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Nåde og fred være 
med dere i stadig 

rikere mål ved at dere 
kjenner Gud og Jesus, 

vår Herre!  

2. Peter 1,2 
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ÅRSMELDING FRA ELDSTERÅDET 
 

 
Roars avslutningsgudstjeneste i august 

 
2022 er året da Roar Tønnessen ga seg som pastor i Songdalen Frikirke etter 18 år. Han har, 
sammen med Ellen, Miriam, Julie, Stine, Eivind og Benjamin, vært en stor og viktig faktor i at 
menigheten i dag står så godt som den gjør. Han etterlater seg et sterkt avtrykk og det er 
mange som har blitt påvirket av den tjenesten han har gjort gjennom alle disse årene. Vi 
ønsker ham og hele familien Guds rike velsignelse i tjenesten der Herren leder dem 
fremover! 
 
Eldsterådet består ved utgangen av 2022 av Nils Tore Augland, Alf Birger Eikaas, Silje 
Vinsevik Smidsrød (i permisjon fra høsten 2022 frem til sommeren 2023), og André Myhren. 
Roar Tønnessen og Håvard Rygg var med frem til sommeren 22. Leder av Eldsterådet har 
vært Nils Tore Augland frem til sommeren, og Alf Birger Eikaas etter det. 
Eldsterådet har i 2022 hatt 14 møter og behandlet 67 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. Tor Alf Høye har vært 
ressursperson og deltatt på eldsterådsmøter fra våren 22 med unntak av konfidensielle 
saker. 
 
Mye tid har vært brukt på prosess rundt ansettelse av ny hovedpastor og barne- og 
familiearbeider gjennom hele året. Andre saker har blant annet vært å sette fokus for 
semester- og forkynnelse-planlegging, smågruppearbeidet, omsorg for menighetens 
medlemmer og formelle styreoppgaver. Vi bruker også god tid i bønn om Guds ledelse og for 
menigheten. 
 
Menighetsrådet (eldste- og diakonråd) har også hatt møter i løpet av året hvor blant annet 
økonomi og drift av menigheten har vært fokus. 
  
11-gudstjeneste, familie-søndag og bibelkveld 
De senere årene – både før, under og etter korona - har vi jobbet mye med hvordan 
menighetens storsamlinger skal fungere. Vi ønsker at de skal være en tilbedelse av Gud, 
feiring av fellesskapet, styrking av troen og utrustning til å leve med Jesus i hverdagen. På en 
«vanlig» gudstjeneste (annenhver søndag) gjøres det en fantastisk innsats av ca 20-25 
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mennesker som bidrar med lovsang, kirkeverter, teknisk, forbedere og søndagsskole-ledere i 
tillegg til møteleder og taler. Takk til alle som bidrar! 
 
Det er viktig for oss at menighetens gudstjeneste er en møteplass mellom Gud og 
mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Derfor er søndagsskolen Awana et viktig 
satsingsområde for å gi barna en tro som får næring til å vokse i samarbeid med hjemmet og 
øvrige møteplasser i menigheten. Første halvår ble fortsatt noe oppstykket av de siste 
korona-tiltakene, men etter påske og gjennom høsten har vi hatt gudstjeneste med 
søndagsskole annenhver uke. 
 
Det har også vært familie-søndager med kreativ familie-gudstjeneste, middag og aktiviteter 
ca. 1 gang i måneden, se egen årsmelding under barne-og familiearbeidet. 
Samtidig er gudstjenestene kl. 11 ressurskrevende, og det er en utfordring å få nok 
medarbeidere, både på musikk, søndagsskole og andre områder. Fra sommeren 22 har 
menigheten også kun én pastor, André Myhren. 
 
Så bærer vi som eldsteråd og menighet et sterkt ønske om å: 

• lære Bibelen bedre å kjenne, så vi kan forstå det vi leser i sammen 

• løfte opp viktigheten av Bibelen for oss kristne og i den tiden vi lever i 

• bli inspirert til å lese Bibelen selv og la den få påvirke livene våre 

Derfor begynte vi i 2021 med bibelkvelder hver fjerde søndag hvor vi henter inn dyktige 
forkynnere. Dette er utrolig flotte kvelder med 2 x 45 min undervisning og kaffepause. Det 
har vært 20-50 personer på disse kveldene. 
 
I sum betyr dette at vi har noe som skjer i Songdalen Frikirke hver søndag gjennom 
skoleåret. Som beskrevet over er dette begrunnet både i strategiske valg og med tanke på 
ressursbruk. Vi opplever at dette har vært en god bredde og samtidig en tydelig retning på 
søndagene. 
  

 
 
Ansatte 
Ved utgangen av 2022 har menigheten kun én pastor: André Myhren. Det er utrolig flott at 
vi som menighet har fått følge ham gjennom åtte år fra han ble ansatt som ungdomsarbeider 
til nå å være menighetens hovedpastor og daglige leder. Han jobber nå i en 80% stilling i 
menigheten, og 20% ved Frikirkens hovedkontor som leder for Horisont, Frikirkens 
lederprogram for unge voksne. André sitter også som varamedlem til Synodestyret. 
André er menighetens daglige leder og arbeidsgiver for resten av staben, som han følger opp 
med stabsmøter ca. annenhver uke. Dette første året hvor Lisa og Kaia har vært 
ungdomsarbeidere, har det vært viktig med tett oppfølging og André har derfor også vært på 
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Connect 1 gang i mnd. Videre er André i Eldsterådet, leder konfirmantarbeidet og TØFF. Mye 
tid går også med til planlegging av gudstjeneste og forkynnelse. I tillegg til dette er det 
kirkelige handlinger: dåp, nattverd, vielser og begravelser. Her følger det også samtaler og 
besøk med dåpsforeldre, kommende ektepar og pårørende.  
 
Et viktig fokusområde for André er også ledertrening og smågrupper. Han har ledet 
smågruppe-lederkurset og arrangert samlinger for lederne. I tillegg har André nå i 1,5 år 
fungert som hovedleder for søndagsskolen.  
 
Som en god hjelp og avlastning for André, har Ernst Høyland gått inn i rollen som frivillig 
økonomileder. Han tar seg av alt av regninger, bankkonto, økonomirapportering osv. i god 
dialog med vår regnskapsfører.  
  
Julie Johansen økte fra sommeren 22 sin stilling til 20 % for å jobbe med unge voksne og 
drive et arbeid blant dem. “Ung Voksen Hjem” har hatt flere storsamlinger med en fin gjeng. 
I tillegg følger Julie opp smågruppelederne i unge voksne-arbeidet og arbeider med 
ledertrening og mentoring.  
 
Fra sommeren 22 er også Lisa Axelsen og Kaja Fåland Gjertsen ansatt som menighetens 
ungdomsarbeidere i 15% stilling hver. De har ansvar for Connect og bidrar også på mange 
andre områder. 
 

 
 

Menighetstur til Solstrand leirsted 
19.-21. august var vi på menighetstur til Solstrand for tredje gang. Stedet fungerer veldig bra 
for denne typen turer, med gode friluftsmuligheter, egen møtesal, matservering og godt 
med plass til alle. Det var opplegg for store og små, både åndelig og sosialt – folk var 
strålende fornøyd med turen. Det er veldig gøy at vi kan ta opp igjen tradisjonene med gode 
turer, de betyr mye for oss som fellesskap. 
  
Menighetsmøter 
i 2022 har vi hatt 4 menighetsmøter inkludert årsmøtet. Et gjennomgående tema har vært 
oppdateringer rundt søk etter ny hovedpastor og barne-og familiearbeider, samt hva 
menigheten skal fokusere på og prioritere. Menighetsmøtet gjorde også en stor jobb med å 
fordele arbeidsoppgaver til frivillige i menigheten i forbindelse med at Roar sluttet. 
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Gjestetalere 
Disse har talt ved våre gudstjenester og bibelkvelder i tillegg til Roar Tønnessen og André 
Myhren:  
 
Gudstjenester:  Ellen Marie Tønnessen, Kjetil Ausland, Alf Birger Eikaas,  

Anders Martin Pedersen, Kenneth Andresen, Tor Alf Høye,  
Julie Johansen. 

 
Bibelkvelder:   Oddvar Søvik, Kurt Hjemdal, Marianne Braseth, Steinar Kolltveit,  

Bjørn Øyvind Fjell, Ole Lilleheim, Yngvild Hofstad. 
 
Statistikk 
                  2020  2021   2022 
Medlemmer m. stemmerett:                                109     108     117 
Medlemmer (barn og voksne):                              119     111     117 
Totalt:                                                                         228     219     234 
 
På vårens gudstjenester etter gjenåpningen var det 71 deltakere.  
For høsten har snittet vært 102 deltakere. 
Det er svært gledelig at vi dermed er tilbake på tilnærmet samme nivå som før korona. 
 
Avslutningsord 
Vi har vært gjennom noen krevende år med pandemi og nedstengninger, men ved utgangen 
av 2022 opplever vi at fellesskapene fungerer både i de små gruppene (som har plass til flere 
om noen ønsker å være med), i aktivitetene for barn og ungdom, og i storfellesskapet på 
søndagene. Sosial omsorg fortsetter å være viktig for menigheten både for hverandre og 
utadrettet, som gjennom FriMat og Super-Tirsdager. Barne-og ungdomsarbeidet har god 
“driv”, og det jobbes målrettet med trening av nye ledere gjennom ulike programmer, 
personlig oppfølging og samtaler.  
 
Vi er takknemlige til Gud, for alt Han er og gjør iblant oss, og takknemlige til hverandre for 
hva hver enkelt bringer av tid, ressurser og en stor bredde av personlige evner og gaver! 
Sammen opplever vi og ser små «lommer» av Edens hage hvor Gud vandret blant 
menneskene og hvor Hans kjærlighet får forme, utfordre og styrke den enkelte til å leve med 
Jesus i hverdagen! 
 
Eldsterådet 
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ÅRSMELDING FRA DIAKONRÅDET 
 
 «Ifølge 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 2022 bestått av: Terje Imeland, leder, Mette Kjær, Ingunn Frustøl, Anders 
Urdal, Raymond Kvåle Ernst Høyland, Jan Syvert Tveit og Kristin Ommundsen. Sistnevnte 
takket i februar ja til kallet som diakon i menigheten og vi er svært takknemlige for det. I 
tillegg til diakonene, har vi fortsatt et Vaktmesterteam som ledes av diakon Anders Urdal, 
med Raymond Kvåle som nestleder hvor noen dyktige unge menn utfører enkelte praktiske 
og håndverksmessige oppgaver på menighetens bygninger.  
 Diakonrådet har møte ca. én gang per måned har i 2022 hatt ni møter og har behandlet 54 
saker. Det utarbeides skriftlige referater etter diakonrådets møter.  
 
 Oppgaver utført knyttet til menneskelig omsorg:  

• Har hatt flere samtaler med personer etter samlivsbrudd.  

• Følger opp azerbadjansk politisk flyktning og ukrainsk flyktning. 

• Julebord i kirken 6. desember for personer i nabolaget som sliter med rus og psykisk 
lidelse. I år kom det 8 gjester inkludert to bo-veiledere. Betydelig flere enn året før og 
god stemning.  

• Levert ut blomsterhilsen til eldre personer i menigheten og andre som har behov for 
menighetens oppmerksomhet. 

• Skiftet kledning på garasje hos en familie som sliter med sykdom. 
 

 Oppgaver utført knyttet til menighetens eiendom: 

• Dugnad i kirken ble avholdt 20. april og det ble blant annet ryddet fint i skråningen til 
høyre for inngangen nede.  

• Menigheten fikk i 2022 kjøpt kombidampovn til kjøkkenet med støtte fra to banker. 
Noe feste-arbeid gjenstår før ovnen kan tas i bruk. Takk spesielt til Simen Beeder for 
montering av utlufting.  

• Diakon Kristin Ommundsen, sammen med Anne Gunn Axelsen brukte en dag i høst 
på å rense teppene i underetasjen, noe som det var stort behov for. Takk til dem for 
dét.  
 

 Oppgaver knyttet til gudstjenester og andre samlinger:  

• Diakonrådet har ansvar for praktisk tilrettelegging ved kirkelige handlinger: dåp og 
nattverd, og bidrar i utdelingen av nattverden. Menigheten benytter nå kun 
(glutenfrie) oblater ved nattverd.  
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 Oppgaver knyttet til å forvalte menighetens økonomi: 

• Diakonrådet hadde ansvaret for gjennomføring av årets Høstmesse og takker alle 
som var villige til å gjøre en viktig tjeneste. Resultatet ble gledelige 245 000 kroner i 
inntekt til menighetens arbeid.  

• På bakgrunn av vårt julebord for rusavhengige, søkte vi Spareskillingsbanken om 
«Juledryss» og vi fikk 20 tusen kroner i støtte. 

• Fra tidlig vår har vi innført en strømspare-rutine og dette har redusert 
strømforbruket betraktelig, sammenliknet med tidligere år. Takk til Nils Tore Augland 
som har fulgt strømforbruket nøye og gitt oss gode rapporter. Strømkostnadene har 
likevel blitt betydelig større som følge av økt strømpris.  

• 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. 
 
For diakonrådet 
Terje Imeland, leder 
 
 

SØNDAGSGAVER (KOLLEKTER) TIL MISJONALE OG DIAKONALE PROSJEKTER 
 
På alle våre 11-gudstjenester gis menigheten muligheten til å gi en pengegave (kollekt). 
Totalt fikk vi inn 281.949 kr i søndagsgaver i 2022. 
 
I 2022 har den ene halvparten av disse pengene gått til menighetens lokale arbeid i 
Songdalen. Den andre halvparten av disse pengene har vi i hovedsak gitt ut til 3 misjonale og 
diakonale prosjekter: 

• Estland/Latvia – gjennom NOGE (Norsk Forening for Gatebarn i Estland) v/ Solveig 

Bergsland. 

• Etiopia – gjennom Harvest Church of God v/ Biskop Hiruy Tsige 

• FriMat Songdalen 

I tillegg til dette, har vi 2 gudstjenester samlet inn hele gaven til andre prosjekter:  

• 30/10: 4228,- til Åpne Dører. 

• 24/12: 17 980,- til Frikirkens juleaksjon for flyktninger i Mali. Pengene gikk til mat, 

drikkevann, klær, myggnett, forebygging av barnesykdommer og skolegang. 

 

Estland/Latvia 
Totalt har vi i 2022 overført 47 000,- til Estland/Latvia. Våre midler fra hit har i hovedsak gått 
til følgende tre prosjekter:  

• Oppussing av leilighet i Tallinn. I januar 2023 reiste Vidar Pedersen, Terje Axelsen, 

Anne Gunn Axelsen, Gyri Pedersen og Janne Puntervold for å bygge opp et baderom 

for en dame innen vårt prosjekt i Tallinn. De betalte egen reise selv.  
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• Opprettelse av suppekjøkken i Tiinas kirke i Tallinn. Der vil det både kunne være 

ukrainske flyktninger, hjemløse, barn og eldre som vil motta hjelp. 

• Utstyr til Peeteli barnehjem og dagsenter i Tallinn.  

 
Terje Axelsen og Vidar Pedersen i arbeid i leilighet i Tallinn 

 

 
T.v. fra Peeteli barnehjem. T.h. fra Tiinas kirke hvor suppekjøkkenet skal ligge 

 
Etiopia 
I Etiopia støtter vi Harvest Church of God, et kirkesamfunn som driver utstrakt arbeid blant 
barn og unge i fattige områder av Addis Abeba, områdene rundt og sørover til Awassa. Som 
de fleste land ble Etiopia tungt rammet av pandemien, og har i tillegg en borgerkrig gående 
samt at de i 2022 opplevde den mest alvorlige tørken på 40 år. Harvest Church arbeider med 
trosformidling gjennom sine kirker og menigheter, og med undervisning og opplæring 
gjennom et stort antall barnehager og skoler. For 2022 har Songdalen Frikirke støttet dem 
med 40 000 kroner til deres arbeid. 
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Utenfor en av skolene og en av kirkene i Etiopia 

 
 
FriMat Songdalen 
Se egen årsmelding under.  
 
André Myhren, pastor 
Alf Birger Eikaas, leder eldsterådet 
 
 

ÅRSMELDING FRA FRIMAT 
 

 
 
FriMat Songdalen startet med første matutlevering torsdag 9. februar 2022. Det var 10 
adresser som fikk mat den første gangen. Antallet har økt gradvis og det er nå 18 adresser 
som får matposer hver torsdag. Vi har et godt samarbeid med Kristiansand Frikirke som 
pakker ferdig matposer til oss. Det er i alt 22 personer fordelt i lag som er engasjert i 
arbeidet med henting og utkjøring av matposer.  
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Det ble gitt gavekort og ekstra matposer til jul, sponset av Frimat Norge, lokalt næringsliv og 
Sparebanken sør. 
 
Arbeidet oppleves som meningsfullt og mange viser stor takknemmelighet når de får 
matposen i hånda. Flere av dem har også behov for en liten prat. 
 
Filosofien til FriMat Norge er at det skal være en tidsbegrensing og rullering på hvor lenge en 
kan motta matposer før nye som står på venteliste får mulighet til å motta matposer. Det er 
også mulig å søke på nytt via hjemmesiden til Frikirken i Songdalen slik at man blir registrert 
på nytt i venteliste.  
 
Vi har også deltatt på fellessamlinger arrangert av FriMat Norge for å utveksle erfaringer og 
bli kjent på tvers av menigheter. 
 
For FriMat Songdalen 
Arild Knutsen 
 

ÅRSMELDING FRA HOVEDLEDER FOR GUDSTJENESTE 
 

 
 
Som menighetens hovedpastor har jeg fra høsten 22 ledet arbeidet med våre 
søndagsgudstjenester. Dette er en oppgave som på ingen måte er forbeholdt pastor, men nå 
er det likevel jeg som har hatt denne oppgaven dette semesteret.  
 
I eldsterådets årsmelding skriver vi blant annet om gudstjenestene at: «Vi ønsker at de skal 
være en tilbedelse av Gud, feiring av fellesskapet, styrking av troen og utrustning til å leve 
med Jesus i hverdagen.»  
 
For at dette skal skje, er vi først og fremst avhengig av at Den hellige ånd gir liv og kraft til alt 
som forkynnes og formidles på ulike måter!  
 
For det andre innebærer det at vi alle inntar rollen som deltakere i gudstjenesten, og ikke 
forbrukere eller konsumenter. VI feirer gudstjeneste SAMMEN.  
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For det tredje så ønsker vi å gå i den retningen Gud leder oss som menighet. Som eldsteråd 
bruker vi derfor god tid på bønn og forberedelser av tematikk og taleserier for hvert 
semester. Videre forsøker vi på ulike måter belyse disse temaene og bibeltekstene, f.eks. 
gjennom sangene, vitnesbyrdene og forkynnelsen. Fra 2023 vil vi også lage 
smågruppeopplegg ut ifra taleseriene.  
 
Til slutt så har vi troen på en aktiv tjenestedeltakelse og at mange får anledning til å bruke 
sine gaver. Det er alltid en hårfin balanse mellom å utfordre og inspirere dere til å bli med å 
bruke gavene deres, og å mase. Vi ønsker ikke å gjøre det siste, men samtidig si at det er 
bruk for deg! Kjenner du på en nysgjerrighet for å tjene innen lovsang, møteledelse, 
vitnesbyrd, forbønn, teknisk, kirkevert, søndagsskole, forkynnelse eller på andre områder – 
ikke nøl med å ta kontakt! 
 
For gudstjenestearbeidet 
André Myhren, hovedleder 
 
 

ÅRSMELDING FRA OMRÅDELEDER FOR LOVSANG PÅ GUDSTJENESTER 
 

«I evighet til evighet 
Stor er Hans nåde og trofasthet. 
Hans godhet holder og varer ved 
Han fortjener min oppmerksomhet.» 

 
Dette er strofer fra sangen Lov Herren min sjel (av IMI Kirken) som vi har sunget ofte i 
2022.  Det er med stor takknemlighet vi synger lovsanger i kirka. Vi synger til ære for Jesus, 
til oppmuntring, håp og trøst til forsamlingen med sanger som beskriver sannheter om livet 
og om Guds trofasthet. Vi ønsker å bruke både nye og eldre sanger, sanger som også passer 
for den fine bredden av generasjoner som er samlet i gudstjenestene. All ære til Jesus.  
 
Det er en flott gjeng som er med i lovsangsteam, som bruker gaver og krefter, tar seg tid til å 
lære nye sanger og stiller opp med godt mot. Sammen er vi en bra gjeng. Vi skulle også 
gjerne hatt flere som ble med i teamene vår.  
 
Fordi vi mangler litt folk, måtte vi dessverre avlyse Juletoner som vi skulle ha før jul. Det ble 
derfor ble det lagt inn litt ekstra fokus på julegudstjenesten. Da var også Elin Knutsen med 
som solist og i team.  
 
Det må gis en stor takk til alle som deltar med sang og musikk. Jeg må begynne med å takke 
Anne Gunn Axelsen og Ellen Marie Tønnessen som er både dyktige pianister og som stiller 
opp søndag etter søndag. Ellen har ledet og vært med i lovsang fram til høst 2022. Hun har 
gjort en uvurderlig innsats med alt hun har tatt ansvar for og delt av sine gaver og talenter i 
lovsangstjenesten i kirka. Tusen takk! 
 
Som faste team er det Merete Rosseland og Ellen Marie Tønnessen er og har vært teamleder 
for hvert sitt team. Siw Hege overtok teamlederansvar for Ellen da hun sluttet. Anne Gunn 
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Axelsen, Marianne Aarhus, Silje Vinsevik Smidsrød er med i de ulike teamene. En stor takk til 
dere som er grunnstammen i lovsangen! Takk til Gro Rygg som har vært med. 
 
Anders Urdal har vært teamleder for band med unge voksne musikere sammen med Jonas 
Andersen, Raymond Kvåle, Sigmund Narvestad. Jon Axelsen og Espen Garriott har også ledet 
lovsangen. Takk til dere alle.  
 

«Lov Herren min sjel, tilbe han som kommer med fred.» 
 
For lovsangstjenesten på gudstjenester 
Siw Hege Eikaas, områdeleder 
 
 

ÅRSMELDING FRA HOVEDLEDER FOR BARNE- OG FAMILIEARBEIDET 
 
Gjennom 2022 har vi ikke hatt noen ansatt barne- og familiearbeider som hovedleder for 
barne- og familiearbeidet. Øvrig stab og mange flotte frivillige medarbeidere har bidratt på 
mange ulike måter til at vi likevel har kunnet drive et både disippelgjørende og utadrettet 
barne- og familiearbeid videre. For videre vekst og retning tror vi at både ansettelse av ny 
barne- og familiearbeider og opprettelse av ny ledergruppe for barne- og familiearbeidet vil 
være viktig. Eldsterådet jobber parallelt med begge deler.  
 
Vi ser fra Bibelen at Jesus hadde en særlig omsorg og hjerte for barna. Det er med stor 
takknemlighet at vi erfarer at barna har en sentral plass i menigheten og i våre hjerter. 
Sammen som menighet ønsker vi å gi Jesus videre til dem.  
 
Under kan du lese årsmeldingene fra de ulike områdene innenfor barne- og familiearbeidet. 
Kanskje berører Gud hjertet ditt mens du leser, enten til å bidra som leder eller stå i et særlig 
bønneansvar. Jeg tenker særlig på dere 50+ som kan regnes som «åndelige foreldre» og 
«åndelige besteforeldre». Ta gjerne kontakt hvis du kjenner på noe av dette!  
 
For barne- og familiearbeidet 
André Myhren, pastor 
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ÅRSMELDING FRA SØNDAGSSKOLEN 
 

 
 

Det har vært et spennende søndagsskole-år og vi gleder oss over å se at søndagsskolen nå 
vokser. Dette både i antall barn på samlingene, større trofasthet, og tryggere relasjoner 
ettersom barn og ledere blir bedre kjent! 
 
Søndagsskolen vår følger Awana sitt søndagsskole-opplegg og vi har 3 ulike aldersgrupper:  
Under skolealder (Cubbies), 1.-4. klasse (Sparks) og 5.-8. 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 i 2022 har vært:  
Undervisning:  Eileen Halvorsen, Lisa Axelsen, Julie Johansen, Anders Martin Pedersen,  

Alf Birger Eikaas, Roar Tønnessen, Terje Imeland, Kaia Gjertsen, Tor Alf Høye, 
André Myhren. 

Medledere:  Reidun Vinvand, Anne Marie Askildsen, Trine Myhren, Brede Haugerud,  
Johan Eikaas, Johannes Pedersen, Magnus Pedersen. 

Vikarer:  Nicolai Puntervold, Terje Axelsen, Gro Rygg. 
 
For søndagsskolen 
André Myhren, områdeleder 
 
Regnskap søndagsskolen 
Saldo 1/1  14.277 
Inntekter 2022 6.350 
Utgifter 2022  11.068                    
Saldo 31/12   9.559 
 
For søndagsskolen 
Ernst Høyland 

  



 16 

ÅRSMELDING FRA FAMILIESØNDAG 
 

 
 
På vårsemesteret bestod familiesøndag-komiteen av Håvard Rygg, Nicolai Puntervold og 
Julie Johansen. Familiesøndag-komiteen var ansvarlige for å møtes på forhånd hvor de planla 
familiesøndagens innhold og form. Gudstjeneste inneholdt både litt skuespill og andakt. 
Reidun H. Bilstad og Johannes Pedersen hjalp til med å være søndagsskole maskotene; 
Teddy fra Eplehagen og Even Elefant. Vi hadde 5 familiesøndager på vårsemesteret 2022.  
 
Fra høsten 2022 har André Myhren ledet arbeidet med familiesøndagene. Den første 
familiesøndagen i september ble gjennomført som en bilrebus med oppgaver, spørsmål og 
videoandakt underveis. Endemålet var huset til Fam. Eikaas i Øvrebø, hvor det ble grilling, 
sosialt og aktiviteter. I tillegg til denne søndagen, ble det arrangert 2 «vanlige» 
familiesøndager. Nytt for høsten var skuespillet «Familien Li», hvor vi følger en vanlig familie 
som forsøker å følge Jesus sammen i hverdagens kaos og utfordringer. Skuespillere har vært 
Reidun H. Bilstad, Gro Rygg, Tor Alf Høye, Magnus Pedersen, Synnøve Pedersen og Johannes 
Pedersen. På familiesøndagen i oktober var Eilif Ommundsen møteleder sammen med 
André.  
 
Etter gudstjenesten på familiesøndagene legges det opp til kirkemiddag og aktiviteter. Pølser 
og hamburgere har vært gjengangere. Når den nye ovnen på kjøkkenet kommer helt i orden, 
vil det være muligheter for også å tilberede annen middag. Aktiviteter etter gudstjenestene 
har vært blant annet: bingo, selskapsleker, hoppeslott og påskeeggjakt. 
 
For familiesøndag 
Julie Johansen – områdeleder vår 
André Myhren – områdeleder høst  
 
 

ÅRSMELDING FRA SUPER-TIRSDAG 
 
Vi har hatt supertirsdag 6 ganger i 2022.  
Antall påmeldte har variert fra 20 til rett over 40. De fleste melder seg på i tide, men vi tar 
alltid høyde for at noen kan glemme det til rett før. 
 
Vi koser oss med middag, en god prat, og barna leker sammen. 
Opplever at de som kommer synes det er hyggelig. 
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Vi ønsker at det gjerne skulle komme flere utenfra menigheten, men tenker at det også er en 
fin arena for relasjonsbygging medlemmene imellom.  
Tenker at vi med Supertirsdag er med og skaper trivsel. 
Vi er så heldige at vi har nok medarbeidere. 
 
For Super-Tirsdag 
Inger Kari Tveit, Områdeleder 
 
 

ÅRSMELDING FRA FUN-KLUBBEN 
 

 
FUN-klubbens juleavslutning i desember 

 
FUN er en tweens-klubb for 5-7 klasse, med samlinger annen- til tredjehver fredag. 
Vi starter kvelden med registrering, andakt og noen ganger fellesleker. Etterpå har vi kiosk 
hvor vi selger smågodt og brus.  
 
Vi har hatt ulike aktiviteter etter kiosken, men avslutter vanligvis med kanonball (som er 
veldig populært) i gymsalen, de siste 30-45 min. 
 
Våren 2022 var det mange 7-klassinger som ble erstattet med nye 5-klassinger ved høsten, 
som var en merkbar endring i gruppen. Både vår og høst har det vært en fin og rolig gjeng. I 
høst, var det 8 – 21 barn på FUN. Rekruttering av barn, foregår ofte via kjente til de som går 
på FUN. 
 
Ledere er Stig Muren (ansvarlig), Reidun Vinvand, Morten Breistein, Gunnhild Fjeld Muren,  
Ragnhild Bergstøl og Tor Marius Markussen (når det passer). 
  
For FUN-klubben 
Stig Muren, områdeleder 
  
Regnskap for FUN - 2022 

Beholdning per 01.01.22 21 924 

Inntekter 21 017 

Utgifter 15 768 

Resultat 5 249 

Beholdning 31.12.2023 27 173 
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For FUN-klubben 
Gunnhild Fjeld Muren 
 
 

ÅRSMELDING FRA SPEIDEREN 
 

 
Gruppebilde av Songdalen FSK 1. søndag i advent 

 
Speideråret 2022 ble året da speideren for alvor kom i gang igjen etter korona-perioden, og 
det har vært god aktivitet i alle gruppene – beverspeidere, småspeidere, stifinnere og 
vandrere. I tillegg har det vært noe aktivitet i roverlaget. 
 
De eldste speiderne fra Songdalen FSK deltok sist sommer på landsleiren til KFUK/KFUM på 
Forsand i Sandnes fra 2. til 9. juli. Dette ble en opplevelsesrik leir for alle som deltok, og ikke 
minst var det regn og gjørme som preget leirområdet. En stor takk til lederne som deltok og 
som bidro til å holde humøret oppe. 
 
I 2022 har arbeidet og forberedelsene med felles speiderleir i Kandersteg i Sveits sammen 
med Vågsbygd FSK speidergruppe fortsatt. Det var opprinnelig planlagt felles leir i 2021, men 
denne måtte avlyses på grunn av korona-restriksjonene. Totalt blir det vel 50 speidere og 
ledere som reiser ned til Sveits sommeren 2023, og ca 35 av disse kommer fra Songdalen 
FSK.  
 
I oktober arrangerte speideren på nytt JOTA / JOTI for stifinnere og vandrere sammen med 
Vågsbygd FSK speidergruppe.  
 
Medlemstallet i speideren er gått noe ned i 2022, og speidergruppa hadde ved årsskiftet 
totalt 99 medlemmer.  
 
Speidergruppa har nå en flott ledergjeng bestående av både unge og mer erfarne ledere. 
Nicolai Puntervold, som i flere år har vært med som leder, begynte høsten 2022 i en treårig 
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prosjektstilling i Norges Speiderforbund i Oslo. I styret til Frikirkens Speiderkorps, er det nå 
Johannes Pedersen som er med fra Songdalen FSK.  
 
Saldo på speiderens konto pr 31. desember 2022 var på 324.197,99 kroner, mens det 1. 
januar 2022 var 329.742,90 kroner. Det betyr at driften av speideren i 2022 har gått med et 
lite underskudd på 5544,91 kroner. 
 
For Speideren 
Nils Tore Augland, Gruppeleder 
 
REGNSKAP 2022 
Inntekter 

Arrangementer  90.070,20 
Div. betaling   4.100,00 
Kontingenter  24.174,50 
Leieinntekter kano  5.700,00 
Innbetalt leirkontingent  100.800,00 
Støtte / gaver  27.350,00 
Renteinntekter  154,00 
Sum inntekter  252.348,70 

 
Kostnader 

Arrangementer  73.276,31 
Utstyr 
Diverse driftskostnader 

 35.836,85 
17.491,17 

Lederkontingent  16.380,00 
Landsleir Forsand ++  113.834,28 
Renter og bankgebyrer  165,00 

Sum kostnader  257.893,61 
 

Resultat (negativt)  5544,91 

 
Balanse 

Bankinnskudd pr 01.01.2022  329.742,90 
Resultat (negativt)  5544,91 

Bankinnskudd pr. 31.12.2022  324.197,99 

 
Nodeland 15. februar 2023 
Nils Tore Augland 
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ÅRSMELDING FRA HOVEDLEDER FOR UNGDOMSARBEIDET 
 
Fra høsten 2022 startet Lisa Axelsen og Kaia Fåland Gjertsen som ungdomsarbeidere i 
menigheten. Sammen med André Myhren, har de vært hovedledere for ungdomsarbeidet. 
Vi samarbeider tett og har møter ca. annenhver uke. Videre viser vi til årsmeldingene under 
for de enkelte områdene i ungdomsarbeidet. 
 
For ungdomsarbeidet 
Lisa Axelsen, hovedleder 
Kaia Fåland Gjertsen, hovedleder 
André Myhren, hovedleder 
 
 

ÅRSMELDING FRA CONNECT 
 

  
 

  
 
Connect er ungdomsarbeidet vårt og foregår annenhver fredag for ungdom fra 8.klasse og 
oppover. Connect-kvelden starter med velkomst i døra kl. 19:30. 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 under-temaer. 
Talene blir blant annet holdt av pastor André Myhren, ungdomsarbeider Lisa Axelsen eller 
ungdomsarbeider Kaia Fåland Gjertsen eller noen av våre egne ungdommer, eller så får vi 
besøk fra andre menigheter. De som har talt på Connect i 2022 er: André Myhren, Martin 
Strømme Korsvik, Maria Timenes, Lisa Axelsen, Jon Axelsen og Kaia Fåland Gjertsen.  
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Noen Connect-kveld har vi også noe vi kaller for «dagens Connect» hvor én av ungdommene 
forteller litt om livet sitt sammen med Jesus, eller deler en historie fra sitt liv eller et fint 
bibelvers. 
 
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 nestledersom 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 ungdomsarbeidere og «Connect lederskapsteam». De som har vært med i 
lederskapsteamet i fra høsten 2022 er Lisa Axelsen, Magnus Pedersen, Benjamin Tønnessen, 
Nina Garriott og Kaia Fåland Gjertsen.  
 
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!! 
 
For Connect 
Kaia Fåland Gjertsen, områdeleder 
 
Regnskap for Connect 
Saldo 1/1              37.804 
Inntekter 2022 57.379 
Utgifter 2022      93.558 
Saldo 31/12        1.625 
 
For Connect 
Ernst Høyland 
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ÅRSMELDING FRA KONFIRMANTARBEIDET 
 

 
Stafett på konfirmantleir på Evjetun august 2022 

 
Våren 2022 fortsatte vi med kullet på 25 konfirmanter. En tålmodig og trofast ledergjeng 
gjorde sitt ytterste for å se konfirmantene og formidle troen vår. Dette var et konfirmant-kull 
som slet med å være i ro, og gav oss som ledere noen nye utfordringer. Vi tok en ekstra 
runde med konfirmantenes foresatte i forkant av konfirmantleiren i august. Dette gjorde at 
18 konfirmanter ble med oss til Evjetun. Det ble en fantastisk leir, både for konfirmanter og 
ledere! Godt fellesskap, gøye opplevelser og mange fikk nye erfaringer med Jesus og et 
kristent fellesskap. 
 
I oktober 2022 startet vi med et nytt kull, denne gangen 4 konfirmanter. På grunn av 
størrelsen på kullet, har vi valgt å samarbeide med Hånes Frikirke og Tveit Frikirke, som har 
henholdsvis 5 og 6 konfirmanter i år. Vi har de fleste samlingene sammen og bytter på hvor 
vi er. I år følger vi Alpha sitt opplegg som heter «Ungdoms-Alpha». Dette er et supert 
opplegg med god undervisning og samtalespørsmål. 
 
Ledere skoleåret 21/22:  Lisa Axelsen, Kaia Gjertsen, Johannes Pedersen,  

Nicolas Kristoffer Vinvand, Brede Haugerud, Martine Syvertsen, 
Elin Imeland, Elen Abusdal, Anne Gunn Axelsen,  
Roar Tønnessen og André Myhren.  

Ledere skoleåret 22/23:  Thomas Vinvand, Benjamin Tønnessen og André Myhren 
 
For konfirmantarbeidet 
André Myhren, områdeleder 
 
Regnskap for konfirmantarbeidet 
Saldo 1/1  3.928 
Inntekter 2022   87.000 
Utgifter 2022       88.673 
Saldo 31/12           5.609 
 
For konfirmantarbeidet 
Ernst Høyland 
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ÅRSMELDING FRA TØFF 
 

 
Årets TØFF-tur til «The Send» i Oslo og på Lista 

 

Skoleåret 2021/2022 hadde vi 5 fjorårskonfirmanter med på̊ TØFF. 
Skoleåret 2022/2023 har vi hatt inntil 8 fjorårskonfirmanter med på̊ TØFF, nå etter jul 
fortsetter 2 av dem. 
 
TØFF står for Trening, Øvelse, For Fjorårskonfirmanter. Vi møttes en gang i måneden i 
Kristiansand Frikirke med TØFFere fra hele Agder. 
 
TØFF har fokus på̊ 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.  
 
Ledere for skoleåret 21/22 var Martine Syvertsen, Lisa Axelsen og André Myhren.  
Ledere for skoleåret 22/23 er Martine Syvertsen, Brede Haugerud, Magnus Pedersen og 
André Myhren.  
 
For TØFF 
André Myhren, områdeleder 
 
Regnskap for TØFF 
Saldo 1/1              19.701 
Inntekter 2022 8.100 
Utgifter 2022  3.883 
Saldo 31/12  23.927 
 
For TØFF 
Ernst Høyland 
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ÅRSMELDING FRA SMÅGRUPPER FOR UNGDOM 
 
Høsten 2022 har vi hatt 3 aktive smågrupper for ungdom, tilknyttet ungdomsarbeidet 
Connect.  

- Gruppe 1: Jenter, født 2002-2004. Leder: Lisa Axelsen, Nestleder: Kaia Fåland 
Gjertsen. 

- Gruppe 2: Jenter, først 2004-2007. Leder: Julie Johansen, Nestleder: Elise Haaverstad. 
- Gruppe 3: Gutter, født 2005-2007. Leder: André Myhren.  

 
Våren 2022 var det ytterligere én smågruppe for gutter, som ble oppløst/slått sammen med 
den andre gruppen for gutter etter sommeren, grunnet fraflytting o.l. 
 
På nyåret 2023 er det også skjedd litt omrokeringer i jentegruppene.  
 
Smågruppene møtes jevnlig (ca. annenhver uke) enten i hjemmene til hverandre eller i 
Songdalen Frikirkes lokaler. Kveldene har en tidsramme på 1,5-2 timer. Her deler vi oppturer 
og nedturer fra hverandres liv, bygger relasjoner, ber sammen og spiser noe godt. Gruppene 
får også et opplegg, basert på taler og taleserier fra Connect. Lisa Axelsen lager 
gruppeopplegg knyttet til Connect, med mål om at gruppene har et nytt opplegg å gå 
gjennom hver gang de møtes.  
 
I gruppene står relasjonsbygging og trening av nestledere (som senere kan bli ledere) i fokus, 
så vi på sikt kan starte flere grupper og smågruppemiljøet kan vokse. Mange av 
smågruppelederne har også tatt deler av, eller hele, smågruppekurset vi arrangerer i 
Songdalen Frikirke. Våren 2023 holdes modul II og III av kurset nok en gang.  
 
For smågrupper for ungdom 
Lisa Axelsen, områdeleder 
 
Regnskap smågrupper ungdom og unge voksne 
Saldo 1/1  8.403 
Inntekter 2022         8.625 
Utgifter 2022              1738              
Saldo 31/12         15.290 
 
For smågrupper for ungdom og unge voksne 
Ernst Høyland 
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ÅRSMELDING FRA HOVEDLEDER FOR UNGE VOKSNE-ARBEIDET 
 
Jeg, Julie Johansen har vært hovedleder for ung voksen arbeidet, våren og høsten 2022. 
Etter sommeren gikk jeg opp i stilling fra 15% til 20% for å fokusere mer på ledertrening. 
Mine ansvarsområder er blant annet ung voksen storsamlingene kalt "Ung Voksen Hjem" 
som jeg leder sammen med et team som består av andre unge voksne. I tillegg har jeg vært 
ansvarlig for smågruppene, samt hatt andre relevante oppgaver og møter rettet mot denne 
aldersgruppen.  
 
Det vi har sett skje i ung voksen-arbeidet i 2022 er at flere ønsker å være en del av en 
smågruppe, og vi har fått flere utenfor Songdalen til å bli kjent med menigheten gjennom 
Ung Voksen Hjem. 
 
For unge voksne-arbeidet 
Julie Johansen, hovedleder 
 

ÅRSMELDING FRA 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. I 
løpet av 2022 har vi hatt muligheten til å møtes 11 ganger til sammen med både vår- og 
høstsemesteret. Det første møtet vi hadde var et fellesmøte for unge voksne som både 
Songdalen, Hånes og Kragerø Frikirke arrangerte sammen.   
 
Vi har et lederskapsteam for arbeidet som møtes jevnlig for å planlegge møtene. 
Lederskapsteamet består av: Camilla P. Kvåle, Endre Ommundsen, Julie Johansen og 
Sigmund Narvestad (fra høsten 2022).  
 
Vi åpner dørene kl.18.15, mens selvet møtet starter kl.18.30. Møtet består av et par 
lovsanger, en undervisnings bolk og kveldsmat/middag etter undervisningen. Vi har hatt 
ulike undervisere gjennom året. De som har hatt undervisningene har vært: Serine Viste, Alf 
Birger Eikaas, André Myhren, Maria Timenes, Jon Axelsen og Julie Johansen. På møtet vi 
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hadde i august sammen med Kragerø og Hånes talte både Stian Hansen og Håvard Haugland. 
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 på møtene. Fokuset er å disippelgjøre og skape et 
fellesskap blant unge voksne. 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. 
Vi har også oppmuntret de som pleier å gå på Ung Voksen Hjem til å være med på et 
ledertreningskurs som heter Akademiet. I tillegg oppmuntrer vi de unge voksne til å være 
med gudstjenester som skjer på søndagene med flere generasjoner sammen.  
 
 
For Ung Voksen Hjem 
Julie Johansen, områdeleder 
 
Regnskap Ung Voksen Hjem 
Saldo 1/1  4.608 
Inntekter 2022 9.450 
Utgifter 2022  7.760 
Saldo 31/12  6.298 
 
For Ung Voksen Hjem 
Ernst Høyland 
 

ÅRSMELDING FRA SMÅGRUPPER FOR UNGE VOKSNE 
 
Høsten 2022 har vi hatt 3 aktive smågrupper for unge voksne. 

- Gruppe 1: Jenter, født 1997-2000. Leder: Lisa Axelsen, Nestleder: Kaia Fåland 
Gjertsen. 

- Gruppe 2: Gutter, først 1993-1997. Leder: André Myhren, Nestleder: Anders Urdal. 
- Gruppe 3: Gutter, født 1998-2000. Leder: Sigmund Narvestad, Nestleder: Jonas 

Andersen.  
 
I vår hadde vi to jentegrupper for unge voksne. Utpå høsten ble det litt forandring i 
smågruppene blant disse damene/jentene. Noen reiste bort og vi valgte å splitte en av 
smågruppene, halvparten gikk til den andre unge voksen-jentegruppen og den andre 
halvparten gikk til en av ungdoms-jentegruppene.  
 
Smågruppene går gjennom en smågruppeplan eller finner sitt eget opplegg. Refleksjoner 
over liv og taler er noe som samlingene består av, i tillegg til at det er bønn og bruk av 
bibelen. Samlingene kan variere noe fra gang til gang.  
 
For smågrupper for unge voksne  
Julie Johansen, områdeleder 
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ÅRSMELDING FRA MENTORING 
 
Høsten 2022 startet vi med å introdusere hva mentoring er, for å kunne starte opp med 
mentoring på vårsemesteret i 2023. Den 23. november hadde vi et introduksjonskurs om 
mentoring hvor vi fikk besøk av Anders Myklebust fra Hamar. Han fortalte om Hamar Frikirke 
sine erfaringer og opplevelser fra mentoring og gav oss gode tips til hvordan mentorskap 
skal se ut. Deretter snakket Julie Johansen videre om hvordan mentoring kan se ut i praksis. 
 
Vi arbeider nå med å rekruttere både mentorer og unge som ønsker mentor. Dersom du er 
interessert eller spørsmål, kan du ta kontakt med Julie Johansen. 
 
 
For mentoring 
Julie Johansen, områdeleder 
 
 

ÅRSMELDING FRA HOVEDLEDERE FOR 65+-ARBEIDET 
 
Det har dessverre ikke vært aktiviteter i 65+ i året som har gått. Vi har hatt en opplevelse av 
at kveldsmøtene med bibelundervisning har fylt et visst behov hos 65+ men ønsker gjerne å 
få til noe mer dersom noen har ideér og tanker om dette. 
 
For 65+-arbeidet 
Elin og Terje Imeland, hovedledere 
 
 

ÅRSMELDING FRA RESSURSLEDER FOR SMÅGRUPPER 
 
Smågrupper er et viktig fokusområde for oss som menighet. Vi tenker at vi som menighet i 
hovedsak bygger på tre former for fellesskap: storfellesskapet, tjenestefelleskapet og 
småfellesskapet. 
 
Når vi opplever at vi vokser som menighet og flere mennesker kommer til, er det umulig for 
pastor og ledere å ha full oversikt og følge opp den enkelte. Derfor har vi troen på de mindre 
gruppene hvor den enkelte kan bli sett, dele av sitt liv og stå sammen med en liten gjeng 
som hjelper hverandre å følge Jesus i hverdagen. For å være veldig tydelig: vi anbefaler ALLE 
som går i Songdalen Frikirke å bli med i en smågruppe. 
 
Gruppene møtes på ulike dager og til ulike tider. De er også ulikt sammensatt av mennesker 
og alder. I 2022 har vi hatt følgende grupper: 
 
3 ungdomsgrupper (se egen årsmelding) 
3 unge voksen-grupper (se egen årsmelding) 
 
7 voksengrupper: 
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1. Blandet gruppe. Ledere: Sølve Vinvand, Ole Tom Abusdal 

2. Blandet gruppe. Ledere: Nils Tore Augland, Trine Bakken Myhren 

3. Blandet gruppe. Ledere: Alf Birger Eikaas, Siw Hege Eikaas  

4. Blandet gruppe. Leder: Kenneth Andresen 

5. Blandet gruppe. Ledere: Tone Høye, Tor Alf Høye 

6. Blandet gruppe. Ledere: Håvard Rygg, Jon Ivar Frustøl 

7. Blandet gruppe. Ledere: Siv Linda Vikse Jonassen, Johan Olaf Vikse Jonassen  

Selv om dette er årsmelding for 2022, vil jeg også legge til at vi nå i mars 2023 starter opp 
ytterligere to grupper. Dette er manne- og dame-grupper. Ledere er henholdsvis Alf Birger 
Eikaas og Siw Hege Eikaas. Ta kontakt med dem om du er interessert! 
 
2 bønnegrupper: 

1. Kvinner, mandag morgen. Leder: Nina Stomnås 

2. Blandet gruppe, mandag kveld. Leder: Kari Haugsvær 

For smågruppearbeidet 
André Myhren, ressursleder 
 
 

ÅRSMELDING FRA RESSURSLEDER FOR FORBØNN OG SAMTALE 
 
Første del av 2022 var fortsatt noe preget av coronarestriksjoner vi måtte forholde oss til. Vi 
gjennomførte likevel forbønn med munnbind og 1 meters avstand inntil ting normaliserte 
seg utover vinteren.  
 
Til sammen var det tilbud om forbønn på 11 gudstjenester på våren og 10 gudstjenester på 
høsten.  
 
Vi har hatt to fellessamlinger for medarbeiderne - i mars og oktober.  
Den ene samlingen tok vi opp temaet «Skam» og den andre gangen delte Jane Westlund 
noen tanker om bønn. Målet med disse samlingene er å inspirere hverandre, dele tanker og 
utfordringer og kjenne at vi står sammen i denne tjenesten.  
 
Oftest er det fra 2-4 som benytter seg av tilbudet om forbønn på hver gudstjeneste. 
Vi er 6-7 faste forbedere, men opp til 12-13 forskjellige har vært med en gang innimellom.  
Vi har i tillegg til forbønn ansvar for bønnestasjonene. Inntrykket vårt er at bruken av disse 
under gudstjenestene er blitt mer og mer en naturlig del av gudstjenestene.  
 
Vår lille ledergruppe består fortsatt av Elin Imeland, Åsfrid Beeder og Tone B. Høye 
 
For forbønn og samtale-tjenesten 
Tone Høye, ressursleder 
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ÅRSMELDING FRA RESSURSLEDER FOR LEDERUTVIKLING 
 
Den viktigste arenaen for lederutvikling og disippelgjøring skjer i en-til-en-relasjonen hvor en 
som allerede har gått en vei på et område, velger å gå sammen med en annen. For deg som 
har en lederoppgave eller tjeneste i menigheten oppfordre jeg deg til å tenke: Hvem kan jeg 
investere i? Hvem kan jeg gi videre til av det jeg har lært og erfart?  
 
I tillegg til dette så har vi som menighet valgt å satse på noen programmer for ledertrening.  
 
Speideren jobber målrettet med ledertrening gjennom patruljefører- og patruljeassistent-
systemet. Mange tidligere, er nå med som både hjelpeledere og ledere. 
 
Connect har en team-lederstruktur hvor alle ledere og nestleder av de ulike 
tjenesteteamene får ekstra oppfølging og har egne ledersamlinger. 
 
I smågruppearbeidet jobber vi stadig med å utvikle nye ledere. Her er tankegangen om at 
hver gruppe bør ha en leder og en nestleder viktig. Smågruppelederne samles til halvårlige 
ledersamlinger, i tillegg til at vi arrangerer smågruppelederkurs for alle nye 
smågruppeledere. Vårt smågruppelederkurs baserer seg på materiale fra Salt Bergenskirken 
og består av tre ulike moduler. I løpet av hvert skoleår gjennomfører vi alle tre modulene.  
 
30. november arrangerte menighetsrådet lederfest for alle med en frivillig oppgave i 
menigheten. Kvelden bestod av deilig mat fra Lotus, undervisning fra Thea Frøystad i FriBU 
om viktigheten av relasjoner, quiz og kake.  
 
Til slutt vil jeg vise til og anbefale vår fredags-bibelskole i Kristiansand Frikirke: «40-dager». 
En utmerket mulighet til å utvikles som etterfølger av Jesus, gjennom ett eller to skoleår. Se 
egen årsmelding under. 
 
For lederutvikling 
André Myhren, ressursleder 
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ÅRSMELDING FRA 40-DAGER 
 

 
 
Ledergruppa: 
Lasse Harv, leder 
Tove Nordbø Knutsen 
Gunn Berg Flå 
 
Møter og oppslutning i 2021-2022 
Vi har hatt 40 kursdager for år 1 og år 2.  
Stabssamlinger: 8 + stabstur til Grosås 
Ledersamlinger: 8. 
Medarbeiderfest: 2 
46 deltakere begynte i august på år 1. 
16 deltakere begynte i august på år 2. 
Stab: 24 frivillige 
 
Vi har for første gang gjennomført år 2 uten et opphold pga Covid-19!  
Flere av årets deltakere på år 2 var også på kurset forrige skoleår og starter opp på nytt igjen 
pga. mange avlysninger. Vi hadde veldig mange søkere til år 1 og valgte å utvide gruppene 
fra 6 til 7 deltakere for at alle skulle få plass på kurset. 
Som tidligere er det et stort mangfold blant deltagere når det gjelder alder, kristen erfaring, 
kirkebakgrunn og personlig historie. 
 
Det har vært flott å være en stor gjeng i kirkesalen om morgenen til tilbedelse og bønn. 
Stasjonene (velsignelse, forbønn, lystenning, sekk med stein og knelebenk) blir flittig brukt 
og det er mye vandring i kirkesalen under tilbedelsen.  
Undervisningen har vært veldig god både på år 1 og 2. Ved samlingen til lunsj med både år 1 
og 2 er det høyt lydnivå med mange gode samtaler der noen blir inspirert til å gå på år 2 når 
de får høre hvor bra undervisningen er.  
 
Vi har en fantastisk stab som stiller opp og hjelper til når og hvor det trengs!  
Så gir vi all ære til Gud som har gjort det mulig for oss å ha dette kurset og takker Han for at 
vi får være en del av det! 
 
For 40 dager 
Tove Nordbø Knutsen, ledergruppa 
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