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Årsmelding for Norkirken Nedenes 2014
Hovedforsamlingens arrangementer i vårsemesteret
Vårens program bestod i hovedtrekk av gudstjenester på søndager og 2 torsdagsmøter i måneden.
Hver mandag var det bønnemøte gjennom hele året. Søndagssamlingene var fordelt på
klokkeslettene 10.30 og 17:00. På ”Søndag17” kom det i snitt 59 personer (-3) og på
”Søndag1030” 39 (-8) deltagere. Gjennomsnittsbesøket på alle vårens søndagssamlinger var på 44
personer mot 48 våren 2013.

Torsdagsmøtene samlet i snitt 35 personer, oppmøtet ligger omtrent på samme nivå som de siste
årene. Torsdagene har bestått av litt forskjellige typer arrangement. Møter med sangere og
predikanter utenfra, sosiale kvelder med kaffe og quiz og undervisningskvelder.
Omsorgsnettverket arrangerte en medlems/medarbeiderfest med 105 påmeldte. Ellers var det ca.
50 stemmeberettigede på årsmøtet i februar, der det ble vedtatt å danne menighet. Årsmøtet ble
fulgt opp med et ekstaordinært årsmøte i juni. Der ble det vedtatt navneendring til Norkirken og ny
logo for menigheten.

Ellers må nevnes to år på rad med svært godt besøkte St.Hans feiringer hos familien Aamlid på
Skarpnes. Ca. 50 stykker har kommet på disse.

Arrangementer i høstsemesteret
Gjennom sommeren forsøkte vi dette året å få frivillige til å ta en såkalt «Sommerandakt» på huset
annenhver søndag. Dette fungerte godt og mellom 10 og 20 mennesker kom hver gang. Dette
fortsetter vi med til neste sommer. To gudstjenester rakk vi også å ha før åpningsfesten i august.
På semesteråpningen var det 100 fremmøtte (70). Det store oppmøtet skyldes nok i stor grad at
dette også var åpningen av den nye menigheten NORKIRKEN. Det var mange hilsener og det ble
innsatt et pastorteam, som bestod av dagens tre ansatte.

Videre utover høsten var det 10 gudstjenester hvorav 4 var spesielt rettet mot småbarnsfamiliene.
Gjennomsnittlig besøk var 56, mot 50 høsten 2013. Det spesielle med disse tallene, er at det denne
høsten kom like mange på gudstjeneste kl.11:00 som på «Sprell levende» kl. 17:00. Det kom også
flere småbarnsfamilier som benytter seg av søndagsskolen i kjelleren. Søndagsskolen henger nå
bedre sammen med gudstjenesten og det ser vi ikke minst i starten og under nattverdbesøket mot
slutten. På det beste har det vært 67 nattverdgjester på en vanlig søndag formiddag.

Ellers er det verdt å merke seg at mannsbasaren har uteblitt i 2014. Dette har uten tvil minsket
inntektene til menigheten. Er det på tide med en fellesskapende, morsom, oppbyggelig og
inntjenende basar igjen?

På torsdagene var det ett møte i måneden ved siden av «Stikk innom» og Ekteskapskurs. Møtene
samlet fra 25 til 55 mennesker. Stikk innom hadde færre innom og er nå lagt ned. På
ekteskapskursene er det 8 par som deltar. På årets «Julebakst» kom det 62 stykker, som var 10
færre enn året før. Når det gjelder torsdagssamlinger må det også tas med at hver torsdag
ettermiddag er det norsktrening og fellesskapsbygging for utlendinger med over 20 deltagere. Den
videre planen med disse samlingene er fellesskapsbygging og evangelieformidling. Det ble også
avholdt et medlemsmøte i desember med fokus på barnehagelokalene, økonomi og strategi og
målstyring videre for Norkirken. 35 personer deltok her.

Andre satsinger i 2014
På Røed Bo og omsorgssenter har Omsorgsnettverket startet med Hyggetreff hver første torsdag i
måneden. Dette oppleves svært meningsfullt, både med hensyn til diakonien og evangeliseringen.
Barne og ungdomsarbeid er viktig for Nedenes Normisjon. NUG har nå skiftet navn. Det arbeides
nå på en ny måte med å få ungdomsarbeidet på beina igjen. Nå er navnet «UNIK» (Ung i kirken).
Her har vi også nytt godt av hjelp fra Bibelskolen i Grimstad som har trådt til ved siden av vår
egen ungdomspastor. Vi deler blant annet en «ettåring» med Rygene bedehus. Rygene betaler
ettåringen mot å få hjelp fra Ingvild en del torsdager i sitt barnearbeid. Samarbeidet med Rygene
er positivt og vi ønsker å utvide dette.
I barnegruppene er det bedre tilvekst dette året enn det har vært på en stund. Lillelørdag har mange
barn og Supermandag og Søndagsskolen er i vekst.

Misjonsutvalget har fortsatt mange interesserte på sine arrangementer og det samles inn mye
penger til det viktige arbeidet i Mali og Nepal. (Se regnskap for Nedenes Normisjon)

De månedlige hyggetreffene er fortsatt en suksess. De var like godt besøkt 2014 som året før. Mye
penger samles inn på disse formiddagssamlingene til både menighet og misjon.

Et annet lyspunkt er kaféklubben for voksne psykisk utviklingshemmede. Dette er et berikende og
flott arbeid i menigheten. Her blir det samlet inn et betydelig beløp til et dagsenter i Kathmandu.

Vi er stolte av nettsida vår. Den har nå 1100-1400 treff i måneden, men fortsatt kan den brukes
mer. Den oppdateres daglig, og Hovedstyret har bestemt at denne sida, sammen med SMS varsling

og et flott papirprogram, skal utgjøre tyngden av annonsering og bekjentgjørelser. Menigheten har
også en Facebook - side som ca. 50 av oss har oppdaget. Her legges det inn arrangementer og
andre ting. Annonser i avisa vil bare brukes for Senior - arrangement, torsdagsmøter og noen
andre arrangementer.

Medlemmer
Pr. 1.1. 2015 hadde Nedenes Normisjon 124 voksne medlemmer. Dette er en tilbakegang på 4
medlemmer fra året før. Tilbakegangen skyldes først og fremst utmeldinger etter at forsamlingen
ble menighet. Men det er også registrert 6 nye medlemmer dette året. Nå er det på tide å gjøre en
medlemsverve - kampanje igjen, i og med det deltar en god del i Norkirken som ikke foreløpig er
medlemmer. Dette gjelder spesielt unge familier og nye fra det internasjonale miljøet. Alle nye
medlemmer ble fra 2014 invitert hjem til en i pastorteamet på kaffe og prat.

Ansatte
Ingvild Rosland arbeider i 60 % stilling hvorav 10 % er øremerket Strømmen SFO.
Inge Flaat har 50 % stilling som pastor. Randi Vorhaug er ansatt i 20 % stilling som barn og
familiearbeider. Alle har sitt ansettelsesforhold knyttet til Normisjon region Agder.

Evaluering og framtidsutsikter
Som det framgår av tallene overfor var det høsten 2014 en økning i gudstjenestebesøk og
nattverdgjester. Det er spesielt gledelig at flere unge familier kommer på søndagene. Dette tror vi
er et resultat av målrettet satsing på familiearbeid. Her finnes kanskje også de største utfordringene
fremover, i forhold til større deltagelse og involvering fra flere familier. Ikke minst viktig er det at
de selv får utforme menighet, slik at de får et eierforhold. Her tror vi det kan «fødes» mye nytt,
både av fellesskap og misjon. Forsamlingens bønnemøter hver mandag gir frimodighet og håp om
vekst i Norkirken. La oss alle be om varme og villige hjerter som ser det Gud ser!

Til slutt vil Hovedstyret takke alle ledere i de forskjellige undergruppene og tjenestegruppene for
innsatsen i året som gikk. Takk også for all støtte på annen måte; til dere som gir penger, ber til
Gud for arbeidet eller bidrar med andre viktige oppgaver i menigheten. Er vi mange nok som er
aktive på ulike felt, kan selv de tunge løft for menigheten være lette for den enkelte. Guds
velsignelse ønskes dere alle!

Hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer i 2014:
Dagfinn Røkenes,

Leder, Hovedstyret

Irene Løvdal,

Driftsstyret

Willy Paulsen,

Leder av Driftsstyret

Dag Aanonsen,

Driftsstyret

Randi Vorhaug,

Forsamlingsrådet, ansatt

Trygve Aamlid,

Driftsstyret, sekretær HS

Reidun Mosvold,

Forsamlingsrådet

Jorunn Mehammer,

Driftsstyret

Inge Flaat,

Leder, Forsamlingsrådet, ansatt

Ingvild Rosland,

Forsamlingsrådet, ansatt

Nils H Roland,

Forsamlingsrådet

Aage Jensen,

Forsamlingsrådet

Hovedstyret hadde i 2014 42 saker til behandling. Forsamlingsrådet hadde ingen saker i
tradisjonell styre - teknisk forstand, men hadde 5 samlinger med bønn og lederarbeid med tanke på
vår nye menighet. Målstyring og strategi har vært en viktig del av dette. Driftsstyrets egne saker
tas opp i HS og protokollføres der.

For HS 10.feb. 2015

Inge Flaat og Dagfinn Røkenes

Resultatregnskap 2014 / Budsjett 2015
Inntekter
3110 Medlemskontingent
3111 Fast givertjeneste sentralt
3112 Fast givertjeneste - lokalt
3113 Kollekter
3114 Gaver fra undergrupper
3117 Misjonsprojektet
3118 Andre inntekter / renteinntekter
3119 Statsstøtte / andre tilskuddsordninger
3120 Kollekter for videresending
3600 Leieinntekter barnehage
3620 Andre leieinntekter
3902 Refusjon MVA Normisjon
Mannsbasar
Støtteforeningen, "økonomihelg"
Annonseinntekter
Sum inntekter

Budsjett 2014
26 000.00
380 000.00
140 000.00
140 000.00
28 000.00
50 000.00
40 000.00
50 000.00
22 000.00
10 000.00
30 000.00
16 000.00
932 000.00

Regnskap 2014
22 200.00
326 207.32
180 300.00
134 713.50
10 000.00
55 850.00
41 127.00
3 840.00
2 500.00
72 204.00
11 050.00
52 485.00

912 476.82

Budsjett 2015
26 000.00
374 000.00
190 000.00
150 000.00
30 000.00
50 000.00
40 000.00
5 000.00
15 000.00
50 000.00
50 000.00
980 000.00

Resultatregnskap 2014 / Budsjett 2015 (forts.)
Utgifter
5010 Faste lønninger
5331 Godtgjøring musikalske resurser
5332 Godtgjøring talere
5801 Refusjon lønnsutgifter Strømmen
Refusjon lønnsutgifter Rykene
Engasjement av ett-åring ca 50%
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.
6340 Lys, varme
6560 Rekvisita
6563 Utgifter forsamlingsnettverk
6565 Utgifter Misjonsprosjekt
6600 Reparasjoner og vedlikehold, bygn.
6800 Kontorrekvisita
6820 Trykksaker (kopiering)
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv.
6860 Møter, kurs, oppdatering mv.
6900 Telefon/datakostnad
6940 Porto
7161 Mat, blomster m.m. diverse møter
7320 Reklamekostnader (inkl. annonser)
7500 Forsikringspremier
7770 Bank og kortgebyrer
8050 Annen renteinntekt
8150 Annen rentekostnad
Omsorgsnettverket
Tilskudd babysang
Utgifter mannsbasar
Kollekter videresending
Sum utgifter
Driftsresultat
Nedbetaling lån

Budsjett 2014
700 000.00
15 000.00
10 000.00
-50 000.00
-

Regnskap 2014
692 262.00
9 000.00
1 000.00
-54 600.00

8 000.00
38 000.00
8 000.00
5 000.00
50 000.00
20 000.00

7 684.00
35 567.88
7 013.80
5 000.00
46 000.00
38 121.50
5 264.70
15 106.25
390.00
7 041.00
8 622.76
830.00
30 772.08
21 442.66
26 787.00
3 092.30
-734.89
17 502.00

15 000.00

15 000.00
12 000.00
15 000.00
30 000.00
2 000.00
19 000.00
15 000.00
2 000.00
3 000.00
932 000.00

923 165.04
-10 688.22

Budsjett 2015
725 000.00
12 000.00
5 000.00
-50 000.00
-50 000.00
30.000.00
8 000.00
36 000.00
10 000.00
5 000.00
50 000.00
35 000.00
6 000.00
15 000.00
1 000.00
7 000.00
9 000.00
1 000.00
20 000.00
20 000.00
27 000.00
3 000.00
15 000.00

940 000.00
40 000.00
-40 000.00

Balanse
Eiendeler
Bygg
Bankinnskudd, inkl. tidligere Amazing
Sum eiendeler
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Langsiktig lån
Sum egenkapital og gjeld

31.12.2013
2 852 049
234 380
3 086 430

31.12.2014
2 852 049
184 962
3 037 011

2 688 316
398 114
3 086 430

2 677 627
359384
3 037 011

Egenkapital 1.1.2014
Resultat 2014

2 688 316
-10 688

Egenkapital 31.12.2014

2 677 627

Årsmelding 2014 for Babysang/Småbarnstrall
Ansvarlig kursholder: Randi Vorhaug
Medhjelpere: Marte Sivertsen,- et par ganger Jorunn Mehammer (med å koke kaffe/te)

Vurdering av arbeidet i 2014
Våren 2014 ble 10-ukers kurset forlenget med 4 ganger pga at mødrene ikke hadde
begynt i jobb igjen og hadde anledning til å fortsette på kurset. (Trivdes godt) 
I 2014 hadde vi bare Babysangkurs da det ikke var etterspørsel etter Småbarnstrall disse
semestrene. Babysangkurset hadde 9 medlemmer (altså 9 babyer og 9 mødre) på våren, og
8 (8 babyer+ 8 voksne) i høst-semesteret.
Alderen er 3 mnd – ca 1 år på Babysang .
Programmet er ganske likt fra år til år. Deltakerne på disse kursene har vært på leting etter
”Krølle” (lammet som hadde kommet bort fra gjeteren sin), så i båten for å ro og kaste
garnet for å fiske. Rim og regler, sang og bevegelse, rytmeorkester og såpebobler, hopp
og sprett, kaste ball og svinge seg. Alt til sang og musikk.
Ja, dette er noe av innholdet.
Mødrene har med niste hver gang bortsett fra første og siste kursdag. Da sørger jeg for
lunsjen, men Marte Sivertsen sørger for å få den på bordet. Kaffe og te sørger hun for ca
annenhver gang. Denne hjelpen betyr utrolig mye.
Ingvild Rosland var med på selve kursene noen ganger når tiden tillot det i vårsemesteret.
Hun steppet også inn som vikar et par ganger. I høstsemesteret var jeg alene om selve
kurset.
Ønsker / planer for 2015
Ønsket for året som ligger foran er at det er mange nok til å starte opp igjen med nye kurs.
At enda flere kan bli kjent med arbeidet som blir drevet på Bedehuset å få lyst til å være
med på andre arrangementer, og dermed få lære Jesus enda bedre å kjenne.
Et annet stort ønske er fortsatt at FORSAMLINGENS FASTE MEDLEMMER skulle
vært flinkere til å komme på Søndag 17 slik at når Babysangdeltakerne kommer så får de
møte forsamlingens egne medlemmer.

Nedenes

05-02-2015

Randi Vorhaug

Årsmelding 2014 for Familiesang
Ansvarlig: Randi Vorhaug
Medhjelpere noen ganger: Marit Woie, Mimoza

Vurdering av arbeidet i 2014
FAMILIESANG har fortsatt også i 2014.
Opplegget går ut på følgende: Vi starter med en enkel middag. Etterpå samles både foreldre
og barn – fra ca 2 år og oppover – nede i Søndagsskolerommet. Så synger og leker vi. Sang
og bevegelse er viktig. Sangstunden avsluttes med en liten Bibelfortelling etterfulgt av
”Kjære Gud jeg har det godt” og ”Må Gud velsigne deg”.
Opplegget har blitt veldig godt mottatt av de som har vært med.
Hjelpen jeg har fått av Marit Woie, og Mimoza har vært veldig kjærkommen.
Fremmøte ligger på 10-22 stk
Pris: kr. 25 pr person (maks 75 kr pr fam.) for å dekke middagsutgiftene, men det dekker
ikke helt…..Jeg er ikke så flink til å ”kreve” inn betaling  Jeg tar dette på min”kappe”
foreløpig, så jeg har ikke regnskap som går inn i driften.

Ønsker / planer for 2015
Målet er å kunne nå flere unge familier.
Håpet er at de skal finne sin plass på bedehuset og få møte Jesus som sin Frelser og venn.
Ønsket er jo også at kanskje dette kunne utvikle seg til Familie-kor en gang?
Ønsket i fjor var bl.a. å få flere medhjelpere. Fra 2015 får jeg det. 
Etter at barnehagelokalene ble ledige, har vi vært dere nede med middagen en par ganger, og
det fungere fint. Så ønsket er at det blir lagt enda bedre til rette (med bedre kjøkken utstyr)
Mange av familiene i Familiesang kommer på Søndag 17 og da
skulle jeg ønske at FORSAMLINGENS FASTE MEDLEMMER skulle vært flinkere til å
komme slik at disse familiene som ellers er ukjente på bedehuset får møte forsamlingens egne
medlemmer.

Nedenes

05-02-2015

Randi Vorhaug

Årsmelding 2014 for Nedenes søndagsskole
I året som er gått har det vært 16 innskrevne medlemmer.
Hovedleder:

Åshild Valborgland Bøhler

Medarbeidere: Randi Vorhaug
Elisabeth Bjerkholt Aamlid
Martin Bøhler
Ingvild Rosland
Irene Løvdal
Hjelpeledere:

Kasserer:

Marte Berget
Ida Hansen Næset
Helene Osnes Gabrielsen
Thor Gabrielsen

Det har vært 23 samlinger. I vårsemesteret begynte samlingene kl. 10.30, men fra høsten ble det
forandret til kl.11.00, samtidig med gudstjenesten.

Regnskap Søndagsskolen

Årsmelding for SuperMandag
Antall medlemmer
totalt
10

Antall jenter

Antall gutter

8

2

Aldersgruppe
(fra-til)
5 – 9 år

Antall samlinger
Vår: 9 Høst: 7

Styret / ledere er:
 Anne-Kari Gabrielsen (leder / kontaktperson)
 Randi Vorhaug
 Marina Anderson
 Helene O. Gabrielsen
 Anne Gro Terjesen (kasserer)
Vurdering av arbeidet i 2014:
Vi har samlinger annenhver mandag fra kl.17.30 – 18.45.
Samlingene består av sang, bibelhistorie, hobby, leker/ konkurranser m.m.
Barna som kommer gir gode tilbakemeldinger og ser ut som de trives med opplegget.
De følger godt med på bibelfortellingene og deltar aktivt med spørsmål og svar.
Vi har hatt besøk av elever fra Bibelskolen i Grimstad og det har vært en god hjelp.
Ønsker / planer for 2015:
Vi ønsker å fortsette med samme opplegg og innhold.

Regnskap og budsjett 2014 for SuperMandag

Årsmelding 2014 for LilleLørdag
Antall
medlemmer
totalt
42

Antall jenter

Antall gutter

Aldersgruppe
(fra-til)

Antall samlinger

34

8

9 til 13 år
(4 t.o.m. 7 klasse)

29

Styret / ledere er:
 Hilde Bjønnum (leder / kontaktperson og kasserer)
 Liv L. Simonsen
 Håkon Simonsen
 Laila Riber
Vurdering av arbeidet i 2014
Vår visjon for Lille Lørdag er: Vi ønsker at unge i alderen 9-13 år skal lære mer om den kristne tro
og at vi kan bidra positivt i Den Norske Kirkes dåps opplæring på Nedenes. I tillegg ønsker vi at
de unge skal oppleve et mangfold av aktiviteter i et trygt fellesskap.
Vi har inngått et samarbeid med Øyestad menighet om et trosopplæringstiltak som kalles ”Lys
våken” som er for 5.klassinger. Kode B er en oppfølging av Lys Våken,
som er et landsomfattende trosopplæringstiltak. Vi hadde 3 Kode B samlinger på bedehuset på
våren sammen med Øyestad menighet. Det var så bra at vi fortsetter med det i 2015 også.
Vi har samling hver onsdag kl. 18.00 – 19.30. Vanligvis er det rundt 20-25 unge på samlingene!
Det er en positiv og aktiv gjeng som samles hver onsdag. På aktivitetskveldene har vi delt oss inn i
ulike grupper: kjøkken/matgruppe og hobbygruppe. I tillegg har vi også hatt felleskvelder:
sykkeltur, konkurranser, lek, Nedenes talenter, OL og juleverksted blant annet.
Vi har undervisningen/andakt hver gang, denne er det Inge Flaat, Ingvild Rosland, Liv og Håkon
Simonsen som bytter på å ha.
En gang i høst hadde vi også besøk fra bibelskolen i Grimstad. Utrolig inspirerende og moro både
for ledere og barn.

Ønsker / planer for 2015
Vi fortsetter med det samme opplegget som tidligere.
Vi har stor aldersforskjell fra de minste til de største, så da vi startet i høst var det ingen fra
syvende klasse, men en flott gjeng fra 4 og 5 klasse + et par fra sjette klasse.

Nedenes,

08.01.2015

Hilde Bjønnum

Regnskap 2014 for LilleLørdag

Årsmelding 2014 for Nedenes Ungdomsgruppe / UNIK
Dessverre har vi ikke noen medlemsfortegnelse for våren eller høsten 2014. En av grunnene er at
pengene fra de få som betalte gikk inn i kioskregnskapet i stedet.
Formann / kontaktperson:
 Ingvild Kristine Rosland
Styret / ledere:
 Våren: Arne-Kjell Knutsen, William Henningsen, Håkon Simonsen, Per Gunnar Riber og
Ingvild Kristine Rosland
 Høsten: Karen Johanne Hetland. I tillegg var Per Gunnar Riber kasserer og ledet arbeidet med
praktisk hjelp fra andre voksne.
Vurdering av arbeidet i 2014:
Vårsemesteret:
Våren 2014 var det enda større nedgang enn i 2013 i antall deltakere på fredagene. Dette gjorde at
ledergjengen mistet motet, og mange datt av lasset etter hvert. Flere av fredagene ble avlyst på
grunn av få deltakere, og det var lite kontinuitet i hvem som var med. De eneste gangene det var
mye folk var de to gangene konfirmantene var med,. Turen til svømmehallen i Kristiansand trakk
5 nye som ikke var der ellers, pluss to som var der relativt ofte. LAN-kvelden var det også 4 nye
som ikke er der ellers, men de kom ikke igjen.
I løpet av våren hadde vi evaluering med lederne, noe som førte til at vi søkte veiledning fra Kjetil
Viland som har jobbet mye med ungdom bl.a. i Vennesla. Resultatet var at vi la ned NUG og for å
starte med blanke ark fra høsten. Samtidig søkte vi om å få en ettåring med i ungdomsarbeidet.
Høstsemesteret:
Vi brukte starten av høstsemesteret til å legge planer for arbeidet videre. Vi hadde samtaler med en
del av ungdommene om hva de ønsket, vi fikk hjelp fra Acta/ettåringer, og vi hadde møte med de
voksne lederne som har vært trofast med i flere år. Resultatet ble at vi startet på nytt etter
høstferien med fredagssamlinger 1-2 ganger i måneden og med tilbud om gruppesamlinger. Vi
hadde også en konkurranse om nytt navn og endte opp med å hete UNIK.
Fredagskveldene inneholder andakt, gratis vafler, kiosk og lek. Vi har fokus på å skape et godt
miljø hvor det skal være naturlig å snakke om Jesus og hvor vi kan være oss selv. Antall oppmøtte
har variert fra 0 (en gang), 2(en gang) til 12(to ganger) utenom de to gangene konfirmantene var
med, da det var mange flere. En utfordring når konfirmantene kommer er at det blir høyere terskel
for de andre. Vi har hatt med oss 4 praksiselever fra Bibelskolen i Grimstad som har vært med på
å gjøre fredagssamlingene veldig fine.
I løpet av høsten ble det også dannet ei jentegruppe for 8.klassinger, og ei alphagruppe for
ungdom i videregående skole. Begge gruppene var vanskelig å få i gang, men jentegruppa endte
etter hvert opp med å samles hver onsdag kl. 14.00-15.15. Dette har gitt god kontinuitet i gruppen.
Vi er 7 stk. når alle er med, og det pleier å være godt oppmøte.
Alphagruppen har det tatt lenger tid å dra i gang, men her jobber vi med å få mer kontinuitet fra
2015. Planen er å ha en fast kveld / tidspunkt annenhver uke, og at gjennomfører uansett om vi blir
få. I denne gruppen er det 3 faste og ellers noen som ønsker å være med, men som nesten ikke har
vært der.
Samarbeidet med konfirmantlederne i Øyestad, representert ved Jo Hæhre, fortsetter. Vi hadde
konfirmantene innom to ganger i løpet av høsten, med godt oppmøte og godt opplegg. Selv om

noen av dem ønsket å komme igjen har vi savnet dem de gangene det ikke er obligatorisk å
komme. Fra neste år planlegger vi å utvide samarbeidet, slik at jentegruppen blir en del av
konfirmantopplegget.
Ønsker / planer for 2015:
Vi ønsker å skape et positivt kristent ungdomsarbeid som kan nå bredt ut.
Strategien vår for å nå dette målet er som følger:
 Opparbeide en fast kjernegruppe i UNIK, med spesielt fokus på de to gruppene, og å
knytte dem til fredagsopplegget.
 Jobbe videre med å få en god overgang mellom Lillelørdag og UNIK. Her er oppstart av
leksehjelp for 5.-7.klasse en del av strategien.
 Danne flere samtale/ bibelgrupper, med spesielt fokus på høstens 8.trinn.
 Gjøre jentegruppen til konfirmantopplegg i samarbeid med Øyestad menighet fra høsten
av.
 Danne styre
 Få med flere gutter
 Mer fokus på sang og musikk
 Arrangere og gjennomføre turer, da det har vært en dårlig trend at vi har avlyst pga få
påmeldte.
 Bedre rutiner for medlemskap.
Alle oppfordres fortsatt til å be for dette viktige arbeidet for tenåringene på Nedenes.

Regnskap og budsjett for NUG /UNIK
Beholdning per 01.01.2014 /

50 859.21

Inntekter
Medlemskontigent
Kiosksalg
Tilskudd ACTA (frifond)
Tilskudd Arendal Kommune
Diverse inntekter, dugnad, basar etc
Renteinntekter
Sum Inntekter

Budsjett 2014
3 000.00
10 000.00
8 000.00
3 000.00
13 000.00
100.00
37 100.00

Regnskap 2014
1 400.00
4 633.00
3 000.00
30.15
9 063.15

Budsjett 2015
3 000.00
5 000.00
15 000.00
3 000.00
5 000.00
20.00
31 020.00

Utgifter
Acta-kontingent
Kioskinnkjøp
Mat grupper
Turer / arrangement utgifter
Diverse utgifter / oppussing
Gave til huset
Sum Utgifter

Budsjett 2014
2 000.00
7 000.00

Regnskap 2014
3 750.00
10 974.80

15 000.00
25 000.00

0
22 864.80

49 000.00

37 589.60

Budsjett 2015
10 000.00
5 000.00
10 000.00
5 000.00
5 000.00
35 000.00

-11 900.00

-28 526.45

-3 980.00

Over/underskudd
Beholdning per 31.12.2014

22 332.76

Årsmelding 2014 for Etter Skoletid, Strømmen
Antall mmer t
17

Antall jenter
13

Antall gutter
4

Aldersgruppe
(fra-til)
2-5(6).klasse

Antall samlinger
15

Styret / ledere
Svanhild Røste (Kontaktperson)
Barbro Tveit (leder)
Ingvild Kristine Rosland (leder)
Anbjørg Christensen (leder)
Vurdering av arbeidet i 2014
Etter Skoletid har samlinger annenhver torsdag kl.15.00-16.20 på Strømmen Oppvekstsenter.
Aldersgruppen er fra 2-5.klasse.
Vi har hatt 15 samlinger i løpet av året, 9 på våren og 6 på høsten.
Vi starter hver samling med sang og andakt i musikkrommet. Vi får en del materiell gjennom
Amigos ressurshefte fra Acta, som blant annet har fokus på Bangladesh. Dette koster 1000 kr. i
halvåret.
Vi har alltid noe å bite i etter andakten, det er veldig viktig for barna.
Ellers veksler vi mellom forskjellige aktiviteter: hobby, leker evt. utelek.
Vi har vært litt flere barn i år. Flere av dem er veldig engasjerte. Vi hadde et evalueringsmøte i vår
hvor vi kom fram til at vi ønsker å fortsette det fine arbeidet i Strømmen. Dette lot seg også gjøre i
og med at Barbro ble med istedenfor Anne Bjørg fra høsten, så vi er fortsatt en liten, men stabil
voksengruppe.
Ønsker / planer for 2015
Vi håper at Etter Skoletid skal oppleves som et godt sted å være – både åndelig og sosialt – og at
barna skal få med seg det grunnleggende i den kristne tro. Vi vil jobbe for å få med oss guttene. Vi
ønsker å jobbe videre med å få med de eldste barna, det er veldig gøy for 6.klassingene å få litt
lederoppgaver.

Årsmelding 2014 for Kaféklubben
Styret / ledere er:
 Brita Kleggetveit (kontaktperson)
 Irene Løvdal (kasserer)
 Jorunn Selde Tveitdal, Ivar Gundersen, Ragnhild Øyrås, Marthe Kristensen, Wenche Paulsen
Vurdering av arbeidet i 2014
Hver tredje tirsdag samles mellom 30 og 40 voksne psykisk utviklingshemmede og deres venner,
fra Moland i øst til Lillesand i vest, til kaféklubb i Norkirken, Nedenes. Vi har hatt 12 samlinger
der programmet har bestått av av sang, diktlesing, andakt, lek, kafé og moro. Utlodning er alltid en
fast del av programmet, og inntekten går hovedsakelig til et dagsenter for psykisk- og fysisk
funksjonshemmede barn i Katmandu, Nepal. I 2014 sendte Kaféklubben kr. 12000 til dette
prosjektet som Normisjon deltar i.
Det kommer stadig nye mennesker på klubben og mange opplever å få nye venner og gode
relasjoner. Fellesskapet i klubben deler sorger og gleder, bønneemner og opplevelser. Vi er
takknemlige for at Norkirkens egne ansatte og andre ressurspersoner bidrar med enkel og god
forkynnelse.
Ønsker / planer for 2015:
Ønsket vårt er at enda flere må komme på Kaféklubben og bli kjent med Jesus, og at det må være
et godt møtested for vennskap og fellesskap.
Kaféklubben har fortsatt planer om å støtte barn og unge i Nepal økonomisk.

Rannekleiv, 8.februar 2015

Brita Kleggetveit

Regnskap for Kafeklubben 2014:
Kassabeh.pr.01.01.13
Kontantbeh.
Inntekter:
Salg av mat og lodder
Renter
Sum inntekter
Sum

4566,04
100,00
12669,00
8,51
12677,51
17343,55

Utgifter:
Sendt til Nepal
Mat og gevinster
Omkostninger
Sum utgifter
Kassabeh.pr.31.12.13
Sum

12000,00
3422,87
155,00
15527,87
1815,68
17343,55

Årsmelding 2014 for Omsorgsnettverket
Vurdering av arbeidet i 2014
Vårsemesteret hadde et gruppemøte, pluss en stor oppmuntringsfest for alle som på en eller annen
måte er knyttet til Norkirken. Vi begynte også med besøk på omsorgsboligene på Røed.
Høstsemesteret begynte tidlig med en samling der oppgaver ble fordelt.
Deretter vare det fast samling 1.torsdag i måneden i omsorgsboligene på Røed.
Vi tok også på oss praktiske oppgaver i forbindelse med på Alfa- ekteskapskurs.
22 eldre medlemmer fikk besøk med blomster til jul.
Noen få som hadde ønsket det fikk besøk.
Ønsker / planer for 2015:
Ønsket for 2015 og fremover er at 10 nye blir med i omsorgsgruppa, så godhetsarbeidet kan vokse
i menigheten.
Budsjett og regnskap:
Regnskapet for Omsorgsnettverket er inkludert i hovedforeningens regnskap.

Nedenes, 20.januar 2015

Reidun Mosvold

Årsmelding 2014 for Seniorutvalget / Hyggetreffene
I 2014 har det vært arrangert 10 hyggetreff i Norkirken Nedenes. De finner sted hver 2. tirsdag i
måneden fra kl 11.30 til (ca) kl 13.30.
I gjennomsnitt har det vært 50 personer på treffa. God mat, kåseri, sang, åresalg, en god pause
med god prat, noen gode historier og andakt er ingrediensene.
En arbeidsom og flittig komité smører smørbrød hjemme, noen ganger baker de kringle eller
bløtkaker, andre ganger serveres is. Komiteen består av Reidun og John Mosvold, Marte
Sivertsen, Ruth Henningsen, Marit Woie, Anne og Nils Skaare, Randi og Petter Lillejord, Kari og
Harald Johnsen.
Hyggetreffa fungerer som en «bedehustrapp», dvs. at det kommer inn folk som ikke vanligvis går
på bedehus eller kirker. Derfor har vi sett at det er viktig med enkel og sentral forkynnelse.
På hvert treff har vi åresalg. Det har gitt nærmere kr 50 000 i overskudd. Kr 20 000 er sendt til
misjon internasjonalt og kr 20 000 til Norkirken på Nedenes og arbeidet der. (Se regnskapet)
Så vet vi at noe av «såkornet» falt i god jord og bar frukt.
Hastemisjon- har noen kalt seniorarbeidet.
Vessøya 5.02.15

Kari T. Johnsen

Årsmelding 2014 for Støtteforeningen
Styret/ledere er:

Irene Løvdal (kontaktperson og kasserer)
Elisabeth Nebdal
Elin Askildsen
Jorunn Mehammer
Birgit Stallemo

Vurdering av arbeidet i 2014:
Vi hadde den årlige basaren 29 mars.

Ønsker / planer for 2015:
Det er foreløpig ikke satt noen dato for basar i 2015
Heretter vil det som kommer inn på en eventuell basar gå inn på konten til hovedforeningen,da vi
har avsluttet egen konto i banken.

Regnskap for Støtteforeningen 2014
Inntekter: 25920,46
Utgifter : 158,07
Kassabeholdning pr. 31.12.14 kr. 25762,39.

Årsmelding 2014 for Misjonsgruppa
Ledere: Kristi Lunden Jenssen, Anne Synnøve Storemyr, Marthe Kristensen, Brita Ugland, Anne
Henningsen.
Misjonsgruppa har i løpet av året arrangert forskjellige turer for alle damer. Vi har på alle
arrangementene hatt diverse innslag/informasjon fra Mali eller Nepal. Målet for turene er å samle
inn penger til prosjektene våre, og å ha det sosialt sammen. Vi er utrolig takknemlige for alle
gaver som er gitt i løpet av året. Spesielt en stor takk til Seniorgruppa som også i år hjelper oss
med et stort bidrag, som gjør at vi når målet vårt, kr 50.000.
Regnskapet for misjonsgruppa framgår av hovedforsamlingens regnskap.

