
 

 

Visjonen vår er å: 

ÆRE GUD,  

ved nærhet til Jesus,  

livet og hverandre, 

i Den Hellige Ånds kraft 

   

Årsmelding - Risør Frikirke  

2
0

1
8

 



Kjære menighet 

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

En ting jeg er glad for, er at jeg har en bibel med understrekninger. Når jeg 

slår opp i Bibelen, lyser de røde linjene mot meg, og minner meg om at ak-

kurat disse versene har vært viktige for meg. Denne uka var det unders-

trekninger fra Salme 73 som slo imot meg.  

«Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg 

med ditt råd, og siden tar du imot meg i herlighet….. Gud er for evig mitt 

hjertes klippe og min del… Jeg vil fortelle om alle dine gjerninger» 

I stedet for «jeg» kan vi tenke menigheten. Vi er og blir Guds menighet på 

jord. Denne lille flokken, i den lille byen, i det lille landet Norge. Gud vet om 

oss. Han har grepet vår høyre hånd. Vi er en del av hans legeme på jord. 

Vår plass på legemet er ikke uten betydning. Vi får tro at han vil gi oss råd 

om hvordan vi kan være menighet på en god måte. Og jeg gleder meg over 

alt det gode som skjer i menigheten med ringvirkninger ut i vårt lokalmiljø. 

Gud er sannelig til stede. Vi får bære vitnesbyrdet om alle hans gjerninger. 

Godt nytt! 

Vi står midt i menighetshverdagen, ufullkomne som vi er, og kan ikke an-

net, for Gud er vår klippe og vår del. Til hjelp i dette har vi bønnen, Bibelen, 

brødsbrytelsen og bror- og søsterfellesskapet. Og alt dette opplever jeg vi 

blir rikelig velsignet av. Da kan vi også gå fortrøstningsfulle sammen inn i 

framtiden, for vi vet hvem som er der, og som til slutt vil ta imot oss i her-

lighet. 

Else Birgit Bergem Strand 

Pastor  

 

 

 

«Men jeg blir alltid hos deg, 

du har grepet min høyre 

ha nd. Du leder meg med ditt 

ra d, og siden tar du imot meg 

i herlighet» 

 

 

 

 

 

Disse gikk bort i 2018 

Følgende personer som tilhør-

te vår menighet, døde i 2018: 

Edith Johansen d 28.1.18. 

Else Maria Svensson d 23.3.18 

Kari Rønningen d 12.7.18 

Borghild Bråtane d 6.11.18 

Jakob Omland d 25.12.18 

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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Litt om a ret som har ga tt 

Arbeidet i ulike råd og utvalg 

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

vært behandlet. Eldsterådet har hatt 9 møter med 79 saker, menighetsrå-

det har møtt i 5 møter med 25 saker. 

Akland-rådet har i året som har gått, fått endret sammensetning og man-

dat. Siden to av medlemmene i det opprinnelige rådet sluttet ble det enig-

het om å slå det sammen med hus-styret. Det nye rådet består da av Karl 

Norman Hellerdal, Tore Fidje og Jan Erik Hellerdal. 

Helse Miljø og Sikkerhet 

Høsten 2018 ble det arbeidet mer med HMS. Jan-Inge Ringsby ledet menig-

hetsråd og ledere i ulike virkegreiner gjennom to kvelder der vi foretok risi-

koanalyser og samtalte om HMS-arbeid. Ut fra dette fikk vi en perm for 

«Internkontroll/HMS» med alle dokumenter som hører til i en slik perm. 

Det var et skikkelig løft å få alt dette på plass. Så er HMS et kontinuerlig 

arbeid som må videreføres hele tiden. Avvik skal meldes til daglig leder. 

Menighetens samlinger 

Gudstjenestene er menighetens grunnrytme. Gjennomsnittlig møtes litt 

over 50 personer til feiring hver søndag. Fire søndager om våren og tre søn-

dager om høsten byttes gudstjenesten ut med gruppesamlinger i hjemme-

ne. Ca 60 personer er registrert i gruppene. 

Andre samlinger vi kan nevne er : 

 Temamøte for Grønn menighet med besøk av Havrefjell turlag.  

 Lørdags-seminar med Rune Stray fra Modum Bad. 

 Vårkafe med basar. 

 Menighets-weekend med stor deltakelse av innvandrere. 

 Temamøte om forsoningslæren med Svein Granerud. 

 Julemarked med basar, konserter og kafe. 

Full kirke før jul 

Kø i alle tre gangene, fult på alle sitteplasser, høy hyggefaktor, mange får 

med seg en liten hilsen og gode minikonserter. En rekke flotte produkter 

sikres for de som er tidlig ute. Og gode inntekter for menighet og misjons-

virksomhet. Julemarkedet i Risør Frikirke er blitt det stedet der Frikirken 

kommer i kontakt med mange av byens og områdets befolkning. Det er 

anslått at minst 300 mennesker var innom kirken i løpet av lørdag 1. de-

sember. Det er trolig mer enn  5-10% av de voksne som var i Risør denne 

dagen. En betydelig kontaktflate med et positivt bilde.  Vi er takknemlige 

for den innsats som noen enkeltmennesker legger ned for denne dagen og 

for de muligheter det gir for videre å gjøre vår virksomhet og vårt budskap 

kjent.  

 

Eldstera det: 

Else Birgit Bergem Strand 

(pastor) 

Knut T. Homme (formann) 

Åsne Austvik Johansen 

Oskar Aanonsen 
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Tur etter gudstjeneste pa  Akland 

Skaperverkets dag pa  Solstad 

Julemarked og full kirke 



Grupper 

Dette året har de fleste gruppene brukt boka til Anne Mari Schiager Top-

land: «Han som ser meg». Der har vi blitt minnet om mange av historiene 

og menneskene i GT. Dette er det som regel både utfordrende og givende å 

lese om. Det er en kultur langt fra vår egen, men samtidig er menneskers 

tanker og følelser mye av de samme.  

Det er fremdeles ca 60 mennesker med i gruppene, men antallet grupper 

har vokst med én slik at vi nå har 8 grupper. Det virkelig flott å kunne tilby 

gruppe til alle som ønsker det. Fremdeles er tilbakemeldingene fra gruppe-

ne gode, og fremdeles kan det være en utfordring å få samlet gruppene 

fordi mange reiser bort i helgene. Men vi er heldige som har dette tilbudet. 

Det gir god anledning til å dele tro og liv med hverandre.  

Gruppelederne er trofaste, og vi vil takke dem for deres innsats. 

Bønn-bønnetjeneste 

I Guds ord møter vi mange oppfordringer om å be.  

Kol 4,2 «Vær utholdende i bønn, våk og be, med takk til Gud» 

Ef. 6,18 «Be til enhver tid, i Ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige» 

Bønnen er forutsetningen for alt annet arbeid vi skal utføre i Guds rike. Ved 

bønn kan vi også få være med på å forvandle mismot til frimodighet, svak-

het til styrke, mørke til lys. Mange av oss kan fortelle om hvordan vi ble 

båret av bønn i vanskelige livssituasjoner. 

Flere av menighetens medlemmer har sagt seg villig til å være med i aktiv 

bønnetjeneste.  Bønnenettverket består nå av 23 personer. Disse mottar 

melding på sms om aktuelle bønneemner og tar bønnene med i sin person-

lige bønnestund der de befinner seg. Alle kan melde inn behov om for-

bønn. Meld fra til pastor, eller til eldste Åsne A. Johansen , som administre-

rer bønnenettverket.   Tlf. 456 88 441.  

Meld også fra om du kan tenke deg å være med i bønnenettverket.   

I tillegg til bønnenettverket, er det ukentlig bønnesamling mandag formid-

dag, hjemme hos Marit Ordahl på Solsiden. Her er det åpent for alle som 

har anledning til være med.  

Å fokusere på det viktigste 

Synodemøtet i 2017 vedtok Frikirkens målplan for 2018-2023. Planen skal 

hjelpe oss å fokusere på de viktigste tingene de neste årene. Menighet og 

menighetsledelse har tatt fatt i planen for å bruke den som et verktøy for 

vår menighet, ut fra hvordan vi er. Planen har tre hoveddeler: 

 Jesus i hverdagslivet  

Om hvordan hver av oss kan gi Gud større plass i hverdagslivet. Stikkord 

bibel, bønn, smågrupper, opplæring. 

 

 

 

I Guds ord møter vi mange 

oppfordringer om a  be.  

Kol 4,2: «Vær utholdende i 

bønn, va k og be, med takk til 

Gud» 

Ef. 6,18: «Be til enhver tid, i 

A nden. Va k og hold ut i bønn 

for alle de hellige» 

 

 

Meld fra til pastor, eller til 

eldste A sne A. Johansen  

Tlf. 456 88 441 

 

 

 

Litt statistikk: 
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Antall medlemmer per 31.12 

  2016 2017 2018 

Medl. m/

stemmerett 
127 124 123 

Medl. u/

stemmerett 
179 178 173 

Barn 18 17 16 

Totalt 324 319 312 

Gjennomsnitt fremmøte på  

gudstjeneste 

sep. – des. 2016 2017 2018 

Totalt 55,3 54,7 50,7 

Barn  3,0 3,1 2,8 

Ungd  3,7 3,4 2,1 



 Jesus til nye generasjoner  

Om å forbedre fornyelse og utrustning, særlig av ledere. 

 Jesus til nye mennesker  

Om å utvide de fellesskap vi hører til og etablerer nye, nært og fjernt.  

På menighetsmøtet i november trakk vi fram hva vi er gode på innenfor 

disse tre områdene, hvor det er potensial for å nå litt lenger og tok fram 

noen mulige mål. Mål som ikke er de store drømmene, men noe som er 

gjennomførbart, særlig for området 1 og 3. Om mer fokus og hjelp til daglig 

bibellesning og bønn, om å invitere noen flere inn i våre relasjoner i hjem 

og kirke, om å bygge videre på arbeidet blant innvandrere, menn, og for-

eldre i barnearbeidet. Noen tiltak er så smått satt i verk, noen arbeides det 

med å etablere, noen vil komme i tiden foran oss. Bli med.  

Eldsterådet 

Diakonra d og omsorgskomite 

Diakoner og kirkeverter har ansvar for den praktiske tilrettelegging, gjen-

nomføring og etterarbeid ved gudstjenestene. Diakonene deltar i menig-

hetsråd.  

Forvaltnings-diakonene har et særlig overblikk og omsorg for kirkebygg og 

materiell. De samarbeider tett med hus-komiteen der Thor Albert Andre-

sen er leder. Utbedringer vi kan nevne i 2018 er at gamle sikringer er byttet 

med automatsikringer. Blandebatterier på toaletter er byttet. Taket på til-

bygget er utbedret. Det er lagt ny papp og lekter. Murveggen mot Frikirke-

gata er malt. 

Ansvarlige for projektor under Gudstjenestene er Svein Andresen, Tore Fid-

je, 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 om-

sorgskomiteen. Komiteen har vært samlet til to møter. 

Dåpskontakt er Ruth Aanonsen Homme og pastor. 

Det er gjennomført hjemmebesøk og levert blomster til jul for alle menig-

hetens medlemmer over 75 år. 

Også i 2018 ble det arrangert en vellykket og godt besøkt høstfest for eldre 

over 70 år. Foredrag av Bjørg Engeset Eide. Flott musikk ved Ingunn og 

Jon. 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 
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Diakonra det: 
Elisabeth Gundersen 

Marianne Gundersen 

Synnøve Solberg 

 

 

Kirkeverter: 

Jon-Olav Strand 

Grete Johansen  

Anne Lise Hellerdal  

Karl Norman Hellerdal 

 

 

Omsorgskomiteen:  
Synnøve Solberg  (leder) 

Leif Johansen  

Else Birgit Bergem Strand  

Erling Berntsen Stølevik 

Kirkelige 

handlinger 
2016 2017 2018 

Døpt 1 1 0 

Konfirmert 3 0 1 

Vigsler 0 2 0 

Bevegelser til/fra  

medlemmer med stemmerett 

  2016 2017 2018 

Fra barn 0 0 0 

Fra andre 

trossamfunn 
1 1 1 

Til andre 

menigheter 
1 0 0 

Fra annen 

menighet 
2 0 0 

Døde  

(alle kateg.) 
2 5 5 

Utmeldte 

(alle kateg.) 
5 1 1 



merke at vi har en diakonal menighet der omsorg praktiseres av menighe-

ten medlemmer. Men det er likevel viktig for komiteens virke at menighe-

tens medlemmer melder fra om spesielle omsorgsbehov. 

Kirkeskysstjenesten er i gang igjen Det er Arild Gjetmundsen som har påtatt 

seg ansvaret for organiseringen av denne. Det ligger kjørelister i Kirken. 

Synnøve Solberg  

 

 

Menighetens Sang- og Musikk-Ra d  

Målet med rådets arbeid er å ha et helhetlig perspektiv på menighetens 

sang- og musikkliv. I samarbeid med pastor planlegger vi musikkarbeidet 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 forbindelse med tverrkirkelige ungdomsgudstjenester hos oss (og i andre 

kirker i byen) er det litt ekstra musikalske forberedelser, det samme gjelder 

til jul og påske. I 2018 ble det pause i adventskonsert-tradisjonen; vi håper 

på ny giv i 2019.  

Ellers har MSMR startet prosessen med å få et bedre instrument i kirkesa-

len. Flere har bemerket at pianoet vi har nå har sett bedre dager, og vi har 

bedt menighetsrådet om mandat til å skaffe et bedre instrument. 

Signe Sollien Andresen 

 

 

Fredagslunsj for menn 

"Fredagslunsj for menn" har nå holdt på i ett og et halvt år og vi opplever at 

det er en positiv utvikling. Det kommer stadig nye menn og det gleder vi 

oss over. 

Samlingene er som oftest i peisestua i kirka den første fredagen i hver må-

ned. Vi har hatt 2 turer i året som er gått; våravslutning på Hannemyr hos 

Grunde og høstsamling til Leifs hytte på Fie. 

Vi har noen nye tanker for året som kommer og vil innby foredragsholdere 

en gang i mellom. 

Vi spiser lunsj sammen, leser søndagens tekst til slutt og knytter noen  

tanker til den. 

Alle menn er hjertelig velkommen! 

Leif T. Johansen 

 

Kirkeskysstjenesten  
er i gang igjen. 

Det ligger kjørelister i kirken. 

 

 

 

MSMR besta r av:  

Signe Sollien Andresen 

Ole Aleksander Klemsdal  

 

Disse spilte pa   

gudstjenester: 

Anne-Grethe F. B. Stølevik 

Bernt Erik Tylden 

Grete Sommerfelt 

Jan Egil Berg 

Johan Filip Løvgren 

Jon Bjørndal 

Ole Alexander Klemsdal 

Signe Sollien Andresen 

 

«MSMR har startet prosessen 

med a  fa  kjøpt et bedre piano 

til kirkesalen» 

 

 

 

 

 

Vi spiser lunsj sammen,  

leser søndagens tekst til slutt 

og knytter noen tanker til 

den. 

Alle menn er  

hjertelig velkommen! 
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Misjonsringen 

I året som er gått, har vi hatt 19 samlinger. 

Vi har hatt besøk av flotte mennesker som brant for det de delte med oss. 

 Vi fikk glimt fra India fra Sven Løvdal, som er ansatt i Orientmisjonen.  

 Helene og Erling Aasen fortalte om sine spennende dager i Jordan.  

 Ingeborg og Per Vegårdsheia fortalte og viste bilder fra Taiwan.  

 Anne Grete og Erling Berntsen Stølevik pluss Jon Bjørndal hadde sang-

kveld med påskesalmer.  

 Ingeborg Klemsdal og Torvald og Engebret  Andresen dro til Kina.  

De fortalte og viste bilder fra en begivenhetsrik tur.  

 Liv og Arild Gjetmundsen tok oss med til Etiopia og deres hverdag der i 

flere år. 

 Dorotea Vestøl kom og beskrev malende fra sine år i Nepal.  

 Dagny og Erik Laukvik  viste bilder og fortalte om «å gå pilgrim».  

 I slutten av oktober hadde vi besøk av Sven Granerud som snakket om 

forsoningslæra. Et betimelig emne i vår tid. Knut Dahl Paulsen sang fra 

«Visst skal våren komme», og Ingeborg Klemsdal lot oss få nyte 

«Bryllupsdag på Troldhaugen» av Grieg.  

Som dere skjønner er vi ikke «en navlebeskuende flokk» som gjemmer oss i 

Frikirka!  

Andre som har delt ord,toner og tanker med oss i år: Johan Filip Løvgren, 

Torhild Haugersveen, Jonn Solsbakk, Gunn Elin Hidle, Øystein Birkeland, 

Kjell Wedø, Laila Stensvold, Knut Homme, Johan Jørgen Aurebekk og vår 

egen pastor Else Birgit Bergem Strand. 

Andakt og samling rundt et bord dekker et behov hos oss som kommer.  

Vi ønsker  å orienteres og be for våre misjonærer og å følge med i deres 

gleder og sorger. 

Frammøte gjennom året har vært godt, og givergleden likeså.  

Vi har samlet inn  55 250  kroner som er overført til misjonsprosjekter. 

Marianne Gundersen 

 

 

I 2018 har Frikirken ni egne 

utsendinger; fem av dem i 

Japan og fire på flere 

steder i Midtøsten.  

Alle er i det såkalte 10-40-

vinduet. 

 

Styret: 

Sofie Andresen 

Elisabeth Gundersen 

Marianne Gundersen  

 

 

 

 

 

«Frammøte gjennom a ret har 

vært godt, og givergleden  

likesa » 

Misjonsringen har samlet inn   

over femtifem tusen kroner 

som er overført til misjons-

prosjekter 
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Kvinneforum 

I løpet av året som har gått har vi hatt 4 samlinger i Kvinneforum med ulike 

tema. 

 08.03: Tema:  «Bokashi- metoden» 

Vi hadde besøk av Liv Nelle Solberg som viste oss hvordan vi kan fer-

mentere matsøppel til kompost hjemme på eget kjøkken. 

 19.04: Tema: «Fysisk aktivitet» 

Fysioterapeut Hilde Skoglund Solberg orienterte om, og viste ulike enkle 

fysiske øvelser vi kan gjøre hjemme i egen stue. 

 13.09: Tema: «Høst i hagen» 

Hege Sandblost fra Holt Gartneri besøkte oss og holdt et foredrag om 

hva vi bør/kan gjøre med hagen vår om høsten. 

 15.11: Tema: «Unik og verdifull» 

Kari Gundersen, leder ved Linken Arbeidssenter, fortalte om hva de dri-

ver med. Inga Halvorsen og Maria Sommerfeldt, som begge arbeider 

der, deltok med sang og diktlesing. Det ble også anledning til å kjøpe 

produkter som de lager. 

På hver samling har vi kveldsmat, prat, utlodning, sanger og kveldstanker. 

Vi tenker at dette skal være en uformell møteplass for kvinner i ulike faser i 

livet, men de aller fleste som kommer er i 50-60-70 års alderen og mange 

er pensjonister. 

Vi har noen gilde og inspirerende samlinger. Ønsket vårt er at det skal kom-

me enda flere kvinner til oss som vi ellers ikke ser så ofte i kirken. 

Det overordnede temaet vårt er at enda flere skal komme til tro på Gud og 

trives sammen med oss. 

Grete Sommerfeldt er med oss på de fleste samlingene. Hun bidrar positivt 

med pianospill og sang. 

Vi har et lite overskudd på samlingene våre, og det sender vi til Bwamba 

Hjelpefond. 

For styret Henny Hellerdal 

 

 

 

Styret i kvinneforum 
Gerd Ausland 

Liv Randi Rønningen Dalane  

Henny Hellerdal 

Elisabeth Løvgren 

 

Matkomiteen besta r av 

Andrea Dahle 

Marie Fidje 

 

 

 

 

 

 

Økonomi: 

 

 

 

 

Bwamba hjelpefond samler 

inn penger til medisiner, ved-

likehold av klinikken og litt 

skolepenger til en helsekli-

nikk i Uganda.  
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 Inn / ut 

Beholdning 

1.jan 

kr   5 358,00 

Overskudd 

på kveldene 

 kr   4 047,00 

Sendt Bwamba 

Hjelpefond 

 kr -4 000,00 

renter  kr           5,00 

Beholdning 

31. des 

 kr   5 410,00 



 

Møteplassen 

Møteplassen er en samlingsplass for norske kvinner og innvandrer-kvinner. 

Målet er å bli kjent på tvers av kulturer og få innsikt i hverandres kultur. 

Inkludering, vennskap og praktisering av norsk språk er gode ringvirkninger 

av dette. 

Vi møtes annenhver torsdag. Høsten 2018 hadde vi 7 samlinger. Og cirka 

det samme i vårsemesteret. 

Innholdet på samlingene er samtaler, mat og kaffe/te og ulike aktiviteter. 

For å gi et innblikk var høstens temaer/aktiviteter:  

 dansekveld 

 tema: Id-Mubarak 

 sangkveld 

 tema: brødtradisjoner fra ulike land, med baking  

 spill og konkurranser 

 tema: advent  

 tema: kristen julefeiring og laging av julepynt 

Vi har vært fra ca 20 til ca 40 personer og en del barn på disse samlingene.  

Det er aller flest innvandrere som kommer. Vi er glade for hver og en av 

dem, i tillegg ønsker vi at flere norske damer ønsker å komme så vi kan ut-

øve enda mer språkpraksis og knytte flere vennskap. Vi ser at det er et be-

hov for innvandrerne å ha norske kontakter. 

Et positivt resultat av Møteplassen var at mange av damene tok med seg 

mann og barn og deltok på menighetsweekend. 

 

Referert for Møteplassen, Torhild Haugersveen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Vi ønsker at flere norske  

damer ønsker a  komme,  

sa  vi kan utøve enda mer 

spra kpraksis og knytte flere 

vennskap.» 
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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.)  

I mai arrangerte FriBU som vanlig en samling for barne- og ungdoms-

lederne i FriBU.  

Ungdomsarbeidet drives i samarbeid med Den norske kirke,  

men organisatorisk er KUFA tilhørende Frikirken,  

 

 

FriBU-styret 

FriBU-styret i 2018 bestod av 

Else Birgit Bergem Strand, 

Ruth Aanonsen Homme og 

Svein Andresen.  
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FriBU - Risør Menighet Regnskap-18 Budsjett-19 

   

Beholdning pr 1.1.2018 134 508 111 639 

   

INNTEKTER   

Kontingent KUFA 450 500 

Kontingent Sprell Levende 5 450 5 000 

Direktestøtte, FriBU-sentralt 11 861 15 000 

Kulturstøtte 5 000 10 000 

MVA-kompensasjon 1 716 1 500 

Renteinntekter 308 300 

Sum inntekter 24 785 32 300 

   

UTGIFTER   

FriBUs lederfest 731 2 000 

Mat på Sprell Levende 4 232 4 500 

Mat på KUFA 1 820 2 000 

Materiell Sprell Levende 1 508 2 000 

Ungdommer på Veritaskonferanse 0 2 500 

Abonnement Sprell Levende 6 090 6 500 

Menighetsweekend 2 000 2 000 

Teknisk utstyr + krus 1 050 10 000 

Reisestøtte ungdommer til Kina 30 000 0 

Bankkostnader 223 300 

Sum utgifter 47 653 31 800 

   

RESULTAT -22 869 500 

   

Beholdning pr 31.12. 111 639 112 139 

Antall medlemmer under 17 år 
har i år vært 43 

Kasserer: Svein Andresen 
Revisor: Thor Albert Andresen 



mens Reload og Ten-In tilhører Den norske Kirke.  

Det er et sterkt ønske om at det kan startes et arbeid for aldersgruppen 

mellom Sprell Levende og KUFA uten at dette har lyktes så langt.  

Vi fortsatte konfirmantsamarbeidet med Dnk, koblet mot KUFA, men få 

konfirmanter har valgt denne muligheten. Det er også merkbart at Risør 

Frikirke har svært få ungdommer blant medlemmene.  

FriBU i menigheten er tilsluttet FriBU nasjonalt med over 9 000 medlemmer 

i 230 lokallag. 

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 (bibelvers), synge sanger og delta på 

ulike aktiviteter. Vi avslutter med kveldsmat.  

Våren og høsten 2018 fortsatte mange å komme, og vi får tilbakemeldinger 

om at besteforeldre gleder seg til de kan starte på Sprell Levende med bar-

nebarna sine. Mange har gått på barneforening da Liv Stavelin og Ellen 

Værland hadde dette og har gode minner derfra! Vi hadde i 2018, 34 beta-

lende medlemmer mens snittet er ca 22 barn hver gang. Det er en stor gle-

de for oss at alle barn og også foreldre/besteforeldre gir utrykk for at de 

trives! Vi er så mange at vi bruker både kirkesalen og peisestua. 

Vårt store hjertesukk og bønneemne er at vi må finne et tilbud og folk som 

er villige til å gjøre en jobb for de barna som blir for store for Sprell Leven-

de. Det er så viktig at det vi har sådd, kan få fortsette å gro, med tilpassa 

aktiviteter og bibelundervisning. 

Vi inviterer til generasjonsgudstjenester. 

På julefesten 2018 kom det ca 80 personer. Risgrøt og kake ble servert. Vi 

synes julefesten er en viktig samling for kirkeuvante og skulle fremdeles 

ønske at enda flere 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 

FriBU i menigheten er  

tilsluttet FriBU nasjonalt  

med over 9 000 medlemmer  

i 230 lokallag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lederne er:  
Irene Aanonsen Kristiansen 

Karin Oseid 

Else Birgit Bergem Strand 

Ruth Aanonsen Homme  
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KUFA 

KUFA er en ungdomsklubb som drives i samarbeid med Den norske Kirke. 

Vi har samlinger i Frikirken  annenhver torsdag. Vi er glad for å ha tre ung-

dommer med oss i et styre og som delaktige i å lage opplegg og gjennomfø-

re aktiviteter. Opplegget er fortsatt tredelt, med andakt, aktiviteter av ulikt 

slag og noe mat som samler oss til slutt. I løpet av de ca 13 KUFA-årene har 

frammøtet aldri være mindre. Noe av forklaringen er nok at Frikirken har få 

egne ungdommer.  Men det er alltid fine kvelder vi har sammen med flotte 

ungdommer. Vi har integrert KUFA i konfirmantopplegget til en liten grup-

pe av konfirmanter. Laila og Else har hatt ansvar for undervisningen.  

 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 etterføl-

gere.» Dette strekker vi oss gjerne etter.  

Svein Andresen 

Reload 

Vårens ungdomsledere er nå i Oslo, Thailand og Japan. Torvald går på Røn-

ningen folkehøgskole på linjen «Se Oslo», og Sofie og Vanesa går på Bibel-

skolen i Grimstad og er henholdsvis på utenlandsopphold i Thailand og  

Japan. Ledertreningen fortsetter med andre ord, og det er noe av dette vi 

håper på med Reload. Vi håper at ungdommer som er med der, skal vokse i 

sin tro og få kunnskap og erfaring som gjør at de ønsker å være med i det 

kristne fellesskapet videre. 

Våren 2018 var det gruppesamlinger med samtale ut fra ulike temaer og 

bibeltekster. Det ble snakket om jul, påske, glede, og Guds ledelse blant 

annet. Det ble ingen tur til Polen da flere ikke kunne bli med. Fellesskapet 

var sterkt og samtalene gode i gruppa. Her ble det snakket om ting som 

ikke var så lett å ta opp andre steder. Det var inspirerende å høre om turen 

til Kina som tre av ungdommene var med på i påska. Det var en viktig tur. 

Vi prøvde på ulike måter å motivere konfirmantene til å bli med i Reload fra 

høsten uten at vi lyktes med dette.  

Høsten 2018 var det 3 ungdommer med i Reload. Vi snakket alvorlig om å 

legge ned hele arbeidet, men siden Engebret og Ingeborg var motivert til å 

få veiledning etter skolen annenhver uke og være ledere, ble det til at vi 

dro det i gang. Vi kjørte et lederkurs som tok opp hva det vil si å lede og 

hvordan vi møter andre mennesker på en god måte. (med varme, innlevel-

se og respekt). Vi har hatt noen fine samlinger, og Engebret og Ingeborg 

har gjort en god jobb. De har ledet, tatt ansvar og jobbet med gruppedyna-

mikken på en flott måte. Veldig moro med dyktige folk! Alt i alt har Reload 

vært et fellesskap med mye vekst og rikt samhold. 

Else Birgit Bergem Strand  

 

 

Voksenledere i KUFA: 

Laila T. Stensvold 

Svein Andresen 

Else Birgit Bergem Strand.  

 

 

 

Voksenledere i Reload:  

Inger Øybekk  

Marianne Rundholt  

Else Birgit Bergem Strand 

 

Ungdomsledere: 

Va ren 18:  

Torvald Andresen 

Sofie Walla  

Vanesa Ovanes Ovanesyan 

 

Høsten 18:  

Engebret Andresen  

Ingeborg Malene Klemsdal. 
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Akland FSK - (Frikirkens Speiderkorps) 

Siden ledersituasjonen har vært usikker, inviterte vi ikke nye speidere på 

høsten. Det begynte heldigvis 1 ny speider. Vi har kun hatt 6 småspeidere i 

høst! Det er også mange speidere som har sluttet! 

Speidere: Vi hadde 26 betalende speidere i 2018. 

Aktiviteter: Felles: Utejuletefest m/ fakkeltog , speideraksjon, besøkt klatre-

parken «Høyt og Lavt»,  badetur til Ellen, aktivitetsdag på speiderplassen, 

basar og Speidergudstjeneste. 

Storspeiderne:  Storspeiderne satser mye på helgeturer  Vi arrangerte SOS, 

med fokus på rappellering /klatring. Vi overnattet mellom Havrefjell og So-

lumfjell. Flere rappellerte ned tårnet på Solumfjell og vi krabbet gjennom 

hula på Havrefjell! Overnattingstur i Sandefjord med tur til klatreparken 

«Høyt og Lavt».  Høstkanotur m/overnatting 

Småspeidere: Vi har dratt på småturer i nærmiljøet. Vi øver på speider-

kunnskap som førstehjelp, knuter o.l.  Vi har hatt noen innemøter i år. Vi 

har jobbet litt med å ta merker.  

Foreldregruppa: Ansvar for gjennomføring av speideraksjonen,  står for 

basaren og ordner kirkekaffe!  

Vi har arrangert SOS som er et arrangement på kretsnivå . 

Vi ønsker å være en gruppe som tar vare på hverandre og jobber for sam-

hold og vennskap! 

Vi takker for enda et år og takker gode hjelpere og alle som har omtanke 

for gruppa vår! 

Gruppeleder Ellen Sundsdal 

Ledere :  

Albert Walla 

Jan Ka re Klodvik 

Lars Grønvold 

Odd Arne Børset 

Gunhild Risdal Konnestad 

Ellen Sundsdal 

Foreldregruppe:   

Gunhild Risdal Konnestad 

Gro Hellerdal 

Marita Strat 

 

Albert Walla og Jan Ka re 

Klodvik takket for seg i juni!  

Vi takker for innsatsen gjen-

nom mange a r!  

Heldigvis ble Gunhild Risdal 

Konnestad med fra høsten av.  
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Regnskap 

Regnskapet for 2018 er gjort opp med et underskudd på 276.282 kr. Underskuddet skyldes hovedsakelig: 

 I kirken i Risør er det skiftet tak over lillesal, og sikringsskapet er oppgradert. Dette har, sammen med noen 

mindre arbeider på kirken på Akland, gitt kostnad på ca 206.000 til kirkebyggene, ca 31.000 kr mer enn bud-

sjettert.   

 Kommunalt tilskudd på 152.000 kr for 2018 kom ikke før et stykke ut i 2019. Det var budsjettert med 130.000 kr 

til dette i 2018.  
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 Og motsatt vei er strømkostnader for ca 28.000 kr ikke ført i 2018, men i 2019. 

Korrigert for de to siste punktene ville resultatet vært ca 120.000 kr bedre enn fremvist, ca 155.000 kr i under-

skudd. Bare 5.000 kr mer enn budsjettert. 

 Menigheten lønner 1,05 stilling fordelt på to personer. Menigheten betaler det den skal i arbeidsgiveravgift, perso-

nal-forsikring med videre etter Frikirkens tariffavtale. Menigheten betaler også det forventede beløp til Frikirkens 

felles-arbeid i presbyteriet og sentralt. 

 Menigheten har sendt ca 168.000 kr til Frikirkens misjonsarbeid, ca 30.000 kr mer enn forventet. Dette finansieres 

med 50% av overskudd vårbasar og julemarked, gaver fra misjonsring og nattverdskollekter. 

 Basisen i inntektene er gaver som gis i fast givertjeneste fra ca 35 husstander. Det utgjør bortimot 50% av menig-

hetens inntekter. Tusen takk til faste givere. På menighetsmøtet i november 2018 vedtok menigheten et budsjett 

for 2019 som innebærer noe økning i gaveinntekter. Menigheten oppfordres derfor til å vurdere å justere gavene 

sine noe opp. 
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Medlemmer i ra d, styrer og utvalg: 

Eldsteråd: 
Knut Toralv Homme (formann) 
Åsne Austvik Johansen 
Else Birgit Bergem Strand (pastor) 
Oskar Aanonsen 

Diakonråd: 
Forvaltningsdiakoner:  

   Marianne Gundersen,  
   Elisabeth Gundersen 
Omsorgsdiakon:  
   Synnøve Solberg 

Akland-råd (og husstyre): 
Karl Norman Hellerdal 
Tore Fidje 
Jan Erik Hellerdal 

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

Omsorgs-komite: 
Synnøve Solberg (leder) 
Leif Johansen 
Erling Berntsen Stølevik 
Else Birgit Bergem Strand 

Brann-ansvarlig: 
Per Anfinsen 

Renholder: 
Silja Mari Anfinsen 

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: 
Liv Gjetmundsen 
Elisabeth Gundersen 
Anne Borghild B. Klemsdal 
Else Birgit Bergem Strand 
Oskar Aanonsen 

Teknikk: 
Svein Andresen 
Tore Fidje 
Jan Erik Hellerdal 
Jon Olav Strand 

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 Misjons-ringen er 
angitt under den enkelte gruppes 
årsrapport. 

 

 

Konfirmanter i 2018 
Marie Skåli  

 

 

Talere på gudstjenester: 
I tillegg til pastor:  

Oskar Aanonsen 

Knut Homme 

Torhild Haugersveen 

Spencer Robinson 

Johan Jørgen Aurebekk 

Kjell Wedø 

Sven Aasmundtveit 

Arvid Løkenberg 

Halvard Myhren 

Maria Timenes 

(ungdomsgudstjeneste)  
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