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Side 2 Årsmelding 2016 

Kjære menighet 

Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! 

Jeg må bare innrømme det. Av og til blir jeg motløs. Det er et litt for stort oppdrag Vår Herre 

har gitt oss. «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler….» Det er ikke mye i statistikken vår 

de senere årene som peker i den retning. (Utenom å slå sammen to menigheter). Å leve i en 

virkelighet der tall peker nedover, og målet er vekst, kan være vanskelig. Kanskje er det lov å bli 

motløs av og til? 

Så er det tre ting som står i Paulus brev som jeg stopper opp ved. 

Det første kjenner vi godt (2. Tim 1, 7- 8): «For Gud gav oss ikke motløshets ånd….Bær 

lidelsen for evangeliet, du også, i den kraft Gud gir.» Oppdraget er for stort, og det gjør vondt 

når vi ikke når fram med evangeliet, men i dette er Gud. Han utruster med det motsatte av 

motløshet; «kraft, kjærlighet og visdom.» Vi kan kjenne på motløshet, men skal slippe å bli i 

motløsheten. Hvordan kan det skje? 

Jo, for det andre så skriver Paulus til Filemon (1,4-7). Der takker han for Filemon og for den 

kjærlighet han har til de andre troende. Han ber om at Filemon må få enda større innsikt i «alt 

det gode vi har i Kristus.» For et godt fokus han har! Og så avslutter han disse versene med: 

«For takket være deg, bror, er de hellige ved godt mot.» Jeg merker at kjærligheten mellom oss 

kristne setter mot i meg. La oss fortsette å komme sammen og sette mot i hverandre! Desto 

mer i nedgangstider.  

Og for det tredje så har Paulus et utrolig godt mål for sin tjeneste. (Fil 1,21-26) Han kunne 

ønske at han fikk komme hjem til Jesus, men han ser at han  

har mer å utrette, og han vil leve for å «..hjelpe dere  

til glede og fremgang i troen».  Det tenker jeg kan  

være et mål vi sammen har for hverandre i 

menigheten. Det kan gi oss mot til å fortsette 

vår tjeneste der Gud har bruk for oss i 

hverdagen.  

 

Else Birgit Bergem StrandPastor  

Minneord 

 

Følgende personer som tilhørte vår  

menighet døde i 2016:  

Henny Olava Sæthra d 14.4.16 

Olav Hjorth Knutsen d 2.8.16  

 

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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Noen glimt fra menighetens liv i året som har gått 

Det har vært avholdt 5 menighetsmøter, deriblant 

årsmøte. 17 saker har vært behandlet.    Eldsterådet 

har hatt 10 møter med 66 saker, menighetsrådet 5 

møter med 33 saker.  

Eldsteråd og menighetsråd startet vårsemestret med 

å dra på hyttetur til Sørlandet Feriesenter på Sandnes  

fra fredag 29. til lørdag 30. jan. Gruppelederne ble også 

invitert til å være med på fredagskvelden, og sammen kunne vi dele tanker om å være menighet i 

vår tid. Sokneprest Rune Rasmussen inspirerte oss med sine erfaringer om menighetsbygging. 

Lørdag 9.april ble det arrangert  ”Sjelesorgdag” i kirken. Her var temaet ”Når livet svinger”.  

Prostidiakon Per Emanuelsen snakket om  sine erfaringer med sorggrupper og diakonal tjeneste, 

noe som engasjerte og berørte alle de som deltok på temadagen.  

Av andre godt besøkte arrangementer vil vi trekke fram  

”Vårsangkveld”29 april  og ”Salmekveld”23.okt  i kirka 

vår på Akland. Vi hadde besøk av Porsgrunn frikirkes 

menighetskor på vårsangkvelden, og Arendal frikirkes 

menighetskor på salmekvelden. Vi fikk lytte til sang, og 

synge sammen, kjente og kjære salmer og sanger. I tillegg 

fikk vi lytte til dikt og ord til ettertanke.  

Vi vil benytte anledningen til å takke Anne Grethe 

Berntsen Stølevik, for alt arbeidet hun har lagt ned med 

planlegging og gjennomføring av disse sangkveldene, til 

glede og velsignelse for menigheten. 

For at menigheten skal innfri det vi har satt oss som mål å gi til misjon,og til drift av menighet, 

har vi arrangert vårkafe og julemarked. 16. april var det Vårkafe med basar og konserter. En 

flott dugnadsgjeng stilte opp, og Ingunn og Jon Bjørndal, og Hanne Victoria Svendsen, holdt 

konsert. 3.desember var det Julemarked, og 

på nytt stilte dugnadsgjengen opp, med 

forhåndssalg i butikker, med hjemmelaget 

julebakst, med flotte gevinster og kafevarer. 

Kulturskoleelever, ledet av Inger 

Gammelsæter holdt konsert, i tillegg til 

Madeleine Aanonsen og Tone Pedersen 

med venner.  

 

Eldsteråd: 

Else Birgit Bergem Strand, pastor 

Steinar Johansen (sykemeldt) 
Åsne Johansen 

Knut T. Homme 
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23.-25 sept. var det Menighetsweekend på Fjelltun. I år ønsket vi å utvide fellesskapet ved å 

invitere mennesker med innvandrerbakgrunn til å være med på weekend. Til sammen 10 

innvandrere ble med på turen, og det var i alt 48 stk som deltok på weekenden. Her var det 

gode møter mellom mennesker fra ulike kulturer, - en mulighet til å bli kjent med hverandre 

og også en mulighet til å dele tro.  

I 2015 kom Hellerdals begravelsesbyrå med en henvendelse til menigheten, om å kjøpe 

kirkebygget vårt på Akland. De ønsket å bruke bygget til begravelsesbyrå, men de ønsket 

samtidig at menigheten skulle fortsette med kirkelige aktiviteter i bygget og videreføre det 

eksisterende arbeidet som drives på Akland. Saken ble tatt opp på menighetsmøte 18.oktober 

2016. Her gikk et flertall inn for å selge kirkebygget til Hellerdals begravelsesbyrå med 

overnevnte betingelser. Det ble satt ned en komite som skulle arbeide fram en best mulig 

avtale, og saken skal så endelig avgjøres på et nytt menighetsmøte når komiteen har avsluttet 

sitt arbeid.  

I 2016 feiret Bibelselskapet 200 års jubileum, og jubileet ble markert 

med mange tilstelninger og arrangementer rundt omkring i landet. 

Menighetene i Risør ønsket også å markere Bibeljubileet, og 29 okt. 

ble det storstilt feiring i Risørhuset. Frikirken var arrangør, sammen 

med Den norske kirke og Frelsesarmeen. Her var det familiemøte 

og foredrag, konsert og fortelling, solosang og korsang. I tillegg var 

det åpen kafe i Frikirken hele dagen. Foredragsholdere var Arne 

Lauvhjell og Jon Magne Lund, forteller var Anne Kristin 

Aasmundtvedt,  konserten var ved Trygve Skaug, og sangere var 

Motettkoret, Gnisten barnekor,Vegår Vocale og Signe Sollien 

Andresen. I tillegg var det bibelutstilling i foajeen å Risørhuset. En 

flott dugnadsgjeng stilte opp for å få på plass alt det praktiske.  

Eldsterådet gleder seg over hver enkelt i menighetsfellesskapet, som 

ønsker å ”ære Gud ved nærhet til Jesus, livet og hverandre i Den 

Hellige Ånds kraft”  Vi takker Gud for hver enkelt av dere.  

Åsne Austvik Johansen 
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Gruppene er viktige i menigheten. 

Også i 2016 har det vært arbeidet godt i gruppene i menigheten. Det ble 

laget ny sammensetning av gruppene for våren 16. Mange lurte på 

hvordan dette ville bli, men det har vært gode tilbakemeldinger på at det 

har vært fint å bli bedre kjent med enda flere i menigheten. Dette året 

har temaet vært: «Å leve velsignet». Det har vært 7 samlinger. Det har 

vært temagudstjenester i tilknytning til gruppesøndagene. 

Unni Westli har veiledet gruppelederne også dette året. Hun avsluttet 

veiledningen til jul. Vi er svært glade for det hun har bidratt med 

gjennom undervisning og samtaler. Gruppelederne har vært sammen to 

ganger pr semester.  

Noen og femti mennesker har vært innom gruppene dette året. Fremdeles leter vi litt etter 

hvordan vi kan legge til rette for at flest mulig kan være med. Noen grupper avtaler andre 

tidspunkter når de ser at søndagen blir vanskelig. En gruppe sluttet til jul. Det var gruppen med 

flest innvandrere. Vi er enda ikke der at vi har klart å integrere innvandrere i menigheten på en 

slik måte at de kjenner ansvar for arbeidet. Kanskje blir 2017 det året vi kan starte en ny 

gruppe? 

 

Verdien av gruppene i menighetssammenheng er stor. Der blir vi kjent og kan dele liv og tro. Vi 

kan også oppmuntre hverandre til hvordan vi kan være menighet i en tid der mange krav drar 

oss bort fra kirken. Sekulariseringen i samfunnet går sin gang, og det er viktig å sette mot i 

hverandre. Takk til gruppelederne som står i dette viktige arbeidet!  

 

Else Birgit Bergem Strand 

 

 

 

Målet for gruppene er: 

 å ha grupper som kan styrke det  

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 hvor vi inspirerer og ut-

ruster hverandre til å leve misjonalt 

 lage grupper som kan deles ved behov. 

Og vi ønsker at gruppene skal være: 

 Et sted hvor alle blir sett  

 Et sted der troen har rom. 

 Et sted der alle kan hente hjelp til 

hverdagslivet.  

 Et sted der troen kan vokse 

 Et sted der troen kan deles på mange 

ulike måter.  
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Litt statistikk for de siste 3 år: 

Omsorg og vedlikehold i menigheten 

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. 

Diakoner og kirkeverter har hatt 2 møter. 

Omsorgskomiteen har i 2016 bestått av Erling Berntsen 

Stølevik, Leif Johansen, Synnøve Solberg, Else Birgit Bergem 

Strand. Komitèen har vært samlet til to møter.  

Dåpskontakt er Ruth Aanonsen Homme. 

 

 
* Frammøte telles nå over hele året. Vi har tatt 

med «høsttall» for sammenlikning med tidligere. 

 

Gjennomsnitt fremmøte på gudstjeneste 

sep. – des. 2013* 2014* 2015 2016 

Totalt 55,6 59,8 58,9 55,3 

Barn 4,8  5,4 3,8 3,0 

Ungd 8,3  7,1 4,9 3,7 

Antall medlemmer per 31.12 

  2014 2015 2016 

Medl. m/stemmerett 129 125 127 

Medl. u/stemmerett 186 186 179 

Barn 21 17 18 

Totalt 336 328 324 

 

 

Bevegelser til/fra medl. med stemmerett 

  2014 2015 2016 

Fra barn 0 0 0 

Fra andre kirkesamf. 0 1 1 

Til andre menigheter 2 0 1 

Fra annen menighet 0 0 2 

Døde (alle kategorier) 2 6 2 

Utmeldte (alle kateg.) 12 2 5 

Kirkelige handlinger 2014 2015 2016 

Døpt 0 0 1 

Konfirmert 5 4 3 

Vigsler 1 1 0 

Diakonrådet: 

Forvaltningsdiakoner: 
Elisabeth Gundersen 
Marianne Gundersen 

Omsorgsdiakon: 
Synnøve Solberg 

Kirkeverter: 

Grete Johansen 
Jon Olav Strand 
Anne Lise Hellerdal,  

Karl-Norman Hellerdal  
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Det er gjennomført hjemmebesøk og levert blomster til Jul for alle menighetens medlemmer 

over 75 år. Også i 2016 ble det arrangert en vellykket og godt besøkt høstfest for eldre over 70 

år. Foredrag av Helga Arntsen og musikk ved Ingunn og Jon Bjørndal. 

Omsorgskomitèen ønsker å ha å ha et vidt syn på omsorgsarbeidet i menigheten og møte 

menighetens ulike omsorgsbehov. Det er viktig for komitèens virke at menighetens medlemmer 

melder fra om omsorgsbehov. 

Diakonråd og omsorgskomitè 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 

 

Akland-rådet 

Aklandrådet har i 2016 bestått av Anne Grethe Berntsen 

Stølevik, Gunstein Dalane og Karl Norman Hellerdal. 

Utvalget er ment å 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 1 møte i 2016 der saken om salg av kirkebygget på Akland ble diskutert 

og uttalelse ble oversendt menigheten.  

Gjennom året har det vært arrangert Kvinneforum og 

sangkvelder i tillegg til speiderarbeidet og felles 

gudstjenester.  

Anne Grethe Berntsen Stølevik har bedt om fritak fra 

Aklandrådet fra og med 2017. Vi er svært takknemlig 

for den store arbeidsinnsatsen hun har lagt ned i 

kirken på Akland gjennom mange år.  

Vi ber om at det må finnes noen som kan erstatte henne i rådet og det arbeidet som blir drevet 

på Akland. 

Dersom det er noen som har saker og ideer som gjelder virksomheten på Akland, tar vi gjerne 

imot henvendelser.  

Karl Norman Hellerdal  

 

 

Aklandrådet :  

Anne Grethe Berntsen Stølevik   
Gunstein Dalane  

Karl Norman Hellerdal  
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Menighetens Sang- og Musikk - Råd 

Målet med rådets arbeid er å ha et helhetlig perspektiv på 

menighetens sang- og musikkliv. Vi har få møter, men vi 

samarbeider med pastor om planlegging og 

gjennomføring av musikkarbeid i kirka.  

Rådet sørger for at pianistturnusen på gudstjenestene går 

i hop, 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.  

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.  

Årets adventskonsert, «Ventetime», fikk ny giv med flere verbale innslag og var godt besøkt.  

Julaftenskoret har ulik sammensetning hvert år, men er verdsatt av både deltakere og tilhørere.  

 

Signe Sollien Andresen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSMR: 

Ole Aleksander Klemsdal  
Signe Sollien Andresen 
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FriBU 

FriBU er menighetens overordna organ for barne- og 

ungdomsarbeidet; Sprell Levende, Kordøgn, KUFA og 

Speideren.  

Vi bistår gruppene med lederoppfølging, 

medlemsregistrering og regnskapsføring. (Speideren 

har eget regnskap)  

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 1.1.2016 90 199  FriBUs lederfest 1 246 

     Mat på Sprell Levende 4 157 

INNTEKTER    Mat på KUFA 6 322 

Kontingent KUFA 800  Reisegodtgjørelse 547 

Kontingent Sprell Levende 3 900  Materiell Sprell Levende 759 

Deltageravgift Kordøgn 700  Utgifter kordøgn 700 

Direktestøtte, FriBU-sentralt 9 416  Abonnement Sprell Levende 5 390 

Støtte Skjærgårds M&M 7 000  Teknisk utstyr og SackIT 7 299 

Kulturstøtte 13 690  Lønn ungdomsarbeider 7 043 

Leieinntekter lydanlegg 20 000  Bankkostnader 269 

MVA-kompensasjon 1 366  Sum utgifter 33 733 

Renteinntekter  392    

     RESULTAT (overskudd) 23 532  

Sum inntekter 57 264  Beholdning pr 31.12.2016 113 731  

   Kasserer Svein Andresen 

FriBU-styret 

Else Birgit Bergem Strand 
Ruth Aanonsen Homme 

Svein Andresen (kasserer) 
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Sprell - levende 

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. Der får barna høre bibelhistorier, supersetninger, 

og delta på ulike aktiviteter. Vi avslutter med kveldsmat.  

Våren 2016 fortsatte mange å komme, men det dabbet litt 

av på vårhalvåret. Høsten 2016 hadde vi 26 betalende 

medlemmer, mens snittet er ca. 20 barn hver gang. Det er en 

stor glede for oss at alle gir utrykk for at de trives! Vi bruker både kirkesalen og peisestua. 

Vi inviterer til generasjonsgudstjenester to ganger pr. halvår, men det er bare to, tre barn som 

kommer.  

Julefesten 2016 ble en suksess. På forhånd var vi usikre på om det var behov for julefesten og 

om vi orket, men det viste seg at flere barn ville opptre og foreldre ville bake. Det kom godt 

over 100 mennesker. Risgrøt og kake ble servert. Vi synes julefesten er en viktig samling for 

kirkeuvante og skulle ønske enda fler av menighetens medlemmer kom for å være vertskap. 

Vi opplever barnearbeidet som rikt, utfordrende og spennende, også med tanke på alle familiene 

vi får kontakt med. 

Vi er glade for fortsatt forbønn for ledere og barn med familier.  

Ruth Aanonsen Homme 

 

 

 

 

 

Voksenledere:  

Ruth Aanonsen Homme 
Else Birgit Bergem Strand 
Irene Aanonsen Kristiansen 

Karin Oseid 
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Kufa 

Kufa samles i Frikirken på torsdager fra 19 – 20.30. 

Klubben er for ungdommer fra 7. kl og oppover, men bare 

en 7.klassing har vært med fra høsten -16.  Vi gleder oss 

over at det har vært med en god gruppe fra videregående. 

Flere av dem har gått inn og tatt lederansvar. Det har vært 

en stor oppmuntring.  

Siden Dnk er med å drive klubben, har konfirmantene hatt tre ganger obligatorisk frammøte på 

Kufa (eller Ten – In, Søndeled). Det har gjort at frammøtet fra begynnelsen av høsten var godt. 

Våren -16 minket det, men teamet fra bibelskolen i England førte til at 28 ungdommer møtte 

opp. Ellers har det svingt mellom 6 og 30 med et snitt på ca 15. 

I høst har vi igjen fått med elever fra bibelskolen i Grimstad. De var på besøk 6 ganger, og det 

er alltid en opptur. De har holdt andakter, hatt leker og har vært flinke til å prate med 

ungdommene.  

Aktivitetene i 2016 var som vanlig med brettspill, elektroniske spill, curling, «Vinn på minuttet» 

og mye annet. Det har vært mye latter, lek og trivsel. Samlingene har startet med en 

andaktsstund og blitt avsluttet med noe å spise.  

Ønsket og målet for Kufa er fint uttrykt i FriBUs visjon: 

”Vi bygger åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans 

etterfølgere.”   

 

Reload 

Ungdommer har også i 2016 møtt hverandre til 

bibelstudium, lederkurs og samtale på Frydendal 

menighetshus annenhver tirsdag. Dette er et samarbeid 

med Dnk. Gruppa har ikke vært så stor, men 8 – 13 

ungdommer har møtt fram. Vi ønsker å lage et sted der 

troen kan vokse og modnes.  

Som dere ser, er det mange ledere. Våren 16 hadde vi 

stor glede av Spencer og Mari Gjetmundsen Robinson. De var med på samlingene, holdt 

andakter, deltok i samtalen, delte fra livet sitt og inviterte ungdommer hjem til seg. En stor takk 

for det de gav.  

Høsten 2016 ansatte menighetene Berit Elise Klemsdal og 

Magnhild Konnestad i en liten stilling. Dette har fungert 

svært godt. De forbereder kreative samlinger, holder 

andakter og leder samtaler.  

Voksenledere:  

Rune Rasmussen 
Inger Øybekk (2 ganger) 

Marianne Rundholt 

Else Birgit Bergem Strand. 

Ungdomsarbeidere:  

Berit Elise Klemsdal 
Magnhild Konnestad 

Voksenledere:  

Svein Andresen 
Else Birgit Bergem Strand 
Laila  T.  Stensvold 
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Temaet for høsten var «Å være en disippel.» De passer på at det er invitasjon til samlingen på 

Facebook og holder kontakt med ungdommene. Vi tror satsingen på barn og ungdom er svært 

viktig. Det er ikke lett å være kristen ungdom i dag. 

Høydepunktet i året var turen til Kalisz. Det er en av 

Polens eldste byer og har en befolkning på ca 100 000. 

Der besøkte vi en nyoppstartet metodistmenighet. 

Rune Rasmussen hadde studert sammen med pastoren 

i menigheten. De holdt til i et treningsstudio, og 

menigheten hadde vokst mye fortere enn pastor hadde 

vågd å håpe på i løpet av et halvt år.  

Vi ble godt tatt imot og var med på opprydning i et 

nedbrent hus tilhørende en fattig dame, vi besøkte et barnehjem og lekte og hadde det moro 

med de som bodde der.  

Vi deltok på gudstjeneste med bønnevandring, tale og tekstlesing, og vi hadde fellesskapsstunder 

med hverandre og medlemmer av menigheten. Det ble også tid til tur i byen, i klatrepark og i et 

stort svømmeanlegg. Alle var svært fornøyd og syntes vi hadde fått vært med på noe givende og 

viktig. Hjemme igjen ble det arrangert en middag til inntekt for turen. Der fortalte også 

ungdommene fra det de hadde opplevd.  

Else Birgit Bergem Strand 
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Kvinneforum 

Vi har hatt 4 samlinger i 2016, 2 på våren, 2 på høsten. 

Frammøte er på ca 25 i gjennomsnitt. 

Vi har hatt besøk av bl.a. Hjørdis Lindland, Vivi Rø, Gunn Elin Hidle, 

Grete Sommerfelt og Marit Haugo. De to siste som sangere.  

På adventsamlingen i nov avsluttet Ellen Værland med utsendelsen 

hun opplevde på Modum: "Gå i fred og hvil i Guds omsorg".  

Vårt ønske og vår bønn 

er at de som kommer på kvinneforum må få et 

møte med Gud og få hvile i Hans omsorg. 

Styret i Kvinneforum 2016 har vært  Ingunn 

Bjørndal, Mona Rønningen, Liv Rønningen Dalane 

og Anne-Grethe F B Stølevik. 

Anne-Grethe F B Stølevik 

Misjonsringen  

Misjonsringen samler vesentlig de eldste i menigheten vår. Heldigvis har noen menn funnet ut at 

det er trivelig å komme sammen slik. Ca 15 til vel 20 personer samles annen hver mandag. 12 

kvelder har det blitt i 2016.  

På høsten hadde vi besøk av misjonsleder Terje Bjørkås. 

Det var så flott å høre ham fortelle om hvordan 

evangeliet har framgang rundt i verden. Spesielt skjer 

det mye blant muslimer. Han la inn over oss viktigheten 

av å bidra med midler til misjonen.  

Regnskapet vårt viser giverglede. Vi vil rette en stor og 

varm takk til Ellen (og Hallvard) Værland for 

samvittighetsfull kassererjobb i mange år. Regnskapet 

føres heretter sammen med menigheten. 

Vi har i år hatt besøk av: Anne Grethe og Erling 

Berntsen Stølevik, Laila Stensvold, Sidsel Lauten, Svein 

Løvdal, Torhild Haugersveen, Mari Robinson, Jonn 

Solsbak, Johan Filip Løvgren, Elin Ann Øvensen, Johan 

Jørgen Aurebekk, Terje Bjørkås og Knut Bergem som 

også har traktert pianoet. 

Marianne Gundersen 

 

 

Økonomi: 

Loddsalg:     kr 8834 

til Bwamba:  kr 5920 

Til menigh.   kr 1975 

I kassa:        kr   115   

I bank:        kr 3742 

Temaer har vært:  

1. Demens ( sammen med Søndeled helselag), 
2. Til glede 
3. Høst 

4. Adventsamling.  

Misjonsringen 

    

Beholdning pr 01.01.16 422 

INNTEKTER   

Kollekter  52 505 

Renteinntekter 57 

Sum inntekter 52 562 

    

UTGIFTER   

Sendt misjonen via menigheten 25 000 

Avsatt for å sende misjonen 25 000 

Gave sendt Orientmisjonen 1 000 

Bankkostnader 1 360 

Sum utgifter 52 360 

    

RESULTAT 202 

    

Beholdning 31.12.16 (inkl. avsatt) 25 624 

Kasserer Ellen Værland 
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Akland FSK 

Vi hadde 51 speidere i 2016. Vi er mange speidere og 

jobber for at alle skal være venner og ikke minst ta vare 

på hverandre.  Vi hadde et uhell i 2016 da en speider ble 

sendt til legevakten for å sy noen sting etter å ha kuttet 

seg med kniv to ganger!!! Det gikk bra J  Vi øver på bål, 

knuter, førstehjelp, knivbruk og mye annet! 

Aktiviteter: 

Felles: Utejuletefest m/ fakkeltog –Speideraksjon- bade/

grilltur til Svart-Aktivitetsdag på speiderplassen- Basar-

Speidergudstjeneste. 

Storspeiderne: Isbading , Snøhuletur, overnatting på 

Havrefjell i uvær, kanotur m/overnatting, tur til klatreparken Høyt og Lavt……osv 

Småspeidere: Tur til Dyreparken med overnatting i Lillesand. Ellers har vi turer rundt i 

nærområdet og aktiviteter på speiderplassen. Vi hadde en patrulje på 

Småspeiderkonkurransen på Hove og de kom på 2 plass! 

Terje Asdal sluttet som leder i høst, etter mange 

år som leder i gruppa vår!  Vi er veldig 

takknemlige for åra Terje  har vært leder hos oss. 

Han er veldig dyktig, trygg og tålmodig. 

Vi fikk takket Lars Grønvold og Terje Asdal med 

overrekkelse av æreskniver! 

Vi takker for et godt år og takker gode hjelpere 

og alle som har omtanke for gruppa vår!  

 

For Akland FSK , Ellen Sundsdal  

Ledere:  

storspeideren:  
Terje Asdal,  

Lars Grønvold,  
Odd Arne Børset 

småspeideren: 
Albert Walla, 

Jan Kåre Klodvik  
Ellen Sundsdal  

Foreldreforeningen:  

er til god hjelp for oss og har 
bestått av: 

 
Rut Stina Eikeland Arnevik,  
Gunhild Risdal Konnestad 

Gro Hellerdal. 
 
Rut Stina sluttet i vår, etter 

mange år i gruppa! 
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Regnskap 2016 

Regnskapet for 2016 er gjort opp med et overskudd på ca 140.000 kr, ca 10% av inntektene 

på drøyt 1,4 mill kr. Et svært gledelig resultat.  

Hovedinntekten er gaver i ulike former fra menighetens givere, enten det er via vår- og 

julemarked, via misjonsringen, støtte til menighetsweekenden, kollekter eller fast 

givertjenesten. Totalt har det vært gitt gaver på over 900.000 kr i 2016 pluss rundt 150.000 kr 

til vår- og høstmarked. En stor del av denne millionen er gitt av trofaste medlemmer.  

Takk til dere.  
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Drøyt 210.000 kr, ca 15% av menighetens inntekt er fra kommunetilskudd (kirkeskatt) og mva-

refusjon. I tillegg får menighetens medlemmer til sammen ca 190.000 i skattelette av staten for 

gavene til menigheten. 

Kostnadene er grovt sett som budsjettert og er under kontroll. Den største posten er nesten 

600.00 kr til lønn- og personalkostnader, blant annet til lønn, forsikring og arbeidsgiveravgift til 

pastor og gjestepredikanter. 

Menigheten oppfyller budsjett og forpliktelser til overføringer til misjon og fellesutgifter i 

kirkesamfunnet og har økt tilskudd også til andre organisasjoner litt. Totalt 380.000 kr er brukt 

til disse formålene. 

Ved nyttår hadde menigheten ca 1.126.000 kr i disponibel egenkapital i form av bankinnskudd, 

inkludert ca 533.000 kr som er midlertidig øremerket kirkehusene. Dette gir frihet for gode 

tiltak fremover. 

Oskar Aanonsen 

kasserer 
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Foreninger, styrer og råd i 2016 

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 Grethe F. B. Stølevik 
Gunstein Dalane 
Karl Norman Hellerdal 

Kirkeverter: 

Jon-Olav Strand 
Grete Johansen 
Anne Lise Hellerdal  

Karl-Norman Hellerdal 

Omsorgs-komite: 

Synnøve Solberg (leder) 
Leif Johansen 

Erling Berntsen Stølevik 
Else Birgit Bergem Strand 

Brann-ansvarlig:  

Per Anfinsen 

Renholder:  

Elisabeth Gundersen 

Kasserer: 

Oskar Aanonsen 

Revisor: 

Per Anfinsen 

Informasjonsmedhjelpere 

Signe og Svein Andresen 

Dåps-kontakt: 

Ruth Homme 

Misjons-kontakt:  

Merete Anfinsen Torjusen 

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: 

Torhild Haugersveen, 
Anne Borghild B. Klemsdal,  

Else Birgit Bergem Strand, 

Oskar Aanonsen 
Elisabeth Gundersen 

Teknikk: 

Svein Andresen 

Tore Fidje 
Jan Erik Hellerdal 
Jon Olav Strand 

Husstyre (Akland): 

Tore Fidje 
Jan Erik Hellerdal 

Festkomite (Akland): 

Andrea Dahle 

Gerd Ausland 
 
Representanter i FriBUs 

grupper, Kvinneforum og 
Misjonsringen er angitt under 
den enkelte gruppes 

årsrapport. 

Eksterne råd og utvalg: 

Kontakt for Skjærgårds music 
& mission har vært:  

Rachel Homme 

Talere på gudstjenester i 2016: 

Mari Gjetmundsen Robinson, Spencer Robinson,  

Svein Holberg, Arvid Løkenberg, Øyvind Barland,  

Nils Petter Enstad, Benson Bagonza (Biskop fra Tanzania)  

intervjuet av Jon – Olav Strand. 

Konfirmanter i 2016: 

Ine Marie Stø Arntzen, Aslak Nikolai Eriksen og Aleksander Østerholt  


