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For
Herdla
Kyrkjelyd
Biskop Halvor Nordhaug
har utforma ein visjon for
Bjørgvin bispedøme
Den lyder slik:

”Saman vil vi ære Den treeinige Gud –
ved å forkynne Kristus, byggje kyrkjelydar, fremje rettferd.”

Årsmelding for Herdla kyrkjelyd 2014

Herdla sokneråd har hatt følgjande samansetning i 2014:
Leiar
Nestleiar
Skrivar
Medlem/fellesråd
Medlem
Medlem/fellesråd vara
Sokneprest/Medlem

Karen Skråmestø
Kjellaug Fauskanger Eidsaa
Helge Heggernes/Kjellaug Fauskanger Eidsaa
Kjell Lyder Berland
Martin Berland Øystese. Permisjon frå Juli 2014
Jonas Bratli
Astrid Marie Haugland

Vara medlemar:
1 vara
2 vara
3 vara
4 vara
5 vara

Therese Balestrand Ellingsund. Fast medlem frå august 2014
Arvid Kåre Merkesvik
Nina Osberg Fauskanger
Bente Sture Breivik
Reidun Sætre Antonsen

Kasserar

Ivar Eidsaa (ikkje medlem)

Dette året har soknerådet hatt 12 møter og behandla 94 saker i tillegg til diverse meldingar.
Sakene går som tidlegare år ofte ut på å planleggje gudstenestene, plassere særskilte
gudstenester som 4- og 6-årsgudstenester, 50 års konfirmantjubileum, lys vaken-gudsteneste,
lysmesse og anna. Vi får mange offersøknadar og vi må finna ut kven som skal tildelast
takkeoffer. I samarbeid med organisten har vi fått med ein del song og musikkrefter på
einskilde gudstenester.
Gudstenestedeltakinga :
Som tidlegare år går soknerådet gjennom gudstenestene vi har hatt sidan siste møte, og
planlegg vidare gudstenester saman med soknepresten. Det er positivt med innslag av song og
musikk i gudstenestene. Etter dei fleste gudstenestene har vi hatt kyrkjekaffi bak i kyrkja.
Sjølv om det manglar mykje både av utstyr og plass bak i kyrkja, verkar det som om
kyrkjefolket tykkjer det er kjekt å stoppa litt, prate med kvarandre, og drikka ein kopp kaffi/te
med litt å bita i attåt. Vi har laga plan for kven som har ansvar for kyrkjekaffien kvar søndag.
Det er positivt at frammøtet til gudstenestene er høgare enn siste år.
For dei som ikkje kan kome til kyrkja med eiga hjelp, er det oppretta kyrkjeskyss. Kjell L.
Berland og Ivar Eidsaa har sagt seg villig til å vere sentral for formidling av skyss til kyrkja.

2

Den norske kirke i Askøy. Nøkkeltall fra statistikken 2014
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Arrangement i Herdla kyrkjelyd:
Det har vore 48 gudstenester i kyrkjelyden. Mellom anna:
 Fastegudsteneste m/nattverd ein onsdagskveld i fastetida
 Felles gudsteneste med dei andre kyrkjelydane på Askøy 1. pinsedag, med grilling og
fellesskap ved kyrkjelydshuset etterpå.
 Utegudsteneste på Herdla fort på Skaparverkets dag, der det vart sett fokus på
skaparverket, miljø og rettferd. Dette var også konfirmantane sin søndag.
 Konfirmasjonsgudstenester.
 6-års gudsteneste med utdeling av bok.
 50 års konfirmantmarkering med gudsteneste og fest i kyrkjelydshuset etterpå.
 Gudsteneste allehelgensdag. Her vart alle nære pårørande etter dei som har gått bort,
spesielt inviterte. Dei som har gått bort vart minna, og det vart tent eit lys for kvar
einskild.
 Gudsteneste med innskriving av dei nye konfirmantane.
 4-års gudsteneste med utdeling av bok.
 Lys vaken gudsteneste. (17 deltakarar)
 Lysmesse med presentasjon av nye konfirmantar.
Også i år hadde vi lysmesse etter gammal tradisjon ved presentasjon av
konfirmantane.
Dette var ei svært stemningsfull gudsteneste der alle konfirmantane var deltakarar med
lysbæring, tekstlesing, tenning av den sjuarma lysestaken og tenning av
adventskransen. Stor takk til organist Terje Haugom og klokkar Rune Øystese som
stod for program og innøving. Vi får mange positive tilbakemeldingar på dette
arrangementet.
 Familiegudsteneste julaftan.
 Høgtidsgudsteneste 2. juledag.
 Gudsteneste på Fromreide eldresenter ein gong i månaden med kaffi og noko attåt.
Konfirmantane deltek her med tekstlesing og utdeling av nattverdskalkar.
 Eigen Kirkens Nødhjelp-gudsteneste.

Andre arrangement:
 ”Pusterom” med diakonen. (2 stk.)
 Fasteaksjon der konfirmantane er bøssebærarar for Kirkens Nødhjelp.
Tysdag før palmesøndag gjekk dei frå dør til dør og samla inn pengar til Kirkens
Nødhjelp. Her gjorde dei ein stor innsats og samla inn kr 38 981.-.
 Sommarbasar i kyrkjelydshuset.
 Open kyrkje kvar søndag ettermiddag i sommarhalvåret.
 Markering av årsdagar. Soknerådet gjev ei blomsterhelsing til dei som fyller 90 år.
 Konfirmantane deltok i mange av gudstenestene. Med tekstlesing, inngangsprosesjon
og lystenning under dåpen.
Salmebøker
Etter at salmemoka vart revidert og kom ut i ny utgåve, har soknerådet skaffa 90 stk.
For å gjere seg kjent med dei nye bøkene har soknerådet arrangert ein salmekveld i kyrkja,
saman med organist Terje Haugom og Geir Kvinge. Her song vi gamle salmar og lærte nye.
Dette var såpass vellukka at vi vil arrangere ny salmekveld fleire gonger.
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Kyrkjelydshuset:
I 2014 har huset vore utleigt ein del, og blitt brukt til ulike samlingar.
Dåpsfestar.
50-årskonfirmantfest.
Medarbeidarfest.
Grillfest etter gudstenesta 1. pinsedag.
Formiddagstreff.
Konfirmasjonsfest.
Minnesamvær etter gravferd.
Basar, der inntekta vart delt mellom soknerådet og arbeidet til Leif Heggernes i Senegal.
Konfirmantsamlingar.
Soknerådsmøter.
Nordhordland jordskifterett.
Det er ikkje aktuelt å overta Herdla gamle skule. Vi treng difor ein ny løysing innan kort tid.
Ein komite har arbeidd med planer om å bygge ut bårehuset til også å få plass til
kyrkjelydshus.
Misjonsprosjektet
Herdla sokneråd har i mange år hatt som spesielt misjonsprosjekt å støtte Leif Heggernes sitt
arbeid med vanskeligstilte barn i Senegal.
Han har på eige initiativ, og utan registrert misjonsorganisasjon i ryggen, teke til seg barn frå
slummen i Senegal, og gjeve dei ein heim å veksa opp i.
Heimen er tufta på bibelsk grunn og kristen nestekjærleik.

Arbeidet framover:
Det må vere eit mål å få fleire til å søke til Guds hus. Vi må arbeide for at særleg familiar med
barn kjem til kyrkja og kan kjenne seg heime her. Det er viktig at dei som kjem til kyrkja blir
sett og inkludert i fellesskapet.
Vi vil difor:
 Starta opp barnekor og babysang.
 Prøve å få til gudstenesteutval,
 Starte opp bibelgrupper.
 Halde fram med formiddagstreff.
 Gjere den nye salmeboka kjent med å arrangere sakmekveldar
 Få dyktige kandidatar til soknerådsvalet.
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Årsmelding 2014 - diakonen i Askøy.
Askøy har 100 % diakonstilling betalt av fellesrådet.

Alle menighetene på Askøy har egne diakoniplaner laget med utgangspunkt i den
sentrale Plan for diakoni i Den norske kirke. Planene ligger på hjemmesiden vår.
Med unntak av Herdla sokn er det diakoniutvalg i menighetene.
Diakonien har flere uttrykksmåter: Gjennom enkeltmennesker, ved den
organiserte diakonien i menighetene, gjennom institusjoner og organisasjoner
lokalt og globalt. Her er det mangfold og ønske er at mangfoldet skal være synlig i
våre menigheter her på Askøy.
Diakonens arbeid er en blanding av faste tiltak i den enkelte menighet og flere
tiltak som er et felles tilbud for hele Askøy. Arbeidstiden til diakonen brukes til
hjemmebesøk, samtaler, sjelesorg, institusjonsbesøk, andakter og soknebud,
komiteer og utvalg og en del store og små enkeltarrangement. Det går også en
god del tid til møter, forberedelse og kontorarbeid. Spesielle tiltak som kan
nevnes er:


Tilrettelagte gudstjenester. Gudstjenester som er spesielt tilrettelagt for
psykisk utviklingshemmede, men det er ønskelig at hele menigheten er med.
Arrangeres 2 ganger vår og 2 ganger høst. Gudstjenestene er i det gamle
kirkerommet i Erdal kirke. Diakoniutvalgene i Ask, Erdal, Strusshamn og Tveit
tar hver sin gang ansvar for det praktiske på disse gudstjenestene. Noen faste
frivillige fra Erdal er med på stort sett alle gudstjenestene. Invitasjon gjennom
brev til hjemmeboende og besøk i kommunale boliger. Det er



AU for diakoniutvalgene. Diakoniutvalgene i Askøy har alle en representant i
en arbeidsgruppe, AU. Vi hadde tre møter dette året. I tillegg var gruppen med
å arrangere:
1.Temasamling for diakoniutvalg og menighetsråd om kirken på Askøy
og innvandrerne våre. Hva gjør vi? Hva kan vi som kirke engasjere oss i? Arve
Hansen Haugland innledet til samtale.
2. Temakveld om sorg. Instituttprest Rune Stray fra Sjelesorgsenteret
på Modum. Samlet en stor forsamling i menighetssalen i Erdal kirke. (Vi nådde
vidt ut både til sørgende, menighetsmedlemmer, ansatte i helse og
omsorgstjenesten i kommunen og ansatte i kirken.)
3. Adventsfest for psykisk utviklingshemmede i Menighetssalene i
Strusshamn kirke. Stort og svært vellykket arrangement. Hvert menighetsråd
støttet dette med 2000 kr. Diakoniutvalgene stilte nesten fulltallige og hjalp til
med alt det praktiske.



Sorggruppe fra november 2013 til mai 2014. Sammen med diakonen var
Hanne Zimmermann Ølberg leder. Første gang vi kjørte en gruppe bare med
ledere fra kirken og i kirken sine lokaler. (Har tidligere hatt sammen med
kommunens psykiatritjeneste og i deres lokaler).



Prostidiakoniutvalg. Diakonen representerer Askøy i et prostidiakoniutvalg
som prosten har tatt initiativ til. I 2014 samarbeidet vi om sorgkvelden i
november, men arrangerte kvelden to ganger. Første kveld på Foldnes og
neste i Erdal
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Pusterom er et stillhetsarbeid som blir arrangert i Ask kirke en tirsdag kveld
hver måned. Tilsvarende arrangement i Herdla en gang hvert semester. Der
kommer en trofast gruppe og vi er mellom 8 og 12 personer hver gang.



Menighetstur. En lørdag i juni arrangerte diakoniutvalgene i Ask og Tveit felles
menighetstur til Fjell. Vi startet med kirkebesøk i Foldnes kirke. Reiste til Fjell
festning og hadde omvisning der og avsluttet med middag på Fjell-ly leirplass.
Til sammen 38 fornøyde deltakere.



Institusjoner og omsorgsboliger. Diakonen har ansvar for andakter på Ask boog omsorgssenter i en turnus med sokneprest Haugland. Vi er der to gang i
måneden. Diakonen har også vært med i samtalegrupper der både vår og
høst. Vi inviterer noen av beboerne som vi tror kan ha utbytte/behov for å
være med i en gruppe og har faste samlinger en gang hver måned. Tar opp
temaer som går på liv, død, tro, sorg og tap, sykdom m.m. I tillegg til diakonen
er kulturarbeider L Syslak eller institusjonsleder L S Lystrup med og ledere
disse gruppene.
Diakonen gjør også fast tjeneste på omsorgsboligene på Ravnanger. Her i et
samarbeid med prostiprest Unneland. Her er det gudstjenester 2 ganger i
måneden etterfulgt av sosialt samvær, kaker og kaffe.



Formiddagstreff. Planlegging, organisering og medvirkning på treffene i
Strusshamn, Erdal og på Herdla.



Gudstjenester. Diakonen har også en liturgisk funksjon og er med på
gudstjenester i menighetene.



Kurs: I august deltok diakonen på Nordisk diakonikonferanse I Keflavik, Island.
Inspirerende å være sammen med mange andre som jobber med det samme
som en selv. Utveksle ideer og få nye impulser.
I september var jeg deltaker på en konferanse i Trondhjem, Hel - en HEL
kirke, et HELT, samfunn, et HELT liv og et HELT menneske. Hvordan kan vi
arbeide mot en kirke for, med og av alle, ikke er et arbeid for spesielt
interesserte, men hele kirkens ansvar? Inspirerende og lærerikt og mange
ideer å ta med hjem til Askøy.

Det å være til stede for enkeltmennesker som trenger deg oppleves som en
hovedoppgave i arbeidet som diakon. I en arbeidsdag som rommer mye og som til
tider kan være svært travel, er det ofte disse enkeltmøtene som blir nedprioritert - satt
på vent. Dette oppleves som en frustrasjon i hverdagen. Askøy kommune er en
kommune i stor vekst og diakoniens tjeneste trengs. Ønske om flere stillinger innen
dette arbeidet er stort.

Strusshamn 19. januar 2015

Jannicke Monstad Hana
soknediakon
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Årsmelding 2013 Herdla, kyrkjelydspedagogen
Trosopplæringen på Askøy 2014
Lyngneset 26 5302 Strusshamn
56157133
tro@kirken-askoy.no
http://www.kirken-askoy.no.
Enhetstype: Fellesråd
Antall sokn i enheten: 5
Fellesråd: Askøy
Bispedømme: Bjørgvin
Medarbeidere

Anita Skjæveland
Kateket
Telefon: 56157133
Mobil: 41648973
Epost: anita.skjaeveland@kirken-askøy.no

Sigrun Landro Thomassen
Menighetspedagog
Mobil: 97150088
Epost: sigrun.thomassen@kirken-askoy.no

Ingvild Augestad Syversen
Menighetspedagog
Mobil: 98423365
Epost: ingvild.syversen@kirken-askoy.no

Pia Merete Arnesen
Menighetspedagog
Mobil: 92684272
Epost: pia.arnesen@kirken-askoy.no
Lars Kristian S. Gjervik
Mentor
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Gjennomføringsfasen (fra: 2014) Totalt antall medlemmer i enheten: 22605
Innbyggere: 28000
Antall døpte siste år: 255
Hovedmål for trosopplæringen (foreløpig)
Barn og unge på Askøy skal leve og vokse i den kristne tro
Kort beskrivelse av trosopplæringen i menighetene:
Planarbeid akkurat startet opp. Noe av arbeidet som det er tradisjon for videreføres og
videreutvikles, og noe nytt startes opp og er under utprøving.
Enheten består av fem menigheter som alle har sitt særpreg, styrker og utfordringer.
Antall personer helt eller delvis lønnet av trosopplæringsmidler:
Kateket 100% av stillingsdel som er lønnet av trosopplæringsmidler
Menighetspedagog 20% av stillingsdel som er lønnet av trosopplæringsmidler
Menighetspedagog 100% av stillingsdel som er lønnet av trosopplæringsmidler
Menighetspedagog 100% av stillingsdel som er lønnet av trosopplæringsmidler
Hvor mange ulønnede medarbeidere er involvert i trosopplæringsarbeidet? Ca. 50
Hvor mange av disse er rekrutterte i forbindelse med trosopplæringsarbeid i 2014? Ca. 15
Samarbeider dere med andre organisasjoner? (kristne barne- og ungdomsorganisasjoner,
andre organisasjoner i nærmiljøet osv.): NMS. NLM. KFUK/ KFUM. KRIK.
Besøk av NMS på Lys Våkenarrangement i Ask.
Arrangement der invitasjoner også er sendt til barn som er med på arbeid drevet av NLM,
KFUK/KFUM.
Konfirmantarbeidet på Askøy er også en del av trosopplæringen
Alle i medlemsregisteret fikk en brosjyre i posten i juni om tidspunkt for innskriving og
konfirmasjon. Da skolen begynte fikk de en omfattende brosjyre. Noen skoler hadde besøk av
presten, men dette er ikke lenger et tilrettelagt møtepunkt for kirken.
I rapporteringen av tiltak under trosopplæringen 2014 er konfirmanttiden rapportert med 60
timer for alle. Det er et anbefalt timetall. På Askøy utgjør leir halvparten av
konfirmantundervisningen. De andre timene er 14 undervisningstimer og 8 gudstjenester som
også inkluderer ministrant -tjenesten der konfirmantene deltar under gudstjenesten med å
bære prosesjonskorset, hjelpe til under dåp, knele ved alteret under syndsbekjennelse/ lese
tekster / ta med mat til kirkekaffen. Det er den lokale soknepresten som har ansvaret for
konfirmantene med unntak av Strusshamn der det er kateketen.
Alle konfirmantene deltok på en konsert i februar med elever fra Kongshaug musikkgymnas.
Konfirmantene var med på KN- fasteaksjon og gikk med bøsser 8. april i sin lokale menighet.
De fleste hadde på forhånd besøk av en gruppe konfirmanter som hadde vært med Kirkens
Nødhjelp til Afrika og hadde med inntrykk derfra til inspirasjon for aksjonen.
Ask menighet hadde 31 konfirmanter – det utgjør 94 % av de døpte, Ungdomsarbeider har
vært med konfirmantene der i 2014. Tveit med 64 konfirmanter – det utgjør 98% av de
døpte har hatt ungdomspresten med. Herdla med 25 konfirmanter – 93% av de døpte og
Martin Øystese har vært frivillig der. Erdal har hatt flere (5) frivillige med for 38
konfirmanter – 86% av de døpte. Strusshamn har hatt 4 frivillige sammen med sokneprest og
kateket på 125 konfirmanter – 86 % av de døpte. Deltakere på MILK (minileder) kurs har hatt
4 timer praksis på undervisningen i tillegg til praksis på en konfirmantleir. Erdal og Tveit
hadde en «bli kjent i kirken» lørdag før presentasjonsgudstjenesten.
Leirarbeidet for konfirmanter hadde ca. 250 deltakere og ca.40 ledere. Ca. 40 ledere og
deltakere på MILK og LED (fortsettelse året etter minilederkurs) var med på PREP samling
første tirsdag i mai med forberedelse til årets leirer. Kateketen administrerer leirarbeidet og
ungdomsarbeider har ansvar for lederoppfølgingen. Menighetene sendte 38 konfirmanter på
Konf.Camp i Etne i regi av Acta og bispedømmet fra lørdag til onsdag i påskeferien med 2
lønnede og 3 ulønnede medarbeidere og 38 til KonfAction i regi av KRIK i Bø i Telemark
ved skoleslutt med 1lønnet og 6 ulønnede medarbeidere. Lokalt arrangerte menighetene
konfirmantweekend på Skjergardsheimen i Øygarden med 48 konfirmanter og 2 lønnede og
11 ulønnede medarbeidere og pinseleir samme sted med 48 konfirmanter og 3 lønnede og 19
ulønnede medarbeidere. 16 sjømannskirkekonfirmanter reiste 4 dager til London med 2
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ansatte, 1 voksenleder og 2 ungdomsledere. 70 konfirmanter hadde sommerleir i 4 dager på
Kongshaug musikkgymnas i Os med 3 lønnede og 17 ulønnede medarbeidere. 18 av årets kull
på 284 konfirmanter hadde ekstra undervisningskvelder med siste samling knyttet til G:19 30.
august ved kateketen. På egne leirer er prestene med fordi det utgjør en del av
konfirmantundervisningen. Avspaseringsordningen for disse er ikke i samsvar med behovet.
Fadderhilsen i posten
Alle døpte fikk rundt 1-års dåps dag brev til foreldrene om at den valgte kontaktfadderen nå
fikk et brev fra menigheten med en hilsen i anledning dåpsdagen. Denne anbefales det å
markere når fadderen kommer på besøk. Menighetens hilsen er et trykk med kveldsbønnen:
«Kjære Gud jeg har det godt» og et bønnekort til fadderen. Dåpsbarna for ett år siden blir
også nevnt ved navn under forbønnen på nærmeste gudstjeneste. Ved 2 års dåpsdag fikk
kontaktfadder tilsendt et spiseunderlag med bordvers: «O du som metter liten fugl «og ved 3
års dåpsdag – en CD som er lokalt produsert med gamle og nye barnesanger til bruk i
trosopplæringen i hjemmet. Dette er tiltak som det ikke kan rapporteres på fordi det ikke er
knyttet til at barnet møter opp. Det er likevel rapportert i år fordi menighetene bruker mye tid
og ressurser på tiltaket og regner det som en håndsrekning til hjemmet i arbeidet med å gi
barnet mulighet til å leve og vokse i den kristne tro.
Babysang i Erdal kirke, ledet av kantor Gerd Inger Eide Yddal, der Pia og Ingvild tok over på
slutten. Ask: 0 barn Erdal: 36 barn, Strusshamn: 20 barn, Tveit 9 barn.Herdla:1 barn.
Barnekorene i menighetene er et viktig arbeid for barn og samtidig i mange tilfeller et
verdifullt møtested for foreldre. “Stjernegnisten” i Ask, “Miniglimt” i Erdal, “Superkids” og
“Koret på sporet” i Strusshamn er gode miljøer der barna samles hver eller annenhver uke.
Alle barnekorene er med på gudstjenester. Småbarnstreff på onsdager i Tveit kirke ledes av
kirketjener Erita Gangdal.
Alle fireåringer fikk brev i posten med tilbud om kirkebok ved invitasjon til spesielle
familiegudstjenester. Så mange fikk kirkebok: Ask: 5 barn, Erdal: 21 barn, Strusshamn 57
barn. Tveit: 33 barn, Herdla: 17 barn.
I Strusshamn ble det stor suksess med 30 frammøtte 4 –åringer og andre barn i tillegg til
familie på «minigudstjeneste» for 4-åringer kl. 13.00 -13.30 med kirkekaffe. Denne dagen var
invitert til på forhånd slik at det var vanlig familiegudstjeneste først. Den var også godt
besøkt, men neste gang bør det være etter en vanlig høymesse. 4 –åringen drukner lett i en
lang høymesse, og må vente så lenge på bok at vi ikke ser dem igjen før de er konfirmanter.
Førsteklasses lørdag og 6-årsbok på skolestartgudstjeneste søndag
Ask:–lørdagsprogrammet ble sammen med Tveit p.g.a liten oppslutning; 4 barn. På søndag
fikk 5 barn bok+ 4 senere. Erdal: Bare skolestartgudstjeneste med 13 barn i målgruppen.
Strusshamn: 24 på lørdag og 36 på søndag. Tveit: På Førsteklasses lørdag deltok 2 barn –
søndag 12 barn. Opplegg på en av skolene for de samme barna på lørdagen forhindret noen
fra å komme. Herdla med skolestartsgudstjeneste med 4 barn i målgruppen. Våren 2014
deltok 10 barn på Ask kirke sin seksårsskole/dåpsskole med 7 samlinger.
Tårnagenthelg for 8 åringer bare i Ask: 9 barn (31 % oppslutning), 2 ansatte kvinner inkl.
presten, Ulønnede: 5 kvinner og 3 menn.
“Etter skoletid-klubben” i Erdal kirke som ble satt i gang september 2012, har stabilisert
seg. Barn, foreldre og skolen er svært fornøyd med tilbudet. Deltakerantallet har ligget på 3040. Høsten 2014 deltok 12 jenter 18 gutter, ulønnede medarbeidere er 10 kvinner og 3 menn
og til andakter/trosopplæring 1 mann (presten) og 2 kvinner. Det var 11 samlinger. Deltaking
på en gudstjeneste i høst.
“Lys våken” for 11 åringer har vært godt gjennomført i Ask og Herdla. Men ble i år utvidet
til Tveit og Erdal – der gjennomføringen i Erdal finner sted i januar 2015. Dette gir mulighet
til samarbeid både med foreldre og med ungdommer fra lederkursene. Ask: 11 barn (50% av
de døpte) Ansatte: 3 kvinner, ulønnede: 4 kvinner og 3 menn Erdal : i 2015, Tveit :35 barn
(47% av de døpte) Ansatte: 2 kvinner og 1 mann (presten), ulønnede: 3 kvinner og 1 mann.
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Herdla: 10 barn (31 % av de døpte) Ansatte:2 kvinner og 1 mann, ulønnede:5 kvinner og 2
unge menn. Erfaringen tilsier at det trengs mange villige hender. Gode rutiner og nattevakter
som oppfyller kravet om barneomsorgsattest. Dette må det jobbes videre med.

Trosopplæringsutvalget har sitt mandat fra menighetsrådene og der sitter Otto Arne Utkilen
(Ask), Bodil Birkenes (Erdal), Linda Guttormsen og Nina Follesøy (Strusshamn), Vibeche
Skotnes(Tveit) og Rune Øystese (leder) (Herdla). I tillegg har de nye menighetspedagogene
vært med på alle møter hittil. Kateketen er sekretær og møtene holdes hver måned. Utvalget
koordinerer planarbeidet og hadde som sitt store prosjekt i 2014 å invitere foreldre på Askøy
til å si hva de ønsker for barna på Askøy og hva kirken kan gjøre for barna nå når vi har fått
trosopplæringsmidler. Det ble invitert fra lister over de som mottok 4- årsbok, deltok i
barnearbeid og de 500 brosjyrene ble også delt ut utover dette. Tilbudet sto i Askøyværingen
med distribusjon til alle husstander og innslag på distriktssendingen. Det var et gratis
hotellopphold på Westland hotel i Lindås fra 18.-19.oktober og mange ansatte var med i
tillegg til en god del fra den indre kjerne og noen andre. Hovedinntrykket er at helgen skapte
energi hos de 30 som deltok og ikke tilsiktet kan det nå bli tilbud om barnekor på Tveit og
Herdla, gruppe for konfirmanter med skilte foreldre og motivasjon for dem som driver med
«Stjernegnisten» korarbeid på Ask. Rune Øystese ledet oss gjennom en lang prosess og
filosof Henrik Syse inspirerte. Det som sitter igjen er folks ønske om en inkluderende
gudstjeneste for alle med mer variasjon i musikk, der alle, men særlig barna blir sett og tatt i
mot som gudstjenestedeltakere. I tillegg ønsket folk om mulig å knytte trosopplæring til det
kontinuerlige arbeidet for barn og unge i menighetene.

”Saman vil vi ære Den treeinige Gud –
ved å forkynne Kristus, byggje kyrkjelydar, fremje rettferd.”

For Herdla sokneråd

Karen Skråmestø
Leiar

Helge Heggernes
skrivar

11

Regnskapsoversikt Herdla sokneråd
2014
Budsjett 2015
Budsj Utgifter
Inntekter
regn 2013
regn 2014
1
12 873.90
11 460.23 0.00
12 000,00

11150

Bevertning

1 1200

Annet forbruksmatr. / råvare

1 480,75

1 677.20

0.00

1 000,00

11206

Blomster

3 820,00

271.00

0.00

2 000,00

1 1207

Kjøp av tjenester

17 050.00

8 000,00

0,00

6 000,00

1 1 300

Post Banktjenester telefoni og datalinjer

1 840.80

1 162,00

0,00

1 400,00

1 2000

Inventar og utstyr

140 798,00

16 744,00

0.00

2 000,00

1 2400

Serviceavtaler og reparasjoner

4 455.00

0,00

0.00

13400

Refusjon - Fellesrådet

0,00

41 400,00

0.00

0,00

1 3700

Refusjom - Til Andre

1 262.44

0,00

0.00

0,00

14650

Overføring av ofringer innsaml.midler til andre

48 128.00

50 666,00

0.00

45 000,00

1 4660

Fasteaksjonen

30 338.00

38 981,00

0,00

35 000,00

14700

Tilskudd - Gaver til andre

25 160.00

35 092,00

0.00

25 000,00

14701

Dåpsopplsring/Trusopplæring

11 538.00

0.00

0.00

3 000,00

14702

Brudebibler

1 475,00

1 180.00

0.00

1 200,00

15800

Rcgnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)

29 240.16

0,00

0.00

16200

Betaling fra deltakere

0,00

-4 760,00

0,00

1 6200

Salg av varer og tjenester

-10 465,00

-300,00

0,00

300,00

1 6300

Husleieinntekter. utleie av lokaler festeavgift

-16945.00

-7 750,00

0.00

5 000,00

1 7400

Refusjon - fra Fellesråd

-2 200.00

-1 500,00

0.00

1 000,00

1 7700

Refusjon - fra andre

-1 349.46

0.00

0.00

0,00

18600

Offer Innsamlet lil egen virksomhet

-53 798.00

-25 454,00

0,00

20 000,00

18650

Offer Innsamlet ti! annen virksomhet

-48 128.00

-50 666,00

0.00

45 000,00

1 865 1

Inntekter v/konserter

-12875.00

0.00

0.00

0,00

18660

Fasteaksjonen Kirkens Noødhjelp

-30 338.00

-38 981.00

0,00

35 000,00

1 8700

Tilskudd - Gaver fra Andre

-2 230.00

-29 079,00

0.00

25 000,00

18750

Gave til flygel

-117988,00

0.00

0.00

1 8760

Salg av Jubileumsbok 2013

-33 000.00

-13 500,00

0.00

1 9000

Renteinntekter

-143,59

-98,28

0,00

21010700

Regnskapsmessig overskudd

220 848,96

-41 732,86

0.00

Sum utgifter totalt

0.00

0,00

0,00

Sum inntekter totalt

0.00

0,00

0,00

138 300,00

220 848,96

0,00

0,00

4 700,00

Sum netto totalt

-•

21010700 Driftskonto Dnb bank ASA 0530.20.91327
23299007 Skyldig offer

Budsj
regn 2013
regn 2014
1
220 848,96
38 516 0,00
-2 400,00

-2 400,00

0,00

-140 600,00

0

0,00

-77 848,96

-36 116,10

0,00

Sum utgifter totalt

0,00

0,00

0,00

Sum inntekter totalt

0,00

0,00

0,00

Sum netto totalt

0,00

0,00

0,00

23299020 Utgående for flygel til AKF
25990000 KAPITALKONTO
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5 000,00

2 000,00

133 600,00

