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Kjære menighet
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!
Da jeg var ung, energisk og gikk på lærerskolen i Bergen, brukte
jeg tiden på bussen til å memorere bibelvers. Det var
navigatørene som hadde laget en liten rød mappe til å ha i lomma
med fullt av små kort. De fleste av disse versene har nok godt i
glemmeboka igjen, men noen ligger der og dukker opp med
ujevne mellomrom.
Ett av dem er fra Rom 15, 13:
«Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere
kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft.»
Jeg ser ting i menighetsarbeidet vårt som gir håp. Nå fylles det
opp med barn på «Sprell levende» klubben vår. Jeg blir også fylt
med håp når jeg har andakt på sykehjemmet. Der samles en stor
og trofast flokk som har omsorg for hverandre og ønsker å dele
tro og liv.
Barn og eldre får høre Guds ord. Det gir håp til starten av livet
og til slutten av livet der det evige håp blir nært og realistisk. I
mellom er alle hverdagene i vårt daglige virke. Det er min bønn
for menigheten, at vi er håpsbærere i vår kirke og ut i hverdagen.
Vi ønsker å ære Gud ved nærhet til Jesus, livet og hverandre i
Den Hellige Ånds kraft.
Else Birgit Bergem Strand
Pastor

Minneord
Følgende personer som tilhørte vår
menighet døde i 2015:

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!”

Ragna Hellerdahl d 2.1.15
Karl Ingvar Hellerdal d 25.1.15
Ruth Torjusen d 3.2.15
Anne Marit Dalane d 23.5.15
Leif Larsen d 15.7.15
Arne Kåre Solberg d 12.10.15

1 Pet 1,3.
Vi lyser fred over deres minne.
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Oppussing av kirka i Risør
Oppussingssaken går (minst) tilbake til høsten 2012, da vi
hadde fått inn et anbud på utskifting av vinduer fra Lindland
Glass. Dette utløste raskt spørsmål om farger, og behovet
for å gjøre en mer omfattende restaurering av kirka. Saken lå
litt stille en tid, men tok fart februar -14.

Det ble avholdt et møte med Jan Lindal og luftet tanker rundt
oppussing og behov knytta til kirkebygget. I august samme år presenterte Lindal to sett
tegninger for hvordan salen kunne se ut, og disse ble stemt over i menighetsmøte 12.11.14.
Menigheten ble forespeilet en budsjettramme på 1,5 mill.
Heretter planla komiteen, som nå bestod av Jon Rundholt, Thor Albert Andresen, Ruth Aa.
Homme og Elisabeth Gundersen (leder) framdrift, med tanke på oppstart jan. 15. Oppunder jul
hadde vi møte med fargekonsulent fra Fargerike Grimstad og malermester fra Brødrene
Jakobsen, samt prosjektleder Erling Myre fra Lindalgruppen. Kirka ble ryddet på dugnad og
arbeidet startet opp etter vedtak om komiteens mandat på
menighetsmøte 12.1.15

Det meste av inventaret ble lagret på Kiwi. De gamle
trebenkene ble gitt bort.
 Benker ble trukket om av Grete Hagen hos Risør Søm

og Møbelverksted.
 Lampetter ble byttet ut og to varmepumper ble installert,
og det ble gjort en gjennomgang av el. anlegg.
 Gulvet i gangen ble flislagt og fikk varmekabler.
 Vinduer og dører ble skiftet og levert av Fokus AS på Songe.
 Alt malearbeid ble utført av Brødrene Jakobsen, Arendal.

Disse leverte også tepper og belegg.
 Følgende ble gjort på dugnad (antall dugnadstimer er godt over 500):
 Maling av småmøbler, restaurering av småbord (pussa,

beisa og lakka)
 Fjerning av gammelt gulv og tapet
 Fjerning av søppel
 Rydding av loft, m.m.
 Ny talerstol ble laget av Jon Rundholt
 Ny prosjektor ble kjøpt inn til kirkesalen og gammel

ble montert i peisestua.
 42 nye stoler ble kjøpt inn til peisestua
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Opprinnelig plan var at vi skulle være inne til
påske, men på grunn av forsinkelser på teppet,
ble første gudstjeneste 3.5.15. og overtagelse
av bygget 6.5.15.
I etterkant er det montert akustikkplater i
peisestua og en skyvedørsgarderobe i gangen
og kirka er i høst malt utvendig.
Som komite håper vi mange kan glede seg over
resultatet. Vi har fått ros for å ha tatt godt vare på det
gamle, og mange synes at kirkebygget framstår både
funksjonelt og pent. Vi håper arbeidet som er gjort nå,
kan bidra til at kirka vår kan fortsette å romme mange
ulike aktiviteter i årene framover, til Guds ære.
For komiteen, Elisabeth Gundersen

Grupper er fortsatt et satsingsområde i menigheten.
2015 har vært et godt arbeidsår i gruppene i menigheten. Vi har hatt oppfølging for
gruppelederne, av Unni Westli fra Frikirken sentralt, på to samlinger pr semester. Hun har
undervist, inspirert og deltatt i samtaler.
Tallet på grupper har gått ned fra 8 til 7 grupper i løpet av året, men over 50 navn står
fremdeles på lista over deltakere. Gruppene har møttes hjemme hos lederne 4 ganger i
vårsemesteret og 3 ganger i høstsemesteret. Et studium av Markusevangeliet har vært brukt, og
søndagen før har pastor talt over en tekst fra Markus. Oskar Aanonsen har lest et lengre utdrag
fra Markus på gudstjenestene. Det er noe mange har nevnt de har satt stor pris på.
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.

Viktigheten av smågrupper i menigheten er noe som stadig blir løftet fram i ulike
sammenhenger. Vi merker også i vår menighet at gruppene har stor betydning for mange som er
med, og vi tror det er med å gi hjelp til hverdagslivet som kristen. Ønsker noen flere å være
med, så er det bare å ta kontakt med pastor. En stor takk til gruppelederne som så trofast
stiller opp.
Else Birgit Bergem Strand
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Eldsteråd, menighetsråd, menighetsmøter etc.
Det har vært avholdt 5 menighetsmøter, deriblant årsmøte. 17 saker har vært behandlet.
Eldsterådet har hatt 7 møter med 55 saker, menighetsrådet 6 møter med 34 saker.
Etter at Søndeled og Risør Frikirke ble gjenforent/
sammenslått i 2014 , har menigheten vår nå to
kirkebygg. Vi hadde derfor mulighet til å legge all
aktivitet til kirkebygget på Akland i perioden som
Frikirken i Risør ble pusset opp våren 2015.
Menigheten fikk dermed mulighet til å bli bedre kjent
med kirka på Akland, og samtidig bli spleiset sammen
gjennom dugnadsinnsats i kirka i Risør. Eldsterådet gleder seg over det gode fellesskapet som
preger menigheten, all velvilje og pågangsmot som er
blitt vist i en utfordrende periode.
3.mai 2015 kunne vi feire første gudstjeneste i
nyoppusset kirke i Risør.
Hele menighetsrådet valgte i år, som i fjor, å reise to
døgn på inspirasjonssamling. 20.-22. mars dro vi på et
helgeseminar som Frikirken sentralt arrangerte på
Dvergsnestangen. Her fikk vi bl.a innføring i, og
inspirasjon til, å leve misjonalt. Å være misjonal betyr å
ta bibelverset Matt. 28.19 på alvor. ”Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler”. Det betyr å
være utadvendt kristen i det miljøet jeg befinner meg i i hverdagen. Å vise Kristi sinnelag for de
menneskene jeg har rundt meg der jeg er.
Lør 14 mars var vi med på å arrangere felleskirkelig temadag, hvor temaet var ”Tro mellom
venner”. Nina Janne Dalseth holdt foredrag om å ta i mot, og bygge vennskap, med mennesker
med en annen tro. Bakgrunnen for hennes engasjement var den økende fremmedfrykten for
muslimer i Norge. Hun viste gode eksempler på hvordan vi kan møte fremmede med kristen
nestekjærlighet.
I slutten av mai hadde menigheten tilsynsbesøk av presbyterieformann Arnfinn Østerberg.
Gjennom samtaler med eldsteråd, men.råd, pastor og Fribu, og møte med menigheten på
gudstjeneste og på menighetsmøte, fikk han dannet seg et bilde av hvordan menigheten fungerer
og virker. I tilsynsrapporten holder han fram gleden over at
sammenslåingen av Risør og Søndeled Frikirke har vært
Eldsteråd:
vellykket. Han gir oss utfordringene: Å be for byen,
Else Birgit Bergem Strand, pastor
menigheten og enkeltmennesker. Å holde troen og
Steinar Johansen, formann
Åsne Johansen
engasjementet levende gjennom deltagelse på gudstjenester
Knut T. Homme
og samlinger. Å fortsette å legge til rette for et varmt
Oskar Aanonsen
fellesskap i menigheten.
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Å ha en misjonal holdning, gjennom å spre velsignelse og gjøre godt mot medmennesker, og
snakke om tro når en naturlig anledning byr seg.
Første helg i september var det menighetsweekend på Fjelltun. Her var det som vanlig høy
trivselsfaktor, fine naturopplevelser og mulighet for å dele tanker og tro.
9.november ble det igjen arrangert temadag. Da hadde vi besøk av Bjørn Hinderaker fra
Gimlekollen mediasenter, som holdt et spennende foredrag kalt ”Skeptikerens guide til tro”.
Han viste bl.a til forskning hvor historikere tar for seg om Jesus virkelig stod opp fra de døde.
At det som utgjør grunnlaget for all kristen tro, virkelig er sant.
Åsne Austvik Johansen

Litt statistikk for de siste 3 år:
Bevegelser til/fra medl. med stemmerett

Antall medlemmer per 31.12
2013

2014

2015

2013

2014

2015

Medl. m/stemmerett

93

129

125

Fra barn

0

0

0

Medl. u/stemmerett

117

186

186

Fra andre kirkesamf.

2

0

1

Barn

28

21

17

Til andre menigheter

0

2

0

Totalt

238

336

328

Døde (alle kategorier)

2

2

6

Utmeldte (alle kateg.)

0

12

2

Kirkelige handlinger

2013

2014

2015

Døpt

1

0

0

Konfirmert

4

5

4

Vigsler

0

1

1

Gjennomsnitt fremmøte på gudstjeneste
2013

2014

2015

Totalt

55,6

59,8

63,8

2015 *
hele året
58,9

Barn

4,8

5,4

6,9

3,8

* Frammøte telles nå over hele året. Vi har tatt

Ungd

8,3

7,1

8,1

4,9

med «høsttall» for sammenlikning med tidligere.

sep. – des.
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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.
Kirken er i løpet av høsten, malt utvendig. Arbeidet har vært ledet
av Einar Johansen.

Diakonrådet:

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.

Elisabeth Gundersen
Marianne Gundersen

Elisabeth og Synnøve har deltatt på diakonkurs i regi av Frikirken i
oktober.
Diakoner og kirkeverter har hatt 2 møter.
Omsorgskomiteen har i 2015 bestått av Erling Berntsen Stølevik,
Leif Johansen, Synnøve Solberg samt dåpskontaktene Grete
Johansen og Gunn Elin Hidle. Komitéen har vært samlet til et møte.
Ny dåpskontakt er Ruth Aanonsen Homme.

Forvaltningsdiakoner:
Omsorgsdiakon:

Synnøve Solberg

Kirkeverter:
Grete Johansen
Jon Olav Strand
Anne Lise Hellerdal,
Karl-Norman Hellerdal

Det er gjennomført hjemmebesøk og levert blomster
til Jul for alle menighetens medlemmer over 75 år.
Også i 2015 ble det arrangert en vellykket og godt
besøkt høstfest for eldre over 70 år.
Omsorgskomitéen ønsker å ha å ha et vidt syn på
omsorgsarbeidet i menigheten og møte menighetens
ulike omsorgsbehov. Det er viktig for komitéens virke
at menighetens medlemmer melder fra om
omsorgsbehov.
Diakonråd og omsorgskomité har hatt god hjelp av
Svein og Signe Andresen både med praktiske oppgaver,
teknikk som lys-lyd, samt organisering av kirkeskyss.
Denne tjenesten har ikke vært virksom siste året da
det viser seg at få/ingen har meldt behov for
kirkeskyss. Tjenesten vil tre i kraft igjen så fort behov
meldes.
Synnøve Solberg
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Akland-rådet
Aklandrådet ble utnevnt av eldsterådet i Risør Frikirke for en periode på 2 år av gangen.
Valgperiode følger skoleåret.
Utvalget skal være et bindeledd mellom aktører / grupper som driver menighetsarbeid på
Akland og menighetsrådet i Risør Frikirke.
Karl N. har vært fast medlem i menighetsrådet.

”Aklandrådet” har hatt 2 møter i 2016. På begge møtene har det vært diskutert noe om hva vi
kan gjøre for flyktningene som bor i nærmiljøet. Det er nå for søkt avholdt en samling en
søndag ettermiddag.
«Aklandrådet» forsøker å engasjere personer til å ta seg av det som praktisk må gjøres i
kirkebygget på Akland og komme med ideer om arrangementer.
Gjennom året har det vært arrangert Kvinneforum og
sangkvelder i tillegg til speiderarbeidet og felles
gudstjenester.
Dersom det er noen som har saker som gjelder
virksomheten på Akland, tar vi gjerne imot
henvendelser.

Aklandrådet :
Anne Grethe Berntsen Stølevik
Gunstein Dalane
Karl Norman Hellerdal

Karl Norman Hellerdal

Menighetens Sang- og Musikk - Råd
Målet med rådets arbeid er å ha et helhetlig perspektiv på menighetens sang- og musikkliv.
Det er begrenset møteaktivitet i rådet (to møter i 2015), men vi samarbeider med pastor om
planlegging og gjennomføring av musikkarbeid i kirka.
Rådet sørger for at pianistturnusen på gudstjenestene går i hop (en til tider litt krevende
oppgave), og vi bidrar for å få på plass andre sang- og musikkinnslag til samlinger i kirka.
I tilknytning til spesielle gudstjenester, som ungdoms- og generasjonsgudstjenester, er det gjerne
litt ekstra innsats med øving med korgrupper og band. Det er flere ungdommer som gjerne
bidrar i slike sammenhenger, så dette er til gjensidig glede.
Rundt høytidene er det også litt ekstra planlegging, og det er fint å
bidra til at sang og musikk bygger opp under budskapet vi forkynner.
Som sist år ble adventskonserten kalt «Sakte mot jul»; en litt
annerledes konsert som var godt besøkt.

MSMR:
Ole Aleksander Klemsdal
Signe Sollien Andresen

Julaftenskoret har ulik sammensetning hvert år, men er verdsatt av
både deltakere og tilhørere. I 2015 var det «alle-er-hjemme-kor»!
Signe Sollien Andresen
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FriBU
FriBU er menighetens overordna organ for barne- og
ungdomsarbeidet; Sprell Levende, Kordøgn, KUFA og Speideren.

FriBU-styret

Vi bistår gruppene med lederoppfølging, medlemsregistrering og
regnskapsføring. (Speideren har eget regnskap)

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

Styret har få møter og driver for tiden ikke noen egen aktivitet.
Ungdomsarbeidet drives i samarbeid med Den norske kirke, men organisatorisk er KUFA
tilhørende Frikirken, mens Reload og TenIn tilhører Den norske Kirke.
FriBU i menigheten er tilsluttet FriBU nasjonalt med over 9 000 medlemmer i 230 lokallag.
FriBU nasjonalt er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon.
Svein Andresen

FriBU - Risør Menighet
UTGIFTER
Beholdning pr 1.1.2015

84 545

INNTEKTER

Mat ledersamlinger og ledergaver

1 249

Mat på Sprell Levende

2 023

Mat på KUFA

4 953

Kontingent KUFA

1 200

Kjøregodkjørelse BiG-gjengen

3 458

Kontingent Sprell Levende

3 050

Mat og pynt, julefester

Deltageravgift Kordøgn

1 000

Utgifter kordøgn

1 104

7 050

Lederkurs og Firestarter

4 390

Materiell Sprell Levende og KUFA

1 047

Menighetsweekend

2 400

Teknisk utstyr og SackIT

4 927

Direktestøtte, FriBU-sentralt
Støtte Skjærgårds M&M
Kulturstøtte
Leieinntekter lydanlegg
MVA-kompensasjon
Renteinntekter

Sum inntekter

10 000
6 845
500

619

1 512

Bankkostnader

246

913

Sum utgifter

26 416

32 070

Beholdning pr 31.12.2015

116 615

RESULTAT (overskudd)

32 070

Kasserer Svein Andresen
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Sprell - levende
Barneklubben «Sprell levende» møtes 2. hver
Ruth Aanonsen Homme
tirsdag fra 17.30 til 19.00 og
Else Birgit Bergem Strand
er for barn fra 4 – 9 år gjerne
Tone Aanonsen (vår)
i følge med voksne. Der får
Irene Aanonsen Kristiansen
barna høre bibelhistorier, to
supersetninger i halvåret som vi
øver på hver gang,
delta på ulike aktiviteter og spise kveldsmat sammen. En
gruppe på tre åtteåringer, går opp på FriBu-rommet og syr,
under aktivitetsdelen.Våren 2015 kom det stadig flere barn.
Vi var ca.12 barn før ferien. Høsten 2015 har vi opplevd at
stadig flere foreldre/besteforeldre kommer med barna sine.
Det er en stor glede for oss at alle gir utrykk for at de
trives! Vi var 16 til 18 barn rundt juletider. Det resulterte i at vi måtte ta i bruk kirkesalen også.
Også dette året deltok barn med sang i et par gudstjenester og på julefesten.
Vi er glade for forsatt forbønn for ledere og barn med familier.

Voksenledere:

Ruth Aanonsen Homme

Kufa
Voksenledere 2015
Svein Andresen
Else Birgit Bergem Strand
Laila T. Stensvold
Andreas Jonassen (vår)

Kufa samles som før i Frikirken på torsdager fra 19 – 20.30.
Klubben er for ungdommer fra 7. kl og oppover.
Hovedvekten har vært konfirmanter. Høsten 2015 førte vi tall
for frammøtet og da varierte det
fra 5 – 19 ungdommer.

En gruppe eldre ungdommer har
kommet inn og tatt mer og mer ansvar i løpet av året. Det har
vært svært positivt. Det viser at de har et eierforhold til klubben.
Selv om Kufa er tilnyttet FriBu er den fremdeles et samarbeid med
Den norske kirke. Laila T Stensvold, trosopplærer, stiller derfra.
Våren 2015 hadde vi gleden av å ha Andreas Jonassen med oss. Han
hadde god kontakt med
ungdommene og var til stor støtte i arbeidet.
Vi hadde også kontakt med bibelskolen i Grimstad, men
teamet strevde med å få til å komme. Fra høsten 2015 har vi
ikke hatt team siden linja som gjorde dette mulig er nedlagt.
Det er et savn.
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Reload
Samarbeidet med Den norske kirke om ungdomsgruppa Reload
fortsatte også i 2015. Der møtes ungdommer fra 10. kl og oppover Voksenledere:
for å ha fellesskap og bibelstudium. Kveldene begynner med en
Rune Rasmussen
andakt som senere er utgangspunkt for gruppesamtale. 10.
Marianne Rundholt
Else Birgit Bergem Strand.
klassingene tar et lederkurs. Våren 2015 var det Markusevangeliet
som ble brukt. Høsten 2015 så vi nærmere på forskjellige personer
vi møter i bibelen og deres historier.
Den store hendelsen i 2015 var turen til
Carlisle. Der besøkte vi Det norske
misjonsselskaps misjonær Kristian Tjemsland.
De 11 ungdommene som var med, fikk
innblikk i engelsk kirkeliv. De fikk se at der
som her, så er det få unge i kirkene. Det gjør
at det er nødvendig med misjonærer også i
vår del av verden. De ble også utfordret til å
delta i ulike oppgaver for å hjelpe til i arbeidet.
Noen malte en kirkevegg mens andre gikk i parken for å møte ungdommer. Høydepunktet var å
besøke en ungdomsklubb i en «frikirke». Der fant de venner
som de knyttet bånd med.
Inntekter til turen ble skaffet ved å arrangere to middager som
folk kunne melde seg på.
Frammøtet har vært rundt 10 ungdommer. Møtested er
menighetshuset på Frydendal ca 2. hver uke.
Else Birgit Bergem Strand
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Kvinneforum
Vi har hatt 6 samlinger i 2015, en av dem i samarbeid med Søndeled Helselag. Frammøte har
vært i snitt ca 25.
Vi har hatt besøk av: Røde Kors,
Ingunn og Jon Bjørndal, Kirsten
Sigmundstad (rektor v. VIRK),
Hjørdis Lindland, Judith Moen, Nelly
Lauvhjell.

Temaer har vært:
1. Sanger fra mitt liv,
2. Førstehjelp,
3. Hva kan vi gjøre for å bidra til at flyktninger og
innvandrere blir kjent med lokalsamfunnet,
4. Adventsamling.
5. Tur til Fie

Styret i Kvinneforum har fått
forsterkning, så nå består det av
følgende: Ingunn Bjørndal, Mona Rønningen, Liv Dalane, Anne-Grethe F. B. Stølevik.

Økonomi:
I kassa: kr. 1697
I bank: kr. 5142

I år har vi sendt kr. 5500 til Bwambaprosjektet i Uganda.
Det er mange måter å så Guds ord på. Vi i Kvinneforum gjør det på vår
måte.
" I verden," derfor temaer som handler om det som møter oss her på

jord.
" ikke av verden," derfor peker vi på Jesus Kristus gjennom sanger, bibeltekster, andakter.
Anne-Grethe F B Stølevik

Misjonsringen
Misjonsringen har hatt 18 samlinger i 2015.
Frammøte har vært fra 14 -15 til vel 20 personer. Styret har drøftet om opplegget vårt har gjort
at vi opplever at de yngste uteblir. Men vi tror det er andre forklarlige årsaker som gjør at de
prioriterer annerledes.

Styret i 2015.

Sofie Andresen
Elisabeth Gundersen
Marianne. Gundersen

Vi opplevde ikke at vårsemestret, som vi hadde i Akland Frikirke,
gjorde noe for frammøtet. Det virket som om alle syntes det var litt
fint å ta en tur dit.

Disse har vi hatt besøk av i 2015:
Anne Grete og Erling Berntsen Stølevik
Jonn Solsbakk, John Olav Strand, Ingunn Bjørndal,
Svein Løvdal, Elin Ann Øvensen, Gunn Elin Hidle,
Laila Stensvold, Øystein Birkeland, Johan Jørgen Aurebekk,
Else Birgit Bergem Strand.
Knut Bergem har holdt andakt , men også vært en trofast
organist. Vi har mye å takke han for!
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Misjonsringen
Beholdning pr 01.01.15
INNTEKTER
Kollekter
Renteinntekter

Temakveldene i 2015 har vært på misjonsring-kveldene.
Det var Kina-kveld hvor Anne Karin og Einar Røsås kom.
De viste filmen som Anne Karins bestefar, Mortensen
hadde tatt opp i Kina i 1947. Det var en meget spesiell
42 385
og spennende kveld.
322

102

Sum inntekter

42 487 Bjørn Hinderaker besøkte Risør Frikirke og hadde som

UTGIFTER

emne «Skeptikerens guide til tro», Da opplevde vi at det
kom personer som vi ikke ellers ser i kirke. Veldig
40 000 hyggelig.

Sendt misjonen via menigheten
Gave sendt Orientmisjonen
Bankkostnader
Sum utgifter

2 300
Vi gleder oss over at vi kan gi vårtbidrag til misjonen i
87
42 387

form av penger, og med forbønn.

Marianne Gundersen
RESULTAT
Beholdning 31.12.15

100
422
Kasserer Ellen Værland

Julemarked og vårbasar
Også sist år ble det arrangert vårbasar og julemarked.
Vårbasaren ble arrangert i Frelsesarmeens lokaler ved
torvet på grunn av oppussingen av kirken i byen.
Julemarkedet ble arrangert etter samme mal som året
før, med salg av varer, utlodning og små minikonserter
som innslag innimellom.
Dette er arrangementer som skaffer en god inntekt til
menighet og misjon. Arrangementene er også av dem
som har besøk av flest mennesker som til vanlig ikke
kommer til kirken vår. De er
derfor verdifulle bidrag til
menighetslivet på mange måter.

Julemarked
Beholdning pr 01.01 *

12 515

Inntekter vårbasar

44 833

Inntekter julemarkedet
Renteinntekter

97 089
37

Sum inntekter

141 959

UTGIFTER
Utgifter vårbasar

3 985

Utgifter julemarked

4 358

Bankomkostninger
Innbetalt hovedregnskapet
Sum utgifter

20
137 931
146 294

RESULTAT

-4 335

Beboldning 31.12 *

8 180

Kasserer Steinar Johansen
* Innestående på konto i Sparebanken Sør kto. nr. 2860 63 29352
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Akland FSK
Vi hadde pr. 01.01.15 36 speidere og pr.31.12.15 51 speidere (inkl. ledere)
2015 har vært Friluftslivets år og her er vi ganske gode da vi stort sett er
ute. Vi begynner året med utejuletrefest m/fakkeltog. Det har vi gjort i 20
år!
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. Albert Walla
holder de fleste andaktene for oss og det er vi takknemlige for!

Ledere:
storspeideren:
Terje Asdal,
Lars Grønvold,

småspeideren:

Albert Walla,
Jan Kåre Klodvik
Ellen Sundsdal

De store og små har de fleste aktivitetene hver for seg, men vi gjør også
noe sammen :Juletrefest, Speideraksjon, Aktivitetsdag på speiderplassen ,Folgefonnatur ,basar
og felles avslutningstur! Aktivitetsdagen var en flott dag med bl.a. bruskasseklatring,
rappelering, karusell , spikking og matlaging. Noen liker best å gå rundt med sag og rydde litt!
Vi hadde besøk av speidersjefen i FSK .

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

Turen til Folgefonna med overnatting i Odda var en opplevelse,
selv om vi pga mye vind, ikke kom oss inn til blåisen. Slike turer
styrker samhold i gruppa vår!

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! Vi var på en del småturer i nærområdet.

Storspeiderne er aktive på turer og
overnattinger hele året! De er veldig tøffe
som driver med isbading og overnatter i
snøhuler. I høst var de på padletur i
Gjerstadvassdraget sammen med Risør.
På speiderplassen har vi , med god hjelp av
foreldre, revet to hytter som var sterkt
preget av tidens tann.
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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Regnskap 2015
Regnskap for 2015 legges fram med et underskudd på ca 1,3 mill kr. Det er bra når vi har
pusset opp for ca 1,8 mill kr. Om vi ser bort fra oppussingen blir overskuddet ca 100.000 kr.
Det skyldes blant annet at vi i 2015 fikk kommunerefusjon for både 2014 og 2015 inn på
konto, ca 100.000 kr ekstra.
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Gaveinntektene holder seg på et stabilt høyt nivå. For gaver til menighet og misjon passerte vi i
år mer enn 1 mill kr innsamlet. I tillegg kommer gode inntekter på vår og høstmesse. Stor takk
til menighetens givere. Menighetens givere får samlet ca 180.000 kr igjen i skattelette fra staten.
Menigheten oppfyller forpliktelse og forventning til gaver til Frikirkens misjonsarbeid og
felleskostnader. Menigheten lønner 1 årsverk.
Oppussingen av Frikirken i Risør kom samlet på snaut 1,8 mill kr. Det er bokført inntekter i
form av gaver, tilskudd fra Frikirken sentralt og mva-refusjon på snaut 400.000 kr.

Selv etter oppussingen har menigheten en egenkapital på nesten 1 mill kr og har således en
solid økonomi.
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Foreninger, styrer og råd i 2015
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

Informasjonsmedhjelpere

Teknikk:

Signe og Svein Andresen

Svein Andresen
Tore Fidje
Jan Erik Hellerdal
Jon Olav Strand

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

Husstyre (Akland):
Tore Fidje
Jan Erik Hellerdal

Dåps-kontakter:

Festkomite (Akland):

Gunn Elin Hidle
Ruth Homme

Andrea Dahle
Gerd Ausland

Aklandrådet:

Misjons-kontakt:

Oppussingskomite:

Anne Grete B. Stølevik
Gunstein Dalane
Karl Norman Hellerdal

Merete Anfinsen Torjusen

Thor Albert Andresen
Elisabeth Gundersen
Ruth Aa. Homme
John Rundholt

Kirkeverter:
Jon-Olav Strand
Grete Johansen
Anne Lise Hellerdal
Karl-Norman Hellerdal

Brann-ansvarlig:
Per Anfinsen

Renholder:
Elisabeth Gundersen

Kasserer:
Oskar Aanonsen

Sang-musikkråd:
Signe Sollien Andresen
Ole Alexander Klemsdal

Julemarked-komite:
Else Birgit Bergem Strand
Grete Johansen
Marianne Gundersen
Elisabeth Løvgren
Ruth Aanonsen Homme
Marie Fidje

Menighetsweekend:

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

Torhild Haugersveen,
Anne Borghild B. Klemsdal,
Else Birgit Bergem Strand,
Oskar Aanonsen

Revisor:
Per Anfinsen

Talere på gudstjenester i 2015:
Nichlas Rognli-Olsen Noble, Nils Petter Enstad, Laila Stensvold, Arnfinn Østerberg, Dorothea
Vestøl, Kjell Wedø, Unni Westli, Arvid Løkenberg (I tillegg har flere fra menigheten bidratt)
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