigheten.
Bandmedlemmene var medlemmer av KFUK-KFUM og dannet styret for Hinna Tensing. Geir
Eikrem var mentor for bandet og deltok jevnlig på øvelser sammen med dem, men bandet øvde
også på egenhånd. Bandmedlemmene var i 2018 Sebastian P. Johansen (styreleder), Stian
Karlsen, Truls Vigeland og Trygve Stokka.

Åpne møteplasser
Hinna menighet fikk i 2018 tilskudd fra Bufdir til prosjektet Åpne møteplasser på Hinna for
perioden 2018-2021. Tilskuddet er en del av Bufdirs støtte til barne- og ungdomstiltak i større
bysamfunn.
Dette er et ungdomsdiakonalt prosjekt. Målsetningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levevilkår
for barn og unge i Hinna bydel generelt, og for utsatte spesielt. Målgruppa er 10-20 åringer.
Vi fikk godkjent et prosjekt med tre delprosjekt; Åpen møteplass på onsdager på Espresso Chafhi
på Gausel, åpen klubb i kirken torsdag kveld og «Unge møter eldre».
Prosjektperioden startet 01.12.2018 og varer til våren 2021. Kristian Boganes og June Bendiksen er
ansatt som prosjektledere i 50 % stilling hver.
Prosjektet er nå i oppstartsfasen. Møteplassen på Espresso Chafhi hadde sin første samling i
desember 2018. De to andre delprosjektene er i planleggingsfasen.

LEDERTRENING

Lederkurset SALT
Salt er et lederkurs for barn/ungdom som er 12-14 år. Det var sju barn og ungdommer som deltok
på kurset. Deltakerne lærer om seg Selv, om det å ta Ansvar og om det å Lede og Tjene. De har tre
undervisningskvelder og i tillegg har de praksis i gudstjeneste, søndagsskole, vekstdager,
familieweekend, klubber, kor osv. Kursbeviset blir delt ut på Lysvåken-gudstjenesten.
Vi har kurset i etterkant av V12 Kode B. Dette året var det andre året vi gjennomførte SALT.
Tidligere har vi tilbudt SLUSH, som er søndagsskolen sitt lederkurs for 10-14 år. SALT er et
lederkurs vi i Hinna menighet har utviklet. Vi er fornøyd med konseptet, men vil likevel gjøre noen
justeringer før neste kurs.

Ungdomsledersamling - FIBER
I 2018 har det vært fem samlinger hvor alle ungdomsledere som har deltatt på ulikt arbeid i
menigheten er blitt invitert. Det er nå 36 ungdommer fra ungdomsskolealder og eldre som blir
invitert til dette fellesskapet. Vi har fått gode tilbakemeldinger på samlingene fra ungdommene, og
de har signalisert at de ønsker å ha slike samlinger ca. annenhver måned på søndagskvelder.
Oppslutningen er varierende, og vi leter stadig etter gode måter å ivareta disse ungdommene på. De
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ansatte som arbeider med barne- og ungdomsarbeidet, ønsker å prioritere ressurser på disse
samlingene.

STATISTIKK FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Søndagsskole
16 21/43
27
30
60
65
79 123 109
89
1-2-3 Syng
28
30
26
42
56
43
48
Mini KRIK
58
63
77
71
Minigospel
33
29
25
24
35
41
45
45
33
11
Barnegospel
52 53/28
25
23
18
16
20
21
23
23
Klubb 67
42
30
8
37 101 100 161 146 201 114
FK45
71 152 195
TenSing***
17
17
6
16
6
3
4
4
4
Ungdomskor
7
7
Ungdomsledere
7
20
24
13
7
13
38
36
(LIV/MILK/FIBER)****
32
20
KFUK/M-speidere
30
15
7
15
15
18
37
17
17
14
Kafé KU*****
18
40
86
95
66
30
Oppreist tro
3
3
Totalt i BU arbeidet
222 154 108 183 302 322 545 654 763 635
Tabellen viser oversikt over antall deltakere som har vært på aktiviteten.
*** F.o.m. 2012 inkluderer Tensing også bandarbeid for ungdom fra 8.klasse
**** Tall justert fra 2010 for å få like premiss for telling. Premiss er påmeldte på kurs(ene), og begge kurs
på begge skoleår tellers. Fra 2012 har det bare vært påmeldte på MILK (ikke LIV). Fra høsten 2016 har det
bare vært FIBER (samling for alle ungdomsledere fra 6.klasse og oppover)
***** Viser enkeltungdommer som har vært innom. Gjennomsnittlig besøk er lavere. Besøkende under V14
og V15 er inkludert.

VOKSENARBEID

Diakoniutvalget
Diakoniutvalget har hatt fire møter og behandlet 11 saker i 2018.
Noen arbeidsområder:
- Diakoniutvalget har støttet Hinnasenteret med kr 15.000,- Diakoniutvalget har hatt en Onsdagskveld der det var fokus på Godhet 2018
- Diakoniutvalget har vært med å gjennomføre og delta på Godhetsfestivalen 2018 og har
diskutert hvorvidt vi vil bidra på Godhet 2019
- Diakoniutvalget har jobbet med å organisere hjemmebesøk på en god måte. Det har blitt
laget retningslinjer for besøkere. Dette med på å sette noen rammer rundt tjenesten.
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-

-

Diakoniutvalget har deltatt på informasjonsmøte angående besøkstjenesten sammen med
diakonen i Hillevåg. Dette var et åpent arrangement der diakoner fra menighetene i
Stavanger var invitert og noen kom og hadde med seg frivillige medarbeidere.
Diakoniutvalget har bidratt i gudstjeneste med fokus på forfulgte kristne.

Medlemmer er: Kate Meyer (leder), Else Turid Salvesen, Solvor Torgersen og Kjell Birger Øysæd
(representant for menighetsrådet).

Diakoniarbeidet for øvrig
Bønnetjenesten
Bønnetjenesten har sju forbedere. De ber jevnlig for menighetsarbeidet og for meldte
forbønnsønsker. Det har vært to medarbeidersamlinger for medarbeidere i bønnetjenesten sammen
med besøkstjenesten på Frue Gamlehjem.
Besøk på Frue Gamlehjem
Besøksgruppa har fem deltakere. Disse har hatt ti besøk på Frue Gamlehjem i 2018. Vi har hatt to
medarbeidersamlinger for besøksgruppa sammen med medarbeidere i bønnetjenesten.
Institusjonsandakter
Vi har andakt hver torsdag på Frue Gamlehjem, Vågedalen sykehjem og Boganes sykehjem, i
ferietiden har vi andakt annenhver torsdag.
Vi har et team på seks frivillige medarbeidere som betjener institusjonene med andakt, sang og
musikk sammen med diakon, sokneprest og kantor. Sokneprest Øyvind Tjelle i Gausel deltar også i
dette arbeidet. Det har vært to medarbeidersamlinger for teamet.
Gudstjenester for eldre i bydelen
En torsdag i adventstiden og fastetiden er det tradisjon for å ha eldregudstjeneste i Hinna kirke med
påfølgende kirkekaffe. Beboere på institusjonene i bydelen blir spesielt invitert. Det er en
diakoniring som lager kirkekaffe og en kirkering som gir skyss til noen av beboerne opp til kirken.
Gledessprederen
Gledessprederen er et samarbeid mellom Hinna og Gausel menigheter. Dette er et tilbud for voksne
psykisk utviklingshemmede.
Gledessprederen har samling i Gausel kirke annenhver lørdag kl 15.45-17.40 og dessuten en tur i
semesteret. Det er til sammen 12 frivillige medarbeidere og 3 ringevikarer. De jobber i team er 2-3
medarbeidere på hver samling. Diakonen har vært med på et møte med de frivillige medarbeiderne
og det har vært en medarbeidersamlinger i Hinna kirke.
Sorgarbeid
Hinna menighet er med i samarbeid med andre menigheter i Stavangerområdet om sorgarbeid og
har deltatt i følgende arrangement:
- Temakveld om sorg i Hillevåg kirke
- Det har vært 4 samtalegrupper for voksne etterlatte i forbindelse med død
Samlivsarbeid
Hinna menighet samarbeider med andre menigheter i Stavanger og Randaberg om samlivsarbeid.
Det har vært to temakvelder i Grødem kirke. Det er diakonene som driver dette arbeidet.
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KIA
Hinna menighet har siden 2013 støtte KIA – Kristent Interkulturelt Arbeid. Vi er med i nettverket
og får invitasjoner til samlinger og arrangementer.
Hilsen til 100 åringer
Hundreåringene får besøk og en blomsterhilsen. På kortene som blir sendt ut til jubilantene er det
bl.a. info om besøkstjeneste fra kirken, om de ønsker dette.
Hilsen til 90 åringer
Alle nittiåringer har fått en hilsen i posten til 90 årsdagen.
Hilsen til 80 åringer
Alle åttiåringer har fått en hilsen i posten til 80 årsdagen.
80 åringene ble også invitert til gudstjeneste med kirkekaffe sammen med menigheten, der
diakoniutvalget tar imot dem ved kaffen. De som møtte opp, fikk boka «Det største underet». Det
var 12-åringene i V12 Kode B som delte ut bøkene og som serverte lapper til dem.
Tirsdagsmiddag
Det har det vært middagsservering i menighetssalen hver tirsdag fra klokken 16.00 til 17.00. Det er
både familier og enkeltpersoner som kommer på disse middagene. Det har vært gjennomsnittlig 85
deltakere på Tirsdagsmiddagen. Vi har tre gode medarbeidere fra Etiopia og Eritrea og disse har
vært faste kjøkkenmedarbeidere. Vi har med ni andre frivillige medarbeidere som har delt på å lage
middagen.
Fasteaksjonen
Vi samlet inn kr 97.772 på Kirkens Nødhjelps fasteaksjonen. Dette gode resultatet oppnår vi fordi
speidere, konfirmanter og et stort antall voksne er med og gjør en flott innsats. Aksjonen blir ledet
av diakonen og kateketen.
Trosopplæringstiltak – Vekstdager
Diakoni er en viktig dimensjon i menighetens arbeid og er derfor sentralt i trosopplæringsplanen.
Diakoni er et tydelig tema i flere vekstdager:
V3 Påskevandring om å trøste og være hos hverandre når vi er lei oss
V5 Koffor då? blant annet om hva som skjer når vi dør
V7 Vær beredt! Om vern av skaperverket
V10 Vi deler har fokus på diakoni og misjon, med besøk på Frue Gamlehjem
V11 Lys våken handler om å være lys våkne overfor hverandre
V12 Kode B arrangerer kirkekaffe med 80 åringer
V13 You Rock handler om livskriser
V15 Konfirmasjon tar blant annet opp grensesetting, sorg og død
Hverdagstanker om søndagens tekst
Hinnasenteret arrangerer Hverdagstanker om søndagens tekst annenhver torsdag. Dette blir
administrert fra menigheten. Dette er en åpen samtalegruppe med hovedfokus på søndagens tekster.
Samtalen blir ledet av en ansatt eller en frivillig medarbeider.
Onsdagsandaktene
Kirken er åpen for andakt onsdager kl 10.15 – 10.30 i forkant av Pensjonistforeningen sine
samlinger på Hinnasenteret. Dette er et samarbeid mellom Hinnasenteret og menigheten.
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Hjemmebesøk
Vi har hatt et informasjonsmøte om rammer og retningslinjer for besøkstjenesten og med faglig
opplæring. Vi har to registrerte frivillige medarbeidere i dette arbeidet, men flere i menigheten går
på hjemmebesøk på eget initiativ. Diakonen går også på hjemmebesøk.
Kirkeskyss
Det har vært en prøveordning på kirkeskyss noen søndager dette året. Vi har hatt en frivillig
medarbeider til dette. Kirkeskyss er blitt presentert for noen få som kunne ha bruk for denne
tjenesten, men den er ikke blitt brukt.
Samtaler
Det har vært flere avtalte samtaler og spontane samtaler i løpet av året.
Primærkontakt
Diakonen i Hinna er kirkens primærkontakt i møte med hjemmebaserte tjenester og særlig eldre
brukere i Gausel, Hillevåg, Hinna og Bekkefaret. Det er et ønske om god samhandling mellom
helse- og omsorgstjenesten i kommunen og tros- og livssynssamfunnene. Det har vært to møter med
hjemmebasert tjeneste i høst.

Onsdagskveld i Hinna kirke
«Onsdagskveld i Hinna kirke» er et møtested for voksne med innhold av kultur, undervisning og
inspirasjon. Hinna menighet har som mål å formidle troen gjennom ulike kulturelle uttrykk og
ønsker å styrke tilbudet til voksne utover gudstjenesten.
Vi arrangerer «Onsdagskveld i Hinna kirke» annenhver onsdag med kaffe/te/twist fra kl 19.00 og
med program fra kl 19.00. Kulturutvalget, diakoniutvalget, misjonsutvalget og
Onsdagskveldskomiteen har hatt ansvar for de ulike kveldene. Til sammen var det 10
Onsdagskvelder på våren og 7 på høsten. Menighetens årsmøte og medarbeiderfesten var også
inkludert i Onsdagskveldene. I desember var det adventsmøte i samarbeid med Hinna Y`s Men.
Komiteen for Onsdagskveldene har vært Ingunn Bryn, Lars Hodne, Helene Bø Torgersen, Torbjørn
Opsahl og Katrine Pedersen.

Kirkeringene
Kirkeringene har ikke lenger et styre, men flere ringer er fortsatt i sving, selv om det minker med
medlemmer. Kollekt fra kirkeringene er formidlet til følgende formål:
1. Dekning av bibler til brudepar og trosopplæring
2. NMS sitt arbeid på Madagaskar

kr. 8.000,kr. 5.000,-

Husfellesskap
Det er for tiden ni husfellesskap i Hinna menighet. Det er ønskelig å starte nye husfellesskap eller
familiegrupper og inkludere enda flere av menighetens medlemmer i smågruppefellesskap.
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Diakoniringer
Menigheten har fem diakoniringer. Diakoniringene møtes regelmessig hjemme hos hverandre.
Diakoniringene bidrar både i menighetsarbeidet lokalt og i annet kristent arbeid utenfor menigheten.
Diakoniringene samler inn penger til ulike formål og er gjerne engasjert i ulike prosjekter.

Vårbasar
Lørdag 7. april var det vårbasar. Det var åretrekning, salg av loddbøker, salg av pølser, brus og
klemmer/kort. Gjennom basaren kom det inn til sammen kr. 101.611. Det var utgifter på kr. 8.297
på gevinster og kr. 2.272 på matvarer til videresalg på basardagen. Overskuddet på kr. 91.042 gikk
til menighetens barne- og ungdomsarbeid.
Komiteen for basaren bestod av Eva Vassbø, Mirjam Haugeberg, Cecilia Mathiesen, og Liv Olaug
Haaland.

Misjonsutvalget
Hinna menighet har samarbeidsavtale om tre misjonsprosjekt i perioden 2018 – 2021:
• HimalPartner: Programmet «Mental helse»
• NMS: Arbeid blant unge i Carlisle
• Israelsmisjonen: Caspari Center i Jerusalem
Ut i verden
«Helligtrekongersfesten» begynner å bli innarbeidet i menigheten, og den 10 januar fortalte Bodil
og Georg Tumyr fra sin misjonærtid og gjensyn med japanske menigheter. Det var omkring 40
tilstede.
Misjonsutvalget har dessuten arrangert tre «Ut i verden-samlinger».
7. mars: Presentasjon av de tre nye misjonsprosjektene.
19. september: Ådne Berge presenterte temaet «Business og bistand» med utgangspunkt i arbeidet
som skjer innenfor Normisjon.
31. oktober: Sigurd Haus delte erfaringer fra NMS sitt prosjekt «Use Your Talents».
Det har vært stor variasjon i frammøtet, og vi ser at det er viktig å gi god informasjon, både om
innleder og innhold.
Misjonsinformasjon
Det har vært informasjon om menighetens prosjekter på følgende gudstjenester: 8. april:
HimalPartner, Mental helse. 27. mai: Israelsmisjonen, Caspari Center. 23. sept: NMS, arbeidet i
Carlisle. 25. nov: HimalPartner, Mental helse.
Informasjon om prosjektene er godt tilrettelagt på menighetens hjemmeside og gjennom andre
informasjonskanaler.
Familie- og ungdomsturen til Israel og de palestinske områdene
Misjonsutvalget mener at en slik tur er en flott måte å formidle kunnskap om misjon. Et av
resultatene fra turen er et prosjekt der ungdomsledere lager ressursmateriell om misjon til
trosopplæringen. Erfaringer og opplevelser blir presentert i ulike sammenhenger i menigheten.

25

Økonomi
Inntektene til misjonsprosjektene har gått noe tilbake de siste årene. Offer på misjonsgudstjenester
og på julaften er de viktigste inntektskildene.
2013
Kr. 74.787

2014
Kr. 81.084

2015
Kr. 69.829

2016
Kr. 63.014

2017
64.432

2018
66.547

Det er også viktig å motivere til forbønn og givertjeneste, der Vipps-ordningen er en praktisk
ordning.
Misjonsutvalget har i 2018 bestått av Preben H. Lindøe (leder), Anne Karin Kristensen, Signe
Dørheim og Arne Berge.

Hinna Y’s Men’s Club
Hinna Y’s Men’s Club har hatt møter tirsdager ca hver 3 – 4 uke kl 19.30 i Hinnasenteret.
Ledergruppa har i 2018 bestått av: Finn A. Pedersen (hovedleder våren), Arne Augedal (hovedleder
høsten), Nils Jarle Steinsbø (v -18), Preben H. Lindøe (h -18), Olav Langhelle og Torgeir H.
Persett.
Hinna YMC støtter barne- og ungdomsarbeidet i Hinna og Gausel menigheter. Vi bidrar også
internasjonalt gjennom Y’s Men.
Dugnader i 2018 var begrenset seg til juletresalget. Passasjertellingen for NSB (Jærbanen) er falt
bort da NSB nå har automatisert disse tellingene. Dette har redusert klubbens inntekter. I tillegg er
vi nå avkrevd å betale for leie av Hinnasenteret, noe som naturlig nok også reduserer bidragene til
menighetene. Da vi er en del av menighetsarbeidet og kirken er eier av lokalene, undrer vi oss over
praksisen. Saken er tatt opp med kirken og kirkevergen uten at dette så langt er kommet til noen
avklaring.
I 2018 har vi hatt 11 samlinger lokalt, pluss dugnad og deltakelse ved YMC-samlinger på distrikts-,
nasjonalt-, og internasjonalt nivå. Av de 11 samlingene var samlingen før jul i samarbeid med
«Onsdagskveld i Hinna kirke».
De lokale samlingene har omfattet klubbmøter, ekskursjon og blåtur. Temaene har dette året variert
fra kirke, kristenliv, kultur og integrering til politikk og lokal geografi/historie. Foruten et
hovedtema - med som oftest en invitert foredragsholder - har møtene et måltid og sine faste innslag
som «3 minutt» og kveldstanker. Kvelden avsluttes med «Vår Far i Himmelen». Gjennomsnittlig
fremmøte pr. samling: ca. 20-25 medlemmer, de gangene ektefellene inviteres er det ca. 40 tilstede.
Antall medlemmer i Hinna YMC ved utgangen av 2018: 30. Synkende medlemstall skyldes først og
fremst aldring. Påfyll av yngre krefter er sterkt ønskelig, og nødvendig om ‘driften’ skal kunne
opprettholdes og fortsette som tidligere. Med det dette vil kunne bety for bidrag til barne- og
ungdomsarbeidet i Hinna og Gausel menigheter.
Holstebro YMC er Hinna Y’s Mens vennskapsklubb. Vi besøker hverandre hvert annet år. I mai
2018 var vi til sammen 25, medlemmer og ektefeller, som besøkte klubben i Danmark. Det var en
flott og minnerik begivenhet. Herav også opplevelsen av, som Y’s Men, å være en del av en
internasjonal bevegelse.
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Nye medlemmer er – som nevnt - hjertelig velkommen og vi håper flere menn vil finne miljøet vårt
og oppgaven vår såpass meningsfylt og interessant at de ønsker å bli medlem. Vi ønsker Hinna Y’s
Men som en fortsatt god bidragsyter til barne- og ungdomsarbeidet i Hinna og Gausel menigheter.
Men da trenger vi påfyll av nye medlemmer.

Gullkonfirmanter
Den første konfirmasjonen i Hinna kirke var 3. desember 1967, og i 2018 inviterte vi for første gang
til samling for gullkonfirmanter. Siden vi ikke hadde gjort dette i jubileumsåret, inviterte vi de som
var konfirmanter i 1967 og 1968. Det ble opprettet en komite blant dem som skulle inviteres. I
tillegg deltok Guri Haarr Moe fra menighetsrådet. De 28 påmeldte gullkonfirmantene deltok på
gudstjenesten 11. november og hadde en egen samling på Hinnasenteret etter gudstjenesten.

KIRKEMUSIKK OG KULTUR I HINNA

Kulturutvalget
Kulturutvalget i Hinna menighet har i 2018 bestått av Trygve Meyer (leder), Kari Hempel, Ole
Harald Bergsholm og Anne Jordheim (kantor og sekretær). Utvalget har hatt 4 møter, bla. om
følgende arrangement:
- Salmekveld, med ungdomskoret GG fra Gand kirke.
- TenSingkveld, med Sky Sing, Ingrid Kjosavik og Nils Erik Steinsbø
- Møte med 2 ikonkunstnere: Rigmor Hasle Amundsen og Marit Kartveit. Geir Ullenes
medvirket på saksofon
- Forestillingen Sild og salighet, med Ivar Nygaard.
- «De fineste julesangene», konsert med Ingrid Kjosavik.
Utvalget opplever å ha gjennomført en rekke gode arrangement, men som enda flere kunne hatt
utbytte av å overvære. Kanskje må utvalget framover jobbe mer med å få kunngjort hva som skjer.
Øvrige kulturarrangement i Hinna kirke gjennom året:
- Forestillinger for ungdomsskolene i regi av den kulturelle skolesekken
- Jazzgudstjenester med Trygve Meyers sekstett.
- Barnekorenes vårkonsert
- Syng med oss, med Våghalsene
- Samling om Advent- og julesalmer, ved kantor Jordheim, Toril Meling -sang og Sissel
Skarsgaard -fløyte.
- Elevkonsert med Kulturskolen
Kantor har vært innom ulike trosopplæringstiltak og har presentert orgelet, kirkemusikk og salmer.
Kantor spiller jevnlig salmer og musikk på institusjonsandakter.
På gudstjenester og kveldsmesser har en rekke forsangere, sangsolister, musikere, kor og grupper
deltatt, bla. Minigospel, Barnegospel, Hillevåg- og Hinna menighetskor, Gausel kirkekor, Vaulen
skolekorps, Lovsangsgruppen Misjra, Trygve Meyers sekstett og flere kveldsgudstjeneste-musikere.
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Hillevåg og Hinna Menighetskor
Koret hadde ved utgangen av året 23 aktive medlemmer. Til julekonserten fikk vi forsterkning på
sopran og alt fra såkalte prosjektmedlemmer, men ingen av disse blir dessverre værende i koret
dette året heller.
Vi hadde 10,5 øvelser i vårsemesteret og 10,5 i høstsemesteret. De halve er en kombinasjon av
årsmøte og øvelse og sang på sykehjem. Dessuten har vi som vanlig hatt øvelser foran hver
opptreden. Koret har sunget ved 16 anledninger. Vi har deltatt på 10 gudstjenester i Hillevåg kirke
og Hinna kirke, pluss 6 andre arrangementer. Blant disse har vært menighetskvelder i Hillevåg,
julekonsert og sang på sykehjemmene. Vi har fortsatt tradisjonen med å synge midt i semesteret på
sykehjemmene. Også dette året ble det sang i april og tidlig i november. I tillegg synger koret
vekselvis i Hillevåg og Hinna 1. påskedag og 1. juledag.
Som året før har vi hatt 4 ordinære styremøter. Oppklaringer tar vi på mail; samt små møter i
pausen på øvelsen. Det fungerer veldig bra.
Kirkesangforbundets årsmøte ble avholdt 10. mars i Udland kirke, Haugesund. Fra koret vårt stilte
Einar Pettersen.
Vår og høst skriver dirigentene fyldige lister over repertoar, som blir sendt til Rogaland musikkråd.
På bakgrunn av dette, og medlemmenes frammøte (75% eller mer), blir vi tildelt
voksenopplæringsmidler.
Korets styre har vært:
Leder: Einar Pettersen:
Nestleder: Knut Aasland:
Styremedlem: Astri Winsnes
Styremedlem: Svein Erik Fornes
Styremedlem: Astrid L. Birkeland
Varamedlem: Bodil Sørbø

(valgt i 2018 for 1 år), på valg i 2019
(valgt i 2018 for 1 år), på valg i 2019
(valgt i 2017 for 2 år), på valg i 2019
(valgt i 2018 for 2 år), på valg i 2020
(valgt i 2018 for 2 år), på valg i 2020
(valgt i 2018 for 1 år), på valg i 2019

Dirigent/organist/pianist: Arne Martin Aandstad/Arne Hadland
Revisor: Geir Paulsen (valgt i 2018 for 2 år)
Valgkomité: Åslaug Fossmark og Jorunn Aasland (valgt i 2018 for 2 år), på valg i 2020
Gudstjenester:
Hinna kirke: 21.01, 29.04, 30.09 og 04.11.
Hillevåg kirke: 04.02, 01.04 (påskedag), 15.07 (avskjed med Arne Martin Aandstad), 21.10, 25.11
og 25.12 (juledag).
Andre opptredener:
Salmekvelder i Hillevåg kirke: 13.03, 25.09 og 30.10.
Vågedalen sykehjem/Frue aldershjem: 17.04
Bergåstjern sykehjem: 06.11
Julekonsert, Hillevåg kirke: 09.12
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ANNET MENIGHETSARBEID

Menighetsutvikling i folkekirken (MUV)
Hinna menighet er i perioden 2017-2019 med i prosjektet «Menighetsutvikling i folkekirken»
(MUV) i regi av MF vitenskapelig høyskole. Dette er en 3-åring prosess hvor vi samarbeider med
Stokka menighet og Madlamark menighet. Det er lagt opp til fellessamlinger der vi kan dele
erfaringer med hverandre. Erling Birkedal fra MF leder fremdriften i prosjektet og Svein Helgesen
er mentor for Hinna menighet i dette arbeidet. Gjennom en 3-årig «reise» arbeider vi med det å
være menighet ved tro, i verden, i fellesskap, ved deltakelse og i bevegelse.
I 2018 har vi arbeidet med intervju av et utvalg menighetsmedlemmer, rundebordsamtaler og med
utarbeidelse av en menighetsprofil. Vi hadde også en inspirasjonssamling for ansatte og frivillige
medarbeidere med foredrag av Sunniva Gylver fra MF. Temaet hennes var «Folkekirkefellesskap.
Utfordringer og muligheter».
På bakgrunn av spørreundersøkelsen i 2017 og intervju i 2018, utarbeidet vi tre spørsmålstillinger
som vi høsten 2018 tok opp i rundebordssamtaler blant frivillige ledere i barne- og
ungdomsarbeidet. Disse samtalene fortsetter i 2019, da med åpen invitasjon i forbindelse med
kirkekaffen på to gudstjenester.
Spørsmål til rundebordssamtalene:
• Menigheten får tilbakemelding om at ikke alle kjenner seg inkludert i fellesskapet i
menigheten. Hva skal til for at folk skal kjenne seg inkludert i Hinna menighet?
• Menigheten får tilbakemelding om at det er behov for samtale om tro. Hva kan menigheten
legge til rette for at de som ønsker det, får en arena/anledning til å samtale med andre om
troen?
• Mange sier i spørreundersøkelsen at de gjerne vil bli spurt om en oppgave i gudstjenesten.
Hvordan kan menigheten rekruttere flere frivillige medarbeidere? Og spesielt nå frem til de
som faktisk ønsker å bidra?
Arbeidsgruppa rapporterer til MR, som vil ta resultatene av arbeidet med i det videre planarbeidet i
menigheten.
Prosjektgruppa består av Anne Liv Fløisand, Ingrid Hodne Voll, Egil Bryn, Kjell Birger Øysæd,
Arne Berge og Katrine Pedersen.

Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet (tidligere torsdagshilsen) er informasjon om hva som skjer i den kommende uken. 368
personer mottar nyhetsbrevet. Informasjonsmedarbeider har ansvaret for dette arbeidet. I 2018 ble
det laget en ny layout til nyhetsbrevet for å gjøre det mer leservennlig på mobile plattformer.

Nettsiden
Agrando er leverandør av nettløsning til Hinna menighet. Informasjonsmedarbeider har
hovedansvar for nettsidene som er en viktig informasjonskanal for og om menigheten. I tillegg til å
gi informasjon om våre aktiviteter, er muligheten for å melde seg på ulike arrangement flittig i bruk,
særlig i forbindelse med trosopplæringsaktiviteter. I 2018 ble det gjort endringer i måten
informasjon blir sendt til oss gjennom påmeldingsskjemaer, slik den nye personvernforordningen
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(GDPR) krever. Papirer til menighetsrådet blir også lagt ut på sidene. Hinna menighet er også aktiv
på Facebook og formidler informasjon også via den kanalen. Til nå har Hinna menighet 119
mennesker som følger siden på Facebook og 129 følgere.

Kirkehilsen
Kirkehilsen er et samarbeidsprosjekt mellom Gausel og Hinna menigheter. Menighetsbladet hadde i
2018 følgende medarbeidere: Inge Magnar Halsne og Erik Gjerdahl fra Gausel og Magne Økland
og Katrine Pedersen fra Hinna. Katrine Pedersen er også annonseansvarlig og daglig leder i Gausel,
Olaug Mestad Slettbakk, har ansvar for regnskapet.
Bladet kom ut med 4 nummer. Vi har ca to og en halv side med annonser. Dette gir en god inntekt.
Vi oppfordrer alle til å støtte våre annonsører.
Det er fem pakkere, én person kjører alle bladene ut til åtte distributører som igjen fordeler til de 69
bladbærerne. Vi mangler oppdekning i noen av blokkene i Sørflåtveien og Laberget. Uten all
frivillig innsats hadde vi neppe hatt økonomisk mulighet til å få ut kirkeinformasjon til alle
husstandene i bydelen. Kirkehilsen blir også lagt ut på menighetenes nettside som pdf-fil. Det ble
lagt ved giro for innbetaling av frivillig kontingent i blad nr. 2, samt oppfordring til å gi julegave til
menighetene i blad nr. 4.

Hinnasenteret
.
Utdrag fra styrets beretning for 2018
Senteret har hatt 7132 deltakere ved sine aktivitetstilbud i 2018. Det er en nedgang fra 2017 der
deltakertallet var på 7859. Adkomsten til senterets aktiviteter på grunn av veiarbeid og manglende
busstilbud har vært utfordrende for mange av våre deltakere.
På senteret er det ca. 40-50 frivillige medarbeidere fra de forskjellige grupperingene. Disse har
påtatt seg oppgaver som å lede og planlegge aktiviteter, smøre mat, dekke bord og rydde. Det gjøres
et godt og trofast arbeid, flere også etter oppsatt turnus. Virksomheten legges opp i samråd med
brukerne. Det legges vekt på at senteret skal være en aktør for å skape et variert, stimulerende og
meningsfylt fellesskap for trygdede og eldre, - der flest mulig kan finne sin naturlige plass og trives.
Aktiviteter og åpne arrangementer:
Kunst- og kulturgruppe
Tirsdagsbridge
Datagruppe
Andakt i kirkerommet
"Hverdagstanker"
Fredagskafe
Malegruppe
Fransk konversasjon
Reisevirksomhet

Billedvev gruppe
Turgruppe
Pensjonistforeningens gymnastikk
Hinnasenterets Pensjonistforening
"Hva har skjedd?”
Snekkerboden
Sosiale treff for enslige og aleneboende
Spansk konversasjon

To av aktivitetene drives i et godt samarbeid med Hinna Kirkes diakoniarbeid rettet mot eldre. Det
har vært andakt i kirken hver onsdag og ”Hverdagstanker” annenhver torsdag. Begge disse
aktivitetene ledes av de ansatte ved Hinna menighetskontor, men annonseres og tilrettelegges av
Hinnasenteret.
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Reisevirksomhet:
Kunst- og kulturgruppen hadde dagstur på våren med rundtur i Sola kommune.
Pensjonistforeningen med en dagstur til Stavanger & omegn og en til Jæren. Anne Lise Kvernsmyr
og Sverre Haga AS arrangerte tur til Bornholm i Danmark.
Utenom de nevnte aktivitetene er senteret fortsatt delaktig i prosjektet Lyttevenn. Senteret ble
invitert med i 2016. Flere av de frivillige i prosjektet har vært brukere fra Hinnasenteret. Lyttevenn
koordineres av Hinna og Hillevåg frivilligsentral.
12. desember ble det arrangert julelotteri med gratis grøt-, kaffe- og kakeservering for senterets
brukere. Lotteriets resultat var på 12 205 kr. Gjennom vår- og høstsemesteret har det vært
gjennomført 17 åpne aktivitetstilbud i tillegg til matsalg, ekstraarrangement og Lyttevenn prosjekt.
Senteret besøkes av omlag 200-250 personer i løpet av ei aktiv uke. Både kurstilbud, faste
aktiviteter og åpne arrangementer virker aktiviserende, kontaktskapende og gir næring til gamle og
nye interesser.
Hinnasenterets Pensjonistforening har hatt et godt og aktivt år. Foreningen har et eget styre som
legger opp virksomheten. De har hatt møter hver onsdag formiddag med variert underholdning via
musikk eller foredrag samt utlodning ved åresalg. Foreningen hadde 39 medlemmer i 2018. Eget
regnskap og årsberetning foreligger.
ANSATTE
Hinnasenterets ansatte har utført 2,75 årsverk. Senteret har kjøkkensjef Jorunn M. Vold ansatt i 80
% stilling, kontorfullmektig Kirsten Thora Ydstebø i 95 % stilling og senterleder Berit Halvorsen i
100 % stilling. I tillegg til de ansatte har vi fotterapeut og frisør Farah H. Razavi. Razavi driver
enmannsforetaket VI-TO Frisør og Fotterapi i senteret. Hver enkelt utfører et trofast og
samvittighetsfullt arbeid. De viser respekt for medmennesker, samtidig som de har stor omsorg for
hver enkelt bruker.
MATTILBUD
Senterets kjøkken arbeider hele tiden for økt produksjon, men har allikevel hatt nedgang i
omsetningen fra 370 700 i 2017 til 349 000 i 2018.
ØKONOMI
Hinnasenteret søkte driftstøtte fra Stavanger Kommune og fikk tilskudd på 1 208 000 kr. K-stud ga
tilskudd til kurs- og gruppevirksomhet på 20 362 kr.
STYRET
Styrets sammensetning ved utgangen av 2018:
Marthin Andreassen,
formann rep. Hinna kirkes utvalg for diakoni
Aud Synnøve Løvaas
vararepr
Guri Haarr Moe,
nestformann rep. Hinna kirkes menighetsråd
Torunn Knutsen
rep. Hinna Sanitetsforening
Vilma Lunde
vararepr
Paul Alendahl Hinna
rep. Brukerne Hinnasenteret
Jennifer Hatteland
vararepr.
Kirsten Thora Ydstebø
rep. ansatte i Hinnasenteret
Jorunn Marie Vold
vararepr.
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Kirkens SOS
Hinna menighet er en del av representantskapet i Kirkens SOS. Kate Meyer representerte
menigheten i representantskapet i 2018.
Kirkens SOS i Rogaland ble etablert i 1980 og er tilsluttet sammenslutningen Kirkens SOS i Norge.
Her er to vaktsteder: Vaktrom Stavanger og vaktrom Haugalandet.
Mange tok kontakt
I 2018 besvarte Kirkens SOS i Rogaland 13 782 telefonhenvendelser, og 1 224 chattehenvendelser.
Det er en nedgang på 1 017 telefonsamtaler og 104 chattesamtaler sammenlignet med 2017. Dette
skyldes i hovedsak at vi har færre frivillige til å bemanne vaktene våre med. Omtrent like mange
kvinner og menn ringte, og de fleste var i alderen 40 – 60 år. I løpet av våren utvidet vi våre
åpningstider på chat, som betyr at vaktrommet i Stavanger betjente chatten hver mandag og
annenhver fredag, lørdag og søndag. Alderen til de fleste som kontakter oss på chat er mellom 1019 år.
Temaer som tas opp
Psykiske problemer, ensomhet, mellommenneskelige forhold, fysiske problemer, tro/bønn,
rusmisbruk, sorg/tap, vold/overgrep var temaer som ble tatt opp. Tanken på å ta sitt eget liv var
tema i mange av samtalene på telefon, og i ca 50 % av samtalene på chat. Tjenesten er basert på
frivillige, og ved utgangen av 2018 var det om lag 65 frivillige medarbeidere som i gjennomsnitt
tok to vakter pr måned. I tillegg fikk vi 12 nye medarbeidere etter høstens kurs som begynte å ta
vakter i månedsskiftet november/desember. Kirkens SOS har som målsetting at de som kontakter
oss skal bli sett, støttet og styrket av et medmenneske. De er også sikret full anonymitet.
I 2018 var hovedtema: Kirkens SOS: en medvandrer når krisen er der.
Gjennomførte tiltak
• Vært tilstede på aktuelle arrangementer som Schizofrenidagene 2018, Ungdommens
landsmøte (UL) i Kongeparken, fagdag hos SMISO Rogaland, markeringer av verdensdagen
for selvmordsforebygging sammen med Velg å Leve, og verdensdagen for psykisk helse.
• Hatt et godt samarbeid med organisasjoner som Velg å Leve og TIPS.
• Deltatt aktivt på ulike samlinger sammen med resten av Kirkens SOS-sammenslutningen.
• Gjennomført to innføringskurs (Stavanger og Haugesund). 12 nye frivillige medarbeidere.
• Rekrutteringskampanje i forkant av innføringskurset på høsten.
• Besøkt menigheter og organisasjoner i representantskapet for å informere om Kirkens SOS.
• Deltatt på budsjetthøring i Sandnes kommune.
• Foredrag om Kirkens SOS for konfirmanter i Vardeneset kirke og på Solborg folkehøgskole.
• Stand på Bryne ungdomsskole, Universitetet i Stavanger, VID Misjonshøgskolen, Bryne
VGS og Jåttå VGS.
• Sendt ut informasjonsmateriell til ungdoms- og videregående skoler i området.
• Kunngjøring av innføringskurs mm på Frivillig.no og facebook.
• Har gjennomført tre medarbeidersamlinger.

Andre samarbeidspartnere
Hinna menighet har et godt samarbeid med de lokale bedehusene Fredheim og Betlehem. Siden
2014 har vi hatt halvårlige samarbeidsmøter med lederne i NMS og Normisjon (Betlehem) og
Norsk Luthersk Misjonssamband (Fredheim). På disse møtene deltar normalt sokneprest og daglig
leder fra menigheten.
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Kirkens nødhjelp har gjennom mange år vært en viktig samarbeidspartner. Hvert år arrangeres
fasteaksjonen og det tas opp kirkeoffer til Kirkens Nødhjelps arbeid på julaften.
Gjennom arbeidet i de ulike enhetene i menigheten har vi samarbeid med flere organisasjoner enn
det som her er nevnt.

Medlemsstatistikk for Hinna sokn
Vi blir medlemmer i kirken ved dåp. Døpte som ikke er medlemmer, kan selv melde seg inn i
kirken. Medlemstallet i soknet endrer seg kontinuerlig ut fra fire variabler; dåp, dødsfall,
innmelding og utmelding. Medlemstallet i Hinna sokn har vært relativt stabilt de siste årene, med en
svakt synkende medlemsprosent.
01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018
Medlemmer i Hinna sokn
9369
9352
9317
(inklusiv tilhørige 0-18 år)
Innbyggertall i soknet
13392
13443
13.551
Medlemsprosent, Hinna sokn 70 %
69,6 %
68,8 %
(inkl tilhørige)
Det har vært relativt lite oppmerksomhet omkring medlemskap i Den norske kirke i 2018, i
motsetning til de foregående årene.
2014 2015 2016 2017 2018
Innmeldte 3
4
10
13
6
Utmeldte 29
47
120* 33
26
* 72 av de 120 utmeldingene i 2016 kom i perioden 15.08-15.09, det vil si den første måneden etter
at Den norske kirke åpnet for elektronisk inn- og utmelding.
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REGNSKAP FOR HINNA MENIGHET 2018
Balanse 2018
Eiendeler:
Kasse, bank
Kortsiktige fordringer
SR-Forvaltning
Innskud KLP
Rehabilitering kirken
**Sum eiendeler

2 018
1 562 713
142 875
1 358 572
8 898
1 717 264
4 790 322

2 017
1 420 932
87 931
1 332 169
7 497
1 838 414
4 686 943

Egenkapital og gjeld:
Kortsiktig gjeld
H.Karlsens stipendiefond
Ubundne invest.fond
Bundne invest.fond
Disp.fond MR
Andre frie fond
Udisp over(-)/underskudd(+)
Kapitalkonto
**Sum gjeld & EK

-426 265
-41 034
-263 619
-163 757
-1 489 181
-609 121
-71 183
-1 726 162
-4 790 322

-236 235
-40 790
-263 619
-163 757
-1 349 405
-602 744
-184 482
-1 845 911
-4 686 943

Driftsregnskap
Regnskap
2 018
Utgifter
Lønn, honorarer - & sos.utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Refusjoner og overføringer
Tilskudd, offer/gaver til andre

Avskrivninger
Avs. bundne fond
Avs. dekking tidl.års undersk.
Avs. ubundne/disp.fond
**Sum utgifter

Budsjett
2 018

Regnskap
2 017

1 151 893
851 561
214 237
351 837
2 569 528

1 021 000
814 000
76 000
365 000
2 276 000

837 958
841 532
41 000
452 022
2 172 512

121 150
244
228 401
82 249
3 001 572

100 000

121 150
244
336 884
268 521
2 899 311

2 376 000
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Inntekter
Salg, leie, innbet. fra deltakere
Refusjoner, overføringer
Statlige tilskudd
Tilskudd fra kommunen
Tilskudd fra fellesrådet/men.råd
Tilskudd, gaver, innsaml.midler

Nto renter, oppskr. verdipapirer
Motpost avskrivninger
Bruk tidl.års overskudd
Bruk ubundne/disp.fond
** Sum inntekter
**Underskudd
**Resultat (overskudd)

-639 062
-117 268
-40 000
-444 756
-62 750
-1 309 644
-2 613 480

-482 000
-80 000
-25 000
-145 000
-50 000
-1 488 000
-2 270 000

-494 454
-155 889
-14 974
-161 339
-59 200
-1 431 465
-2 317 321

-27 478
-121 150
-228 401
-82 249
-3 072 758

-2 000
-100 000
-4 000
-2 376 000

-39 917
-121 150
-268 521
-336 884
-3 083 793

71 186

0

184 482
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100
140
201
250
300
301
302
304
305
311
320
345
350
351
352
360
370
371
372
400
401
402
420
500
501

Minus (-) = underskudd
Ansvar
ALLE
Felles drift -Menigheten
Tirsdagsmiddag
Diakoniutvalg/misjon
Kirkeringer
Barne-/ungd.arbeider
Barne-/ungd.utvalg
Kjeller/kiosk
Åpne møteplasser
Søndagsskolen
Mini-KRIK
Klubb 6-7
FK45
Minigospel
Barnegospel
1-2-3 syng
Ten-Sing
MILK-kurs
Ungdomsledersamling
Kafé Ku
Onsdagskvelder
Trosoppl.utvalg
Babysang
Vårkonfirmanter
Kirkemusikk
Musikk og kultur
Knotten
Ungdomsklubb

Driftsresultat
2018

Budsjett
2018

60 925
-338
-21 273
-2 350
-267 393
34 329
5 595
246 730
-3 452
7 320
-4 241
2 714
-6 257
13 686
5 360
300

7 000
4 000
-23 000
0
3 000
0
10 000

Driftsresultat
2 017
184 481
165 953
-3 527
-13 672
-2 350
3 815
-11 164
16 417

0
0
0
0
0
0
0
0

-629
1 319
-6 312
4 005
-135
-61
2 056
1 550

-7 906
-2 024
-3 221
-11 127
8 615
32 064
-12 165
-4 705

0
0
0
4 000
3 000
0
-8 000
0

-7 525
-1 414
5 359
43 788
10 716
-26 685
-8 776
11 753

Disp.fond

1 489 181
97 325
2 682
70 854
42 015
31 549
10 807
38 477
4 005
72 185
41 174
36 558

124 921

4 973
19 643
11 953

71 186

0

2 098 302
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NB! Regnskapet er ikke ferdigstilt. 2018 var første hele år med nytt regnskapssystem,
kontoplan og rapporter. Regnskapet er ikke revidert.

Kommentarer og noter til regnskapet for 2018
Generelle regler for føring av kommunale regnskap:
Avskrivninger skal etter forskriftene innarbeides i driftsregnskapet, men uten å ha resultateffekt i et
regnskap ført etter kommunale regnskapsprinsipper. En vil derfor finne en motpost til
avskrivningene som eliminerer resultateffekten. Dette skyldes at anleggsmidlene utgiftsføres ved
anskaffelse og avskrivninger med resultateffekt ville gitt dobbel effekt ved avskrivningsperiodens
utløp.
Regnskapsprinsipper:
Regnskapet føres etter anordningsprinsippet.
Det betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i
årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapsåret avsluttes.
Regnskapet skal videre føres etter bruttoprinsippet.
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. Dette gjelder også
for de interne finansieringstransaksjonene. Det skal ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til
utgiftene og inntektene skal heller ikke framstå med fradrag for eventuelle tilhørende utgifter.

Kommentarer til regnskapet for 2018:
Resultat:
Regnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig mindreforbruk/overskudd på kr 71.186.
Hinna menighet mottok i september 2018 støtte fra BUFDIR/Stavanger kommune på
kr 300.000 i forbindelse med prosjekt «Åpne møteplasser». Dette er ikke innarbeidet i budsjettet for
2018. Korrigert for dette er driftsresultatet minus kr 175.444.
Avdelingenes resultat, overskudd/underskudd, reguleres på disposisjonsfond.
En overlapp på to måneder ifm permisjon av menighetspedagog medførte et merforbruk på lønn på
ca 60.000. En generell økning i driftsutgiftene og svakere gaveinntekter forklarer underskuddet.
Enkelte poster både på inntekt- og utgiftssiden er nok underbudsjettert.
Budsjettet for 2018 vil bli videreført i 2019 med revisjon når ny daglig leder er på plass.

Givertjeneste/offer/innsamling til egen virksomhet:
Tekst
Givertjenesten
Loddsalg/basar
Offer egen virksomhet

2018
665.260
91.000
196.960
953.220

Budsjett
750.000
90.000
256.000
1.096.000

2017
637.140
103.984
215.770
956.894

+/+28.120
-12.984
-18.810
-3.674

Det er nå 77 faste givere med i givertjenesten. Det er nedgang på 2 givere fra 2017 til 2018.
Ytterligere 1 giver sluttet høsten 2018.
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Lønning av egne ansatte:
- Menigheten lønner 6 ansatte i til sammen 256 % stilling.
- Lønnsutgifter i 2018 var på kr. 1.151.892. Utgiftene til lønn dekkes av offer til eget
arbeid/barne- og ungdomsarbeidet, givertjeneste og basar.
Misjonsprosjektene på Madagaskar (NMS) og Nepal (Himalpartner):
Himalpartner:
kr 22.182,58,NMS-prosjekt i England:
kr 22.182,58,Israelsmisjonen:
kr 22.182,58,Offer til andre:
2018: kr 243.211

2017: kr 220.166 2016: kr 228.846

Det har ikke vært endring i fordeling av offer mellom eget arbeid og andre organisasjoner.
Følgende organisasjoner fikk offer i hovedgudstjenesten i 2018:
Areopagos, Den norske Israelsmisjon, Norges Kristelige student- og skoleungdomslag, Det norske
misjonsselskap, Det norske bibelselskap, Mariastiftelsen, Hinna misjonslag, KFUK/KFUMspeiderne, Menneskeverd, Kirkens SOS, KIA (Kristent interkulturelt arbeid), Misjonsalliansen, Tvaksjonen 2018 Kirkens bymisjon, Normisjon, Stefanusalliansen, Søndagsskolen i Rogaland, VID
Vitenskapelig høgskole (Misjonshøgskolen), Utstein Pilegrimsgaard, KRIK (Kristen
idrettskontakt), Himalpartner, Kirkens nødhjelp.

Note 1 : Avsatt til og bruk av ubundne fond
Ordinær disponering av fjorårsresultatene.

Note 2 : Avsatt bundet fond (drift/investering, ekskl. disp. fjorårsresultat)
01.01
H.Karlsens stipendiefond
40.790
Investeringsfond
163.757
Kirkerom rehabiliteringsfond
Sum
204.549

Avsatt
244
263.619
263.863

Note 3 : Renteinntekter / utbytte
Renteinntekter bankinnskudd
Oppskriving kostpris SR-Forvaltning
Sum

kr.
2.510
kr. 26.404
kr. 28.914

Note 4 : Aksjer / andeler
EK-innskudd KLP
SR-Forvaltning *)

kr.
8.898
kr.1.358.572

Bruk

31.12
41.034
163.757
263.619
468.410

*) Markedsverdi kr. 1.443.503
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Note 5 : Kortsiktige fordringer
Momskompensasjon
Andre korts. fordringer
Sum

kr.
55.345
kr.
87.530
kr. 142.875

Note 6 : Kortsiktig gjeld
Avsatt feriepenger
Skyldig skattetrekk, pensjon
Leverandørgjeld
Sum

kr. 94.319
kr
40.021
kr. 291.925
kr. 426.265

Note 7 : Kapitalkonto
Pr. 01.01
+ EK-krav KLP
- Avskrivninger
Pr. 31.12

kr. 1.845.911
kr.
1.401
kr. 121.150
kr. 1.726.162

Note 8 : Pensjonsforpliktelser
Menighetens pensjonsforpliktelser dekkes gjennom forsikring i Kommunal Landspensjonskasse
(KLP).
Premien dekkes ved trekk i ansattes lønn tilsvarende 2% av brutto lønn. Resterende premie belastes
arbeidsgiver. Vår virksomhet er inne i KLP’s utjevningsordning for AFP 62-64 år og for AFP 65-67
år. Dette gir sikkerhet mot uventede ekstra pensjonskostnader dersom antall AFP pensjonister skulle
øke.

Note 9 : Eierandel i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
Innkrevd egenkapitaltilskudd fra KLP kr. 1.401 er lagt til verdien i balanseregnskapet pr. 31.12.
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STRATEGI FOR HINNA MENIGHET 2016-2020
Den norske kirke
Stavanger
Bispedømme

Mer himmel på jord
Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i
Jesus Kristus ved å være
bekjennende
Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen
med den verdensvide kirken.
åpen
Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt
for mangfold.
tjenende
Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om
skaperverket.

Visjon

misjonerende
Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt.

Hinna menighet

BARN OG
UNGE

et sted å vokse i glede, alder, tro, tjeneste

GUDSTJENESTE

Mål

En menighet der
Et gudstjenesteliv
barn, unge og
preget av lokal
voksne deler liv forankring, involvering
og tro
og fleksibilitet

DIAKONI

KULTUR

Å leve ut
evangeliet i
handling

Å formidle troen
gjennom ulike
kulturelle uttrykk

VI FOKUSERER PÅ
MEDARBEIDERSKAP / FRIVILLIGHET
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HANDLINGSPLAN FOR HINNA MENIGHET 2016-2020
Visjon: Et sted å vokse i glede, alder, tro, tjeneste
Satsnings
områder

Arbeidsmål 2016-2020

Delmål /tiltak

Barn og unge



Styrking av trosopplæringsarbeidet.



Styrking av barne- og ungdomsarbeidet.

 Sikre stabil drift av etablerte
Vekstdager ved å utfordre frivillige
medarbeidere til å bidra gjennom
arbeidsgrupper for de enkelte tiltak.
(2016-2020)



Styrking av alle-sammen-arbeidet.

 Etablere V-16, V-17 og V18 og sikre
bærekraftig drift av tiltakene.
(2018)
 Jobbe for å skape sosial trygghet for
barn/unge i trosopplæringsarbeidet.
(2016-2020)
 Styrke arbeidet gjennom rekrutering,
motivering og organisering av
frivillighet. Lage en plan for
gjennomføring av dette.
(2016)


Sikre gode overganger mellom Klubb
67 og Kafè KU, minigospel og
barnegospel. (2016)

 Styrke miljødelen på
tirsdagsmiddagene. (2016)


Involvere foreldre til barn som er
engasjert i kirkens aktiviteter.
(2016-2020)

 Skape et møtested for ungdom fra 1830 år gjennom kveldsmessen,
samarbeid med studentmiljøet og
ledertrening for ungdom. (2018)
 Spre informasjon om barne- og
ungdomsarbeidet gjennom brosjyrer,
internett, menighetsbladet,
gudstjenesten, plakater, e-post og
sms. (2016-2020)
Gudstjeneste



Legge vekt på gudstjenestens
dybdeperspektiv og tros-dimensjon.



Gudstjenesten som sentralt møtepunkt
på tvers av alder, interesser og engasjement.



Gudstjenesten skal gi næring til troen
gjennom preken, liturgi og
sakramenter, samtidig som
folkekirken/kulturkirken formidles.
(2016-2020)



Å engasjere medarbeidere og
deltakere under 40 år. (2016-2020)



Involvere foreldre til barn som er
engasjert i kirkens aktiviteter, samt
dåpsforeldre. (2016-2020)



Søndagsskole 2 ganger pr. mnd.

41

(2017)

Diakoni



Diakonal holdning i alle deler av
menighetens arbeid i henhold til lokal plan.



Vårt ansvar for å dele penger, arbeid og tid.



Rettigheter og rettferdighet for utsatte
grupper.



Inkluderende fellesskap. Smågrupper.



Gjøre forsøk med gudstjenesteteam
(presisert: det jobbes prosjektrettet
mot enkelte spesielle gudstjenester i
løpet av året. Gudstjenesteutvalget
jobber da som gudstjenesteteam).
(2016-2017)



Forsøke med møtepunkt/forberedelse
i forkant av gudstjenesten med
musikk i kirkerommet og kaffe i
kirketorget/menighetssal.



Skape en kultur for å ta kontakt med
hverandre. MR og stab vil gå foran
som gode eksempler. (2016-2020)



Oftere gudstjenester med forsangere
og flere musikkressurser som kor,
band, solister og musikere. (20162020)



Tilbud om salmebok og bibel ved
inngangen til kirkerommet. (2016)



Utarbeide generell ordning for
gudstjenesten i Hinna som er
tilgjengelig ved inngangen. (2016)



Bruke samtalefolder knyttet til
diakoni i praksis i ulike
komiteer/leder - og
medarbeidersamlinger. (2016-2020)



Involvere flere medarbeidere i
besøkstjenesten for å kunne besøke
de som ikke kommer seg til kirken.
(2017)



Presentere og utfordre konkret
gjennom fokus på diakoniprosjekter
og misjonsprosjekter. (2016-2020)



Sette givertjeneste-fokus i et årshjul
og forkynne om dette. (2016-2020)



Forbønn for utsatte grupper. (20162020)



Delta/informere om andres
arrangement f.eks. KIA-arbeid og
«Vi-vil-hjelpe». (2016-2020)



Jobbe for at kirkekaffen skal være et
inkluderende fellesskap (se punkt
under gudstjenesten). (2016-2020)



Holde fokus på å være grønn
menighet/arrangere skaperverkets
dag. (2016-2020)
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Kultur/
undervisning



Sikre en bredde av trosuttrykk.



Videreutvikle sang- og musikkarbeidet
for alle aldersgrupper.



Utvikle menigheten som et lærende
fellesskap.



Starte nye husfellesskap/smågrupper.
(2016)



Videreutvikle «Onsdagskveld i
Hinna kirke» gjennom tydelig
mandat, budsjett og ramme for
innhold. (2016)



Arrangere kurs om kristen tro for
voksne hvert 3.år. (2016)



Synliggjøre og bruke smågrupper
som arena for undervisning. (20162020)



Utarbeide lokal plan for kirkemusikk.
(2017)



Fortsatt samarbeid med bydelens
kulturkrefter.
(2016-2020)



Ta i bruk ulike kulturelle uttrykk i
undervisning, gudstjenester og
onsdagskvelder. (2016-2020)

Godkjent i Hinna menighetsråd 20.04.2016.
Revidert høsten 2017.
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28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2018
1 Opplysninger om soknet
1.1

Soknets kommunenummer
1103

Fellesrådets navn
1.2 STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD
1.3
1.4
1.5

Soknets navn
HINNA SOKN

Fellesrådets organisasjonsnummer
976993403

Soknets organisasjonsnummer
976993276

Soknets adresse

Postnummer

Poststed

Postboks 201

4001

STAVANGER

Navn skjemaansvarlig

E-post skjemaansvarlig

Telefonnummer

Tore Johannes Aas

ta378@kirken.no

90841153

2 Kirkelige handlinger
For føring av de kirkelige handlingene vil medlemsregisteret være et utgangspunkt for grunnlagstall.
Antall handlinger
2.1 Hvor mange ble konfirmert i soknet?

97

2.2 Hvor mange kirkelige vielser ble utført i soknet?

5

2.3 Hvor mange forbønnshandlinger for borgerlige inngåtte ekteskap ble utført i soknet?

0

2.4 Hvor mange kirkelige gravferder (jordpåkastelser) ble forrettet for soknets befolkning?

85

2.4.b ...Hvor mange av gravferdene ble forrettet i soknets kirke(r)?

40

Antall deltakere
400

3 Gudstjenester
3.A Antall gudstjenester og deltakere
Antall gudstjenester

Antall deltakere

3.A.1 Avholdt på søn- og helligdager?

59

9360

3.A.2 Avholdt utenom søn- og helligdager?

42

5032

101

14392

3.A.3 Totalt (sumfelt)

3.B Fordel totalt antall gudstjenester på nytt, etter hvilket sted de foregikk
Antall gudstjenester
3.B.1 .... i soknets kirke(r)?

73

3.B.2 .... på institusjon i soknet?

27

3.B.3 .... på et annet sted, verken i soknets kirke(r) eller på institusjon i soknet?

1

3.B.4 Totalt antall gudstjenester( NB!! Summen skal være lik 3.A.3)

101

3.C Hvor mange av følgende typer gudstjenester ble gjennomført?
Antall
gudstjenester
3.C.1 Gudstjenester med nattverd
3.C.2 Gudstjenester med skriftemål
3.C.3 Hovedgudstjenester særlig tilrettelagt for barn

73
1
19

Totalt antall til
nattverd

Totalt antall til
skriftemål

Totalt antall
deltakere

4405
50
3042

3.C.4 Gudstjenester særlig tilrettelagt for ungdom

0

3.C.5 Gudstjenester særlig tilrettelagt for barnehagebarn

2

580

3.C.6 Gudstjenester særlig tilrettelagt for skoleelever

9

2720

35

5655

3.C.8 Konfirmasjonsgudstjenester

5

2187

3.C.9 Julaftensgudstjenester

3

1405

3.C.10 Gudstjenester i påsken

3

251

3.C.11 Gudstjenester Kristi Himmelfartsdag

1

483

3.C.12 Gudstjenester i pinsen.

1

135

3.C.13 Gudstjenester med samisk innslag

0

3.C.7 Gudstjenester med dåp

3.C.14 Allehelgensgudstjenest

1

3.C.15 Økumeniske gudstjenester

0

3.C.16 Temagudstjenester med fokus på miljø,
internasjonal diakoni og/eller misjon

0

207

3.D Felles gudstjenester
Ble det arrangert felles gudstjeneste(r) med andre sokn?

Antall gudstjenester

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

Antall sokn

7

2

6

4 Kontakt med barnehage og skole
4.A Besøk i kirken utenom gudstjeneste
Antall besøk (ikke personer)
4.A.1 Av barnehage

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

1

4.A.2 Av skoleklasse

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

1

Antall avdelinger
1

Antall klasser
1

4.B Besøk av prest, kateket, trosopplærer eller annen menighetsarbeider?
Antall besøk (ikke personer)
4.B.1 I barnehage

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

1

4.B.2 I skoleklasse

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

14

Antall avdelinger
6

Antall klasser
14

4.C Drev menigheten barnehage?Hvor mange barnehager ble drevet i menighetens regi?
Dette gjelder barnehager som Den norske kirke/menigheten eller fellesrådet driver, eller hvor menigheten er inne som eier, sitter i
stiftelsen og lignende, og som menigheten betrakter som ”sin barnehage”.
Antall barnehager
4.C.1

Totalt antall barn

j Ja n
k
l
m
n
i Nei
j
k
l
m

5 Diakoni
5.1 Har menigheten vedtatt lokal diakoniplan?

n Ja m
i
j
k
l
m
n Nei
j
k
l

6 Ulike tilbud til barn og voksne
I delene (6-9) skal det føres opplysninger om virksomheten som menighetsrådet, de ansatte og/eller prestene har ansvar for, og
som inngår i menighetsrådets planer og rapporter. Dersom flere sokn samarbeider om et tiltak/tilbud, skal det føres i ett sokn.
Hovedregelen er at det skal føres i soknet hvor aktiviteten fant sted.
6.A Tilbud til barn 0-12 år
Her føres opplærings- og diakonale tilbud til ungdom i alderen 0-12 år. En person registreres kun en gang. Siden oppmøtet kan
variere fra gang til gang kan det gis et anslag på hvor mange barn (unike personer) som benytter seg av tilbudet i løpet av året.
Samarbeid med
andre sokn

j Ja m
k
l
m
n
n Nei
i
j
k
l

Antall
tilbud

Antall
deltakere

6.A.1 Arrangerte menigheten babysang eller småbarnsang for barn 0-5
år?

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

j Ja n
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

117

6.A.2 Drev menigheten søndagsskole?

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

j Ja n
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

84

6.A.3 Hadde menigheten kontinuerlige tilbud for barn 0-5 å utover det
som rapporteres med timer i menighetenes trosopplæringsplan?

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

j Ja n
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

2

63

6.A.4 Gjennomførte menigheten enkeltarrangement for barn 0-5 år
utover det som rapporteres med timer i menighetens
trosopplæringsplan?

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

j Ja n
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

2

17

6.A.5 Hadde menigheten kontinuerlige tilbud for barn 6-12 år utover det
som rapporteres med timer i menighetens trosopplæringsplan?

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

j Ja n
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

3

13

6.A.6 Gjennomførte menigheten enkeltarrangement, leirer ol. for barn 612 år utover det som rapporteres med timer i menighetenes
trosopplæringsplan?

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

j Ja n
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

2

99

6.A.7 Dersom ditt sokn hadde ansvar for et samarbeidsarrangement,
vennligst spesifiser hvilke sokn det gjelder:

5
6

6.B Tilbud til unge 13-17 år
Her føres opplærings- og diakonale tilbud til ungdom i alderen 13-17 år. Konfirmanter kan telles med dersom det ikke er en del av
den ordinære konfirmantundervisningen. I spørsmålene 6B1 og 6B2 spørres det i tillegg etter antall deltakere fordelt på
aldersgruppene 13-15 år og 16-17 år. En person registreres kun en gang. Siden oppmøtet kan variere fra gang til gang kan det gis
et anslag på hvor mange unge (unike personer) som benyttet seg av tilbudene i løpet av året.
Samarbeid med
andre sokn

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

Antall
tilbud

Antall
deltakere

6.B.1 Hadde menigheten kontinuerlige tilbud for
unge i alderen 13-17 årutover det som rapporteres
med timer i menighetenes trosopplæringsplan?

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

j Ja n
k
l
m
n
i Nei
j
k
l
m

1

6.B.2 Gjennomførte menigheten
enkeltarrangement, leirer o.l. for unge 13-17 år
utover det som rapporteres med timer i
menighetenes trosopplæringsplan?

i Ja m
j
k
l
m
n
n Nei
j
k
l

j Ja m
k
l
m
n
n Nei
i
j
k
l

1

6.B.3 Arrangerte menigheten lederkurs o.l. for
unge 13-17 år?

i Ja m
j
k
l
m
n
n Nei
j
k
l

j Ja m
k
l
m
n
n Nei
i
j
k
l

2

6.B.4 Dersom det er svart ja for samarbeid med
andre sokn, vennligst spesifiser hvilke sokn det
gjelder og i hvilke sokn deltakerne er ført (ikke
samme personene flere ganger):

Deltakere
13-15år

Deltakere
16-17år

25

5

Deltakere
13-15år

Deltakere
16-17år

6

1

Deltakere
13-17 år
38

5
6

6.C Tilbud til unge voksne 18-30 år
Opplæringstilbud og diakonale tilbud til unge i alderen 18-30 år. Antall deltakere. En person registreres kun en gang. Siden
oppmøtet kan variere fra gang til gang kan det gis et anslag på hvor mange unge (unike personer) som benyttet seg av tilbudene i
løpet av året.
Samarbeid med
andre sokn

j Ja n
k
l
m
n
i Nei
j
k
l
m

Antall
tilbud

Antall
deltakere

6.C.1 Hadde menigheten kontinuerlige tilbud for unge 18-30 år?

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

j Ja n
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

0

0

6.C.2 Gjennomførte menigheten enkeltarrangement, leirer o.l. for
unge 18-30 år?

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

j Ja n
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

1

4

6.C.3 Arrangerte menigheten lederkurs o.l. for unge 18-30 år?

n Ja m
i
j
k
l
m
n Nei
j
k
l

n Ja m
j
k
l
m
n Nei
j
k
l

1

2

6.C.4 Dersom det er svart ja for samarbeid med andre sokn,
vennligst spesifiser hvilke sokn det gjelder og i hvilke sokn
deltakerne er ført (ikke samme personene flere ganger):

5
6

6.D Ulike tilbud til voksne
Antall grupper/tilbud og antall personer som benyttet tilbudene. Anslå antall personer som brukte tilbudet i løpet av året. En
person skal registreres kun en gang. Siden oppmøtet kan variere fra gang til gang kan det gis et anslag på hvor mange (unike
personer) som benyttet seg av tilbudene i løpet av året.
Samarbeid med
Antall
andre sokn
grupper/tilbud
i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m
6.D.1 Hadde menigheten tilbud om bibelgrupper, bibelringer,
samtalegrupper eller husfellesskap?

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

j Ja n
k
l
m
n
i Nei
j
k
l
m

6

Personer som
benyttet tilbudet

6.D.2 Organiserte menigheten bibelkurs?

j Ja n
k
l
m
n
i Nei
j
k
l
m

j Ja n
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

6.D.3 Hadde meningheten andre organiserte tilbud med
opplæring som formål?

j Ja n
k
l
m
n
i Nei
j
k
l
m

j Ja n
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

6.D.4 Hadde menigheten tilbud om
ekteskapsgrupper/samlivsgrupper?

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

0

6.D.5 Hadde menigheten tilbud om sorggrupper?

n Ja m
i
j
k
l
m
n Nei
j
k
l

n Ja m
i
j
k
l
m
n Nei
j
k
l

0

6.D.6 Hadde menigheten tilbud om eldretreff/-kvelder?

j Ja n
k
l
m
n
i Nei
j
k
l
m

j Ja n
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

6.D.7 Holdt soknet/menigheten andakter på institusjon eller
aldershjem?

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

j Ja n
k
l
m
n
i Nei
j
k
l
m

6.D.8 Hadde menigheten besøkstjeneste?

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

j Ja n
k
l
m
n
i Nei
j
k
l
m

6.D.9 Ble det utført soknebud i menigheten?

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

j Ja n
k
l
m
n
i Nei
j
k
l
m

6.D.10 Ble det avholdt sjelesorgsamtaler i menigheten?

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

j Ja n
k
l
m
n
i Nei
j
k
l
m

6.D.11 Ble det arrangert turer for menigheten?

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

j Ja n
k
l
m
n
i Nei
j
k
l
m

6.D.12 Hadde menigheten tilbud i forbindelse med
integreringsarbeid?
6.D.13 Hadde menigheten tilbud rettet mot mennesker med
funksjonshemning?

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

n Ja m
i
j
k
l
m
n Nei
j
k
l

j Ja n
k
l
m
n
i Nei
j
k
l
m

Antall andakter
35

Antall besøk
54

Antall soknebud
10

Antall samtaler
89

Antall turer
2

... rettet rettet
mot innvandrere

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

n Ja m
i
j
k
l
m
n Nei
j
k
l
Andre diakonale

... rettet mot
andre utsatte
grupper

j Ja n
k
l
m
n
i Nei
j
k
l
m

6.D.14 Hadde menigheten andre sosiale og diakonale tilbud?

n Ja m
i
j
k
l
m
n Nei
j
k
l

6.D.15 Dersom det er svart ja for samarbeid med andre sokn,
vennligst spesifiser hvilke sokn det gjelder og i hvilke sokn
deltakerne er ført (ikke samme personene flere ganger):

5

tilbud

n Ja m
i
j
k
l
m
n Nei
j
k
l

6

6

7 Kirkemusikk og kulturarbeid
Har menigheten vedtatt lokal plan for kirkemusikk?

j Ja n
k
l
m
n
i Nei
j
k
l
m

Hadde soknet fellestiltak med andre sokn innen kirkemusikk, kor og/eller kulturarbeid?

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

Antall sokn
2

6

7.A Kor og korgrupper
Hvor mange kor og korgrupper ble drevet i menighetens regi?
Dersom flere sokn har kor, korgrupper eller gjennomfører annet kulturarbeid sammen, skal det føres i ett sokn. Hovedregelen er at
det skal føres i soknet hvor aktiviteten fant sted. Alle medvirkende sokn føres opp under pkt. 10 felles virksomhet, pkt. 10.1.3. I pkt
7a føres antall kor og antall medlemmer i korene. Antall medlemmer telles enten ved hvor mange som betaler medlemskontingent
eller går i koret noenlunde fast.
Antall kor/korgrupper

Antall medlemmer

7.A.1 Kor for barn og unge

3

39

7.A.2 Kor for voksne/familiekor

1

9

7.B Konserter, musikkandakter o.l.
Antall konserter og
musikkandakter

Antall personer som benyttet seg av
tilbudene

7.B.1 Hvor mange konserter, musikkandakter ble avholdt i regi
av menigheten?

5

371

7.B.2 Hvor mange konserter, musikkandakter ble avholdt i regi
av andre?

4

556

7.C Hvor mange andre kulturarrangementer ble avholdt?
Antall
kulturarrangementer
7.C.1 ... I regi av
menigheten

2

7.C.2 ... I regi av andre

0

Antall personer som benyttet seg av
tilbudene

Spesifiser tilbud/arrangement
*Møte med 2 ikonkunstnere
m/saksofonmusikk.
*Fortellerforestillingen Sild&salighet

60

5
6
5
6

7.D Var det i statistikkåret tilbud om åpen kirke i soknet?
Antall dager/kvelder åpent i løpet av året
7.D.1 Åpen kirke

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

7.D.2 Vei- og/eller pilegrimskirke

j Ja n
k
l
m
n
i Nei
j
k
l
m

37

8 Frivillige medarbeidere
8.A Totalt antall frivillige
Totalt antall frivillige

Hvor mange frivillige medarbeidere var totalt engasjert i menighetens arbeid?
(En person telles en gang i dette feltet).

291

8.B Hvor mange frivillige medarbeidere (15 år eller eldre) var tilknyttet:
Antall frivillige
8.B.1 ...planlegging og gjennomføring av gudstjenester?

135

8.B.2 ...menighetens barnearbeid/trosopplæringstiltak (0-12 år)?

100

8.B.3 ...menighetens ungdomsarbeid/trosopplæringstiltak (13 år og over)?

24

8.B.4 ...menighetens diakonale arbeid?

55

8.B.5 … menighetens kultur- og konsertarrangement?

51

8.B.6 ...komité- og utvalgsarbeid?

25

...... herav medlemmer og varamedlemmer i menighetsrådet?

11

8.B.7 ...annet menighetsarbeid som ikke er tatt med under pkt. 8.B.1-8.B.6?

145

8.C Opplæring og samlinger
Antall
samlinger/tilbud
8.C.1 Ga menigheten tilbud om opplærings- eller
motivasjonssamlinger for frivillige voksne medarbeidere?

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

6

Antall personer som
benyttet tilbudene
30

8.C.2 Arrangerte menigheten fest for frivillige, medarbeiderfest o.l.?

1

n Ja m
i
j
k
l
m
n Nei
j
k
l

85

9 Misjons-, vennskaps- og solidaritetsarbeid
I pkt 9.1 og 9.2 er det alfabetisk liste over land. Skrolle nedover med pil til aktuelt land.
Samarbeid
med andre
sokn?
9.1Hadde
menigheten en
(eller flere)
misjonsavtale(r)?

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

Dersom det er svart ja
for samarbeid med
andre sokn, vennligst
spesifiser hvilke sokn
det gjelder
Antall
misjonsavtaler

j Ja n
k
l
m
n
i Nei
j
k
l
m

Land 1
Storbritannia

3

6

Land 2
Israel

6

Land 3
Nepal

9.2.Hadde
menigheten en
(eller flere)
vennskapsrelasjon
(er) til en menighet
eller organisasjon i
et annet land?

j Ja n
k
l
m
n
i Nei
j
k
l
m

Antall
vennskapsavtaler

j Ja n
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

6

Land 1
6

Land 2
6

Land 3
6

9.3 Hadde
menigheten
arrangementer med
miljø, internasjonal
diakoni og/eller
misjon som tema?

i Ja n
j
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

Antall
arrangementer

j Ja n
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

Spesifiser tiltak
5

10 Ofringer, innsamlinger og gaver
Totalt beløp, hele
kroner

Hvor stor del av beløpet var til egen virksomhet?
Hele kroner

10.1 Hvor stort beløp ble samlet inn ved offer/kollekt i
kirken?

420620

181429

10.2 Hvor stort beløp ble samlet inn via menighetens
givertjeneste?

667260

667260

10.3 Hvor stort beløp ble samlet inn av menigheten
ved andre innsamlinger, ved gaver, basarer, messer og
lignende?

226463

153321

11 Merknader:
Her kan en for eksempel oppgi/presisere forhold ved enkelte av postene dersom verdiene avviker vesentlig fra året før. Det bør
også nevnes her hvilke felter/tall som gjelder for flere sokn.
5

6
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

Prosentvis avvik

Verdi forrige periode

2.1 Konfirmasjoner

-5

-4,9

102

2.2 Vielser

-1

-16,7

6

8

10,4

77

-3

-2,9

104

-1026

-6,7

15418

2

2,8

71

2.4 Gravferder
3.A.3 Totalt antall gudstjenester
3.A.3 Totalt antall deltakere på gudstjeneser
3.C.1 Nattverdsgudstjenester, antall

3.C.1 Deltakere til nattverd

390

9,7

4015

-1

-33,3

3

-120

-17,1

700

1

12,5

8

-330

-10,8

3050

0

0,0

3

-113

-7,4

1518

6.A.1 Deltakere på babysang (antall)

34

41,0

83

6.C.3 Lederkurs - antall deltakere

-1

-33,3

3

6.D.7 Andakter på institusjon - antall

-1

-2,8

36

-21

-35,0

60

-1

-10,0

10

3.C.5 Gudstjenester for barnehagebarn
3.C.5 Deltakere på gudstjenester for barnehagebarn
3.C.6 Gudstjenester for skoleelever
3.C.6 Deltakere på skolegudstjenester
3.C.9 Julaftengudstjenester
3.C.9 Deltakere på julaftengudstjenester

7.A.1 Antall kormedlemmer i kor for barn og unge
7.A.2 Antall kormedlemmer i voksne/familiekor
10.1 Offer/ kollekt - totalt i kroner
10.2 Givertjenester - totalt i kroner
10.3 Andre innsamlinger - totalt i kroner

-15316

-3,5

435936

-4880

-0,7

672140

-28673

-11,2

255136

2

Velkommen til årsmøte i Hinna menighet
Onsdag 20. mars kl. 19:30
Kaffe serveres fra kl. 19:00

HINNA MENIGHET -et sted å vokse

3

