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Hilsen fra styrets leder 
 
 
Kjære medlem av Norkirken Grimstad! 

 
Norkirken Grimstad har kommet seg gjennom nok et år der koronapandemien har satt store 

begrensninger for vår aktivitet. Vi håper og tror at 2022 skal bli året vi legger pandemien bak oss, og 

at vi kan fokusere på normal drift og aktivitet i året som kommer  

 

- Tusen takk til alle våre frivillig som har gjort en kjempeinnsats  

- Tusen takk til våre ansatte som har gjort en heroisk innsats med å følge retningslinjer, anbefalinger 

og regler som til stadighet ble endret 

 

Utfordringer for Norkirken 2022    

Vår finansielle situasjon; Året 2022 vil bli vårt første år der vi som menighet skal betale fulle avdrag. 

Dette vil påvirke vår økonomi i stor grad og Norkirken Grimstad må øke vår faste givertjeneste samt 

få økte kommersielle leieinntekter for å kompensere dette 

Våre ansatte; Norkirken Grimstad har en liten stab. Vår aktivitet har vokst betraktelig siste årene. 

 

Undertegnede takker nå av som om styreformann på årsmøtet den 5 mars, og ønsker nytt styre og 

styreleder Guds velsignelse og Guds visdom i deres kommende tjeneste. 

                                            
Vel møtt til årsmøtet! 

Knut Hernes 

styreleder 

 
 
 
 
 
 
 
Styret i Norkirken har siden årsmøtet 29. august 2021 bestått av: Knut Hernes (styreleder), Stig 
Tore Aaberg (nestleder), Hilde Frivold (medlem av AU), Helle Frigstad Foldøy, Geir Ivar 
Bjerkestrand, Hilde Fauskrud Chan og Johannes Bjelland Pedersen. Pastor Åge Løsnesløkken 
deltar på styremøtene.   
 
Vararepresentanter til styret har vært Kristina Bjarnastein og Marit Hauge. 

 
 
 
 
 
 
 
Forsidebildet: Etter en utegudstjeneste i Norkirken sommeren 2021 (Foto: ÅL) 
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Medlemmer 
Norkirken Grimstad hadde pr. 31.12.2021 følgende 

medlemmer:  

• Voksenmedlemmer; totalt 238. I løpet av året 

2021 har 21 nye voksenmedlemmer meldt seg 

inn, mens 13 personer er utmeldt. 

• Barnemedlemmer, totalt 87.  

I løpet av året har 16 nye barnemedlemmer blitt 

innmeldt, mens 5 medlemmer har blitt meldt ut.  

• F13; F13 fører eget medlemsregister. Ved 

utgangen av 2020 hadde F13 42 betalende medlemmer. 

Til sammen hadde Norkirken Grimstad ved utgangen av 2021 dermed 367 medlemmer.  

Dette er elleve flere enn ved utgang 2020. Det økning både for voksenmedlemmer og 

barnemedlemmer, men en nedgang på åtte for medlemskap i F13.  

 

I arbeidsåret 2021 har tre av våre medlemmer gått bort:  

Kim Preben Stampe, Walter Egholm og Tormod Fossnes.  

 

Styret 
Styret har dette året bestått av følgende medlemmer: 

Knut Hernes     styreleder (medlem av Arbeidsutvalget) 

Stig Tore Aaberg    nestleder  (medlem av Arbeidsutvalget) 

Hilde Frivold     styremedlem (medlem av Arbeidsutvalget) 

Helle Frigstad Foldøy    styremedlem 

Geir Ivar Bjerkestrand   styremedlem 

Hilde Fauskrud Chan    styremedlem 

Johannes Bjelland Pedersen   styremedlem 

Kristina Bjarnastein    1. varamedlem 

Marit Hauge     2. varamedlem 

Pastor Åge Løsnesløkken har plass i styret, og sitter også i Arbeidsutvalget.  

 

Styret har i arbeidsåret 2020 avholdt tolv styremøter (Noen av disse har vært gjennomført pr. 

mail).  

Styrets arbeid har som fjoråret vært preget av korona-situasjonen. En har til stadighet måtte 

gjøre vurderinger av mulighet for aktivitet innenfor nasjonale og lokale koronabegrensninger, 

retningslinjer for «koronadrift» og lignende spørsmål.  

Utover dette har styret arbeidet med følgende saker: 

- Drift av menigheten, ikke minst med tanke på å finne frivillige til ulike oppgaver i 

menigheten. 

- Arbeid med «menighetsskole», trosopplæringsplan, misjonsprosjekt/misjonskomité. 

Arbeidet med hovedinstrument og andre instrumentbehov i Norkirken har vært 

pågående gjennom arbeidsåret.  

- Arbeid med lovsaker, økonomisaker etc.  

 

 

Andre oppgaver/tillitsverv 
Regnskapsfører:   KNIF Regnskap 

Regnskapsfører F13:   Frid Sissel Reiersølmoen/KNIF Regnskap 

Revisor:    BDO Lillestrøm  
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Morten Høie, Hildegunn Garnes Reigstad, Gabriel Løsnesløkken, Cornelia Eismann og 
Benedicte Wang. Ole Jakob Pedersen vikarierte for Morten Høie våren 2021.  

 

Stab 
Staben har i 2021 bestått av følgende:  

• Åge Løsnesløkken   hovedpastor 

• Morten Høie    ungdomspastor i 50% (delvis sykemeldt vår -21) 

• Ole Jakob Pedersen   vikarierende ungdomspastor i deltid, vår -21 

• Hildegunn Garnes Reigstad  lovsangspastor (engasjement på timebasis) 

• Gabriel Løsnesløkken  ettåring skoleåret 2020/2021 

• Benedicte Wang   ettåring skoleåret 2021/2022 

• Cornelia Eismann   ettåring skoleåret 2021/2022 

 

 

Nettsidene og andre informasjonskanaler 
På Norkirken Grimstads nettside www.norkirkengrimstad.no la vi i 2021 ut til sammen 25 

nyhetsartikler. På nettsidene ligger dessuten arrangementskalender, diverse 

organisasjonsinformasjon, med mer. Kjellfrid Straume er hovedansvarlig for oppsettet på 

nettsiden. Pastor Åge Løsnesløkken er ansvarlig redaktør og publiserer mesteparten av 

nyhetsstoffet og arrangementene. 

Vi har egen Facebook-side: Norkirken Grimstad. Her poster vi gjerne påminnelser om 

arrangementer, lenker til digitale gudstjenester og bibeltimer, m.m. Åge Løsnesløkken er 

hovedadministrator for Facebook-siden. I tillegg har flere andre tilgang og kan legge ut 

arrangementer og informasjon. 

Norkirken også sin egen YouTube-kanal. I perioder med restriksjoner pga. korona har 

YouTube-kanalen vært en viktig plattform. Her har vi lagt ut digitale gudstjenester, bibeltimer 

og annet. Det er pastoren som er redaktør og i hovedsak utøvende også for denne kanalen. 

 

Rundt månedsskiftet sender vi ut e-post med oversikt over arrangementer kommende måned.  

De som ikke bruker e-post, får tilsendt brev per post med program og informasjon om 

arbeidet i kirken fra pastor. Pastor sender dessuten e-post hver fredag («Fredagsinfo») med 

kommende ukes program og annen informasjon. 

Vi annonserer kommende ukes arrangementer i Grimstad Adressetidende hver lørdag.  

Ved semesterstart tar vi med de fleste arrangementene i avisannonsen. Senere annonserer vi 

det meste bare på nettsiden og gjennom gruppenes semesterprogram, Facebook-sider og i 

Fredagsinfo.. Gudstjenester og Senior 60+ annonserer vi alltid i avisa. Normalt sendes det i 

tillegg til annonsen også inn en kort omtale av gudstjenesten og 60+ arrangementene til 

Grimstad Adressetidende.  

Kjellfrid Straume er hovedansvarlig for e-post med månedsprogram og avisannonser.  

 

Kjellfrid Straume 
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Gudstjenestelivet i Norkirken 
De ukentlige gudstjenestene i Norkirken er ment å være det sentrale møtepunktet i 

menighetens liv hvor de ulike undergrupper og lag kan samles til felles gudstjenestefeiring.  

Siden koronaepidemien rammet oss i mars 2019, har det i lange perioder vært vanskelig både 

å planlegge og å gjennomføre ulike typer aktiviteter – ikke minst gudstjenestene, som er 

menighetens storsamlinger.  

Året 2021 har dermed blitt preget av mange «alternative gudstjenester» der en har møtt 

hverandre i mindre grupper, innendørs, utendørs eller digitalt.  

Dersom en ser året under ett, endte nærmest hele vårsemesteret opp med «digitale tilbud», 

mens sommeren og høsten ble preget av antallsbegrensninger. Siden de fleste gudstjenestene 

er arrangert digitalt eller med sterke antallsbegrensninger, gir det liten mening å operere med 

statistikk og sammenligne oppslutning/fremmøte med tidligere år (Dette var heller ikke mulig 

for arbeidsåret 2020).  

 

Totalt ble det i 2021 arrangert 77 gudstjenester. Årsaken til at det ble så mange gudstjenester i 

løpet av årets 52 uker, er at en på grunn av korona-situasjonen har gjennomført en del 

parallelle opplegg, eller arrangert flere gudstjenester etter hverandre på samme dag.  

I løpet av året har det vært:  

- 34 gudstjenester med åpen kirke eller med noe adgangsbegrensning og påmelding  

- 15 «smågudstjenester» med adgangsbegrensning på 10 personer (inkl. dåpsgudstj.) 

- 4 utegudstjenester, tre av disse var tilrettelagt for barn/familier, mens det samtidig ble 

avholdt voksengudstjenester innendørs 

- 6 Zoom-familiegudstjenester 

- 18 digitalgudstjenester (I tillegg ble det i 2021 laget 10 produksjoner for 60+) 

 

To søndager i 2021 deltok Norkirken på Bibelskolens gudstjenester i Normisjonshallen 

(Bibelskolens åpning i august og Bibeldagen i oktober). Pinsedag ble det ikke gjennomført 

noen gudstjeneste. Ellers har det vært gudstjenestetilbud i eller fra Norkirken Grimstad hver 

søndag hele året bortsett fra to søndager i juli da det ikke lykkes å få noen til å ta ansvar for en 

slik samling.  

Slik har mange fulgt 

gudstjenestene fra 

Norkirken i 2021 
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For menigheten er det stor forskjell på digitale 

gudstjenestetilbud og det å kunne møtes i kirken til 

felles gudstjenestefeiring. Norkirkens grunnstein 

består av de fire B-ene: Bibel, Bønn, 

Brodersamfunn og Brødsbrytelse. Eller på et mer 

moderne språk: Bibel, Bønn, Fellesskap og 

Nattverd. Når ett eller flere av grunnsteinens 

elementer mangler, vil menigheten bli fattigere og 

lide.  

Så skal det samtidig sies at Norkirken Grimstad i 

løpet av de siste to årene har mottatt en rekke 

henvendelser fra mennesker som er takknemlige for 

det digitale tilbudet som er lagt ut. Kanskje ikke så 

mye fra egen menighet, men fra mange steder rundt 

omkring hvor de - ikke bare i koronatiden, men 

også som normalsituasjon – opplever at sentrale 

grunnsteiner i det lokale menighetsliv mangler. 

Det er Kurt Hjemdal og Åge Løsnesløkken som i 

2021 har stått bak de til sammen 28 digitale gudstjenestene og andaktene som er lagt ut på 

YouTube i løpet av året.  

 

Flere steder har menigheter og kirker i koronatiden sett seg nødt til å redusere kostnader og 

permittere mannskap. Styret i Norkirken valgte å møte koronasituasjonen på en offensiv måte. 

I januar 2021 ble Hildegunn Garnes Reigstad engasjert i en deltidsstilling for å utarbeide 

alternative gudstjenestelige tilbud for barn og familier. Gjennom Zoom-gudstjenester og 

samlinger utendørs har en klart å nå ut til familiene så godt det lar seg gjøre med de 

rammebetingelser som har vært. En samlingsform hvor en bare kan sitte stille på stolen sin 

(med eller uten munnbind), ikke er den beste samværsformen for barn og familier. Derfor har 

Zoom og utesamlinger vært gode alternativer til innendørs familiegudstjenester.  

 

Syv barn/unge har blitt døpt i Norkirken Grimstad i 2021. Det er: Jakob Rettedal, Ada 

Solberg, Selma Louise Lucin Pedersen, Emilie Løsnesløkken, Knut Strømsbo Haga, Isabel 

Bondevik og Jenny Haraldseide Haga.  

Åge Løsnesløkken 

 

Sosial søndag 
En gang i måneden, etter 

familiegudstjenestene, har 

Sosial søndag et opplegg for 

dem som ønsker å bli bedre 

kjent og være sammen med 

folk fra kirka. Det er flest 

barnefamilier som benytter 

seg av tilbudet, men vi 

ønsker å lage et tilbud for 

hele kirken. Vi er opptatt av 

at alle turer eller aktiviteter 

skal være tilrettelagt slik at 

flest mulig kan være med, 

I gulvet i hallen i Norkirken Grimstad, 
finner vi under en glassplate kirkens 
grunnstein. Hovedelementene består av 
de fire B-ene, slik vi finner dem i Apg 
2,42. 

Sosial søndag utenfor Norkirken. 
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og at alt skal være gratis. Også 2021 ble begrenser av korona, og det har derfor bare vært fem 

samlinger. Her kommer en liten oppsummering: 

 

 

18. april Ribbåsen 

ENDELIG klart for årets første sosiale søndag, etter at første forsøk på oppstart ble avlyst 

pga. restriksjoner. Turen gikk til Ribbåsen, en liten topp i Morholtskogen. Det var mye folk, 

klatring med tau, gjemsel, god utsikt og flott vær. Folk hadde med niste og det var veldig fint 

å kunne være sosiale igjen, selv om vi måtte holde avstand og hadde med antibac i sekken.  

 

2. mai Området rundt Norkirken 

Vi var fremdeles inne i en annerledes-periode i kirken og familiegudstjenesten ble denne 

søndagen holdt utendørs. Det gav et godt utgangspunkt for å fortsette denne søndagen sosialt, 

og vi valgte å ha Sosial søndag på området rundt kirken. Det ble lånt griller fra bibelskolen 

som alle hadde mulighet til å benytte og det ble også arrangert en natursti/konkurranse. 

Stemninga var god. 

 

30. mai Området rundt Norkirken 

Sommeren hadde nesten kommet til Grimstad og vi valgte igjen å benytte det flotte området 

rundt kirken til Sosial søndag. Det var den Sosial søndagen med flest generasjoner 

representert, noe vi satt stor pris på. Solveggen ved kirken ble flittig brukt til lunsj og varme 

og det ble spilt mye fotball og frisbee. Det blir ikke stort bedre enn sommerklær, varme og 

sosialt samvær.  

 

5. september Dømmesmoen 

Et annet flott område i Grimstad – Dømmesmoen, ble tatt i bruk på høstens første Sosial 

søndag. Det var veldig mange som var klare for å være sosiale og vi holdt til på et stort 

område mellom fotballbanen og helsestasjonen. Det ble spilt fotball, kubb, boccia og klatra i 

Sosial søndag på tur til Ribbåsen 
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mange trær. Noen fant til og med ett tre man 

kunne gå inn i. Også på denne Sosial søndagen 

ble det konsumert store mengder god mat. 

 

14. november Morholtskogen 

Årets siste Sosial søndag gikk til gapahuken i 

Morholtskogen. Vi parkerte ved innkjørselen til 

Groosåsen sør og gikk en kort tur inn i skogen. 

Det ble tent bål, grilla pølser og bygga mange 

konstruksjoner med stokker og planker som 

ligger i området. Tusen takk for i år, satser på 

enda flere samlinger neste år.  

Komiteen: Ingvild S. Øie, Vigdis K. Hancock  

og Inger Fredriksen 

 

 

 

 

Fra tur til Dømmesmoen i september.  
 

 

Kjempegjengen 
Kjempegjengen er Norkirkens søndagsskoleopplegg som følger gudstjenestene. Barna er 

sammen med de voksne i starten 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 består som oftest av skattekiste, 

lystenning, sang, andakt (skuespill, drama, dukketeater, lysbildefortelling ol), bønn og en 

aktivitet (perling, tegning, leiker, ballspill, konkurranser ol). Førskolebarn (ca 3 til 6 år) og 

skolebarn (1. - 4. klasse) har hvert sitt opplegg på hver sine rom. Vi har en voksenleder på 

førskolegruppa og to voksenledere på skolebarngruppa hver gang. Vårt mål er å legge til rette 

Kjempegjengen samlet framme ved alteret i kirka for å se hva som er i skattekista. 
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for at barna kan utvikle en sunn og trygg tro. Vi opplever at barna stortrives. Det er ikke 

uvanlig med rundt 20 barn på hver gruppe. 

Det var noen utfordringer med å få avholdt kjempegjengen på våren pga. pandemien, men det 

ble avholdt en håndfull samlinger på våren og 11 samlinger på høsten.  

Siden det i perioder ikke har vært mulig å ha egne samlinger for barna under gudstjenestene 

innendørs, ble det i 2021 gjennomført flere Zoom-gudstjenester og ute-gudstjenester der barna 

var hovedmålgruppen.  

Kjempegjengensamlingene har blitt fordelt på rundt 20 voksne ledere. Vi har også vært så 

heldige å få med oss fem bibelskolestudenter som to og to har hjulpet til på to samlinger hver 

for skolebarna. 

Kjempegjengenlederne v/Ragnhild S. Midtbø og Elisabeth W. Rettedal 

 

 

Søndags-Tweens 
Tweens (5. til 7. klasse +) samles under preken-delen av ordinære søndagsgudstjenester til 

andakt, samtale, bønn og aktiviteter. Antallet siste året har ligget fra 2 til nærmere 20 stk., og 

normalt rundt ca. 10. I snitt er det en fin balanse mellom antall jenter og gutter. 

Koronasituasjonen har periodevis satt store begrensninger for å kunne gjennomføre 

samlinger, og på mange måter er det kanskje denne aldergruppen som har falt mest mellom 

stoler med de alternative oppleggene. Samtidig tror og håper vi en del av disse har hatt utbytte 

av Zoom-gudstjenestene. 

Linda Aaberg har hatt ansvar for å sette opp ledere til samlingene. Ledersituasjonen på høsten 

har vært bedre enn forrige år og vår, med 4-5 forholdsvis faste foreldre. I tillegg har 

menighetens ettåringer pluss noen «tilkallingsvakter» fylt ut de øvrige samlingene. 

Tweens er en morsom, spennende og viktig aldersgruppe å jobbe med. Vi følger ikke et fast 

opplegg, men lederne har vekslet litt mellom å bruke søndagens tekst, Amigo (Acta) og egne 

opplegg. Og av og til leder samtalen helt andre steder enn opprinnelig planlagt      . 

Stig Tore Aaberg 

 

Sprell/Familiesprell 

Sprell er et lavterskeltilbud for 

barn i alderen 3–12 år. 

Samlingene varer ca. 1,5 time 

og avsluttes med kveldsmat. I år 

har det blitt færre samlinger enn 

det normalt vill vært pga. 

koronasituasjonen.  
Sprell er en aktivitetsklubb med 

forskjellige aktiviteter. I vår - 

med uvissheten på hvor ofte vi 

kunne møtes på grunn av korona 

- fikk vi gjennomført AkeSprell, 

OrrehaneSprell (tur med barna 

og pappaene), LammeSprell og 

Mesterens MesterSprell før 

sommerferien.  

På høsten gjorde vi en liten vri 

på Sprellarbeidet, men fokus på 

Det fremkommer ikke i rapporten fra Sprell hvorvidt de som 
dro på OrrhaneSprell, virkelig så noen orrhane på sin utflukt! 
Og skulle de være i tvil om hva de har sett, så legger vi i 
denne årsmeldingen ut et bilde av en orrfugl. Slik ser den ut! 
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at hele familien kunne komme. Så i oppstarten i høst, startet vi opp med en familieSprell, der 

hele familien kom, spiste pizza sammen før ungene ble delt inn i grupper for ulike aktiviteter 

som dans, frisbeegolf og leking med de minste barna. De voksne fikk tid til prat og en kopp 

med kaffe. Her kom det 25 familier.  
Andre samling ble arrangert på halloween, et heidundrende HalloweenSprell. Her var det 

hoppeslott/hinderløype inne i kirken, escape-room for tweens, masse godteri og utkledning. 

Til sammen kom det 100 barn, og over 25 voksne.  

I år som i fjor håper vi på julespillSprell, så i desember begynte øving til dette. 1 desember 

kom det 45 barn som øvde på engeldans, hiphop dans, og sanger til julespillSprell. Men på 

grunn av økt smitte i midten av desember måtte vi avlyse resten av øvelsene på grunn av 

korona, og det ble bare med den ene samlingen.  
  

FamilieSprell gjengen drives av foreldre som deler på ansvar for opplegg og matlaging. Hver 

gang vi møtes, har vi en liten andakt og kveldsmat.   
Formålet med aktivtetsklubben er å legge til rette for utvikling av en sunn tro, et sunt 

selvbilde gjennom bekreftelse og utfoldelse og bygging av vennskap og fellesskap. Vi ønsker 

å være et lavterskeltilbud som kan åpne opp for at nye mennesker blir kjent med Norkirken og 

Jesus.   
 På vegne av Sprellgjengen, Ingunn Skutlaberg Valbø 

 

JenteTweens 
Jente-tweens er et tilbud til jenter 5.-7.kl. Vi har samlinger ca 1 gang i måneden. Vi pleier å 

ha litt forskjellig opplegg og tenker at jentene også skal få være med å bestemme litt hva de 

har lyst til å gjøre. Intensjonen med samlingene er at jentene skal ha det gøy, bli trygge på 

hverandre, skape gode relasjoner og få med seg litt åndelig føde på veien! Det er et 

lavterskeltilbud som skal gjøre det enkelt å ta med venninner som ikke er kjent med kirka fra 

før. Det har vært ca. 10-15 jenter på samlingene. Vi har de fleste gangene fulgt søndagskolens 

«aldri alene» pakke, som inneholder bl.a andakt/samtale/lek/sang/dans også har vi som regel 

noe godt å spise til slutt. Lederne for denne gruppen er nå Gunn Marte Vadset Karlsen. 

Kristine Sundodden og Ragnfrid Øie Pedersen. Linda Åberg og Maria Vålandsmyr Herland 

takket for seg sommeren 2021 etter strålende innsats i flere år!  

Ragnfrid Øie Pedersen 

 

GutteTweens 
Høsten 2021 startet vi opp Gutte-

Tweens i Norkirken. Dette er en 

aktivitetsklubb for gutter fra 5.-7. 

klasse. Formålet med GutteTweens er 

at guttene, som er fra flere ulike skoler i 

byen, skal kunne bli bedre kjent både 

med hverandre og med Jesus. Vi ønsker 

at guttene skal bli trygge på hverandre, 

og på oss ledere. Målet er å skape gode 

relasjoner som gjør at de ønsker å 

begynne på F13 da de blir litt eldre og 

at de ønsker å ha Jesus i hjertet sitt som 

ungdom og senere voksen. 

 

Frisbeegolf med GutteTweens. 
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Vi treffes onsdager kl.18:00-

20:00, og har hatt 3 samlinger 

denne høsten. Vi starter 

samlingen med andakt og litt prat. 

Da har vi brukt Aldri Alene-

opplegget, som er trosopplæring 

for tweens fra Søndagsskolen. Vi 

vil ha det moro sammen, prøve 

ulike aktiviteter, leke, spise pizza 

og prate om Jesus.  
Det har vært 12-17 sprudlende og 

engasjerte gutter på GutteTweens 

i høst, både «våre egne gutter i 

menigheten» og 

venner/klassekamerater som har 

blitt med. Flere av disse guttene 

har kommet igjen neste gang. Vi 

har koset oss med blant annet 

frisbeegolf, aktiviteter i gymsalen på Bibelskolen, fingerbingo og «Mesternes Mester» 

konkurranse. Vi er så heldige å ha fått med oss tre gutter, studenter på Bibelskolen, som har 

praksis på GutteTweens. 

Ragnhild Midtbø og Kristina Bjarnastein 

 

 

F13 
F13 har samlinger for aldersgruppen 8. klasse og oppover, hver fredag med unntak av ferier. 

På F13s samlinger i 2021 har det vært innom omkring 30-50 ungdommer. Samlingene består 

av møte med andakt og lovsang, kiosk og aktiviteter.  

Utover fredagssamlingene har F13 to lovsangsteam som har hatt jevnlige øvelser (disse ble 

slått sammen til én gruppe høsten -21), et teknikk styre, og en friluftsgruppe med egne 

samlinger og turer. 

 

F13-styret våren 2021, bestod av: Ola Andreas Teistedal (styreleder), Emma Rindli, Vetle 

Salvesen, Aurora Eriksen, Maria Reiersølmoen, Mathilde Bjarnastein, Thea Tomine Topland 

og Luna Solberg. 

F13-styret høsten 2021, bestod av: Vetle Salvesen 

(styreleder), Emma Rindli, Aurora Eriksen, Maria 

Reiersølmoen, Mathilde Bjarnastein, Thea Tomine 

Topland, Luna Solberg, Lars Mathias Teistedal og 

Andrea Austenaa. 

I tillegg har ettåring(ene) og ungdomspastor møtt på 

F13-styrets møter. Styret har gjennom året lagt ned 

mye tid og energi i ungdomsarbeidet, og har gjort en 

strålende jobb.    

 

Voksenledere i 2021 har vært: Glenn Salvesen, 

Torill Delin, Kari Bergem, Gabriel Løsnesløkken 

(ettåring våren 2021), Benedicte Wang (ettåring 

høsten 2021), Cornelia Eismann (ettåring høsten 

Noen av GutteTweensene jubler til fotografen. 
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2021), Ole Jakob Pedersen (vikarierende ungdomspastor våren 2021) og Morten Høie 

(ungdomspastor). I tillegg har vi hatt en god gjeng med foreldre og andre voksne fra 

menigheten som har bidratt som vakter under F13-kveldene. Vi vil rette en spesiell takk til 

Ole Jakob Pedersen som gjorde en strålende innsats som vikarierende ungdomspastor våren 

2021. 

 

Turer. På grunn av koronapandemien har F13 arrangert færre turer enn normalt. Vi måtte 

avlyse den årlige turen Gautefall Fjellkirke i januar. Sommerturen som vanligvis går til 

Danmark, ble lagt til Stemnestaden Leirsted utenfor Haugesund. Camp F13/Menighets-

weekend ble dessverre også avlyst.  

 

Ledertrening. Vi glade for å kunne sende to av våre ungdommer på Acta – barn og unge i 

Normisjon sitt nasjonale ledertreningskurs på Gå Ut Senteret. Kurset består av fire samlinger 

over to år, med veiledning av lokale mentorer/medvandrere fra menigheten mellom 

samlingene.  

 

Nytt av året er opprettelsen av F13s teknikk styre. Dette er en gruppe som styrer skjerm, lyd 

og lys på F13 sine samlinger, og har dette året bidratt spesielt med å sette opp nyinnkjøpte 

sceneplattinger og nyinnkjøpte scenelys og lysmixer.  

 

F13 kan følges gjennom året på Facebook («F13 – Norkirken Grimstad»), Instagram 

(«f13norkirka») og Snapchat («norkirka»).  

Morten Høie 

 

Konfirmantarbeidet 
4. september ble følgende 6 konfirmanter konfirmert i Norkirken Grimstad:  

Isabel Bondevik, Elise Skarpeteig Harkestad, Målfrid Spikkeland Holtebekk, Hedda Salvesen, 

Miriam Valle og Henrik Thonhaugen. 

Gjennom skoleåret 20/21 deltok disse på konfirmantsamlinger bestående av: undervisning; 

bibellesning, samtale og bønn i smågrupper; og en mini-gudstjeneste. I tillegg deltok 

konfirmantene på gudstjenester i Norkirken, F13 – Norkirkens ungdomsklubb, 

julegaveaksjonen og en overnatting i kirken. Deler av opplegget, som menighetsweekend og 

Bowling på F13, med levende «bowling-kule». 



Årsmelding for Norkirken Grimstad, arbeidsåret 2021 
 

13 
 

Aksjon Flyktning, ble dessverre avlyst på grunn av koronasituasjonen. Konfirmasjonsdagen 

var opprinnelig satt planlagt 13. mai, men ble utsatt til 4. september grunnet 

smittevernsrestriksjoner.  

Ledere for opplegget var Gabriel Løsnesløkken (ettåring) og Morten Høie (ungdomspastor). 

Skoleåret 21/22 er vi i gang med konfirmantopplegg for seks nye konfirmanter. Ledere for 

opplegget er Stian Reiersølmoen, Benedicte Wang (ettåring), Cornelia Eismann (ettåring) og 

Morten Høie (ungdomspastor). 

Morten Høie, ansvarlig for  

Norkirken Grimstads konfirmantopplegg 

 

Trosopplæringsutvalget 
Høsten 2021 satte styret ned en komité som fikk i oppdrag å lage en trosopplæringsplan for 

Norkirken. Geir Ivar Bjerkestrand, Åge Løsnesløkken og Helle Frigstad Foldøy hadde tre 

møter hvor dåp og trosopplæring i menigheten var tema. Det ble utarbeidet en plan og laget 

en folder som synliggjør dette arbeidet. Dette ble presentert for og godkjent av styret. 

Folderen er oversiktlig og informativ, og gir et godt bilde av trosopplæringen i Norkirken 

Grimstad. Denne kommer til å bli delt ut til alle som blir døpt i menigheten.   

De siste årene har vi delt ut 4-årsbok på den første familiegudstjenesten i september, hvor alle 

som er fire år, får en bok. I den nye planen står det at vi ønsker å invitere medlemmer som er 

2 år, til en egen samling sammen med foresatte i kirken. Det kommer til å bli et eget opplegg 

tilpasset aldersgruppen og hvor barna får en 2-årsbok med seg hjem. Det blir en tilsvarende 

samling for 6-åringer.  

Konfirmantprestasjon i Norkirken, høsten 2021. 
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Styret har satt ned et utvalg 

som har ansvar for å sikre at vi 

har et arbeid som holder seg til 

trosopplæringsplanen, og som 

har ansvar for å arrangere 

samlingene for 2-åringer og 6-

åringer. Utvalget består av 

Hilde Frivold, Åge 

Løsnesløkken og Helle 

Frigstad Foldøy. Hildegunn Garnes Reigstad har sagt seg 

interessert i å bidra på samlingene.  

Helle Frigstad Foldøy 

 

Styrketrening, jenter 18+ 
Vi har hatt styrketrening for damer hver mandag utenom skoleferiene, mellom kl. 20.00 og 

21.00. (Det har imidlertid vært endel avbrudd grunnet koronarestriksjoner). Det har stort sett 

vært mellom 7- 10 personer på treningen. Styrketreningen har vært ledet av Gunn Marte 

Vadset Karlsen (utdannet fysioterapeut) og Inger Fredriksen 

Gunn Marte Karlsen  

 

Menn i all verden  
Hver første torsdag i måneden inviteres det til «Menn i all verden». Dette er et sosialt 

lavterskeltilbud til alle voksne menn. Den eneste faste programposten er 

at det serveres kaffe. Her kan menn møtes til fellesskap og samtale en 

sen kveldsstund over en kopp kaffe. Det ligger også til rette for et slag 

bordtennis eller biljard.  

I 2021 har flere av samlingene måtte avlyses. Før jul ble samlingen 

flyttet fra Øvresalen og ned i rødgarasjen hvor det var godt oppmøte.  

Det har vært mellom 10 og 40 deltakere på samlingene i 2021, med 

deltakerne er mellom 20 og 85. Både medlemmer og andre har funnet 

veien til disse kveldstreffene, som ivaretar et behov en ikke får dekket 

opp gjennom andre møter/gudstjenester eller tilbud. 

Åge Løsnesløkken 

 
 

Skravlekveld for damer 
Før Covid-19 var vi en gjeng damer som traff hverandre jevnlig til sosiale kvelder i 

hjemmene, med mye skravling, kaffe/te og litt å bite i. Dette har vi savnet!  

Og siden vi endelig kunne møtes igjen i høst, etter halvannet år i dvale, ville vi gjøre noe med 

det. Det var mange nye i menigheten vår, og vi hadde hatt halvannet år med unntakstilstand. 

Vi ville gjerne bli bedre kjent med både gamle og nye medlemmer i kirken vår. Tanken var et 

lavterskeltilbud der vi damene kunne treffes, og bare være sammen. Der vi kunne prate i hele 

setninger, uten å bli avbrutt av barn med diverse behov (eller mannen). Der vi kunne bli kjent 

med hverandre og skravle om livet. Det serveres kaffe/te og litt snacks, praten går og noen har 

gjerne med seg håndarbeid. 

 

Bjørnar Valbø er 
regjerende mester 
i bordtennis. 
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Vi har hatt Skravlekveld to onsdager i løpet av høsten 2021, med 25-27 damer hver kveld. Det 

har vært svært positiv stemning og en fantastisk gjeng med damer, fra 25 år og opp til 85 år, 

som har fylt opp sofaene i Øvresalen.  

Ragnfrid Øie Pedersen og Kristina Bjarnastein 

 

 

Bibelkvelder 
Bibelkveldene ble startet vinteren 2020. 

Initiativtakere var Anne Mari Vadset og 

Morten Høie. Kveldene har etter hvert blitt 

et samarbeidsprosjekt mellom Frikirken og 

Norkirken. Ansvarlig for kveldene er pastor 

i Frikirken. Knut Helge Høyland og fra 

Norkirken Per Sigve Særheim. Kveldene 

arrangeres annenhver torsdag, der en skifter 

på å være i Norkirken eller i Frikirken.  

Åge Løsnesløkken 

 

 

Seniorarbeidet, 60+  

Selv om mye av programmet og samlingene i 60+ måtte avlyses våren 2021, fikk vi 

gjennomført en god del av onsdagssamlingene i mars, april og mai. Gleden var stor da vi igjen 

kunne samles, selv om avstand og forordninger la en demper på opplegget. Alle skal ha takk 

for den lojalitet og tålmodighet som ble utvist overfor pålegg vi måtte følge! 

Høstsemesteret har stort sett gått etter programmet, med en samling hver onsdag. 

Siden alle fire onsdagene i måneden har litt ulik profil, ser vi at temaene appellerer til litt 

forskjellige deltakere. Vi gleder oss imidlertid over at over litt tid dukker de fleste opp på 

samtlige av månedens samlinger og blir del av det store fellesskapet i 60+. 

Høsten 2021 ble vi bedt om å endre møtedag fra tirsdag til onsdag. Dette ble gjort for å gi 

bedre plass også til andre typer arrangementer. Så langt har vi nok registrert et noe lavere 

oppmøte på samlingene denne høsten. Om dette bare skyldes endring av møtedag eller også er 

påvirket av koronasituasjonen og eventuell kollisjon med andre formiddagsarrangement på 

onsdager, er det nok for tidlig å si. Styret vil følge denne utviklingen nøye. 

 

Ledergruppa for 60+ 

Dette året har ledergruppa bestått av Svein Lilleaasen, Gunvor Kaldestad, Rita Mofjell og  

Arne Tønnesøl. Vi har hatt syv ordinære styremøter og behandlet 35 saker. Vår og høst har vi 

også hatt samlinger med alle lederne i undergruppene, evaluert opplegget og planlagt for 

veien videre. I tillegg har koronasituasjonen medført mange telefonmøter hvor endringer og 

avlysninger har blitt besluttet. Vi ser alle fram til roligere og mer forutsigbare rammer rundt 

arbeidet og planlegginga vår. 

 

Økonomiske bidrag fra 60+ til Norkirkens virksomhet 

Mange av 60+ sine deltakere er gode og trofaste økonomiske støttespillere for Norkirkens 

samlede arbeid, det være seg gjennom fast givertjeneste, kollekter, gaver eller utlodninger. Vi 

opplever at mange på denne måten vil støtte arbeidet vi driver, og slik uttrykke takknemlighet 

for tilbudene vi alle får nyte godt av. Bare i kollekter og utlodninger på våre 

onsdagssamlinger har vi dette året mottatt kr.116 275,-. Takk for støtten dere gir! 

Bibelskolelærer Per Sigve Særheim er en av dem 
som har undervist på bibelkveldene.  
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Takk til talere, møteledere, sangere, musikere, lydfolk og bevertningsansvarlige 

Alle dere som står for programinnhold og bevertning, har hatt enda flere frustrasjoner og 

utfordringer å forholde dere til dette året. Vi er svært takknemlige for den tålmodighet og 

forståelse vi har møtt fra dere alle! Takk for at vi får lov å komme tilbake med nye 

forespørsler om bibeltimer, foredrag, kåseri, sang og musikkinnslag også i det nye året! Stor 

takk også til dere som står i kjøkkentjenesten og i kirketjenerkorpset! Spesiell velkommen og 

takk til dere som også dette siste året har meldt dere til kjøkkentjenesten! Vi gleder oss over at 

vi er en stor og variert flokk som deler på ansvar og gleder sammen 

 

Takk og bønn for arbeidet i 60+. 

Vi tror 60+ er et viktig arbeid! Her møter vi andre mennesker som også søker fellesskap. Her 

lærer vi nye ting og her får vi hjelp med vår tro og vårt gudsforhold. Vi må fortsette å be for 

hverandre. Vi må forsøke å la den viktige samtalen om livet fortsatt ha plass blant oss. La oss 

be for alle dem som formidler Guds ord til oss også i det nye året! 

 

Ledergruppa for 60+ 

Svein Lilleaasen, Gunvor Kaldestad, Rita Mofjell og Arne Tønnesøl 

 

 

Andre tilbud  
I koronaperioden – fra mars 2020 og frem til dags dato – er den noen tilbud i Norkirken som 

har blitt nedlagt eller lagt i hvilemodus. Det gjelder korene Høysangerne og NORdeKOR. 

Begge er i praksis nedlagt, og må nystartes dersom de skal i gang igjen.  

Det har i 2021 heller ikke vært noen samlinger med Lovsangskollektivet, og heller ikke egne 

bønnemøter.  

 

 

Bryggekapellet 
Sommeren 2021 har bryggekapellet vært åpent i ti år. Til sammen er det ni menigheter som 

samarbeider om bryggekapellet.  Normisjon har vært en viktig støttespiller i alle disse årene. 

For tiden er Reidun Nyberg og Bjørg Andersen verter og Arnulf Torp er styremedlem. Til 

sammen er det ca. 23 verter, men det er alltid behov for flere for å nå vår målsetning om to 

personer til stede hver dag, mandag-lørdag kl. 11-14. Vi holder til i Sorenskrivergården. 

Dessverre så har vi vært koronastengt en god del under pandemien. Vi holdt åpen 125 dager i 

2020 og 103 dager i 2021. Vi stengte ned igjen 13.12.21 og håper å åpne igjen i februar 2022. 

Det har vært ca. 900 mennesker innom hvert år dvs. ca. 7,9 personer pr. dag. De besøkende 

gir uttrykk for at de setter stor pris på Bryggekapellet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bryggekapellet holder hus i 
Sorenskrivergården i Grimstad 
sentrum.  
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Vi har hatt til sammen tre styremøter i løpet av 2020-2021, og planlegger generalforsamling 

23. mars 2022. Vi har fått en egen Facebook side: Bryggekapellet Grimstad, Nytt VIPPS-nr. 

#706409, og vi har fornyet «Veiledningen for verter» og bryggekapellets brosjyre. 

Bryggekapellet har ikke innkrevd penger i 2020 eller 2021 fra menighetene. Vi forventer et 

underskudd på ca. 9.000 for 2021, men har fortsatt en bankkonto på kr. 89.000.  

Et sterkt ønske er å rekruttere noen til å lede Utsmykningskomiteen for Bryggekapellet! 

Det som er veldig usikkert for 2022, er om vi kan fortsette å være i Sorenskrivergården?  

Arnulf Torp, styremedlem fra Norkirken 

Gerd Torild og Norman Risholm 

 

 

Smågruppefellesskapene  
Også i 2021 ble året preget av korona, med tidvis nedstenging, og tidvis åpenhet. Gledelig er 

det å se at det tydeligvis har vært stort ønske om og behov for å møtes i gruppene, og at det er 

gjort mye for å få dette til. Gruppene har vist stor kreativitet i møteformer. Noen grupper har 

vekslet mellom å møtes ute og inne, noen har hatt færre møter gjennom året, en gruppe som 

var stor, delte seg. 

Gruppene har hatt ulike opplegg, søndagens tekst, podkast, og ulike bibelopplegg har vært 

gjennomgående. Samtaler om tro og liv har preget stort sett alle gruppene. Og tid til mat og 

sosialt fellesskap har vært svært viktig nettopp i denne koronatiden. 

Pr. nå er det 14 grupper med til sammen 109 deltagere. Flere av deltagerne er nye og det gir 

grunn til optimisme. To av gruppene av er rene 60 + grupper. To grupper har opphørt, bl.a. 

fordi noen har flyttet. 

Vi gleder oss over at folk har møttes i smågruppene, spesielt nå når det har vært betydelig 

mindre mulighet til å møtes i stor forsamling. Vi har tro på at smågruppene er en svært viktig 

del av vår menighet også uavhengig av ytre omstendigheter, da det er her i mindre fellesskap 

vi kan dele tro og liv. Vi oppfordrer flere til å bli en del av et slikt fellesskap som 

smågruppene er. 

Koordinerende ledere for smågruppefellesskapene har i 2021 vært Anne Kristine Minge, Kari 

Lilleaasen og Åge Løsnesløkken. 

Kari Lilleaasen 

 

Det diakonale arbeidet 
I år som tidligere år gjelder følgende: Begrepet «diakoni» kommer av ordet «tjeneste», og de 

første oppnevnte diakoner (Apg 6) fikk i oppgave «å gjøre tjeneste ved bordene». I vår del av 

verden er det kanskje ikke bare behovet for mat som er fremtredende, men også en tjeneste 

der en legger til rette for inkludering i det kristne fellesskap. En levende menighet 

kjennetegnes av at diakonien har en sentral plass i dens liv.  

Barnearbeidet er en viktig diakonal tjeneste idet den gir barn og familier et godt miljøtilbud 

og kristen forkynnelse i trygge rammer.  

Ungdomsarbeidet har et klart diakonalt aspekt ved at en gir ungdom et sted å komme til hvor 

de tas imot og blir inkludert.  

Eldrearbeidet 60+ har også en viktig diakonal side. Her møter eldre mennesker Guds ord, får 

sosial kontakt, bevertning og omsorg. Og mange får anledning til å bruke seg selv i tjenesten 

for andre.  
Norkirkens andaktsteam representerer en viktig evangeliserende og diakonal tjeneste. Det er 

Bjørg Sveen Petersen og Aage Bryn som er ledere for Norkirkens andaktsgrupper som har 

ansvar for institusjonsbesøk. Disse gruppene har vært med i en turnus sammen med Frikirken, 
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Misjonssalen, Frelsesarmeen, Misjonskirken, Betania, 

Resvik bedehus og Filadelfia, og de har besøkt Berge 

Gård, Grom, to etasjer på Frivolltun og Bergetun.  

I koronatiden har det vært begrensede muligheter for 

andaktsgruppene å gå på besøk til institusjonene.  

Besøkstjenesten er en viktig tjeneste. Flere av dem 

som ikke lengere har så lett for å komme seg ut, blir 

besøkt i hjemmet eller på institusjon (når dette har 

vært mulig). Flere av menighetens medlemmer deltar 

i denne tjenesten uten at det føres noen form for 

register over dette. I denne sammenheng gis det også 

tilbud om nattverd, salving av syke etc.  

Gunnar Frivold og Lars Gundersen har ansvar for å ordne med bårebukett/krans når noen i 

menigheten går bort. Solveig og Tor Øivind Eriksen har ansvar for blomsterhilsener til 

menighetens eldste før jul. Og Signe og Lars Gundersen ordner med blomsterhilsen til dem 

som fyller 80, 90 og 95 år. 

Mange i menigheten lar seg engasjere av den årlige «Julegaveaksjonen». Denne aksjonen, 

som springer ut fra Norkirkens medlemmer, er ikke høyt profilert, men bidrar til at mange i 

vårt nærområde får nødvendig hjelp med mat og gaver inn mot julehøytiden.  

Åge Løsnesløkken 

 

 

Høstbasaren 
Høstbasaren ble i 2021 avholdt lørdag 6. november. Det var en del usikkerhet i forkant rundt 

om og når den kunne gjennomføres. De 90 loddbøkene til hovedlotteriet ble utsolgt på to 

uker, godt hjulpet av en gulrot (iPad) til den som solgte flest lodd. Verdien på årets premier 

var i underkant av kr. p40 000. Årelotteriet var som vanlig veldig populært, og de 13 

omgangene ble alle utsolgt. I kafeen hadde vi i år en buffetpris (spis så mye du vil), som var 

veldig praktisk av flere årsaker - kafébetjeningen slapp å ta betalt ved hvert salg, og fedre og 

barn kunne spise så mye de ville, uten å be om penger fra koner og mødre for hver forsyning. 

Grøten ble byttet ut med en nydelig lapskaus fra Torungen (Ferdigmat AS). 

Overskuddslapskaus ble solgt unna på gudstjenester og arrangementer i etterkant.  

Høstmarkedet utgikk, men nytt av året var basarløp, der løperne skaffet rundesponsorer. Det 

ble premiert for lengste løp i forskjellige klasser, samt en ekstra påskjønnelse til den som 

samlet inn mest.  

Totalt innbrakte basaren 2021 kr. 204 753. Inntektene fordelte seg som følger Tallene i 

parentes er ca.-tall): Loddbøker (90 000), åresalg (52 000), Basarløp (31 000), Kafé (19 000), 

Lykkehjul (4 000), ettersalg 

av lapskaus (9 000). 

En hjertelig takk til alle 

som var med og bidro med 

premier, gevinster, praktisk 

tilrettelegging, loddsalg, 

matsalg, basarløp – og alle 

andre oppgaver som trengs 

til en skikkelig høstbasar. 

Bjørnar Valbø 

 

 
Nytt av året: Basarløp 

Av de tjenester som ikke er så synlige: 
Bønn og salving for syke, og nattverd 
ved sykesengen eller i hjemmet.   
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Adventskonserten 
I motsetning til i 2020 klarte Norkirken i 2021 å gjennomføre adventskonsert. Konserten ble 

gjennomført i samarbeid med Bibelskolen og samlet ca. 450 fremmøtte. I «korona-året 2021» 

ble dermed adventskonserten årets desidert best besøkte og største arrangement for både store 

og små. I tillegg til selve konserten var det også musikk og salg av ulik bakst i hallen. 

Komiteen bestod av Martine Løsnesløkken, Inger Fredriksen, JC Vesttun, Marte Frivold og 

Marit Nordbø (leder).  

Åge Løsnesløkken 

 

Husstyret  

Husstyret har i 2021 bestått av Tor Øivind Eriksen, Erik Frivold, Johan Foldøy og Helge 

Rindli. Husstyret vil også dette året rette en stor takk til Oddbjørn Tollefsen og Bård Valle for 

god innsats og kompetent bistand.  

 

Husstyret har i år jobbet med følgende:  

o Vedlikehold av uteområder tilhørende Norkirken Grimstad.  

o Snømåking, strøing.  

o Vedlikehold av akebakke.  

o Vedlikehold og ettersyn innvendig. 

o Søppelbod er satt opp. 

o Innredning av garasje.  

o Oppfølging av tekniske anlegg.  

o Tilsyn av avløp for overflatevann og drenering.  

o Kontroll av tak og utvendige branntrapper.  

o Brannvern og oppfølging av tiltak etter forrige inspeksjon fra Grimstad kommune.  

o Årlige kontroller med brann, nødlys, innbruddsalarm og heis.  

o Årlig service på brannslanger, slokkeapparat, sprinkler og ventilasjon.  

 

Adventskonserten var et samarbeidsprosjekt med Bibelskolen og Norkirken.  
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Før jul ble det satt opp juletre utvendig, samt i foajé 

og hovedsal.  

 

Husstyret får også noe bistand fra eksterne:  

Brøyting av parkeringsplasser utføres av Naturmur 

AS. Strøing av parkeringsplassen utføres av 

Bibelskolen i Grimstad.  

 

Husstyret har fast møtedag på tirsdager og vi har 

gjennomført dette på tross av pandemien. Gjennom 

2021 møttes vi 46 tirsdager, i tillegg kommer ekstra 

oppfølging av bygget gjennom uken - for eksempel 

kontroll med strømforbruk til varme og ventilasjon, 

kontroll av kjøleaggregater, adgangskontroll og 

solskjerming.  

Vi har også i år forsøkt å drifte kirken med så lave kostnader som mulig. Vi har utsatt 

servicer, vedlikehold og investeringer vi ikke ser på som helt nødvendig for drift av bygget. 

Etter en privat, øremerket gave er det blitt investert i nye støvsugere, både manuelle og robot-

støvsugere. 

Jon Terje Midtbø har tatt over ansvaret som brannvernansvarlig. 

Vi takker for tilliten og vil fortsette med god dugnadsånd også i 2022.  

For Husstyret  

Helge Rindli 

 

 

Renhold i Norkirken 
Frem til høsten 2019 ble innvendig renhold av Norkirken 

innleid og betalt for. Den samme høsten fikk vi en forespørsel 

fra hovedstyret, om vi kunne ta på oss organiseringen av den 

ukentlige rengjøringen av Norkirken innvendig. Og fra 1. 

desember 2019 og frem til dags dato har menigheten vasket 

kirken selv. 

Det er en fantastisk gjeng som er med på dette arbeidet. Vi har 

nå 8 vaskegrupper, med 5-8 personer pr. gruppe. Gruppene 

rullerer på å rengjøre kirken en gang pr. uke, slik at hver gruppe 

vasker ca. 2 timer, hver andre måned. Norkirken blir vasket 

mellom gudstjenesten på søndag og 60+ onsdag formiddag. Da 

vaskes/støvsuges alle gulv og sofaer, støvtørking, toaletter 

rengjøres, papir og såpe fylles på og søppel tømmes. Papir, rengjøringsartikler og 

håndsprit/overflatesprit bestilles etter behov. Første uke hver måned stables alle stoler i 

hovedsalen og hele gulvet blir godt vasket. 

Nå har Covid-19 ført til mindre aktivitet enn opprinnelig planlagt i 2021, og dermed har 

rengjøringen blitt mindre forutsigbar og hatt noe mer varierende hyppighet. 

Vi vil takke alle engasjerte kirkevaskere for suverent bidrag til felleskapet også i 2021! Dere 

er gull!! 

Det er god plass til flere vaskere, vi er takknemlige for alle som vil være med! Ta kontakt om 

du vil være med å bidra! 

Kristina og Petter Bjarnastein 

 

 

Husstyret pynter juletre både ute og inne. 
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Kirketjenergruppene 
I tillegg til vaskegruppene (se over) organiserer 60+ en egen Kirketjenergruppe (av noen 

benevnt som «bøtteballetten»). Dette er fire grupper med pensjonister (3-4 på hver gruppe) 

som har ukesansvar i kirkebygget. Disse gruppene etterser renhold, toaletter, vindusflater, 

søppel etc. slik at alle rom er presentable uken igjennom.  

Både Kirketjenergruppene som ledes av Svein Lilleaasen, og Vaskegruppene som ledes av 

Bjarnastein, er sentrale bidragsytere i kirkens hverdag.  

Åge Løsnesløkken 

 

 

Bokhandelen 
Bokhandelen skal være til oppbyggelse for medlemmene, og som positivt bidrag til 

Norkirkens økonomi. Vi har gode avtaler med en rekke forlag, noe som gjør at Norkirken kan 

ha fin inntekt på salg av bøker.   

Bokhandelen har ett godt samarbeid med Bibelskolen der pensuminnkjøp for studentene går 

gjennom oss. Bibelskolen er vår viktigste kunde.  

Koronasituasjonen har gjort det vanskelig å drive med aktivt boksalg ut mot Norkirkens 

medlemmer. Dette gjelder ikke minst i forkant av høytidene.  

Vi vil fortsatt oppfordre medlemmene om å komme med innspill til hvilke bøker det er 

ønskelig å få inn i bokhandelen.  

Patrik Alesand og Finn Oscar Karlsen 

 

 

Giverarbeidet 
Fast givertjeneste og gaver er viktig for Norkirken Grimstad sin økonomi da vi ikke får noen 

statlige overføringer utover dem av våre medlemmer som også er medlemmer av Normisjon 

Agder trossamfunn.  

En stabil og solid givertjeneste er den viktigste grunnpilaren når vi skal lage treffsikre budsjett 

for driften av Norkirken og ikke minst nedbetalingen av vårt nye kirkebygg som nå er startet.  

Givertjenesten for 2021 var omtrent like omfangsrik som i 2020. Antall faste givere i 2021 

var totalt 130 stk (like mange som i 2020), og det kom inn ca. 2 millioner kr. Utover den faste 

givertjenesten har det også kommet inn flere større enkeltgaver.  
Frem til 2021 har Norkirken bare betalt renter på sitt byggelån på 26,5 mill. kroner, men 

høsten 2021 startet avdragene. Disse avdragene beløper seg til ca. 880 000 kr. pr. år. 

Givertjenesten bør økes noe for å møte denne økte utgiften. Dog har utgifter i Norkirken vært 

lavere enn et normalår grunnet pandemi. Det var i 2020 planlagt et arbeid for å løfte 

givertjenesten, men grunnet 

pandemien ble dette utsatt til 2021 

og så utsatt videre til 2022. Vi 

trenger fortsatt flere givere og det 

er mulighet for å tegne seg 

elektronisk til fast givertjeneste via 

www.norkirkengrimstad.no/giver. 

Der er det også mulighet for å 

justere en eksisterende 

givertjeneste. 

Takk for alle gaver og bidrag i 

2021! 

Steinar Rettedal 
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Norkirkens økonomi 
Fra 2021 er regnskapet for F13 inkludert i det totale regnskapet i Norkirken Grimstad. 

Regnskapet består dermed av fem avdelinger (Hovedforeningen, 60+, Barnearbeidet, 

Konfirmantarbeidet og F13). Det kan skrives ut rapporter for den enkelte avdeling, f.eks. i 

forbindelse med søknad om driftsstøtte eller prosjektstøtte.  

 

I det følgende kommenteres Norkirken Grimstads regnskap uten F13.  

Norkirken Grimstad går ut av 2021 med et årsresultat som er ca. 877 000 kroner svakere enn 

budsjettert. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at avskrivninger på 1,35 mill. kroner ikke 

var lagt inn i budsjettet som ble lagt fram for årsmøtet i fjor. Realiteten er dermed at resultatet 

for 2021 er ca. 470 000 bedre enn budsjettert. Dette skyldes først og fremst økte gaveinntekter 

(særlig noen større enkeltgaver).  

 

 

INNTEKTSSIDEN 

Norkirkens (uten F13) totale inntekter i 2021 er ca. 980 000 mill. kroner lavere enn i 2020.  

Hovedelementene i denne nedgangen kan forklares ved at:  

• Norkirken mottok kr. 838 477 i mva-refusjon for investering i bygget. Denne refusjonen 

ble inntektsført i 2020.  

• Koronaepidemien førte til lavere inntekter i 2020, og det ble lagt ned et betydelig arbeid i å 

søke om «koronamidler» på områder hvor en kunne dokumentere inntektsbortfall. 

Norkirken mottok til sammen kr. 218 239 som kompensasjon for bortfall av inntekter på 

basarer/lotterier/utleie etc. i 2020.  

• Salget av flygelet i hovedsalen gav i 2020 kr. 90 000 som er inntektsført.  

 

Givertjenesten til Norkirken ligger 

«på stedet hvil» rundt 2 mill. kr. 

Antallsbegrensning av deltakere på 

gudstjenestene har gitt lavere 

gaver/kollekter på søndager enn 

foregående år, men samtidig har 

Norkirken mottatt flere og større 

enkeltgaver utenom 

arrangementene.  

De totale gaveinntektene viser en 

begrenset økning på 2,4% fra 2020 

til 2021.  

 

 

 

 

På oversikten til høyre kan en se 

hvordan inntektene til Norkirken 

fordeler seg de tre siste driftsår.  

Som det fremgår av søylene, er 

inntektsbildet ganske stabilt.  

Den store forskjellen er de 838 477 

kr. som ble mottatt i mva-refusjon i 

2020 (Denne vises i mørkegrått, 

øverste del av midterste søyle).  
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På oversikten til høyre kan en se 

hvordan kostnadene til Norkirken 

fordeler seg de tre siste driftsår. 

Den største forskjellen utgjøres 

ved at en fra 2020 har fått inn 

avskrivninger (gult).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSTNADSSIDEN  
Kostnadssiden i regnskapet kan i hovedsak deles i fire.  

1) Lønns- og personalkostnader på ca. kr. 1,32 mill. Merkostnaden ift. budsjett er en prioritert 

kostnad som styret har valgt å ta, ved å kjøpe inn av tjenester fra Hildegunn Garnes Reigstad 

primært knyttet til barne- og familiearbeidet.  

2) Driftskostnader knyttet til eiendom og aktiviteter. Disse er i 2021 på ca. kr. 910 000. Dette 

er omtrent det samme som året før, og noe lavere enn budsjett. Det har vært %-vis et tydelig 

overforbruk knyttet til regnskapskostnader ved overføring av regnskapet til KNIF, integrering 

av F13 i totalregnskapet og etablering av rutiner mm. mellom administrasjon og, regnskap. 

3) Finanskostnadene i regnskapet er i all hovedsak rentekostnader knyttet til kirkens lån.  

Rentekostnadene er kr. 100 000 lavere enn i 2020, og ca. 40 000 lavere enn budsjettert.  

4) Avskrivningene utgjør ca. kr. 1,35 mill. av den totale kostnadssiden.  

 

 

UTFORDRINGEN 

Dersom en ser bort fra ekstraordinære forhold, er bildet av inntektssiden forholdsvis likt i 

2019, 2020 og 2021. Dette er imidlertid også Norkirkens økonomiske utfordring.  

I langtidsplanene - ved etablering av kirken - ble det lagt inn forventning om betydelig vekst 

både i fast givertjeneste og i utleie den første treårsperioden. På grunn av koronasituasjonen, 

har denne planlagte inntektsøkningen ikke slått inn. Fast givertjeneste har stått «på stedet 

hvil» fordi en ikke har gjennomført noen form for «verve-aksjoner» og utleien har blitt 

redusert fordi det ikke har vært anledning til å avholde arrangementer.  

 

Inn i dette bildet hører det med at Norkirken Grimstad kan registrere en betydelig årlig 

medlemsvekst. I 2019, 2020 og 2021 fikk kirken 75 nye medlemmer (voksne). Dvs. en 

gjennomsnittlig vekst på 10 – 15 % årlig. Det bør være grunn til å tro at denne 

medlemsveksten også vil medføre gavevekst når samfunnet igjen åpner opp for å kunne drive 

et strategisk og offensivt menighetsarbeid. 

Åge Løsnesløkken 
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