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ved nærhet til Jesus, livet og hverandre i den Hellige Ånds kraft 
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Kjære menighet  
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! 

Det er underlig å sitte her og skulle skrive den 

første årsmeldingshilsen til menigheten. Jeg fant 

fram notatboka mi og kikket i den hva jeg hadde 

skrevet første dag på jobb i høst. Jeg har notert at 

det var en lettelse å komme i gang. Det var tusen 

tanker i hodet på en gang om hva denne nye 

jobben ville innebære. Endelig kunne jeg 

begynne å ta en ting av gangen.  Det var også 

rart å gå inn på et kontor å skulle være alene på 

jobb uten alle mine kollegaer rundt meg. 

Heldigvis var jeg ikke alene så lenge før folk 

kom dumpende innom kontoret. Det gjorde godt. 

Det har også vært godt å kjenne på fellesskapet i 

alle komitemøter, besøk, samtaler og grupper jeg 

har vært i siden da. Dessuten setter jeg stor pris 

på gudstjenestefellesskapet vårt. Takk for at dere 

har tatt så godt i mot meg og vist slik omsorg og 

varme. Jeg kjenner det igjen fra bibelens 

beskrivelse av Guds menighet på jord.  

Bibelverset jeg leste den dagen var:  

Fil 4, 4-7:  Gled dere alltid 

i Herren! Igjen vil jeg si: 

Gled dere! La alle 

mennesker få merke at 

dere er vennlige. Herren 

er nær. Vær ikke bekymret 

for noe! Men legg alt dere 

har på hjertet, fram for 

Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, 

som overgår all forstand, skal bevare deres 

hjerter og tanker i Kristus Jesus. 

Jeg var bekymret for den nye jobben, men fikk 

lov til å fokusere på gleden i den nye tjenesten. 

Dessuten var det en klar pekepinn på hvor jeg 

kunne gå med min uro. Så ønsker jeg at vi skal få 

være en menighet som nok vil møte både 

motbakker og unnarenn, men som kan få legge 

alt fram for Gud i bønn og takk. 

Else Birgit Bergem Strand 

pastor 

 
 

 

Pastorpraksis 

I vår da vi enda var uten pastor, var vi så 

heldige å få spørsmål om menigheten 

kunne ta i mot Kristiansandsjenta Linn 

Sæbø i praksis. Hun kom i slutten av 

februar og var her fram til påske.  

Det var et friskt pust og en kjærkommen 

avlastning for oss i menigheten. Hun gikk 

inn i tjenesten med liv og lyst og var med 

på det meste som foregikk. Hun møtte 

konfirmantene og ungdommene i Kufa og 

var med på de møter og komiteer som var i 

perioden. Hun gledet oss alle med en god 

og inspirerende forkynnelse på 

gudstjenestene, og hun var selv svært 

takknemlig over hvordan hun ble mottatt 

av menigheten.  

Ingen av hennes praksiskull hadde hatt så 

mange invitasjoner hjem til folk i 

menigheten. En takk til Linn Sæbø for det 

hun gav til menigheten i den tiden hun var 

her!

Synodemøtet 

Utsendinger på årets synodemøte 16 – 20 

november 2011 var Else Birgit Bergem 

Strand og Oskar Aanonsen. Det var et 

synodemøte der flere viktige saker ble 

behandlet. Det var valg av ny 

synodeformann, nye betegnelser på 

medlemskap i Frikirka og ikke minst et 

fokus på veien framover for 

kirkesamfunnet. Den nye daglige lederen 

Geir Sandberg, inspirerte til felles krafttak 

for Frikirka og både Arnfinn Løyning og 

Leif Gunnar Sandvand holdt innholdsrike 

og tankevekkende taler. Protokollen fra 

synodemøtet ligger ute på hjemmesiden til 

Frikirken og hjemmesiden til budbæreren 

har hatt talene lagt ut for dem som er 

interessert. 
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Nøkkeltall 2011 
 

Antall medlemmer 31.12 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Fullt 105 104 100 99 94 

Begr. 113 111 109 111 112 

Barn 38 38 34 33 31 

Totalt 256 253 243 243 237 

 

Fullt medlemskap 

 Opptatt fra barn 0 

 Opptatt fra annet kirkesamfunn  0 

 Overført til annen menighet 2 

  Døde 2 

 Utmeldte 0 

 

Begrenset medlemskap 

 Overført fra barn 0 

 Døde 1 

 Utmeldte 0 

 

Barn 

 Døpt 1 

 Overført fra annet kirkesamf. 0 

 Ført over til begrenset 0 

 

Kirkelige handlinger 
 2006 07 08 09 10 11 

Døpt  4 1 2 1 2 1 

Konfirmert 0 5 5 6 4 2 

Vigsler  0 0 0 0 0 0 

 

Frammøte på Gudstjenester   

sept – des. (gjennomsnitt antall) 

 2008 2009 2010 2011 

Totalt 71,0 66,0 60 58,8 

Barn 13,7 8,5 11 9,8 

Ungd. 8,2 10,0 5 3 
 

 

 

 

 

 

Grupper i menigheten 

Det har også dette året vært flere grupper i sving i 

menigheten. Dette er et viktig arbeid i menigheten og vi 

har plass til flere grupper. Det brukes ulikt opplegg, men 

felles for dem alle er at livet og troen blir delt. Hvor ofte 

gruppene har kommet sammen har variert.  Mannsgruppa 

ble nedlagt og vi takker for all innsats som er lagt ned i den. 

Den vet vi har betydd mye for alle deltakerne opp gjennom 

årene.  

Hvor mange grupper vi har i sving er litt vanskelig å fastslå. 

Det er ikke alle gruppene som har definert helt hvor de 

hører til, men mange av våre medlemmer er med i dem. I 

høst ble det ikke noen gruppeledersamling, men det er noe 

vi synes er viktig å få til framover. 

 

Nytt lyd- og prosjektoranlegg i menigheten. 

Etter noen år med et haltende lydanlegg i kirkesalen og 

tungvinte løsninger hvis det skulle vises bilder på skjerm, 

ble 2011 året da vi fikk tatt et krafttak i forhold til dette.  

Etter en langvarig prosess, anbudsrunde, innkjøp og 

montering er nå utstyret på plass. Målet har vært å få et 

permanent lydanlegg som kan brukes til konserter og sang- 

og musikkinnslag uten å «rigge» ekstra utstyr på plass. 

Anlegget måtte også være fleksibelt og lettbetjent.   

Et slikt anlegg har vi fått. Det er også på plass et nytt 

teleslyngeanlegg som også dekker peisestua. Noen 

innkjøringsproblemer har det vært, men det aller meste er 

nå løst og vi har et anlegg som fint dekker det som 

forventes i en kirke og konsertlokale. Takk til FriBU som 

dekket rundt en fjerdedel av utgiftene til anlegget. 

 

Minneord 

 Følgende personer som tilhørte vår menighet 

døde i 2011:  

Karsten Olaf Thorsen 31.1.11 

Signe Rosendahl  14.10.11 

Gudrun Zaal 21.10.11 

 

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!” 1 Pet 1,3.  

 

Vi lyser fred over deres minne. 
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Eldsteråd, menighetsmøter etc. 

Det har vært avholdt 5 menighetsmøter, deriblant årsmøte og 

møte med tilsynsmannen (tilsynsbesøk). 20 saker har vært 

behandlet. Eldsterådet har hatt 10 møter med 69 saker, 

menighetsrådet 6 møter med 23 saker.  

Aktiviteten i menigheten i 1. halvår var fortsatt preget av at vi 

ikke hadde en ansatt pastor. Aktivitetsnivået fra 2010 ble 

derfor videreført til 1. halvår 2011. Vi klarte å arrangere 

gudstjenester nesten hver søndag ved hjelp av eksterne og 

egne talere og de ulike virkegrenene holdt stø kurs. Men savnet av en ansatt leder var tydelig.   

Etter at stillingen som pastor hadde vært utlyst 

flere ganger i 2010, brukte eldsterådet noe tid på 

nyåret 2011 sammen med tilsynsmannen for å 

vurdere situasjonen og for å få hjelp til å finne evt. 

aktuelle kandidater internt i Frikirken.  

Det var derfor med stor glede eldsterådet kunne 

presentere en av våre egne, Else Birgit Bergem 

Strand, til valg som ny pastor i menigheten på 

menighetsmøtet i april. Menighetsmøtets flertall 

stemte ja på eldsterådets anbefaling.  Else Birgit 

svarte ja på kallet og startet sin tjeneste 1. august. 

Pastor har som ny pastor deltatt på praktikumskurs 

i regi av Frikirken sentralt. Kurset avsluttes i 2012.   

Menigheten har hatt Signe Sollien Andresen ansatt som konfirmantlærer i 15 % stilling frem til 

sommeren.  

Oskar Aanonsen er medlem av presbyteriestyret for Søndre Presbyterium. 

Oskar Aanonsen, Knut Homme og Steinar Johansen var delegater fra menigheten på ekstraordinært 

presbyteriemøte på Dvergsnestangen. 

Else Birgit B Strand og Oskar Aanonsen var delegater fra menigheten på årets synode på Fredtun 

Folkehøskole.  

 

Diakonråd. 

Det største oppdraget forvaltningsdiakonene hadde ansvaret 

for i 2011, var opp-pussing av pastorkontoret. Kontoret 

trengte en ”ansiktsløftning”. Vi satte i gang midt i juni og 

tømte kontoret. Noe ble tatt vare på, og mye ble kasta. Så var 

det tid for maling, golvlegging og listing + innkjøp og 

montering av nytt inventar. Det elektriske anlegget ble 

oppgradert, og så var kontoret klart til bruk igjen. Vi var godt 

fornøyd med resultatet. Takk til alle som var involvert i jobben.  

 

Vårdugnaden gikk greit i 2011 også, men vi ønsker oss enda flere med i 2012. Drar vi sammen, 

blir det lettere for alle, og vi får gjort mer. 

 

Kirkeverttjenesten har også gått sin gang. Tjenesten er viktig for å legge til rette det praktiske med 

gudstjenesten, og vi er glade for alle som stiller opp i dette arbeidet.  

Eldsterådet 

Else Birgit Bergem Strand, 

pastor fra 1.8.2011 

Steinar Johansen, formann 

Knut T. Homme 

Oskar Aanonsen  
 

Diakonrådet 

Marianne Gundersen 

Jon-Olav Strand 

Synnøve Solberg 

Leif Johansen 
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Regnskap 2011 
Inntekter 
Gaver til menigh. & misj. 585 466 
Høstmessa mm 91 971 
Kom. tilskudd & mva ref. 96 675 
Andre inntekter 99 770 
Sum inntekter 873 882 

Utgifter 
Personal og lederkostn. 342 274 
Kirkehus og kontor 183 959 
Frikirkens misjoner 108 972 
Frikirken fellesfunksj. 117 976 
Investeringer 142 485 
Andre utgifter 66 495 
Sum utgifter 962 161 

Resultat/underskudd - 88 279 
 

 

 

Eiendeler 31.12.2011 
Omløpsmidler 602 573 
Bygninger 500 000 
Sum eiendeler 1 102 573 

Kortsiktig gjeld 71 430 
Egenkapital 1 031 143 
Sum gjeld og egenkap 1 102 573 
 

 

 

Fond  31.12.2011 
 

Investeringsfond 297 797 

Sum fond 297 797 
 

 

 

 

 

Økonomi 

Regnskapet for 2011 er gjort opp med et 

underskudd på kr 88.279.  

Menigheten har hatt mindre lønnsutgifter 

enn budsjettert, men har valgt å investere 

in nytt lyd og prosjekteranlegg, 

kopimaskin og kontorutstyr og oppussing av kontor.  

Menigheten har en rekke trofaste givere som vi vil 

rette en stor takk til. Ved ansettelse av pastor har 

menigheten behov for å øke inntektene betydelig.  

Menigheten oppfyller kirkesamfunnets krav til 

tilskudd til fellesarbeid og nesten målet til Frikirkens 

felles misjonsvirksomhet. 

 

 

 

 
 

Misjonsringen 

Vi har hatt 19 møter i 2011 og 4 styremøter. Vi har 

hatt besøk av: Ingunn Bjørndal, Laila Stensvold, Ingrid 

og Åsne Johansen, Elin Ann Øvensen,  Åse Skaar, 

Erling Berntsen, Gyda Hansen og Ellen Værland. 

 

Vi har noen fine møter annenhver mandag hvor vi er 

mellom 15 og 22 stk. Vi har det godt både åndelig og 

sosialt og vi vet at de som kommer mener 

misjonsringen er veldig viktig. 

 Laila Anfinsen 

 

Høstmessekomitéen 

Vi hadde tre arrangementer i år som tidligere.  

 Vårbasar med loddsalg på Kiwi. Det ble det bra 

resultat av.- Basardag 2. mai, fikk vi sang av et 

mini Superkor, og Else Birgit Bergem Strand 

viste lysbilder fra tur til Tanzania.      

 På kirkemiddagen i Bergem Strands hage, 

jagde været folket innomhus. 

 Hovedbasaren gav ikke helt det resultatet som 

budsjettet og vi hadde håpet. Likevel har vi 

grunn til å være fornøyd!  Vi har mange glade 

givere. 

Marianne Gundersen
 

Styret i Misjonsringen 

Laila Anfinsen (leder) 

Kristine Solberg  

Hilde Anfinsen 

Marianne Gundersen  

Sofie Andresen (høsten) 

Ellen Værland (kasserer) 

Medlemmer i messeomitéen 

Anne Marit Dalane 

Egil Torjusen 

Laila Anfinsen 

Per Anfnsen 

Marianne Gundersen 
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Sang- og musikkrådet 

Sang- og musikkrådet har i 2011 bestått av Ole Alexander 

Klemsdal og Signe Sollien Andresen. Det har vært gjort 

noen framstøt for å få inn et medlem til, men det har ikke 

lyktes oss så langt. På det nivået utvalget arbeider nå, er 

det imidlertid helt ok å være bare to. 

MSMR har som oppgave å ha et helhetlig perspektiv på menighetens sang- og musikkliv. I 

praksis har rådet i året som har gått sørget for pianister og evt. andre sang- og musikkinnslag 

til gudstjenester og andre samlinger i kirka. Rådet har ellers sørget for at pianoene i kirka ble 

overhalt og stemt før jul.  

Det mest arbeidskrevende 

arrangementet for MSMR er 

den årlige førjulskonserten, som 

denne gangen endret navn fra 

«Vi synger julen inn» til «Mens 

vi venter på jul». Vi synes vi 

har funnet et godt format på 

dette arrangementet. 

Grunnstammen av menighetens 

egne krefter og forsterkninger 

fra lokalmiljøet ellers bidrar til 

stor variasjon og høy kvalitet – 

og full kirke. 

MSMR fikk i høst fullmakt til å gå til innkjøp av et nytt instrument til peisestua. Vi er på 

utkikk etter et el-piano som vi håper skal være på plass i første del av 2012. 

Signe Sollien Andresen 

FriBU – Frikirkens barn og unge 

FriBU er menighetens overordna organ for barne- og 

ungdomsarbeidet. Vi bistår undergruppene med 

lederoppfølging, regnskap og har noen arrangementer 

som julefesten, lederfesten, noen søndagssamlinger og 

utegudstjeneste i juni (ble avlyst pga. regn).  

Vi forsøker også å rekruttere deltagere til barneleirene, og 

vi «gir rabatt» til barn og unge som drar på 

menighetsweekend.  

Vi ønsker også å legge til rette for at kirken vår skal ha 

tjenlige redskap og materiell innen barne- og ungdomsarbeidet. I 2011 viste det seg spesielt i 

at vi var med å spleise på nytt lyd- og projektorutstyr til kirken vår.  

FriBU har i 2011 hatt noe mindre aktivitet og har hatt færre styremedlemmer enn tidligere, og 

har ikke lyktes i å rekruttere en ny leder. 

Svein Andresen 

 

FriBU-styret 

Åsne Austvik Johansen (vår) 

Svein Andresen (kasserer) 

Elisabeth Gundersen 

Ruth Aanonsen Homme 

Bjørn Preben Anfinsen (vår) 

Else Birgit Bergem Strand 

(høsten) 

Sang- og musikkrådet 

Ole Alexander Klemsdal 

Signe Sollien Andresen 
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Søndagsskolen 

Det har vært avholdt 17 søndagsskolesamlinger. 

Søndagskolen har hatt 9 betalende medlemmer i 

2011.  Antall barn på samlingene varierer, men det møter 

ofte mellom 4 og 6 barn. Dette betyr at antallet barn har 

gått en del ned de siste årene. 

Vi er med i gudstjenesten fram til prekenen og samles så 

på FriBU-rommet i kirken. Vi opplever stadig at 

opplegget fra Søndagsskoleforbundets "Sprell levende" er 

et svært tjenlig redskap i formidlingen. Ledersituasjonen 

er fortsatt god, med ledere som trives med å gi "JESUS 

TIL BARNA" som er søndagsskoleforbundets visjon. 

Knut Homme 

 

 

KUFA 

KUFA er Frikirkens ungdomsklubb, og er et tilbud til 

ungdom fra 7. klasse og oppover. Vi har i 2011 hatt 31 

samlinger og har hatt 21 betalende medlemmer, men flere 

innom. (I 2010 hadde vi 27 samlinger og 16 medlemmer.) 

Fremmøte på høsten lå på rundt 20.  

 

På KUFA er det nå bare folk fra 7. klasse og fra 

ungdomskolen som møter opp, ingen fra videregående, 

og det preger samlingene. Som regel består programmet av en andaktsdel med lystenning i 

kirkesalen, leker/spill og ofte litt mat til slutt. Vi er heldige å ha med oss en gruppe 

ungdommer fra Bibelskolen i Grimstad (BiG) på en del av samlingene. 

 

Vi ledere er takknemlig for den flotte gjengen med ungdommer vi får være sammen med. De 

møter trofast opp og vi tror at KUFA er et viktig arbeid i Risør. 

Svein Andresen 

 

 

Risør-gjengen 

Vi har nå formalisert at koret vi sender til 

Barnegospelfestivalen i Kragerø er en fast virkegren i 

Risør Frikirke. Dette koret samles til en øvelse før 

festivalen, blir med på festivalen og har noen øvelser og 

opptredener i etterkant. Risør-gjengen er en flott gjeng 

med mye sang- og danseglede som er med på en svært 

profesjonell og flott festival. I år var det 16 barn og 5 

ledere som dro på festivalen.  

Svein Andresen 

 

Ledere  

Elisabeth Gundersen,  

Merete Torjusen,  

Bjørn Preben Anfinsen (vår), 

Hilde Anfinsen,  

Ruth Aanonsen Homme,  

Knut Homme  og  

Yenny Margrethe Johansen 

(høst) 

Styret  

Voksenledere:  

Anne Brit Birkeland 

Mette Kjørholt 

Svein Andresen  

 

 

Ledere Risør-gjengen 

Even Klemsdal 

Yenny Margrethe Johansen 

Signe Sollien Andresen 

Anne Borghild Klemsdal 

Ole Aleksander Klemsdal 
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Foreninger, styrer og råd i 2011 

 
Eldsteråd: Steinar Johansen (formann), 

Knut Toralv Homme, Oskar 

Aanonsen, Else Birgit 

Bergem Strand (høst) 

Diakonråd: Forvaltningsdiakoner:  

   Marianne Gundersen,  

   Jon Olav Strand. 

 Omsorgsdiakoner:  

   Leif Johansen 

   Synnøve Solberg 

Diakonale undergrupper:  

Kirkeverter Per Anfinsen, Grete 

Johansen og John Rundholt 

Omsorgskomite Synnøve Solberg (leder), 

Leif Johansen, Svein 

Andresen, Torhild 

Haugersveen og Tone 

Aanonsen.  

Skyssgruppe: Svein Andresen, Einar 

Johansen, John Rundholt, 

Sofie Andresen, Elisabeth 

Gundersen. 

Husstyre:  Per Anfinsen og Reidar 

Aanonsen 

Brannansvarlig Per Anfinsen 

Konfirmantlærer Signe Sollien Andresen. 

Renholder (ansatt): Harriet Aanonsen 

Organister/pianister: Signe Sollien Andresen. 

Jon Bjørndal, Ole Alexander 

Klemsdal og Johan Filip 

Løvgren. 

Kasserer: Oskar Aanonsen 

Revisor: Per Anfinsen  

Dåpskontakter: Grete Johansen 

Gunn Elin Hidle. 

Misjonskontakter Hilde Anfinsen Andresen og 

Merete Anfinsen Torjusen. 

Sang/musikkråd: Signe Sollien Andresen og 

Ole Alexander Klemsdal. 

Lydfikser Svein Andresen 

Festkomiteen: Harriet Aanonsen (leder), 

Marianne Gundersen, Per 

Anfinsen og Grete Laukvik. 

Høstmessekomiteen: Marianne Gundersen, 

Anne Marit Dalane, Egil 

Torjusen, Laila Anfinsen, 

Per Anfinsen og Steinar 

Johansen (økonomi). 

Grupper 6 grupper: Eldregruppe, 

damegruppe, manns-

gruppe (vår) , blandet 

gruppe, teleiosgruppe. 

Informasjonsmedhjelpere: Signe og Svein 

Andresen 

Representanter i FriBUs grupper og Misjons-

ringen er angitt under den enkelte gruppes 

årsrapport. 

 

Representanter i eksterne råd og utvalg: 

Kontakt for Skjærgårds music & mision Knut 

Homme 

Presbyteriestyret:  Oskar Aanonsen (høst) 

 

Talere som besøkte menigheten i 2011 
 

Vår:  

Johan Jørgen Aurebekk, Torhild Haugersveen, Knut Homme, Ruth Aanonsen Homme, Lars 

Langemyr, Laila Stensvold, Else Birgit Bergem Strand, Erling Berntsen Stølevik, Linn Sæbø, 

Kjell Wedø, Arnfinn Østerberg, Oskar Aanonsen 

 

Høst:  

Arvid Løkenberg, Gunstein Vetrhus (ordinasjonen) Johan Jørgen Aurebekk, Bjørn Kristiansen, 

Torhild Haugersveen og Johan Filip Løvgren 
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