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

Det er flott å få være pastor i Risør Frikirke. Jeg er takknemlig over 

menigheten og tenker på oss som et team. Vi arbeider sammen i Guds 

menighet på jord. Her er det mange mennesker som tar i et tak og gir av 

tid og krefter. I fjor skrev jeg om hvor glad jeg var for bønnemenneskene, 

og det må jeg bare gjenta. Men også på utallige andre måter er 

menighetens medlemmer med på å gi. Og midt oppi alt dette har jeg en 

sang i hodet som spilles igjen og igjen. 

 

Han ger mera nåd när min börda blir större 

när arbetet växer, mer kraft han mig ger 

med ökade trångmål hans kärlek 

fördubblas 

när prövningar möter, sin frid han mig ger 

 

Kör: 

Hans kärlek är gränslös 

Hans nåd är oändlig 

Hans kraft ingen människa utforskat än 

Ty av sina eviga väldiga skatter 

Han giver och giver och giver igen 

När allt vad jag ägt utav mod syntes svika 

när kraften är tömd fastän dag ej är slut 

när jag har nått botten av tillgångar egna 

vår fader då endast begynt att ge ut 

 

O, Jesus för dig vill jag öppna mitt hjärta 

i tro, ta emot, av de skatter du ger 

och sedan ge ut ty ju mera jag giver 

så strömmar välsignelsens flod ännu mer 

 

Tenk at vi tjener en slik giver. Da ønsker jeg for oss at elven av velsignelse må renne over 

sine bredder og langt ut i Risør by. 
Else Birgit Bergem Strand 

Pastor 
 

 

 

 

Minneord 

Følgende personer som tilhørte vår menighet døde i 

2013:  

Olga Kristine Berg d 16.01.2013    

Gerd Fjellstad d 9.12.2013 

 

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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Nytt i 2013: 

I året som har gått kan vi glede oss over flere «nyskapninger» i arbeidet vårt. Søndagsåpent, 

Sprell-Levende klubb, bønnenettverk og Grønn menighet startet alle i 2013. Vi kan være takk-

nemlig for engasjerte medlemmer som ønsker å ære Gud med tjeneste på nye og ulike måter. 

Søndagsåpent 

I 2013 satte vi i gang med «Søndagsåpent» etter inspirasjon fra Bamble menighet. Våren 2013 

var det tre annerledesgudstjenester.  Der var temaene:  

 «Livet er for kort til å krangle med andre religioner.» Gjest: Ruqia Abdullahi Ali.  

 «Livet er for kort til ikke å engasjere seg.» Gjest: Helga Arntzen.  

 «Livet er for kort til ikke å ta sjanser.» Gjest: Arne Lindstøl.  

 «Alle skal med» var tema på høstens ene samling og ordfører Per Lunden var på besøk.  

Alle gangene var det godt med folk i kirka og responsen 

på  «Søndagsåpent» var veldig god. Mange kom innom 

som ellers ikke går her, og alle gjestene hadde 

interessante synspunkt å komme med. Einar Johansen og 

Bjørn Haugersveen byttet på å intervjue/lede 

søndagsåpent mens Signe Sollien Andresen sang hver 

gang. Bernt Erik Tylden og Ole Aleksander Klemsdal spilte til. Hver gang delte også Else B 

Bergem  Strand sine tanker om temaene. Etterpå var det kaffe å få og praten gikk livlig blant 

de som var møtt opp. Søndagsåpent vil bli videreført også i 2014. Vi håper menigheten vil 

være like flinke til å invitere med venner og kjente på disse samlingene. 

Else Birgit Bergem Strand 

Sprell Levende klubb 

Sprell Levende er en ny barneklubb som startet opp 

høsten 2013. Målgruppen er barn fra ca 4 til 9 år som 

kommer sammen med en voksen. Vi møtes i peisestua 

annenhver tirsdag fra kl 17.30 til kl 19. Oppmøtet har 

variert noe, men vi har stort sett vært rundt 5-7 barn pluss 

voksne.   

Innholdet i samlingene er hentet fra Søndagsskolens Sprell-Levende opplegg. Vi har 

supersetning (et vers fra Bibelen som de lærer seg utenat), andakt med flanellograf, og faste 

sanger. Vi har også en kiste med noe «rart» i. 

Denne åpnes ganske tidlig i samlingen, og gir noen 

glimt om hva andakten skal handle om. Hver gang 

har vi en hobbyaktivitet eller gruppelek, og vi 

avslutter alltid med å spise kveldsmat sammen. 

Barnegruppa som sang på julefesten var dannet 

med utgangspunkt i Sprell Levende.  

     Tone Aanonsen 

Søndagsåpent-komite 

Einar Johansen 

Signe Sollien Andresen 

Bjørn Haugersveen 

Else Birgit Bergem Strand 

Ledere  

Ruth Aa. Homme, 

Else Birgit Bergem Strand, 

Irene Aa. Kristiansen,  

Tone Aanonsen 
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Bønnenettverk 

Ingen tjeneste kan erstatte bønnen i den kristne menighet. 

Ole Hallesby skriver i boken ”Fra bønnens verden»: ”Derfor gjelder det at Guds Ånd får 

brenne inn i våre hjerter denne hemmelighet, at det viktigste arbeid vi har, det utfører vi på 

kne, alene med Gud, borte fra verdens larm og menneskenes beundring. Dette arbeid er det 

viktigste fordi det er forutsetningen for alt annet arbeid vi skal utføre i Guds rike” 

I tråd med denne tanke, ønsket pastor og eldsteråd å oppmuntre de i menigheten som bruker 

mye tid på bønn, både hjemme og i kirken, til å fortsette og be, og se verdien av sitt viktige 

arbeid i menigheten. Fra eldsterådet fikk Åsne Austvik Johansen i oppgave å arbeide mer 

systematisk med bønnearbeidet i menigheten. Vi har stort fokus på bønn i menigheten 

allerede, bl.a. med ukentlige bønnesamlinger på mandagene og på bønnekvelder i kirken en 

gang i måneden. Vi har i 2013 utvidet dette arbeidet med å starte opp et bønnenettverk i 

menigheten. Bønnenettverket består av mennesker som har tatt på seg å be for menighetens 

liv og virke, og for hendelser som inntreffer i livet til våre medlemmer. 

Bønnenettverket består nå av 15 personer, og aktuelle bønneemner 

formidles til disse via SMS eller telefon. Ønsker flere å være med i 

bønnenettverket så ta gjerne kontakt med Åsne på telefon: 456 88 441. 

Takk til dere som har tatt på dere denne tjenesten allerede og Gud 

velsigne dere i arbeidet. 

”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.” Fil.4.6-7 

Åsne Johansen 

Grønn menighet. 

Hvordan vi tar vare på Guds skaperverk er en av de store utfordringene i vår tid. 

Klimaendringer, miljøødeleggelser, overforbruk og urettferdig fordeling, er alle temaer som vi 

som kristne bør ha et forhold til. Som menighet ønsker vi å gi vårt lille bidrag i praktisk 

handling og ikke minst i holdningsskapende arbeid. Vi vedtok derfor i 2013, etter oppfordring 

fra Frikirkens klimautvalg, å registrere Risør Frikirke som «Grønn menighet». Knut Homme 

ble valgt til klima og rettferdskontakt og skal bla holde kontakt med klimautvalget. 

Å være grønn menighet innebærer en del praktiske steg vi forplikter oss til, og det innebærer 

en del punkter vi forplikter oss til å ha fokus på i opplæring og forkynnelse. Handlingsplanen 

for å være grønn menighet er tilgjengelig på nettsidene våre og ligger tilgjengelig i kirken. 

Punktene er også slått opp som en plakat som henger i kirken. 

Vi håper og tror at arbeidet med grønn menighet ikke skal være et sidespor i vårt oppdrag med 

å forkynne evangeliet for mennesker, men at det gir arbeidet vårt dybde og troverdighet. Vi 

kan ganske enkelt ikke la være å engasjere oss i disse viktige spørsmålene. 

Knut Homme 
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Eldsteråd, menighetsmøter etc. 

Det har vært avholdt 4 menighetsmøter, deriblant 

årsmøte. 20 saker har vært behandlet. Eldsterådet har 

hatt 10 møter med 69 saker, menighetsrådet 5 møter 

med 25 saker. 

Arbeidet med å lede og drifte en menighet er både 

utfordrende og spennende. Ofte stiller vi spørsmålet til 

hverandre: hvor blir det av veksten? Hvorfor kommer 

ikke flere og deltar på de mange flotte og ”livgivende” 

gudstjenestene våre. Og ofte sier vi til hverandre: Tenk hvis flere kunne opplevd det samme 

som oss i dag? Hva kan vi som enkelte menighetsmedlemmer gjøre med dette? 

Eldsterådet forsøker å legge grunnlaget for en løpende fornyelse. Som et ledd i dette hadde vi 

på menighetens årsmøte besøk av Bjørn Hinderaker fra NLA Mediahøgskolen Gimlekollen 

som hadde et foredrag med følgende tema: ”Hvordan være menighet i vår tid?” Han gav oss 

nøkler til å forstå vår samtid med dens utfordringer og muligheter og gav oss mot til å se at 

kristendommen har mye å bringe inn i denne tiden og er langt fra avleggs. 

I erkjennelsen av at vi i menigheten og i våre 

omgangskretser har mennesker som sliter med depresjoner 

ble det på våren arrangert en sjelesorgdag med tittelen: ”Å 

skape og uttrykke seg – en hjelp til å takle livet”. Tre ulike 

personer delte erfaringer fra sine liv og viste fram sine  

bilder og leste sine dikt.   

Eldsterådet gleder seg over god ung deltakelse på 

menighetsturen til Fjelltun på høsten. Av 59 deltakere var hele 26 personer under 20 år. Gode 

samlinger og turer tilrettelagt for aktuelle aldersgrupper. Trond Vorhaug inspirerte og 

underviste om det vanskelige temaet ”helliggjørelse”.   Helene og Torstein Kiserud var med 

som aktivitetsledere.  

Eldsterådet gleder seg også over en ny tilvekst i barne- og ungdomsarbeidet – ”Sprell 

levende”. Et viktig såarbeid for barn i aldersgruppen 4-9 år. 

Søndeled menighet har tatt et initiativ overfor vår menighet for å undersøke muligheten for et  

fremtidige samarbeid/sammenslåing. Representanter fra eldsterådet har deltatt i en felles 

arbeidsgruppe. Resultatet vil foreligge i løpet av våren 2014. 

Gudstjenesten er menighetens hovedsamling. Et viktig sted for å få påfyll og for utrusting til 

tjeneste som Kristi etterfølgere.  

Av oppgaver i kirkesamfunnet nevner vi at pastor er medlem i støttekomite for 

veiledningstjeneste i Frikirken. 

Steinar Johansen 

   

 

Eldsterådet 

Else Birgit Bergem Strand, pastor  

Steinar Johansen, formann 

Knut T. Homme 

Oskar Aanonsen  

Åsne Johansen 
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Diakonråd, kirkeverter og omsorgskomite 

Leif Johansen har sluttet som omsorgsdiakon og Jon Rundholt 

har sluttet som kirkevert. Vi takker begge to for mange års 

trofast tjeneste for menigheten og for godt og nært samarbeid i 

diakonråd og omsorgskomite. 

Diakoner og kirkeverter har ansvar for den praktiske 

tilrettelegging, gjennomføring og etterarbeid ved Gudstjenestene. 

Gruppen har vært samlet til ett samarbeidsmøte. 

Diakonene deltar i menighetsråd. Forvaltnings-diakonene har 

særlig overblikk og omsorg for kirkebygg og materiell. I 2013 

ble det bestemt å opprette en komite som skal se på opprustning 

av kirkebygget og hente inn forslag og anbud fra aktuelle firma. 

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. 

Omsorgskomiteen har i 2013 vært samlet til ett møte. 

Det er gjennomført hjemmebesøk, levert blomster til Jul for alle 

menighetens medlemmer over 75 år og, i samarbeid med en bibelgruppe, gjennomført årlig 

høstfest for eldre over 70 år. Komiteen 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. Torhild har sammen med pastor hatt særlig ansvar for 

sjelesorgdagen. Hun har også særlig omsorg for våre nye landsmenn/kvinner og med 

flyktningearbeid. Dåpskontaktene har arrangert «Jentekvelder» samt hatt hjemmebesøk og 

særlig omsorg for dåpsbarn og deres foreldre. Komiteen har hatt hjelp av Svein Andresen til å 

organisere  kirkeskyss. Han har også vært til støtte og hjelp med det tekniske. 

Synnøve Solberg  

Antall medlemmer per 31.12 

 2011 2012 2013 

Medl. m/stemmerett 94 95 93 

Medl. u/stemmerett 112 113 117 

Barn 31 31 28 

Totalt 237 239 238 
 

Bevegelser til/fra medl. med stemmerett 

 2010 2012 2013 

Fra barn 0 0 0 

Fra andre kirkesamf. 0 2 2 

Til andre menigheter 2 0 0 

Døde 3 2 2 

Utmeldte 0 0 0 
 

Gjennomsnitt fremmøte på gudstjeneste 

sep. – des. 2011 2012 2013 

Totalt 58,8 52,6 55,6 

Barn 9,8 5,6  4,8 

Ungd 3 8,8  8,3 
 

 
Kirkelige handlinger 2011 2012 2013 

Døpt 1 1 1 

Konfirmert 2 8 4 

Vigsler 0 2 0 
 

Diakonrådet: 

Forvaltningsdiakoner: 

Elisabeth Gundersen 

Marianne Gundersen 

Omsorgsdiakon: 

Synnøve Solberg 

Kirkeverter 

Grete Johansen 

Jon-Olav Strand 
 

Omsorgskomiteen 

Torhild Haugersveen 

Grete Johansen 

Leif Johansen 

Gunn Elin Hidle 

Synnøve Solberg 
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Høstmessekomiteen 

Det er blitt tre samlinger som komiteen har ansvar for; 

Vårbasar, Kirkemiddag og Høstmessa. Alle arrangementene 

har gått som planlagt. 

Salg i butikker oppleves meningsfylt. Vi får vise oss litt 

fram i lokalsamfunnet, snakke med folk, og invitere til 

kirka. Vi har sittet på Rema 1000 og på Kiwi. Det har til 

tider vært vanskelig å få nok folk til den oppgaven, men inntektene fra butikksalget gjør at vi 

må prøve å få det til, tror vi. 

Pastor Else Birgit Bergem Strand holdt andakt på VÅRBASAREN. Hun viste også bilder, og 

fortalte levende fra sin tur til Nepal like før. Mange kom til kirka, så resultatet ble bra. 

KIRKEMIDDAGEN ble avviklet i kirka grunnet været. I år servertes lapskaus. Den smakte!  

HØSTMESSA ble avviklet på tradisjonell 

måte. Fredag kveld holdt Knut Homme andakt, 

mens en liten mannsgruppe fra Kristiansand: 

«Jollyboys» gav oss fin sang. Bra frammøte.  

Lørdag fikk vi lytte til Pastoren vår. Vi greidde 

ikke å få sangkrefter den dagen, men salg av 

lodder og likedan årene gikk strykende, så 

Steinar Johansen, som sto for trekkinga «jobba 

godt». Vi er fornøyd med resultatene (se regnskapet). Det er mange ja-mennesker blant oss 

som vil bidra til både menighet og til misjonen. 

Marianne Gundersen 

  

Medlemmer i 
høstmessekomitéen 

Egil Torjusen (vårsemester) 

Elisabeth Løvgren  

Grete Johansen  

Marianne Gundersen (leder) 
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Misjonsringen 

Fremdeles er vi en trofast flokk som møtes 

annenhver mandag gjennom hele året. Det kommer 

fra 14-15 til over 20 personer på samlingene. Vi 

gleder oss også over at noen menn kommer.  

Vi savner de yngre blant oss, men ønsker ikke å 

stresse det! Vi som møtes, opplever det givende og 

trivelig. Sang, andakt og noen ganger informasjon 

om våre misjonærer er programmet. 

Knut Bergem har gledet oss med musikk til sangene. I januar fikk vi besøk av Gerd Sandvand 

m flere som hadde vært på tur til Kina. De viste bilder og hun fortalte derfra. Fra 1918 til 

1949 var det misjonærer fra Frikirken i Ankang-provinsen. Nå viser det seg at troen på Gud 

finner en fortsatt der det ble forkynt for så lenge siden. 

I år har vi hatt besøk av: Marianne Boklund Jakobsen (misjonær), 

Gerd Sandvand (pensjonert misjonær) sammen med noen fra 

Brunlanes Frikirke, Anne Grete og Erling Berntsen Stølevik, Gunn 

Elin Hidle, Aase Aanonsen Skaar, Jon Solsbak, Åsne Johansen, 

Hilde Arntsen, Berit og Knut Bergem, Laila Stensvold og Else 

Birgit Bergem Strand. 

Marianne Gundersen 

Menighetens sang og musikkråd 

 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. 

MSMR har ansvar for at pianoet i hovedsalen blir stemt jevnlig. 

Siden det kanskje ikke kommer fram i andre 

årsmeldinger, nevnes at det i oktober ble arrangert 

et kordøgn for 13 tenåringsjenter i kirka, med 

overnatting i kirken og opptreden på 

ungdomsgudstjeneste dagen etter. En god 

opplevelse for ungdommer og ledere, i mangel av 

regelmessig korarbeid. 

Tidlig i desember arrangerte MSMR «Ventetime», som har blitt navnet på den årlige 

førjulskonserten i Frikirken.  Menighetens egne krefter og forsterkninger fra lokalmiljøet 

ellers bidrar til stor variasjon, mye god kvalitet og godt med folk. 

Signe Sollien Andresen 

  

Styret 

Sofie Andresen 

Hilde Anfinsen Vår) 

Elisabeth Gundersen 

Marianne Gundersen 

Sang og musikk-rådet 

Signe Sollien Andresen 

Ole Alexander Klemsdal 
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FriBU – Frikirkens barn og unge 

FriBU er menighetens overordna organ for barne- og 

ungdomsarbeidet. Vi bistår undergruppene med 

lederoppfølging og regnskapsføring samt at vi har noen 

arrangementer som julefesten, fest for barne- og 

ungdomsledere og utegudstjenesten i juni. En egen 

komite lagde den flotte julefesten. Aktivitetsnivået i styret 

i 2013 har nok vært noe lavere enn tidligere år. Spesielt for året var at søndagskolen har tatt en 

pause etter sannsynligvis å ha vært drevet siden menighetens oppstart.  

Vi kunne da som et alternativ starte opp Sprell Levende. 

Ungdomslederkurset har vi i samarbeid med Den norske kirke.  

Økonomien er også i år stabil med et regnskap omtrent i balanse. 

Svein Andresen 

 

 

 

Ungdomslederkurs 

Høsten 2013 ble det satt i gang et nytt ungdomslederkurs 

også kalt LoL = Led og lær. Det var 9 ungdommer som 

meldte seg på. De går i 10.kl eller 1. kl på videregående. 

Også denne gangen var det i samarbeid med Den norske 

kirke. Hovedtyngden av ungdommene kom derfra. Siden 

ungdomspresten, Robert Knudsen, sluttet i overgangen sept/okt, ble samlingene lagt til 

Frikirka. I november kom det ny sogneprest, Rune Rasmussen, og han hadde mange tanker 

for å videreutvikle lederkurset. Else B Bergem Strand stilte som leder fra Frikirka. Dessuten 

hadde vi god hjelp fra et team på 4 stk fra bibelskolen i Grimstad som hadde dette som sin 

praksis. Flotte ungdommer som var/er gode forbilder for ungdommene i Risør.  

I høstsemesteret var det 7 samlinger og kurset fortsetter helt fram til sommeren. Her fikk 

ungdommene med seg undervisning om å være en leder, hvordan de kan formidle en historie 

fra bibelen videre, hvordan de kan møte andre mennesker på en god måte og hvordan de kan 

hente påfyll i bibel, bønn og fellesskapet. 

Else Birgit Bergem Strand 

  

FriBU-styret 

Elisabet Gundersen 

Else Birgit Bergem Strand  

Ruth Aanonsen Homme 

Svein Andresen (kasserer) 

Kursledere: 

Robert Knutsen / 

Rune Rasmussen 

Else B Bergem Strand   
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KUFA 

På Kufa er det alltid god stemning når ungdommene 

kommer sammen hver torsdag kl 19. Antallet som møter 

opp svinger. For våren lå det litt i overkant av 20 

ungdommer, mens det i høst har vært mellom 12 og 18 et 

sted. Betalende medlemmer var 22 (mot 32 i 2012) En 

annen ting som preget gruppa, var et høyt antall gutter i 

forhold til jenter.  Vi har en god stab av voksne som har 

vært ledere.  I tillegg har det vært ungdommer fra 

Bibelskolen i Grimstad i praksis både i vår og høst semesteret. Disse har vi hatt 

veiledningsansvar for. De gjorde en flott jobb og dro i 

gang både leker og holdt andakter. De kom ca 

annenhver gang.  I tillegg har vi prøvd å få med 

ungdommer over konfirmasjonsalder til å ta ansvar. 

Joakim Stø Arntzen og Per Julian Anfinsen  har vært 

trofaste til å møte opp og til å ta i et tak. Programmet 

vi har hatt har vært variert. Bordcurling turneringer har 

vært noe av det mest populære. Eller har det vært spill 

av ulike slag, bordkonkurranser, påskevandring, vinn 

på minuttet mm. Hver gang har det vært andakt og 

lystenning på starten av samlingen. Ungdommene har 

vært flinke til å sitte rolig og lytte til disse andaktene. 

Vi er glade for alle de flotte ungdommene som 

kommer på Kufa! 

Else B Bergem Strand 

 

Søndagskolen 

Barnearbeidet i en menighet vil gjerne gå i bølger. Vi må 

innse at akkurat nå er sammensetningen av menigheten 

slik at rekrutteringen til søndagskolen ikke er særlig stor. 

På tross av litt færre ledere forsøkte vi i vårhalvåret å 

fortsette med søndagskole nesten hver søndag med vanlig 

gudstjeneste.  

Da behovet ikke virker å være til stede, ble det besluttet å legge ned søndagskolen inntil 

videre, med virkning fra høsten. Menigheten ønsker heller å satse på «Sprell-levende klubb på 

annen hver tirsdag. 

Vi takker trofaste ledere som har gjort tjeneste i mange år med å: «Gi Jesus til barna». 

 Knut Homme 

  

Ledere  

Elisabeth Gundersen,  

Merete Torjusen,  

Knut Homme   

Voksenledere:  

Svein Andresen 

Mette Kjørholt 

Else B Bergem Strand 

Bjørn Kristiansen 

Robert Knutsen  (ungdoms-

prest i Den Norske Kirke) 
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Foreninger, styrer og råd i 2013 
 

Eldsteråd: Steinar Johansen (formann),  

Knut Toralv Homme, 

Oskar Aanonsen,  

Else Birgit Bergem Strand, 

Åsne Austvik Johansen. 

Diakonråd: 

 

Forvaltningsdiakoner:  

   Marianne Gundersen,  

   Elisabeth Gundersen 

Omsorgsdiakon:  

   Synnøve Solberg 

Diakonale undergrupper: 

Kirkeverter: Jon-Olav Strand,  

Grete Johansen, 

John Rundholt (vår) 

Kirkeskyss-

koordinator: 

 

Svein Andresen 

Brann-

ansvarlig: 

 

Per Anfinsen 

Renholder: Elisabeth Gundersen 

Organister/ 

Pianister: 

Signe Sollien Andresen.  

Jon Bjørndal,  

Ole Alexander Klemsdal, 

Johan Filip Løvgren 

Bernt Erik Tylden 

Anne Grete Stølevik 

Ivar Bergem Strand 

Eivind Bergem Strand 

Kasserer: Oskar Aanonsen 

Revisor: Per Anfinsen 

 

 

Omsorgs-

komite: 

Synnøve Solberg (leder),  

Leif Johansen,  

Torhild Haugersveen  

og dåpskontaktene 

Dåps-

kontakter: 

Grete Johansen 

Gunn Elin Hidle 

Misjons-

kontakt: 

 

Merete Anfinsen Torjusen 

Sang-

musikkråd: 

Signe Sollien Andresen 

Ole Alexander Klemsdal 

Lydfikser: Svein Andresen 

Høstmesse-

komiteen: 

Egil Torjusen (vår) 

Elisabeth Løvgren 

Grete Johansen 

Marianne Gundersen (leder) 

Steinar Johansen (økonomi) 

Informasjons-

medhjelpere: 

 

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 har 

vært Rachel Homme 

Oskar Aanonsen har sittet i presbyteriestyret til 

nytt styre ble valgt i oktober 

 

 

 

 

Talere som besøkte menigheten i 2013 

 

Marianne Jakobsen, Bernt Greger Olsen (bibelselskapet),  

Kjell Wedø (3 ganger), Robert Knudsen,  

Johan Jørgen Aurebekk (2 ganger), Ingar Bø,  

Inger Kvestad, Andreas Jonassen, Bjørn Kristiansen,  

Bjørn Olav Hansen, Svein Skalvik  

(i tillegg har flere fra menigheten talt og bidratt på gudstjenester.) 

 

Bjørn Olav Hansen 
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FriBU - Risør Menighet 
 

Misjonsringen 
    

 
    

Beholdning pr 01.01.13 77 219 
 

Beholdning pr 01.01 628 

       

INNTEKTER   
 

INNTEKTER   

Kontingent KUFA 1 700 
 

Kollekter  40 040 

Kontingent Sprell Levende 250 
 

Renteinntekter 69 

Deltageravgift LoL-kurs 2 100 
 

Sum inntekter 40 109 

Deltageravgift Kordøgn  900 
 

    

Egenandel lederkurs 800 
 

UTGIFTER   

Direktestøtte, FriBU-sentralt 14 850 
 

Sendt misjonen 35 500 

Støtte Skjærgårds M&M  10 000 
 

Gitt kirken i Ankang 5 000 
Støtte til lydanlegg Sparebanken 
Sør 9 000 

 
Bankkostnader 145 

Kulturstøtte 9 000 
 

Sum utgifter 40 645 

Støtte fra Kiwanis 700 
 

    

Kollekt på Julefest 1 487 
 

RESULTAT -536 

Renteinntekter 687 
 

    

Sum inntekter 51 474 
 

Beholdning 31.12 92 

    
 

  
Kasserer Ellen Værland 

UTGIFTER   
   Mat ledersamlinger og ledergaver 2 916 
   Støtte til barn og unge i 

Baptistkirken 5 000 
 

Høstmessa 

Reiseutgifter BiG-gjengen 9 100 
 

Beholdning pr 01.01 48 637 

Mat på LoL-kurs 986    

Mat på Sprell Levende 986 
 

INNTEKTER   

Mat på KUFA 7 466 
 

Vårutlodning netto 25 073 

Konsertbilletter KUFA 600 
 

Kirkemiddag netto 7 010 

Utgifter kordøgn 1 029 
 

Høstbasaren   67 699 

Lederkonferansen "Godt Skodd" 2 500 
 

Renteinntekter 98 

Lederkurs for 4 ungdommer 3 200 
 

Sum inntekter 99 880 

Bøker og "Barnas" 1 117 
 

    

Menighetsweekend 4 500 
 

UTGIFTER   

Spill og div. utstyr 3 036 
 

Bankomkostninger 10 

Lydutstyr 9 931 
 

Innbetalt hovedregnskap for 2012 48 000 

Bankkostnader 366  Innbetalt hovedregnskap for 2013 82 900 

Sum utgifter 52 733 
 

Sum utgifter 130 910 

    
 

    

RESULTAT -1 259 
 

RESULTAT -31 029 

    
 

    

Beholdning pr 31.12.2013 75 960 
 

Beholdning 31.12 * 17 607 

    
 

  
Kasserer Steinar Johansen 

 Kasserer Svein Andresen 
 

* Innestående på konto i Sparebanken Sør kto. nr. 2860 63 29352   

 


