ÅRSMELDING
2019
Jørpeland menighet
ÅPEN KIRKE – LEVENDE TRO

1

Jørpeland sokneråd
Soknerådsvalg 9. sept. 2019 Valgt for perioden 2019-2023.
Nytt sokneråd ble konstituert i møte 16.10.19.
Leder: Jon V. Engeland
Nestleder: Odd F. Bjerga
Øystein Strømsnes
Inger Lise Alfarnes
Ingvild Rygh
Tor Jan Aarstad
1.vara Jette Gjørøy
2.vara Silje G. Gundersen
Jørpeland sokneråd har hatt 8 møter og behandlet 59 saker.

REHABILITERING JØRPELAND KYRKJE
Fra Fellesrådets årsmelding 2018: «Jørpeland kyrkje frå 1969 er på mange måter et
godt og tjenlig bygg, men samtidig krevende å holde vedlike. I 2018 fikk vi på plass
nytt kjøkken og nye ytterdør og ny dør mellom våpenhus og kirkeskipet. Dei nye
dørene har mer glas, slik at det er mer innsyn og kirken fremstår mer åpen. Arbeidet
med å rehabilitera kjellaren starta også på tampen av 2018 og vil ble fullført våren
2019»
JØRPELAND KIRKE 50 ÅR i 2019
24. oktober 1969 la biskop Olav Hagesæther ned grunnsteinen til Jørpeland kirke og
det ble invitert til vigslingsgudstjeneste 24.august 1969. «Vigslingsdagen 24. august
1969 vart ei høgtid folket vil minnast med glede og takksemd» skrev Stavanger
Aftenblad etterpå.
Det ble invitert til jubileumsgudstjeneste søndag 25. august 2019.
Det ble fin feiring der våre tidligere prester, Ingvar Dragsund og Geir Øy deltok.
Jørpeland musikkorps spilte både før, under og etter gudstjenesten. Det var også
aktiviteter for barn ute etter gudstjenesten. Det var fint vær og kirkekaffe med stor
marsipankake og pastasalat ble servert ute ved kirkeklokketårnet.
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GUDSTJENESTER
I Jørpeland kirke er det gudstjeneste nesten hver søndag, samt helligdager.
Om sommeren er det gudstjeneste hver tredje søndag.
Det er gudstjeneste kun en av to søndager før og etter at skolen har vinter- og
høstferie. I alt var det 47 gudstjenester i Jørpeland kirke.
Talene i gudstjenesten blir tatt opp og lagt ut på www.soundcloud.com.
Årsmøte - Det var visjonsgudstjeneste med årsmøte og kirkemiddag søndag 17.3.19
Jubileumsgudstjeneste 25. august kl 1100.
Tjenestehefte: Tjenesteheftet gir en semesteroversikt over gudstjenester og
tjenester knyttet til gudstjenestene.
Vaulalidag - 18. august. Normisjon og Strand kyrkjelyd samarbeider om
gudstjeneste og misjonsmøte på Vaulali for prostiet.
50-årskonfirmanter - Det ble invitert til konfirmanttreff søndag 29. september med
gudstjeneste kl. 11 og middag på Verkshotellet etterpå. Jon Engeland og Kate Årstad
var verter under middagen. Bilde av konfirmantene ble satt inn i lokalavisen
Strandbuen.
Allehelgensdag 3. nov. var det gudstjeneste og søndagsskole kl 11 og
minnegudstjeneste kl 18 der vi inviterte vi til gudstjeneste for å minnes de som har
gått bort dette året.
På Idse- og Idsal bedehus:
Familiegudstjeneste 2. juni og adventsamling 1. søndag i advent, 1. desember.
Jørpeland Kr. Juniorkorps øver på Kraftverket og har nå fått flere nye musikanter.
Korpset har deltatt i gudstjeneste og også vært sammen med søndagsskolen vår.
Jørpeland Musikkorps deltok i gudstjeneste på Jubileumsgudstjenesten,
konfirmasjonsgudstjeneste og julaften.
Eritrea menighet har messe i Jørpeland kirke i lørdager fra kl 9 – 12. I 2019 var det
også 4 større feiringer med julefeiring og dåp.
Katolsk messe: Kirken ble leid ut til katolsk messe 5 lørdager kl 16-18.
Vigsler og særlig begravelse m/samtale er en plass kirke og tro kommer i
berøring med hverandre.
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Statistikk
Jørpeland
menighet
Antall døpte
Vigsler
Gravferder
Konfirmanter
Innmeldte i DnK
Utmeldte i DnK
Antall gudstjenester
Gj.snitt frammøte

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

84
11
41
80
0
5
48
192

47
16
42
75
0
2
48
221

67
8
48
101
0
10
49
222

66
9
48
88
0
27
50
224

62
6
34
104
3
64
54
223

45
10
45
71
2
34
52
191

63
8
34
78
4
18
52
206

43
11
51
94

49
178

23

23

26

24

26

24

22

22

103

120

121

112

110

117

119

122

366956 379 576

411 096

86 309 107 386

117 532

346 300 391 381 432 825 449 460 485 550 575 400
104 866 154 277 145 225 47 993

548 110
0

(på gudstj i kirken)

Gudstj med
nattverd
Gj.snitt nattverd–
gjester i kirken
Gaver (kollekt i
gudstj)
Av dette til eget
arbeid
Givertjeneste
Til flyktningearbeid

281 620
85 992
296 800

Husgrupper voksne

23

30 8709 339 064 350 846 355 051
72 025 104 343

25

77 963 102 625

25

26

29

30

31

Ungdomsgrupper
Tweensgrupper

33
3
2

Oversikt over innsamlet kollekt/takkegaver i gudstjenesten:
Offer/innsamlet til annen virksomhet

293 564,00

09.06. Sat-7

5 280,00

16.06. Normisjon

4 008,00
4 778,00

20.01. Sat-7

7 140,00

14.07. Stefanusalliansen

27.01. Normisjonsprosjekt, Senegal

10 790,00

04.08. Normisjonsprosjekt, Senegal

8 910,00

03.02. Normisjonsprosjekt, Nepal

8 116,00

25.08. Sat-7

21 392,00

10.02. Evangeliesenteret

13 331,00

20.10. Ungdomskoret

8 362,00

17.02. Bibelselskapet

6 966,00

27.10. Søndagsskolen Norge

6 435,00

03.03. Stefanusalliansen

7 651,00

03.11. Pakistan v/NMS

20 074,00

17.03. Ungdomskoret

8 628,00

10.11. Stefanusalliansen

3 091,00

24.03. Stefanusalliansen

5 650,00

24.11. Søndagsskolen Rogaland

8 782,00

31.03. Normisjonsprosjekt, Senegal

4 280,00

02.12. Lokalt speidararbeid

8 412,00

07.04. Hope for Justice

9 950,00

09.12. Ungdomskoret

8 673,00

14.04. Sat-7

4 656,00

24.12. Mama Maggie-prosjekt

25 937,00

21.04. Israelsmisjonen

9 190,00

24.12. Kirkens Nødhjelp (2 stk gudstj)

32 365,00

28.04. Sat-7

5 981,00

25.12. NMS

4 780,00

19.05. Stefanusalliansen

3 700,00

26.05. Normisjonsprosjekt, Senegal

6 746,00
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REGNSKAP 2019 - Jørpeland sokneråd
INN
Innsamlet takkegave/kollekt til andre i gudstjenesten
Innsamlet til andre. Fasteaksjon og flyktningearbeid
Gave/kollekt til eget arbeid (menighetsarb) i gudstj
Givertjeneste
Egenbetaling
Billettsalg
Refusjon frå staten (MVA)
Tilskudd og gaver
Andre inntekter
Sum inntekter

293
157
117
548
5

564,00
425,00
532,50
110,00
603,00
0
22 271,00
73 665,00

5 000,00
1 223 170,50

UT
Overført innsamlet gave/kollekt til andre
Overført innsamlet til andre. Fasteaksjon og flyktningarbeid
Lønnsutgifter
Driftsutgifter/menighetsarbeid:
trosoppl, materiell, gaver, diakoni, kurs, honnorar, mat,
kirkekaffe etc.
Sum utgifter

293 564,00
276 427,45
697 652,00

191 379,33
1 459 022,78

Brutto årsresultat

-235 516,28

Renteinntekter
Netto driftsresultat/Bruk av disp fond
(Disp fond fra 2018: kr 303 700,30)

10 332,00
-225 520,28

Disposisjonsfond til 2020: Kr 78 180,02
TROSOPPLÆRINGSMIDLER
INN: Tildelte trosopplæringsmidler
Ut: Lønnsutgifter

511 000,00
511 000,00

Ansatte i Jørpeland sokn:
Sokneprest:
Menighetsforvalter:
Organist:
Kateket:
Trosopplærer:
Diakonileder:
Vaktmester/kirketjener:
Kirketjener:
Kirketjener i gudstj:
Kirkeverge:

Bård Boye
Gro W. Nag
Ragnvald Sørensen
Mia Raustein
Elin Fiskå Skårland
Mette Boye
Dima Sivertsen
Jan Langeland
Eilert Rørheim
Trond Hjorteland
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MISJONSPROSJ EKT :
NMS Sat7/Midtøsten: «Vi er med på å spre evangeliet både via satellitt, internett
og bibler i en region som delvis er stengt for kristen misjon. Å gjøre Guds kjærlighet
synlig på Tv»
Vi kjøper håndsydde dåpsservietter fra NMS (kr 50 pr stk) for å støtte kvinnearbeid
på Madagaskar.
Stefanusalliansen - Mamma Maggie Gobran står bak et stort arbeid blant barn og
fattige familier på søppelfjellet i Kairo, Egypt. Barn støtter arbeidet med å gi penger
på Søndagsskolen. Julaften kl 15 ble det samlet inn gave kr 25.937,-til Mamma
Maggie prosjektet.
Senegal - Støtte til Andres og Kari Jøssang i Senegal gjennom Normisjon fra 1.1.20

KORET HARMONI:
Koret består av ca 40 medlemmer. I 2019 hadde Harmoni 4 konserter, to
gospelkonserter sammen med Alonzo Berry og Christian Bishop, og to julekonsert
sammen med Christian Ingebrigtsen. I forbindelse med gospelkonserten og besøk fra
USA, arrangerte koret en workshop der Jørpeland Ungdomskor og sanginteressert
ungdom i kommunen var spesielt invitert. I tillegg arrangerte de “Vi synger julen inn”
i samarbeid med stab og frivillige i menigheten.
ALPHA-KURS
Nytt kurs startet opp i september måned hjemme hos Oddbjørn og Torhild Næss på
Solbakk. Det ble dekket på til nærmere 30 personer og kurset hadde 3 grupper.
HUSGRUPPER
Jørpeland menighet har 34 husgrupper. Målet er at husgruppen vil være en plass der
troen kan vokse og at gruppen kan inkludere nye i det kristne fellesskapet. Gruppene
samles i hjemmene ca. hver 3. uke. Hver husgruppe har leder/kontaktperson og er
solide og gode fellesskap for 230 personer.
Mødre i Bønn: Oppstart av «Mødre i Bønn» gruppe som samles til bønn i kirken
annenhver mandag. Mer info om mødre i bønn «momsinprayer.no«.
Kvinnenes internasjonale bønnedag. Hvert år andre fredag i mars.
Frelsesarmeen, Klippen, bedehuset og kirken samarbeider om denne bønnekvelden
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DIAKONALT ARBEID
ÅPEN KIRKE: Vi har ÅPEN KIRKE hver mandag fra 20.00 – 21.30. Den ene
mandagen er det lovsang og mulighet til forbønn. Den andre er det STILLE KVELD
med en kirkevert som åpner kirken / tenner lys og legger til rette for at folk bare kan
komme innom.
BESØKSTJENESTE: Vi har rundt 5 personer som er med i besøkstjeneste.
FORBØNN OG SAMTALE: Det ble gjennom året gitt tilbud om forbønn og
samtale/sjelesorg/veiledning til enkeltpersoner og ektepar.
HILSEN TIL JUBILANTER: Jubilanter får blomsterhilsen og besøk av kirkekontakt
når de fyller 90 og 100 år.
SORGGRUPPE: To sorggrupper er gjennomført i høst med gode tilbakemeldinger.
Sorggruppelederne var også med på planlegging og gjennomføring av
minnegudstjenesten 3.11.19 kl 1800.
FAMILIE- OG SAMLIV: Det ble ikke arrangert samlivskurs i regi av Jørpeland
menighet i år, da vi ønsket å støtte opp om Klippens samlivskurs. Det planlegges nytt
samlivskurs «7 kvelder om å være 2» høst 2020.
ÅPEN DØR – Kafe og arbeid med og for rusavhengige. Åpen Dør har fått eget hus i
løpet av året og har flyttet inn i «gryhuset». Diakonen har i samarbeid med Klippen
ansvar for å holde kontakt med dem.
«I MAMMAS MAGE»: Arbeidet har av ulike grunner lagt litt nede, men diakonen har
hatt kontakt med dem og vil fortsatt være en kontakt videre.
GODHETSUKE: Det ble gjennomført godhetsuke i juni med ca 50 deltakere og like
mange oppdrag. Vi ser at dette har stor betydning både for de som deltar som
hjelpere og de som blir hjulpet.
Agenda1: Det var Agenda1 samling på Kraftverket fredag/lørdag i mars og i oktober.
Vårt barnelederteam og team fra NLM og fra Forsand var med på ledersamlingen
dette året.
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TROSOPPLÆRING 0-12 år
Babysang: hver mandag kl. 1130 i kirken (ikke i skolens ferier). Babysang er et godt etablert
trosopplæringstiltak. Babysang blir ledet av organist og trosopplærer. Nærmere halvparten
av dåpsforeldre er innom babysang og gjennomsnittlig 12 barn med voksen møter hver uke til
sang og fellesskap.
Småbarnssang: mandager kl.1015. Småbarnssang ble startet i januar 2016 etter
forespørsel fra foreldre til barn som var for store til babysang. Vi hadde «prøveperiode» til
påsken 2016, men det ble godt mottatt og oppmøte var stort, så vi har fortsatt hele året.
Småbarnssang blir ledet av organist og trosopplærer. Ca. 15 barn med voksen møter til sang
og fellessang.
Søndagsskolen i kirken – Jubel og Dig Deeper
Dette er egne samlinger for barn under gudstjenesten. Jubel: 3 år til 3. trinn og Dig Deeper:
4.trinn og oppover. Det har vært barneopplegg ved 29 gudstjenester dette året. Det var til
sammen 10 frivillige som drev dette arbeidet! Det er i gjennomsnitt mellom 40-75 barn til
sammen. Målet er å undervise fra Bibelen, gi barna et personlig forhold til Jesus, og at de får
en følelse av å høre til menigheten som en storfamilie.
Høsten 2019 startet vi opp med «drop-in» søndagsskole kl.11.30 hver søndag det er
søndagsskole. Det er et tilbud til foreldre som ønsker at barna skal gå på søndagsskole, men
som ikke ønsker å gå i gudstjenesten. Det er egen inngang i kjelleren. Det er ikke skikkelig
etablert enda, men det jobbes med saken i barnelederteamet.
Deltakelse i gudstjenesten – barn
Barna har forskjellige oppgaver/tjenester i forbindelse med gudstjeneste.
Barna deltar bland annet som forsangere, dåpsmedhjelpere, kirkevert, nattverd, «Singa» og i
prosesjon.
4 års boka:
Vi delte ut bok til 4-åringene («Fest på slottet») i gudstjenester vår og høst. Vi hadde 4
«vanlige» gudstjenester for utdeling, der foresatte/barn får invitasjon til dåpsgudstjenester og
vi deler ut bok til ca 10 barn hver gang. Barna får da mulighet til å være med på
søndagsskolen og få en smakebit av samlingen.
Gospeltweens er en forsangergruppe ut fra Dig deeper for 7. og 8.klasse, men som fungerer
som en husgruppe. De har øvelse annenhver onsdag, der de øver inn sanger til gudstjenester
de skal delta på, samt solosanger. Stort fokus på bibel og bønn.
GuttaKrutt er en aktivitetsbibelgruppe for gutter i 6. og 7. klasse. Startet opp våren 2019,
og har samlinger på Kraftverket annenhver onsdag.
Barnetorget ble for første gang arrangert i kirka. Har tidligere blitt arrangert på Klippen,
men er et samarbeid mellom flere kristne organisasjoner på Jørpeland. Dette er et
arrangement med formidling, konsert og mange aktiviteter som barn kan delta på.
Sanggruppa Seven var med, og det ble samlet inn penger til Andres og Kari Jøssang sitt
prosjekt i Senegal. Det var ca 200-300 innom kirka denne dagen.
Dåpsskole for 1. klassinger
Menigheten inviterte til dåpsskole fem onsdager fra feb-april, for 1.klassinger.
20 barn fikk opplæring i sentrale bibelfortellinger, mat, lek og hobby.
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Trinn 3-dag ble invitert til en dag i kirken en skolefridag 15.nov. Det var for få påmeldte, så
vi måtte avlyse tiltaket.
Etter skoletid
Mandagene i mai og i oktober (kl 12-14) arrangeres «Etter skoletid» for barn i 5.-7.klasse. I
gjennomsnitt 32 barn møtte opp på Kraftverket for å få mat, gjøre lekser, spille spill, leke og
høre/ delta i en andakt. Voksne var med på ulike oppgaver/ ansvarsområder.

TROSOPPLÆRING 13-18 år
Konfirmantarbeid
Våren 2019 var det 93 unge som fullførte konfirmantopplegget.
Fra konfirmantåret 18/19 kan dette nemnes:
 Undervisning i storgruppe i kirken
 Grupper etter undervisningen med ungdommer som gruppeledere
 Nattcup på Forsand sammen med menighetene på Strand, Forsand og Hjelmeland
 Innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp i april
 Weekend-tur til Furutangen i sept.
 Deltakelse i gudstjenesten
Konfirmantleder
 10 konfirmantledere (ungdommer og voksne) er med på konfirmantundervisning og leder
små grupper for konfirmanter.
 Lederne får oppfølging før og etter hver konfirmanttime.
Konfirmanter i tjenestegrupper
Konfirmantene deltar på i alt 8 gudstjenester i konfirmanttiden.
På våren (mars-april) var konfirmanter med i ulike grupper og arrangementer som deltakere
eller medledere (prosjektor i gudstjeneste, husgrupper, ungdomskor, Klippen og
fredagsklubben). Ungdommene får lære seg diakoni i praksis og fordyper seg i troen.
Ungdomsledere og voksne har ansvar for å lede konfirmantene i disse gruppene. Vi ønsker at
flest mulig av konfirmantene skal fortsette i et kristent fellesskap etter konfirmasjonstiden. Vi
ser at mange flere konfirmanter ble med i gruppene etter konfirmasjonstiden.
Husgruppe for ungdom
2 nye husgrupper for ungdom ble startet opp etter konfirmasjonsåret. Det er nå 3
ungdomshusgrupper som møtes ca. annenhver uke hjemme hos gruppeledere/ foreldre. Det
arbeides med å starte flere nye husgrupper for ungdom etter konfirmasjonstiden.
Klubb for ungdom med hjelpebehov Klubben Klubbkveld for ungdom i alderen 13-30 år
siste tirsdagskveld i måneden i Jørpeland kirke. Frammøte ligger jevnt på 40 stk. Det er 8
voksenledere fra Jørpeland og Tau og samlingen har ulike aktiviteter. Klubben deltok i
gudstjenesten søndag 17. nov.
Ungdomskor
Ungdomskoret øver i kirken hver onsdag og har deltakere fra 8. trinn – 1. videregående. I
gjennomsnitt møtes 15-20 ungdommer på øvelsene. Ungdomskoret har hatt helg med
workshop, Oslo-tur og deltatt på gudstjenester. Koret synger sanger fra ulike sjangere.
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SKOLE- BARNEHAGE SAMARBEID
- 2. trinn på Resahaugen: Påskevandring i kirken, der de får et møte med hendelsene i
påskeuken.
-5. trinn på Fjelltun skole: Pinsevandring i kirken med bibelutdeling.
-Skole/barnehage gudstjenester I advent deltok alle barnehagene og skolene på
julegudstjenester. Ca. 1500 barn og unge deltok på gudstjenestene i desember. Elevene var
med på planlegging og gjennomføring.

SPEIDERARBEID
KFUM/KFUK speidere er med på 2 gudstjenester pr år. Oppdagerne er for gutter og
jenter fra 1. til 2. trinn. Samlingene er utendørs eller i kirkekjelleren onsdager kl.
17.45. Stifinnerneer for gutter og jenter fra 3. til 4 trinn. Samlingene er utendørs eller
i kirkekjelleren hver onsdag kl. 17.30. Vandrerne er for gutter og jenter fra 5. til 10.
trinn. Samlingene er i kirkekjelleren eller utendørs tirsdager kl. 17.30.
Speidergruppen hadde i 2019 over 61 registrerte medlemmer fra Jørpeland, Tau og
Forsand.
NSF-speidere
NSF-speidarar er også med på 2 gudstjenester pr. år. Strand Jørpeland speidergruppe
er i sitt 100. år og har fire enheter:
Beverspeidere 1-2 klasse, Småspeidere 3-4 klasse, Speidere 5-10 klasse, Rovere fra
10 klasse. Gruppen har pr 31.12.19 113 medlemmer og holder til på Jørpelands Brug.
Arbeidet med oppgraderingen av Jørpelands Brug har fortsatt i 2019 og det er lagt
ned over 1.900 dugnadstimer. Speiderne har sin egen speiderhytte i Mosli.
Speidergruppen er 100 år 27.08.2020 og skal i løpet av året markere jubileet.

PREIKESTOLEN
«Preikestolen er felles kyrkjeblad
for Strand, Forsand og Hjelmeland.
Bladet kjem i eit opplag på ca 7.400 blader
og går ut til alle husstandar i Strand,
Forsand og Hjelmeland kommunar samt ca 40 utanbygds abonnentar.
Annbjørg Strøm Haukalid var redaktør og
Marton Fiskå blei ny grafisk formgivar etter
Ona Søyland frå og med nr 2-19 for bladet.
I 2019 blei det gjeve ut 5 nummer.
Det kom inn kr. 168 825 i frivillig
abonnement (frå ca 630 husstandar) og
kr. 74 260 i støtteannonsar frå bedrifter.
I styret for Preikestolen sit:
Kyrkjeverje i Strand - Trond Hjorteland
kyrkjeverje i Hjelmeland - Reidunn Ferstad
kyrkjeverje i Forsand - Siv Fossan
prost Sigrid Sigmundstad, redaktør Annbjørg Strøm Haukalid«
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VERDIDOKUMENTET
Grunnlaget for alt vi er og gjør er relasjonen til den treenige Gud
For Jørpeland menighet er det viktig at:
1. Vi taler og lærer på en måte som tar Bibelen og mennesker på alvor,
og lar det bli en forskjell i livet.
2. Alle blir sett og møtt på en god måte, og inkludert i fellesskapet.
3. Vi bygger en kultur med godhet og omsorg for hverandre som
preger hele menigheten, og som forandrer byen vår.
4. Vi har en stil og form som tar vare på mangfoldet, hvor hver enkelt
kan føle seg hjemme.
5. Vi er en menighet som samler alle generasjoner – og som samtidig
har et særlig fokus på barn og unge.
6. Vi er èn menighet på Jørpeland, og ønsker å stå sammen med
andre lokale forsamlinger i bønn, tjeneste og misjon.

Vi vil jobbe for at:
7. Alle modnes i relasjonen til Gud og mennesker – relasjoner preget av
nåde og takk.
8. Alle er trygge på hva som er sin tjeneste og hvordan tjene sammen
med den treenige Gud.
9. Alle tar imot Guds nåde og Hans nåde preger synet på livet, døden
og evigheten.
10.Alle tar steg ut for å nå nye mennesker og inkludere dem i
fellesskapet.
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