Velkommen til årsmøte
26. februar 2020 kl. 19:00.

Den Evangelisk Lutherske frikirke, Tveit Menighet.
Tveit Frikirke
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Innkalling til menighetens årsmøte
Onsdag 26. februar kl. 19:00
Eldsterådet kaller inn menighetens medlemmer med stemmerett til
årsmøte. Andre som har tilhørighet i menigheten er også velkommen til å
komme! Det er viktig at så mange som mulig kommer og deltar i
menighetens arbeid også gjennom årsmøtet. Vel møtt!
Program
Andakt og bønn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Valg av referent og to personer til å signere referatet.
Eldsterådets årsmelding med statistikk
Diakonrådets årsmelding med regnskap og budsjett.
Godkjenning av regnskap 2019.
Årsmeldinger fra virkegrenene
Orientering fra diakonråd/ husstyre om dugnader og om hvordan
støtten fra Didrik Andersens minnefond på kr 42 850 skal brukes.

Pause
8.
9.

Eventuelt
Orientering fra eldsterådet og samtale om mål og strategi for 2020.
- Smågrupper
- Bønnesamlinger
- Åndelig fornyelse

10.

Felles bønn for menigheten.

___________________
For eldsterådet
Kjell Audun Herje
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Innhold
Innkalling og saksliste

side 2

Innhold

side 3

Eldsterådets årsmelding

side 4

Statistikk

side 8

Diakonrådet/ husstyre årsmelding

side 10

Årsmelding Barnekirken

side 11

Regnskap Barnekirken

side 12

Årsmelding for Tweens og SenKveld

side 13

Regnskap for Tweens og SenKveld

side 14

Årsmedling FriKids

side 15

Regnskap FriKids

side 16

Årsmelding for TØFF Tveit (Ledertrening for fjorårskonfirmanter)

side 17

Regnskap for Konf-/ tøffklubben

side 18

Regnskap og årsmelding for Alive

side 19

Årsmelding Informasjonsarbeidet i menigheten

side 20

Årsmelding for kvinneforeningen

side 21

Regnskap for Julemessa

side 22

Valg ved årsmøte

side 23
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Eldsterådets årsmelding for 2019.
Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd!
Driv meg ikke bort fra ditt ansikt, ta ikke fra meg din hellige Ånd!
Gi meg igjen gleden over din frelse, hold meg oppe med en villig ånd!
Salme 51, 12-14
Disse ordene tilhører kong David, og de utrykker en lengsel. En lengsel etter fornyelse. En
lengsel etter å få mer av Gud og mer av Åndens fylde. En lengsel etter å virkelig kunne glede
seg over den frelse som Gud gir oss gjennom Jesus Kristus. Trenger vi en slik åndelig
fornyelse i dag? Vi sier et helhjertet ja, til det. Vi ønsker ikke bare å si et ja, men å leve et ja.
Et ja til fornyelse, et ja til mer av Gud og mer Åndens fylde. Vi ønsker å sette oss mål og
legge en strategi for at det skal skje, og vi ønsker å be til vi ser det skjer. En frukt vi kan tro på
ved fornyelse er vekkelse, og ikke bare det, men også at den enkelte får oppleve frihet,
tilgivelse og glede. Jesus ba oss om «gjøre» nye generasjoner og nye mennesker til hans
etterfølgere. De må vekkes til liv, og vi må gjenopplives til det kall og de ressurser og gaver
som den treenige Gud har gitt oss. Hvordan kan dette skje? Vi tror det dette kan skje når vi
bøyer oss for Gud, lar han få være Gud, frelser og Herre, og lar kong David sin bønn og
lengsel bli vår bønn og lengsel.

Døpte i 2019
Amalie Byklum Kristensen, født 2. oktober 2018, døpt 17. februar
Rikke Bekkelien, født 23. oktober 2018, døpt 17. mars.
Eliana Bjørnli, født 26. mars, døpt 9. juni.
Kåre Alexander Hægeland, født 28. oktober 2018, døpt 7. juli.
Roy Gundersen, født 10. juni 1974, døpt 18. august.

Døde i 2019
Johannes Scheie, født 14. juni 1923, død 22. juli
Ragnhild Marie Kristensen, født 3. september 1932, død 6. september.
Vi lyser fred over deres minne.
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Eldsterådets sammensetning og møter:
Eldsterådet har i 2019 bestått av Tormod Jacobsen (formann), Kjell Audun Herje (pastor).
Jan Inge Ringsby (pastor).
Det er avholdt 11 møter og behandlet 67 saker i eldsterådet.
Vi har deltatt på tre menighetsrådsmøter sammen med diakonråd, husstyre og økonomiutvalg.
I menighetsrådet har det blitt behandlet 17 saker.
Ansatte:
Kjell Audun Herje, Hovedpastor, 80% (20% permisjon fra en 100% stilling).
Jan Inge Ringsby, Pastor, 30% (fast stilling).
Heidi Omdal, Barne- og familiearbeider, 20% januar – august, 10 % fra september –
desember (vikariat).
Menigheten:
2019 har vært et godt og innholdsrikt år for menigheten. Når vi ser tilbake på året er det mye
som gjør oss takknemlige, men også noen som gjør oss urolige.
Det er stort at 5 personer har blitt døpt i kirken vår og at ytterligere 6 personer har gått inn
som medlemmer. Stort er det også at 14 ungdommer startet sin konfirmasjonstid i vår
menighet i september. Vi gleder oss også over at FriKids har hatt en fin vekst i løpet av året,
og at Tweens og SenKveld består etter at sentrale ledere har sluttet. Vi er takknemlige for
ledere som har stått på i Tweens- og SenKveld-arbeidet siden starten, og har forståelse for at
flere av disse ønsket avløsning. Nye ledere har kommet til og omstillinger har blitt gjort.
Arbeidet på fredagskveldene er sårbart. Det trenger forbedere og flere ledere dersom det skal
bestå. Det er veldig gledelig å se at en god gjeng med barn og ungdommer kommer på
Tweens og SenKveld. Vi er glade for at Barnekirken har en fin gjeng med ledere, som står på
for at barna skal ha et godt tilbud på søndagene. Barnekirken har gått gjennom omstillinger i
løpet av året. Antall barn som kommer varierer. Barnekirken er viktig for menigheten.
At temaforkynnelsen i høstsemesteret som var hentet fra frikirkens målplan for 2018-2023 ble
godt mottatt er vi glade for. Frikirkens målplan utrykker klart et mål om en økning i bruk av
bibel og bønn i menighetene, og en økning i gudstjeneste- og smågruppe- deltakelse.
Menigheten har ønsket temaforkynnelse og at flere er involvert i gudstjenesten. Vi har gjort
noe med dette i 2019 og vil fortsette i 2020.
Vi er takknemlige for at mange tidligere konfirmanter blir med på TØFF (Trening og øvelse
for fjorårskonfirmanter) og teamturen til Kaliningrad. Mange av de som har gått på TØFF blir
med som konfirmantledere.
På høsten startet vi opp med en mentorordning for unge ledere. Vi har to kvinnelige og to
mannlige mentorer fra vår egen menighet og 7 unge ledere som får mentorsamtaler og
oppfølgning.
Det er en styrke å ha en stab ansatt på 3 personer. Dette gleder vi oss over, og vi er
takknemlig til menigheten for at de «bærer» dette gjennom givertjeneste og forbønn.
De ansatte har gjennom året vært samlet til stabsmøter minst en gang i måneden.
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Julemessen fikk et godt resultat, med en fin økning fra foregående år. Det var god stemning,
mye folk og virkelig et av årets høydepunkt.
Det var ekstra godt oppmøte og godt resultat på kvinneforeningens utlodning som ble holdt
bare en uke etter at Ragnhild Kristensen døde. Ragnhild har vært «primus motor» for
kvinneforeningens utlodning og for mye annet i kirken vår. Ragnhild har vært et forbilde for
mange av oss og vi er spente på å se fruktene av hennes utrettelige bønneliv.
Vi er så glade for å kunne ha regelmessige andakter på Tveit omsorgssenter, og at Åse Sæth
med flere har tatt over den tjenesten som Ragnhild Kristensen hadde i forbindelse med disse
andaktene. Samarbeidet med Dnk fungerer godt, ved at vi har andakter annenhver uke. Vi
opplever at flere eldre tar imot Jesus gjennom forkynnelsen og nattverden. Dette er stort å få
være med på!
I høytidene jul og påske har det vært varierende fremmøte. Palmesøndag, 1.påskedag, julaften
og juletrefest hadde godt oppmøte, mens skjærtorsdag, langfredag og 1. juledag hadde et
begrenset oppmøte. Det er et apparat som må i gang for å arrangere en gudstjeneste. Hvis 4-5
er engasjerte for å arrangere en gudstjeneste som det er til sammen 15 personer på (inkludert
de som har ansvar), så kan en lurer på om dette koster mer enn det smaker. Samtidig er jo
dette dager som er svært viktig for vår tro. Det er dager som fortjener en gudstjeneste og godt
fremmøte. Kanskje en løsning kan være å innlede et samarbeid om noen av disse
gudstjenesten med en av våre nabomenigheter innenfor frikirken.
Det naturlige for en Jesus troende menighet er vekst. Når vi opplever nedgang i
gudstjenestebesøket og i barne-og ungdomsarbeidet gjør dette oss urolige. Vi vet at noe av
nedgangen i gudstjenestebesøket kan skyldes at vi ikke hadde konfirmantgudstjenester i 2019,
men uansett så ser vi en trend.
Vi ber om at Gud vil reise opp nye mennesker som kan bære arbeidet videre i ulike oppgaver
og ikke minst i bønn.
Vi har lyst til å takke så hjerteligst alle som:
- ber for menigheten.
- gir av sine midler til menigheten.
- kommer regelmessig i kirken på søndager.
- besøker gamle, ensomme og syke.
- hjelper til med praktiske oppgaver.
- er med som ledere og hjelpeledere i barne- og ungdomsarbeidet.
- er villige til å ta på seg forpliktende oppgaver, og gi en hjelpende hånd der det trengs.
Veien videre:
Vi er inne i et generasjonsskifte. Mange av de eldre som har vært sentrale og viktige for
menigheten i mange år, er ikke lenger iblant oss. Mange av ungdommene som har vært
sentrale i arbeidet er i ferd med å starte studenttilværelsen, eller de har funnet seg andre mer
alderstilpassede miljø de går i.
Et generasjonsskifte gjør at vi må passe på at den nye generasjonen kommer med. Dette gjør
vi gjennom FriKids, Tweens og SenKveld, men vi tror at det er minst like viktig at barn
kommer sammen med sine foreldre til kirken på søndager.
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Vi tror at vi må rette enda større fokus på denne dagen, på gudstjenesten og på barnekirken.
Det å sette av den første dagen i uken til å gå i kirken har vært et kjennetegn på den kristne
kirke i hele dens historie. En god start på dagen gjør det til en god dag, en god start på uken
gjør det til en god uke. Dette er en av grunnene til at søndagen så viktig. Så blir det vår bønn
og vårt mål at gudstjenesten og barnekirken kan oppleves slik. At den kan være en plass for å
få «påfyll» for uka som ligger foran, både for barn og voksne
Noe av det vi ønsker å sette et særskilt fokus på i 2020 er bønn og smågrupper.
Bønn er det første og viktigste steget å ta dersom vi lengter etter fornyelse i menigheten. Vi
oppfordrer hverandre til å delta i det faste bønnearbeidet vi allerede har, søndag kl. 10:30 og
torsdag fra 11:00 – 12:00. I tillegg til dette ønsker vi å arrangere bønnesamlinger, der den
første blir onsdag 18. mars.
Vi tror at det å komme sammen i små grupper er viktig for den enkelte og for menigheten. I
små grupper blir en kjent på en nærere måte. Bønn, bibel og sosialt fellesskap i smågrupper
vil skape bedre mellommenneskelige relasjoner i menigheten vår. Vi ønsker at så mange som
mulig skal være med i en smågruppe. Målet er at alle som går i menigheten skal få tilbud om
å være med i en gruppe. Nye som kommer til vår menighet skal innen kort tid bli invitert med
i en smågruppe.
Vi skulle så gjerne ha nådd mye lenger i vårt arbeid. Sett nye mennesker bli ført inn i og bli
bevart i et liv sammen med Jesus. Det fyller oss med nød at det ved utgangen av 2019 fortsatt
er mange i Tveit som ikke kjenner Jesus. Mange har et helt feil bilde av hvem han er. Vi ber
om at vi i 2020 kan gjøre en forskjell i bygda vår, at Jesus kan bli synlig i menigheten og
gjennom enkeltes liv.
Vi ønsker i 2020 å:
-

Legge til rette for økt bruk av bønn, blant annet gjennom bønnesamlinger og
oppmuntre flere til å komme på de bønnesamlinger som allerede eksisterer.
Legge til rette for at alle i menigheten kan vær med i en smågruppe.
Snu den negative trenden når det gjelder gudstjenestebesøket.
Arbeide for ti nye medlemmer

-

Vi ber om å få oppleve en åndelig fornyelse i oss selv og i menigheten.

Tormod Jacobsen
Formann

Jan Inge Ringsby
Pastor

Kjell Audun Herje
Hovedpastor
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Statistikk for 2019
Medlemstall
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Kjønn
Kvinner
Menn

Medlemmer med Medlemmer
Barn
stemmerett
75
67
74
71
75
68
73
69
61
77
59
83
58
82
60
89
59
94
60
99
58
104
Medlemmer med Medlemmer
Barn
stemmerett
37
48
21
56
Medlemmer
Medlemmer Barn
med stemmerett

Totalt
44
40
40
39
38
35
35
31
30
28
31

186
185
183
181
176
177
175
180
183
187
193
Totalt

16
15

101
92
Totalt

(2018)
Barn (0-14)
31
31
(31)
Ungdom (15-25)
1
33
34
(32)
Voksne (26-)
57
64
121
(121)
2018
2019
Tveit
131
138
Kristiansand (bortsett fra Tveit)
32
32
Birkenes, Vennesla, Søgne
9
9
Resten av Norge
15
14
Utlandet
0
0
Gjennomsnittlig fremmøte på Gudstjenestene de siste årene (avrundet i hele tall)
År
2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016
2017 2018
2019
Ant.Gudstj.
49
48
48
48 47
47
46
44
45
43
Fremmøte
58
62
55
59 70
67
75
67
62
47
Nattverdgudstjenester:
År
Ant. Gudstj.
Nattverdgjester

2011 2012 2013 2014 2015
8
9
11
9
6
44 43
49
48
50

2016
7
63

2017
8
50

9
42
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År
Konfirmanter
Antall saml.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

30

-

32

32

14

Medlemmer i
Frikirken

3

-

7

3

3

Andre
Konfirmanter

6
9
3

-

11 11
18 14
10 8

8
14
8

konfirmantledere

TØFF (Ledertrening for fjorårskonfirmanter)
Antall saml.
Deltakere
Ledere

9

10
2

(høst)

6
(høst)

11
8

9
5

8
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ÅRSMELDING DIAKONRÅDET/HUSSTYRET 2017
Medlemmer diakonrådet:
Morten Ryen leder Brannvernsleder
Jan Erik Broen
Kristin Ryen
Medlemmer husstyret:
Audun Hæstad Leder
Christian Mortensen
Jan Erik Broen
Morten Ryen
Økonomiutvalget
Kjell Audun Herje
Annette Sundsdal
Kristin Ryen
Kirkekaffe
Diakonrådet fra 2018 overtok Åse
Lyd og Bilde koordinator
Øyvind Brennsæter
Brøyting
Tellef Kornbrekke
I 2017 har vi hatt noen møter med elsterådet
Husstyret har organisert oppussing av loftet takk til alle som hjalp til det ble malt og satt opp
lydhimling
Ny belysing ble montert
Vi har kjøpt nabohus og tomt
For regnskap 2019 og budsjett 2020, se vedlegg.
Takk til:
Kjell Audun som hjelper med mye av det administrative,
Økonomiutvalget som styrer økonomien
Husstyret som organiserer det meste av alt det praktiske med kirkebygget
Tellef som brøyter
Øyvind og alle som styrer det tekniske
Cristian som har kontroll av det elektriske
Alle som tar ansvar hver på sin måte.
Åse som har ansvar for kirkekaffene
Takk til alle som støtter kirken økonomisk
Bønneemne for 2018:
Flere diakoner/kirkeverter
Lære opp flere på lyd og bilde
Diakonrådet
Morten Ryen
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Årsmelding 2019 for Barnekirken i Tveit Frikirke
Barnekirken er medlem i AWANA Norge som har kommet med et trossopplærinsprogram for
barn mellom 2 – 18 år. Dette undervisningsopplegget har stort fokus på tro på hjemmebane
og har et stort omfang av materiell, ressurser og verktøy. Vi har brukt mye av AWANA sitt
undervisningsmateriell første halvåret i 2019 på samme måte som vi gjorde i 2018. Vi
kommer til å fortsette å være medlemmer av AWANA, selv om vi i løpet av 2019 har valgt å
legge bort en del av ressursene vi har brukt, med tanke på å ha enda mer fokus på selve
bibelen i forskjellige utgaver, tilpasset den alderen barna er i.
Å styrke troa på hjemmebane er fremdeles vårt hovedfokus. Lek og moro i undervisningen
og etter undervisningen er også viktig for barna og for oss ledere.
Første halvår har barna vært delt opp i følgende grupper hvor undervisningen har foregått på
søndager slik som i 2018.
Cubbies 2-5 år
Sparks 1-4 klasse
Tro og Trening (T&T) 5-8 klasse
I Tro og Trening gruppa arrangerte vi en tur til høyt og lavt hvor vi hadde et vellykket opplegg
med god mat og klatring i parken voksne og barn sammen. Dette var veldig populært og vi
fikk med oss noen nye på denne turen som ikke har vært i barnekirka vår før.
Andre halvår har vi hatt alle barna samlet i en gruppe, hvor både store og små trenes i å ta
hensyn til hverandre i et større felleskap.
Vi har dette halvåret oppfordret alle til å ta med seg sin egen bibel på samlingene. Barn fra 5
klasse og oppover har tatt med seg det nye testamentet med illustrasjoner og forklaringer fra
Jarle Waldemar, som de har fått i gave fra menigheten.
Barn fra 3 år og oppover har tatt med seg sine egne barnebibler med bilder i og med et
enkelt språk.
Mange av de store har tatt utfordringen å lese høyt for sidemannen og undervisningen har
blitt mer og mer preget av dialog i stedet for monolog. De store gir uttrykk for at de er
imponert over hva de små klarer å huske fra de forskjellige bibelhistoriene. De små gir
uttrykk for å sette pris på de stores positive oppmerksomhet.
Vi har hatt mye fokus på lek i undervisningen og etterpå, slik at alle skal kunne trives og
kjenne seg trygge. Barna synes det er ekstra morsomt å få velge selv hva de har lyst å gjøre.
Vi prøver så godt vi kan å imøtekomme flest mulig ønsker og tilrettelegge for flere typer
aktiviteter som de kan velge mellom. Det er morsomt å se hvordan de store og de små finner
hverandre også i lek.
Det å samle alle barna i en gruppe har også lettet trykket i forhold til ledersituasjonen vi
hadde i 2018, men vi trenger fortsatt flere ledere og er veldig sårbare.
Vi har hatt barnekirke ca 2 hver søndag i partallsuker og har hatt lese og tegnekrok bakerst i
kirkesalen i oddetallsuker. Denne kroken har vært veldig populær både for barn og voksne.
I løpet av 2019 har 35 barn i alderen 2-14 år vært innom på en eller flere av våre samlinger.
Dette er en økning sammenliknet med 2018.
Barnekirke ledere 2019: Heidi Omdal, Silje Stavland, Reidunn Kornbrekke, Grethe Cathrine
Håland og Elisabeth Brennsæter. Vi har også fått hjelp fra andre som har meldt seg frivillig
for å bistå, som vi er takknemlige for.
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Ansatt i barnekirken 2019 : Heidi Omdal, Barne og familiearbeider med ansvar for
barnekirken.
Bønneemner for 2019:
Be om at barna og deres foresatte og oss ledere skal bruke bibelfortellinger, bønn og
samtale om tro hver dag hele uka.
Be om at både barn, foreldre og ledere skal bli rotfestet og grunnfestet i Guds kjærlighet og
at vi skal bli enda mer tent i brann for Jesus.
Be om styrke og hjelp for oss alle til dele det gode vi får av Jesus med alle vi møter, i
barnehagen, på skolen, på jobb og på fritiden.
Be om flere frivillige ledere.

Regnskap 2019 for Barnekirken i Tveit Frikirke.
Inntekter:

Renter:
Kontingenter:
Driftstøtte fra Kristiansand kommune:
Driftstøtte fra Fribu
Inntekter tur til høyt og lavt

214,30
1 000,6 275,720,2 450,-

SUM :

10 659,30

Medlemsskap i Awana Norge
Awana ressurser
Utgifter tur til «høyt og lavt»
Banktjenester:

1 153,2 000,2 750,8,-

Utgifter:

SUM:

5 911,-

Kassabeholdning 01.01.19:

19 899,30

Kassabeholdning 31.12.19:

24 647,60

Driftsresultat 2019:

4 747,60

Tveit 5. februar 2019
Heidi Omdal
Leder

Kjell Audun Herje
kasserer
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Årsmelding for Tweens og SenKveld 2019
Ledere første halvår i 2019:
Kristine og Audun Hæstad, Ingunn og Shannon Peters, Kjell Audun Herje, Erlend Sundsdal,
Martine Åndås, og Amanda Marie Ponzi, Asbjørn Andås og Annette og Lars Jøran Sundsdal
har vært med en gang i måneden. Det er også flere som har vært innom og hjulpet til i løpet
av hele året.
Ledere andre halvår i 2019:
Tweens:
Heidi Omdal, Morgan Omdal, Silje Stavland, Ole Morten Stavland, Kjell Audun Herje,
Øyvind Brennsæter, Morten Ryen og Isabel Reynoso Cortes.
Det har også være flere som har hjulpet til i løpet av året.
SenKveld:
Amanda Marie Ponzi, Martine Andås, Benjamin Herje, Asbjørn Andås, Bishun Moktan,
Annette og Lars Jøran Sundsdal.
Janne Andås har hatt ansvar for innkjøp for både Tweens og SenKveld.
Første halvår var det Tweens fra kl. 19:00 - 21:00 hver fredag bortsett fra i skolens ferier.
SenKveld var annenhver fredag fra kl. 19:00 - 22:30.
Oppslutningen har vært stabli og god.
Oppmøte på Tweens lå mellom 15 og 40, og SenKveld hadde et gjennomsnittlig oppmøte på
mellom 15 og 20 ungdommer.
Formidling av det kristne budskapet er alltid det viktigste på Tweens og SenKveld. Det
formidles gjennom andakter, bønn, lovsang og musikk og samtaler.
Kiosk, lek og sosialt er også viktige ingredienser.
En stor del av de lederne som var med på å starte opp Tween sluttet i sine oppgaver til
sommeren. Vi er utrolig takknemlige for den innsatsen disse har lagt ned, og vi har stor
forståelse for at disse trengte avløsning.
Vi er også takknemlige for at det ble mulighet til å fortsette med både Tweens og Senkveld,
med nye grupper med ledere.
Fra og med oppstart på høsten ble Tweens bestemt til å være annenhver fredag og SenKveld
annenhver fredag.
Vi har gjort noen endringer på Tweens. Vi har hatt større fokus på ulike aktiviteter i grupper.
Lovsangsgruppe, lydgruppe, cafe- /kiosk gruppe og lek og moro gruppe, tegne og male
gruppe og utegruppe er eksempler på dette. Det har vært vellykket de gangene vi har klart å
gjennomføre mobilfri Tweens.
Tweens har fortsatt møte med andakt, bønn og gjerne en sang. Nytt nå er at vi har møte på
loftet og at vi har kiosk mot slutten av kvelden hvor barna står for rigging, matlaging, salg og
rydding.
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Takke-og bønneemner:
-

Takk for alle barna og ungdommene som trofast kommer på Tweens og SenKveld.
Takk for leder som stiller opp.
Takk for den herlige gjengen med unge ledere.
Be om at barna og ungdommene forstår hvem Jesus er og tar imot det han har gjort for
dem.
Be om nye ledere både til Tweens og SenKveld. Be for SenKveld lederene, Martine,
Amanda og Benjamin som skal på skole og studier i Oslo. Be om at vi kan finne noen
til å erstatte de som SenKveldledere.

Heidi Omdal
Leder for Tweens

Kjell Audun Herje
Pastor/ daglig leder

Regnskap for TWEENS 2019
Inntekter
Kiosksalg
Kontingent
Støtte / tilskudd
Div. inntekter
Div udok. innt.
Sum
Saldo bank / kasse 01.01.2019
Saldo bank / kasse 31.12.2019
Driftsunderskudd 2019

Utgifter
16914,21 Varekjøp kiosk
3000,00 Utstyr / materiell
8443,00 Div utgifter
746,04
690,00
29793,25

25037,41
783,00
7122,00
32942,41

57404,31
54255,15
3149,16

Tveit 28. januar 2020
Heidi Omdal
Hovedleder/ Kasserer

Øyvind Brennsæter
Regnskap
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Årsmelding FriKids 2019
Det har vært mye sang, glede i frikirken på tirsdager i 2019. Barna har lært seg sanger og fått
høre om Jesus. Det er en super mulighet til å nå barna og foreldrene med Guds kjærlighet og
at de også blir kjent med Tveit frikirke og oss som tilhører menigheten.
Fremmøte i 2019:
Våren:
Høsten:

12 korøvelser med snitt på 10 barn.
13 korøvelser med snitt på 17 barn

Vi hadde 2 sangoppdrag på våren, og 3 på høsten. Blandt annet så hadde vi opptredener på
Julemessen her i frikirken, på gudstjeneste og julaften. Et annet høydepunkt var å få synge
julesangene våre for de gamle på Kvales Minne.
Ledere 2019: Silje Herje Kristin Ryen, Jan Robert Bjorvand.
Det har vært flott å ha med Glenn Jarle Ryen til å styre lyden.
Vi har siden høsten 2019 hatt med oss Melina Bay Haugland (10 år) med oss som hjelpeleder,
hun gjør en flott jobb.
På kjøkkenet har vi hatt Åse Sæth, Eli Mjaaland, Anja Broen, og Lillian Bjorvand som gjør en
strålende jobb. Verdien av å få sitte og prate med noen over en kopp kaffi, er stor. Dette er
med å gjøre at det kommer mange barn med foreldre på koret!!
Vi har hatt besøk til å ha andakter på koret. Dette er til stor hjelp og det er en viktig oppgave.
Takk til Ingunn Peters,Ellen Raen Heidi Omdal og Kristine Hæstad.
Vi vil takke Jan Robert som har vært så trofast med som pianist i FriKids, etter våren 2019
takket han for seg.
Det er ikke så lett å finne ny pianist, og koret har denne høsten prøvd seg på playback musikk
som har fungert fint.
Alle barna som går i FriKids fikk hver sin bok til jul.
Takk for forbønn for FriKids. Det er litt av en misjonsmark vi har! Barna er glad i å høre om
Jesus, og de har mange spørsmål.
Vi er avhengige av foldede hender og Guds ledelse.
Fortsett å be!
- Be for lederne, at de får være til oppmuntring for barna og vise barna Jesus.
- Be om at flere barn begynner i FriKids.
- Be om åpne hjerter hos små og store.
- Be om motivasjon for lederne til å fortsette.
For FriKids.
Silje E. Herje
Leder for FriKids
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Regnskap 2019 FriKids
Inntekter:

Utgifter:

Renter:
Kontingenter:
Kommunal støtte:
Fribu støtte:
Test av Vipps

348,10
3 323,50 (17 medl som har betalt med Vipps)
0,
3 690,9,77

SUM :

7 371,37

Jule- og sommergave til lydtekniker
Julegave til alle barn i FriKids
Gave til pianist som slutter
Utgifter jule- og sommeravslutning
WWJD armbånd
Singback cd`er og filer
Banktjenester:
SUM:

1 000,2 708,759,1 089,31
400,1 306,34,7 296,31

Kassabeholdning 01.01.19:

37 850,59

Kassabeholdning 31.12.19:

37 925,65

Resultat 2019:

75,06

Tveit 30. januar 2020
Kristin Ryen
Kasserer

Silje E. Herje
Leder
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Årsmelding for Tøff Tveit 2019
Tøff er Ledertreningskurs for fjorårets konfirmanter.
2019-2020 har vi ikke hatt tøffkurs i Tveit frikirke. Vi hadde ikke konfirmantkull 2018-2019
og det var naturlig å ikke starte opp kurs av den grunn.
Det som er veldig gledelig er at 3 av fjorårets konfirmanter fra Tveit kirke og Eva Peters som
var konfirmant i Kristiansand frikirke har meldt seg Tøff i Kristiansand frikirke dette året.
Flere av de er søsken av tidligere Tøff deltagere.
Ellers er jeg veldig takknemlig for at flere av fjorårets deltagere er med som konfirmantledere
i Tveit og i Kristiansand frikirke.
Be om at ungdommene får et møte med Jesus som rører de så dypt at de vil følge Jesus resten
av livet i medgang og motgang. Be også om at det skal vokse frem et ønske i hjertene deres
om å tjene Gud med de gavene de har.
Høsten 2020 blir neste Tøffkurs hos oss.
Mvh.
Kristine Hæstad,
Hovedleder Tøff Tveit.
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Regnskap 2019 for Konf- / tøffklubben
Inntekter:

Renter:
Medlemskontingent
Egenbetaling for konfirmanter
Fribustøtte:
SUM :

2,77
900,9 800,7 650,18 352, 77

Utgifter:

Overføring til Tveit frikirke

18 350,-

SUM:

18 350,-

Kassabeholdning 01.01.19:

0,00

Kassabeholdning 31.12.19:

2,77

Resultat 2019:

2,77

Merknad: Tveit frikirke har betalt alle utgifter, samt «sponset» klubben.
Alle inntekter tilfaller derfor Tveit frikirke
Tveit 31. januar 2019
Kjell Audun Herje
Leder

Ingunn Peters
Kasserer
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Regnskap og årsmelding for 2019 Alive
Inntekter:

Renter:
Kontingenter
Fribu støtte:
Impuls inntekter
Refusjon Impuls
Overtrekk
Tilbakebetaling til Barnekirken
for Awana ressurser
SUM :

Utgifter:

Impuls utgifter
Årspris Visa
Banktjenester og renter:
Ørediferanse
SUM:

13,17
600,4 410,17 510,228,50
160,2 000,-

24 921,67
11 422,17
203,20,54
0,54
11 645,17

Kassabeholdning 01.01.19:

1 481,33

Kassabeholdning 31.12.19:

14 757,29

Resultat 2019:

13 275,96

Alive sitt arbeid i 2019 har vært å arrangere tur til ungdomskonferansen Impuls i Stavanger.
Vi var 17 personer på denne turen som var i slutten av januar.
Videre har Alive hatt husgruppe for ungdom hjemme hos familien Herje.
I høstsemesteret har det dessverre ikke vært noen samlinger i husgruppen. Vi ønsker å få til
samlinger igjen i 2020.
Vi er glade for at mange av ungdommene som har vært engasjert i Alive er engasjert i
ungdomsarbeid i våre nabomenigheter.
Bønneemne: Be om at ungdommene må bli bevart i en livslang nær og trygg relasjon til Jesus.
Tveit 4. februar 2020
Kjell Audun Herje
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Informasjonsarbeidet i menigheten 2019
TVEIT FRIKIRKE PÅ NETT
Året som har gått:
Året 2019 var det 15. året undertegnede hadde ansvar for driften av menigheten sin nettside,
og det 5. året med Agrando sin publiseringsløsning. Denne har vært driftssikker og har hatt en
god kalenderløsning. I løpet av året har Frikirken sentralt sagt opp avtalen med Agrando, og
tegnet ny avtale med Cornerstone. Dette medførte at vi måtte over på ny publiseringsløsning
og måtte bygge opp nettsidene fra bunnen av i november 2019. Nye sider var oppe til jul
2019, men det mangler fortsatt noen bilder samt at en venter på å få på plass en avtale slik at
en kan gi gaver / tegne seg som giver via nettsida.
Pastor Jan Inge Ringsby har siden sommeren 2019 vært den av menigheten sine ansatte som
har vært kontaktpunktet mot web-redaktør i forhold til å skaffe informasjon og stoff som skal
legges ut. Det oppfordres til å levere stoff/info til han slik at vi kan opprettholde en god og
informativ nettside.
Når det gjelder menighetens aktivitet på Facebook, er denne fortsatt svakt økende.
Menighetens Facebook-side har pr. i dag (4. februar) 251 tilhengere mot ca. 228 på samme tid
i 2019.
Senkveld, og FriKids har sine Facebook-grupper som brukes til informasjon og
kommunikasjon. En har også noen lukkede grupper for ledere i bl.a. Barnekirken og
TWEENS/Senkveld.
Ledersituasjon:
Pr. i dag er det kun undertegnede som publiserer stoff på menighetens nettside.
Økonomi:
Frikirken sentralt har hatt en avtale med Agrando som er leverandør av publiseringsløsningen.
Vi har blitt viderefakturert for vår andel av kostnaden. Når det gjelder den nye
publiseringsløsningen fra Cornerstone er det her en etableringskostnad som menigheten må
dekke. Videre driftsutgifter dekkes av Frikirken sentralt.
Utfordringer
En av utfordringene har vært å kvalitetssikre informasjonen som ligger ute. En anser det som
svært viktig at informasjonen om arbeidet i de forskjellige virkegreinene er riktig. En vil her
oppfordre den som er hovedleder for hver enkelt virkegrein til å kontrollere informasjonen
som ligger ute på nettsida og gi tilbakemelding på endringer som må gjøres.
Bønneemner:
Vær med og be om at også denne delen av vårt arbeid må bidra til at vi når nye mennesker
med Guds Ord og at mennesker må søke til vår menighet.
Så er det et håp om at vårt engasjement på internett også kan bety noe i vårt arbeid. Måtte vi
også der få være med og peke på livets Herre!
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MÅNEDSPROGRAM
En har siden januar 2013 gitt ut månedsprogram som gir en kort informasjon om møter og
Gudstjenester kommende måned. Bakgrunner for at en startet med dette var at en måtte
begrense innholdet i avisannonsene for å holde kostnadene nede. Det siste drøye året har en
heller ikke hatt fast annonsering av gudstjenestene i avisen da Frikirken sin fellesannonsen og
avtalen for denne opphørte.
Programmet trykkes opp og ligger til utdeling i gangen i frikirka. I tillegg har det helt fra
starten av blitt lagt ut for ned lasting på menigheten sin nettside.
Ordningen med månedsprogram var i utgangspunktet en midlertidig løsning, og verken
innhold eller layout har blitt evaluert skikkelig underveis. Det er kanskje på tide at noen gjør
det?
I løpet av 2020 har en gjort noen endringer på programmet. En printer det nå i farger samt at
en har et par tekst blokker som har fokus på spesielle ting eller tema knyttet til menighetens
arbeid.
Det er også webredaktør som fra 2013 og fram til i dag har hatt oppgaven med å lage
månedsprogrammene. Info kommer fra menighetens pastorer og andre som har ansvar for
arrangement i menighetens regi.
Har du innspill eller forslag til forbedringer når det gjelder månedsprogrammet så ta kontakt!
Øyvind Brennsæter
web-ansvarlig
Tveit, 04.02.2020

Årsmelding for kvinneforeningen 2019
Kvinneforeningen har hatt 6 møter og 2 utlodninger.
Vi samles 8-10 damer på møtene.
Andaktsholdere har for det meste vært fra egen menighet.
Vi samtaler og ber for menigheten, misjonærene og hverandre.
Vi har kaffepause og en liten utlodning.
Inntekten fra møtene og utlodningene blir overført til menighetens konto.
Ragnhild var leder av foreningen helt til hun døde i september. Kvinnene i
foreningen ble da enige om å ta et felles ansvar og fortsette å samles
mandagskveldene i Ragnhilds ånd.
Vi er en godt voksen dame-gjeng, men kan gjerne bli litt yngre😊
Åse Elin D. Sæth,
kontaktperson
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Valg ved årsmøte 2020
Diakoner (velges for 3 år)
Morten Ryen (1 år igjen)
Kristin Ryen (1 år igjen).
Jan Erik Broen (til valg).

Husstyre (velges for 2 år)
Audun Hæstad
Roy Gundersen

Kasserer
IBS AS

Økonomiutvalg
Annette Sundsdal
Kristin Ryen og Kjell Audun Herje, representerer diakonrådet og eldsterådet i
økonomiutvalget.

Brannvernsleder
Morten Ryen

Hjemmesideansvarlig
Øyvind Brennsæter

Misjonskontakt
Åse E. Sæth

Kirkekaffekoordinator
Åse E. Sæth

Utsending til Årsmøte/ generalforsamlingen i Kr.sand Feriesenter
_______________
Valg som ikke er spesifisert med antall år, gjelder for ett år.
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