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Side 2 Årsmelding 2017 

 

 

Kjære menighet 

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

Jeg tror muligens at jeg på en måte kanskje har kommet til å nevne dette ordet før: «GLEDE». Men jeg er 

i godt selskap når det gjelder å repetere meg selv. I Filipperbrevet skriver Paulus (3,1) «Og så, mine 

søsken. Gled dere i Herren! Jeg blir ikke trett av å skrive det på nytt, og det skal gjøre dere trygge.» 

Paulus gjentar altså gjerne seg selv når han kommer til temaet «Gleden i Herren», og i brevet sitt 

understreker han igjen og igjen at denne gleden er forankret i evangeliet. Det å kjenne Jesus er grunnlaget 

for gleden. Der kan vi være trygge. 

Og dette skriver Paulus midt i sine vansker i fangenskapet. Og dette gjelder for oss midt i vår krevende 

hverdag. Vi har vært igjennom et år i menigheten 

preget av sykdom og aktive gudstjenestedeltakere 

som har gått bort. Vi merker at livet ikke er en 

dans på roser. Og likevel og kanskje nettopp da, 

kan vi glede oss over å få feire gudstjeneste 

sammen.  

Vi har en glede vi kan få hjelpe hverandre til å 

holde fast på. Denne gleden forvalter vi sammen 

som menighet. Vi får holde nåden og evangeliet 

høyt.  

Så derfor sier jeg frimodig med Paulus: «Gled dere 

alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere!» (Fil 4,4)  

 

Else Birgit Bergem Strand 

Pastor  

Minneord 

 

Følgende personer som tilhørte vår  

menighet døde i 2017:  

Kåre Larsen   d 14.1.17 

Ellen Marie Værland d 28.8.17 

Selma Opdal  d 24.10.17 

Reidar Leonard Johansen d 8.11.17 

Steinar Johansen d 12.11.17  

 

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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Arbeid i menighet, styrer og råd 

Det har vært avholdt 4 menighetsmøter, deriblant årsmøte. 14 saker har vært behandlet.    Eldsterådet 

har hatt 9 møter med 62 saker, menighetsrådet 5 møter med 34 saker. 

Vi må bemerke at arbeid i eldsteråd og menighetsråd i 2017 

ble preget av sykdommen til eldsterådsformann Steinar 

Johansen. Steinar ønsket å bidra så lenge han kunne og han var 

formelt medlem av eldsterådet helt til han døde 12. november. 

Han er dypt savnet både som rådsformann og som 

medmenneske.  

Eldsteråd og menighetsråd startet vårsemestret som vanlig med 

å dra på fellesskapstur til Sørlandet Feriesenter på Sandnes  fra fredag 20. til lørdag 21. jan. 

Gruppelederne var også invitert til å være med på fredagskvelden, og sammen kunne vi dele tanker om 

menighetsutvikling. Denne gangen hadde vi med oss den nye soknepresten i Risør, Inger Øybekk, som 

delte av sine erfaringer blant annet som misjonær i Brasil. 

Ved siden av gudstjenestene har vi for eksempel arrangert:  

Seminar med temaet ”Fra skam til livsmot” ved Berit Okkenhaug. Vårkafe og julemesse.  

I 2017 var det igjen tid for tilsynsbesøk. Dette skal gjennomføres hvert 3. år. 12. og 15. oktober hadde 

tilsynsmannen i søndre presbyterium, Arnfinn Østerberg møter med pastor, eldsteråd, diakonråd og 

barne og ungdomsledere. Søndagen møtte han også menigheten i gudstjeneste og menighetsmøte. På 

denne bakgrunnen sammen med gjennomgang av protokoller og referater har han skrevet 

tilsynsrapporten som tidligere er offentliggjort. Vi kan la hans oppsummering og anbefalinger stå som en 

sammenfatning også her i  menighetens årsmelding: 

«Det er mye å være takknemlig for i Risør Frikirke. Mange gir uttrykk for at menigheten er en varm og god 

menighet, med godt fellesskap mennesker i mellom. Det er også fint å registrere den trofasthet som finnes. 

Mange har stått i sin tjeneste gjennom mange år. 

Barneklubben Sprell Levende har hatt en fin utvikling, og det har vært jobbet godt med ledertrening i for de eldre 

ungdommene i Reload. Sammen med Den norske kirke driver menigheten byens eneste ungdomsarbeid (KUFA og 

Reload). Det er et stort takkeemne at dette arbeidet finnes og drives godt. 

Menighetens økte kontakt med innvandrermiljøet bør også nevnes. Det er gledelig at flere av menighetens 

medlemmer nå engasjerer seg både i enkeltmennesker og i organisert arbeid for flyktninger. 

Eldsteråd: 

Else Birgit Bergem Strand, pastor 

Steinar Johansen (til 12.11.) 

Åsne Johansen 

Knut T. Homme 

Oskar Aanonsen 
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Menigheten har mange av de samme utfordringene som ved forrige tilsynsbesøk i 2015. Selv om den 

organiserte virksomheten er passe stor i forhold til menighetens størrelse, så er ledersituasjonen sårbar i mange 

virkegreiner. Noen praktiske oppgaver har det vært vanskelig å få folk til. Men menighetens største utfordring er 

fortsatt å nå ut til nye mennesker, og spesielt det å rekruttere nye familier med barn. 

Det finnes ingen snarveier for å nå flere. Det vil fortsatt handle om å bruke de redskaper man har, som 

gudstjenester, grupper, barne og ungdomsarbeid og kontakt med flyktninger. I tillegg vil den enkeltes kontakt 

med enkeltmennesker være viktig, likeså medlemmenes åndelige engasjement. Det handler om leve sammen 

med Gud og hverandre, være trofast i sin tjeneste og fremfor alt om å be for hverandre, for byen og for de 

menneskene dere er i kontakt med.»      (Tilsynsmann Arnfinn Østerberg) 

Dette synes vi i eldsterådet er ord både til inspirasjon og utfordring. Vi gleder seg over menigheten vi 

er en del av og takker Gud for hver enkelt av dere.  

Knut T. Homme 

Synodemøtet 2017: 

Representanter fra vår menighet var Ruth Aanonsen Homme og Else Birgit Bergem Strand  

Det er med en viss høytidelighet man reiser på et Synodemøte. Her blir viktige saker løftet og 

representanter fra alle menighetene i Frikirken er tilstede. Denne gangen var det arbeidet for å få til en 

bedre saksgang. Det lyktes de med, og det ble derfor bedre tid til også å ta vare på fellesskap og hente 

inspirasjon. Det var interessante foredrag med tilknytning til Lutherjubileet. Talere fra andre 

kirkesamfunn og organisasjoner var hentet inn. Det viser at Frikirken ønsker å stå i en større 

økumenisk sammenheng. 

Jarle Skullerud ble gjenvalgt som Synodeformann og fikk ros for måten han har skjøttet oppgaven i sin 

første periode.  

Av saker som ble behandlet kan nevnes nytt måldokument for 2018 - 2023. Det vil bli viktig for hva vi 

som kirkesamfunn kommer til å fokusere på. Målene blir tatt opp på arbeidermøte i 2018 og vil etter 

det bli tatt opp i de enkelte menigheter. Det handler om å ha Jesus med i hverdagen, la nye 

generasjoner utrustes til tjeneste og nå nye mennesker med evangeliet. Og da var det gledelig at det ble 

vedtatt å fortsette misjonsvirksomheten i Japan. Det ble i tillegg nedsatt en arbeidsgruppe som skal lede 

en gjennomgang av Frikirkens misjonsarbeid.  

Å få inkludert nye generasjoner er en viktig sak her hjemme for statistikken viser at antall barn i våre 

menigheter er raskt synkende, og at det bare var 160 som ble døpt i 2016. 

Tilsynsmannsordingen ble vedtatt forandret. Det blir en tilsynsmann ansatt i hvert presbyterium med 

stilling fra 60 – 100%. De blir ansatt for 6 år og kan fortsette etter ny utlysning og søknad med tre år av 

gangen. Dette håper synoden kan være med å styrke ordningen. 

Else Birgit Bergem Strand 
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Bønn og bønnetjeneste i menigheten: 

Bønn er fortrolig fellesskap med vår himmelske Far. Tenk at vi kan få lov til å tre inn i den himmelske 

helligdom med alt som ligger oss på hjertet. Tenk at vi med våre svake, hjelpeløse hender skal få røre ved 

Guds allmaktshånd. Det får vi lov til i Jesu navn.  I Joh.16,24 sier Jesus til disiplene: « Hittil har dere ikke 

bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen»  

(Sitat fra Oddvar Søviks bok « Bønn fremfor alt») 

Hver mandag kl 11.00 samles en gruppe til bønn hjemme hos Marit Ordahl på Solsiden.  

 Vi har også et bønnenettverk i menigheten.  De som er med i bønnenettverket tar i mot oppfordringer 

om å be, via melding (sms) på mobiltelefonen, og tar bønnene med i sin personlige bønnestund hjemme, 

eller der de befinner seg.   Slik kan pastor, eller andre, raskt nå ut med bønneemner, og vite at noen ber 

for det som blir lagt fram.   Det kan være forbønn for syke, forbønn for spesielle arrangementer i 

menigheten, bønn for barne- og ungdomsarbeid, for mennesker i sorg og kriser m.m. 

Hvis du ønsker å være med i bønnenettverket, ta kontakt med eldste Åsne Austvik Johansen, som har 

ansvar for å sende ut melding til den enkelte. Det er for tiden 21 personer med i bønnenettverket.  

Åsne Austvik Johansen 

Gruppene holder vi fortsatt fast på. 

I 2017 har vi hatt 7 grupper i sving organisert gjennom menigheten. Det ble opprettet en ny gruppe, og 

det gleder vi oss stort over. Ca 60 mennesker har vært knyttet til gruppene. Når jeg skriver det slik, er 

det fordi frammøte på de enkelte gruppekveldene har variert mye. Her håper vi å finne gode veier slik at 

flere kan møte. Hver enkelt er viktig i en liten gruppe. Til jul hadde gruppene vært sammen i 2 år og de 

fleste gruppene ble avsluttet for å starte med nye i 2018. 

Filipperbrevet har vært utgangspunkt for samtale, og vi har hatt temagudstjenester som har gått gjennom 

brevet. I brevet står samhold, glede og evangeliet sentralt. Det passer godt fordi vi tror gruppene styrker 

en menighet. Det er mange gode tilbakemeldinger om fine samtaler, et fellesskap som er med å bære og 

en glede over å dele evangeliet med hverandre. Vi er heldige som kan tilby alle som kommer til 

menigheten å få være med i en slik liten sammenheng. Igjen vil jeg takke  trofaste gruppeledere for deres 

innsats!  

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 utruster hverand-

re 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 et særlig overblikk og 

omsorg for kirkebygg og materiell. De samarbeider tett med hus-

komiteen, der Thor Albert Andresen er leder. Ansvarlige for 

projektor under Gudtjenestene er Svein Andresen, Tore Fidje, Jon 

Olav Strand og Jan Erik Hellerdal. 

Diakoner og kirkeverter har hatt 2 møter. 

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 2017 bestått av Erling Berntsen Stølevik, Leif Johansen, Synnøve Solberg og Else 

Birgit Bergem Strand. Komiteen har vært samlet til to møter. 

Dåpskontakt er Ruth Aanonsen Homme. 

Det er gjennomført hjemmebesøk og levert blomster til Jul for alle 

menighetens medlemmer over 75 år.  

Også i 2017 ble det arrangert en vellykket og godt besøkt høstfest 

for eldre over 70 år. Foredrag av Solveig Aanonsen, musikk og sang 

 
 

 

Gjennomsnitt fremmøte på gudstjeneste 

sep. – des. 2015 2016 2017 

Totalt 58,9 55,3 54,7 

Barn  3,8 3,0 3,1 

Ungd  4,9 3,7 3,4 

Antall medlemmer per 31.12 

  2015 2016 2017 

Medl. m/stemmerett 125 127 124 

Medl. u/stemmerett 186 179 178 

Barn 17 18 17 

Totalt 328 324 319 

 

 

Bevegelser til/fra medl. med stemmerett 

  2015 2016 2017 

Fra barn 0 0 0 

Fra andre trossamfunn 1 1 1 

Til andre menigheter 0 1 0 

Fra annen menighet 0 2 0 

Døde (alle kategorier) 6 2 5 

Utmeldte (alle kateg.) 2 5 1 

Kirkelige handlinger 2015 2016 2017 

Døpt 0 1 1 

Konfirmert 4 3 0 

Vigsler 1 0 2 

Diakonrådet: 

Forvaltningsdiakoner: 
Elisabeth Gundersen 

Marianne Gundersen 

Omsorgsdiakon: 
Synnøve Solberg 

Kirkeverter: 

Grete Johansen (permisjon) 

Jon Olav Strand 

Anne Lise Hellerdal,  

Karl-Norman Hellerdal  



 

7 

Side 7 Årsmelding 2017 

ved Johan Filip Løvgren. Denne festen er tufta på godt dugnadsarbeid, med kjøkkenkomité, omsorgs-

diakoner og pastor/eldsteråd. 

Omsorgskomiteen ønsker å ha et vidt syn på omsorgsarbeidet i menigheten, og møte menighetens ulike 

omsorgsbehov. Det er betryggende og godt å merke at vi har en Diakonal menighet der omsorg 

praktiseres av menigheten medlemmer. Men det er likevel viktig for komiteens virke at menighetens 

medlemmer melder fra om spesielle omsorgsbehov. 

Kirkeskysstjenesten har ikke vært virksom dette året, da ingen har meldt behov for denne tjenesten. 

Tjenesten vil tre i kraft igjen så fort behov meldes. Kontakt Svein Andresen eller en i omsorgskomiteen.  

Synnøve Solberg 

HMS - plan 

Det er i løpet av året 2017 laget en enkel HMS plan for menigheten. Den ligger tilgjengelig på nett for 

menighetsråd og kirkeverter og de som ellers trenger å ha tilgang. Planen har et årshjul med ulike tiltak 

som skal følges for å ha et HMS arbeid som er i funksjon. 

Else Birgit Bergem Strand  

 

Møteplassen 

Møteplassen» i Risør Frikirke er etablert etter ønske fra muslimske damer som ønsker å komme i 

kontakt med norske damer. Hensikten er å tilby kvinner i alle aldre et 

uformelt møtested og en mulighet for å bli kjent med hverandre og danne 

nettverk på tvers av språklig, kulturell og religiøs bakgrunn.  

Den første samlingen ble lagt til onsdag 23. august 2017. De ansvarlige for 

oppstarten var Else Birgit Bergem Strand, Torhild Haugersveen, Nawar Ek 

og Ingunn Mork Bjørndal. 

På det første møtet deltok 5 norske damer og ca 15 damer fra andre land. 

De som møtte, ble invitert til å utveksle ideer om hva «Møteplassen» skal 

være. Mange gode ideer kom fram. Det var også innvandrerkvinner som 

kunne tenke seg å være med i en komite som planla kveldene. Det har også 

Liv Dalane Gjetmundsen og Hilde Anfinsen sagt ja til. (Else sitter ikke i 

komiteen) 

I høst har det vært 7 samlinger med mye trivsel og spennende mat i fra andre himmelstrøk. Vi har lært 

om tradisjoner rundt graviditet og fødsel i Syria, spilt spill, laget julepynt, danset, sunget og hørt historier 

fra menneskers liv. Det har vært både interessant og givende. 

Else Birgit Bergem Strand (med hjelp fra Ingunn Bjørndals referat)  
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Fredagslunsj for menn 

«Lunsj for menn» startet opp høsten 2017. Undertegnede tok kontakt med Tor Albert Andresen og Per 

Anfinsen og vi ble enige om å starte opp «Lunsj for menn» første fredag i måneden. 

Det er en fin gjeng fra 9 – 15 menn som treffes og prater om det som ligger oss på hjertet. Vi spiser lunsj 

sammen, og avslutningsvis leser vi søndagens tekst og knytter noen tanker til det. Alle som har lyst er 

hjertelig velkommen. 

Leif T. Johansen. 

 

Menighetens Sang- og Musikk - Råd 

Rådet er ment 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.  

Vi sørger for at det er pianist på gudstjenestene, og det er mange 

som tok sin tørn der også i 2017. I tillegg til sang- og musikkrådets 

medlemmer bidro Anne-Grethe Berntsen Stølevik, Bernt Erik Tylden, Grete Sommerfelt, Johan Filip 

Løvgren, Jon Bjørndal og Jorunn Myre. Det er vi veldig takknemlige for!  

I tilknytning til spesielle gudstjenester, som ungdoms- og generasjonsgudstjenester, er det gjerne litt 

ekstra innsats med øving med korgrupper og band. Det er fint å bidra til at sang og musikk bygger opp 

under budskapet vi hører.  

Årets «Ventetime» i begynnelsen av desember hadde et variert og fint program, og konserten var godt 

besøkt.  

Julaftenskoret ble denne gangen ledet 

av Maria og Johan Filip; koret har blitt 

en fin tradisjon for hjemvendte (og 

noen hjemmeboende) unge voksne, og 

de gleder både deltakerne selv og 

tilhørerne.  

 

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,  KUFA og Speideren.  

Vi bistår gruppene med lederoppfølging, 

medlemsregistrering og regnskaps

føring. (Speideren har eget regnskap.) 

Styret har få møter og liten aktivitet.  

I mai arrangerte FriBU som vanlig en 

samling for barne- og ungdomslederne i 

FriBU. 

Ungdomsarbeidet drives i samarbeid 

med Den norske kirke, men 

organisatorisk er KUFA tilhørende 

Frikirken, mens Reload og TenIn 

tilhører Den norske Kirke.  

Nytt i 2017 var et styrket samarbeid om 

konfirmantarbeidet, koblet mot KUFA. 

FriBU i menigheten er tilsluttet FriBU 

nasjonalt med over 9 000 medlemmer i 

230 lokallag.  

Svein Andresen 

FriBU-styret 

Else Birgit Bergem Strand 

Ruth Aanonsen Homme 

Svein Andresen (kasserer) 

FriBU - Risør Menighet 

   

 

Regnskap  

2017  

 Budsjett 

2018  

     

Beholdning pr 1.1.2017  kr 113 731   kr 134 508  

   

INNTEKTER   

Kontingent KUFA  kr        700   kr     1 500  

Kontingent Sprell Levende  kr     5 550   kr     5 000  

Direktestøtte, FriBU-sentralt  kr     9 579   kr   15 000  

Støtte Skjærgårds M&M   kr   10 000   kr   10 000  

Kulturstøtte  kr     7 656   kr   15 000  

Gaver og minnegaver  kr   18 500   kr          -    

MVA-kompensasjon  kr     1 702   kr     1 500  

Renteinntekter  kr        312   kr        300  

Sum inntekter  kr   53 999   kr   48 300  

   

UTGIFTER   

FriBUs lederfest  kr     1 926   kr     2 000  

Mat på Sprell Levende  kr     4 966   kr     4 500  

Mat på KUFA  kr     6 596   kr     6 500  

Reisegodtgjørelse BiG-gjeng  kr     5 434   kr          -    

Materiell Sprell Levende  kr     1 733   kr     2 000  

Ungdommer på Veritaskonf.  kr     2 150   kr     2 500  

Reisestøtte Kinaturdeltagere  kr          -     kr   30 000  

Abonnement Sprell Levende  kr     6 090   kr     6 500  

Menighetsweekend  kr        900   kr     1 000  

Teknisk utstyr + spill  kr     2 378   kr     3 000  

Støtte søndagsk.forb. Agder  kr        750   kr          -    

Bankkostnader  kr        299   kr        300  

Sum utgifter  kr   33 222   kr   58 300  

   

RESULTAT   kr   20 777   kr  -10 000  

Beholdning pr 31.12.  kr 134 508   kr 124 508  

   

Antall medlemmer under 17 år:  kr          47   

   

Svein Andresen Thor Albert Andresen 

Kasserer  Revisor   
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Sprell - levende 

Barneklubben «Sprell - Levende» møtes annen 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, synge 

sanger og delta på ulike aktiviteter. Vi avslutter med kveldsmat.  

Våren og høsten 2017 fortsatte mange å komme. Vi hadde 27 

innskrivende medlemmer, mens snittet er ca. 22 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. 

Julefesten 2017 kom det ca. 70 personer. Ikke mange fra «Sprell Levende". 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 

Dette året har det skjedd flere forandringer 

på Kufa. I vårhalvåret så vi at frammøte på 

Kufa sank. Vi tok en beslutning om å legge 

om etter vinterferien til 2. hver torsdag. Da 

ville vi også samordne det med Ten- In 

klubben på Søndeled hvor flere av 

lederungdommene også er med. Samtidig 

utvidet vi tiden på Kufa til kl 21.  

Fram mot sommeren var det fortsatt ganger 

med svært få ungdommer, men vi i 

ledergruppa var fornøyde med omleggingen.  

I vårhalvåret hadde vi også besøk av 

ungdommer fra Bibelskolen i Grimstad, og 

det var kjærkommet som alltid. I høsthalvåret takket vi nei til tilbudet fordi vi ville se hvordan enda en 

omlegging fungerte. 

I høst har vi integrert Kufa i konfirmantopplegget for en liten gruppe av konfirmanter, en som tilhører 

Frikirka og tre som tilhører Dnk. Laila og Else har hatt ansvar for 

undervisningen. Konfirmantene har kommet 18.15 til 

samtaleundervisning, så har de blitt med på Kufa resten av kvelden. Der 

har andakten vært over temaet for undervisningen og i etterkant har 

ungdommene samtalt over emnet i små grupper. Da har 

ungdomslederne våre vært gode å ha. (Torvald Andresen, Engebret 

Andresen, Sofie Walla).  

Vi synes dette har vært en spennende måte å få føre konfirmanter inn i ungdomsarbeidet og synes også at 

det har tilført Kufa en stabil gruppe som er positivt for frammøte. Vi håper dette kan videreutvikles i 

2018 og at det vil lykkes å få dem til å fortsette etter konfirmanttiden. 

Vi er fremdeles glade for en god gruppe av videregående ungdommer som kommer på Kufa. De betyr 

mye for trivsel og miljø. 

Kufa er tilknyttet FriBU som har visjonen: «Vi bygger åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter 

Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere.» Dette strekker vi oss gjerne etter.  

Else Birgit Bergem Strand 

 

 

 

 

Voksenledere:  

Svein Andresen 

Laila T Stensvold 
Else Birgit Bergem Strand 
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Reload 

Vi har hatt mange fine kvelder i Reload gruppa dette året. 

Ungdommene har blitt mer delaktige, og det har vært moro å følge 

dem i utvikling. Berit Elise og Magnhild gjorde en svært god jobb i 

vårhalvåret, og vi var spente på hvordan det ville bli å finne noen som 

kunne følge opp. Det har gått over all forventning. Dyktige 

ungdommer har tatt over og setter sitt preg på gruppa nå.   

Vi har studert 1. Petersbrev og samtalt om hvor vanskelig det kan 

være å snakke om tro i vårt samfunn. Vi har også blitt introdusert til 

en «Bibel app» som har ført til mye bibelfokus.  

Det er moro å se hvordan ungdommene nå mye mer styrer arbeidet 

og har eierforhold til det. Ungdomslederne får veiledning mellom hver 

gruppesamling. 

Fortsatt står vi overfor utfordringer. Vi har ikke lykkes i å få nye 

ungdommer til å starte. Flere ganger har gruppa vært nede i bare 5 

personer. Det blir sårbart. Men den er ikke mindre viktig av den grunn.  

I februar hadde vi nok en vellykket tur til Polen. Det var moro å komme tilbake til Kalisz, og vi ble varmt 

tatt imot av menigheten. Vi fikk delta på lovsangsmøte og gudstjeneste i menigheten. Der deltok vi på 

flere måter. Vi hadde daglige samlinger på motellet der vi overnattet med bibelstudier og bønn, vi besøkte 

et barnehjem, fikk se hvordan det hadde gått med huset vi hjalp å pusse opp, ryddet på kleslager til en 

veldedig organisasjon og malte vegger og tak på et herberge for rusavhengige. Ungdommene imponerte! 

Dessuten var vi på trampolinepark, i badepark og på tur i byen. Det var 13 ungdommer med. 

Ungdommene hadde med seg pengegaver som var kjærkomne. Tusen takk til alle som bidro på den 

måten!  

Else Birgit Bergem Strand 

 

Ungdomsarbeidere:  

Våren 2017 

Berit Elise Klemsdal 

Magnhild Konnestad 

Høsten 2017 

Torvald Andresen 

Vanesa Ovanes Ovanesyan  
Sofie Walla 

Voksenledere:  

Inger Øybekk  

Marianne Rundholt 

Else Birgit Bergem Strand. 
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Kvinneforum 

Kvinneforum ønsker å være en møteplass for kvinner, hvor vi tar opp aktuelle temaer, hygger oss 

sammen, skaper relasjoner og kan dele og utfordre til kristen tro. 

Kvinneforum har hatt 3 samlinger i 2017. To på våren og en på høsten. 

En samling måtte avlyses på kort varsel på grunn av sykdom. Temaene 

har vært: 

Medmenneske:  Gyda Hansen informerte om arbeidet Frelsesarmeen 

driver blant innvandrere i kommunen. Vi inviterte innvandrerkvinner, og 

tre av dem deltok i en panelsamtale. 

Vårsangkveld: med mye allsang. 

Pilgrimsvandring: Bjørg Ask fortalte fra sin pilgrimsvandring fra 

Nasaret til Betlehem, med Erling Rimehaug som turleder. 

På et komitemøte 23. mai, ble det valgt et nytt styre. Anne Grete, Mona 

og Ingunn sluttet i styret etter mange aktive år. Takk for solid innsats og godt samarbeide! 

I matkomiteen er:  Andrea Dahle og Marie Fidje.  

Liv Randi Rønningen Dalane  

Misjonsringen  

I 2017 er det fortsatt en fin flokk som samles i kirka annen hver mandag.-Vi er enige om at det er godt å 

komme sammen om andakt, sang og enkel servering. Det ble 18 samlinger i 2017. 

Jeg opplevde meg litt som utsending fra 

Misjonsringen da jeg i oktober, fikk oppleve 50 

årsjubileum for menigheten i Dungshi på Taiwan. 

Det var sterkt å få oppleve en sangglad og levende 

menighet som pekte på Jesus både til oss og 

andre. Vi forstod at mange fra menigheten hadde 

vært på  besøk i flere land i Asia for å fortelle og 

synge om Jesus! Fra misjonsringen (og flere 

støttespillere) kunne jeg sette 11500 kroner inn 

på en konto som Nora Margaret og Tidemann 

Johansen " bestemmer over". 

Styret vil takke for store gaver til misjonen fra glade givere! Av menighetens 

regnskap kan vi se at bidraget fra misjonsringen er 52 577 kroner. 

I år har vi hatt disse på besøk; Svein Løvdal, Anne Grete og Erling Berntsen, 

Jonn Solsbakk, Laila Stensvold, Olav Raundalen; Lauritz Paulsen, Kjell Wedø, 

Johan F Løvgren, Solveig Paulsen, Arne Lauvhjell, Hallvard Myhren, Johan J 

Aurebekk, Ekteparet Michalsen, og vår egen pastor Else Birgit. 

Kasserer Oskar Aanonsen  

         Marianne Gundersen 

Av kvelder med spesielt program, 

kan vi nevne:  

* Svein Løvdal som hadde vært i Nord Korea. 

* Ekteparet Michalsen, som tok oss med til ei 

spennende og utfordrene tid i Japan. 

* Arne Lauvhjell som  i Lutheråret, lot oss bli 

bedre kjent med Martin Luther. 

Styret:  

Elisabeth Gundersen 

Sofie Andresen 

Marianne Gundersen. 

Styret:  

Våren 2017 

Anne Grete B. Stølevik 

Mona Rønningen,  

Ingunn M. Bjørndal  

Liv R. Dalane 

Høsten 2017 

Elisabet Løvgren 

Henny Hellerdal 

Grete Sommerfelt 

Gerd Ausland 
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Akland FSK 

Vi hadde 47 betalende speidere i 2017. 

Fellesaktiviteter: 

Utejuletrefest m/ fakkeltog, Speideraksjonen, bade/grilltur til Svart, 

aktivitetsdag på speiderplassen, basar, speidergudstjeneste. 

Vi har arrangert SOS / Vandrersamling  på  Camp Skarvann. Et 

arrangement for speidere fra 13-16 år på kretsnivå/ Fribu. 

Storspeiderne:  

Årets store begivenhet var landsleir i Bodø. Der var de i en uke. Tre 

voksne og 8 speidere. En uforglemmelig opplevelse for alle sammen!  Ellers har de hatt isbading, 

snøhuletur, vintertur med overnatting ved Kleivann/Drivheia, høstkanotur m/overnatting, 

overnattingstur i Sandefjord med tur til klatreparken Høyt og Lavt. 

Småspeidere: 

Vi har dratt på småturer i nærmiljøet. Vi øver på speiderkunnskap som førstehjelp, knuter o.l.  På våren 

hadde vi overnattingstur til Camp Skarvann. Der var det muligheter for diverse aktiviteter og vi fikk 

testet ut hvordan det var i sove som sild i tønne i en stor lavvo!  

Vi ønsker å være en gruppe som tar vare på hverandre og jobber for samhold og vennskap! 

Vi takker for et godt år og takker gode hjelpere og alle som har omtanke for gruppa vår!  

For Akland FSK , Ellen Sundsdal  

Ledere:  

Morten Akeland, 

Terje Asdal,  

Odd Arne Børset, 
Jan Kåre Klodvik, 

Ellen Sundsdal, 

Albert Walla 

Foreldreforeningen:  

Ansvar for gjennomføring av 

speideraksjonen,  står for 

basaren og ordner kirkekaffe! : 

 

Gunhild Risdal Konnestad 

Gro Hellerdal 

Wenche Sveigane 

Marita Strat  
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Regnskap 2017 

Menigheten har for tiden bra økonomi. For 2017 ble det et overskudd på ca 70.000 kr og menigheten 

har ca 1,2 mill kr i disponible midler i banken. Menigheten betaler de forpliktelser som er satt av 

kirkesamfunnet til misjon og felleskostnader.  

Ca 2/3 av inntekten er gaver til menighet og misjon. Ca 15% er inntekter fra arrangementer, 

hovedsakelig vårbasar og julemarked og ca 15% av inntekten er offentlig refusjon. Menighetens givere 
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har samlet fått anslagsvis 190.000 kr i skattelette for gaver til menigheten.  

Menigheten lønner 1,05 stilling og noen gjestepredikanter. Samlet utgjør det snaut 50% av utgiftene. Ca 

15% av utgiftene går til Frikirkens funksjoner, ca 15% til misjon og andre organisasjoner, og ca 15% gikk  

til kirkehusene.  

Menighetsrådet vil takke for alle gode gaver til menigheten i form av penger, dugnadsarbeid og annet. Vi 

ber om fortsatt bistand slik at arbeidet kan drives videre, minst på det nivået vi gjør i dag. 

Oskar Aanonsen 

kasserer 
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Foreninger, styrer og råd i 2017 

Talere på gudstjenester i 2017: 

Oskar Aanonsen, Knut Homme, Mari Gjetmundsen Robinson,  

Spencer Robinson, Nils Petter Enstad, Johan Jørgen Aurebekk,  

Oddvar Skaiaa, Kjell Wedø, Mathias Kjørholt,  

intervju med Nataliya P. Myra . 

Konfirmanter i 2017: 

Det har ikke vært konfirmanter dette året 

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: 

Gunstein Dalane 

Karl Norman Hellerdal 

Kirkeverter: 

Jon-Olav Strand 

Grete Johansen (permisjon) 

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:  

Noria Hamid 

 

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 

Sangkomité (Akland):  

Karl Norman Hellerdal 

Arvid Løkenberg 

Grete Sommerfelt 

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 

Teknikk: 

Svein Andresen 

Tore Fidje 

Jan Erik Hellerdal 

Jon Olav Strand 

Husstyre (Akland): 

Tore Fidje 

Jan Erik Hellerdal 

Husstyre (Risør): 

Thor Albert Andresen 

Elisabeth Gundersen 

Einar Johansen 

Leif Johansen 

John Rundholt 

Festkomite (Akland): 

Andrea Dahle 

Gerd Ausland 

Ansvarlig for kirkekaffe: 

Anne Tove Aanonsen 

 

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 


