Årsmelding
2018

Årsmøte lørdag 02.mars 2019
Styret vil takke frivillige og ansatte som har gått inn og tatt ansvar i forskjellige oppgaver og tjenester
i Norkirken Grimstad i det året som har gått. Vi er takknemlige for den innsats som er lagt ned, og
den trofasthet som kommer frem i det arbeidet som dere gjør i fellesskapet.
Vi ønsker Guds rike velsignelse over hver enkelt medarbeider. Vi ber Gud om at arbeidet som skjer i
Normisjon, må være byggesteiner i Guds rike og dermed føre mennesker til Jesus Kristus.

Årsmelding 2018 for Norkirken Grimstad

Medlemmer
Norkirken Grimstad hadde 182 medlemmer pr. 31.12.2018. I 2018 har totalt 11 nye medlemmer
meldt seg inn, mens 8 medlemmer er utmeldt/slettet.
Tre barn har blitt døpt i Norkirken Grimstad i 2018: Olai Soldal, Avelina Helland Omre og Lukas
Emanuel Solberg.

Hovedstyret:
Knut Hernes:

Styreleder (medlem i Forretningsutvalg, FU)

Oddbjørn Haugeto:

Styremedlem og nestleder (medlem i FU)

Hilde Frivold:

Styremedlem (medlem i FU)

Hugo Loftesnes Pettersen:

Styremedlem, referent

Kristin Øfsdahl Haga:

Styremedlem

Ingunn Skutlaberg Valbø:

Styremedlem

Harald Bergem:

Styremedlem

Stig Tore Aaberg:

1. varamedlem, møtt fast i styret

Karen Landmark:

2. varamedlem, møtt fast i styret

Johnny Egilstad:

3. varamedlem, fast i styret

Andre tillitsverv:
Regnskapsfører:

Solveig Eriksen

Kasserer:

Steinar Rettedal frem til juni 18, Frid Sissel Reiersølmoen fra juli 18

Revisorer:

Eivind Briseid og Ingolf Harkestad

Hovedstyret har siden forrige årsmøte avholdt 10 styremøter og behandlet 79 saker i 2018.
Styret har arbeidet bl.a med følgende saker:
•
•
•

Drift av menigheten.
Bygging av nytt kirkebygg
Inkludere og involvere vår nye pastor Åge Løsnesløkken i styrearbeidet
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Stab
Staben har i 2018 bestått av følgende:
• Kurt Hjemdal – seniorpastor (fram til 1. oktober)
• Åge Løsnesløkken – pastor (fra 1. oktober)
• Morten Høie – ungdomspastor i 50%. Fra sommeren 25% (og 25% permisjon)
• Hildegunn Garnes Reigstad – lovsangspastor. Fra våren 2018.
• Hilde Holmesland – ungdomsarbeider i 20%. Fra sommeren.
• Randi Stolpe – ettåring i 100% fram til sommeren.
• Hanna Kinn Bjørnøy – ettåring i 100% fra sommeren.
Kurt Hjemdal har som seniorpastor hatt hovedansvaret frem til 1. oktober for gudstjenestene, med
oppfølging og koordinering. Han har vært gudstjenesteleder og forkynner på en del gudstjenester.
Han har også deltatt i 60+-arbeidet og hatt bibeltimer gjennom året. Hjemdal følger også opp en del
eldre med hjemmebesøk.
I påvente av ny pastor har Hjemdal også hatt de administrative oppgavene knyttet til prestetjenesten
og gudstjenestene.
Åge Løsnesløkken startet i oppgaven som pastor 1. oktober.
Morten Høie hadde som ungdomspastor hovedansvar for F13 frem til sommeren. Etter sommeren
har Hilde Holmesland hatt hovedansvaret for F13. Høie har i stedet hatt hovedansvaret for Norkirkens
konfirmantarbeid. Han deltar innimellom på gudstjenester med forkynnelse, ledelse og leder
konfirmantenes gudstjenestedeltakelse.
Randi Stolpe og Hanna Kinn Bjørnøy har vært ettårig, hhv. vår og høstsemesteret. Ansvar inn mot bl.a.
barn- og ungdomsarbeid, bl.a F13. Har også bidratt på andakter o.l.

Nettsidene og andre informasjonskanaler
På Norkirken Grimstads nettside www.norkirkengrimstad.no la vi i 2018 ut til sammen 23
nyhetsartikler. På nettsidene ligger dessuten arrangementskalender, diverse organisasjonsinformasjon, med mer. Kjellfrid Straume er hovedansvarlig for arbeidet med nettsiden. Pastor er
ansvarlig redaktør. Åge Løsnesløkken overtok etter Kurt Hjemdal 1. oktober. Løsnesløkken publiserer
også stoff på siden.
Vi har egen Facebook-side: Norkirken Grimstad. Her poster vi gjerne påminnelser om arrangementer,
m.m. Åge Løsnesløkken overtok som administrator for Facebook-siden etter Kari Omre i høst. Kjellfrid
Straume har også administratortilgang.
Rundt månedsskiftet sender vi ut e-post med oversikt over gudstjenester og andre arrangementer
kommende måned. Vi annonserer kommende ukes arrangementer i Grimstad Adressetidende hver
lørdag. Kjellfrid Straume er hovedansvarlig for program-e-poster og avisannonser.
Ved semesterstart har Norkirken Grimstad ved pastor sendt ut nyhetsbrev og semesterprogram per
post til medlemmer som ikke har e-post. Styret sender ellers ut møteinnkallinger og brev til
medlemmene per e-post og post etter behov.
Kjellfrid Straume
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Gudstjenestene
Ukens gudstjeneste i Norkirken er det sentrale møtepunktet i menighetens liv. Her samles alle aldre
og de fleste grupper i menigheten. Aldersspennet på gudstjenestedeltakerne er fra 0 til 95 år på
mange av gudstjenestene, og gudstjenestesøkningen er økende. På de fleste gudstjenester utenom
familiegudstjenesten er det eget opplegg for barna (Kjempegjengen i to grupper og Tweens).
De fleste medlemmene har en tjeneste knyttet til gudstjenesten, slik at en rekke medlemmer er aktive
hver søndag. Noen oppgaver er av praktisk art, men en del av medlemmene medvirker også som
gudstjenesteledere, talere eller nattverdutdelere. Sang og musikkarbeidet ledes av menighetens egne
medlemmer.
De fleste gudstjenester følger Den norske kirkes tekstrekke, og som tidligere år har det vært
gudstjeneste fire søndager i måneden de fleste måneder fra januar til juni og fra september til
desember. Sommeren har sitt eget opplegg.
Familiegudstjenestene følger Søndagsskoleforbundets opplegg «Sprell levende» og tekstene i dette
opplegget.
Fra nyttår 2018 ble det innført en ordning der alle medlemmer på omgang tar ansvar for kirkekaffen.
Dette er en viktig tjeneste som bidrar til samtale og fellesskap i etterkant av gudstjenestene. Ved
kirkekaffen kan en blant annet komme i kontakt og inkludere nye gudstjenestedeltakere.
2018 har vært preget av at Norkirken flyttet inn i nye lokaler i Østerhus. Åpningsgudstjenesten første
søndag i advent samlet ca. 500 deltakere til åpnings- og festgudstjeneste. Det har vært knyttet noe
spenning til om gudstjenester og arrangementer vil få flere eller færre besøkende etter at en flyttet ut
av byen. Erfaringen de to første driftsmånedene er at antall deltakere har økt.
Åge Løsnesløkken

Søndagssamlingene
Møtene/gudstjenestene gjennom 2018 har vært ledet av bl.a. disse (alfabetisk rekkefølge): Linda
Aaberg, Stig Tore Aaberg, Kjetil Haga, Kurt Hjemdal, Morten Høie, Svein Lilleaasen, Åge Løsnesløkken,
Ragnhild Solem Midtbø, Kari Omre, Hildegunn Reigstad og Frid Sissel Reiersølmoen.
Av ulike møter avholdt kan nevnes: Felles gudstjeneste med andre menigheter, gudstjenester,
misjonsmøter, bibeltimer, høstbasar, og juletrefest.
Ulike tjenesteteam er knyttet til søndagssamlingene, bl.a. egen musikk-gruppe. I tillegg til dette finnes
enkelte arbeidskomiteer for særskilte arrangementer, som f.eks. Høstbasaren.

Cellegrupper/bibelgrupper/disippelgrupper
I 2018 har 13 cellegrupper vært i gang med ca. 100 deltagere til sammen. Det er blitt dannet tre nye
cellegrupper i løpet av 2018. Gruppene møtes med forskjellig hyppighet, noen hver 2.uke, noen hver
3. uke og noen hver måned.
Noen bruker søndagens tekst, andre har lest bøker i fra Bibelen, og andre har brukt ulike opplegg som
f.eks Cd eller apper med opplegg for smågrupper.
Cellegruppeteamet har bestått av Elisabeth Moksnes Dørdal, Kristin Haga og Ingunn Skutlaberg Valbø
frem til desember 2018. De avsluttet denne tjenesten.
Teamet har jobbet med planlegging og har hatt bønn for cellegruppearbeidet.
Ønsker for 2019: Ny inspirasjonssamling for cellegruppene. At flere nye grupper skal opprettes og at
flere blir så mange at de deler seg. Vi ønsker oss at kirkefremmede inn i gruppene.
Elisabeth Moksnes Dørdal
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Forbederteamet
Disse har vært med:
Arnulf Torp
Reidunn Nyberg
Sven Magne Løvik
Gunn Linjord Vold
Kari Omre ( høst )
Birgit Frantzen.
Forbederteamet har også i 2018 hatt som oppgave å be for menigheten og for enkeltmennesker som
ønsket det.
Vi har deltatt under gudstjenestene kl 17. med fellesbønn, bønnevandring og tilbud om forbønn for
den enkelte.
Birgit har hatt ansvar for bønnevandring, og organisert ”bønneringen” ( to som ber i forkant av
gudstjenestene i Norkirka )
Vi har deltatt på 8 gudstjenester på våren og 8 på høsten.
Undertegnede har avsluttet som leder og Birgit som bønnevandringansvarlig. Det blir nå opp til
hovedstyret å orgenisere bønne- og forbønnstjenesten videre i menigheten.
Gunn Linjord Vold

Diakonien
Diakonien er en viktig side av menighetens liv. Den utfolder seg på en rekke områder i Norkirken
Grimstad.
Barne- og ungdomsarbeidet er en viktig diakonal tjeneste idet den gir barna og de unge et godt
miljøtilbud i trygge rammer.
Eldrearbeidet i 60+ er også et viktig diakonalt tilbud. Her får eldre sosial kontakt, bevertning og
omsorg og mange får mulighet til å bruke seg selv i en tjeneste for andre. Flere stiller opp i
kjøretjeneste for å hente eldre som ikke ellers ville kunne være med.
Andaktsteamene som besøker Frivolltun, Bergetun og Berge gård med jevne mellomrom er både en
evangeliserende og diakonal tjeneste. To team fra Norkirken under ledelse av Reidar Akselsen og Aage
Bryn er med i en tverrkirkelig innsats med andakt, sang og samtale.
Besøkstjenesten er også viktig. Flere av menighetens eldre og syke blir besøkt og i noen tilfelle med
fast nattverdbetjening, noe som er viktig for mennesker som ikke lenger kommer seg på gudstjeneste.
Karen Landmark har et stående tilbud om sjelesorg og samtale for de som måtte trenge det.
Gunnar Frivold og Lars Gundersen har ansvar for å ordne med bårebukett/krans når noen i
menigheten går bort og skal begraves. Solveig og Tor Øivind Eriksen har ansvar for blomsterhilsener til
menighetens eldste før jul. Og Signe og Lars Gundersen har ansvar for å ordne med blomsterhilsen til
de som fyller 80, 90 og 95 år.
Også Bryggekapellet fortjener å nevnes. Her er Norkirken representert med faste verter.
Ikke alle har råd til å feire jul med alt det som kreves. Her gjør noen av våre medlemmer en
fortjenstfull innsats for å komme disse til hjelp, og hele menigheten involveres i å gi gaver eller penger
til gjennomføringen.
Noen er også aktivt engasjert i arbeidet for å integrere og hjelpe våre nye landsmenn. Reidar Akselsen
har en nøkkelrolle i den sammenheng.
Kurt Hjemdal
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Dåpsoppfølgingen
Menigheten fikk tre nye dåpsbarn i 2018: Olai Soldal, Avelina Helland Omre og Lukas Emanuel
Solberg.

Sprell aktivitetsklubb
Sprell er et lavterskel-tilbud for barn i alderen ca. 3–8 år. Vi har samlinger 1-2 ganger i måneden.
Samlingene varer ca. 1,5 time og avsluttes med kveldsmat.
Vi har hatt korøvelser fra januar til sommeren, der vi også har vært med å opptre på en
familiegudstjeneste. I høst har Sprell gått fra å være et barnekor til å bli en aktivitetsklubb med
forskjellige aktiviteter, som f.eks bakedag, fuglekasselaging og «lage-dag». Vi har fortsatt kor og dans.
Til åpningshelgen fikk Sprell opptre med 2 sanger og en dans.
Vi er en gjeng med foreldre som bidrar med å ha ansvar. hver gang vi møtes har vi en liten andakt og
kveldsmat. vi har ca 20 barn innom hver gang.
Formålet med aktivtetsklubben er å være fellesskapsbyggende, at barna kan gjøre noe gøy sammen,
og at det skal være et lavterskel-tilbud som kan åpne opp for at nye mennesker blir kjent med
Norkirken og Jesus.
Ingunn Skutlaberg Valbø

Kjempegjengen
Kjempegjengen er Norkirkens søndagsskoleopplegg som følger gudstjenestene. Barna er sammen
med de voksne fra begynnelsen av gudstjenestene og under nattverd og bønn mot slutten av
gudstjenestene.
På Kjempegjengen benyttes søndagsskolens «Sprell Levende»- opplegg. Opplegget gir gode
muligheter for variasjon og fungerer veldig bra. En samling kan bestå av skattkiste, lystenning, sang,
andakt (skuespill, drama, dukketeater, lysbildefortelling ol), bønn og en aktivitet (perling, tegning,
leiker, konkurranser ol). Førskolebarn og skolebarn har hvert sitt opplegg på hvert sine rom. Vi har en
voksenleder på førskolegruppa og to voksenledere på skolebarngruppa hver gang. Vårt mål er å
stimulere til at barna utvikler en sunn og trygg tro. Vi opplever at barna stortrives.
Det er kjempemye liv på Kjempegjengen, og det er vi kjempeglade for:) Det er ikke uvanlig med opptil
40 barn per samling. Gruppa med skolebarn er litt større enn førskolegruppa fortsatt, men vi gleder
oss over at nye medlemmer kommer til! Vi er som nevnt tre voksne som har ansvaret for hver samling
og til sammen i underkant av 20 voksne med i arbeidet. Vi ønsker å takke trofaste voksne som er med
i dette arbeidet.
Kristian Øie Pedersen

Shine Kids
Vårsemesteret 2018 ble det siste for hobby-og aktivitetsklubben Shine Kids. Etter 25 år var det
enighet om å applaudere nye tilbud til barn i Norkirken.
På Shine Kids har barn i alderen 10-13 år møttes til samlinger annenhver mandag kl 17:30-19:00.
Vårsemesteret 2018 hadde vi 8 samlinger med en trofast gjeng på 6 gutter. Som andakter benyttet vi
Viggo for Tweens, som er et opplegg rettet for barn i denne alderen utarbeidet av Misjonsforbundet
Ung. Opplegget bestod i å se en filmsnutt sammen før vi samtalte om temaene. I tillegg hadde vi
hobbyaktiviteter og leker. Guttene ga uttrykk for at samlingene var viktige for dem.
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Vi har hatt mange fine samlinger og det har har vært flott å se at barna har trives. Noen av barna har
ikke hatt annen tilknytning til Norkirken enn dette. Som ledere håper vi å se noen av dem igjen på
F13. Til slutt en stor takk til foreldre og andre i menigheten som har stilt opp og hjulpet ved behov.
Det siste semesteret var Norkirkens ettåring Randi Stople, med som leder i tillegg til Johnny Egilstad
og Frid Sissel Reiersølmoen.
Frid Sissel Reiersølmoen

Piffi 2018
Piffi er en korgruppe for 10-15 åringer. Vi har nå hatt vårt første driftsår og har fått vært med på mye
spennende. Vi har i 2018 hatt 11 betalende medlemmer siden vi inngikk et samarbeid med
lovsangbandet fra F13. I tillegg til våre faste korister søker vi å innlemme flere unge til
lovsangstjeneste når vi er ansvarlig for det.
Koret har hatt 27 øvelser på ukedager. I vår var øvelsesdag tirsdag, i høst mandag.
Koret har sunget på 10 arrangementer. Hovedsakelig deltar vi som forsangere og korgruppe på
vanlige gudstjenester. I 2018 må fremheves at vi deltok på grunnsteinsnedleggelse i april og åpning av
vårt nye bygg i desember.
I april hadde vi et samarbeid med Grimstad Soul Children som bestod av 3 øvelser og en opptreden.
Oslo Soul Children festival var et høydepunkt for oss. 8 deltakere og en leder dro til Oslo med en helg
full av opplevelser sammen med 2000 andre glade sangere.
Vi sendte også en leder til Soul Leader conference i vår.
De store utgiftene våre er i hovedsak knyttet opp til festivalen i Oslo.
Lederne har vært Hilde K Delin (dirigent) og Ragnar Kortner (pianist og lovsangsansvarlig)
Regnskap Piffi 2018

Kontigenter
Turer
Materiell
Tilskudd
Sum
Underskudd

Inntekt
550
12540
8040
21130

utgift
500
26626
519
27645

6515

Hilde Kristin Delin

Tweens
Tweens er et tilbud til de eldste barna, fra 5. klasse og opp mot konfirmasjonsalderen. Vi går ut
samtidig med Kjempegjengen og holder til i rommet rett opp trappa, eller i F 13 rommet når vi er
mange. Antallet varierer mellom 4 til 15, men normalt er vi rundt 10 ungdommer, en fin og stabil
gjeng, og det er god stemning.
Vi leser søndagens tekst sammen og prater litt rundt denne. Noen ganger i form av en andakt, andre
ganger jobber de i grupper med teksten selv. Det er populært med en quiz eller konkurranse, noen
ganger lager de oppgavene selv, noe som gir et ekstra godt innblikk i teksten. En spiselig premie blir
alltid tatt godt imot!

Side 7 av 17

Årsmelding 2018 for Norkirken Grimstad
Vi avslutter samlingene med en lek eller konkurranse, de kommer ofte med forslag selv. Vi går samlet
ned til nattverd, syns det er fint at de får med seg det fellesskapet. Det oppleves svært givende å få
gleden av å bli kjent med disse tweensene, og lære dem å kjenne! Ledere høsten 2018 og våren 2019
har vært Hanna Kinn, Olav Dørdal, Bodil Heimdal, Tonje Teistedal, Linda og Stig Tore Aaberg.
Bibelgruppe for tweensjentene
Bibelgruppe for tweensjentene er et tilbud som fortsatte i 2018 og 2019. Vi har samles i hjemmene til
jentene, men vil fra 2019 samles i Norkirken siste torsdag i måneden klokken 18-20. Målet for dette
tilbudet er at jentene skal få en arena de kan bli litt bedre kjent enn de rekker en søndag på
gudstjenesten. Vi ønsker at de skal kunne bygge relasjoner og bli trygge før de skal videre på F 13.
Noen ganger har lederne regien, men andre ganger får vi besøk utenfra. Vi har en andakt, eller
bibelstudie første delen, deretter spiser vi og prater sammen. Det oppleves fint å være i dette
arbeidet, vi er heldige som får et innblikk i deres liv og hverdag der de får muligheten til å dele sin tro
og sine tanker med hverandre.
Ledere 2018-2019 er Maria Vålandsmyr, Anne S. Harkestad, Grethe Valle og Linda Aaberg.
Linda Aaberg

Årsrapport F13 2018
F13 har samlinger hver fredag med unntak av ferier. Vi har vært mellom 40 og 80 ungdommer innom.
Samlingene består av møte med lovsang og andakt, kiosk og aktiviteter. I tilegg har vi hatt
utkledningskvelder, basar til inntekt for kompis, grill en kristen, bilrebus, sommerparty, cup i hallen og
mye god tid til spilling og sosialt. Det er verdt og merke seg at Grab the mic er en slager.
Styret bestod våren 2018 av: Styreleder Frida S. Benestveit, Simen B. Haugeto, Stine S, Lie, Sivert
Underdal og Daniel Jacobsen.
Høsten 2018 bestod styret av: Styreleder Frida S. Benestveit, Stine Sandkleiv Lie, Sivert Underdal,
Jøran Hommersand, Daniel Jacobsen, Eline Haugeto, Emma Rindli og Maria Reiersølmoen.
Oppfølgingen av styret har Morten Høie (vår 18) og Hilde Holmesland (høst 18) hatt ansvar for.
Sammen med ettåringene Randi Stople (vår 18), Hann Kinn Bjørnøy (høst 18) og voksenleder Eirik
Espeland.
Styret har ansvar for program og gjennomføring av fredagskveldene og F13 styremøter. Styret har i
året som har gått lagt ned mye tid og engasjement i å arrangere F13.
Voksenledere i 2018: Nina Jacobsen, Jan Igland, Hilde Holmesland, Andreas Reiersølmoen, Randi
Stople(vår), Hanna Kinn Bjørnøy(høst) og Eirik Espeland. De legger ned en fantastisk innsats for
ungdommene.
Talere/andaktsholdere: Det har vært talere/andaktsholdere til vært møte. Ungdomspastor Morten
Høie har hatt en del av disse. Itilegg har vi hatt besøk av flere dyktige andaktsholdere i løpet av året.
Både fra Norkirken, Bibelskolen og andre menigheter i byen. Vi har hatt ulike taleserier, og
andaktsholderne har fått ulike temaer og tale ut fra.
Turer: Vi har også i år hatt mange fine turer. Vintertur til Gautefall, sommertur til Danmark og
sommeravsluttning til Bjørkos. I tilegg deltar vi med vår egen CAMP F13 på menighetsweekend. Dette
er en tur som er blitt veldig populær.
Lovsangsbandet har gjort en stor innsats og ledet lovsang på F13. Det er ettåringene i menigheten
som har ansvar for dette. Randi Stople ledet bandet våren 2018 og Hanna Kinn Bjørnøy har ledet det
høsten 2018.
Det er åtte ungdommer som er med i bandet. Det er Vetle Salvesen (trommer), Ingrid Kortner
(piano/vokal), Stine Sandkleiv Lie (vokal/gitar), Lars Mathias Teistedal (bass), Daniel Moy Eskedal (elSide 8 av 17
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gitar) og Hans Jacob Rogn (cello). Teknikkere har vært Erling Andre T. Askeland, Sivert Underdal og
Kristian Underdal.
F13 friluftsgruppa er et nytt tilskudd til tilbudet. Morten Tørvolt og Eirik Espeland er ledere for denne.
Friluftsgruppa møtes ca en mandag i måneden. Da er det ulike friluftsaktiviteter som står på
programmet. Hyttetur, båltur, fisketur, leirdueskyting og overnatting ute er noe av det de har gjort
siden oppstarten i høst.
Nytt bygg har vi også flyttet inn i. Nytt bygg og nytt ungdomsrom. Hurra! Første helga i desember
hadde vi åpningshelg med fest tre dager til ende. Ungdommene fikk lov til å starte det hele. Fredagen
hadde vi stor konsert med Jesus Loves Elctro. Nærmere 300 ungdommer og voksne kom på
konserten. Nå gleder vi oss til å ta i bruk et stort nytt ungdomsrom, og ikke minst bruke vårt nye
spillerom.
Hilde Holmesland
Ungdomsleder F13

Konfirmantopplegg
Skoleåret 17/18 gjennomførte ikke Norkirken eget konfirmantopplegg pga. få interesserte
konfirmanter, men vi hadde to konfirmanter fra menigheten – Daniel Jacobsen og Mathias Aaberg –
som fulgte misjonskirkens konfirmantopplegg. De to konfirmantene deltok på noen gudstjenester i
Norkirken i løpet av konfirmasjonsåret, og ungdomspastor Morten Høie bidrog på noen av
misjonskirkens konfirmantsamlinger.
Skoleåret 18/19 er vi i gang med konfirmantopplegg for tolv konfirmanter. I løpet av høsten har vi
vært innom temaer som «Tro?», «Gud som skaper», «Skapt i Guds bilde», «Hvem er Jesus?» «Hvorfor
måtte Jesus dø?», «Gudstjenesteverksted» og «Bibelen». Konfirmantsamlingene inneholder:
undervisning; bibellesning, samtale og bønn i smågrupper; og en minigudstjeneste. Konfirmantene
har også deltatt på en gudstjeneste, menighetsweekend og julegaveaksjonen sammen med resten av
menigheten i høst. Ledere for opplegget er Ole Andreas Teistedal, Hanna Kinn Bjørnøy (ettåring) og
Morten Høie (ungdomspastor).
Morten Høie

Høysangerne
Høysangerne er et kor for unge voksne i alderen 20-35 år. Koret startet opp våren 2018, med første
øvelse 23. jan. Initiativtakere var Benedikte Sørdal Klinkenberg, Hilde Holmesland og Morten Høie
(dirigent). Medlemstallet har variert fra 8-12 stk. Koret hadde øvelser hver fjerde uke i løpet av våren,
men gikk over til hver andre uke høstsemesteret. Høysangerne har bidratt på fire gudstjenester i
Norkirken i løpet av året, deriblant åpnings- og innvielsesgudstjenesten av Norkirkens nye kirkebygg 2.
des. I mai hadde Høysangerne et samarbeidsprosjekt med Bibelskolen i Grimstad(BiG) og Gospel
Through Music(GTM) Ministries, med avsluttende konsert i matsalen på BiG.
Morten Høie
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Lovsangskollektivet - LoKo
Lovsangskollektivet er et mellomstort fellesskap for alle som har et hjerte for lovsang, og som ønsker
å lære mer om dette. Det skal være en arena for å reflektere rundt alle mulige "lovsangs-relaterte"
tema. Og kanskje kan tanker og ideer som oppstår i fellesskap her, være med og inspirere og forme
lovsangsarbeidet i menigheten. Initiativtaker er lovsangspastor Hildegunn Garnes Reigstad. Det er
også et samarbeid med Bibelskolen, og et tilbud til studentene der.
Lovsangskollektivet startet opp høsten 2018, og hadde fem samlinger i musikkrommet på BiG før jul. 2
av samlingene ble brukt til å øve inn sanger til Fellesgudstjenesten 14. oktober i Normisjonshallen, der
Lovsangskollektivet med flere bidrog som forsangerkor på hele gudstjenesten. Tusen takk til alle som
var med på den flotte innsatsen der!
Våren 2019 blir det en LoKo-samling i måneden, se nettsiden for datoer.
Vi begynner samlingene med lovsang, bønn og mulighet for å dele ord og tanker. Så følger en
undervisningsdel om et relevant tema. Til slutt øver vi gjerne inn en ny sang. Vi ser på bakgrunnen for
sangen, eventuelle bibelreferanser, bruksområde osv.
Lovsangspastor med flere har opplevd det som veldig godt og berikende å møtes på disse samlingene.
Vi har opplevd nådegaver i funksjon og har blitt styrket ved at flere har delt oppmuntrende ord,
bibelvers, vitnesbyrd og erfaringer fra sitt trosliv og vandring med Gud.
LoKo har plass til flere, så hjertelig velkommen!
Hildegunn Garnes Reigstad

Familiefokus1/Sosial Søndag
Formålet vårt er fremdeles å være et treffsted med fokus på å bygge fellesskap for medlemmer i
Norkirken og som et lavterskel-tilbud der det skal være lett å spørre med seg andre.
Vi ønsket å utvide tilbudet fra å gjelde typiske kjernefamilier til å være et treffsted for alle
kirkegjengere. I tillegg registrerte at vi ikke klarte å få til den nyrekrutteringen vi opprinnelig hadde
tenkt Familiefokus1 skulle være en arena for. Vi fikk også tilbakemeldinger på at det for mange var et
tiltak å komme seg ut lørdag ettermiddag. Dermed konkluderte vi med at tiden var moden for å gjøre
en endring og flyttet f.o.m. februar 2018 Familiefokus1-samlingene til søndager rett etter
formiddagsgudstjenester. Vi endret også navn til «Sosial Søndag» f.o.m. august 2018.
Vi hadde fire samlinger i vårsemesteret og to samlinger i høstsemesteret. En tredje planlagt samling i
høst ble avlyst pga været. Disse samlingene har vi lagt til ulike friluftsområder i kommunen avhengig
av årstid og vær. Vi har hatt ski- og ake-dag på Dømmesmoen, topptur til Veråsheia, badetur til
Paradisbukta, samling på lekeplassen på Marivold og på Groos.
På det meste har det vært over 30 barn fra 0 til 12 år + foreldre tilstede på samlingene. Men mange
flere har vært innom en gang eller flere i løpet av året. Noen familier er medlemmer og faste
kirkegjengere i Norkirken, men det har også vært både voksne og barn innom som vi ikke ser så ofte
ellers i Norkirken. Flere foreldre har gitt uttrykk for at dette er et tilbud som treffer også de større
barna som ikke lenger vil gå i kor og også litt større gutter som ikke har vært så lette å engasjere i
tradisjonelle menighetsaktiviteter som ofte innebærer sang eller å sitte stille og lytte. Noen fra den
eldre generasjonen var med på en av turene og vi håper på å se flere fra den generasjonen framover.
Sosial Søndag har en romslig økonomi pga. tidligere mottatt støtte fra Acta og kommunen og
innbetalt medlemskontingent. Samlingene dette året har ikke hatt noen utgifter utover at vi har hatt
et samarbeid med Sprell og dekket deres utgifter etter behov meldt fra lederne der. Vi vil gjerne bidra
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økonomisk til innkjøp som er til glede og nytte for barnearbeidet i menigheten og vedtok i desember
at vi overfører beløpet som står på vår konto til Norkirken, øremerket barnearbeid. Deretter avslutter
vi vår konto og viderefører arbeidet vårt uten egen økonomi.
Sosial Søndag har en egen Facebook-side der vi legger ut informasjon om samlingene våre i tillegg til
at vi annonserer i Norkirkens program i avisen, på nettsida og under kunngjøringene.
Kort oppsummert vil vi si at Sosial Søndag er et viktig arbeid. Det er en god arena for å møtes og gjøre
noe hyggelig sammen på tvers av alder, kjønn og interesser. Vi ser også potensialet i at vi nå er flyttet
ut på bibelskoleområdet og har et uteareal med muligheter for både samling rundt bål, aking og
bading, samt ballspill og lek rett utenfor kirkedøra.
Styret bestod i 2018 av Bodil Heimdal (sekretær), Anne Skarpeteig Harkestad (kasserer), Grethe Valle
og Kari Inger Bergem (styremedlemmer). Vi har opplevd det som et givende arbeid å stå i og gleder
oss til fortsettelsen!
Bodil Heimdal

Seniorarbeidet 60+
Seniorarbeidet har også dette året arrangert mange gode tilbud.
Opplegget vi arbeider etter har ligget fast i mange år, men noen forandringer er det blitt.
Ved utgangen av året trakk Reidun Hjemdal seg som leder av seniorarbeidet og Svein Lilleåsen sto klar
til å overta stafettpinnen. Vi hadde bedt om at nye krefter måtte stille seg villig til å overta og i høst
kom bønnesvaret.
Ledergruppa har bestått av Reidun Hjemdal , Aage Bryn, Gunvor Kaldestad og delvis Svein Lilleåsen,
Arne Kaldestad har ført skyggeregnskap for 60 +.
Tirsdagsforum
Kurt Hjemdal har overtatt som leder etter Berit Holter Pedersen. For øvrig er disse med: Bjørg
Andersen, Berit Holter Pedersen , Karen Landmark, Arne Kaldestad og Kurt Hjemdal.
Tilbudet er første tirsdag i måneden. Dagen starter med Guds ord, bønn og sang. Ellers har fokuset
vært å få frem historier fra gamle dager i Grimstad. Så også i 2018.
På denne dagen kommer det mellom 50- 60 personer.
Bibeltimene
Gunnar Frivold har trukket seg fra ledervervet. Arne Kaldestad leder nå bibeltimene.
Likedan trakk også Elisabeth Frivold seg fra ansvaret for bevertningen. Vi takker begge for arbeidet
disse to har lagt ned gjennom en årrekke.
Liv Bjerkestrand og Kari Lilleåsen har overtatt når det gjelder bevertningen.
Antallet som kommer til bibeltimene øker stadig, noe vi takker Gud for.
Bjørn Olav Karlsen har også dette året tatt opp bibeltimene på CD og lagt dem ut for salg.
Formiddagstreff
Formiddagstreffa samler mange mennesker. 2018 har hatt mange gode tilbud, både når det gjelder
sang og musikk samt kåserier.
Kjøkkengruppene er redusert fra fire til tre. Signe Gundersen er leder for disse.
Turer
Reidar Akselsen og Gunnar Frivold er fremdeles ansvarlige for turopplegget.
En trofast gjeng møter opp for å gå tur. De har med niste, kaffe og godt humør.
Turene har vært noe kortere i året som ligger bak.
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Skuteklubben/hobbygruppa
Disse ble i løpet av 2018 slått sammen.
Skuteklubben holdt til på kjøkkenet i Norkirken, Lillesandsveien, mens Hobbygruppa arbeidet i
garasjen samme sted. I spisepausen delte de fellesskap og Guds ord med hverandre. Herbert Waarum
trakk seg ut av gruppa i året som gikk.
Nattverdbeger
Norkirken har hatt for få nattverdbeger.
60 + arrangerte ekstra utlodninger på sine formiddagstreff og samlet inn midler. Det ble supplert med
54 nye begre.
Må seniorarbeidet fortsatt skje i tro til Gud og må han legge sin velsignelse til.
Reidun Hjemdal
Bryggekapellet
Bryggekapellet har bevist sin berettigelse tross en del vanskeligheter. I forbindelse med byggingen av
Biblioteket ble vi flyttet til Sorenskrivergården. Der har vi flotte, lyse lokaler med mye lys og god plass
samt et nydelig «stillerom» med et alter og orgel. Alle er enige om at det er gode lokaler, men vi vet
ikke enda om vi kommer til å få lov til å fortsette i disse lokalene. Noen vil ikke ha et bryggekapell i og
med at de mener at det ikke er behov for det, noen snakker om at det skal bli restaurant i disse lokalene,
men det tror vi ikke noe på. Vi går derfor ut fra at vi blir der vi er. Skulle ønske vi ikke hadde trapp på
utsiden siden dette gjør at rullestolbrukere ikke kommer inn. Hvis det blir bestemt at vi skal fortsette
der vi er, får vi kanskje til en form for rampe som gjør det lettere.
Det er godt besøkt, og noen av de som kommer har absolutt et behov for å komme dit, men det fineste
ved det hele er vi enige om alle som gjør en frivillig innsats der. Dette er et forum hvor alle menighetene
i byen samarbeider, og jeg tror dette gjør inntrykk og har ringvirkninger som fører til at det blir større
åpenhet for samarbeid også på andre områder.
Bryggekapellet har også utstillinger av lokal kunst. Det er kjempeflott at lokale kunstnere har et sted
hvor de kan få vist seg frem, og det at Bryggekapellet står for det gir unektelig goodwill på byen.
Vi har ett problem, vi trenger flere frivillige. De som er der kan lett gå lei, men foreløpig går det greit.
Det er fantastisk interessant å være der. Man skal bare være tilstede og prate med folk, og vi føler at vi
får mere igjen for det enn vi hadde ventet. Får vi fler kan vi kanskje begrense det til at alle bare er vakt
to ganger i måneden.
Fra Norkirken har Arnulf Torp og Magnus Nymann vært faste verter, og det har vært givende.
Det har vært enighet om at alle menighetene som står bak Bryggekapellet skal bidra med et årlig beløp
på NOK 10.000,- og vi forventer at vi fortsetter med det. Det er en god investering.

Arnulf Torp
IMI-huset overlevert
Vårt kjære "IMI-hus" er nå overdratt til burmesernes menighet: CARSON BAPTIST CHURCH
Det skjedde ved en fargerik og storslått åpningsseremoni og gudstjeneste lørdag 1. desember 2018,
altså dagen før åpningsfesten for den nye Norkirken. Forutgående forhandlinger mellom parten ble
gjennomført på en god og vennskapelig måte, med alle formaliteter godt tilrettelagt av advokat
Thomas Nordgård, Arendal. Eiendommen ble solgt for kr. 8 000 000,Alt tyder på at dette ble en velsignet løsning for begge parter.
Reidar Akselsen
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Byggekomiteen
Byggekomiteen har i 2018 hatt følgende medlemmer:
Jon Terje Midtbø, leder
Bård Valle
Petter Bjarnastein (byggherreombud)
Arne Kaldestad
Kjetil Haga, repr fra BiG.
Harald Bergem, repr fra Hovedstyret.
Vi har også hatt flere underkomiteer som har viktige roller i byggefasen: Teknisk komite,
kjøkkenkomite, Interiørkomite, Dugnadskomite og Husstyret i tillegg til Norkirkens undergrupper (F13,
Kjempegjengen m fl.)
På grunn av noe utsatt avklaring rundt finansiering kom den fysiske byggingen på tomta i gang først i
februar 2018, noe senere enn opprinnelig planlagt. Entreprenørene var imidlertid fleksible i denne
perioden slik at konsekvensen for oss ble liten. Byggetiden ble tilsvarende forlenget til november
2018.
Byggekomiteen kan se tilbake på et arbeidskrevende år, men vi gleder oss nå over at vårt nye flotte
bygg er ferdigstilt og tatt i bruk. Det har vært veldig meningsfylt å kunne lede byggeprosjektet fram til
ferdigstillelse. Hele menigheten har grunn til å være stolte av det vi sammen har fått til, vi har fått et
robust bygg som er godt tilpasset vår aktivitet og samtidig effektivt å drifte. Byggekomiteen vil takke
alle som på ulikt vis har vært involvert. Vi er imponert over all kompetanse, dugnadsinnsats, iver og
positivitet som finnes i menigheten vår – og uten alles bidrag i stort og smått hadde vi ikke fått det
flotte resultatet som vi ser i dag.
Den daglige ledelsen av prosjektet fra Norkirkens side har vært veldig godt håndtert av Petter
Bjarnastein (Bjarnastein AS). Det har vært styrt stramt mot budsjettene, og prosjektet har derfor holdt
seg innenfor kostnadsrammen. Spesielt har teknisk komite hatt knappe budsjetter, men vi er
imponert over hva de har fått til med de midlene som har vært tilgjengelig. Så er det nok slik at vi
framover må regne med å investere noe i inventar og utstyr som ikke har vært en del av
byggebudsjettet, men som menigheten nå ser behov for.
Byggekomiteen er i ferd med å avslutte sitt arbeid, og følger for tiden opp etterarbeid/reklamasjoner
som entreprenørene har igjen etter overtagelsen. Bygget går nå over i driftsfase, og ansvar for drift vil
overordnet bli organisert fra hovedstyret. Det er ønskelig at de tanker og visjoner som har eksistert
gjennom prosjektet kan bli videreført – og i overgangen vil byggekomiteen gjerne bidra til dette.
Jon Terje Midtbø

Husstyret
Husstyret har i året som har gått bestått av Tor Øyvind Eriksen, Erik Frivold, Bård Valle og Helge Rindli.
Vi er svært glad for å kunne meddele at opptaket av Tor Øyvind Eriksen som fullverdig medlem av
husstyret har gått over all forventning. Han finner sin plass og tar nye utfordringer på strak arm, med
et smil om munnen. Alt han krever for å fortsette arbeidet er gode kaffepauser, noe vi innvilger.
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Husstyret har i år jobbet med følgende:
•
•
•

Vårdugnad med klipping, av hekker, feiing, fasadevask rundt hovedinngang.
Ekstradugnad før oppstart på høsten med klipping av hekker mv.
Årlige kontroller med brann, nødlys, innbruddsalarm.
Årlig service på brannslanger, slokkeapparat mv.

Vi har også i år avtale med Tellef Stredet fra Reddal om brøyting av parkering og innkjørsel i
Lillesandsveien 17. Han har tilgang på egen nøkkel.
Sommeren og høsten ble preget av byggingen av ny kirke. Husstyret har koordinert dugnadsarbeid
med vasking av brakkerigg for entreprenørene og egne arbeider inne i kirken.
Etter overtagelse av vår nye kirke, har husstyret deltatt på opplæring av husets tekniske anlegg. Vi har
også brukt tid på innkjøring av bygget. Adgangskontroll og nytt nøkkelsystem er også blitt tatt i vare.
Med ansvar for brannsikkerhet har husstyret utarbeidet nye instrukser for kirken.
Det har blitt gjort avtale med nytt firma ang. avfallshåndtering og det er tilrettelagt plass for
avfallsbeholdere.
Før jul ble det satt opp juletre, et i gang og et i hovedsal.
En stor takk til alle som har deltatt i fellesdugnadene vi har hatt – tusen takk.
Vi takker for tilliten og vil fortsette med god dugnadsånd også i 2019. Vi ser at det nye bygget har
tilført husstyret mange nye oppgaver, og at vi vil ha behov for mer hjelp fra medlemmene for å kunne
utføre våre oppgaver.
Helge Rindli

Bokhandelen
Tanken med oppstart av Bokhandel i Norkirken er å etablere en virksomhet som gir åndelig påfyll for
barn, ungdommer og voksne samtidig som det gir et økonomisk bidrag til Norkirkens arbeid.
Det er ønskelig at bokhandelen drives på en enkel og fleksibel måte og at driften med tiden får en
form basert på medlemmenes ønsker. Noen premisser og tanker rundt driften:
• Bøker og titler tas inn basert på medlemmers ønsker.
• Kan gi mulighet for at Norkirken koordinere/ oppfordrer til en samlet leseplan for
medlemmene under en viss periode. For eksempel ved at cellegruppene har ett visst tema
knyttet til en bok som tas inn for en gitt periode.
• Mulighet for å samarbeide med Bibelskolen om innkjøp av bøker til deres virksomhet.
• Enkel logistikk med Vipps og selvbetjent bord som gjør det enkelt å drive.
Vi oppfordrer alle som har tanker rundt dette initiativet til å komme med innspill til Patrik Alesand
eller Finn Oscar Karlsen.
Finn Oscar Karlsen
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TILLEGG TIL ÅRSMELDINGEN
TILLEGG 1:
Årsmøtet ba om at det ble lagt inn et tillegg i årsmeldingen for 2018 som omtaler høstbasaren.
Følgende ble oversendt pastor 24. mars og tillagt årsmeldingen på grunnlag av vedtaket gjort i
årsmøtet:

Høstbasaren 2018
I etterkant av høstbasaren 2017, ble det besluttet å danne en egen basarkomite. Komiteen 2018
besto av følgende personer: Birgit Frantzen, Jorann Frivold, Ellen Endresen, Solveig Eriksen, Hilde
Frivold, Merethe Haugeto og Synnøve Espeland ( leder).
Årets høstbasar ble avholdt 27. oktober - 18. Store og små deltok og fylte Norkirken gjennom hele
dagen.
Åpning kl 11, Kristian Øie Pedersen ønsket velkommen. Misjonskirkens barnekor Hits, deltok med
flott sang.
Møte kl 14, pastor Åge Løsneløkken holdt andakt, sanggruppe ledet av Tone Pedersen deltok.
Det kom inn ca 230 000,- kroner på matsalg, loddsalg, tombola og marked. 52 000,- kr av den totale
summen kom inn på markedet, 90 000,- kr på loddsalg.
- I løpet av året har komiteen hatt seks samlinger, samt et evalueringsmøte i etterkant av
høstbasaren.
- Steinar Retterdal har bistått komiteen med bestilling av loddbøker/ sponsing, noe vi er svært
takknemlige for.
- Fire stk hobbykvelder ble gjennomført i løpet av høsten. Følgende ble laget for salg: Hellige tre
kongers lys, kransekaker, dørkranser og adventsposer. Enkelte av kveldene var det åpnet for
medlemmer til å delta, her var seniorene Lisbeth Frivold og Ruth Reiersølmoen aktive.
- 60+ v/ Ragnhild Johnsen hadde ansvar for gjennomføring av to dager med loddsalg på Odden.
I løpet av høsten meldte Merethe Haugeto at hun gikk midlertidig ut av komiteen. Ellen Endresen
gikk ut av komiteen i etterkant av årets høstbasar.
Synnøve Espeland
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TILLEGG 2:
Årsmøtet ba om at det ble lagt inne et tillegg i årsmeldingen som omtalte åpningshelga og øvrige
arrangementer i forbindelse med etableringen av den nye Norkirken i Østerhus.
Følgende tillegg ble opplest og vedtatt under årsmøtet 2. mars 2019:

Årsrapport fra Grunnsteinsdamene/De festlige
Vårt første møte i komiteen var 29.01.18. Medlemmer i komiteen var da: Kristin Haga, Marianne
Rindli, Kristina Bjarnastein og Hilde Frivold. Komiteens mandat – gitt fra styret – var å planlegge
grunnsteinsnedleggelse og åpningshelg. I tillegg fikk vi ansvar for kranselaget.
Vi har 12 referatførte møter, samt noen småmøter og mye kommunikasjon via messenger.
Kristin Haga gikk ut av komiteen i slutten av august 2018, og i slutten av september kom Kjetil Haga
inn. Da endret komiteen navn fra «grunnsteinsdamene» – til «de festlige». I oktober 2018 kom Åge
Løsnesløkken inn som medlem i komiteen.
Den første perioden jobbet komiteen i hovedsak med grunnsteinsnedleggelsen og hva grunnsteinen
skulle inneholde. Parallelt jobbet vi med åpningshelga og hva den skulle inneholde.
Grunnsteinsnedleggelsen foregikk i strålende vårvær 22. april 2018. Etter gudstjenesten i Norkirken i
Lillesandsveien dro menigheten ut til tomta for sammen å legge ned grunnsteinen.
Her fikk menigheten presentert hva grunnsteinen skulle inneholde: I vår menighet står de fire B-ene
sentralt: bibel, bønn, brorskap og brødsbrytelse. Disse fire elementene er viktige for vårt
menighetsarbeid og gjenspeiles i grunnsteinen. Vi ønsket at alle generasjoner skulle være med og
legge ned en ting, fordi vi ser på oss som en flergenerasjonsmenighet hvor alle er inkludert og
velkommen.
Sarah Hernes, Evelyn Mathea Reigstad Vierli, Daniel Jacobsen, Andreas Reiersølmoen, Ruth
Reiersølmoen og Oddbjørn Haugeto la ned de ulike elementene i grunnsteinen.
Under nedleggelsen deltok korene Piffi og Soul Children med sang. Vi fikk også hilsener fra
seniorpastor i Norkirken, Kurt Hjemdal , rektor ved Bibelskolen, Kjetil Vestel Haga, styreformann i
Normisjon region, Agder Ole Magne Omdal, Ørjan Kronheim fra Landvik menighet og ordfører Kjetil
Glimsdal.
Torsdag 20. september kl. 12 ble det gjennomført kranselag for arbeiderne på huset. Knut Hernes og
Petter Bjarnastein deltok fra menigheten på kranselaget.
Så gjenstod det å jobbe med åpningshelga. I forkant av denne ble det lagd plakater og flyers som
blant annet F-13 og noen av barna i menigheten var med og delte ut. Det ble også opprettet et
facebook-event som en del av markedsføringen for arrangementene.
Komiteen bestemte seg for å satse stort og valgte å lage arrangement for både fredag, lørdag og
søndag 30. nov-2. desember. Fredagen ble ungdommenes arrangement hvor Jesus Loves Electro
hadde konsert. Elisabeth Drøsdal og F-13 bandet var oppvarmingsband. Arrangementet samlet ca.
250-300 mennesker. Morten Høie fikk hovedansvar for dette arrangementet og tok med seg dyktige
medarbeidere og gjennomførte en flott fest for ungdommen.
Lørdagen ble dagen for familiefest. Elisabeth og Olav Dørdal tok på seg ansvaret for å lede
arrangementet denne dagen. «De festlige» hadde booket tryllekunstner Jan Øyvind Larsen, samt fått
fire av menighetens «moroklumper» til å lage en film som omhandlet flytting fra gammelt til nytt
menighetsbygg. Dette slo godt an, og små og store hadde en festlig samling der som ble avsluttet
med popcorn og pølsefest, og ballongknytting av tryllekunstner Larsen. Antall tilstede på denne
dagen var ca. 300.
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Søndagen var den store festdagen med offisiell åpning av bygget. Det startet med festgudstjeneste
kl. 11 med 500 mennesker tilstede. Dagens liturg og taler var Åge Løsnesløkken. Representanter fra
de fleste menigheter i byen var til stede og kom med hilsninger og gratulasjoner. Høysangerne ledet
av ungdomspastor Morten Høie, og en utvidet forsangergruppe deltok med sang og musikk.
Hildegunn Garness Reigstad og Torjus Vierli stod ansvarlige for det musikalske under gudstjenesten.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe og tid for hilsninger.
Ordfører Kjetil Glimsdal hilste fra Grimstad kommune og overrakte kr. 10 000.
Arkitekt MNAL, Trond Ivar Vikøren hilste og overrakte en sort veggklokke til kirken.
Fra Consto SØR AS frembrakte Kjell Magne Jacobsen en hilsen.
Normisjon Region Agder ved Arne Inge Vålandsmyr hilste fra regionen og overrakte en
veggplansje som viser den historiske linjen i Bibelen.
Styreleder Kjell Arvid Svendsen hilste fra Bibelskolen og overrakte det digitale alterbildet
som viser eika utenfor IMI-huset
Menighetsprest Ørjan Kronheim hilse fra Landvik menighet og overrakte en boksamling
skrevet av menighetens prester.
Organist Kirsti Pedersen Haugen hilste fra Fjære menighet, sang en sang og overrakte en stor
kobberfarget lykt.
Anne Mo Grimdalen hilste fra Grimstad menighet og overrakte blomster.
Pastor Knut Moholt hilste fra Misjonskirken og overrakte dagens kollekt i menigheten som
var samlet inn til Norkirken på kr. 7025.
Pastor Tor Inge Andersen hilste fra Filedelfia og overrakte kr. 5000 øremerket til barnearbeid
i menigheten.
IMI-kirken i Stavanger v/Thomas Wilhelmsen hilste fra sin menighet og overrakte et
innrammet bilde med teksten «Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet»
Kåre Kristensen, Norkirken Nedenes, frembrakte hilsen fra Norkirkene på Agder
Pastor Åge Løsnesløkken overbrakte hilsner fra Carson Baptist Church som hadde gitt en
bjørkefiken i gave.
Pastor Åge Løsnesløkken overbrakte hilsen fra generalsekretær i Normisjon, Anne Birgitta
Langmoen Kvelland, som var forhindret fra å komme på grunn av sykdom.
For øvrig kom det inn blomsterhilsen fra Den evangelisk lutherske Frikirke i Grimstad.
Helgen ble avsluttet med Bibelskolens årlige adventskonsert ledet av Åsmund Reksten Scheie. Dette
ble en flott avslutning på helga hvor mellom 250-300 fremmøtte fikk en fin inngang til adventstiden.
Vi i «de festlige» synes det var festlig og ærefullt å få dette mandatet som styret gav oss i denne
komiteen – og vi var veldig fornøyde med både grunnsteinsnedleggelsen og åpningshelga. Vi takker
alle som var med og tok på seg ulike oppgaver slik at disse arrangementene ble mulig å gjennomføre.

For komiteen:
Grimstad 27.02.19
Hilde Frivold og Marianne Rindli
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