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Menighetsrådet
I årsmeldingen gjennomgås aktiviteter og resultater i Lista menighet. Her er det mye positivt og godt
å glede seg over. Mange fortjener takk. Det er et stort arbeid som utføres av mange frivillige.
Menighetsrådet har hatt 8 møter (hvorav ett var ekstraordinært) og behandlet 70 saker.
Arbeidsutvalget har hatt 8 møter og behandlet 48 saker.
Personalsituasjonen
Følgende er ansatt i Lista menighet:
Berit Yttri - Hjelpeleder konfirmantarbeid (ansvar for ledelse) 10% stilling våren. Helene Simonsen og
Trygve Mikalsen delte denne stillingen når Berit gikk til barselspermisjon.
Helene Simonsen – Hjelpeleder konfirmantarbeid (ansvar for ledelse) 10% stilling høsten. Denne ble
utvidet med 20% (dekket av ATB) grunnet prestesituasjonen frem til 31.12.
Sverre Sandnes - Hjelpeleder konfirmantarbeid (ansvar for det musikalske fom høsten) 10% stilling
Ovennevnte stillinger dekkes gjennom givertjeneste.
Svanhild Frøkedal - diakon 50% stilling.
Elen Kristin Meberg Seim - trosopplærer 80% stilling.
Ovennevnte stillinger dekkes gjennom statlige midler og givertjeneste.
Presteressurser:
Runar Foss Sjåstad - sokneprest 100% stilling (sykemeldt høsten).
Kjell-Arve Vidringstad – spesialprest 40% stilling fom oktober (sykemeldt).
Hilde Sirnes – vikarprest.
Paul Daasvand – vikarprest.
Sigurd Skjelsbæk – vikarprest .
Følgende er ansatt i Farsund kirkelige fellesråd, men virker inn mot menigheten:
Greetje van der Wal - organist 80% stilling.
Bryan Breidenthal - organist 40% stilling.
Villy Andersen - kirketjener 30% stilling.
Ellen Cathrine Jørgensen - sekretær 70% stilling. Denne ble utvidet med 20% (dekket av ATB) 01.09.01.01.18 grunnet prestesituasjonen.

Statistikk
Kirkelig handling
Antall dåp (bosatt i soknet)
Antall vigsler
Antall gravlegginger
Antall utmeldinger
Antall innmeldinger

2017
28
3
68
19
4

2016
45
13
58
38
1

2015
38
11
53
15
1

2014
48
14
47
4
2

2013
41
18
49
16
0

Gudstjenesten
Antall gudstjenester som er holdt er totalt 64, hvorav 8 utenom søndag/helligdager. 1 gudstjeneste
ble gjennomført på Listaheimen og 1 i Listahallen ifm Søndagsskolens Dag.
Flere frivillige deltar i forbindelse med gudstjenesten. I tillegg til klokker, benytter vi oss også av
medliturg, kirkeverter og ofte tekniker som styrer lyd og bilde. Det er også flere som stiller opp med
kirkekaffe. Konfirmanter involveres i en viss grad i gjennomføringen av gudstjenestene. Dette ser vi
på som svært positivt.
Det er egne lister for klokkere, medliturger, kirkeverter/kollektører både i Vanse kirke og Vestbygda
kapell. Kirkekaffe serveres begge steder etter gudstjenestene. Klokkertjenesten er det frivillige som
utfører i begge kirkene. Den kommunale lønnen til klokkeren og kirketjeneren i Vestbygda går til
Framtidsbygget. Lønnen til den frivillige klokkeren i Vanse går til menighetsrådet. Flere av listene for
frivillig arbeid organiseres av frivillige. Det er et felles gudstjenesteutvalg for Vestbygda og Vanse.
Sang og musikk v/Greetje van der Wal
Oversikt over konserter i Vanse kirke:
12.03 Fastetidskonsert med Heidi Eilertsen, Wim Treurniet og Greetje van der Wal
(01.03 Aftensang Vestbygda kapell)
03.07 Svartehavet Don Kossack-Kor
05.11 Minnekonsert på Allehelgensdag i samarbeid med diakonen
25.11 U2 messe i forbindelse med Bispevisitasen
03.12 Vest-Agder kammerkor ‘Vi synger fra advent til jul’
11.12 Julenatt konsert med Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Reidun Sæther, Frøydis Grorud
og Trond Lien
13.12 Julekonsert med Vanse Brass
28.12 Romjulskonsert med Nordvesten
I forbindelse med Luther jubiléet ble det feiret gudstjeneste i Vanse kirke 29.10 med utelukkende
salmer fra Luther på programmet. Forsangere fra Vest-Agder kammerkor og Guttekoret ble med for å
styrke menighetssangen.
En stor takk til lokale kor og korps som også i 2017 gledet mange med musikalske bidrag i
gudstjenesten.
Musikkutvalget for Lista Menighet ble opprettet våren 2016. Utvalget skal være et forum for tanker
og innspill og er i sluttfasen med ferdigstillelse av musikkplanen for Lista Menighet.
Sang og musikk v/Bryan Breidenthal
Musikkarbeidet i Vestbygda kapell i 2017 var preget av varierte musikkstiler i både gudstjenester og i
konserter. Ungdomskoret Voices, lovsangsteamet, Vest-Agder kammerkor, ungdomskoret
Sundtianerne og Vanse Guttekor—Deo Gloria var blant de som bidro. Jeg var hoved- eller
medansvarlig arrangør for følgende konserter og/ korarbeid under spesielle gudstjenester i Lista
menighetsregi i løpet av året (i Vestbygda kapell der ikke annet er notert):
10.08 Reformasjonskonsert med pianist Ilze Jaunzeme og sangerne Heike Eva Weiss og Claudia
Schmiedel.
12.10 Reformasjonskonsert med Vest-Agder kammerkor og organist Ian M. Richards.
03.12 Vest-Agder kammerkor med organist Jörn Hänsch: Vi synger fra advent til jul (i Vanse kirke).
Johan Varen Ugland var vikardirigent for konserten

23.12 Res miranda—en norsk julevandring i samarbeid med Vanse Guttekor—Deo Gloria og
ungdomskoret Sundtianerne (konserten ble også holdt i Frelserens kirke, Farsund 22.12).
Guttekorets 40 års jubileum og 25 års jubileum for Res miranda ble også markert.
I tillegg ble følgende konserter avholdt i andres regi:
12.09 Konsert med jazztrioen Landstads Reviderte (Torbjørn Dyrud, piano; Kjell Martin Sirnes,
trommer; Vegar Valde, bass).
28.10 Gaither-kveld i regi av bedehusets Gaither-komité
Det har vært gjennomført et jentekorprosjekt med 6 jenter i 5.-7. klasse som hadde 5 samlinger og
sang under palmesøndags gudstjeneste i Vestbygda kapell. Det har også blitt organisert et påskekor
med barn og voksne som sang under skjærtorsdags gudstjeneste i Vanse kirke. Guttekoret har hatt
korguttene med på gudstjenester (ca. 3 per semester) og samarbeidshelger med Sølvguttene m.fl. i
regi av Ung kirkesang (guttekorprosjektet Gullgruver for norsk korsang) m.m.
Spilleoppgaver i Vestbygda kapell gjennom 2017 har vært hovedsakelig ivaretatt av organist Greetje
van der Wal. Kantor Per Inge Almås og Dag Sandnes har vikariert. Mathias Stave Lorentzen og Sverre
Sandnes har ledet konfirmantenes musikkarbeid.
Vanse Guttekor - Deo Gloria
Arbeidsåret 2017 hadde Vanse Guttekor—Deo Gloria 23 medlemmer, hvorav 9 var aktive som
sangere og 7 under 26 år. Koret deltok i Ung kirkesangs guttekorprosjekt ”Gullgruver for norsk
korsang” med fremføring av Mozarts Requiem og Hovlands Allehelgensmesse i Kristiansand domkirke
første helgen i november. Koret ble også med på et guttekortreff i Kristiansand domkirke med
guttekorene fra Stavanger og Kristiansand 19.-20. mai. Disse treffene inspirerer guttene til å
videreutvikle seg som sangere. I løpet av året mistet koret et par av ungdomsmedlemmer
(konfirmanter) men fikk en ny sopran.
Koret deltok ellers på sine vanlige gudstjenester våren og høsten i Lista menighet (ca. 3 per
semester). Blant disse var koret forsangere på Luther salmer på en gudstjeneste som feiret
reformasjonens jubileum. Tradisjon tro fremførte guttekoret «Res miranda—en norsk julevandring»
22. desember i Frelserens kirke og 23. desember i Vestbygda kapell. Jorunn Moen ble vikardirigent
for koret da Bryan var sykemeldt fra 25. oktober til 2. januar. Elisabeth Vetland ble vikar for
koradministrasjonen i samme perioden. Vi takker begge for godt gjennomført arbeid.
Vi merker at kor over hele landet sliter med rekruttering. Vi jobber med å finne bedre
rekrutteringstiltak, blant annet med å fremelske mer samarbeid med trosopplæring i menigheten.
Vårt guttekor har like mange medlemmer som andre guttekor i større kommuner (Kristiansand,
Bodø, Tromsø m.fl.) og vi merker at våre korgutter blir flinkere og flinkere og holder et godt nivå
sammenlignet med de som synger i andre guttekor.
Diakoni
Diakoniarbeidet i menigheten er godt innarbeidet. Mange frivillige gjør en stor og uvurderlig innsats
som blir satt stor pris på.
Andre onsdag i hver måned arrangerer Lista menighet formiddagstreff. Treffet er et sosialt møtested
der Guds ord blir forkynt, det er sang, noen har opplesing og det serveres god mat. Mange gode
hjelpere har vært med i mange år og stiller opp så sant de kan. Stor takk til dere! Det hadde vært
hyggelig om noen flere kunne tenke seg å hjelpe med smøring av mat, koking av kaffe og dekking av
bord. Alle som fyller 80 år får en hilsen fra menigheten. Diakonen og diakoniutvalget går på besøk.

Hvert år får alle som har mistet en av sine nærmeste det siste året, en spesiell invitasjon til
Allehelgensdagens gudstjeneste. I tillegg til gudstjenesten den dagen er det konsert i Vanse eller
Farsund kirke om kvelden. Presten og diakonen er alltid tilgjengelig for samtaler og vi har tilbud om
sorggrupper. Diakonen i Vanse og diakonen i Kvinesdal hadde våren 2017 sorggruppe for foreldre
som har mistet barn. Vi gikk bredt ut i hele prostiet og hadde samlingene på Feda.
Institusjonsbesøk på Listaheimen og Minde Bofellesskap er en del av det diakonale arbeidet. DNK har
andakt på Listaheimen hver torsdag kl.12. På skjermet avdeling på Listaheimen er alle menighetene
på Lista med og deler på andaktene sammen med DNK. Der er det andakt hver tirsdag kl. 16.30. Det
er kirkeskyss fra Listaheimen hver søndag. Diakonen har kontakt med F 16, Frivilligsentralen og
kommunens koordinator av eldre beboere sine behov bl.a. med tanke på besøk. Menigheten har
flere frivillige som i tillegg til diakonen bruker mye tid på å besøke personer i hjemmene og på
Listaheimen.
Hver sommer i juli holdes det «åpen kirke i Vanse». Frivillige er verter og viser rundt i kirken. Mange
er takknemlige for muligheten til å komme inn i kirken. Asbjørn Skøien har laget en historisk oversikt
om kirken som er veldig nyttig og er mye brukt i disse sommerukene.
Diakonen har en del kontakt med to fra Iran. Det har lenge vært ønskelig for diakonien i menigheten
å finne en møteplass der våre nye landsmenn kan møtes og komme sammen med etnisk norske. Vi
håper å få til noe i løpet av 2018. Diakonen deltok på trosopplæringen sitt Misjonstivoli og på Lista
Marked.
Verdensdagen for psykisk helse markeres hvert år i oktober. Farsund og Vanse har et samarbeid om
den dagen. Diakonen er med i komitéen.
Diakonen bidro også til organisering av lokal komité for feiring av gullkonfirmantene.
I høst ble det arrangert basar til inntekt for diakonien. Denne ble anbefalt gjentatt.
Året 2017 har vært et spesielt år for menigheten her på Lista. Fra januar 2017 hadde menigheten
100% prestedekning mindre enn før. Fra juli samme år og frem til desember var soknepresten
sykmeldt og menigheten hadde ingen fast prest. Dette ga alle ansatte utfordringer og oppgaver som
måtte løses utover det vi til daglig har ansvar for. Menigheten har hatt og har gode prestevikarer som
fungerer godt og det er vi veldig takknemlige for. I tillegg var det Bispevisitas i november, noe som
også ble en ekstra utfordring prestesituasjonen tatt i betraktning.
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Gjennom diakoni når menigheten ut til mange som av ulike
grunner ikke har mulighet eller ønsker å delta i gudstjeneste eller andre arrangementer i regi av
menigheten. Diakoni er vårt fellesansvar som menighet og vi kan alle gjøre en forskjell i de
møtepunktene den enkelte av oss har!
Diakoniutvalget Lista menighet 2017; Kirsti Olsen (formann), Victor Pedersen, Bjørg Pedersen, Bernt
Arnt Heskestad, Maria Lervik (fra menighetsrådet) og Svanhild Frøkedal.
Misjon
Misjonsutvalget bestod i 2017 kun av Kari L. Nenningsland. Det har ikke lyktes
å få med andre faste medlemmer.
05.04 hadde vi møte med NMS om nytt misjonsprosjekt i menigheten. Til stede var Helene
Kristiansen fra NMS, Liv Lyngsvåg fra menighetsrådet, Kari L. Nenningsland fra misjonsutvalget og
Solveig Hansen, tidligere misjonær på Madagaskar. Vi ble enige om landet Madagaskar som nytt
misjonsprosjekt. Det skal Lista menighet be for og støtte økonomisk fra 01.04.2017 til 31.03.2023.
Innsamlingsmålet er satt til kr 50.000,- pr år.

Plakaten ble overrakt på gudstjeneste i Vanse kirke 03.09, da med Helene Kristiansen til stede. Hun
informerte om prosjektlandet. Plakater ble hengt opp i Vestbygda kapell og Vanse kirke og
menighetens nettside ble oppdatert med informasjon om Madagaskar. Der kan man også til enhver
tid se hvor mye som er gitt av Lista menighet.
Lørdag 02.09 ble det arrangert Misjonstivoli i Vanse, som en del av trosopplæringen i menigheten.
Ungdommene som gikk i 7. klasse var med og arrangerte og det hele startet i kirka med informasjon
og fortelling fra Madagaskar. Dette var ved Solveig Hansen. 8-10 voksne var med i tillegg til
ungdommene og vi håper det kan bli et årlig arrangement i menigheten. Pengene som kom inn, ca. kr
8.000,-, gikk til prosjektet. Misjonstivoliet ble på forhåndsomtalt i Menighetsbladet.
Trosopplæringsarbeidet
2017 har vært et flott år for trosopplæringen. Vi har nå fått satt i gang mye av planen vår og om litt
over ett år er alle tiltak i gang. De tiltakene vi har hatt i flere år er det gode rutiner på.
Året begynte med at 11-åringene fikk bibler i Vanse og litt senere på Borhaug. I tillegg ble det holdt
et felles bibelkurs.
I Januar var det onsdagsklubben-kids for 2. klassingene i Vanse og etter vinterferien var det første
gangen at onsdagsklubben-kids ble gjennomført på Borhaug. 5 onsdager var barna samlet etter
skolen på hvert sted.
Det har vært to babysangkurs dette året, et på våren og et på høsten, hvert kurs har vart i ca. 12
uker. I høst var kurset så fullt som det aldri før har vært - det begynner nå å blir trangt på
menighetssenteret!
Så var det tårnagenthelg for 3. klassingene i mars. På lørdag var vi i Framtidsbygget og på søndag i
Vanse kirke.
I april var det igjen tid for «5-årsklubben». 3 onsdager var 5-åringene i aktivitet i Framtidsbygget.
I mai ble kickstartfesten for det nye konfirmantkullet gjennomført for første gang. Det ble en svært
vellykket fest og det var en god rekruttering til et nytt konfirmantkull.
Vårsemesteret ble avsluttet med småbarnssang for 1-3-åringene. Vi var samlet 6 ettermiddager på
Menighetssenteret. På høsten fortsatte småbarnssangen igjen - vi var samlet 3 ganger i starten av
september. Kurset på våren ble så fullt at det måtte deles opp i to forskjellige grupper.
På sensommeren var det igjen tid for Misjonstivoli. 7. klassingene hadde hovedansvaret for å drifte
tivoliet, men ellers var selve arrangementet åpent for hele menigheten.
Etter høstferien startet onsdagsklubben-tweens opp for første gang i Vanse, og deretter var turen
kommet for klubb på Borhaug. 5 onsdager var de samlet etter skolen på hvert sted.
Så var det tida for både 4-årsboka og 6-årsboka. Bøkene ble delt ut på gudstjeneste både i Vestbygda
og i Vanse. I tillegg var det en fellessamling først for 4-åringene og deretter for 6-åringene.
Sist, men ikke minst ble det gjennomført LysVåken i november. 6. klassingene overnattet i Vanse
kirke fra lørdag til søndag og var med på gudstjenesten på søndagen.
I løpet av hele året har prestene gjennomført dåpssamtaler og dåp i gudstjenestene.
Konfirmasjonsundervisningen har gått sin gang gjennom hele året og ble avsluttet med
konfirmasjons- gudstjeneste i mai begge steder, før et nytt kull startet i høst.

På alle tiltak utenom konfirmasjonsundervisningen, er det trosopplærer som har hovedansvaret.
Men prestene og organist har hatt delvis ansvar for noe. Konfirmasjonsundervisningen i vår var det
soknepresten som hadde hovedansvaret for sammen med 2 andre i deltidsstillinger. Litt vanskelig
har gjennomføringen vært i høst pga sykemeldinger, men vi kom i mål til slutt takket være vikarer
som steppet inn.
Vi er helt avhengig av frivillige for å få gjennomført tiltakene. Tilsammen har det vært 59 forskjellige
frivillige i trosopplæringen. Foreldre til barna har også vært flinke til å bidra med forskjellig praktisk
hjelp.
På alle tiltak som er gjennomført har det vært påmeldt en stor prosentandel av kullet.
Onsdagsklubben på Borhaug har faktisk fire ganger på rad opplevd 100% oppmøte. Vanligvis ligger
vi i snitt på litt over 60% oppmøte, og det er vi veldig godt fornøyd med . Trosopplæringen satser
friskt mot 2018, der nye tilbud skal presenteres, og nå er det ungdommen det gjelder.
Trosopplæringsutvalget
I 2017 bestod TU av følgende medlemmer:
Nina Christine Foss Sjåstad – leder
Elen Kristin Meberg Seim- trosopplærer
Anita Grip Danielsen- representant menighetsråd
Ingrid Frøsland
John Stanley Martinsen
Berit Yttri
Møter ble holdt torsdag 2. februar samt 16. november 2017.
2. februar ble det bestemt at TU møtes 1-2 ganger i halvåret, og ellers ved behov. Videre valgte Roy
Meberg og Helene Tjørn å avslutte sitt engasjement i TU. Rolf Eriksen sluttet sitt virke som kapellan i
Lista menighet, dermed har han også avsluttet sitt arbeid i TU. Vi takket dem for flott innsats i 2,5 år!
Ingrid Frøsland gikk inn som ny representant i 2017.
I 2017 gikk TU også over fra å være et skriveutvalg til å bli et arbeidsutvalg da planen var ferdigstilt og
videre godkjent av bispedømmet julen 2016. Den ferdige planen ble vurdert som veldig god, og ble
sett på som et svært godt arbeidsdokument som videre skal styre trosopplæringen de neste årene. Vi
bestemte oss for å fortsette med mentortjenesten som Elen har hatt nytte av. Dette er ikke lenger
pålagt, men vi mente dette ville være vel anvendte penger. Tilbudet fra IKO på den minste pakken
kostet 4000,- årlig. Denne pakken innebar to møter i året i tillegg til mail og telefonsamtaler.
Som det går frem av rapporten om trosopplæringsarbeidet har det skjedd mye spennende i 2017.
Mat-Prat-Jesus blir satt i gang vinteren 2018 for 16- og 17-åringer. Dette skal fungere som et
ungdoms-Alpha der vi tar for oss 4-5 av de mest sentrale emnene. Vi bruker samtaleopplegg og
filmer fra Alpha-opplegget.
Konfirmantene 2017/2018
Våren 2017 hadde vi et kull på 58 konfirmanter i Lista menighet. 6 av disse ble konfirmert i Vestbygda
kapell, 52 i Vanse kirke. De fleste velger lørdag som konfirmasjonsdag. Høsten 2017 startet vi opp
med 49 konfirmanter.
Supernatta ble avholdt 22. september og var lagt til Listahallen, der vi kan bruke både idrettshallen
og svømmehallen. Programmet begynte kl. 21.00 og avsluttet kl. 08.00 morgen etter. Det veltet inn
med spente konfirmanter og foreldre som bar på fat med alt fra pizza til kaker. Minst 10
ungdomsledere var med, og natta var velorganisert med 2 undervisningsøkter og masse aktiviteter.

Ungdommene gjør at kontakten med konfirmantene åpnes opp og blir god å gå inn i for oss
voksenledere. Et eksempel er «konfirmantdansen» … når de store konfirmantlederguttene deltar og
danser så dumme bevegelser, ser man at selv den mest usikre og kule konfirmant også liksom må
henge seg på. Latter og alvor er i godt samspill!
Undervisningen har for det meste ellers vært lagt til Vestbygda kapell. Konfirmantene er også delt
opp i såkalte sofagrupper der de et par ganger om høsten og våren samles i hjemmene til samtale
over viktige tema om kristen tro og liv. Vi synes det er viktig at konfirmantene på den måten også blir
kjent med andre voksne i menigheten som kan ta imot dem i sine hjem.
Storsamlingene foregår for det meste i Framtidsbygget og kapellet, og består av korte
undervisningsbolker med matpause midtveis i programmet. Konfirmantene blir kjent med nye
lovsanger, og rollespill tas i bruk i undervisningen. Noen ganger inviteres personer til
konfirmanttimene og forteller om sin tro. Konfirmantene har også undervisning der både
begravelsesbyrå og helsestasjon er med i tråd med de ulike tema. En matkomité stiller opp fra gang
til gang og serverer noe godt til konfirmantene. En hjertelig takk til alle i matkomitéen!
Også dette året har vi hatt to ungdommer ansatt som ledere i 10% stilling, med ansvar for ledelse og
sang/musikk. Helene Simonsen og Trygve Mikalsen vikarierte i Berit Yttri sin stilling når sistnevnte
gikk ut i fødselspermisjon på våren. Helene overtok Berit sin stilling på høsten og denne ble utvidet
frem til nyåret grunnet mangel på presteressurser. Hun har ansvar for ledelse mens Sverre Sandnes
fra høsten 2016 har ledet lovsangsteamet. Vi er forøvrig helt avhengig av alle hjelpeledere som
hjelper til på frivillig basis. For å verdsette dem har vi en gang i året tatt dem med på en sosial
samling. Vi begynte året med en båttur i skjærgården, og vi prøver å ha med noe godt å spise på
ledersamlingene. Avslutning med god mat og god stemning hjemme hos vikarprest er planlagt.
Den unike gjengen med ledere som deltar i konfirmantarbeidet er en gave for menigheten. De får en
sterk opplevelse av å høre til, de blir trygge på å stå foran forsamlinger, og kan gå inn i aktiviteter
som de selv kjenner igjen fra egen konfirmanttid. Jeg tror tradisjon og gjentakelse i opplegget er noe
til nøkkelen for suksessen. De har gode minner fra egen konfirmasjonstid, og kan så være med å gi de
samme tilbud videre. Det være seg «Bibelstafett» eller «tabbelue» eller aking. Allerede på
Knabenleiren begynner man å se gode representanter blant konfirmantene som kan være med i
ledergruppa til neste år. Et utrolig gjennomarbeidet godt opplegg!
Av viktige begivenheter ellers kan nevnes weekenden på Knaben. Også i 2017 deltok de fleste
konfirmantene på weekenden. Det ble gode samlinger, både sosialt og åndelig. Fasteaksjonen gikk av
stabelen tirsdag før påske. På undervisningen i forkant av denne er tema Solidaritet, og lokale krefter
som jobber med flyktningarbeid her i kommunene var også med. Solidaritetsgudstjenesten ble en
sterk og flott opplevelse!
Så håper vi konfirmantene har fått med seg gode opplevelser og verdier som kan følge og prege dem
resten av livet. For det er klart at selve konfirmasjonsdagene topper det hele. Og med
lovsangsbandet, lovsangene og salmer de kjenner igjen fra året som er gått blir disse
festgudstjenesten helt topp. Med seg i ryggsekken tenker vi at de både har fått lært mye, blitt kjent
med flere unge og voksne i menigheten, og ikke minst håper vi de har fått se mer av hvem Jesus er.

Søndagsskolene
Vanse søndagsskole hadde i 2017 25 barn innskrevet som betalende medlemmer. I tillegg har det
vært en del andre barn innom søndagsskolen i løpet av året som ikke er betalende medlemmer. Vi
har hatt flest små barn i førskolealder i år, og mange av barna har kommet til søndagsskolen sammen
med sine besteforeldre.
Vi har i løpet av 2017 fortsatt med å bruke opplegget Sprell Levende for barna på søndagsskolen. Det
er fremdeles et flott opplegg som vi får mange gode idéer fra. Vi har andakter og synger mange
sanger hver gang. I tillegg har vi ulike aktiviteter og bitetid der vi til slutt i samlingen hygger oss med
boller, frukt, popcorn, is, kakao el. lignende.
Ledere ved Vanse søndagsskole har i 2017 vært Asbjørn Skøien, Randi Hansen, Ann-Olaug Oseassen
og Helene Tunheim Tjørn. Asbjørn Skøien har vært kasserer og revisor for regnskapet vårt har vært
Erna Vindheim. Helene Tunheim Tjørn har fortsatt med å være hovedleder i Vanse søndagsskole i
2017.
Randi Hansen ønsket å avslutte som søndagsskoleleder i desember 2017. Nina Foss Sjåstad sa ja til å
bli med som i stedet.
Av aktiviteter utenom de faste samlingene har vi i 2017 vært med på Søndagsskolens Dag 27.august i
Listahallen. Dette var et fellesarrangement med alle menighetene i Farsund kommune. Da hadde vi
besøk av Viggo Klausen. Vi hadde også juleverksted og juletrefest på Betel i desember. På
juletrefesten hadde Randi Hansen andakt og dukketeater.
Vi synes søndagsskolearbeidet er et svært viktig arbeid. Mange barn i dag kjenner ikke Jesus og
Bibelen. Og hvor skal de kunne bli kjent med Jesus dersom noen ikke forteller dem om Ham? Da er
søndagsskolen en kjempeviktig arena. Her kan små og store komme og høre bibelfortellinger og lære
kristne sanger, noe de sjelden hører om og lærer andre steder i dagens samfunn. Vi håper og ber
derfor om at flere barn skal komme på søndagsskolen framover.
Borhaug søndagsskole hadde i 2017 ca. 40 medlemmer, men oppmøtet varierer litt. Vi har faste
samlinger på Betlehem Brekne annenhver søndag under ledelse av Åse Lervik. Vi er takknemlige for
ledere som vil være med å gi det viktigste til barna og vi oppfordrer alle til å være med å be for
søndagsskolearbeidet.
Stave-Langeland søndagsskole har sine samlinger annenhver mandag på Langeland bedehus. Små
barnekull i området gjør at gruppa ikke er så stor for tida. Det er likevel flotte samlinger med stort
sett fire barn som møter trofast opp.
Mandagssøndagsskolen deltar i samlingene til Lista søndagsskoleforening på lik linje med Borhaug og
Vanse søndagsskole. Leder i 2016 var Janet Penne. Astrid Mikalsen har hatt samlingene. Hans Olav
Penne har vært teknisk leder.
Gubba
Gubba har i løpet av året 2017 hatt følgende aktiviteter:
- Har planlagt og vært aktive på 3 Gubbagudstjenester i Vestbygda kapell
- Har hatt «Gubba på loftet» på 1 gudstjeneste i Vestbygda kapell
- Har deltatt på 1 gudstjeneste med barneopplegg
- Har deltatt på Storsøndag i Framtidsbygget

I tillegg har vi arrangert:
- 4 kirkemiddager
- Påsketur med Egghunting på Nesheimsanden
Kirkemiddagene som Gubba har hatt ansvar for har blitt veldig godt mottatt av menigheten. Vi får
mange hyggelige tilbakemeldinger på god mat og hyggelig stemning. Fellesskap med unge og gamle
sammen gir gode relasjoner og knytter bånd mellom folk og generasjoner.
Gubba Dansegruppe
Gubba dansegruppe har hatt samling/øvelse hver torsdag fra klokken14.00 til 15.30 bortsett fra i
skolens ferier. Det har i snitt vært ca. 8-10 barn/ungdom i alderen fom 5. klasse og oppover på hver
øvelse. Øvelsene har foregått i Vestbygda kapell, mens vi har spist sammen i Framtidsbygget
tilknyttet kapellet. En av de eldste ungdommene har hatt ansvar for innlæring av nye danser.
Våren 2017 deltok dansegruppa på 2 gudstjenester i kapellet og på Lista Marked arrangert av
menigheten.
Høsten deltok dansegruppa også på 2 gudstjenester i tillegg til en gudstjeneste i Farsund kirke i
forbindelse med bispevisitasen.
Det har vært voksne med både på våren og på høsten som har hatt ansvar for samlingene.
Framtidsbygget
Framtidsbygget har også dette året blitt brukt til ulike aktiviteter og arrangementer. Gjennom uka
brukes det i hovedsak til menighetens eget arbeid som korøvelser, komité-/utvalgsmøter,
trosopplæring, konfirmantarbeid, planlegging, dansegruppe, lørdagskveld, lagekvelder, hyggekvelder,
kirkekaffe/middag, formiddagstreff og bibelgruppekvelder. Men det er også flott at andre
organisasjoner og lag kan bruke Framtidsbygget som korpset, barnehage og skole. Det har også vært
noe privat utleie til konfirmasjon, dåp og bursdager.
Det er spesielt hyggelig at menigheten har kunnet samle seg etter gudstjenesten på søndager til
kirkekaffe og middager. Dette fellesskapet oppleves som viktig og det er mange som blir igjen etter
gudstjenestene. Disse søndagene har vært preget av trivsel, felleskap og gode samtaler. Det er
gledelig at så mange gjør bruk av bygget gjennom hele året! Vi kan glede oss over at mange ser ut til
å føle seg hjemme her!
Det har i løpet av året kommet inn kr. Ca. 470 000,-. Det er ca. kr. 70 000,- mer enn det vi må ha inn
for å betjene låneutgiftene. Pengene er i hovedsak samlet inn gjennom givertjeneste, gaver,
klokkertjeneste på dugnad, kollekter og Lista Markedet. Tusen takk til alle som har bidratt med
penger og tid for å få til et så flott resultat!
Vi ser frem til at Framtidsbygget fortsatt kan tjene menighetens arbeid!
Lista Marked
Over 800 mennesker var innom markedet og allerede fra kl. 12 når prosten holdt åpningsord var det
mange folk rundt bordene. Det var «fullt kjør» i hele hangaren gjennom hele dagen. Barn, ungdom
og voksne handlet bakervarer, påskepynt, håndlagede produkter, massevis av lodd, suppe, gode
kaker og mye annet. Lykkehjulet svirret, barn fikk napp i fiskedammen og slush & popcorn gikk unna,
noen laget humlehotell eller fugleskremsel, vinnertall ble trukket og gevinster delt ut.
Det var flotte musikalske innslag ved Trekkspillklubben, Fyrlyset, Gubba dansegruppa, Voices,
Borhaug musikkorps og Kjell Elvis.

Årets hoved innslag var «Hvem blir Listas tvekampmester?» 4 mannfolk kjempet om heder og
hovedpremie, som var en tur for to til London. Etter ulike konkurranser som øksekast, saging,
melkespannholding og kunnskap var det Lloyd Salvesen som gikk av med seieren. Dette fanget
tydelig publikum og det var stort engasjement når de ulike tvekampene holdt på.
Netto overskudd til Framtidsbygget ble rundt 140.000,-kroner.
Speiderne
1. Vanse speidergruppe har to hovedfokus:
 at speiderne skal bli glade i å være ute i naturen,
 at de skal lære å være greie med hverandre.
Speiderloven har 10 paragrafer, og den vi krever at alle skal kunne, og alle skal prøve å leve etter, er
paragraf 4: En speider er en god venn.
De senere år har gruppa hatt en stabil medlemsmasse på mellom 20 og 32 medlemmer i tillegg til
ledere. I 2017 var det en nedgang i medlemsmassen, slik at før sommeren var vi nede i 10 rovere og 3
speidere, i tillegg til at vi hadde 3 aspiranter som hadde vært med på 2-3 møter for å prøve seg før
sommeren.
Her er noen av aktivitetene til gruppa i løpet av 2017:
- Flere turer til leirområdet vårt v/Beiskevann
- Tur til Knaben med skitur og gruvevandring
- Førstehjelpskurs
- Ut på tur til nye mål
- Vandring til Lofjell
- Søppelplukking på Nesheimsanden
- Speideraksjonen med pengeinnsamling til flyktningehjelpens arbeid for barn og unge som har
flyktet fra Sør-Sudan til Uganda
- Flere turer med kanopadling
- Sommertur sammen med Yngres - med padling og grilling på programmet
- Flaggheis og flaggborg på 17. mai. Da begynner dagen for speiderne kl 07.45 og avslutter ca 16.00;
- Overnatting v/Beiskevann
- Dresintur på Flekkefjordbanen
- Sopptur i Kjørrefjordskogen
- Overnattingstur til Lindland bedehus med tur til Vardefjellet
- Adventsgudstjeneste i Vanse kirke
- Julekakebaking
- Juleavslutning m/risgrøt og konsert i Vanse kirke m/Vanse Brass
Årets høydepunkt var uten tvil landsleiren i Bodø som hadde tittelen: Nord 2017.
Den 29. juni reiste 9 rovere og 3 ledere oppover til Bodø i leid minibuss. Overnatting på Granmo
camping i Oppdal både på vei opp til Bodø og på vei hjem igjen etter ei uke. LANDSLEIR ER EN FLOTT
OPPLEVELSE!
Høsten 2017 fikk gruppa 17 nye medlemmer fordelt på 5., 6. og 7. klasse.
Medlemmene vi hadde pr. 31.12.2017 fordelte seg slik:
Alder
Antall

19
2

18
4

17
1

16
2

13
4

12
4

11
4

10
7

Lederne er: Heidi S. Holen, Hilde Stave, Monica Martinsen, Tom-Johnny Karoliussen og gruppeleder
Jan Martinsen.
Speidergruppa er registrert hos Norsk tipping og kan motta «grasrotandel» ved registrering på
organisasjonsnr: 911913062.
Menighetsbladet v/Synnøve Rydningen
Redaksjonen har i år bestått av: Hanne Kristin Lervik (redaktør), permisjon høsten 2017.
Redaksjonsmedlemmer: Randi Lohndal Frestad, Åsa Skogen Vaagsvold, Hans Arne Rogn og Synnøve
Rydningen. Even Eftestøl, ansvarlig for økonomi og regnskap. Elisabeth Rogn, korrektur.
5 nummer er gitt ut i 2017. Bladet er som før på 36 sider i farger med format 17+24. Snartrykk i
Farsund står for layout og trykking. Posten står for distribusjonen, bortsett fra en rute i Kjørestad
som fra nr. 5 blir dekket av frivillig ombæring. Sissi Kydland har tatt på seg ansvar for dette.
I forbindelse med at redaktøren har hatt permisjon de to siste numrene, har Elisabeth og Hans Arne
tatt imot stoff, lest korrektur, gjennomgått og samlet alt i «Dropbox» hvor trykkeriet henter det.
Redaksjonelle avgjørelser tas i dialog på e-post med redaksjonsmedlemmene. I tillegg har vi ett
redaksjonsmøte pr. blad.
Layout/trykking
Distribusjon/porto
Gaver/sponsorinntekter
( kr 67.500 fra sponsorannonser og kr. 52.900,- fra givere/abonnenter)
Samlet underskudd i 2017
Samlet underskudd 2016 og 2017:

kr. 133.009,kr. 51.310,kr. 118.602,kr. 68.645,kr. 75.467,-

Tapet dekkes av menighetsrådene, altså kr. 37.734,- på hver.
Kor
Barnekoret Fyrlyset har hatt et flott og innholdsrikt år som vanlig. Koret øver annenhver mandag fra
kl. 17.00-17.45. De som vil ha gratis middag i forkant møter kl. 16.30. Åse Lervik og Else Marit
Eikeland stiller trofast opp og koker middag til sultne kormedlemmer med følge. Elen Kristin Meberg
Seim er leder av koret, Randi Eikeland Lid er kasserer og Ragnhild Strømme/Monica Hansen er med
som ledere. Harald Lervik styrer trofast lyden. Koret har et flott lederteam som står på for å lage et
godt opplegg for barn fra 3 år og oppover.
Det er 30 flotte unger med i koret, hvilket er en god økning fra i fjor. Barna pleier å møte ganske
stabilt opp på øvelsene og på opptredener, men vi er sjeldent alle sammen. Koret synger ca. en gang
i måneden. Det har sunget på to Gubbagudstjenester, «Syng jula inn» , storsøndag i kapellet,
samlingsfest, høstmarked, storsamling, karneval, og søndagsskolens juletrefest på bedehuset. I tillegg
har vi sunget i Vanse kirke og på Lista Marked , Listaheimen og NMS sin julemesse. De aller fleste av
opptredenene våre er faste oppdrag, som vi har fra år til år.
Koret arrangerer to sosiale arrangementer selv: «karneval» og «Hallovenn». Dette er arrangementer
der både foreldre, søsken og besteforeldre er invitert med. Hallovenn er et åpent arrangement der
alle er velkommen.
Vi er spente på rekrutteringen i koret, siden barna ikke kommer helt av seg selv lenger. For å
opprettholde en stabil rekruttering i koret, krever det at vi ledere jobber med rekrutteringen og
oppfordrer de som går i koret til å spørre med seg nye. Det har resultert at vi har vært en veldig stor

gjeng i koret dette året. Men det er etter hvert få «menighetsbarn» i riktig alder å spørre med, så de
fleste barna som er med i koret, er fra familier som ikke tilhører kjernemenigheten. Utfordringen er
når vi skal ut å synge siden sangoppdragene ikke alltid blir prioritert i en travel hverdag. Vi har også
opplevd direkte rekruttering til koret fra trosopplæringen, gjennom at familiene har fått informasjon
om koret på trosopplæringstiltak de har vært med på. Koret er en fantastisk arena til å spre
evangeliet. Be gjerne for koret, barna, familiene og lederne.
Fyrlyset har hatt et utrolig flott år sammen store og små og vi satser friskt videre i 2018.
Ungdomskoret Voices har hatt øvelser på Betlehem Brekne hver onsdag fra kl.19.00-21.00 bortsett
fra i skoleferiene. Koret har bestått av 20-25 sangere/musikere. Som vanlig har vi deltatt på
gudstjenester, Lista Marked og på tilstelninger på bedehuset. Øvelsene består av lek, oppvarming,
sangøvelse, ord for dagen og pause med god mat, laget av foreldre og andre frivillige i menigheten.
Frem til sommeren har Roy Meberg, Ove Lorentzen og Dag Sandnes været ledere av koret.
I begynnelsen av august var koret samlet til hagefest hjemme hos Dag Sandnes. Dette ble en slags
avslutningssamling for voksenlederne i koret. Det ble diskutert korets videre drift, og det var
stemning for at koret skulle fortsette med de unge selv som drivere. Her har Emma Lorentzen,
Mathias Lorentzen, Linnea Tønnesen, Marie Madeleine Hansen, Sigurd Fossland og Sverre Sandnes
spilt en sentral rolle. Ansvaret har de fordelt seg imellom. Dette har de klart på en veldig god måte og
øvelsene har blitt fulgt opp på samme måte som før, med omtrent samme antall sangere/musikere.
Nye sanger er kommet på repertoaret og i desember deltok koret på "Vi synger jula inn" i Vestbygda
kapell. Dersom det dukker opp tilbud om et spennende kurs i korledelse, tror vi det kunne vært fint å
tilby disse unge. Vi håper menigheten vil stille seg positiv til å eventuelt finansiere noe slikt.
Gaither-kveld
Det ble avholdt Gaither-kveld 28. oktober 2017. En tverrkirkelig komité har arrangert slike konserter i
10 år på Lista i Southern gospel stil. Sanggruppa Vokal fra Lyngdal og Synnøve Aanensen deltok – de
har også sunget flere ganger tidligere. Dette var en flott konsertopplevelse for et helt fullsatt kapell.
Annet arbeid
 Mannsutvalget har hatt sine samlinger på menighetssenteret med andakt og foredrag om
ulike tema. Leder er Bernt Arnt Heskestad sammen med Terje Nordhassel og Ivar Konradsen.
Oppmøte varierer noe, med et gjennomsnitt på 10-20 personer.
 Det er flere bibelgrupper og ei mannsgruppe som har sine møter i hjemmene.
 Yngresarbeid foregår på ulike bedehus i Lista menighet, på Borhaug og i Vanse.
 Gullkonfirmantene hadde samling i august. De danner selv komité for arrangementet som
består av deltakelse på gudstjeneste på søndagen og festmiddag etter gudstjenesten.
 Menighetens årsmøte ble gjennomført i Vestbygda kapell etter gudstjenesten den 05.03.
 Barnegruppa Superkids har flotte samlinger i Vestbygda med mange barn under ledelse av
Maria Lervik
Sluttkommentar
Lista menighet har også dette året vært preget av at mange aktive og dyktige medarbeidere har
bidratt i ulike sammenhenger, -frivillige som ansatte. På grunn av sykmeldinger fra vår sokneprest,
har prestene Hilde Sirnes, Paul Daasvand og Sigurd Skjelsbæk tatt på seg presteoppgaver av ulike slag
og beriket oss hver på sin måte. De takkes herved for godt samarbeid.

Bispevisitasen i uke 47 hadde som hovedintensjon å bidra til motivasjon og glede i arbeidet i
menigheten vår. Det kjente vi resultater av. Biskopen melder selv tilbake om mange verdifulle møter
med ulike grupper i kommunen vår. Han ønsker oss signing videre.
Dette året har vi også markert reformasjonens 500 årsjubileum i konserter og gudstjenester, i ord og
toner.
Nok er rikt år et tilbakelagt. Takk til alle medarbeidere som er aktive i utøvende virksomhet og
bønner til Ham som er vår Herre og drivkraft.

Lista Menighetsråd

