DEN NORSKE KIRKE
Gulset menighetsråd

Årsmelding for 2015 - Gulset menighet
2015 – et godt år med nye utfordringer.
Dette året har inneholdt to korjubileer, Glavox 25 år og G-Vox 30 år, velkomst for ny sokneprest og
ungdoms- og kommunikasjonsmedarbeider, avskjed med administrasjonsmedarbeider og skifte i
sekretærstillingen. Ved Kirkevalget 2015 fikk vi også et nytt menighetsråd. Dette markerte også
starten på det nye soknet; Gulset og Skotfoss menighet. Selv om sammenslåingen av de to
menighetene først formelt skjedde pr. 1.januar 2016 gikk menighetene til valg på et felles
menighetsråd.
Nytt menighetsråd
Det nye menighetsrådet som ble valgt 14. september fikk følgende sammensetning:
Medlemmer:
Morten Bergheim (Skotfoss)
Håvard Heines (Gulset)
Liv Marie Skilbred Pettersen (Skotfoss)
Camilla Hesselberg Nordstrand (Gulset)
Audhild Norendal (Gulset)
Toril Solli Haugen (Skotfoss)
Mads H.M. Abrahamsen (Gulset)
Ole Martin Thelin (Gulset)
Varamedlemmer:
Sigleiv Green-Våga
Kjellaug Moen Liane
Signe Marie Aaslund
Alf Ivar Berg
Knut E. Erichsen
De som var med i Gulset menighetsråd inntil 1. november (og som ikke stilte til gjenvalg) var
følgende:
Medlemmer:
Nils Helge Rørå
Anne Marie Listaul
Reidar Flaatten
Magne Hågan
Trude Myhra
Øyvind Drangsland
Varamedlemmer:
Bente Gomez
Mona Hylton (perm.)
Ida E. M. Vestergaard
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En stor takk til dere som har vært med i Gulset menighetsråd 2011-15!
Kor-jubileer
Gla’vox ble startet av vår kjære musikkmedarbeider, Odd S. Jacobsen da han kom som organist til
Gulset for 25 år siden. Jubileet ble markert med konsert med tidligere medlemmer som gjester og
CD-utgivelse. Menigheten er glad for å ha et så bra barnekor som del av sin virksomhet.
G-Vox feiret 30 år med sang-gudstjeneste og jubileumsfest i november. G-Vox har som voksenkor i
Gulset menighet hatt stor betydning for sang- og musikklivet i menigheten.
Gudstjenestedeltakelse:
Gudstjenestedeltakelsen sank i fjor med 4,7%. Statistikken viser også at det ble avholdt en del færre
gudstjenester enn året før. Noe av dette kan skyldes midtukegudstjenester holdt i regi av
Nærmiljøsenteret hvor det ble holdt flere i 2014 enn i 2015. Positivt i utviklingen er at det stadig er
nye ukjente ansikt i benkeradene. Her har menigheten en stor mulighet til å knytte til seg flere.
Dåp:
I Gulset menighet sender vi invitasjon til dåp til alle nyfødte barn hvor en av foreldrene er medlem
av Den norske kirke, da regnes barnet som tilhørende Den norske kirke og blir medlem først når
barnet er døpt.
For Gulset ser tallene slik ut over de siste årene:
Årstall Antall invitasjoner sendt ut
Antall døpte i Gulset sokn.
2012
47
26
2013
26
17
2014
36
30
2015
23
27

Av disse, konfirmanter
3
3
7
5

Av de 27 ble 18 døpt i Gulset kirke. Altså er det bare 13 små barn som ble døpt i kirka vår i 2015.
Over hele landet er det færre som døper sine barn enn tidligere. Utviklingen går fortest i byene, og
nå er det mange steder mindretallet som blir døpt. Det er en stor oppgave for hele menigheten å
inkludere alle som kommer med barna sine til dåp. Kirkens medlemstall vil gå kraftig ned i tiden
som kommer om utviklingen fortsetter.
Nattverd:
Det ble holdt like mange nattverdsgudstjenester som i 2014. Det er en positiv utvikling i antall som
går til nattverd.
Gudstjeneste for barn og unge:
Det er vår vurdering at gudstjenestelivet på Gulset med søndagsskolen integrert gir et godt tilbud til
barn og voksne, og mange gode tilbakemeldinger bekrefter akkurat dette. «Sprell Levende» gudstjenester har blitt en naturlig del av gudstjenestelivet i menigheten. Vi ser at disse
gudstjenestene favner alle generasjoner.
Bønnetjenesten
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Det viktig å understreke at bærebjelken i bønnearbeidet i Gulset menighet gjennom alle år er
bønnvakttjenesten, som møter hver mandag og ber for bønneemnene i bønnekista og bærer hele
menighetsfamilien vår i bønn.
Høsten 2015 var det ikke organisert forbønn under nattverdgudstjenestene. Dette er i gang igjen i
2016.
Takk til alle dere som er med i en forbønnstjeneste, og til alle oss andre: La oss være med og bære
menigheten vår i bønn, enten det skjer i enerom eller på noen av de felles arenaene i
menighetsfellesskapet.
Staben
Staben har i 2015 bestått av:
Sokneprest Bjarte Tysvær (100%) fra 10. mars
Kapellan Margrete Holmeide (100 %)
Organist Odd Jakobsen (100 %)
Kirketjener Øyvind Thorsberg (100 %)
Sekretær Ingjerd Omdal (40 %)
Administrasjonsleder Vibeke Namløs (50 %) til 1. juli
Rengjører Joanna Mietza (8 %)
Ungdoms- og kommunikasjonsmedarbeider Arnt Jørgen Heggvik (80%) fra september
Barne- og familiearbeider Inger Wilhelmsen Berg (70 %) 100% fra 1. august
Trosopplærer Elisabeth Ripegutu Vike (40 %)
Ny sokneprest
10. desember 2014 ble Bjarte Tysvær ansatt som sokneprest i Gulset sokn av Agder og Telemark
bispedømmeråd og i mars 2015 startet han sin tjeneste i Gulset menighet. Fra 1. januar 2016 er han
sokneprest i Gulset og Skotfoss menighet. Gudstjenesten og utvidet kirkekaffe på innsettelsesdagen,
22. mars ble preget av takk og glede over en ny medarbeider i menigheten.
Ny ungdoms- og kommunikasjonsmedarbeider
Etter å ha utlyst stilling som ungdomspastor/ungdomsarbeider et par ganger uten å lykkes med å få
på plass en ny medarbeider, endret menighetsrådet utlysningen til ungdoms- og
kommunikasjonsmedarbeider i 80% stilling. I slutten av august ble Arnt Jørgen Heggvik ansatt i
denne stillingen og startet i september. I god Gulset-ånd ble også han innsatt på en gudstjeneste med
utvidet kirkekaffe (25. oktober).
Ny sekretær
Stillingen som sekretær i menigheten ble lyst ut i september, og det ble mottatt mange søknader.
Flere av disse hadde kompetanse til å gå inn i stillingen, så konkurransen var stor. Intervjugruppen
hvor to av tre var fra menighetsrådet var enstemmige om å tilby Gepke Robijns Post stillingen. Hun
takket ja, men oppstart i jobben ble utsatt til 1.januar 2016 pga. sykdom.
Avskjed med sekretær
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Ingjerd Omdal avsluttet sin tjeneste som sekretær i Gulset menighet da hun gikk av med pensjon
31.desember. Utover tjenesten som sekretær har hun også hatt et stort hjerte for ungdommene i
menigheten. Vi er takknemlige for innsatsen hun har gjort i menigheten.
Avskjed med administrasjonsleder
Vibeke Namløs avsluttet sin tjeneste som administrasjonsleder i Gulset menighet pr. 1. juli. Hun
hadde denne stillingen i ca. 4 år. Vi er glad for den tjenesten hun utførte i menigheten.

Givertjenesten
Som regnskapet viser har vi klart å øke den faste givertjenesten til over en halv million kroner. Og
det til tross for at antall givere ikke har økt i så stor grad som vi har ønsket.
Økningen i givertjenesten gjør at vi kan presentere et regnskap som er så og si i balanse.
Men vi kan ikke “hvile på laubærene”. Vi har både ansatt ny ungdoms- og
kommunikasjonsmedarbeider og økt stillingen som barne- og familiearbeider (menighetspedagog)
med 30%. Vi har dermed lønnsforpliktelser for to medarbeidere i henholdvis 80 og 40%. Dette
utfordrer oss som menighet til å styrke vårt økonomiske engasjement, til beste for menigheten.

Vår opplevelse er at det er godt å være en del av Gulset menighet, og vi får mange gode
tilbakemeldinger på hva som skjer i menigheten. Vi har en todelt utfordring – oppover til Gud og
utover til mennesker. Mange ganger går det ikke av seg selv å søke Gud i hverdagen. Vi trenger
stadig å tilrettelegge for tilbedelse og oppmuntre hverandre til bønn og bibellesning. Utover mot
nye så er utfordringen å stadig være inkluderende både i gudstjenesteliv, menighetsliv og vårt
personlige liv overfor søkende mennesker som kommer til oss. Gud bygger sitt rike, og vi på Gulset
får lov til å være med. Det er både spennende, utfordrende og krevende.

Bjarte Tysvær
Sokneprest

Ole Martin Thelin
Leder

Årsmelding Konfirmanter 2015
ved kapellan Margrete Holmeide
Våren 2015.
I 2015 hadde vi 47 konfirmanter, som ble presentert på gudstjenesten 18. januar. Vi hadde 4
onsdagssamlinger fra januar til juni. Hver samling besto av en felles oppstart, måltidsfellesskap
(pizzasnurrer), felles undervisning, samtalegrupper og felles avslutning.
4.-9. august hadde vi konfirmantleir på Havna Feriepark på Tjøme. En flott uke som ble avsluttet
med leirgudstjeneste hjemme i Gulset kirke, med dåp av 4 konfirmanter.
Av andre aktiviteter har konfirmantene vært med på «Good Friday», et fellesarrangement i
Fritidsparken for alle konfirmanter i prostiet og i området rundt, dette er et samarbeid mellom
prostiet og Skjærgårdsgospel. Konfirmantene deltok også på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

4

DEN NORSKE KIRKE
Gulset menighetsråd
Konfirmantarbeidet vi driver i Gulset hadde ikke vært mulig uten alle de frivillige medarbeiderne.
Vi hadde 28 gruppeledere som var med både i samtalegruppene gjennom våren, de fleste av lederne
var også med på leiren, men ikke alle hadde mulighet og vi hadde 9 andre som ledere på leir, totalt
var vi 29 ledere på leiren.
I 2015 hadde vi to konfirmasjonsdager, etter ønske fra konfirmantforeldre, 23 ble konfirmert lørdag
5. september og 24 ble konfirmert søndag 6. september.
Undervisningen har blitt i gjennomført av Margrete Holmeide (kapellan), Tabea Schnoor (frivillig),
Olav Stubhaug Drangsland (frivillig), Håkon Furnes (Frivillig) og Asgeir Furnes (frivillig).
En stor takk rettes til mange:
- Alle de flotte konfirmantene som lar oss få lov til å bli kjent med dem.
- Til alle frivillige ledere som gir av tida si for å formidle troen sin videre til flere.
- Til foreldre som stiller opp med praktisk hjelp.

Årsmelding lederkurs 2015
ved kapellan Margrete Holmeide
I forlengelsen av konfirmanttiden inviteres konfirmantene til å delta på lederkurs. I 2015 var det 16
av årets 47 konfirmanter som fullførte kurset og. Lederkurset har hatt 5 samlinger med
undervisning. I år har samlingene vært presset på tid, noe som bør forbedres til neste år.
Vi har tatt utgangspunkt i et ledertreningsopplegg som kalles «Fiber», og har tilpasset det til våre
resurser både når det gjelder tid og personell.
Vi har videre en utfordring i at lederarbeidet går veldig godt, og at vi har forholdsmessig flere
ledere enn vi har konfirmanter. Det er en flott frukt av et godt konfirmantarbeid og stiller noen krav
til det videre arbeidet slik at alle kan finne sin plass i menigheten
Årsmelding for 2015 Gulset menighet

Årsmelding for trosopplæringen i Gulset menighet 2015
Navn på leder/ansvarlig:
Trosopplærer Elisabeth Ripegutu Vike (40% stilling). Tilbake fra fødselspermisjon 10.august.
Barne- og familiearbeider/menighetspedagog Inger W. Berg (70 % stilling som barne -og
familiearbeider + vikar i trosopplærerstillingen 30% våren 2015)
Anders Berg (10% vikar i trosopplæringen våren 2015)
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Andre frivillige/hjelpere:
Ca. 40 frivillige har vært med som ledere og hjelpeledere for ulike trosopplæringstiltak. Både
voksne, ungdom og store barn har vært med som ledere. Det har vært mange unge ledere, barn og
ungdom som med god støtte fra erfarne voksne har fått utvikle seg som ledere og fått nyttige
erfaringer. Vi har god erfaring med dette og ønsker å satse videre på å løfte frem unge ledere.
Samtidig ville ikke trosopplæringen vært det den er uten en solid gjeng voksne, erfarne frivillige
medarbeidere som bidrar til god kvalitet og kontinuitet i trosopplæringsarbeidet!

Trosopplæringsutvalgets arbeid:
I 2014 har trosopplæringsutvalget også i år bestått av Inger W. Berg, Anne Marie Listaul og Håvard
Heines. Trosoppæringsutvalget bidro med aktiviteter og frivillige under Gulsetdagen i 2014. Anne
Marie og Håvard ønsker å avslutte sin rolle i trosopplæringsutvalget, og fra 2016 må det nye
medlemmer inn.

Hvem er trosopplæringen for?
Alle medlemmer og tilhørende (dvs. minst en av foreldrene er medlem) i Den Norske Kirke mellom
0 og 18 år som bor på Gulset. Alle aldersgrupper skal få et tilbud, med en personlig invitasjon i
posten.

Gjennomførte trosopplæringstiltak 2014 i rekkefølge fra 0 år til 18 år
*Det har kommet nytt planverktøy for trosopplæringsarbeidet og i den rapporten teller vi fra nå av
kun antall døpte deltagere. I denne årsmeldingen vil jeg likevel inkludere alle deltagere, også de
som regnes som tilhørige, siden det reelle antallet deltagere ofte er høyere.


Dåpssamtaler: 38 (18 av dåpssamtalene var for barn/konfirmanter døpt i Gulset menighet og
som tilhører Gulset sokn. 20 av dåpssamtalene var for barn døpt andre steder med tilhørighet
Gulset sokn)



Dåpsgudstjenester: 27 ble døpt i Gulset kirke



Babytrall: 26 barn med mamma eller pappa deltok



Dåpsfest for 2-åringer: 7 (Vi inviterer foreldre, faddere og søsken til denne samlingen og til
sammen var det 17 voksne og 11 barn inkludert 2-åringene)
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Tripp-trapp-tresko for 3-åringer: 9 barn



Utdeling av 4-årsbok: 69 barn (25 barn fikk boka på gudstjenesten og resten fikk boka hjem
i postkassen før jul)



4-årsklubb: 16 barn



Søndagsskolekarusell for 5-åringer: 6 barn (Ved siden av de 6 som gjennomførte
søndagsskolekarusellen var det også innom 4 andre 5-åringer som var der en enkelt gang).



Klar-ferdig-gå for de som skal begynne på skolen: 9 (Av de 9 som var med var 1 tilhørende.
Klar-ferdig-gå ble avsluttet med familiemiddag med 31 barn og 31 voksne tilstede)



Smarties-helg for 1.klassinger: 9 barn



Petrusdagen: Fellestiltak på Kapittelberget hvor det ikke ble registrert antall deltagere, men
anslagsvis 2 barn i målgruppen (7-åringer) fra Gulset menighet.



Petrus CD påske: 42 barn fikk CD i posten.



På tur med David: 4 barn



Tårnagent-helg for 3.klassinger: 18 barn deltok



Agent for rettferdighet: Ikke gjennomført, barna fikk tilbud om sommerleir i stedet.



Sommerleir for 9-åringen: 9 påmeldte, 7 fullførte. Sommeraction-leir i regi av Acta.



Lys våken for 11-åringer: 18 deltok og overnattet i kirken adventsnatta.



Kode B: 19 barn.. Filmkvelder og andakt.



24H barnefestival for 12-åringer: 31 (!) barn fra Gulset menighet deltok.



Konfirmantundervisning ( se egen årsmelding)



Fibertrening: 16 deltagere

Tiltak i planen som ikke ble gjennomført 2015:


Celebration høsten før konfirmasjonstiden.
Dette tiltaket ble ikke arrangert i 2015 da det var endringer i ungdomsarrangementene



Agent for rettferdighet planlagt våren 2016. 10-åringene blir med på Fasteaksjonen




Logg inn: Ikke gjennomført i påvente av tilsetting av ungdomsarbeider
Cross Roads: Ikke gjennomført høst 2015 i påvente av ny retning i ungdomsarbeidet.



SOS for 17-åringene (Nytt)



Puls for 18-åringene (Nytt)
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Kommentarer:
Bortsett fra at ungdomstiltakene utenom konfirmasjon har vært nede dette året, har deltagelsen på
øvrige tiltak vært på det jevne. Vi ser likevel en betydelig økning i deltagelsen på tiltak for
«between-alderen», det vil si 10-12 år. 10-åringene fikk i 2015 et nytt tilbud, nemlig sommerleir via
Acta Normisjon. Tilbudet opplevdes å være av god kvalitet og erfaringene fra 2015 er så gode at
dette er et tilbud vi ønsker å bringe videre i 2016. I tillegg skal vi våren 2016 prøve ut et tiltak for
10-åringene hvor de inviteres til å bli med på fasteaksjonen, sammen med konfirmantene, som en
del av Agent for rettferdighet.

På 24H festivalen var det rekordmange deltagere, hele 31 barn fra Gulset, en oppslutning på hele
58%! Et vel gjennomført arrangement som har stor betydning som troserfaring for en stor andel
barn på Gulset. Tiltak som Tårnagent (9år), Lys Våken(11år) og Kode B (11/12 år) har høy
deltagelse. Det er viktig at vi reflekterer over hvordan disse gode deltagertallene kan overføres til
det kontinuerlige tilbudet i menigheten, og tiden er mer enn moden for å satse på et tilbud (i tillegg
til kor) for denne aldersgruppen, en klubb e.l. med jevnlige treff. Jeg vil oppfordre menighetsrådet
til å drøfte mulighetene videre, og vi som jobber med denne målgruppen i staben bidrar gjerne i
denne prosessen.

Fokusområder for trosopplæringsarbeidet i 2016:

-

Påbegynne arbeidet med en ny trosopplæringsplan for Gulset og Skotfoss menighet.
Hvordan jobber vi videre som et sokn? Hvilke muligheter har vi?

-

Etablere et nytt trosopplæringsutvalg

-

Utvikle kommunikasjonsstrategier for å nå ut med informasjon til alle barn/ungdom på
Gulset og Skotfoss.

-

Ungdomstiltakene må gjennomarbeides på nytt ut i fra nåværende ressurser i
ungdomsarbeidet.

-

Arbeide med oppfølging og ivaretakelse av frivillige medarbeidere.
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-

Sørge for kvalitet og kontinuitet i alle planlagte trosopplæringstiltak.

Elisabeth Ripegutu Vike
Trosopplærer

Årsrapport fra søndagsskolen i Gulset kirke 2015.
Årstema for søndagsskolen i 2015 har vær «På skattejakt i Bibelen» på våren og «Tre i en» på
høsten. Hver samling fokuserer vi på fellesskapet med lek, sang og bønn og bibelfortellingen med
undring og aktualisering.
B-gjengen følger et eget opplegg for Betweens som bibelleseringen har utarbeidet. Det har også
jobbet med tema: Bibelen.
Barn:
Søndagsskolen har også i år vært del i tre grupper.
1. Gullivergjengen 2-5 år.
2. Tårnagentene 1.-4. klasse
3. B-gjengen 5.klasse og oppover.
På høsten har vi også søndagsskolekarusellen for de som er 5 år. Se trosopplæringen.
Vi har registrering av barn når de kommer til gudstjenesten og søndagsskolen.
104 barn er registrert på søndagsskolen dette året. I tillegg har det kommet noen som ikke har blitt
registrert. Vi hadde i 2015 38 betalende medlemmer. Hvert medlem er med på å bidra til at vi får
frifondmidler gjennom SØNDAGSSKOLEN NORGE og som er med på å finansiere SPRELL
LEVENDE og BARNAS som barna får med seg hjem.
Ledere:
Når barna starter i 7. klasse blir de spurt om de vil være hjelpeledere.
I høst begynte 7 nye hjelpeledere: Signe Innerdal, Indiane Åreskjold, Henrik Hågan, Helene
Henriksen, Herman Hofstad, Kristine Wingaard.
De andre lederne i 2015 har vært:
B-gjengen: Asgeir Furnes, Alf Ivar Berg, Åse Nysæter.
Gullivergjengen: Petter Bjellås, Marianne Nokevje, Ada-Marie Riis, Grethe Nokevje, Hilde
Drangsland, Ada Caroline Solvi, Henriette Hågan og Inger W.Berg
Tårnagentene: Camilla H.Nordstrand, Birgitte Fjalestad, Johanne Wigmostad, Hanna Nysæter,
Lars Theodor H.Nordstrand, Kristine Flaatten, Lise-Marie Haugerød, Anders Berg(våren), Ole
Mathias Malmhaug (våren).
Vi har hatt mange ledersamlinger i løpet av året.
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Noen samlinger har vært i kirken og noen har vært hjemme hos Inger.
Fokuset på mange av samlingene har vært fellesskap, Bibelen og hvordan forberede og
gjennomføre søndagsskolen.
Litt om samlingene:
Vi hadde 31 søndagssolesamlinger .
Nytt av året var tur til Slettevannet med B-gjengen.
B-gjengen og ledere overnattet i Lavvo natten til dagen etter hvor menigheten hadde gudstjeneste
og tur ved Slettevannet. I løpet av lørdagen hadde de ulike aktiviteter som kanopadling og bading.
Overnattingstur til Slettevannet er noe vi ønsker å fortsette med.
Juleverksted
I desember hadde alle gruppene felles juleverksted med mange aktiviteter.
Misjonsprosjektet
Vi har kollekt på søndagsskolen og hver gang har vi fokus på og samler inn penger til Mamma
Maggies arbeid i Kairo.
ISfest og bursdagsfeiringer
Alle barna setter et klistremerke på gruppa si når de er på søndagsskolen. Når vi får 100
klistremerker på en av gruppene har den gruppa ISfest. Det ble noen isfester i løpet av fjoråret .
Siste søndagen i måneden blir barna som har bursdag den måneden feiret med sang og gave.
Inger Wilhelmsen Berg

Årsmelding SMÅBARNSTRALL 2015.
Småbarnstrall er for barn fra 1-3 år sammen med en voksen.
Kl.17.00-17.30: Foreldre og barn kommer. Barna leker og de voksen tar seg en kopp kaffe
om de vil.
Kl.17.30-18.30: Sangstund med barna og de voksne i kirkerommet. Mange forskjellige
sanger og sangleker som avsluttes med bønn og kveldssanger.
kl.18.00-18.30: Vi spiser kveldsmat sammen før vi går hjem.
Barn og voksne
27 barn og foreldre har vært med på aktiviteten i løpet av året. Det kommer mellom 8 og 15
barn hver gang sammen med en voksen.
Ledere:
Anne Lise Rykkelid og Inger Wilhelmsen Berg
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Målet er både å ha en hyggelig sangstund med barn og voksne, men også få bli kjent med
sangskatten vår, kristne barnesanger og bønnesanger.
Inger Wilhelmsen Berg

Årsmelding MINSTEMANN 2015.
Minstemann er for barn fra 4 år til og med 1.klasse.
Minstemann er menighetens yngste sangkor. På øvelsene øver vi på sanger, hører
bibelfortellinger og leker. Minstemann øver annenhver mandag.
Koret har sunget på gudstjenester og på sykehjemmet både vår og høst.
Barn
I 2015 var det 23 barn som gikk på Minstemann. 13 barn på våren og 14 barn på høsten.
Ledere:
Magnus Vike, Eline Tveit Holen (våren) og Inger Wilhelmsen Berg.
Minstemann trenger flere ledere nå i 2016.

Inger Wilhelmsen Berg
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Årsmeldings rapport 2015 fra gruppe/ Aktivitet: Ungdomsarbeidet
Navn på leder eller ansvarlig.
Arnt Heggvik
Navn på andre frivillige / hjelpere.
Marie Hanger, Andrea West, Roy Tore øigaarden, Cathrine Hermansen, Mariann Brubakken
Hvem er aktiviteten for?
Ungdom i alderen 13-20 år.
Omtrent hvor mange kommer på hvert møte?
Ukentlige: 15-25
Insight: 13 til 180

Kort beskrivelse av en samling/møte?
Et vanlig ung. møte består av ca. 30 min lovsang, en tale på ca. 20 min og lovsang etter tale. Etter møte har
vi hatt kafé.
Vi har lagt ned Ungdommens dag på grunn av at det var veldig mange som utnyttet tilbudet. Det vil si at de
aldre fleste kom og var i kjelleren, tok litt mat, og dro bare når møtene begynte. Per dags dato har vi ikke
resurser til og drive et slikt tilbud, de ungdommene som trengte påfyll fikk ikke nok, dermed har vi nå kun
møte og sosialt etter på.
Eventuelle andre arrangementer som dere har hatt?
Leir til Skirva, tur til TenOase, tur til Get Focused og nyttårsaften i kirken.
Noen stormøter av og til (annen hver måned sånn ca) som vi kaller Insight møter
Hva var bra med året som gikk for din aktivitet?
Mange nye ungdommer som kom til kirken og ble en del av miljøet. Et kull som har vært med på
trosopplæringen fra de var små har nå kommet inn i ungdomsmiljøet som vi nyter veldig godt av. De er
gode og modne ungdommer som er flinke ledere
Hva ønsker du for 2016 for din aktivitet?
Et bedre tilbud for de trofaste, ”eldre” ungdommene (vgs alder). Mer satsning på gutter, her er relasjoner
viktige. Bygge et godt lovsangsteam etter som det trekker mange ungdommer.
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Er det noe din aktivitet trenger for 2016?
Tid, relasjonsutvikling, og muligheten til å tilbringe mer tid med ungdommene.

Årsmeldings rapport 2015 fra gruppe/ Aktivitet: Etterskoletid
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Navn på leder eller ansvarlig.
Reidun Hvale

Navn på andre frivillige / hjelpere. Astrid Hesselberg, Marit Flaatten, Grete Helene Øygarden
Strømsnes, Anne-Marie West, Anne Marie Listaul, Ingrid Øvrum, Lajla Fornes, Ragnhild Lindgren, Randi
Vatnar, Siri Elm Christensen, Åse Namløs, Ingrid Fahre, Lemlem Mesfen, Ingunn Rui, Gunvor Reite, Vibeke
Namløs, Heidi Kristoffersen, Trine Anette Larsen, Heidi Kristoffersen og Marit Halvorsen. Volontører og
skoleelever fra Gulset ungdomsskole.
Hvem er aktiviteten for?
Skoleelever på mellomtrinnet. Primært 5. trinn.
Omtrent hvor mange kommer på hvert møte?
Snitte har vært på ca. 40 barn hver gang. Over 100 barn har brukt tilbudet dette året. Det er barn fra
mange nasjoner og religioner.
Pga. mange barn har etterskoletid i 2015 hatt fokus på 5.trinn fordi det gir en bedre kvalitet på tilbudet, og
passer til vår kapasitet.
Kort beskrivelse av en samling/møte?
Elevene spiser, gjør lekser, leker, quiz og får en bibelfortelling. Noen ganger har vi kurs i maling.
Eventuelle andre arrangementer som dere har hatt?
Barna fikk tilbud å være med på 24 h. festival. Flere ønsket å være med og opplevde det bra. Advent fest
den siste dagen før jul.
Hva var bra med året som gikk for din aktivitet?
Det er en populær aktivitet for mellomtrinnet. Vi har et meget bra samarbeid med skolene på Gulset. Flott
at vi kan tilby leir og at de ønsket å være med.
Hva ønsker du for 2016 for din aktivitet?
Vi ønsker flere voksne ledere som kan ta ansvar. Det er behov for Etterskoletid for 6- 7 trinn.
Er det noe din aktivitet trenger for 2016?
Ledere som ønsker å arbeide for barn og unge på Gulset.
Vi ønsker å etablere etterskoletid for 6-7. trinn.
Det er behov for ferieaktiviteter for mellomtrinnet.
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Årsmeldings rapport 2015 fra gruppe/ Aktivitet: Åpent hus
Navn på leder eller ansvarlig.
Reidun Hvale
Navn på andre frivillige / hjelpere. Vibeke Namløs, Arna Lerkerød, Clara Haraldsø, Anne
Marie Ausland, Gunvor Reite, Ole Jonny Skarpodde, Grete H. Øygarden, Kjell Johansen, Astrid
Skarpodde, Johan Okkenhaug, Signe Øverland, Ole Jonny Stangeland, Kurt Johansen, Torgunn

Dyrland, Laila Moen, Målfrid j. Stenseth, Bjørg Holen. Volontører: Hanna, Cristian og
Sergio
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Hvem er aktiviteten for?
Seniorer og andre som ønsker å komme.

Omtrent hvor mange kommer på hvert møte?
30-40 personer
Kort beskrivelse av en samling/møte?
Åpent hus starter med mat. Det er en andakt/kåseri, sang og utlodning. Eventuelt aktivitet.
Eventuelle andre arrangementer som dere har hatt?
På Åpent hus har vi hatt flere utvidede arrangementer: Quiz, 50 og 60 talls fester, felles
fødselsdagsfeiring, tur til Langesund Bad, samarbeide med Lillefot barnehage, Fokus på psykisk
helse, besøk av flere, adventfest med grøt. Sommer åpent. Åpent hus hver uke hele året 2015.
Hva var bra med året som gikk for din aktivitet?
Mange kommer og de setter stor pris på Åpent hus. De tar med seg venner og kjente. Vi har stabile
medhjelpere når det gjelder musikk, taler og vafler. Volontørene er en viktig ressurs når de kommer
inn i arbeidet. I høst har flere fra staben kommet inn noe som er med på å knytte kontakten med
kirken.
Frivillige velger dager som de tar ansvar og Reidun setter det inn i en arbeidsliste. Det fungere
meget godt.
Hva ønsker du for 2015 for din aktivitet?
Noen frivillige som ønsker å lede og ta ansvar for Åpent hus.
Vi opplever at et variert program er viktig og blir satt pris på.

Åpent hus har potensiale til å nå flere mennesker.
Er det noe din aktivitet trenger for 2015?
Vi trenger ledere.

Årsmeldings rapport 2015 fra gruppe/ Aktivitet: Bønnevakttjenesten
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Navn på leder eller ansvarlig. Kontaktperson: Astrid Lucie Neergaard
Navn på andre frivillige / hjelpere. Kristine Kyvik og Anne Sigrid Bjellås. Vi har akkurat ønsket

Målfrid Stenseth velkommen som nytt medlem i tjenesten. Inger W. Berg er vår kontaktperson i staben.
Hvem er aktiviteten for? Menigheten

Omtrent hvor mange kommer på hvert møte? 3-4
Kort beskrivelse av en samling/møte?
Bønnevakttjenestens oppgave er å be for alle bønnebehov som meldes inn gjennom
bønneskrinet bakerst i kirkerommet.
Vi samles hver mandag kl. 1930 - 2030/2100 i kirkerommet, der vi leser neste søndags
prekentekst sammen, tenner lys, takker og ber for det som er lagt i bønneskrinet.
Bønnebehovene blir mellom Gud og oss, da vi har pålagt oss taushetsplikt om det som blir
meldt inn.
Bønneskrinet er godt brukt av alle generasjoner, fra førskolebarn til alderspensjonister.
Det tar vanligvis ca 1 time å «be oss gjennom» skrinet. Noen bønnelapper beholder vi i skrinet i
lang tid, andre ber vi for i en kortere periode over to-tre uker.
Vi ber fast for menighetens stab med familier, for gudstjenestene og for de forskjellige
arbeidslagene i menigheten, konfirmantene og nærmiljøsenteret.
Eventuelle andre arrangementer som dere har hatt? Ingen andre arrangement.
Hva var bra med året som gikk for din aktivitet?
Flere melder fra at de er takknemlighet over tjenesten og opplever bønnesvar. Av og til
oppsøkes vi når vi er samlet av noen som ønsker at vi skal be for bestemte bønnebehov.
Hva ønsker du for 2016 for din aktivitet? Det at så mange bruker bønnskrinet, både i «gode
og onde dager» er med på å gjøre dette til en meningsfull tjeneste. Vi ønsker oss at menigheten
fortsetter å gjøre bruk av bønneskrinet slik det gjøres i dag.
Er det noe din aktivitet trenger for 2016? Vi ønsker at det til en hver tid finnes skrivesaker
ved bønneskrinet og telys til å tenne i lys-veggen. Vi ønsker at prestene tar frem bønneskrinet
mot slutten av forbønnsdelen i gudstjenesten, og ber:
«Evige Gud, du kjenner våre sorger og gleder, nå løfter vi bønnene i bønneskrinet frem
for deg og ber: Vær nær i disse menneskers gråt og klage, takk og undring – gi dem og oss
alle mot, kraft og håp!»
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Årsmelding 2015: Kulturkvelder i Gulset kirke
Navn på leder eller ansvarlig.
Ole Ragnar Helgen
Navn på andre frivillige / hjelpere.
Anne Marit Pedersen, Pål Espen Wingaard
Hvem er aktiviteten for?
Helt åpent for alle – program mest for voksne.
Omtrent hvor mange kommer på hvert møte?
Variabelt, fra 15 til 120.

-

Kulturkveldene i 2015:
Februar: Quiz-kveld i kultursalen

-

August: ”Før valget”, på Nærmiljøsenteret, folkepolitisk debatt om oppvekst og
nærmiljø

-

September: ”Samtale om tro, mangfold, dialog og ekstremisme”, med prest Carl Ove
Fæster og muslim og mottaker av Bergesenprisen, Faten Mahdi Al-Hussaini.
Musikalsk innslag, Elisabeth Karsten

-

Oktober: ”Den store koftejakten”, en kveld i strikkingens tegn, med Liv Sandvik
Jakobsen, i samarbeid med Nærmiljøsenteret. Sang: Anne Gravir Klykken

-

November: ”Hvordan tar vi vare på verdier og fellesskap?”, innledning til samtale og
debatt, Stortingsrepr. Geir Bekkevold. Vafler og kaffe.
Ønsker for 2016

-

Dialog med menigheten om behov og ønsket utvikling

-

Være en viktig arena for inspirasjon og utfoldelse

-

Bidra til bredde i Menighetens arbeid, - til beste for mangfold, romslighet og
inkludering

-

Utfordre oss selv, gi nye tanker og økt forståelse for andre

-

Bygge broer mellom kulturer og nasjonaliteter

14/2-2016, for Kulturkomiteen, Ole Ragnar Helgen (sign.)
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Årsmeldingsrapport 2015 fra gruppe/aktivitet: besøkstenesten.
Hans Askjem, Anna Marie Bøen, Bernt Holen, Kristine Kyvik, Ellen Lervik, Beate
Løchen, Astrid Lucie Neergaard, Trude Nysæter, Reidun Odland, Berit Okkenhaug,
Kjell Åge Ripegutu, Astrid Skarpodde, Ole Johnny Skarpodde, Anne Thelin, Inger
Torvund Ness, Ingrid Øvrum. Ny i tenesten er Johan Okkenhaug.
Besøkstenesten er for alle som vil ha besøk.
54 personer deltok på 4 samlinger.
Besøkstreffa var 10.februar, 8.april, 8.septemper og 5.november.
3 av treffa var i Gulset kirke og 1 i Skien kirke.
På samlingane hadde me ulike tema som innleiing til samtale. I år var det
bønnespråk,
snillhet, godhet, vennlighet og symbolspråk.
Samlingane er til inspirasjon. Det er godt å bli minna om at me er mange i ein viktig
teneste.
Besøkstenesten må vere gode på respekt, likeverd, vennlighet og sette dei gode
grenser for kvarandre. Møte mellom menneska er givande. Samtale om livet sine
sorger og gleder er utfordring. Å bli invitert inn i den andres liv er berikande. Me blir
gitt eit større perspektiv på vårt eige og det blir hjelp til å bry seg om kvarandre.
Besøkstenesten hjelper oss til å prioritere tid og kreativ omsorg.
Ønske for besøkstenesten i 2016 er at Skotfoss blir med. Me gler oss over at dei
allereie har takka ja til invitasjon til fyrste samling.
Besøkstenesten ønsker også å bli rekna med dersom det finnes kurs og/eller
inspirasjonsdagar som kan vere til nytte for oss.

Med vennlig helsing Anne Sigrid Bjellås
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Årsmelding for Gla`Vox
Ledere: Helene Pedersen, Bente Søreid Gundersen og Odd Jakobsen.
Medlemmer: 35 barn.
Aktiviteter i kirken:
ca 35 korøvelser og divese ledersamlinger. 2 foreldremøter.
Sangoppdrag/konserter i kirken:
deltatt på 3 gudstjenester
27 okt – «plateslipp og jubileumskonsert»
10 des – menighetens julekonsert sammen med G-Vox og Knut Buen
16 des – arrangør av konsert med Garness
Sangoppdrag utenfor kirken:
01 februar – konsert på Betania, Stathelle
26 april – Konsert og gudstjeneste i sjømannskirken, Hamburg.
12 november – sangoppdrag i Bø menighetshus
10 desember – sang på nattåpent på Herkules.
Gla`Vox har feiret 25årsjubileum i 2015. Dette ble markert med tur til Tyskland og ny cd.
Turen til Tyskland var fra 25-28 april. Vi besøkte sjømannskirken i Hamburg der vår tidligere leder
Anne Lina Gundersen var vår kontaktperson. Hun hadde tilrettelagt et flott opplegg for oss der vi
fikk besøkt byens viktigste attraksjoner. Vi spiste på fine resturanter, og hadde selvsagt konsert i
kirken. Det ble også tid til en ferjetur ut fra den svært travle havna i Hamburg.
Korets andre høydepunkt var utgivelse av ny cd. Det er 10 år siden sist. Innspillingen er gjort i
Witheroom studio i Asker. Band, kor, stemmegrupper og solister gjorde alle en super duper innsats.
Takk til alle i koret og ikke minst de flinke musikerne vi fikk låne fra Oslo gospelkor.
En stor takk også til tidligere kormedlem Karin Okkenhaug Seim som bidrog med flotte sanger og
gode tips i studio.
«Plateslippkonserten» 27 oktober må vi heller ikke glemme. Gamle og nye Gla´Voxere bidrog til en
flott opplevelse denne kvelden. Stort felles barnekor og bandet med Jonny Sjo i spissen satte ett
mektig punktum for jobbing med prosjektet. Noen av oss har vært 7 ganger i studio og vi er glade
for å være i mål. En stor Takk til vår himmelske far som har gitt oss muligheten
Odd Jakobsen

Årsmelding for G-Vox 2015
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Styret og ledelse i 2015:
Leder: Kari-Margrete Rensel Løvgren
Nestleder: Roar Reite
Kasserer: Elisabeth Borg
Sekretær: Ingunn Rui
Styremedlem: Manglet
Vararepresentanter: Kjersti Kleiv Syversen
Laila Christensen
Noteforvalter: Kjersti Kleiv Syversen
Musikalsk leder: Odd Jakobsen
Dirigent: Kjetil Svestad

Styrets aktivitet:
Styret har i 2015 hatt 4 styremøter og behandlet 31 saker.

Medlemmer:
G-Vox i 2015: 40 registrerte medlemmer (vår) og 39 medlemmer (høst)
fordelt på 21 sopraner, 9/8 alter, 6 tenorer, 4 basser. 2 medl. i permisjon, 2 sluttet og 2 nye.
Oppmøte vårsemester: 20 stk: 75-100%, 15 stk: 50-75%, 5 stk: under 50%

Musikalsk ledelse:
Odd Jakobsen har vært korets musikalske leder og faste akkompagnatør. Repertoarvalget er gjort i
samarbeid mellom han og dirigent Kjetil Svestad. Under de ukentlige øvelsene, har Kjetil vært ansvarlig
for innøving av sanger, med noe assistanse av Odd, spesielt på mannsstemmene. Ved 4 gudstjenester i
Gulset kirke har Ole Ragnar Helgen eller Elisabeth Lloyd Svestad steppet inn som vikarer for dirigenten,
og gjort en helhjertet innsats.

Sangoppdrag i Gulset kirke:
VÅR: G-Vox deltok i vårsemester på 3 gudstjenester i Gulset kirke, deriblant inn-settelsesgudstjenesten
for sokneprest Bjarte Ø. Tysvær. I tillegg til sang og deltakelse på medarbeiderfesten i februar.
HØST: I høstsemesteret deltok G-Vox under 4 gudstjenester i kirken, foruten Jule-konserten 10.
desember i samarbeid med Knut Buen, Gla` Vox og musikerne Torbjørn Nygård og Nils Henrik
Mostraum. Dette ble en fin kveld ledet av Vibeke, men med noe mindre folk i salen enn tidligere.
Mange julekonserter i Gulset kirke i desember var gjerne en grunn til det. Velfortjent var takken Laila
Høgli overraskende ble gitt under konserten for sangen ……. som storslagent ble fremført av alle
sangere og musikere fra Gla` Vox og G-Vox, og sammen med salen.
Nytt for høsten i jubileumsåret var opptreden på samlingsfesten 23. august, og under 1. juledagsgudstjenesten 25. desember. Deltakelser som fra menigheten ble satt stor pris på, og med et forholdsvis
bra oppmøte fra koret på i overkant 20 sangere begge gangene.
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I tillegg til dette preget G-Vox, sammen med jubileumskoret på rundt 50, sanggudstjenesten 8.
november. Her deltok også for anledningen den tidligere kvartetten, Mini-Vox med nydelig sang.

Andre sangoppdrag - vår:
Berg arbeidskirke: 15. mars dro koret utenfor fylkets grenser, til Berg arbeidskirke i Helgeroa, hvor vi
deltok på en fullsatt kveldsgudstjeneste i en stemningsfull atmosfære, og med kveldsmat i etterkant.
Den andre av kveldens gjester var NRK-reporteren og misjonæren Dag Bredvei.

Andre sangoppdrag – høst:
Skien KFUM
Venners vennefest – Gulset Nærmiljøsenter
Tur i det grønne ble avlyst

Andre aktiviteter:
Årsmøte i februar
Julemesse – ansvar for kafeteria/salg
Juleavslutning i Kultursalen

Sommeravslutning
Tirsdag 19. mai hadde vi vår sommeravslutning på idylliske Haukenesodden ved Norsjø, der et
nærmest fulltallig G-Vox stilte opp. Skjønt korsang ble det ikke denne kvelden, men masse hygge både
ute og inne med grilling, kaffekoking på primus, sanglek på tunet og ikke minst gode bidrag og trivelig
stemning rundt kaffebord i peisestua tilslutt.

Jubileumstur til Island
Lørdag 3.- tirsdag 6. oktober hadde G-Vox sin store jubileumstur til Island, med 35 reisende fra 22-78
år. Målet med turen var bl.a. å få synge i den vakre Hallgrimskirken, noe vi lykkes med, og som ble en
stor opplevelse. En minikonsert ble framført der i etterkant av gudstjenesten, og med vår nyanskaffede
kleskode for koret. Kl. 14 samme dag deltok vi så med flere sanger på en internasjonal gudstjeneste i
Kvite-sunnekirkjan, Filadelfia i Reykjavik. Islands-repertoaret vårt bestod av både norske, islandske og
engelske sanger.
I løpet av vår fire dager lange tur opptrådte koret også spontant med sang bl.a. i Den Blå Lagune, på
Thingvellir og ved Solfarmonumentet. Mandagen var lagt opp til sightseeing, til kjente steder som
Thingvellir, Gullfoss og Geysir. En flott tur i noe ruskevær, men vår kjære guide, Lena, gjorde sitt til at
også dette ble en minnerik dag. Og så var det heller ingen sak å være reiseleder for en slik gjeng på
tur

Jubileumshelgen
Jubileumshelgen startet med en tre-timers lang korøvelse hvor nåværende og tidligere medlemmer var
invitert til å delta i et jubileumskor med tanke på sanggudstjenesten søndagen etter. Rundt 50 sangere
deltok, der gamle svisker ble dratt fram fra glemselen, som «Klockorna ringer» og «Søskenfellesskap».
På kvelden var det duket for den store jubileumsfesten, sikkert ledet av Aase, - en av de seks som har
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vært med siden oppstarten! Dette ble en fin markering med god stemning og mye mimring i form av
film, bilder og ikke minst prat rundt de mange festpynta bordene i Kultursalen.
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Gryterett og bløtkake var på menyen til de vel 70 påmeldte av tidligere og nåværende medlemmer, og
hvor det var hilsener og gaver fra bl.a. sokne-prest Bjarte og menighetsformann Ole Martin Thelin. Ole
Ragnar intervjuet den tidligere dirigenten, Torbjørn Nygård og vår nåværende, Kjetil. Også Odd og
Kjetil fikk overrakt sin vel-fortjente takk fra styret, Odd som musikalsk leder gjennom 30 år og Kjetil
som dirigent i de siste 12 åra.
Søndagen etter ble som nevnt jubileumshelgen avsluttet med en nær og fin sanggudstjeneste, og slik
ble jubileet også markert for menigheten. Her ble glimt fra jubileumsturen presentert i form av en
hilsen fra fru formann, islandske bilder og sang, og hvor G-Vox sin musikalske leder og dirigent fikk sin
velfortjente applaus fra salen.
Alt i alt en flott og verdig markering av G-Vox sin 30-årig lange historie, og ikke minst var det godt å
høre de mange tilbakemeldingene fra tidligere medlemmer, der de ga utrykk for hva koret opp
igjennom hadde betydd for dem. - Og hyggelig å få være en del av koret igjen, om bare for en helg.
Tusen takk til komiteen for flott arbeid og gjennomføring av denne markeringen. Og igjen takk, Odd,
for dine tretti år i ledelse for G-Vox

Økonomi:
Det vises til framlegging av regnskap på årsmøte.

Leders inntrykk for 2015:
Den gode opplevelsen under innsettelsen av sokneprest Bjarte i mars, hvor vi på en spesiell måte fikk
synge «Velsignelsen» til han, ga noe av tonen for koret dette året; dette å få være til velsignelse. Slik
ser jeg tilbake på jubileumsåret vårt og de mange opplevelsene vi har hatt sammen.
Koret har også i år hatt bra oppslutning både på øvelser og under oppdrag på rundt tretti sangere.
Under den sosiale delen på tirsdagene bidrar mange med kveldstanker der levd liv og tro deles, noe
som jeg tror bidrar til en nær og ekte atmosfære oss imellom.
Og så har vi dette året også blitt minna på den lange tradisjonen vi som kor står i, og fått høre hva
fellesskapet her har betydd for så mange. Et kjennetegn i koret jeg gjerne kommer tilbake til i
takknemlighet. La oss føre denne gode G-Vox arven videre med glede, og med ordet om at det er
«Herrens velsignelse som gjør rik» både i fellesskap og i opptredener.

Til slutt, tusen takk, kjære G-Vox, for dette fine året, for alle oppmuntringer, smil og varme ord. Og
tusen takk for utholdenhet og pågangsmot, Kjetil og Odd. Dere har tatt oss til «nye høyder» i 2015, og
tror ikke det stopper der. Og takk til vår sekretær, Ingunn, for gode medieoppslag gjennom året, se
faksimile.
16. februar 2016 For styret i G-Vox
Kari-Margrete Rensel Løvgren
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Årsmelding for 2015
LilleFot barnehage
Vi har pr. høst 2015:
64 barn: 39 barn over 3 år og 25 barn under 3 år:
18 personer har sitt arbeid i LilleFot barnehage (inkl. rengjøring) det utgjør15, 3 årsverk
Vår visjon:

«En liten fot har begynt sin livsvandring, og vi vil fylle på med gode opplevelser.»
Vi tror at læringspotensialet – og utviklingspotensialet er aller best når barna har gode opplevelser!
Derfor er vi opptatt av å gi – og dele gode opplevelser i LilleFot barnehage!
Gode opplevelser har vi fått i 2015 gjennom:
 Utedager & turdager
 Innedager og team dager
 Ulike små prosjekter for hele barnehagen og for hvert team.
Vi tror på gode opplevelser, godt samspill og gode samtaler i hverdagen!
Vi har også hatt noen spennende arrangement i vårt årshjul:
 Karneval med utkledning, fest og glede
 Oppsetning av vårt årlige PÅSKESPILL, som vi fremførte for andre barnehager og 1.
klassinger på Gulset, og for våre venner på Gulset sykehjem.
Vi hadde mellom 150 – 200 tilhørere i salen.


Vi hadde MAI-fest sammen med Nærmiljøsenteret/ Åpent hus og våre venner på Gulset
sykehjem.
Været var litt kaldt, så maifesten ble holdt innendørs i Kultursalen i Gulset kirke.
Gulset sykehjem, både beboere og ansatte gav uttrykk for at de koste seg. Det var lek, pølser
og is. Barna i LilleFot kom marsjerende og sang ulike maisanger for forsamlingen.
Maifesten gav så mye Helse og Livsglede at en av beboerne fra Gulset sykehjem vandret
hjem uten sin rullator. Da vi skulle rydde salen sto det igjen en rullator…..



Juni er mnd for sommerfest og sommertur.
Barnehagens uteområde fyltes opp med foreldre, besteforeldre og barn/ søsken på den årlige
sommerfesten. Der er det grilling, og der er det underholdning av barna.
Skolestarterne fikk også sin markering.
Hvert høstsemester deltar LilleFot barnehage på en «Sprell levende» gudstjeneste i Gulset
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DEN NORSKE KIRKE
Gulset menighetsråd
kirke. Høsten 2015 deltok barna og dramatiserte «Daniel i løvehulen»



Høsten 2015 delte vi ut vår nye PEDAGOGISKE PLAN:
Fokus på: Samspill, helse og livsglede
Den presenterer LilleFot barnehage og forteller om vårt pedagogiske fokus fram til 2019.
Den har med mye av vårt tankegodset fra prosjekt i 2014:»Samspill, Helse og Livsglede
Høsten 2015 hadde vi også internasjonal fest til inntekt for «Mamma Maggie» som er vårt
misjonsprosjekt – sammen med Gulset kirke



I desember inviterte vi til Lucia-spill en tidlig fredagsmorgen. Det var en vakker stund, med
mange stolte foreldre og besteforeldre i salen

LilleFot barnehage ønsker å være en positiv aktør i vårt nærmiljø, og være en barnehage som
flagger vår eier: Gulset kirke. Vi vil gi våre barn bibelfortellinger og gi dem fortellinger om Jesus
og Hans liv. Han vil være vår venn – det vil vi formidle til barna!
Vi vil også gi våre barn mulighet for ulike kreative uttrykksformer, og gi dem gode Tur opplevelser
Vi er opptatt av å knytte bånd mellom barn og eldre her på Gulset. Vi har venner på Gulset
sykehjem.

Høsten 2015 sendte vi inn ny søknad om Prosjektmidler fra Extra stiftelsen, gjennom vår
samarbeids- og søkerorganisasjon Kiwanis.
Rundt 20. desember 2015 fikk vi beskjed om at vi ble tildelt prosjektmidler.
Gjennom de tre neste årene vil vi motta 1.990.000,00 til utvikling av vårt prosjekt.
Prosjektet heter: Samspill, mer helse og livsglede. Vi skal utvikle og bygge videre på vårt prosjekt
fra 2014. Vi gleder vi oss til å være med på dette!

For LilleFot barnehage:
Signe Berit Seland Lunde
styrer
LilleFot barnehage

Regnskap Gulset menighet.
Legges frem på årsmøtet.
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