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Kjære menighet
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!
Det er litt skummelt å skulle skrive en andakt i en årsmelding. Det er liksom en unik anledning
til å si noe til hele menigheten, og da bør det jo være noe meningsfullt og ordentlig. Men det
som kommer opp i meg er egentlig ikke et budskap, men en takknemlighet. Jeg skjønner Paulus
som så ofte må takke i begynnelsen av sine brev (uten sammenligning for øvrig).
«Først av alt takker jeg min Gud ved Jesus Kristus
for dere alle…» Rom 1,8
Tenk, enda et år er gått med trofast menighetsliv.
Det skjer mye og vi er blitt en større flokk ved
menighetssammenslåingen. Det har vært godt å merke.
Menigheten er en jordnær forsamling bygd på en klippe. Vi er
utsatt for de samme livsstormer som i verden ellers. Men
sammen har vi bestemt at vi vil leve nær livet og tåle det.
Hvordan kan vi klare det?
Jo ved å «La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt
da dere ble én kropp. Og vær takknemlige! La Kristi ord få
rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all
visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et
takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren
Jesu navn, med takk til Gud, vår Far, ved ham.»
Kol 3, 15 -17
Jeg gleder meg til året som ligger foran…..
Else Birgit Bergem Strand
Pastor

Minneord
Følgende personer som tilhørte vår
menighet døde i 2014:

Apostelen Peter skriver:
”Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han
som i sin rike miskunn har født oss på ny og
gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi
oppstandelse fra de døde!”

Peder Rønningen d 10.3.14
Kristen Aanonsen d 25.04.14
Dagfinn Holter Gundersen d 06.10.14

1 Pet 1,3.

Vi lyser fred over deres minne.
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Gjenforent menighet
Tidlig etter at Risør frikirke ble dannet på slutten av 1800-tallet fikk menigheten medlemmer
rundt i kommunen, blant annet på Røed, Vormli og på Søndeled. Antall medlemmer der vokste
og å komme seg til kirke i Risør var en stor operasjon. Allerede
i 1890 ble frikirken på Vormeli påbegynt og den sto ferdig og ble
innvidd 2. oktober 1891. Søndeled menighet ble formelt etablert
som selvstendig menighet 1. januar 1906. De hadde allikevel i
mange år felles forstander med Risør.
Ved utvidelsen av E18 gjennom Søndeled på 1970-tallet kjøpte
Veivesenet bygget på Vormeli for å rive det. Menigheten bygde
da nytt kirkebygg på Akland, og dette ble innviet 7. juni 1976.
Etter flere år med få ordinerte, redusert virksomhet og uavklart fremtid vedtok menighetsmøtet
på Søndeled i 2013 å ta kontakt med Risør frikirke. Det ble gjennomført drøftinger og
menighetsbehandlinger i begge menigheter.
Den 1. juli 2014 ble menighetene
gjenforent i Risør Frikirke som én
felles menighet. Risørs pastor,
eldsteråd og diakonråd fungerer for
hele menigheten. Det er opprettet et
Aklandråd basert på virksomheten på
Akland. To medlemmer derfra
supplerer menighetsrådet i et utvidet
menighetsråd.
I august var det samlingsfest på Akland for den nye menigheten. Godt med folk. Terje Solberg,
fra Oslo, holdt et interessant foredrag om menighetenes historie og fokuserte blant annet på
gjenforeningen som mer naturlig grunnet endrede
transportløsninger. Presbyterieformann Arnfinn Østerberg var også
til stede og hilste den sammenslåtte menigheten.
Alle medlemmer i menighetene ble tilskrevet om de ønsker fortsatt
medlemskap. Totalt meldte 7 medlemmer fra at de ikke lenger
ønsket å være medlemmer, flertallet av disse bodde utenfor
kommunen og fikk ryddet i medlemskapet sitt. Noen få ønsket ikke å
være med i den sammenslåtte menigheten.
Høsten 2014 har flere blitt mer kjent med sine nye med-medlemmer ved felles Gudstjenester,
hovedsakelig i Risør, grupper i menigheten, julemarkedet og andre felles arrangementer.
Inntrykket er at dette har vært til glede og inspirasjon for de som har valgt Risør frikirke som
sin menighet og møteplass.
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Grupper i menigheten.
Som menigheten vet har de en pastor som har stor tro på grupper. Det er derfor en stor glede
for undertegnede at vi nå har startet 8 nye grupper i menigheten. De kom i gang høsten 2014.
58 mennesker er med i gruppene.

Målet for gruppene er:

Og vi ønsker at gruppene skal være:

 å ha grupper som kan styrke det

 Et sted hvor alle blir sett
 Et sted der troen har rom.
 Et sted der alle kan hente hjelp til

åndelige og menneskelige fellesskapet i
menigheten
 lage et sted der vi lett kan ta imot nye
og la dem møte et lite fellesskap
 lage grupper som kan fungere misjonalt
 lage grupper som kan deles ved behov.

hverdagslivet.

 Et sted der troen kan vokse
 Et sted der troen kan deles på mange

ulike måter.

I hver gruppe er det to gruppeledere, og vi bruker et opplegg fra Markusevangeliet utarbeidet av
Rune Rasmussen (Dnk). Gruppene har vært sammen en søndag i måneden og søndagen før
gruppesamlingen tales det over Markusevangeliet på gudstjenesten.
Else Birgit Bergem Strand

Ungdomsarbeid og samarbeidsavtale med Dnk
Ungdomsarbeidet i kirka består av konfirmantundervisning, ungdomsklubben Kufa og ungdomsgruppa Reload. Når det gjelder de to sistnevnte inngikk Frikirken i høst et offisielt samarbeid
med Den norske kirke om ungdomsarbeid. Vi sakser fra avtalen:
«De ulike eksiterende tiltak rettet mot ungdom som finnes
i den enkelte menighet eies i fellesskap av menighetene. p.t
Kufa, Ten-in, Lol, Reload og ungdomsgudstjenester i samarbeid med Baptistkirken. Det daglige ansvar for de ulike
tiltakene følger de naturlige geografiske grensene, slik at
Søndeled har et større daglig ansvar for Ten-in og Risør
menighet har et større ansvar for arbeidet som foregår i
byen. Risør Frikirke deltar der det er naturlig ut fra medlemmer. Dette gjelder også lederressurser. De ulike tiltakene kan fortsatt være innmeldt i ulike ungdomsorganisasjoner (FriBU, Acta eller NMS-U) der dette er naturlig og der dette gir en bedre økonomisk
plattform for arbeidet. Oppstart av nye tiltak skjer i forståelse med hverandre og eies i fellesskap av partene.»
Else Birgit Bergem Strand
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Høstmessa er blitt julemarked
Risør Frikirkes høstmesse har i mange år stått for stødige inntekter
til menighet og misjon. I tillegg har arrangementene vært sosiale
møteplasser og et sted der vi har nådd lenger ut med budskapet
enn vår vanlige menighetskrets.

Julemarked-medarb:
Else Birgit Bergem Strand
John Rundholt
Grete Johansen
Marianne Gundersen
Elisabeth Løvgren
Ruth Aanonsen Homme

Etter mange år med arrangementet gjorde en viss slitasje seg gjeldende i komiteen.
Det ble kalt inn til idedugnad på vårparten. Ideer om mange ting ble kastet fram og vurdert. Resultatet ble at vi skulle arrangere ett julemarked på en lørdag før
jul i stedet for den tradisjonelle messa over to dager i oktober.
Det skulle satses mer på loddsalg i butikk, ved at vi satt flere
dager i flere ulike butikker. Dette er en god måte å få inn
penger vi ellers ikke får. I tillegg er vi synlige for mennesker på
handletur.
Vi ønsket at messa skulle ha mere salgsvarer. Både hjemmelagede kaker, håndarbeidsprodukter
og mat i kafeen. Det er ikke lenger gratis mat og kaffe på marked i Frikirken!
Som program på markedet ble det satset på koropptredener på faste tidspunkter.

Regnskap Julemarked
Beholdning pr 01.01

17 607

INNTEKTER
Innbetaling gevinster
Julemarkedet
Innbetalt kollekt
Renteinntekter
Sum inntekter

4 800
88 920
2 751
94
96 565

UTGIFTER
Kjøp av gevinster
Innbetalt direkte til menighetens bank

4 196
77 700

Bankomkostninger
Innbetalt hovedregnskapet

110
19 651

Arrangementet skapte
stort engasjement der
mange bidro på ulike
måter. Stemningen i
kirka denne lørdagen
var veldig god. Salgsvarene og varmmaten
gikk unna i stor fart.
Programinnslagene med
korsang til annonserte
tider fungerte veldig
fint.

Sum utgifter

101 657 Vi ser at inntektene av dette arrangementet alene nesten

RESULTAT

-5 092 kommer på høyde med de 3 arrangementene vi tidligere

hadde. Dette sammen med engasjement og stemning gjør

Beholdning 31.12 *

12 515 at vi vil forsøke å gjøre de på samme måte neste år.
Kasserer Steinar Johansen

Ruth Aanonsen Homme

* Innestående på konto i Sparebanken Sør
kto. nr. 2860 63 29352
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Eldsteråd, menighetsråd, menighetsmøter etc.
Det har vært avholdt 6 menighetsmøter, deriblant årsmøte. 25 saker har vært behandlet.
Eldsterådet har hatt 9 møter med 69 saker, menighetsrådet 5 møter med 31 saker.
Eldsterådet er opptatt av å gi menigheten nødvendige input på
ulike områder knyttet til menighetsfellesskapet og har i 2014 Eldsteråd:
hatt fokus på liturgi, grupper og gjenforening. I januar dro
Else Birgit Bergem Strand, pastor
hele menighetsrådet to døgn til Treungen for å arbeide med
Steinar Johansen, formann
Åsne Johansen
gudstjenestene og liturgien. Hvordan skape gudstjenester
Knut T. Homme
som kan gi mennesker av i dag et møte med Gud samtidig
Oskar Aanonsen
som vi tar vare på viktige tradisjoner som er slitesterke og
gode. Først og fremst er vi opptatt av at mennesker skal se
Jesus og lære ham å kjenne og vandre på livsveien sammen med Ham.
På våren arrangerte vi vår tradisjonelle sjelesorgdag. Arne Tord Sveinall, som er ansatt på
Sjelesorginstituttet på Modum, var invitert for å snakke om temaet: ”Å ta vare på fellesskapet, å
ta vare på seg selv”. Det var god deltakelse og en utbytterik seminardag.
Den årlige fellesskapsturen (menighetsweekenden) gikk av stabelen i september på Fjelltun. 42
deltakere var noe mindre enn året før, men eldsterådet gleder seg over god aldersspredning
med deltakere fra 1. til 80 år. Små og store hadde en flott weekend i strålende vær. Vi takker
spesielt ungdomslederne Hanna Homme, Andreas Jonassen og Ingvild Sommerfelt.
Eldsterådet gleder seg over gjenforeningen mellom
Søndeled og Risør frikirker som ble markert med
fest i kirken på Akland i august. Inspirerende og
godt besøkte gudstjenester er oppløftende.
Senere på høsten fikk vi besøk av nyvalgt
synodeformann Jarle Skullerud for å tale på
temamøte om misjonale menigheter. Skullerud er
levende opptatt av at vi som kirke skal gjøre en
forskjell i vårt nærmiljø og være bærere av godt
nytt til alle mennesker.
Vår pastor har sittet i en referansegruppe i forbindelse med oppretting av veiledningstjeneste
for kirkelige ansatte i Frikirken. Hun deltar nå på veilederutdanning på forespørsel fra Frikirken
sentralt.
Else Birgit B Strand og Steinar Johansen var delegater fra menigheten på årets synodemøte på
Stavern Folkehøgskole Fredtun.
Steinar Johansen
Leder av eldsterådet
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Litt statistikk for de siste 3 år:
Antall medlemmer per 31.12

Bevegelser til/fra medl. med stemmerett

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Medl. m/stemmerett

95

93

129

Fra barn

0

0

0

Medl. u/stemmerett

113

117

186

Fra andre kirkesamf.

2

2

0

Barn

31

28

21

Til andre menigheter

0

0

2

Totalt

239

238

336

Døde (alle kategorier)

2

2

2

Utmeldte (alle kateg.)

0

0

12

2012

2013

2014

Gjennomsnitt fremmøte på gudstjeneste
sep. – des.

2012

2013

2014

Kirkelige handlinger

Totalt

52,6

55,6

59,8

Døpt

1

1

0

Barn

5,6

4,8

5,4

Konfirmert

8

4

5

Ungd

8,8

8,3

7,1

Vigsler

2

0

1

Diakonråd, kirkeverter og omsorgskomite
Diakoner og kirkeverter har ansvar for den praktiske tilrettelegging,
gjennomføring og etterarbeid ved Gudstjenestene. Diakonene deltar i
menighetsråd. Forvaltnings-diakonene har særlig overblikk og omsorg
for kirkebygg og materiell. Det er gjennomført vår-dugnad inne og
ute.
Omsorgs-diakonen har, i samarbeid med menighetsrådet, et særlig
ansvar for at omsorg blir ivaretatt på mange plan i menigheten og er
leder i omsorgskomiteen.

Diakonrådet:
Forvaltningsdiakoner:
Elisabeth Gundersen
Marianne Gundersen

Omsorgsdiakon:

Synnøve Solberg

Kirkeverter:
Grete Johansen

I 2013 ble det bestemt å opprette en komitè som skulle se på
Jon Olav Strand
opprustning av kirkebygget og hente inn forslag og anbud fra aktuelle
firma. Denne komitèen har bestått av Thor Albert Andresen, Ruth
Aanonsen Homme, Elisabeth Gundersen og Jon Runholt. De har i løpet av 2014 utrettet et
betydelig arbeid som har resultert i at restaurering av kirkebygget nå
Omsorgskomiteen:
er i full gang. Viser her til referat fra menighetsmøtet 12.11.2014 og
12.1.2015.
Torhild Haugersveen,
Leif Johansen,
Synnøve Solberg
Grete Johansen
Gunn Elin Hidle

Omsorgskomitèen har i 2014 vært samlet til et møte. I løpet av året
har Torhild Haugersveen sluttet komitèen, men fortsetter sitt
diakonale arbeid bl.a. rettet mot flyktninger og våre nye landsmenn.
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Grete Johansen sluttet som dåpskontakt, men fortsetter som medlem i omsorgskomitèen. Takk
for innsatsen så langt begge to!
Ny dåpskontakt er Ruth Aanonsen Homme. Hun og Erling Berntsen Stølevik er nye medlemmer
i omsorgskomitèen. Det er gjennomført hjemmebesøk og levert blomster til Jul for alle
menighetens medlemmer over 75 år. Også i 2014 ble det arrangert en vellykket og godt besøkt
høstfest for eldre over 70 år. Omsorgskomitèen er sammensatt med tanke på å ha et vidt syn
på omsorgsarbeidet i menigheten. Ansvar er fordelt ut fra hensynet til menighetens behov og
den enkeltes nådegaver og interesser. Det er viktig for komitèens virke at menighetens
medlemmer melder fra om omsorgsbehov.
Komiteen har hatt hjelp av Svein Andresen til å organisere kirkeskyss. Han har også vært til
støtte og hjelp med det tekniske og annet praktisk arbeid.
Synnøve Solberg

Akland-rådet
Aklandrådet ble utnevnt av eldsterådet i Risør Frikirke
for en periode på 2 år av gangen. Valgperiode følger
skoleåret. Anne Grethe Berntsen Stølevik og Karl
Norman Hellerdal har også deltatt på
menighetsrådsmøtene i vår felles menighet.

Aklandrådet fra 1/7-2014:
Anne Grethe Berntsen Stølevik (ett år)
Gunstein Dalane (to år)
Karl Norman Hellerdal (to år)

Utvalget skal utføre følgende oppgaver:
- Være et bindeledd mellom aktører / grupper som driver menighetsarbeid på Akland og
menighetsråd i Risør Frikirke.
- Nedsette ulike utvalg / komiteer for arbeid som ønskes utført på Akland. Dette gjelder b.l.a.:
 Husstyre

 Sangkvelder

 Omsorgsarbeid

 Festkomité

 Innkjøp av rekvisita

 Snømåking

 Renhold

 Annonsering

 Div. enkeltarrangementer

 Kvinneforum

 Kirkeverter

”Aklandrådet” har hatt 2 møter høsten 2014. Det meste av sakene som har vært behandlet,
gjelder løsning av praktiske oppgave vedr. kirkebygget på Akland. Vi tror det meste nå er på
plass.
Dersom det er noen som har saker som gjelder virksomheten på Akland, tar vi gjerne imot
henvendelser.
Karl Norman Hellerdal
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Menighetens Sang- og Musikk - Råd
MSMR:
Ole Aleksander Klemsdal
Signe Sollien Andresen

Målet med rådets arbeid er å ha et helhetlig perspektiv på menighetens sang- og musikkliv. Rådet har sørget for at pianistturnusen på
gudstjenestene går i hop, og vi har bidratt for å få på plass andre sang
- og musikkinnslag til samlinger i kirka.

 Engangsmannskor ble etablert til samlingsfesten 18.

august; det kom signaler om at det likevel kunne
brukes flere ganger.

FriBU - Risør Menighet
Beholdning pr 1.1.2014

75 960

INNTEKTER
Kontingent KUFA
Kontingent Sprell Levende
Deltageravgift LoL-kurs
Deltageravgift Kordøgn

600
950
600
800

 Det ble kordøgn for en fin jentegjeng 10. – 11. okto-

ber. Det var god stemning underveis, og koret gjorde en stor forskjell på felleskirkelig ungdomsgudstjeneste søndagen etter.
 Julaftenskoret har ulik sammensetning hvert år, men

er verdsatt av både deltakere og tilhørere.
Vanligvis arrangerer MSMR «Ventetime» i begynnelsen
av desember. I år valgte vi å heller delta på «Vi synger
julen inn» i kirka på Akland siste søndag før jul; der sto
Anne-Grethe Berntsen Stølevik i bresjen. Det ble likevel en lokal konsert i kirka i Risør den 7. desember.
«Sakte mot jul» med fire lokale utøvere samlet godt
med folk, og kollekten ble sendt til Leger uten grenser.
Signe Sollien Andresen

FriBU
FriBU er menighetens overordna organ for barne- og
ungdomsarbeidet. Vi bistår undergruppene med lederoppfølging og regnskapsføring Styret har kun hatt noen
få møter og driver for tiden ikke noen egen aktivitet.
Ungdomsarbeidet har vi nå i samarbeid med Den norske kirke.

Direktestøtte, FriBU-sentralt
Støtte Skjærgårds M&M
Kulturstøtte
Gave til Sprell Levende
MVA-kompensasjon
Renteinntekter
Sum inntekter

11 320
10 000
8 000
500
3 012
685
36 467

UTGIFTER
Mat ledersaml. og ledergaver

288

Reiseutgifter BiG-gjengen

8 190

Mat på LoL-kurs
Mat på Sprell Levende
Mat på KUFA
Mat og pynt, julefester
Utgifter kordøgn
Lederkurs
Materiell Sprell Levende og
KUFA
Menighetsweekend
Lydutstyr
Bankkostnader
Sum utgifter

526
1 471
6 472
765
996
3 400
1 594
2 400
1 498
283
27 881

RESULTAT (overskudd)

8 586

Beholdning pr 31.12.2014

84 545

FriBU-styret
Else Birgit Bergem Strand
Ruth Aanonsen Homme
Svein Andresen (kasserer)

Kasserer Svein Andresen
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Sprell - levende
Voksenledere:

Barneklubben «Sprell - levende» møtes 2. hver tirsdag fra 17.30 til
19.00 og er for barn fra 4 – 9 år gjerne i følge med voksne.

Ruth Aanonsen Homme
Else Birgit Bergem Strand
Tone Aanonsen
Irene Aanonsen Kristiansen

Der får barna høre
bibelhistorier, delta på
ulike aktiviteter og spise
kveldsmat sammen. Våren
2014 var det svært varierende hvor mange barn som
møtte opp. Det var nede i bare 2 barn på det minste. Vi
var derfor spente da høsten tok til om vi klarte å starte
opp igjen. Det gikk heldigvis fint og i høst var det en
stabil gjeng fra 7 - 10 barn på klubben.
Også dette året deltok barn fra Sprell - levende med sang
på julefesten.

Kufa
Våren gikk i kjent Kufa stil med samling torsdager fra 19 – 20.30.
Voksenledere våren 2014 Det var en gruppe i underkant av 15 ungdommer som kom
sammen. De fleste var gutter. Aktivitetene var brettspill,
Svein Andresen
Else Birgit Bergem Strand
elektroniske spill, Curling, Vinn på minuttet og mye annet.
Mette Kjørholt
Samlingene ble alltid avsluttet med noe å spise. I tillegg til den
Bjørn Kristiansen
vanlige ledergruppa hadde vi hjelp fra et team fra Bibelskolen i
Grimstad 6 ganger. De
bidrog med andakter og aktiviteter. En hjelp vi er veldig
takknemlig for å ha fått. Vi ser at de betydde mye som
rollefigurer for ungdommene. Av egne ungdommer var Per
Julian Anfinsen og Joakim Stø Arntzen gode å ha som
medhjelpere.
Etter at avtalen med Den norske kirke kom på plass, så
stilte de med fast voksenleder på Kufa, Laila T Stensvold.
Hun er trosopplærer i Den norske kirke. Vi fikk også god
hjelp av Andreas Jonassen. Han er en viktig person som
kommuniserer godt med ungdommene og har innsikt i
Voksenledere høsten 2014 kristent ungdomsarbeid fra sitt år på Bibelskolen i Grimstad
Svein Andresen
og et år etter det på team oppdrag for skolen. Tidspunkt og
Else Birgit Bergem Strand
opplegg fortsatte som før, men nytt var det at alle
Laila T Stensvold
konfirmanter i Risør skulle 3 ganger innom Kufa (eller Ten –
Andreas Jonassen.
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In på Søndeled) i løpet av konfirmantåret sitt. Frammøte på Kufa har derfor variert. På det
meste var det over 40 ungdommer og på
det minste under 20. Selv om vi var spente
på hvordan dette ville bli, så var den gode
trivselen på klubben også i høst. Det har
vært litt vanskeligere å få inn kontingent
fordi det vekslet sånn hvem som var innom.
Et nytt team fra Bibelskolen i Grimstad
hjalp oss på 6 av samlingene. De er også
gull verd. Kufa er fremdeles tilknyttet FriBu.

Reload
Våren 2014 fortsatte ungdomslederkurset LoL med 5 samlinger. Voksenledere der var Else
Birgit Bergem Strand og Rune Rasmussen. Vi holdt til i Frikirken selv om de fleste ungdommene
kom fra Den norske kirke. 6 av ungdommene deltok på en lederweekend i Sandnes sammen
med teamet fra Bibelskolen i Grimstad.

Voksenledere:
Rune Rasmussen
Marianne Rundholt
Andreas Jonassen
Else Birgit Bergem Strand.

Fram mot sommeren ble det parallelt arbeidet med samarbeidsavtale
og et nytt ungdomstilbud som kunne være i forlengelsen av Lol.
Ungdommene selv var delaktige i tankene om hva dette kunne
være. Resultatet ble ungdomsgruppa Reload.

Opplegget der er todelt. Først kommer alle sammen til litt lovsang
og en andakt ut fra Markusevangeliet. Så deler vi ungdommene i to
grupper. 10. klassingene (5 stykker) deltar på et ungdomslederkurs
kalt LoL, og videregående ungdommene deltar i en samtalegruppe rundt tekster fra
Markusevangeliet. Til slutt spiser vi sammen.
Hvor mange ungdommer som har kommet, har variert fra 8 – 12. Dette er et arbeid som må
bygges opp over tid. Bibelskoleungdommer var innom på to av samlingene. Igjen har det betydd
mye å ha Andreas Jonassen med. Det trengs en ungdom for å nå ungdommer.
Else Birgit Bergem Strand
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Akland FSK
Årene går og Akland FSK har lagt bak seg 19 ½ år!
Vi har pr. 31.12.14 49 registrerte speidere, derav 6 ledere.

Ledere:

Det er en flott gjeng med speidere og ledere som samles til møter på
Røedsåsen! Vi starter med litt sang og andakt før vi koser oss med mat og
aktiviteter. Samhold og vennskap er viktig for gruppa vår. Vi er heldig som
har Albert Walla med oss som leder! Han har de fleste andaktene!

storspeideren:

I vår var vi veldig heldige og mottok en sjekk på kr.150.000,- etter salget av
Røed Grendehus. Det var veldig overraskende og hyggelig for oss! Noen
av pengene brukte vi på en bade/pizza tur til Langesund. Vi har snakket om
en litt større gapahuk til storspeiderne, men det er ingen, så langt, som føler
de har kapasitet til å sette i gang!

Foreldreforeningen
er til god hjelp for oss og
har bestått av:
Rut Stina Eikeland Arnevik,
Gunhild Risdal Konnestad
Gro Hellerdal.

Terje Asdal,
Lars Grønvold,
Bård Yri

småspeideren:

Albert Walla,
Jan Kåre Klodvik
Ellen Sundsdal

Ellers har vi gjort dette sammen: Juletrefest, Speideraksjonen,
Aktivitsdag på speiderplassen. Aktivitetsdagen var en utrolig flott
dag med bl.a.bruskasseklatring, rappelering, karusell og
lapskauslaging. Anbefaler at folk besøker oss denne dagen og ser
hva vi driver med!
I småspeideren har vi fremdeles en livlig gjeng og gjør så godt vi
kan for å lære de litt. Vi gleder oss over at ungene kommer seg ut
i skogen og får en stund der de er fysisk aktive. Mat og leik er
viktig!

Storspeiderne er aktive på turer og overnattinger hele året! De gjør tøffe ting som å sove i
snøhuler og isbade. De hadde også en tur fra Felle til Akland der de overnattet i gapahuker
underveis!
Speiderplassen vår blir også brukt av andre
og det er som regel hyggelig, men i høst en
gang har noen ødelagt en del på en av
hyttene våre! Det er veldig kjedelig!
Vi takker de gode hjelperne våre som alltid
stiller opp for oss! En gang speider, alltid
speider heter det jo!
Takk for forbønn for gruppa vår!

For Akland FSK , Ellen Sundsdal
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Kvinneforum
Vi hadde bare 4 samlinger i 2014. En
Temaer har vært:
ble avlyst pga vinter(u)vær.
1. Hjerneslag. Når det haster, sammen med Helselaget.
Frammøte har vært fra 18 til 60
2. Mannekengoppvisning.
pers. Vi synes vi har trivelige
3. Lefsebaking. Vi fikk besøk av Grete Dalen fra Gjerstad.
samlinger med positive mennesker.
Utlodning med stor giverglede, der
en stor del av overskuddet går til Bwambaprosjektet i Uganda.
Økonomi:
I 2014 sendte vi kr. 7450.
I kassa: kr. 3819.
Kveldsmat og god prat hører også med, og uansett tema avslutter vi
I bank: kr. 6117,22.
alle samlinger med Guds ord. Vi har god tro på at det som blir sådd
skal spire og bære frukt for Guds rike.
Anne-Grethe F B Stølevik

Misjonsringen
Misjonsringen har hatt 17 samlinger i år. Alle møtene har det vært
ganske bra besøkt -fra 14 til 24 personer. Det gleder vi oss over.
Vi opplever at misjonsringen dekker et behov hos oss som går der. Det
sosiale er viktig,-men også det å komme sammen for å høre Guds ord
forkynt , og å synge sammen . Knut Bergem har gjort en strålende jobb
som pianist. Det er vi veldig takknemlig for.

Styret i 2014.
Sofie Andresen
Elisabeth Gundersen
Marianne. Gundersen

Vi har vært så heldige og hatt besøk av noen av de misjonærene vi ber for hver søndag ;
Ingebjørg og Nathan Michalsen fra Japan. Det var interessant å høre dem. Da hadde vi "åpen
kirke". Vi har fått brev fra forskjellige utsendinger. Disse har blitt lest opp. Særlig Laila og Jarle i
Tyrkia har vært flinke til å dele med oss spennende måneder dette året. Det er bønneemner
også utenom misjonsringens samlinger.

Regnskap Misjonsringen I 2014 er det sendt vel 40

Beholdning 01.01.14
INNTEKTER
Kollekter
Renteinntekter
Sum inntekter
UTGIFTER
Sendt misjonen
Barnearbeid i Kenya
Bankkostnader
Sum utgifter
RESULTAT
Beholdning 31.12.14

92 tusen kroner som vi har
samlet inn på kveldene
44 451
79 våre .Litt også til
44 530 andre formål. Vi gleder
oss over å kunne være
med slik.
42 500
1 800 Vi har i 2014 hatt besøk av disse ; Jonn Solsbakk, Anne Grete
0 og Erling Berntsen Stølevik, Sidsel Lauthen, Leif Johansen, Lars
44 300 Langmyr, Helene Marie Ausland, Turid Haugersveen, Ellen
Værland, Eline Gundersen Gjerde, sogneprest Rasmussen
230 (utvidet samling), Johan Filip Løvgren, Knut Bergem, ekteparet
Michalsen og Johan Aurebekk.
322

Marianne Gundersen

Kasserer Ellen Værland
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Regnskap 2014
Budsjettet for Risør Frikirke for 2014 var for kun gamle Risør frikirke, mens regnskapet
inneholder i tillegg aktiviteter knyttet til sammenslått menighet fra 1.7.2014. Menighetens
regnskap for 2014 er gjort opp med et overskudd på ca 67.000 kr.
Det har vært en økning i gaveinntekter til menigheten på ca 129.000 kr, til misjonen på
13.000 kr og til andre på ca 6.000 kr. I rene gaver er det gitt 918.210 kr til og via menigheten,
deriblant en testamentarisk gave på ca 63.000 kr. Totalt et betydelig gavebeløp. Takk til alle
givere. Dette har gjort at menigheten oppfyller forpliktelsene til Frikirkens fellesfunksjoner og
forventet tilskudd til misjonsarbeid.
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Kostnadene holdes under kontroll og nokså på det jevne. Største utgiftspost er lønns- og
personalkostnader for pastor i 100% stilling. I 2014 har det vært brukt ca 36.000 kr til
reparasjon av tak over lillesal og vegg bak matboden og 30.000 kr til forprosjekt for oppussing
av kirken i Risør.
Likviditeten til menigheten er god, særlig etter at midlene som kom fra Søndeled Frikirke er
tilført egenkapitalen, blant annet etter salg av pastorboligen der. Menigheten har per 31.12.14
ca 2.270.000 kr i egenkapital og fond som menigheten selv disponerer. Menigheten har ingen
gjeld utover vanlig kortsiktig gjeld.
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Foreninger, styrer og råd i 2014
Eldsteråd:
Steinar Johansen (formann)
Knut Toralv Homme
Åsne Austvik Johansen
Else Birgit Bergem Strand
Oskar Aanonsen

Diakonråd:
Forvaltningsdiakoner:
Marianne Gundersen,
Elisabeth Gundersen
Omsorgsdiakon:
Synnøve Solberg

Aklandrådet:
Anne Grete B. Stølevik
Gunstein Dalane
Karl Norman Hellerdal

Kirkeverter:
Jon-Olav Strand
Grete Johansen

Kirkeskyss-koordinator:
Svein Andresen

Brann-ansvarlig:
Per Anfinsen

Informasjonsmedhjelpere

Menighetsweekend:

Signe og Svein Andresen

Elisabeth Gundersen,
Anne Borghild B. Klemsdal,
Else Birgit Bergem Strand,
Oskar Aanonsen

Organister/Pianister:
Signe Sollien Andresen.
Jon Bjørndal,
Ole Alexander Klemsdal,
Johan Filip Løvgren
Anne Grete Stølevik
Bernt Erik Tylden

Omsorgs-komite:
Synnøve Solberg (leder)
Torhild Haugersveen (vår)
Leif Johansen
Grete Johansen
Erling Berntsen Stølevik (ny)
og dåpskontaktene

Dåps-kontakter:
Grete Johansen (vår)
Gunn Elin Hidle
Ruth Homme (ny)

Misjons-kontakt:
Merete Anfinsen Torjusen

Sang-musikkråd:

Renholder:

Signe Sollien Andresen
Ole Alexander Klemsdal

Elisabeth Gundersen

Julemarked-medarbeidere

Kasserer:

Else Birgit Bergem Strand
John Rundholt
Grete Johansen
Marianne Gundersen
Elisabeth Løvgren
Ruth Aanonsen Homme

Oskar Aanonsen

Revisor:
Per Anfinsen

Talere på gudstjenester i 2014:
Laila Stensvold, Sidsel Lauten, Knut Aavik Johannesen
(bibelselskapet), Kjell Wedø, Øyvind Barland, Marit Berling,
Nils-Petter Enstad, Misjonærene Jarle og Laila, Paul Roland,
Oddvar Søvik. (I tillegg har flere fra menigheten bidratt)
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Teknikk (Risør):
Svein Andresen
Engebret Andresen

Teknikk (Akland):
Tore Fidje
Jan Erik Hellerdal

Husstyre (Akland):
Tore Fidje
Jan Erik Hellerdal

Festkomite (Akland):
Andrea Dahle
Gerd Ausland

Oppussingskomite:
Thor Albert Andresen
Elisabeth Gundersen
Ruth Aa. Homme
John Rundholt
Representanter i FriBUs
grupper og Misjons-ringen er
angitt under den enkelte
gruppes årsrapport.

Eksterne råd og utvalg:
Kontakt for Skjærgårds music
& mission har vært:
Rachel Homme

