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«Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere 

det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i 
ødemarken». 
                                                                                                  
 

                 Jesaja. 43, 19 
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Til alle menighetens medlemmer! 

 

  INNKALLING TIL ÅRSMØTE  

  for virkeåret 2020 
       i kirka - mandag 21.06. kl. 19:00  
  

 Tiden er inne for et nytt årsmøte! Vel møtt til samtaler og drøftelser. 

 Bevertning. Be for møtet og vår menighet! 

 

 

    DAGSORDEN 

 
0. Åpning v/ Roar Tønnessen 

 
  1. Valg av referent 

 

  2. Godkjennelse av innkalling og saksliste 

 

  3.  Kort behandling av Årsmeldingene 

  

4. Regnskap og budsjett 

 

5. Barne- og familiearbeidet 

 

6. Noen tanker om «Utadrettet Omsorg» 

 

7. Eventuelt 

 

 

 

 

 

    Vel møtt i Jesu navn 

    Eldsterådet  juni 2021 

  ________________________________ 
                André Myhren     Håvard Rygg      Nils Tore Augland              

       Silje Vinsevik Smidsrød    Alf Birger Eikaas    Roar Tønnessen  
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ÅRSMELDING FRA ELDSTERÅDET 
 

Eldsterådet har i 2020 bestått av Silje Vinsevik Smidsrød, Terje Imeland, Nils Tore 
Augland, Håvard Rygg, Alf Birger Eikaas, Roar Tønnessen og André Myhren. Leder 
av Eldsterådet har vært Nils Tore Augland. Terje Imeland tok i august permisjon fra 
eldsterådet og ble leder for diakonrådet. 
 
Eldsterådet har i 2020 hatt 11 møter og behandlet 65 saker. Saker som behandles i 
eldsteråd omhandler for eksempel planlegging av semestre og forkynnelse, arbeid 
med strategi og fokusområder, oppfølging av stab, ledere og medlemmer. I år har 
også håndtering av korona-situasjonen vært en viktig sak. 3 av eldsterådets møter 
har vært arrangert digitalt på zoom på grunn av korona-situasjonen. Menighetsrådet 
(eldste og diakonråd) har hatt 6 møter i løpet av året, inkludert felles 
sommeravslutning ute ved frikirka, samt felles juleavslutning i frikirka.  
 
Gudstjenester: 
Før Norge ble stengt ned 12. mars 2020, hadde vi 10 ordinære gudstjenester. Etter 
dette har gudstjenestene vært arrangert i samsvar med myndighetenes regler for 
smittevern, med tanke på antall deltakere og avstand. Fra mars 2020 frem til nyttår 
har vi hatt 25 gudstjenester med maks 50 deltakere og 12 digitale gudstjenester. I 
september arrangerte vi kveldsmøte med Egil Svartdal. 
 
Barne- og familiearbeider 
Menigheten ønsker et større fokus på å nå barnefamiliene, men koronasituasjonen 
har satt mye av arbeidet på vent. Alf Birger Eikaas ble ansatt i en 30 prosent stilling 
som barne- og familiearbeider fra september 2020. Så fort Norge åpner opp igjen 
etter korona-perioden, vil vi igjen jobbe med å utvikle stillingen videre fra, høsten 
2021. Det er viktig at vi står sammen i bønn for dette.  
 
Tilsynsbesøk: 
I november gjennomførte vår nye tilsynsmann Jan Inge Ringsby sitt første 
tilsynsbesøk i Songdalen Frikirke. Det ble redusert pga. koronasituasjonen. Samtaler 
ble gjennomført med eldste og diakoner samt menighetens ansatte. Menighetsmøte 
ble ikke gjennomført. 
Jan Inge utfordret eldsterådet til å involvere menighetens medlemmer mere på 
menighetsmøtene. Menigheten trenger å engasjeres og bli med i prosesser. Å nå nye 
barnefamilier ble også løftet opp som en av de store utfordringene i Songdalen 
Frikirke. 
 
Pastorene: 
André Myhren har hatt et nytt aktivt år i sin 65 prosent stilling som pastor med 
hovedansvar for ungdom. Han har i tillegg vært leder for Horisont, lederskolen til 
Frikirka sentralt. Synoden sentralt har etter søknad fra oss vedtatt å dekke kr 150 000 
til André sin stilling i 2020 / 2021 og med kr 100 000 i 2022. 
 
Roar Tønnessen er menighetens hovedpastor. Han er også hovedleder i 
konfirmantarbeidet og FUN, og er menighetens daglige leder. 
Fra 1. oktober 2020 gikk Roar ned i 80 % i Songdalen Frikirke og startet som pastor i 
Tromsø Frikirke i en 20 % stilling. Han drar til Tromsø onsdag kveld til søndag kveld 
1 x pr mnd.  
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Alf Birger Eikaas har vært ansatt i 30 prosent stilling (10% fra 1.feb. 2021) som 
barne- og familiearbeider siden september 2020. Han har gjort en god jobb med å 
bygge relasjoner til barnefamiliene i denne Korona fasen, hvor barnefamiliene ikke 
har tatt sjansen på å møtes i kirka. Alf Birger slutter til sommeren.  
 
Julie Johansen ble ansatt i en 15 prosent stilling fra 1. oktober 2020 for å jobbe med 
unge voksne og starte et arbeid blant dem. Ung Voksen Hjem har hatt flere samlinger 
med en fin gjeng. Dette er et utrolig viktig arbeid i menigheten for å nå disse som er 
og snart blir unge familier. 
 
Kontorhjelp 
Kjellfrid Eikeland jobber regelmessig på kontoret, med betaling av regninger, sende 
ut papirer, søknader etc. Eldsterådet vil takke Kjellfrid for den flott jobben hun gjør.  
 
Kirkeverter 
Etter 12. mars 2020 har det ikke vært normal kirkekaffe, og kirkevert-ordningen har 
også blitt satt litt på vent til menigheten kommer i normal drift igjen, men kirken har 
blitt støvsuget og vasket mange av ukene. 
 
Fellesgudstjenester med Greipstad kirke 
Vi har hatt 1 fellesgudstjeneste i Songdalen Frikirke på Bibeldagen. 
 
Gjestetalere 
Disse har talt ved våre gudstjenester i tillegg til våre 2 pastorer: Jarle Skullerud, 
Svein Arve Egeland, Helge Hollerud, Alf Birger Eikaas, Stine Tønnessen, Martin 
Jakobsen, Julie Johansen, Ellen Marie Tønnessen, Kenneth Andressen, Jan Inge 
Ringsby. 
 
Sangkrefter 
Siw Hege Eikaas, Merete Rosseland, Sonny Hærås, Marianne Aarhus, Elin Knutsen, 
Ellen Tønnessen, Silje Vinsevik Smidsrød, Gro Rygg, Jon Axelsen, Serena 
Narvestad, Gro Roland, Pål Roland, Ragnhild Pedersen, Stine Tønnessen og Julie 
Tønnessen. 
 
Musikk 
Anne Gunn Axelsen, Ellen Marie Tønnessen, Pål Roland, Silje Vinsevik Smidsrød, 
Anders Urdal, Raymond Kvåle, Ragnhild Pedersen og Jonas Andersen har spilt på 
gudstjenestene. Takk til alle dere som bidrar.  
 
Statistikk: 

                                                    2019                         2020 
Medlemmer m. stemmerett:   110   109 
Medlemmer (barn og voksne)   125   119 
Totalt:       235   228 
 
På de ordinære gudstjenestene fra januar og frem til 12. mars 2020 var vi 95 
personer i snitt på gudstjenestene. På de digitale gudstjenestene har det vært i 
gjennomsnitt 40-60 enheter som har fulgt sendingen på Facebook. 
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Menigheten har 2 pastorer, 1 barne- og familiearbeider, 1 ung voksen arbeider,         
4 eldste, 9 diakoner (Anne Johanne Johnsrud gikk ut i permisjon i februar 2021) 
1 kirke, 1 speiderlokale, 1 speiderhytte sammen med Vågsbygd FSK. 
 
 
Avslutningsord 
I 2020 skulle vi markert menighetens 30 års jubileum. Siden 1990 har menigheten 
hatt en sentral plass i bygda, og hatt et stort hjerte for fellesskapet og god aktivitet i 
en rekke virkegreiner. Men det ble ikke noen markering. Vi har det i stedet til gode, 
og gleder oss til feiring når Norge åpner opp igjen. 
 
Korona-situasjonen har ført til et veldig annerledes år i menighetens arbeid. Mange 
har savnet kirkekaffe etter søndagsgudstjenestene, tjenestefellesskapet i ulike 
oppgaver, eller å treffe nye og gamle venner i barne- og ungdomsarbeidet. Er det én 
ting vi har erfart, så er det viktigheten av fellesskapet. Kirke er ikke bygninger eller 
aktiviteter, men fellesskap av mennesker som søker Gud sammen! Mange av dem 
som har vært med i en smågruppe, har løftet dette frem som ekstra viktig denne 
perioden. Vi tror at satsning på smågrupper blir veldig viktig også i tiden fremover. 
Dette ønsker vi å ha med flest mulig på! 
 
Tiden fremover blir spennende. Vi gleder oss masse til Norge åpner opp og vi kan 
satse for fullt igjen! Selv om vi ikke kjenner alt som ligger i fremtiden, er i alle fall én 
ting sikkert: Jesus lever fortsatt, og han har gitt oss verdens viktigste oppdrag! Vi er 
heldige som får lov til å ta del i dette oppdraget sammen med dere.  
 
Vi ber for dere, og vil gjerne hilse dere med Filipperne 1,6: 
 
 «Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre 
den – helt til Jesu Kristi dag.» 
 
 
Hilsen Eldsterådet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

ÅRSMELDING FRA DIAKONRÅDET 

 
Ifølge Frikirkens forfatning skal diakonene utføre, lede og oppmuntre til 
medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid, og i særlig grad rette 
denne tjeneste mot mennesker i nød. I tillegg har diakonene ansvar under samlinger i 
kirken, med nattverd og annet og at bygninger og utstyr er i orden. Diakonirådet har 
også det daglige tilsynet med menighetens økonomi.    
 
Diakonrådet har i 2020 bestått av: Leder Christen Puntervold, til sommeren 2020. 
Leder fra august 2020, Terje Imeland. Lisbeth Andresen, Anne Johanne Johnsrud, 
Mette Kjær, Ingunn Frustøl, Jan Syvert Tveit. Nye diakoner i 2020: Anders Urdal, 
Raymond Kvåle og Ernst Høyland.   
Vaktmesterteam: Byggansvarlig diakon Anders Urdal etablerte et Vaktmesterteam 
høsten 2020 som tar på seg praktisk oppgaver med bygg og utstyr. 
Vaktmesterteamet består av Anders Urdal leder, diakon Raymond Kvåle, øvrige 
medlemmer: Jonas Andersen, Kristian Gabrielsen, Simen Beeder, Magnus Nepstad, 
Mathias Knutsen, Simon Knutsen.  
Møter i 2020: Diakonrådet har i 2020 hatt seks møter i 2020 og behandlet 19 saker.  
Digital høstmesse 2002: Diakonrådet har fungert som Høstmessekomité. På grunn 
av koronapandemien valgte menigheten å ha digital høstmesse. Vi takker hjertelig 
produksjonsteamet av frivillige som brukte mange timer på dette: Reidun Hagir 
Bilstad, Endre Ommundsen, Anders Urdal, Eivind Tønnessen og Håvard Rygg. De to 
sistnevnte ledet sendingen. Vi fikk inn noe mindre midler enn på en vanlig messe, 
men Eldsterådet søkte og fikk statlig korona-støtte som dekket 70% av inntektstapet. 
Resultat ble da totalt 242.000,- som vi er veldig fornøyd med.  
Omsorg for mennesker i nød: Diakonrådet og eldsterådet ønsker å øke 
menighetens fokus på utadrettet omsorg og det har vært forkynt fra Jakobs brev i 
høst. Dette er også i tråd med diakonrådet hovedoppgave slik vi ser denne i 
forfatningen.  

- Matkasseutdeling: Diakonrådet ble utfordret av Bernt Frustøl og en kamerat 

til å stå for en utdeling av julegave i desember, med mat og andre nødvendige 

ting til folk i bygda som vi tenkte kunne trenge noe ekstra. 35 julegaver ble delt 

ut og dette ble tatt svært godt imot. Det er ønskelig å forsøke å gjenta dette 

neste år.  

- Blomsterhilsen: Vi delte også ut blomster til eldre og en del andre i 

menigheten som vi visst hadde hatt et krevende år.  

 
Økonomi: Diakonrådet har i ny diakon Ernst Høyland fått inn svært god kompetanse 
på regnskapsanalyse. Oppsummert for 2020 hadde menigheten et lite underskudd 
som er så lite at vi i praksis er i balanse for 2020. Digitale Gudstjenester fører til at 
kollektinntektene blir en del mindre enn ved ordinære Gudstjenester. Inntekt på fast 
givertjeneste ligger heldigvis rimelig stabilt.  
 
Diakonrådets motto for 2021 kan synliggjøres med den hilsen som menigheten fikk 
fra det nye Vaktmesterteamet som er opprettet: «Gjør tjeneste med et villig sinn; 
det er Herren og ikke mennesker dere tjener.» Efeserne 6:7 
 
Terje Imeland 
Leder for Diakonrådet i Songdalen Frikirke.   
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         ÅRSMELDING FRA RESSURSLEDER FOR BØNN 
 

Forbønnstjenesten har som alt annet vært preget av corona situasjonen dette året.  
Første halvår av 2020 var vi 12 forbedere som hadde sagt seg villige til å delta i 
forbønn på gudstjenester. Vi startet som normalt og deltok på 8 gudstjenester før alt 
stengte ned i mars.  
 
I høst forsøkte vi igjen med «corona-hensyn» å tilrettelegge for forbønn på 
gudstjenester. Det gikk bra noen søndager, men etter ny nedstengning i høst har vi 
dessverre måttet sette dette på vent.  
Fra i høst er vi 10 medarbeider som er klare for å være med når det åpnes opp igjen 
for dette.  
 
Vi har hatt medarbeidersamling i januar og i november.  
Målet med samlingene er å lære, støtte og inspirere hverandre til å stå i tjenesten.  
Tema for samlingen i januar handlet om « Bønn for syke» og i høst om «Å høre Guds 
stemme». I tillegg tok vi opp endel praktiske forhold og vi hadde delerunder der vi 
kunne komme med tilbakemeldinger og be for hverandre.  
 
Vi som er med opplever det meningsfullt, vi har stor tro på bønn og håper vi ikke 
trenger vente så lenge på nye muligheter!  
Åsfrid Beeder, Elin Imeland og Tone Breland Høye er fortsatt ansvarlige for denne 
tjenesten.  
 
Hilsen Tone Breland Høye 

 

 

 

ÅRSMELDING FRA RESSURSLEDER FOR LEDERUTVIKLING 
 

Det har vært flere ledertrenings-opplegg i 2020.  

De faste samlingene ved semester-start ble gjennomført som planlagt, med besøk av 
synodeformann Jarle Skullerud i januar 2020, og et noe tilpasset opplegg i august.  

Smågruppeleder-kurset har blitt gjennomført i sin helhet (tre samlinger). Samlingene 
kan taes uavhengig av hverandre, og flere har nå fullført mens enda flere har tatt en 
eller to kvelder. 

I tillegg ble det startet et ledertreningskurs med 9 deltakere i alderen 25-45 år. Målet 
her er å bygge et fellesskap av mennesker som vil støtte hverandre, og bidra med 
sine gaver og tjenester i menigheten i årene fremover. Det har vært gode, månedlige 
samlinger, selv om de har blitt annerledes enn planlagt når flere har måttet gjøres 
digitalt. 

 
Alf Birger Eikaas 
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ÅRSMELDING FRA RESSURSLEDER FOR SMÅGRUPPER 

Smågruppene har vist seg å være svært viktige for mange gjennom pandemien. Det 
har variert litt for hver enkelt gruppe, men mange har møttes såfremt 
smittevernhensyn har tillatt det. Flere har også valgt å møtes i kirka med god plass, 
fremfor i hjemmene som har vært trangere og ikke anbefalt. 

I september hadde vi også en storsamling for alle gruppene, hvor det kom noen nye 
mennesker, og ei ny smågruppe ble startet.  

Det har også vært gjennomført smågruppeleder-kurs, tre samlinger basert på Salt 
Bergen sitt opplegg. Disse har vært gode, og er et godt verktøy for å trene 
eksisterende og nye smågruppeledere.  

 

Alf Birger Eikaas 

 

 

ÅRSMELDING FOR UNG VOKSEN HJEM 
 

Ung Voksen Hjem er arbeidet i menigheten for unge voksne som er i alderen mellom 
18-30 år (fra 2.klasse på videregående og oppover). Arbeidet hadde sin oppstart i 
november (2020), og vi fikk muligheten til å møtes tre ganger før juleferien. I 
utgangspunktet er det planlagt at det skal være Ung Voksen Hjem én søndag i 
måneden. Vi har også et lederskapsteam som møtes jevnlig for å planlegge kveldene 
og lede arbeidet. Lederskapsteamet består av: Camilla P. Kvåle, Serena Narvestad 
og Julie Johansen.  
 
Med «Ung Voksen Hjem» ønsker å vi å skape et fellesskap for unge voksne, i 
Songdalen Frikirke! Vårt hjerte er å se et fellesskap (et hjem) vokse frem hvor vi kan 
lære, elske, høre og se mer av hvem Gud er. Vi ønsker også at den kulturen som 
skapes, er noe vi kan ta med i våre egne hjem. Å være en Jesu etterfølger handler 
om å få mer kunnskap, kjennskap og det å gå dypere med Gud. Vi ønsker å gjøre 
dette sammen! 
 
Kveldene starter kl.18.15 med registrering og velkomst i dørene. Kl. 18.30 begynner 
møtet hvor vi har et par lovsanger, en undervisningsbolk og kveldsmat etter 
undervisningen. Maten kan variere fra gang til gang. Vi har også hatt ulike 
undervisere hver gang. De som har hatt undervisningene har vært: Tor Alf Høye, Alf 
Birger Eikaas og Julie Johansen. Det har vært et variert antall unge voksne som 
dukker opp. De fleste som kommer er involvert i smågruppe gjennom menigheten, 
men det har også vært andre unge voksne som kommer fra ulike områder i 
Kristiansand.   
 
Ung Voksen Hjem er et arbeid hvor vi oppmuntrer alle deltakere (i denne 
aldersgruppen) som er med i en smågruppe til å delta. Fokuset er å disippelgjøre og 
skape et fellesskap blant unge voksne, samt en arena for å invitere inn nye. Vi 
ønsker å ha måltid sammen og bygge relasjoner på tvers av smågruppene, samtidig 
som vi sammen vokser dypere i tro. Etter hver undervisning lages det 
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smågruppeopplegg ut fra undervisningsbolkene fra møtene som brukes i 
smågruppene.  
 
 
Julie Johansen 

 
 

 

ÅRSMELDING FRA LOVSANGSTJENESTEN   

PÅ GUDSTJENESTER 
 
«Kom la oss tilbe Ham, det skjønne Jesu navn, verdig all vår sang» 
Først og fremst takk til alle som er med og bidrar, deler sine talenter og sin gaver i 
lovsang og musikk.  
Vi har delt lovsangstjenesten inn i ulike team. Leder for de ulike teamene er Ellen M. 
Tønnessen, Merete Rosseland, Gro og Pål Roland, Anders Urdal og Jonas 
Andersen.  
 
Merete Rosseland har ansvar for å fordele teamene på de ulike 
søndagsgudstjenestene i oppstart av hvert halvår. I starten av året hadde vi vanlige 
gudstjenester med ett team hver søndag. I mars, da Norge stengte ned, begynte vi 
spille inn sanger i forkant som kunne brukes til nettgudstjenester. Folk var fleksible 
og stilte opp til å være med på innspilling. Takk til alle som ble med! Ikke bare enkelt 
å bli spilt inn og lagt ut på Facebook. Det krever litt mot også. Det er dyktige folk 
både foran og bak kamera. Det er fint å se at folk blir med å priser Jesus under alle 
forhold. For en innsats! 
 
Ut over året ble det også arrangert gudstjenester der hensyn til smittevernsregler 
bestemte hvor mange som kunne delta på gudstjenestene eller om vi har måtte ha 
digital gudstjeneste. Vi har fulgt de ulike rådene som har vært gjeldene til enhver tid, 
med å holde avstand, sprite hender, piano og mikrofoner.  
 
Til jul fikk vi ha to Juletoner-samlinger med kjente og kjære julesanger. 
Julaftengudstjenesten var digital.  
Som lovsangstjeneste ønsker vi å imøtekomme ønske om å ha sanger som passer til 
de ulike aldersgruppene i kirka.  
Takk til Ellen M. Tønnessen og Anne Gunn Akselsen for at dere er så trofaste med å 
spille piano.  
 
I desember ble jeg, Siw, spurt om å være ressursleder for lovsangstjenesten som 
gjelder for gudstjenestene. Takk for tillit. 
 
Med vennlig hilsen Siw Hege Eikaas.  
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ÅRSMELDING FRA HOVEDLEDER FOR 65+  
65 pluss-gruppa i Songdalen Frikirke har kun fått til én samling i 2020. Det var et 

kveldsmøte den 19. januar 2020 hvor temaet var "Mitt Israel i ord og bilder". 

Spesialpedagog, snekker og reiseleder Dag Johansen fra Kristiansand fortalte og 

viste bilder fra flere av sine mange reiser til Israel.  

Seks uker etter dette traff koronapandemien menigheten og vi klarte ikke å få til flere 

samlinger eller annet i 65 pluss-arbeidet i 2020.  

Disse har vært engasjert i 65 pluss arbeidet: Turid Tronstad, Håkon Belsby, sammen 

med Elin og Terje Imeland.  

Med hilsen Elin og Terje Imeland 

 

 

ÅRSMELDING RIGA /TALLINN og ETIOPIA ARBEIDET 2020 
 
I 2020 har vi ikke hatt noen team til disse landene pga. Korona situasjonen. Vi har 

likevel hatt regelmessig kontakt med våre støttepartnere og ser de har hatt det 

krevende i alle disse landene dette siste året. Solveig Bergsland er vår kontaktperson 

i Riga og Tallinn, mens i Etiopia er det biskop Hiruy Tsige.  

Songdalen Frikirke har samlet inn kr 99 378 til disse 3 prosjektene gjennom 

kollektene våre også i 2020, og det er imponerende når vi har hatt mest Nett-

gudstjenester. Det viser at menigheten fremdeles har et stort hjerte for de fattige. 

 

Vi er spente på arbeidet videre og hvordan menigheten velger å satse etter 

Menighetsmøtet om «Utadrettet Omsorg». Skal vi ha mere fokus på utadrettet 

omsorg i nærmiljøet, og trappe ned fokuset i Riga/Etiopia eller ønsker vi å fortsette 

med begge deler? 

 

 

 

   ÅRSMELDING FRA BARNE- OG FAMILIEARBEIDET 
 

2020 har ført til kraftig nedgang i søndagsskole-arbeidet. Etter en god periode med 
oppbygging av Awana, og en kjerne av barn som begynte å bli stabil, er dette nå 
borte etter at vanlig drift ble umulig. På våren ble søndagsskolen erstattet av nett-
møter, hvor Julie Johansen gjorde en kjempejobb med å lage gode, tilpassede 
programmer med bruk av Awana-materiell og Even Elefant. Imidlertid så vi at det var 
for krevende å opprettholde den nødvendige kvaliteten utover høsten, og gikk bort fra 
disse. Mange familier opplevde det også utrygt å la barna møtes når vi hadde 
ordinære gudstjenester, slik at arbeidet i praksis ble satt på pause utover høsten 
2021.  

Super-tirsdag, super-søndag og andre arrangementer ble også avlyst i 2020. 
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Så er det likevel noen lyspunkt. Sammen med menigheten var det en flott tur til 
Solstrand i oktober. I 2021 har Even Elefant besøkt barna hjemme ca 1 gang i 
måneden, og vi opprettholder dermed en «link» fra barna til menigheten. En søndag i 
februar hadde vi bilrebus med godt oppmøte, og det er knyttet noen nye kontakter. 
Frem til sommeren blir det forhåpentligvis et par arrangementer til, så satser vi på en 
flott menighetstur til Solstrand igjen 20.-22. august som en god start på høsten. 

  

For Barne- og familiearbeidet, 
Alf Birger Eikaas 
 
 

 

 

REGNSKAP FOR  SØNDAGSSKOLEN AWANA  – 2020 

 

Beholdn. pr. 01.01.2020           Kr. 18,230.94 
Inntekter i 2020                              "     7,596.00 
Utgifter i 2020                                         "   17,161.97 
Beholdn. pr. 31.12.2020                         Kr.  8,664.97 
 
For Søndagsskolen:  Kjellfrid Eikeland  

 

 

 

ÅRSMELDING FRA UNGDOMSARBEIDET 

Connect 
Connect er ungdomsarbeidet vårt og foregår annenhver fredag for ungdom fra 
8.klasse og oppover. Som følge av pandemien har vi gjort noen endringer i hvordan 
vi legger opp kveldene. Stort sett har det gjennom 2020 vært slik: 
Connect-kvelden starter med registering og velkomst kl. 19:45. Deretter er det møte 
kl. 20. Møtene består av lovsang, bønn, «dagens Connect», tale og forbønn. Etter 
møtene har vi café, sosialt og lek/aktivitet. 
 
Vinteren 2020 fortsatte vi med «Connect+» (som vi startet opp høsten 2018). 
Connect+ er et konsept annenhver Connect hvor de eldste ungdommene (VGS+) har 
eget opplegg og egen café med isbar og digg oppe på ungdomsrommet etter møtet. 
Det har vært veldig bra å lage et enda bedre miljø for denne aldersgruppen. Vi har 
likevel ikke hatt Connect+ etter pandemiens utbrudd, av smitteverns-hensyn. Nå ser 
vi at denne aldersgruppen i stor grad blir ivaretatt av vårt nye arbeid for unge voksne 
«Ung Voksen Hjem» (se egen årsmelding).  
 
På møtene bruker vi taleserier som går over 2-3 Connect-kvelder med ulike under-
temaer. Ungdomspastor André Myhren taler ca. annenhver Connect. De andre 
fredagene er det ofte at noen av våre egne ungdommer taler, eller vi får besøk fra 
andre menigheter. De som har talt på Connect i 2020 er: Eivind Tønnessen, Julie 
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Johansen, Kaja Gjertsen, Martin Strømme Korsvik, Maria Timenes, Eivind Høie, 
Kamilla Normandbo og André Myhren.  
 
Hver Connect-kveld har vi også noe vi kaller for ”dagens Connect” hvor én av 
ungdommene forteller om sin tro og liv med Jesus. 
 
Vi har fokus på å gi oppgaver til ungdommene og at de skal få vokse i tro og tjeneste. 
Derfor har vi tjeneste-team for ulike tjenester i arbeidet: teknikker-team, forbønns-
team, rigge-team, voksen-team, FOLK-team, café-team, lovsangs-team og 
møteledelse-team. Teamene ledes av en leder og en nestleder som sammen utgjør 
«Connect Teamledere» og treffes 2-3 ganger i halvåret for ledertrening og fokus. Vi 
ønsker at flest mulig ungdommer skal ta del i arbeidet og ha sin tjeneste i tråd med 
gaver som de har fått. I tillegg er vi helt avhengig av voksne ledere som er med som 
trygghet, ansvarspersoner og forbilder.  
 
Connect ledes av ungdomspastor og «Connect lederskapsteam». De som har vært 
med i lederskapsteamet i 2019 er Jonas Andersen, Julie Johansen, Magnus 
Knutsen, Lisa Axelsen og Eivind Tønnessen. 
 
Det kommer mange ungdom på Connect som ikke har så mye forhold til tro og kirke 
fra før av. Dette er kjempeflott og en unik mulighet til å vise dem hvem Jesus er! Til 
dette trenger vi ledere og jeg vil benytte anledningen til å utfordre deg til å bli med. Vi 
har særlig behov for å utvide voksen-lederteamet vårt! Utfordringen er gitt! Til dere 
voksne som leser dette, vil jeg også si at dere gjerne må komme innom på møtene 
kl. 20. Det er helt topp for ungdommene å ha voksne forbilder der.  
 
Til slutt må jeg benytte anledningen til å takke alle de supre lederne på Connect: 
voksenledere, team-ledere, lederskapsteamet og alle som er med i tjeneste – vi er 
Connect sammen! 
 
André Myhren 
 

Tøff 
 
Skoleåret 2019/2020 hadde vi en gjeng på ca. 15 ungdommer fra Songdalen på 
TØFF. 
Skoleåret 2020/2021 endte vi dessverre ikke opp med noen deltakere på TØFF fra 
Songdalen. Et par av fjorårskonfirmantene er i stedet med i smågruppe, det er vi 
glade for.  
 
TØFF står for Trening, Øvelse, For Fjorårskonfirmanter. Vi møttes ca. to ganger i 
måneden. Én gang i måneden Kristiansand Frikirke med TØFFere fra hele Sør 
(Frikirkene mellom Flekkefjord til Arendal.) Den andre gangen i måneden møtes vi i 
Songdalen, hvor vi har mer tid til samtale og praksis. Etter jul vil vi dele oss mer i 
jente- og guttegrupper. Vi hadde også en flott juleavslutning i Frikirka med 
TØFFgjengen fra Songdalen. 
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TØFF har fokus på å disippelgjøre og utruste ungdommene til å leve livene sine for 
og med Jesus. Dette gjør vi gjennom solid undervisning, nære grupper, sosialt 
felleskap, lovsang og tilbedelse.  
 
På grunn av pandemien ble vår-semesteret (2020) ganske annerledes enn planlagt. 
Vi hadde to digitale TØFF-samlinger på Zoom med gjengen fra Songdalen. I tillegg 
fikk vi anledning til å ha en felles avslutning i Kristiansand Frikirke i juni. 
Sommerturen til Kaliningrad måtte naturlig nok avlyses.  
 
Neste skoleår (2021/2022) håper vi som vanlig at mange av fjorårskonfirmantene 
velger å ta dette kurset! Vær med å be for dette allerede nå! Utrolig viktig at de får 
god oppfølging etter konfirmantåret! 
 
Ledere for skoleåret 19/20 var Synnøve Pedersen, Ernst Høyland og André Myhren.  
Ledere for skoleåret 20/21 fra Songdalen er Lisa Axelsen, Brede Haugerud.  
 
 
André Myhren 
 

Smågrupper for ungdom / unge voksne 
 
I 2020 har vi hatt 2 smågrupper for ungdom (tilknyttet Connect) og 3 smågrupper for 
unge voksne (tilknyttet Ung Voksen Hjem).  

• Ung 1: Gutter, født 2003-2005. Leder: André Myhren, Nestleder: Marius 
Andersen. 

• Ung 2: Jenter, født 2002-2004. Leder: Julie Johansen. 

• UVH 1: Jenter, født 1999-2001. Leder: Julie Johansen. 

• UVH 2: Gutter, født 1997-2000. Leder: Endre Ommundsen. 

• UVH 3: Gutter, født 1993-1997. Leder: André Myhren, Nestleder: Magnus 
Nepstad.  

 
Smågruppene møtes enten i hjemmene til hverandre eller i Songdalen Frikirkes 
lokaler. Kveldene har en tidsramme på 1,5-2 timer. Vi deler oppturer og nedturer fra 
hverandres liv, ber sammen og spiser noe godt. Gruppene følger også et opplegg 
med bibel-studie og samtale. André Myhren lager gruppe-opplegget for 
ungdomsgruppene og Julie Johansen lager gruppe-opplegget for ung voksen-
gruppene.  
 
I gruppene har vi fokus på å trene nestledere, så vi på sikt kan starte flere grupper og 
vokse. Mange av smågruppelederne våre har også tatt deler eller hele smågruppe-
kurset vi arrangerer i Songdalen Frikirke.  
 
André Myhren - Områdeleder for smågrupper for ungdom 
Julie Johansen - Områdeleder for smågrupper for unge voksne (UVH) 
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REGNSKAP FOR CONNECT – 2020 

Beholdn. pr. 01.01.2020            Kr. 23,276.58 
Inntekter i 2020                             "   71,949.07 
Utgifter i 2020                                "   64,482.53 
Beholdnr. pr. 31.12.2020              "   30,743.12 
 

For Connect:  Kjellfrid Eikeland  

 

 

REGNSKAP FOR TØFF – 2020 
Beholdn. pr. 01.01.2020              Kr.  1,501.63 

Inntekter i 2020                               "  10,103.00  

Utgifter i 2020                                                              "           0.00 

Beholdnr. i 31.12.2020                                         Kr.11,604.63  

        

 

For Tøff:  Kjellfrid Eikeland . 

 

 
REGNSKAP VRÅDALTUREN  - 2020 
 

 
Beholdn. pr. 01.01.2020             Kr. 32,499.00 
Inntekter i 2020                              " 130,142.00 
Utgifter i 2020                                  "   85,322.00 
Beholdn. pr. 31.12.2020                  "  44,820.00   

 
 

 

ÅRSMELDING FRA KONFIRMANTARBEIDET 
 

Våren 2020 fortsatte vi med kullet på 13 konfirmanter. På grunn av Korona ble det 
mye Zoom undervisning. Dette fungerte ikke optimalt for konfirmantene, og vi følte vi 
mistet litt kontakten med dem i denne perioden. Heldigvis kunne de dra på leir til 
Evjetun, og dette ble en skikkelig opptur for dem.  
29. august klarte vi å gjennomføre 2 høytidelige og sterke konfirmasjons-
gudstjenester med 1 m avstand mellom stolene. 
 
Vi startet opp i oktober med 9 nye konfirmanter.  En flott gjeng med bare gutter.  
Vi opplever at opplegget vårt fungerer bra. Foreldre og konfirmanter gir gode 
tilbakemeldinger. 
 
Konfirmantlederne for disse to gjengene har vært:  André Myhren,  Julie Johansen, 
Eivind Tønnessen, Lisa Axelsen, Kaia F Gjertsen og Roar Tønnessen. 
 
Roar Tønnessen 
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REGNSKAP FOR konfirmantarbeidet – 2020 

Beholdnr. pr. 01.01.2020          Kr.  14,463.17 
Inntekter i 2020                          "    67,288.10  
Utgifter i 2020                             "    74,939.86 
Beholdnr. pr. 31.12.2020           "      6,811.41         
 

For Konfirmantarbeidet:  Kjellfrid Eikeland. 

 

 

ÅRSMELDING  FUN  

 
Fun klubben er en barneklubb for 5-7 klasse, der vi samles ca. annen hver fredag.  
Vi starter kvelden med å samle oss for å ha andakt. Vi har kiosk etterpå der vi selger 
smågodt, brus og varm mat. Vi rullerer på aktiviteter etter kiosken,  
 
Vi var rundt 40 stk. i februar før Korona stengte oss ned. Resten av året har vi bare 
hatt noen få samlinger i perioder der smitten var lav. Vi opplevde det krevende for 
denne aldersgruppa å holde seg i sine Kohorter, og valgte derfor å avlyse mange av 
samlingene. 
De gangene vi valgte å møtes, var barna veldig glade for å komme sammen. 
  
Ledere er Reidun Vinvand, Åsfrid Beeder(til høstferien), Terje Akselsen, Gunnhild 
Fjeld Muren og Stig Muren (vikar), Ellen Marie og Roar Tønnessen 
 
For Fun klubben  
Roar Tønnessen 
 

Økonomi: 
Innestående på konto pr. 31.12.20                 kr. 11.336,00 
 

 

 

 

 

ÅRSMELDING KVINNEFORENINGEN 
 

Pga koronasituasjonen har vi hatt svært få samlinger dette året. 
 
Kjellfrid Eikeland 
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SONGDALEN FSK 

SPEIDERGRUPPE 

ÅRSBERETNING 2020 
 

 

Speideråret 2020 startet som vanlig godt, med speidermøter og nyttårsfesten i 
januar. Men da korona-situasjonen stengte Norge ned 12. mars, ble også 
speiderarbeidet satt på vent frem til mai. I april ble det bestemt at felles korpsleir på 
Evje i august, som skulle være et av årets høydepunkter, ble avlyst. 
I mai startet Vandrerne opp med møter og det ble arrangert fire møter før sommeren. 
Som et lite «plaster på såret» for den avlyste korpsleiren, ble det i juli arrangert en 
egen tre dagers sommerleir på speiderhytta på Bruliheia for stifinnerne og vandrerne. 
Her deltok totalt 36 speidere og ledere. Alle speiderne lå ute i hengekøyer selv om 
det var regnvær alle dagene leiren varte. 
I august startet høstsemesteret opp, og Vandrene arrangerte speidermøter hver 
tirsdag. Til tross for korona-restriksjoner var dette mulig da denne gruppa ikke er stor 
og vi brukte patruljesystemet aktivt. Koronarestriksjonen gjorde det imidlertid 
utfordrende å arrangere gode speidermøter i lengden da vi måtte holde stort fokus på 
å begrense fysisk nærhet. 
Også i småspeideren har korona-restriksjonene preget aktivitetene, og det har vært 
samlinger for speiderne i tredje og fjerde klasse annenhver tirsdag, slik at kohortene 
de har på skolen ikke blandes. Speiderlederne begrenser også sine ukentlige 
nærkontakter. 
I oktober arrangerte vi JOTA - JOTI sammen med Vågsbygd FSK i området ved 
Grundetjønn, men  speidergudstjenesten i november ble avlyst pga korona. 
Utviklingen i antall speidere de siste årene har gått nedover, og korona-situasjonen 
har forverret utviklingen ytterligere.  Spesielt gjelder dette vandrerne, som ved nyttår 
kun var 10 stk. Det er registrert 18 stifinnere og 22 småspeidere i tillegg til rovere og 
ledere. Totalt har speidergruppa nå 63 medlemmer. 
Det er nå mange ledere som ikke har egne barn som er med i speideren, og lederne 
har derfor mistet kontakten med andre barn i aktuell alder (og foreldre) som kanskje 
hadde kunne blitt trukket med. Sommerleirene er et av speiderens høydepunkter, og 
noe mange ser frem og gleder seg til. Avlyst leir i 2020, og nå også avlyst planlagt tur 
til Kandersteg sommeren 2021, kan gi ytterligere redusert frafall av speidere og 
ledere. 
Som følge av planlagt sommerleir i 2021, har vi i 2020 gjennomført dugnad med salg 
av dopapir og tørkepapir. Speiderens økonomi er derfor fortsatt god.  
Saldo på speiderens konto pr 31. desember 2020 var på 288.116,92 kroner, mens 
det 1. januar 2020 var 271.491,88 kroner. Det betyr at driften av speideren i 2020 har 
gått med overskudd på 16.625,04 kroner. 
 
REGNSKAP 2020 
Inntekter 
Arrangementer  131.122,62 
Div. betaling   1.050,00 
Kontingenter  10.900,00 
Leieinntekter kano  2850,00 
Innbetalt leirkontingent  17.250,00 
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Støtte / gaver  16.450,00 
Renteinntekter  138,00 

Sum inntekter  179.760,62 

 
Kostnader 
Arrangementer  91.350,00 
Utstyr 
Diverse driftskostnader 

 29.157,00 
19.398,51 

Lederkontingent  8.900,00 
Sommerleir Brulihytta  14.270,07 
Renter og bankgebyrer  60,00 

Sum kostnader  163.135,58 

 
Resultat  16.625,04 

 
Balanse 
Bankinnskudd pr 01.01.2020  271.491,88 
Resultat  16.625,04 

Bankinnskudd pr. 
31.12.2020 

 288.116,92 

 

Nodeland 22. februar 2021 
Nils Tore Augland 
Gruppeleder Songdalen FSK speidergruppe 
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ÅRSMELDING FOR 40 DAGER SKOLEÅRET 2019-2020 
  
  

For skoleåret 2019 - 2020 har ledergruppa bestått av:   
Lars Erik (Lasse) Harv, leder 

Gunn Berg Flå 

Tove Nordbø Knutsen 

Per Moseid, administrativ leder 

  
Møter og oppslutning i 2019 - 2020 

Antall kursdager: 34 

Stabssamlinger: 8, samt 1 stabstur (2 dager til Grosås senter) 
Ledersamlinger: 10 
Medarbeiderfest: 2 

Tur med deltakerne: 1 til Audnastrand 

42 deltakere begynte i august  
6 kvinnegrupper og 1 mannsgruppe 

Stab: 21 frivillige 

 
Som ved tidligere år hadde årets deltagere et stort mangfold både mhp alder, 
kristen erfaring og personlig historie. Frem til 13 mars 2020 fikk vi se gruppen 
sammen gikk gjennom kurset til hverandres felles oppbygging, støtte og 
forbønn.   
Så skjedde det som har påvirket oss alle ved at vi, pga smitterestriksjonene, 
måtte avlyse i nærmere to måneder. Avlysningsperioden gav naturlig nok en 
negativ påvirkning på flere måter. Da vi igjen kunne starte opp i mai, merket vi 
at flere deltakere hadde sluttet og at den «intensiteten» som ellers preger 
kurssamlingene ikke var til stede på samme måte.  
 
Likevel opplever vi ved kursslutt vitnesbyrd fra deltakere som beskriver et Guds 
nærvær gjennom skoleåret som har forvandlet liv og gitt kursendringer.  
 
Det rettes en stor takk til det arbeidet staben legger ned i kursår som sluttet litt 
annerledes enn det vi hadde tenkt.  
 
For 40 dager 
Lars Erik Harv 
Leder - kursåret 2019 - 2020 

 


