Den Evangelisk
Lutherske Frikirke
Songdalen menighet

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2021
BUDSJETT FOR 2022

«Kom og følge meg, så vil jeg gjøre dere til
menneskefiskere.»
Markus 1, 17

2

Til alle menighetens medlemmer!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
for virkeåret 2021
i kirka - onsdag 16.03. kl. 18:00
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.

Kort info om oppstart av FriMAT

6.

Info om ansettelsesprosessen av ny hovedpastor og BFA.

7.

17. mai

8.

Eventuelt

Vel møtt i Jesu navn

Eldsterådet mars 2022

________________________________
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 2021 bestått av Silje Vinsevik Smidsrød(delvis permisjon høsten
2021), Nils Tore Augland, Håvard Rygg, Alf Birger Eikaas, Roar Tønnessen og André
Myhren. Leder av Eldsterådet har vært Nils Tore Augland.
Eldsterådet har i 2021 hatt 13 møter og behandlet 71 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. Håndtering
av korona-situasjonen har også i 2021 vært et viktig fokusområde.
Ansettelse av ny hoved-pastor og barne -og familiearbeider har vært en viktig sak
gjennom hele høsten.
Menighetsrådet (eldste og diakonråd) har også hatt møter i løpet av året.
Gudstjeneste, Familie-søndag og Bibelkveld:
Våren ble sterkt preget av korona restriksjoner. Vi sendte 15 nettgudstjenester, og
holdt 5 utegudstjenester, bilrebus etc. Vi merket at færre deltok på nettgudstjenester
på våren, enn i starten av pandemien. Vi tolker dette som et sterkt ønske fra
menigheten om å møtes fysisk og ikke på skjerm.
Høsten har vi hatt 2 gudstjenester pr mnd. med Awana søndagsskole.
Vi startet opp med Familie-søndager m. middag og aktiviteter, for å ha et enda bedre
tilbud til barnefamilier. Dette har fungert utrolig bra og vi er stolte av Håvard Rygg,
Nicolai Puntervold, Julie Johansen, Johannes Pedersen og Reidun H. Bilstad som
har gjort en fantastisk jobb med forberedelser og gjennomføring.
Bibelkvelden søndag kl. 19, ble startet for å øke menighetens bibelkunnskap og
bibelforståelse, i en tid hvor færre kristne leser i bibelen. Da Roar kun har 80%
stilling, har vi leid inn noen dyktige forkynnere fra området vårt. Ikke alle ønsker
honorar, men alle får tilbudet. Dette har vært utrolig flotte kvelder med 2 x 45 min
undervisning og kaffepause. Det har vært 27-32 personer på disse kveldene. Vi
håper mange flere vil delta på disse kveldene våren 2022.
Barne- og familiearbeider
Menigheten ønsker et større fokus på å nå barnefamiliene, men koronasituasjonen
har satt mye av arbeidet på vent. Alf Birger Eikaas har gjort en utrolig flott jobb med
å holde kontakten med barnefamiliene i denne perioden. Fra 1. februar gikk han ned i
10 % stilling og avsluttet helt sitt lønnede engasjement frem mot sommeren. Han og
Siw har likevel fortsatt sitt engasjement for barnefamiliene i menigheten.
Flere fra menigheten har vært med å besøke barnefamiliene sammen med Even
elefant i denne nedstengte perioden.
På grunn av få ordinære gudstjenester og derfor synkende kollekter, konkluderte
eldsterådet med å utsette søknaden etter ny barne- og familiearbeider til januar 2022.
Barne- og familiearbeidet er pulsen i menighetens liv og det er viktig at vi står
sammen i bønn for dette arbeidet.
Pastorene:
André Myhren har vært aktivt med i produksjonen av de digitale gudstjenestene.
Han har et godt øye for detaljer og eldsterådet er utrolig takknemlige for alt arbeidet
André har lagt ned i dette arbeidet, sammen med resten av teamet.
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I denne perioden uten barne -og familiearbeider, har André tatt på seg
hovedlederjobben for Awana søndagsskole. Det er vi utrolig glade for og stolte over.
Han har fortsett hatt en 65 prosent stilling som pastor med hovedansvar for ungdom.
Han har i tillegg vært med i eldsterådet, 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 2021 og kr 100 000 i 2022. Dette er fordi de har et stort ønske om
å beholde André i kirkesamfunnet vårt.
André sitter nå som varamedlem til Synodestyret.
Roar Tønnessen har sommeren 2022 vært menighetens hovedpastor i 18 ½ år.
Etter samtale med eldsterådet i midten av august 2021, informerte han menigheten
på Solstrand turen 20. august, at han ønsker å avslutte sin tjeneste i vår menighet 1.
september 2022. Da kan han følge det store konfirmantkullet vårt på 26 konfirmanter.
Det ble også sendt en epost med samme informasjon til alle menighetens
medlemmer. Roar har et stort ønske om, at menigheten skal vokse videre og vi kan
nå mange nye mennesker med evangeliet. Han opplever nå at tiden er moden for å
gi stafettpinnen videre, og håper menigheten kan finne en god hovedpastor til å ta
arbeidet videre.
Roar er menighetens daglige leder, har ansvar for menighetens kontor, sitter i
eldsterådet og er hovedleder i konfirmantarbeidet og FUN.
I 2021 har Roar vært ansatt i Songdalen Frikirke i en 80 % stilling, og i Tromsø
Frikirke i en 20 % stilling. Han drar til Tromsø onsdag kveld til søndag kveld 1 x pr
mnd.
Alf Birger Eikaas har vært ansatt i 30 prosent stilling fra september 2020 til januar
2021, og 10% fra 1.februar og frem til han avsluttet stillingen 1. juni 2021.
Eldsterådet vil takke Alf Birger for den flotte jobben han har gjort sammen med Siw
for barnefamiliene i menigheten vår.
Julie Johansen har vært ansatt i en 15 prosent stilling i 2021 for å jobbe med unge
voksne og drive 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.
Da vi ikke hatt BFA arbeider, har Julie blitt med i Familie-søndag teamet sammen
med Håvard Rygg og Nicolai Puntervold. Eldsterådet vil takke for den fantastiske
jobben som disse 3 har gjort.
Julie deltok også på lederkurset Horisont.
Kontorhjelp
Kjellfrid Eikeland har hjulpet Roar på kontoret i nesten 18 år. I midten av februar
avsluttet hun sin frivillige tjeneste etter alle disse årene.
Eldsterådet er utrolig takknemlig for den tjenesten Kjellfrid har gjort i menigheten i
denne lange perioden.
Kirkeverter
Det har vært noen perioder med normal kirkekaffe, men store deler av 2021 har vært
med restriksjoner og mange søndager har vi kun hatt en enkel kirkekaffe i
kirkerommet.
Eldsterådet takker alle som har bidratt i denne tjenesten med mat og renhold av
kirken..
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Menighetstur til Solstrand leirsted
Vi hadde en utrolig flott menighetstur til dette vakre leirstedet som ligger helt ved
sjøen. 52 personer var påmeldt. Det var opplegge for store og små, både åndelig og
sosialt – folk var strålende fornøyd med turen. Vi har allerede booket Solstrand 19 –
21. august 2022, så da håper vi enda flere blir med.
Menighetsmøter
Etter oppmuntring fra vår tilsynsmann, har vi prøvd å ha flere menighetsmøter i 2021.
Pga. korona måtte vi dessverre avlyse og utsette noen, men vi gjennomførte 4 stk. 1
ble digitalt med synodesaker og årsmøtet ble i juni. I tillegg hadde vi 1 møte med
fokus på «Hvordan nå barnefamilier» og et med fokus på «Utadrettet omsorg».
Fellesgudstjenester med Greipstad kirke
Vi har hatt 1 felles nett-gudstjeneste på Bibeldagen.
Gjestetalere
Disse har talt ved våre gudstjenester og bibelkvelder i tillegg til våre 2 pastorer: Alf
Birger Eikaas, Stine Tønnessen, Kamilla Normandbo, Julie Johansen/Håvard
Rygg/Nicolai Puntervold, Ellen Marie Tønnessen, Kenneth Andressen, Paul Roland,
Oddvar Søvik, Halvard Myhren, Torbjørg Oline Nyli, Bjørn Øyvind Fjeld, Yngvild
Hofstad, Rune Tobiassen, Tor Alf Høye og Jarle Skullerud(digitalt fra Hamar).
Sangkrefter
Siw Hege Eikaas, Merete Rosseland, Sonny Hærås, Marianne Aarhus, Elin Knutsen,
Ellen Tønnessen, Silje Vinsevik Smidsrød, Gro Rygg, Jon Axelsen, Serena
Narvestad, Ragnhild Pedersen, Gro Roland, Stine Tønnessen og Julie Tønnessen.
Musikk
Anne Gunn Axelsen, Ellen Marie Tønnessen, Pål Roland, Merete Rosseland, Silje
Vinsevik Smidsrød, Anders Urdal, Raymond Kvåle, Ragnhild Pedersen og Jonas
Andersen har spilt på gudstjenestene. Takk til alle dere som bidrar.
Statistikk:
Medlemmer m. stemmerett:
Medlemmer (barn og voksne)
Totalt:

2019
110
125
235

2020
109
119
228

2021
108
111
219

På de digitale gudstjenestene har det vært i gjennomsnitt 25-34 enheter som har
fulgt sendingen på Facebook. Høsten har det vært ca. 50-70 på gudstjenestene. En
stor nedgang fra før Korona, hvor vi hadde et snitt på over 100 personer.
Menigheten har 2 pastorer, 1 barne- og familiearbeider(frem til sommeren), 1 ung
voksen arbeider, 4 eldste, 9 diakoner (Anne Johanne Johnsrud og Lisbeth Andresen
avsluttet sin tjeneste i 2021)
1 kirke, 1 speiderlokale, 1 speiderhytte sammen med Vågsbygd FSK.
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Avslutningsord
Korona-situasjonen har igjen 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 årene som ligger
foran oss. Dette ønsker vi å ha med flest mulig på!
Tiden fremover blir spennende, med nye ansettelser og alt Gud ønsker å gjøre i
menigheten. 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.

ÅRSMELDING FRA DIAKONRÅDET
«I følge Frikirkens reglement er diakonrådets oppgave er å lede menighetens
diakonale arbeid i samarbeid med eldsterådet. Det innebærer å utføre, lede og
oppmuntre til menneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid og i særlig
grad rette denne tjenesten mot mennesker i nød. Forvalte menighetens
økonomi og føre tilsyn med dens eiendom i samsvar med menighetens
vedtak, legge til rette praktiske forhold ved gudstjenester og andre samlinger
og medvirke til at menighetens foreninger og grupper får best mulige
arbeidsforhold.»
Diakonrådet har i 2021 bestått av: Terje Imeland, leder, Mette Kjær, Ingunn
Frustøl, Lisbeth Andresen, Jan Syvert Tveit, Anders Urdal, Raymond Kvåle og Ernst
Høyland og Anne Johanne Johnsrud. Lisbeth Andresen og Anne Johanne Johnsrud
avsluttet sin tjeneste som diakoner i løpet av 2021. Det er i tillegg dannet et
«Vaktmesterteam» som ledes av diakon Anders Urdal, med Raymond Kvåle som
nestleder. I tillegg består Vaktmesterteamet av Jonas Andersen, Kristian Gabrielsen,
Simen Beeder, Magnus Nepstad, Mathias Knutsen og Simon Knutsen. Disse utfører
enkelte praktiske og håndtverksmessige oppgaver på menighetens bygninger.
Daikonrådet har vanligvis månedlige møter og har i 2021 hatt ni møter og har
behandlet 39 saker. Det utarbeides skriftlige referater etter diakonrådets møter.
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Oppgaver utført knyttet til menneskelig omsorg:
- Har hatt flere samtaler med personer med angstproblem og personer etter
samlivsbrudd
- Julebord i kirken 6. desember for personer i nabolaget som sliter med rus og
psykisk lidelse
- Levert ut blomsterhilsen til eldre personer i menigheten og andre som har
behov for menighetens oppmerksomhet
- Gruset opp gårdsplassen til person som hadde behov for dette
- Skiftet kledning på garasjevegg og dør i garasje hos en familie som sliter med
sykdom.
Oppgaver utført knyttet til menighetens eiendom:
- Dugnad i kirken ble avholdt 8. juli, men i mindre skala enn vanlig pga
koronarestriksjoner
- Diakon Anders Urdal har tatt på seg oppgaven som bygg-ansvarlig
- Det er utført reparasjoner etter to innbruddsforsøk, ett i speiderhuset og ett i
hovedbygget.
- Menigheten gikk til innkjøp av brukt kombidampovn til kjøkkenet. Innvilget
støtte på kr. 20 tusen fra Søgne og Greipstad sparebank og 25 tusen fra
Sparebanken Sør.
Oppgaver knyttet til gudstjenester og andre samlinger:
- Menigheten har gått over til kun å benytte (glutenfrie) oblater ved nattverd.
Oppgaver knyttet til å forvalte menighetens økonomi:
- Diakonirådet hadde ansvaret for gjennomføring av årets Høstmesse, men
takker særlig Nicolai Puntervold som tok på seg det viktige
koordineringsansvaret ved messa.
- Diakon Ernst Høyland har til enhver tid gitt menigheten pålitelige og gode
regnskapsrapporter.
«Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi
å gi vårt liv for våre søsken. Men den som har mer enn nok å leve av og likevel
lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds
kjærlighet i seg?» 1.Joh. 3, 16-17.

Terje Imeland
Leder for Diakonrådet i Songdalen Frikirke.

ÅRSMELDING FRA RESSURSLEDER FOR BØNN
Forbønnstjenesten har også i 2021 vært preget av corona situasjonen. Det har vært
tilbud om forbønn på noen gudstjenester både vår og høst, og vi har stadig måttet
endre planer pga nye restriksjoner.
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Vi har også ansvar for «bønnevandringsstasjonene». Disse har av samme årsak kun
vært i bruk i korte perioder dette året.
Planen var to felles inspirasjonssamlinger for forbederne - en på våren og en på
høsten. Vi endte opp med en samling i oktober.
Vi har vært 8 faste forbedere og noen trår til som vikar innimellom.
Åsfrid Beeder, Elin Imeland og Tone B. Høye leder denne tjenesten.
Vi håper på bedre tider i 2022!

Tone B. Høye

ÅRSMELDING FRA RESSURSLEDER FOR LEDERUTVIKLING
Som alt annet har ledertrening blitt påvirket av korona i 2021, men noe har likevel
skjedd.
Ledertrenings-kurset som begynte i 2020 med 9 deltakere ble fullført før sommeren,
med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Smågruppe-lederkurs ble gjennomført,
dog litt færre en ønsket. I tilknytning til connect har nye ungdommer tatt ansvar, og i
speiderarbeidet ble det startet en ny gruppe (se egen årsmelding) med stort sett nye
ledere. Planlagt trening for disse ble dessverre avlyst.

Alf Birger Eikaas

ÅRSMELDING FRA RESSURSLEDER FOR SMÅGRUPPER
De fleste av smågruppene har fungert gjennom året, men på ulike måter og
hyppighet. To grupper for voksne er avviklet i løpet av året, men noen grupper har
også tatt imot nye mennesker. Gruppene har hatt en svært viktig funksjon for
samhold, omsorg og oppfølging gjennom pandemien, med en stor innsats av
gruppeledere i å bevare relasjoner og kontakter når det har vært restriksjoner på å
møtes. Takk til alle som har gjort en viktig omsorgsoppgave her.

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 i løpet av våren 2021 så fikk vi ha færre samlinger en planlagt
som en følge av strenge restriksjoner knyttet Covid19. Vi hadde ca.3 møter før
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sommeren på søndagskvelder. Ettersom det ble så få samlinger på vårsemesteret,
valgte vi å ha to samlinger med Ung Voksen Hjem uten undervisning. I høst fikk vi
muligheten til å ha samling hver måned på mandagskvelder (4 samlinger til sammen.
Vi har også et lederskapsteam som møtes jevnlig for å planlegge kveldene og lede
arbeidet. Lederskapsteamet i 2021 bestod av: Camilla P. Kvåle og Julie Johansen.
Med «Ung Voksen Hjem» ønsker 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,
André Myhren, Marion Ntibigarura 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
smågruppeopplegg ut fra undervisningsbolkene fra møtene som brukes i
smågruppene.

Julie Johansen

ÅRSMELDING FRA SANG OG MUSIKKTJENESTEN
PÅ GUDSTJENESTENE
«Alle dager, for hvert et steg jeg tar, er du med meg».
«Det var mitt kors du bar for at mitt liv skulle leves i frihet. Hellig er ditt navn, Jesus».
Dette er strofer fra sanger vi har sunget mye dette året. «Stor er din trofasthet» og
«Hellig er ditt navn». Store og dyrebare sannheter om Jesus som vi kan minne
hverandre på og takke for i gudstjenestene.
Det er viktig for oss å legge til rette for at sang og musikk i gudstjenestene kan være
for alle generasjoner og velger sanger ut fra det. Vi både setter pris på og verdsetter
de gode, gamle sangene som ofte har tro og livsvisdom i seg. De nye sangene, som
blir skapt av mennesker som gir Jesus ære i dag, vitner også om en Gud som er med
i alle tider. Variasjonen av gamle og nye sanger håper vi kan gjøre at alle kan være
med i lovsangen.
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Vi har delt lovsangstjenesten inn i team, der Merete Rosseland, Ellen M. Tønnessen,
Anders Urdal er teamledere. Pål og Gro Roland har vært teamledere på vårhalvåret.
Takk for jobben dere gjør.
Året har gitt noen utfordringer i form av stadig nye smittevernsrestriksjoner som har
påvirket hvordan vi har gjennomført gudstjenestene, digitalt eller fysisk. Det har vært
stor velvilje og fleksibilitet i teamene som har gjort det beste ut av de muligheter vi
har hatt. Vi la opp til å ha Juletoner 19. desember. Det måtte vi dessverre avlyse,
men vi håper å få gjennomføre 2022.
Takk til alle som er med i lovsang, både som sangere og som musikere.
Med vennlig hilsen Siw Hege Eikaas

ÅRSMELDING FRA HOVEDLEDER FOR 65+
65+ er tilbud til de voksne/eldre medlemmer av Songdalen Frikirke. Elin og Terje
Imeland har tatt på seg å lede dette arbeidet. Vi har også hatt med Håkon Belsby i
arbeidet.
Den 17. oktober hadde vi ansvaret for et kveldsmøte med pensjonert pastor Halvard
Myhren fra Arendal hvor temaet var «Israel, Guds utvalgte folk». Det var ca. 40
personer tilstede.
Det har ellers vært lite aktivitet i 65+ gjennom siste året. På grunn av
smittesituasjonen har vi valgt å være tilbakeholdne med å lage flere samlinger for
eldre.
Elin og Terje Imeland

ÅRSMELDING RIGA /TALLINN og ETIOPIA ARBEIDET 2021
I 2021 har vi ikke hatt noen team til disse landene pga. korona situasjonen. Vi har
likevel hatt 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 106 192 til disse 3 prosjektene gjennom
kollektene våre også i 2021. Vi ser at menigheten fremdeles har et stort hjerte for de
fattige.
For 2022 har menighetsmøtet bestemt at 1/3 av kollekten vi samler inn til «de
fattige», skal gå til nærmiljøet vårt. Dette gjelder satsingen vår på FriMAT, middager,
julepakker etc.
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ÅRSMELDING FRA UNGDOMSARBEIDET
CONNECT
Connect er ungdomsarbeidet vårt og foregår annenhver fredag for ungdom fra
8.klasse og oppover. 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.
På møtene bruker vi taleserier som går over 2-3 Connect-kvelder med ulike undertemaer. 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 2021 er: Eivind Tønnessen, Julie
Johansen, Martin Wikstøl, Martin Strømme Korsvik, Maria Timenes, Lisa Axelsen,
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, forbønnsteam, 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 1-2 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 2021 er Lisa Axelsen, Eivind Tønnessen, Kaia Gjertsen,
Magnus Pedersen og André Myhren.
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
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REGNSKAP FOR CONNECT – 2021
Beholdn. pr. 01.01.2021
Inntekter i 2021
Utgifter i 2021
Beholdn. pr. 31.12.2021

Kr. 30.743
" 86.816
" 79.754
Kr. 37.805

For Connect: Ernst Høyland

TØFF
Skoleåret 2020/2021 har vi 5 flotte fjorårskonfirmanter med på TØFF!
TØFF står for Trening, Øvelse, For Fjorårskonfirmanter. Vi møttes én gang i
måneden i Kristiansand Frikirke med TØFFere fra hele Agder. I tillegg har 3 av
TØFFerne blitt med i smågruppene tilknyttet ungdomsarbeidet. Ca. 2 ganger i
semesteret har vi også egen samling kun med TØFF Songdalen-gjengen. Vi hadde
en flott juleavslutning i Frikirka med Songdalen-gjengen i desember.
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.
Neste skoleår (2022/2023) 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 21/22 er Martine Syvertsen, Lisa Axelsen og André Myhren.
André Myhren
REGNSKAP FOR TØFF – 2021
Beholdn. pr. 01.01.2021
Inntekter i 2021
Utgifter i 2021
Beholdn. pr. 31.12.2021

Kr. 11.604
" 9.107
" 1.010
Kr. 19.701

For Tøff: Ernst Høyland

VRÅDALTUREN
Beholdn. pr. 31.12.2021

" 44,079.00 (til neste tur)
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SMÅGRUPPER FOR UNGDOM / UNGE VOKSNE
I 2021 har vi hatt 3 smågrupper for ungdom (tilknyttet Connect) og 2 smågrupper for
unge voksne (tilknyttet Ung Voksen Hjem).
• Ung 1: Gutter, født 2003-2004. Leder: Marius Andersen
• Ung 2: Gutter, født 2003-2006. Leder: André Myhren
• Ung 3: Jenter, født 2001-2004. Leder: Ingrid Frøvold, Nestleder: Kaia Gjertsen
• UVH 1: Jenter, født 1999-2003. Leder: Julie Johansen, Nestleder: Synnøve
Pedersen
• UVH 2: Gutter, født 1993-1997. Leder: André Myhren, Nestleder: Anders
Urdal.
(I januar 2022 er det startet ytterligere 2 jentegrupper (1 ung og 1 UVH).)
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 voksengruppene.
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 smågruppekurset vi arrangerer i Songdalen Frikirke.
André Myhren - Områdeleder for smågrupper for ungdom
Julie Johansen - Områdeleder for smågrupper for unge voksne (UVH)

BARNE- OG FAMILIEARBEIDET
Vinteren/våren 2021
Det var ikke mye vi kunne gjøre, men Even Elefant reiste rundt ca. 1 gang pr måned
til alle barnefamiliene som ønsket besøk, sammen med en voksen, og delte ut gaver,
hadde litt lek og annet for å holde kontakten og relasjonen i live både med barna og
med foreldrene. Dette var veldig vellykket, og opptil 15 familier fikk besøk en eller
flere ganger frem til sommeren.
Alf Birger Eikaas
Høsten 2021
MENIGHETSTUR
20.-22. august hadde vi en kjempeflott menighetstur til Solstrand i Lindesnes. En unik
mulighet til å bygge relasjoner på tvers av generasjonene. Inspirerende møter, god
mat, gøye aktiviteter og fellesskap! Solstrand er booket igjen i august 2022, bli med
da!!
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SØNDAGSSKOLEN
I august kunne vi endelig starte opp søndagsskolen igjen! Søndagsskolen vår følger
Awana sitt søndagsskole-opplegg og vi har 3 ulike aldersgrupper: 2-6 år (Cubbies),
1.-4. klasse (Sparks), og 5.-7. klasse (T&T). Visjonen er at barn og unge skal kjenne,
elske og tjene Jesus gjennom hele livet. På søndagsskolen er det både undervisning,
bønn, sang, snacks, aktiviteter og konkurranser!
Søndagsskolen ønsker å legge til rette for et godt samarbeid mellom kirke og hjem.
Foreldre og besteforeldre er de viktigste trosformidlerne for barna! Derfor får alle
barna på søndagsskolen med seg bøker hjem som kan leses og samtales om
sammen i hjemmet.
Ledere på søndagsskolen høsten 2021 har vært: Eileen Halvorsen, Lisa Axelsen,
Reidun Vinvand, Julie Johansen, Gro Rygg, Johannes Pedersen, Alf Birger Eikaas,
Roar Tønnessen, Terje Imeland og André Myhren + Ellen Tønnesen som vikar.
André Myhren
REGNSKAP FOR SØNDAGSSKOLEN AWANA – 2021
Beholdn. pr. 01.01.2021
Inntekter i 2021
Utgifter i 2021
Beholdn. pr. 31.12.2021

Kr.
"
"
Kr.

8.665
7.353
1.741
14.277

For Søndagsskolen: Ernst Høyland
FAMILIESØNDAG
I september startet vi med Familiesøndager som er en gudstjeneste med fokus rettet
inn mot barn og småbarnsfamilier. De som er i ledersakpsteamet for Familiesøndag
er Håvard Rygg, Nicolai Puntervold og Julie Johansen. I tillegg har Reidun Bilstad og
Johannes Pedersen deltatt på disse søndagene også utkledd som Familisøndagens
maskoter som Teddy Bjørn og Even Elefant. Ved å ta utgangspunkt i enkelte
bibelhistorier blir det fremført en undervisning med karakterer involvert. I tillegg er det
sang tilpasset barn. Etter gudstjenesten fortsetter søndagen med middag for alle, og
aktiviteter for barn. Til sammen har vi hatt 3 veldig ulike Familiesøndager i løpet av
høstsemesteret. På grunn av strenge restriksjoner som følge av Covid19, ble det ikke
mulig å gjennomføre mat og aktiviteter på den siste Familiesøndagen før jul.
Søndag 12.august hadde vi familiesøndag i Haugenparken på Nodeland. Da kom det
mennesker fra både menigheten og bygda. De var med på mat og aktiviteter i
etterkant av gudstjenesten.
Søndag 17.oktober hadde vi Familiesøndag samtidig som konfirmantene ble
presentert. Både familier og venner av konfirmantene var tilstede. Konfirmantene
hjalp til med aktivitetene etter gudstjenesten.
Søndag 28.november var siste Familiesøndag før jul, og var en kombinasjon med
Speidergudstjenesten. Speiderne fyrte opp et bål utenfor kirka ettersom mat og
aktiviteter ble avlyst.
Julie Johansen
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ÅRSMELDING FRA KONFIRMANTARBEIDET
Våren 2021 fortsatte vi med 9 nye konfirmanter. En flott gjeng med bare gutter.
Leiren på Evjetun ble igjen et høydepunkt, med mange sterke møter og sosiale
treffpunkt
Vi opplever at opplegget vårt fungerer bra. Foreldre og konfirmanter gir gode
tilbakemeldinger.
Oktober startet vi opp med 26 konfirmanter. Med dette store kullet måtte vi få med
flere ledere, og heldigvis var de fleste vi spurte klare til å bli med. Dette er en gjeng
som sliter med å være i ro, og gir oss som ledere en del utfordringer. Vi prøver å
finne balansen mellom å være strenge og rause. Mange av dem trenger trygge
voksne rundt seg.
Konfirmantlederne for disse to gjengene har vært: André Myhren, Julie Johansen,
Eivind Tønnessen, Lisa Axelsen, Kaia F Gjertsen, Johannes Pedersen, Nicolas
Kristoffer Vinvand, Brede Haugerud, Martine Syvertsen, Elin Imeland, Elen Abusdal,
Anne Gunn Axelsen og Roar Tønnessen.
Roar Tønnessen
REGNSKAP FOR konfirmantarbeidet – 2021
Beholdn. pr. 01.01.2021
Inntekter i 2021
Utgifter i 2021
Beholdn. pr. 31.12.2021

Kr. 6.811
" 52.327
" 55.202
Kr. 3.936

For Konfirmantarbeidet: Ernst Høyland

ÅRSMELDING FUN
FUN 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 og brus. Vi rullerer på aktiviteter etter kiosken, men ender stort sett alltid i
gymsalen på Grendehuset de siste 30-45 min.
Koronaen har stengt oss ned i flere perioder, men når vi samles er det stort sett 1830 som kommer. I 2021 har det vært en fin og rolig gjeng som koser seg sammen.
De fleste av barna på FUN kommer fra familier som ikke går i kirka til vanlig.
Ledere er Reidun Vinvand, Morten Breistein, Terje Akselsen(til sommeren + vikar),
Gunnhild Fjeld Muren og Stig Muren(vikar), Ellen Marie og Roar Tønnessen
For Fun klubben
Roar Tønnessen
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Regnskap for FUN - 2021
Beholdning 1/1-21 kr 14 235
Inntekter 2021 kr 21 457
Kostnader 2021 kr 13 768
Resultat kr 7 689
Beholdning 31.12.21 kr 21 924
For FUN: Gunnhild Fjeld Muren

ÅRSMELDING KVINNEFORENINGEN
Det har ikke vært noen samlinger i 2021 pga. koronasituasjonen.
Kjellfrid Eikeland

SONGDALEN FSK
SPEIDERGRUPPE
ÅRSBERETNING 2021
Speideråret 2021 ble i likhet med 2020 sterkt preget av korona-situasjonen. I
vinterhalvåret var det mye uteaktiviteter der speiderne ble delt inn i kohorter som
fulgte klassetrinnene. Det ble derfor noen færre møter for hver enkelt speider.
Utpå våren ble det litt lettelser i korona-restriksjonene, og arbeidet med felles
speiderleir på Evje sammen med Vågsbygd FSK speidergruppe ble startet opp. Det
var opprinnelig planlagt felles speiderleir og tur til Kandersteg i Sveits i 2021, men
denne måtte avlyses på grunn av korona-restriksjonene. Leiren på Evje ble
gjennomført i månedsskiftet juli – august med ca. 40 deltakere fra de to
speidergruppene. Det ble en innholdsrik leir med mye aktiviteter og godt fellesskap.
I oktober arrangerte vi også JOTA / JOTI for stifinnere og vandrere sammen med
Vågsbygd FSK speidergruppe.
I løpet av det første koronaåret mistet speideren en rekke medlemmer, og det var
derfor nødvendig å se på aktuelle tiltak for å styrke speiderarbeidet. I september
startet vi derfor opp med bever-speiding, som er et tilbud for de aller yngste i 1. og 2.
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klasse på skolen. Tilbudet ble godt mottatt, og har nå vel 20 beverspeidere i tillegg til
ledere.
Også i småspeideren – 3. og 4. klasse, er det kommet en del nye barn i høst.
Speidergruppa hadde ved årsskiftet 118 medlemmer, fordelt på 101 speidere og 17
ledere. Dette er en økning på hele 55 medlemmer sammenlignet med forrige
årsskifte.
Sommerleirene er et av speiderens høydepunkter, og etter to år uten noen store
speiderleirer gleder vi oss til å delta på KFUK/KFUMs speiderlandsleir på Forsand i
Sandnes fra 2. til 9. juli 2022.
Speidergruppa har nå en flott ledergjeng bestående av både unge og mer erfarne
ledere, og med god vekst i antall medlemmer, åpning av samfunnet etter koronanedstengingen, og solid økonomi, ser vi igjen lyst på speiderens fremtid.
Saldo på speiderens konto pr 31. desember 2021 var på 329.742,90 kroner, mens
det 1. januar 2021 var 288.116,92 kroner. Det betyr at driften av speideren i 2021 har
gått med overskudd på 41.625,98 kroner.

REGNSKAP 2021
Inntekter
Arrangementer
Div. betaling
Kontingenter
Leieinntekter kano
Innbetalt leirkontingent
Støtte / gaver
Renteinntekter
Sum inntekter

39.714,62
21.332,27
19.760,00
5.900,00
32.250,00
27.950,00
157,00
147.063,89

Kostnader
Arrangementer
Utstyr
Diverse driftskostnader
Lederkontingent
Speiderleir Evje
Renter og bankgebyrer
Sum kostnader
Resultat

2.552,20
29.026,66
5.145,00
12.600,00
56.094,05
20,00
105.437,91
41.625,98
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Balanse
Bankinnskudd pr 01.01.2021
Resultat
Bankinnskudd pr. 31.12.2021

288.116,92
41.625,98
329.742,90

Nodeland 22. februar 2022
Nils Tore Augland
Gruppeleder Songdalen FSK speidergruppe

ÅRSMELDING FOR 40 DAGER SKOLEÅRET 2020-2021
For skoleåret 2020 - 2021 har ledergruppa bestått av:
Lars Erik (Lasse) Harv, leder
Gunn Berg Flå
Tove Nordbø Knutsen
Per Moseid, administrativ leder
Møter og oppslutning i 2020 – 2021
Antall kursdager: 32 (til sammen for årskurs 1 og årskurs 2)
Stabssamlinger: 8, samt 1 stabstur (2 dager til Grosås senter)
Ledersamlinger: 8
Medarbeiderfest: 2
41 deltakere begynte i august på årskurs 1
31 deltakere begynte i august på årskurs 2
Stab: 26 frivillige

Nytt av året var etableringen av årskurs 2, et bibelstudium, som gjennom 120
undervisningstimer og 40 gruppetimer dykker ned i et utvalg av bibelens mange
bøker og temaer.
Som ved tidligere år hadde årets deltagere et stort mangfold både mhp alder, kristen
erfaring og personlig historie.
Starten av kursåret var bra med mange mennesker samlet. Gøy å være rundt 100 stk
på fellessamlingen i kirkesalen samt få oppleve veldig god undervisning både i frikafe
og scenerom i underetasjen.
Imidlertid ble kurset rammet av smitterestriksjonene mot slutten av 2020 hvor
samlingene måtte avlyses. I februar måned, etter å ha vært på vent i ca 3 mndr, fant
vi det dessverre riktig å avlyse kursene for resten av året.
Alle deltakerne fikk tilbud om å få overført plassen sin til årets kurs, noe de fleste
takket ja til.
Resten av året ble dermed veldig stille for oss i staben. Vi hadde noen
stabssamlinger samt at et lite heroisk utvalg av staben sørget for å få avholdt og
filmet resten av undervisning på årskurs 2 til senere bruk.
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40 dager fikk dermed for første gang i sin lange historie oppleve et avbrudd.
Imidlertid har vi med glede fått erfare at både stab og deltakere ivret etter å starte
opp på nytt i høst.
Det rettes en stor takk til det arbeidet staben legger ned i et kursår som sluttet svært
annerledes enn det vi hadde tenkt.
For 40 dager
Lars Erik Harv
Leder - kursåret 2020-2021
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