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Hilsen fra styrets leder 

 
Kjære medlem av Norkirken Grimstad! 

Etter to år preget av pandemi har menigheten gradvis vendt tilbake til bort imot normal 

virksomhet. Når vi fra styrets side skal oppsummere, er det særlig tre ting som har preget året: 

1) Stor tilstrømning, særlig av barnefamilier. De nye blir også medlemmer, medarbeidere og 

givere. Det gir tro på at det er en plass og oppgave for menigheten vår, og for mange av oss 

ble menighetsweekenden en slags «manifestasjon» av nettopp dette. 

2) Fast givertjeneste-aksjonen. Den økonomiske rapporten som ble lagt fram for forrige 

årsmøte, var alvorlig. Responsen fra medlemmene har derimot vært svært gledelig! Det 

gjenstår betydelig arbeid før vi er i balanse, men nå tror vi at dette faktisk kommer til å gå. 

3) Strømsituasjonen. Økning i strømutgifter har belastet et allerede anstrengt budsjett, men vi 

opplever støtten til solcelleprosjektet som et konstruktivt tilsvar fra menigheten på denne 

utfordringen. Forhåpentligvis vil vi merke effekt av dette i årene som kommer. 

Så vil vi si: 

• Et velkommen til alle nye medlemmer 

• En takk til alle medarbeidere i stort og smått, praktisk og åndelig, synlig og usynlig 

• Og takk til våre ansatte, og et spesielt velkommen til Pål som ny ungdomsarbeider 

 

For veien videre vil vi minne om: 

En glede: Det er en stor velsignelse å få være del av en generasjonsmenighet, en glede som 

slett ikke alle forsamlinger får oppleve i vår tid. La oss bygge opp og verne om dette som en 

stor skatt. 

En oppfordring: Vi begynner å bli mange, og vi oppfordrer derfor alle til å finne seg et 

småfellesskap! Inviter med nye, eller start nye grupper, og ta kontakt om det trengs hjelp for å 

komme i gang. 

En (fortsatt) utfordring: Å få balanse i den økonomiske driften vil stå høyt på agendaen til 

styret også i 2023. Vi står alle sammen i dette arbeidet. 

Et behov: Med tanke på menighetens vekst har det blitt enda tydeligere for styret at 

førsteprioritet når økonomien tillater det, er å ansette mer administrative ressurser. Vi er 

sårbare slik det er nå. 

 

Med ønske om Guds velsignelse over arbeidet. 

Stig Tore Aaberg 

styreleder 

 
 
 
 
 
 
Styret i Norkirken har siden årsmøtet 29. august 2021 bestått av: Stig Tore Aaberg (styreleder), 
Marit Hauge (nestleder) Hilde Fauskrud Chan (medlem av AU), Helle Frigstad Foldøy, Johannes 
Bjelland Pedersen, Kristina Bjarnastein og Jon Terje Midtbø.  
Pastor Åge Løsnesløkken deltar på styremøtene.   
 
Vararepresentanter til styret har vært Atle Solberg og Trond Magne Teistedal. 
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Norkirkens strategi 
 

VISJON OG VERDIER 

Norkirkens visjon er å gjøre Jesus synlig. Våre verdier er Tro, Tilhørighet og Tjeneste.  

 

Styret opplever at visjon og verdier er en god rettesnor og et nyttig styringsverktøy for valg og 

prioriteringer. 

Styret arbeider i tillit til at vi som menighet kan være et redskap Gud vil bruke.  

Samtidig må vi ta på alvor at vi er forpliktet til å lede ansvarlig og bærekraftig innenfor 

rammene av den økonomiske situasjonen og de ressursene som vi har til rådighet.  

 

Vedrørende «Tro»:  

• Styret opplever at samlingene i vår menighet er preget av en klar og frigjørende 

evangelieforkynnelse. Vi anser gudstjenesten og trosopplæringen i de ulike 

barnegruppene, som pulsslaget i menighetens liv. 

• Styret vil fortsatt prioritere tid, penger, og ansatt- og frivilligressurser til forkynnende 

og trosopplærende samlinger og aktivitet som fremmer menighetens verdier. 

• Styret har et ønske om at gudstjenesten skal være en storsamling for alle som deltar i 

ulike grupper og aktiviteter i menigheten. 

 

Vedrørende «Tilhørighet»:  

• Styret vil fremheve at det primære mål er at en som menighet og enkeltmedlemmer 

skal oppleve seg som en del av den verdensvide kirke.  

• Styret erfarer at opplevelsen av tilhørighet er en nøkkelfaktor for menighetens vekst. 

• Styret er oppmerksom på den utfordringen som en menighet i vekst vil ha, med å se og 

inkludere alle i tilstrekkelig grad. Derfor har vi understreket viktigheten av 

vertskapstjenesten ved gudstjenestene, og økt synligheten av vertskap og styre f.eks. 

under kirkekaffen. 

• Styret er glad for at mange er del av et smågruppefellesskap, og vil legge til rette for at 

alle som ønsker det, skal få dette tilbudet. 

• Styret ser viktigheten av menighetens ulike sosiale arenaer, slik som Menn i all 

verden, Skravlekveld for damer, Sosial søndag, Garasjekveld og måltidsfellesskapet 

på 60+. 

 

Vedrørende «Tjeneste»: 

• Styret vil fremheve at vi som kristent fellesskap er en helhet, der vi også er lemmer på 

Kristi legeme og tjener våre medmennesker med de nådegaver vi har fått.  

• Styret er takknemlig for at storparten av medlemmene har latt seg engasjere i en eller 

annen tjeneste i menigheten 

• Menigheten er velsignet med engasjerte og ressurssterke medlemmer. Det er samtidig 

en kontinuerlig utfordring å ha tilstrekkelig frivillige til alle oppgaver, og vi er bevisst 

på at menighetens aktivitet må være tilpasset de frivillige medarbeidernes tid, 

overskudd, familie- og jobbsituasjon, økonomi og helse. 

• Styret ser viktigheten av balanse mellom tjeneste i menigheten, og å gi frimodighet, 

utrustning og anledning til å tjene utenfor menigheten. 
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Medlemmer 
Norkirken Grimstad hadde pr. 31.12.2022 

følgende medlemmer:  

• Voksenmedlemmer; totalt 258. I løpet 

av året 2022 har 28 nye 

voksenmedlemmer meldt seg inn, mens 

9 personer er utmeldt. 

• Barnemedlemmer, totalt 106.  

I løpet av året har 33 nye 

barnemedlemmer blitt innmeldt, mens 

14 medlemmer har blitt meldt ut.  

• F13; F13 fører eget medlemsregister. 

Ved utgangen av 2022 hadde F13 56 betalende ungdomsmedlemmer. 

Til sammen hadde Norkirken Grimstad ved utgangen av 2022 dermed 419 medlemmer.  

(Dette er økning på 52 medl. fra 2021, der tallene var: voksne 238, barn 87, ungdom 42.) 

 

 

I arbeidsåret 2022 har fem av våre medlemmer gått bort: Inger Margrethe Syversen, 

Åse Karina Drevdal Kringlebotn, Reidun Hjemdal, Magnus Nymann og Aud Antonsen 

 

 

Styret 
Styret har dette året bestått av følgende medlemmer: 

Stig Tore Aaberg    styreleder (medlem av Arbeidsutvalget) 

Marit Hauge     nestleder  (medlem av Arbeidsutvalget) 

Hilde Fauskrud Chan    styremedlem (medlem av Arbeidsutvalget) 

Helle Frigstad Foldøy    styremedlem 

Kristina Bjarnastein    styremedlem 

Johannes Bjelland Pedersen   styremedlem 

Jon Terje Midtbø    styremedlem 

Atle Solberg     1. varamedlem 

Trond Magne Teistedal   2. varamedlem 

Pastor Åge Løsnesløkken møter i styret og Arbeidsutvalget.  

 

Styret har i arbeidsåret 2022 avholdt tretten styremøter. 

- Av hovedtema som har vært på styrets agenda, kan nevnes: Norkirkens strategiplan, 

Norkirken økonomi, Misjonsprosjektene, Utleie, Frivillige ledere innenfor barne- og 

ungdomsarbeidet og selvsagt den løpende driften og de større arrangementene.  

- I løpet av året har styret hatt besøk av utsendingene til Sentral-Asia (i augustmøtet) og 

Normisjons generalsekretær Kjetil Vestel Haga (i desembermøtet) 

 

 

Andre sentrale funksjoner:  
Regnskapsfører:      KNIF Regnskap 

Ansvar for utbetaling av lønn og formell arbeidsgiver: Normisjon Region Agder 

Revisor:       BDO Lillestrøm  
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Åge Løsnesløkken, Morten Høie, Pål Møll Abrahamsen, Hildegunn Garnes 
Reigstad, Cornelia Eismann, Benedicte Wang, Mari Nødtvedt Gilje, Martin 
Andreas Gundersen og Tor Håkon Aarbø 
 

Stab 
Staben har i 2021 bestått av følgende:  

• Åge Løsnesløkken   hovedpastor i 100% 

• Morten Høie    ungdomspastor i 50% (til sommer 2022) 

• Pål Møll Abrahamsen   ungdomsarbeider i 50% (fra høst 2022) 

• Hildegunn Garnes Reigstad  familie- og lovsangspastor i 20% (engasjement) 

• Benedicte Wang   ettåring skoleåret 2021/2022 

• Cornelia Eismann   ettåring skoleåret 2021/2022 

• Mari Nødtvedt Gilje   ettåring skoleåret 2022/2023 

• Martin Andreas Gundersen  ettåring skoleåret 2022/2023 

• Tor Håkon Aarbø   ettåring skoleåret 2022/2023 
Morten Høie har vært i deltidsstilling mellom Norkirken Grimstad og Normisjon Region Agder. Pål Møll 

Abrahamsen er i deltidsstilling mellom Norkirken Grimstad, Normisjon Region Agder og Acta sentralt.  

Ettåringene er i samarbeid mellom Norkirken Grimstad, Norkirken Nedenes og Normisjon Region Agder.  

 

Nettsidene og andre informasjonskanaler 
På Norkirken Grimstads nettside www.norkirkengrimstad.no la vi i 2022 ut til sammen 28 

nyhetsartikler. På nettsidene ligger dessuten arrangementskalender, diverse organisasjons-

informasjon, 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, m.m. Åge Løsnesløkken er hovedadministrator for Facebook-siden. I tillegg 

har flere andre tilgang og kan legge ut arrangementer og informasjon. I menigheten er det 

også flere andre Facebooksider (f.eks. F13s side, SPRELL-siden, Sosial søndag). Disse er satt 

opp og administreres av dem som har ansvar for aktiviteten.  

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. 

Pastor sender ut e-post hver fredag med kommende ukes program og annen informasjon – 

«Fredagsinfo».  

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. Kjellfrid Straume er 

hovedansvarlig for avisannonser.  

Normalt sendes det i tillegg til annonsen også inn en kort omtale av gudstjenesten og 60+ 

arrangementene til Grimstad Adressetidende. 

Kjellfrid Straume 
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Glimt fra en av gudstjenestene i Norkirken i 2022.  

 

Gudstjenestelivet i Norkirken 
De ukentlige gudstjenestene i Norkirken er det sentrale møtepunktet i menighetens liv hvor de 

ulike undergrupper og lag samles til felles gudstjenestefeiring.  

Siden koronaepidemien rammet 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.  

Også arbeidsåret 2022 startet med korona, og de første gudstjenestene i fjor måtte 

gjennomføres med besøksbegrensninger og i tråd med gjeldende retningslinjer.  

Alle restriksjoner ble tatt bort 12. februar, og det ble igjen fritt å samles.  

 

Når det ikke er familiegudstjenester, er Norkirkens gudstjenester egentlig flere samlinger på 

én gang. Alle starter felles, men i løpet av gudstjenesten deles deltakerne opp i fire grupper: 

Gullivergjengen, Agentklubben, Tweens og «de voksne». Alle få sitt tilpassede opplegg i sin 

egen gudstjeneste. Mot slutten samles igjen alle til nattverd og felles avslutning.  

På familiegudstjenestene er alle samlet, men da gis det tilbud om «Sosial søndag» i 

forlengelsen av gudstjenesten.  

Det legges ned et imponerende, frivillig arbeid hos dem som har ansvar for alle disse 

samlingene både i planlegging og gjennomføring.  

 

Totalt ble det i 2022 arrangert 51 gudstjenester. Av disse ble fem gudstjenester gjennomført 

med antallsbegrensning og restriksjoner, mens to ble avholdt som digitale- eller Zoom-

gudstjenester. Etter at det igjen ble åpnet for «frie» 

gudstjenester i midten av februar, har den 

gjennomsnittlige gudstjenestedeltakelsen i Norkirken 

vært på 183 personer pr. gudstjeneste. Dette er en økning 

på 10-12% sammenlignet med året 2019, som var siste 

året før koronaen slo til.  

Høsten 2022 har gjennomsnittsdeltakelsen vært i 

overkant av 200 personer.  

 
Under koronaperioden var det en god del mennesker rundt 

omkring i landet som fulgte Norkirken Grimstad via skjermen.  
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Enkelte søndager har Norkirken ikke lagt opp til egne gudstjenester, men anbefalt andre 

tilbud:  

• Økumenisk gudstjeneste i Fjære, 2. pinsedag, 6. juni 

• Gudstjeneste ved Normisjons bibelcamping, Sommer i Sør, 17. juni  

• Bibelskolens 40-års jubileum, 14. august 

• Fellesgudstjeneste i Normisjonshallen ifb. Bibeldagen, 16. oktober 

• Gudstjeneste i Normisjonshallen ifb. Veritas-konferansen, 23. oktober   

Tre søndager på sommeren falt i 2022 bort pga. at lokalene var utleid/at en ikke fant noen som 

hadde anledning til å ta ansvar for samlingene.   

Den 15. mai ble det avholdt fellesgudstjeneste sammen med Norkirken Nedenes. Ved denne 

gudstjenesten deltok generalsekretær Kjetil Vestel Haga. 

Den 21. august var Bibelskolens ansatte og studenter invitert til åpningsgudstjeneste i kirken.  

 

De som har hatt ansvar for gudstjenestene og/eller vært talere ved søndagssamlingene er: 

Hildegunn Garnes Reigstad, Morten Høie, Kurt Hjemdal, Helle Frigstad Foldøy, Kjetil Vestel 

Haga, Johannes Vålandsmyr, Maria Herland Vålandsmyr, Per Sigve Særheim, Elisabeth 

Moksnes Dørdal, Liv Bjerkestrand og Åge Løsnesløkken.  

I tillegg har flere andre i menigheten deltatt som liturger/gudstjeneste-ledere. Leder for 

Mjsjon i Norge i Normisjon, Vegard Tennebø, deltok på Menighetsweekenden og talte også 

ved gudstjenesten der.   

Syv barn/unge har blitt døpt i 

Norkirken Grimstad i 2022. Det er: 

Solveig Øya, Trygve Bamle, Sivert 

Semb, Sverre Løsnesløkken, William 

Røkenes, Linus Moi Jochemsen og 

Jørgen Flaat.  

 

Gudstjenestelivet i Norkirken 

fortsetter nedenfor i meldingene fra 

«Gullivergjengen og Agentklubben», 

«SøndagsTWEENS, «Sosial søndag» 

og «Sang- og musikkarbeidet». 

 

Åge Løsnesløkken 

 

Gullivergjengen og Agentklubben 
På de fleste gudstjenestene bortsett fra familiegudstjenestene, er det et eget opplegg for barna 

under deler av gudstjenesten. Før prekenen har vi en skattekiste, som åpnes på scenen av 

barna og en leder, som inneholder ting som gir et hint om temaet det skal handle om. Etter 

dette går barna fra ca. 3 til 6 år til gruppen som kalles Gullivergjengen, mens Agentklubben er 

for de som er fra 1. – 4. klasse. Disse gruppene samles på hver sine rom. Vi har stort sett en 

voksenleder på Gullivergjengen og to på Agentklubben hver gang. Vårt mål er å legge til rette 

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. 

 Vi benytter søndagsskolens «Sprell Levende»- opplegg. 

Opplegget gir gode muligheter for variasjon og fungerer veldig 

bra. En samling består som oftest av lystenning, sang, andakt 

(skuespill, drama, dukketeater, lysbildefortelling ol), bønn og 

en aktivitet (perling, tegning, leker, ballspill, konkurranser ol).  

Fra en dåp i Norkirken i 2022.  
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Vi fikk ikke avholdt Gullivergjengen og Agentklubben i januar 2022 pga. pandemien, men 

det ble avholdt 13 samlinger på våren og 13 samlinger på høsten. 

Vi har rundt 15-20 voksenledere som bidrar på 1 – 2 samlinger hver per semester. På våren 

hadde vi noen bibelskolestudenter som hjalp til en gang eller to, og på høsten hadde 

bibelskolestudenter ansvaret for hele opplegget på fellesgudstjenesten.  

Vi skulle gjerne hatt noen flere voksenledere slik at vi fikk dekt opp på begge gruppene på 

alle gudstjenestene slik at det ikke blir for mange gudstjenester på enkelte. 

Ragnhild Solem Midtbø  

 

SøndagsTweens 
Tweens har hatt samlinger på vanlige gudstjenester gjennom hele året. Tweens er fra 5. til 7. 

klasse, men eldre har også vært velkomne i mangel av eget opplegg. Vi har vært 8 voksne 

som har hatt samlingene i 2022. Vi har som regel vært en god mix av både gutter og jenter, 

gjerne opp mot 20 stk. Vi har lest i Bibelen, snakket om liv og tro, lekt og kost oss sammen. 

Det er en engasjert og livsglad gjeng som det er moro å være sammen med.  

Kristian Øie Pedersen    

 

Sosial søndag 
En gang i måneden, etter familie-

gudstjenestene, 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 så 

flest mulig kan være med, og alt 

skal være gratis. Felles for 

samlingene som har vært 

gjennom 2022 er at det kommer 

veldig mye folk og det er tydelig 

at mange ønsker et uformelt 

tilbud for å bygge fellesskap.  

 

En liten oppsummering av hva vi 

har gjort på Sosial søndag: 

13. januar: Brettspill i F13-salen, 

alt fra Fantasi til Sjakk 

6. mars: Tur til Utsikten i 

Østerhus-skogen, bål, niste og 

gode samtaler 

27. mars: Misjonskafe i kirka, 

men mye hjemmelaget som ble 

solgt 

24. april: Tur til Kaldvell gård 

med ekstra tur i skogen for de som 

ønsket det 

Et par glimt fra Sosial søndag:  
Aking utenfor kirken og en tur til Einerfjellet.  
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22. mai: Tur til Einerfjellet i Reddal i sommervær 

19. juni: Sommeravslutning i sola utenfor kirka, medbrakt mat og god tid til aktiviteter og 

skravling 

4. september: Mesternes Mester utenfor kirka 

27. november: Mye som skjedde i kirka denne dagen, så ble ingen «vanlig» sosial søndag, 

men alle ble oppfordret til å komme på adventskonsert 

18. desember: Endelig fikk vi testet akebakken utenfor kirka (etter mange forsøk med for lite 

snø). Det gikk uten alt for store skader. 

Inger Fredriksen 

 

Sang og musikk-arbeidet 
I 2022 har til sammen 8 ulike personer/aktører har hatt ansvar for musikken på en eller flere 

gudstjenester: Hildegunn Garnes Reigstad, Aase Løsnesløkken, Marianne Rindli, Marit 

Nordbø, Elisabeth Dørdal, Bibelskolen /v «musikkstippene» (Marte Frivold vårsemesteret, 

Hanna Stakkeland høstsemesteret), Geir Ivar Bjerkestrand, Anna Vålandsmyr og Maria Sofie 

Castillo DelPezo. Disse har som regel med seg ulike sangere og musikere fra menigheten. På 

mange av gudstjenestene deltar også barn i musikkteamene. 

Musikk står også sentralt på de ukentlige 60+ arrangementene. Der har blant andre Arne 

Topland, Vidar Søyland, Geir Ivar Bjerkestrand og Aase Løsnesløkken hatt musikkansvar.  

Vi har hatt to lovsangskvelder (6. april og 13. nov. på menighetsweekenden) og en 

lovsangsgudstjeneste 13. november, med ekstra fokus og plass til sang og musikk som uttrykk 

for vår tilbedelse av Gud, og også mulighet for forbønn. 

24. januar hadde vi en samling i Lillesalen i Norkirken for alle som er med i tjenesten med 

sang og musikk. 6. mai møttes lederne for teamene hos Hildegunn for en felles 

workshop/opplæring i den digitale møteplanleggings-plattformen Planning Centre, som vi 

ønsker at flest mulig i lovsangstjenesten benytter seg av. Her er vi i full gang med å lage en 

bank med tekster, akkord-skjema, noter og link til opptak, slik at alle får tilgang til de samme 

ressursene og det blir lettere å se helheten i det vi driver med. Her kan en også legge inn 

søkeord/tema, slik at vi lettere kan finne sanger som passer til tema eller bruksområde. 

Lovsangspastor har på vegne av lederne for teamene bedt om ressurser til innkjøp av store 

nettbrett slik at vi kan ha noter/blekker/tekster på disse på gudstjenestene/møtene og få fullt 

utbytte av plattformen vi abonnerer på, noe styret var svært positive til. 

Familie- og lovsangspastor Hildegunn Garnes Reigstad har det overordna ansvaret for sang- 

og musikkarbeidet i menigheten, og følger opp teamene ved behov. Marianne Rindli har 

koordineringsansvar/ansvar for bemanning på gudstjenestene. 

Vi har behov for flere ledere, 

musikere og sangere i tjeneste. 

Noen av de som har vært 

musikalske ledere i 2022 har 

signalisert at de av praktiske 

grunner ikke har mulighet til å 

bidra i like stor grad i 2023. Ta 

svært gjerne kontakt med 

Hildegunn Garnes Reigstad for 

en prat om du ønsker å bidra! 

Hildegunn Garnes Reigstad 

 

 

 
 

Torjus Vierli og  
Hildegunn Garnes Reigstad. 
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Det var stor deltakelse på vårens LammeSPRELL på gården Hodnebrog på Hesnes. 

 

Sprell/Familiesprell 

Vi er takknemlige for et flott år sammen med familiene i Norkirken. Vi har aktiviteter for 

barn, men de voksne ser ut til å trives minst like godt!  

Våren startet med MisjonsSPRELL i mars med lapskaus og hobbyaktiviteter som ble til 

nydelig påskepynt som vi solgte på påskemarked etter gudstjeneste. LammeSPRELL i april 

samlet over 100 personer til lamming på gården Hodnebrog på Hesnes. I juni fikk de som 

ville, tilbud om åpen turnhall og lek etter gudstjenesten, og i august ble den store «Mesternes 

Mester» - konkurransen avholdt på plenen ved Norkirken til begeistring for store og små. 

Høsten går fort, men 1. desember fikk vi igjen samles til middag og første samling med 

julespillSPRELL. 4. søndag i advent fikk vi kle oss ut og leve oss inn i den fantastiske 

fortellingen om da Jesus ble født (se bilde på forsiden av årsmeldingen) 

Vi er takknemlige for alle familiene i Norkirken som er med på å skape et flott fellesskap for 

barna våre. Det er kjekt å se at Norkirken-barna ber med seg venner fra barnehagen eller 

skolen til aktivitetene våre. Det tenker vi har stor verdi.   

Anne Kristine M. Soldal   
  

JenteTweens 
JenteTweens er et tilbud til jenter 5.-7.kl. Vi har samlinger ca. én gang i måneden. 

Samlingene er varierte og forskjellige hver gang. I år har vi hatt refleksløp, slalåm, 

påskeaktiviteter, Kompani Lauritsen, hengekøyetur og juleverksted. 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.  

Lederne for denne gruppen er nå Gunn Marte 

Vadset Karlsen og Ragnfrid Øie Pedersen.  

 

Ragnfrid Øie Pedersen Illustrasjonsfoto 
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Fra Bli-kjent-turen med GutteTWEENS 

 

GutteTweens 
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. 

Vi treffes onsdager kl.18:00-20:00, og skulle hatt fire samlinger i løpet av vårsemesteret. 

Samlingen i januar måtte dessverre avlyses pga. covid-restriksjoner, derfor ble det kun tre 

treff på vårparten. Vi var en kveld og stod på skøyter på skøytebanen på Myra i Arendal, så 

var vi en kveld og snekret i den røde garasjen, og siste gang før sommeren hadde vi sporløp 

og koste oss i nærmiljøet rundt kirken. 

Fra sommeren var vi to damene så heldige å få med oss to menn som voksenledere; Audun 

Vetrhus og Hugo Loftesnes Pettersen. 

Vi kick-startet høsten med en overnattingstur i september, en bli-kjent-tur. Det var 13 gutter 

som gledet seg til tur og koste seg på guttetur til Auduns familiested i Birkeland. 

Så har vi hatt tre samlinger utover høsten. Først var det frisbeegolf treff der vi lærte gode triks 

av Vetle Salvesen som instruerte oss godt. Så har vi hatt ulike aktiviteter og lek i kirken, og 

«Mesternes Mester» konkurranse der guttene viste stort konkurranseinstinkt og engasjement. 

Vi starter hver samling med andakt og litt prat. Deretter har vi hatt ulike aktiviteter, alt etter 

årstid, vær og ønsker. Så har vi avsluttet kveldene med å spise pizza. Vi vil ha det moro 

sammen, leke, spise pizza og prate om Jesus. 

Det har som regel vært 15-20 tweensgutter på 

samlingene, både «våre egne gutter i 

menigheten» og venner/klassekamerater som 

har blitt med. Flere av disse guttene har 

kommet igjen neste gang. 

Takk for lånet av de flotte guttene! Vi ser 

frem til et nytt år sammen med 

GutteTweensa. 

 

Ragnhild Midtbø og Kristina Bjarnastein Fra Bli-kjent-turen 
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F13 – Norkirken Grimstads ungdomsklubb  

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

På F13s samlinger i 2022 har det vært innom omkring 30-60 ungdommer. Samlingene består 

av møte med andakt og lovsang, kiosk og aktiviteter.  Utover fredagssamlingene har F13 et 

lovsangsteam som har hatt øvelser hver torsdag og en friluftsgruppe med egne samlinger og 

turer. 

 

Styre og ledere 

F13-styret 2022, bestod av: Emma Rindli (styreleder), Aurora Eriksen, Thea Tomine Topland, 

Nora Thelle, Lars Mathias Teistedal, Andrea Austenaa, Even Salvesen og Jon Eivind 

Henriksen. I tillegg har ettåring(er) og ungdomspastor/arbeider 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 2022 har vært: Kari Bergem, Gabriel Løsnesløkken, Benedicte Wang (ettåring 

våren 2022), Cornelia Eismann (ettåring våren 2022), Martin Andreas Gundersen (ettåring 

høsten 2022), Tor Håkon Aarbø (ettåring høsten 2022), Mari Nødtvedt Gilje (ettåring høsten 

2022), Morten Høie (ungdomspastor frem til september) og Pål Møll Abrahamsen 

(ungdomsarbeider fra og med september). I tillegg har vi hatt en god gjeng med foreldre og 

andre voksne fra menigheten som har bidratt som vakter under F13-kveldene.  

 

Turer 

Vi måtte også i 2022 avlyse den årlige turen Gautefall Fjellkirke i januar. Sommerturen til 

Danmark gikk som planlagt. I tillegg var det godt å kunne arrangere Camp 

F13/Menighetsweekend igjen.  

 

Ledertrening 

Vi er glade for å kunne sende fire 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. To av ungdommene våre går andre året, 

mens to nye begynte i år. 

I tillegg til disse har fem av ungdommene våre deltatt 

på Acta Agder sitt lederkurs, Umbraco. 

 

F13 kan følges gjennom året på Facebook («F13 – 

Norkirken Grimstad»), Instagram («f13norkirka») og 

Snapchat («norkirka»).  

Pål Møll Abrahamsen 

 

Konfirmantarbeidet 
26. mai ble følgende 6 konfirmanter konfirmert i Norkirken Grimstad:  

Martin Heimdal, Lilli Marie Henriksen, Julianne Larsen, Nicolay Rysstad, Tor Åsmund 

Teistedal og Markus Valle.  

Gjennom skoleåret 21/22 deltok disse på konfirmantsamlinger bestående av: undervisning; 

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

konfirmantene bl.a. på gudstjenester i Norkirken, F13 – Norkirkens ungdomsklubb og den 

årlige julegaveaksjonen. Deler av opplegget for konfirmantene lot seg dessverre ikke 

gjennomføre på grunn av koronasituasjonen store deler av konfirmantåret.  
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Leder for konfirmantopplegget 

skoleåret 2021/22 var Morten Høie 

(ungdomspastor) sammen med kirkens 

ettåringer.  

Skoleåret 20222/23 er vi i gang med 

konfirmanttiden for ti nye konfirmanter. 

Leder for opplegget i år er Pål Møll 

Abrahamsen. 

Åge Løsnesløkken 

 

 

Trosopplæringsutvalget 
Trosopplæringsutvalget består av Hilde Frivold, Åge Løsnesløkken og Helle Frigstad Foldøy. 

Høsten 2021 ble det utarbeidet en trosopplæringsplan for Norkirken Grimstad og en folder som 

synliggjør dette arbeidet.  

Bærebjelken i vårt trosopplæringsarbeid er søndagsskoleopplegget under gudstjenestene. En 

hjertelig takk til alle de frivillige som deltar i dette viktige arbeidet i vår menighet.  

Høsten 2022 hadde vi egne samlinger for menighetens 2- og 6-åringer. Lørdag 10. september 

inviterte vi de av våre medlemmer som er 2 år, til en egen samling. Siden vi ikke hadde fått 

gjennomført samlingen i 2021, pga. pandemien, ble også 3-åringene invitert på samlingen. 14 

barn, noen søsken og foreldre kom på samlingen. Lovsangspastor Hildegunn Garnes Reigstad 

ledet sangstunden, Helle Frigstad Foldøy hadde andakt om «Sauen som ble borte». Det var stort 

engasjement da alle måtte lete i storsalen etter en sau som hadde gått seg vill. Heldigvis fant vi 

sauen, og kunne sette oss i Lillesalen og spise varme boller, drikke saft og kaffe som Hilde 

Frivold hadde stelt i stand. Pastor Åge Løsnesløkken informerte foreldrene om barnearbeidet 

som drives i menigheten og viktigheten av trosopplæring i hjemmet. Barna dro fornøyde hjem 

med sin egen «Min kirkebok 2» i hånda.  

Fjorårets konfirmanter  
utenfor Norkirken. 

Både to-åringer og seks-åringer fikk egen samling i høst. Dette er fra 2-års-samlingen.  
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14. september var det 6-åringene sin tur. Ni 6-åringer, og noen søsken og foreldre, møtte 

forventningsfulle opp til en egen samling i Lillesalen, hvor de fikk være med på lignende 

opplegg som for 2-åringene, men denne gangen tilpasset dem som var 6 år.  

Trosopplæringsutvalget delte også ut «Min kirkebok 4» til alle fireåringene som kom på 

familiegudstjenesten den 4. september. I anledning 1-års dåpsdag har vi vært på hyggelige 

hjemmebesøk til de barna som er døpt i Norkirken med bokgave og informasjonsbrosjyre.  

  

Helle Frigstad Foldøy 

 

Misjonsprosjektene 
Norkirken Grimstad har gjennom flere år vært engasjert i arbeidet for at to folkegrupper i 

Mali, kasonkéer og malinkéer, skulle få Bibelen på sitt eget språk. Det er gledelig å se at dette 

arbeidet er fullført. På årsmøtet i 2022 ble det besluttet å engasjere seg i to nye prosjekter: 

- Misjon i sensitive områder i Sentral-Asia 

- Pionerarbeid i Senegal 

  
Sentral-Asia 

Av sikkerhetsgrunner er det begrenset med informasjon 

som kan formidles fra arbeidet i Sentral-Asia, men i 

slutten av august 2022 besøkte utsendingene Norkirken 

og de presenterte både seg selv og status for sin 

virksomhet. Det arbeidet de skal inn i, er fra Normisjons 

side ikke påbegynt, og utsendingene er foreløpig i en 

opplæringsfase på et annet sted enn de etter planen skal 

ha sitt virke. De vil arbeide sammen med allerede 

etablerte medarbeidere for utsendinger fra andre land.  

 

Senegal 

Norges forrige misjonsprosjekt støttet arbeidet med å gi to folkegrupper i Mali Bibelen på 

deres eget morsmål. Disse oversettelsene vil kunne brukes i pionerarbeidet i Senegal, hvor en 

møter de samme folkegruppene. I motsetning til arbeidet i Sentral-Asia kan medarbeiderne i 

Senegal på en helt annen måte formidle nyheter og statusoppdateringer hjem til Norge. Disse 

kan leses både på Normisjons hjemmeside og på Facebooksiden til «Bønnenettverk for 

pionerarbeidet i Senegal». Innimellom legges også nyhetsbrev ut i Fredagsinfoen fra 

Norkirken Grimstad. For vår kirkes del har vi en ekstra link til dette arbeidet siden to av dem 

som arbeider i Senegal også har tilhørighet fra vårt eget område: Liv Linjord - og Håkon 

Simonsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noen av med-
arbeiderene i 

Senegal.  
Til venstre  
Liv Linjord 
Simonsen 
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Misjonskomité  

Det ble i 2022 opprettet en misjonskomité bestående av Gunn Vold, Ingunn Skutlaberg 

Valbø, Elisabeth Lucin Pedersen og Johannes Bjelland Pedersen. Denne gruppen har til 

hensikt å informere menigheten, og øke bevisstheten rundt våre misjonsprosjekter blant våre 

medlemmer. De vil også være involvert i planleggingen av misjonsgudstjenester hvor det vil 

fokuseres ekstra på misjonsprosjektene som vi har i menigheten. 

Johannes Bjelland Pedersen 

 

 

Garasjekveld 

I høst startet vi opp med snekreklubb i rødgarasjen på utsiden av Norkirken. Her møtes vi 

annenhver tirsdag, tar med eget snekkerprosjekt og snekrer, drikker kaffe, diskuterer hva som 

skjedde i siste episode av nyhetene 

osv. Vi har vært 8-12 personer som 

har møttes. Dette ser vi frem til å 

fortsette med også inn i det nye året, 

og det er åpent for alle som anser seg 

selv som en ungdommelig voksen.  

 

Johannes Bjelland Pedersen 

 
 
Pause i aktivitetene på garasjekvelden. 

 

Styrketrening, jenter 18+ 
Dametreningen har vært holdt hver mandag kl. 20- ca. 21.30 (unntatt skoleferier). Her har vi 

trent hovedsakelig tabata *) med fokus på styrke. Målet er å danne en sosial arena i kirken, 

som det også er lett å ta med nye på. Vi er som regel mellom 8-15 på treningene. Dette året 

har hovedsakelig u.t. ledet treningen med noen "gjesteopptredener" av de andre i gruppen. 

 

Gunn Marte Karlsen  
Pastors ordforklaring: *) tabata – en form for intervalltrening. 

 

Menn i all verden  
Hver første torsdag i måneden inviteres det til «Menn i all verden» som 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, 

biljard eller shuffleboard for dem som ønsker 

det.  

Det har vært mellom 15 og 40 deltakere på 

disse samlingene i 2022, og deltakerne er 

mellom 20 og 90. 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. Vi har hatt ni samlinger i 2022. Nye 

menn er hjertelig velkomne! 
 

Kristian Øie Pedersen 
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Skravlete damer i alle aldre samlet med te og kaffe og strikketøy i Øvresalen.  

 

Skravlekveld for damer 
Skravlekveld for damer er et sosialt lavterskeltilbud for alle damer i menigheten vår, uansett 

alder. Vi samles til kaffe/te og noe snacks, med eller uten håndarbeid i fanget. 

Sofaene i Øvresalen har vært fylt opp av en fantastisk gjeng med damer, 16-20 damer hver 

gang, fra 25 år og opp til 85 år. En fantastisk møteplass uten noe program, kun skravling rundt 

kaffekoppene. 

Vi treffes onsdager fra kl.20:00 og utover og skulle hatt tre samlinger i løpet av vårsemesteret. 

Samlingen i januar måtte dessverre avlyses pga. covid-restriksjoner, derfor ble det kun to. 

Denne høsten har det ikke vært noen Skravlekvelder, og det har vært lite etterspørsel. Dersom 

Skravlekvelder skal fortsette, trengs det flere medhjelpere. Derfor vurderer vi veien videre. 

 

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 

og i Frikirken.  

Åge Løsnesløkken 

 

 

Program for 

bibelkveldene 

våren 2023 
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Seniorarbeidet, 60+  

2022 ble et godt og stabilt år for arbeidet i 60+. Fortsatt har vi merket at noen har vært litt 

usikre på det å samles igjen etter coronaen. Ettersom vårhalvåret gikk framover, har imidlertid 

fler og fler funnet tilbake til fellesskapet. Særlig har det gledet oss at den sosiale delen av 

samlingene har blitt lengre. Folk har satt stor pris på at vi igjen kan samles til kaffe og 

samtaler.   

Vi har avviklet over 30 arrangement dette året. Bibeltimer, kåseri, lokalhistorie, og foredrag 

om ulike forfattere og ulike samlinger med mye sang og musikk. Vi har et gjennomsnittlig 

oppmøte dette siste året er på ca. 55. I et arbeid blant den eldste aldersgruppen er det naturlig 

at noen etter hvert ikke lenger er i 

stand til å delta. Samtidig er det 

gledelig å merke at nye mennesker 

dukker opp og blir en del av 

fellesskapet vårt. Dette året regner vi 

med ca. 15 prosent nye medlemmer. 

Dette tror vi lover godt også for det 

kommende året. Samtidig er det 

viktig at de som ikke lenger kan være 

med på samlingene, ikke blir uten 

kontakt med Norkirkens arbeid. 

 

Ledergruppa for 60+ 

Dette siste året har Rita Mofjell, Arne Tønnesøl, Gunvor Kaldestad og Svein Lilleaasen 

utgjort ledergruppa. Gunnvor Kaldestad ønsket avløsning, og i hennes sted har Karin 

Tønnevold nå blitt medlem av ledergruppa. Vi takker Gunnvor for alt hun har tilført arbeidet i 

60+. 

Vi har avholdt 8 styremøter og behandlet 35 saker. Vi har også arrangert ett ledermøte der alle 

ansvarlige for de ulike onsdagssamlingene deltok. 

 

Minneord om Reidun Hjemdal 

10. november kom beskjeden om at Reidun Hjemdal var gått bort. For oss i 60+ har Reidun 

vært en dynamisk og bevisst leder i mer enn 10 år. Hun har vært med på å videreutvikle 60+-

konseptet, vært en god teamleder og på sin trygge måte formidlet kristen tro og et åpent 

fellesskap til alle som kom til 60+. Reidun så den enkelte, hadde alltid et personlig Jesus-

vitnesbyrd å dele, og hun ønsket hele tiden at vårt eldrearbeid skulle svare på de nye 

muligheter og utfordringer vi sto overfor. Vi takker Gud for det Reidun fikk gi også gjennom 

sin trofaste tjeneste i 60+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måltidsfellesskapet står sentralt på 60+.  

Kurt Hjemdal har i en årrekke  
vært fast bibeltimeholder i 60+.  
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Takk til alle ledere og talere 

Å arrangere fire ulike typer samlinger hver eneste måned forutsetter at folk bidrar på mange 

ulike måter. Det er den store bredden av bidragsytere som gjør dette arbeidet mulig. Talere, 

ledere, bibeltimeholdere, sangere, musikere, teknisk personell og den store flokken av 

kjøkkenpersonell drar sammen dette viktige arbeidet. Dette er vi i ledergruppa svært 

takknemlige for. Takk for at dere alle kjenner på det felles ansvaret for arbeidet vi får stå 

sammen om! 

 

Økonomiske bidrag fra 60+ til Norkirkens virksomhet 

Mange i 60+ gir ofte uttrykk for takknemlighet overfor det mangfoldige arbeidet som 

Norkirken Grimstad utøver. Derfor er de gjerne med på å støtte virksomheten vår. Gjennom 

givertjeneste, kollekter, gaver, utlodninger og betydelige bidrag til høstbasaren ønsker vi at 

barn, unge og eldre fortsatt skal få muligheter til å møte solid kristen forkynnelse og et åpent 

fellesskap. Det siste året har 60+-samlingene bidratt med kr. 117 576,- til vårt felles arbeid 

(inntekt: 177 397,-, kostnad kr. 59 821,-). Vi takker enhver glad giver! 

 

Takk til kirketjener-teamene våre  

Hver uke stiller et kirketjener-team fra 60+ opp for å klargjøre Norkirken for søndagens 

gudstjeneste. Dette er en praktisk tjeneste som er ment å skulle avlaste de ansatte og de som  

ellers har ansvar for vaktmesteroppgaver og renhold av kirken. Takk for den gode og nyttige 

tjenesten dere har utført også dette året! Takk for villighet til å ta vare på kirken vår! 

 

Takk og videre bønn for 60+-arbeidet 

Vi i ledergruppa ønsker å takke alle dere som slutter opp om arbeidet vårt og også inviterer 

nye med til samlingene våre. Vi håper og tror at disse onsdagssamlingene er viktige og utgjør 

en forskjell både for liv og tro! La oss be om at Gud må velsigne arbeidet vårt og at nye må 

finne 60+ som et godt sted å være! 

Ledergruppa i 60+ 

Rita Mofjell, Arne Tønnesøl og Svein Lilleaasen 

Styret i 60+ bestod i 2022 
av Gunvor Kaldestad, 

Rita Mofjell, Arne Tønne-
søl og Svein Lilleaasen.  

Nå har Gunvor Kaldestad 
takket av, og Karin 

Tønnevold har overtatt 
hennes plass i 60+ 

ledergruppen.  
 

Dette bildet viser 
situasjonen etter at 

Gunvor Kaldestad 
mønstret av, men før 

Karin Tønnevold 
mønstret på.  
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Bryggekapellet 
Bryggekapellet er et samarbeidsprosjekt mellom menighetene i Grimstad. Formålet med 

bryggekapellet er «å være til stede midt i byens pulserende liv for å møte mennesker i alle 

aldre med Guds kjærlighet i ord og handling».  

Bryggekapellet som startet i lokalene i den gamle 

bussterminalen, og som i fjor kunne feire sitt ti års 

jubileum, måtte – da den gamle terminalen ble revet – 

flytte inn i andre lokaler i Sorenskrivergården. I mai 

2022 var imidlertid også denne perioden over, og en 

måtte se seg om etter nye lokaler. Den 8. august 

nyåpnet Bryggekapellet igjen sin drift, og har siden i 

fjor høst hatt tilhold i Løkengården. Det meldes om noe 

økt tilslutning av besøkende etter at en flyttet inn i nye 

lokaler. En fordel er det også at det i Løkengården er 

grei tilgang for rullestolbrukere.  

 

Det har de seneste årene vært et begrenset antall medlemmer fra Norkirken som har latt seg 

engasjere i Bryggekapellets arbeid og det er stadig behov for at frivillige stiller opp som 

vertskap. Fra Norkirken Grimstad sitter Reidun Nyberg i Bryggekapellets styre.  

Åge Løsnesløkken 

 

Smågruppefellesskapene  
I år har vi igjen kunnet samles som vanlig til gudstjenester. I 

løpet av året har menigheten vokst, også antall grupper. I fjor 

hadde menigheten 14 registrerte grupper, i år er det 18 

smågrupper med til sammen ca. 130 deltagere. Dette er 

oppmuntrende! Spesielt når vi nå ser at menigheten blir større, 

blir smågruppefellesskapene ekstra viktige. 

Frivillige medarbeidere ved Bryggekapellet samlet til juleavslutning. Det er diakon i Grimstad, 
Trygve Nordby Berglund som har ordet. Helt til venstre sitter styreleder Per Olsen. Fra Norkirken 
ser vi Bjørg Andersen og Reidunn Nyberg (Pastoren ber om tilgivelse dersom det er flere av 
Norkirkens medlemmer på dette bildet, som han ikke har klart å gjenkjenne).  

Bryggekapellet ved siden av 
vaksinasjonskontoret.  
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Gruppene velger selv opplegg, og flere har brukt opplegg som fins på nettet. Filmen The 

Chosen, bibelopplegg fra itro.no, søndagens tekst, podkast, og ulike bibelopplegg har vært 

gjennomgående. Bønn, bibellesning og samtaler om tro og liv har preget stort sett alle 

gruppene. Tid til mat og sosialt fellesskap har det også blitt. Omtrent alle gruppene har møttes 

ca. hver 14.dag, og det er tydelig at tirsdager er smågruppe-dag for flere av gruppene. Enkelte 

har møttes noe sjeldnere, men likefullt jevnlig. To av gruppene er rene 60 + grupper. 

Småfellesskapende er en sentral og viktig del av vår menighet, og vi oppfordrer flere til å bli 

en del av et slikt nært fellesskap som smågruppene er. 

Koordineringsgruppa for smågruppefellesskapene har også dette siste året vært Anne Kristine 

Soldal, Kari Lilleaasen og Åge Løsnesløkken. 

Kari Lilleaasen 

 

Det diakonale arbeidet 
Fra Norkirkens side har vi et ønske om at alt vårt arbeid også skal ha et integrert diakonalt 

aspekt hvor vi både i organisert og uorganisert form kan møte hverandre som medmennesker.  

Barnearbeidet har en viktig diakonal funksjon 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+ er et viktig diakonalt arbeid. I tillegg til at mennesker får høre Guds ord, 

legges det opp til sosial kontakt, god bevertning og nær omsorg og godt fellesskap. Innen 60+ 

er det mange som får anledning til å bruke seg selv i tjenesten for andre.  

 

Andakts-teamene på våre institusjoner  
 Norkirkens andaktsteam representerer en viktig evangeliserende og diakonal tjeneste. Det er 

Aase Løsnesløkken og Aage Bryn som er ledere for 

Norkirkens to andaktsgrupper som har ansvar for 

institusjonsbesøk. Disse gruppene er med i en turnus 

sammen med Frikirken, Misjonssalen, 

Frelsesarmeen, Misjonskirken, Betania, Resvik 

bedehus og Filadelfia, og de har besøkt Berge Gård, 

Grom, to etasjer på Frivolltun og Bergetun.  

I koronatiden var det begrensede muligheter for 

andaktsgruppene til å gå på besøk til institusjonene. 

Denne muligheten er nå tilbake, og det er vår 

opplevelse at institusjoner og beboere setter pris på 

våre besøk.  

 

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 også dette året hatt ansvar for å ordne 

med bårebukett/krans når noen i menigheten har gått 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 også 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 

Andakts-teamene koordineres av  
Aase Løsnesløkken og Aage Bryn 
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Årets høstbasar var godt besøkt. Til tider var nesten alle stoler opptatt både i hovedsal og lillesal.  

 

Høstbasaren 
Høstbasaren ble i 2022 avholdt lørdag 5. november. De 100 loddbøkene til hovedlotteriet ble 

revet bort på to uker. Verdien på årets premier var ca. 45 000. Årelotteriet var som vanlig 

veldig populært, og de 14 omgangene ble alle utsolgt. I kafeen hadde vi også 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.  

Vi gjentok suksessen fra fjoråret og hadde en nydelig lapskaus fra BiG Catering. Overskudds-

lapskaus ble solgt unna på gudstjenester og arrangementer i etterkant.  

Totalt innbrakte basaren 2022 nærmere 220 000 kroner. Inntektene fordelte seg som følger: 

Loddbøker (100 000), Åresalg (82 500), Kafé (ca. 35 000) og Lykkehjul (ca. 2000).  

En hjertelig takk til alle som var med og bidro med premier, gevinster, praktisk til rette-

legging, loddsalg, matsalg, – og alle andre oppgaver som trengs til en skikkelig høstbasar. 

Bjørnar Valbø 

 

Adventskonserten 
Adventskonserten «Tenn lys» ble gjennomført 1. søndag i advent. Konserten er et samar-

beidsprosjekt mellom Norkirken og Bibelskolen. Årets konsert satte besøksrekord i kirken. 

550 mennesker var til stede (inkl. sal 

og scene), noe som til og med er mer 

enn ved åpningsgudstjenesten i 2018. 

Adventskonserten fikk gode tilbake-

meldinger både hva form og innhold 

angår.  

Mye arbeid ble lagt ned i planlegging 

og gjennomføring. Komiteen for 

konserten bestod av Hellen 

Tonhaugen (BiG), Hanna Eirin Ekre 

Husum (BiG) Inger Fredriksen (NG) 

og Marit Nordbø (NG) som også var 

leder for komiteen.   
 

Åge Løsnesløkken 
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Underholdningskveld på Menighetsweekenden. Fullt hus og stormende jubel!  

 

Menighetstur 2022 
Endelig kunne vi dra på menighetstur igjen etter to års pause på grunn av pandemien. Turen 

gikk til Fyresdal Kurs og leirsted i Fyresdal helgen 28. – 30. oktober. Siden det var første 

gang vi har vært der på menighetstur, ble det litt ekstra planlegging blant annet med en tur 

opp dit på forhånd.  

Men plassen var veldig fin, og det fungerte svært bra å ha menighetstur der. Det var ca. 200 

deltakere som ble med. De fleste bodde på leirstedet på 4- eller 6-mannsrom eller i leiligheter, 

mens noen bodde på Fyresdal Bed and breakfast rett i nærheten. Ca. 10-15 ungdommer fra 

F13 var med og bodde på et eget «stabbur» sammen med den nye ungdomsarbeideren Pål 

Møll Abrahamsen, noen av Norkirkens ettåringer og BiG-team fra Bibelskolen i Grimstad. De 

hadde delvis sitt eget opplegg der.  

På menighetsturen var det mange frivillige og ansatte som bidro med ulike oppgaver slik at vi 

fikk hatt en skikkelig bra helg sammen med kick-off samling for alle, kveldssamling og 

lovsangs- og delekveld for de voksne, bibeltime, ulike aktiviteter for barna, kiosk og 

aktiviteter i gymsalen for alle, 

menighetsskole, underholdningskveld og 

gudstjeneste.  

Her er noen av jentene full i gang  
– enten med sang eller dans.  
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Vegard Tennebø kom og bidro med undervisning på 

kveldssamling, bibeltime og gudstjeneste. Marit Nordbø 

og Hildegunn Garnes Reigstad med flere bidro med 

lovsang.  

Været var veldig fint og mange benyttet seg av det ved å 

gå tur i fine turstier, sykling i sykkelløyper og hopping i 

trampolinenett rett ved. Det var også en fin gymsal som 

ble brukt til ballspill og lek. Maten spiste vi felles og 

mange bidro og hjalp til i forkant og etterkant av 

måltidene.  

Dette ble en helg med god stemning og tid til å prate med 

folk. Det ble også laget en egen leirsang som slo an og 

skapte liv. Det ble en helg med åndelig påfyll og gode 

minner. Vi i komiteen og mange vi snakket med mente at 

dette var en bra plass og ha menighetstur og at 

menighetstur er noe som er viktig for menigheten å 

fortsette med.  

 

Komiteen: Ragnhild Solem Midtbø, Ingvild Øie Stangeland og Hilde Fauskrud Chan 

Til menighetweekenden var det laget en egen leirsang som slo godt an i alle alderstrinn.  

Utsikt fra lekeplassen på leirstedet. 

Fra opplegg i gymsalen.  
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Husstyret  

Husstyret har i 2022 bestått av Tor Øivind Eriksen, Erik Frivold, 

Johan Foldøy og Helge Rindli. Husstyret vil også dette året rette 

en stor takk til Oddbjørn Tollefsen som jevnlig stiller opp.  

 

Arbeidsoppgaver:  

▪ Vedlikehold av uteområder tilhørende Norkirken Grimstad.  

▪ Snømåking, strøing.  

▪ Vedlikehold og ettersyn utvendig. 

▪ Vedlikehold og ettersyn innvendig. 

▪ Oppfølging av tekniske anlegg. 

▪ Rensing av kaffetrakter. 

▪ Tilsyn av avløp for overflatevann og drenering.  

▪ Kontroll av tak og utvendige branntrapper. 

▪ Egenkontroll av brannvarsling og nødlys. 

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

▪ Årlig service på brannslanger, slokkeapparat, sprinkler og 

ventilasjon.  

▪ Montering og demontering av juletre utvendig, samt i foajeen 

og hovedsal.  

▪ Bygge hylle for F13. 

▪ Belysning i øvresal. 

▪ Bistand til F13 med maling av øvresal. 

 

Husstyret får også noe bistand fra eksterne:  

o Brøyting av parkeringsplassen utføres av Naturmur AS.  

o Strøing av parkeringsplassen utføres av Bibelskolen i 

Grimstad.  

 

Husstyret har fast møtedag på tirsdager. Gjennom 2022 møttes vi 44 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. Strøm er en av våre store 

utgiftsposter, og vi forsøker å begrense forbruket. Dette kan merkes med at det er kaldere i bygget enn 

det var de første årene. 

 

Jon Terje Midtbø er ansvarlig for brannvern.  

Bård Valle er ansvarlig for adgangskontroll, innbruddsalarm og nøkler. 

Takk for innsatsen til begge to. 

 

Vi takker for tilliten og hele Husstyret fortsetter med god dugnadsånd også i 2023.  

 

For Husstyret  

Helge Rindli 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

HUSSTYRET 
Fra venstre:  
Erik Frivold,  
Johan Foldøy,  
Helge Rindli og  
Tor Øyvind Eriksen 

Trenger du 

nøkkel til 

Norkirken? 
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Renhold i Norkirken 
Det er en fantastisk gjeng som er med på å holde 

kirken vår ren og fin. Vi har nå åtte vaske-

grupper, 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 annen 

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. 

Vi har nå hatt et tilnærmet normalt år etter Covid og aktivitetene har for det meste gått som 

planlagt, kun med unntak av de første få ukene i 2022.  Dermed har rengjøringen blitt 

forutsigbar igjen og vi har hatt kirkevask hver uke. 

Vi vil rette en stor takk til alle engasjerte kirkevaskere for suverent bidrag til felleskapet også 

i 2022! 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 Bjarnastein 

 

Kirketjenerteamene 

I tillegg til vaskegruppene organiserer 60+ egne kirketjener-team, som holder kirken ren inn 

mot søndagen. Les mere om disse under avsnittet «Seniorarbeidet 60+».  

 

  

Teknisk komité 
Teknisk komite har for året 2022 bestått av: 

Hans Petter Selasky, Trond Magne Teistedal, 

Lars Olav Rysstad, Geir Ivar Bjerkestrand og 

Oddbjørn Tollefsen. 

I året som har gått har vi utført følgende 

aktiviteter: 

1. Vi har gått gjennom installasjon av lyd og 

lysanlegget. Dette for å dokumentere 

hvordan anleggene er koblet opp og at de 

fungerer slik vi ønsker. 

2. Det er også blitt installert basshøyttalere 

under scenen. Arbeidet er blitt utført på 

dugnad og teknisk sammen med firma Benum som er leverandør til lydanlegget for 

Norkirken. Dette er en gave gitt av Hans Petter Selasky for å få til et komplett lydanlegg, 

slik det opprinnelig var prosjektert. Takk til dem som var med og fikk utført arbeidet. 

3. Det er laget en trommeplattform slik at trommene enklere kan flyttes etter behov.  

4. Videre har vi hatt noen «loddekvelder» hvor vi gjør en del vedlikehold av kabler og lager 

nye etter behov. Dette er også litt sosiale kvelder hvor teknisk prat er i høysetet. 

5. Det er gjort en opptelling over utstyr som Norkirken eier. Viktig hvis noe skulle leies ut 

eller bli borte av en eller annen grunn. 

6. Det er også gjort litt planlegging for arbeider som skal utføres i 2023, gått gjennom det vi 

har av utstyr og hva som må skaffes til veie. Her påløper det en del kostnader som må 

dekkes fra budsjettet for 2023. 

Oddbjørn Tollefsen er leder av Teknisk komité. 
Hans Petter Selasky er koordineringsansvarlig 
for lyd på søndagsgudstjenestene.  
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7. En sak som har vært oppe flere ganger, også i hovedstyret, er hva vi gjør med lysmixer for 

framtiden. Den som brukes er bare lånt av Lars Olav. Det lages for tiden en enkel lysmixer 

som alle kan bruke som et alternativ. Hva vi endelig gjør i forhold til en litt mer avansert 

lysmixer er ikke avklart. 

8. Trond Magne har også hjulpet til med å få gjort en del oppgraderinger på F13 rommet, 

Veldig bra at de ikke glemmes. Takk til Trond Magne. 

Oddbjørn Tollefsen  

 

Bokhandelen 
I år har det vært mye aktivitet på bokfronten. Vi 

gleder oss over at både barn og voksne fortsatt leser 

bøker! Vi har fått lov å omtale bøker på noen 

gudstjenester, og vi har da sett at salget av bøker 

øker.  Spesielt før jul ble det solgt mye og 

adventsboka til Jostein Ørum ble det solgt mye av. 

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 et godt samarbeid med Bibelskolen 

der pensuminnkjøp for studentene går gjennom oss. 

Bibelskolen er vår viktigste kunde. 

Jevnlig får vi tips om bøker som ønskes innkjøpt. 

Det er veldig bra. Vi vil fortsatt oppfordre 

medlemmene til å komme med innspill til hvilke 

bøker det er ønskelig å få inn i bokhandelen. 

Kari Lilleaasen 

 

 

Utleie 
Da Norkirken flyttet inn i nye lokaler i Østerhusmonen 77, ble det inngått en 

samarbeidsavtale mellom Norkirken og BiG Catering og Event (BCE). Kirken stilte sine 

lokaler til disposisjon til fastsatte tider slik at BCE kunne leie ut til større og mindre 

arrangementer.  

Kombinasjonen av at BCE har funnet det krevende å få noe overskudd av sin utleie, og at 

Norkirkens egen aktivitet har blitt større enn en så for seg, har gjort at styret i samarbeid med 

BCE har gått ut av samarbeidsavtalen. Til tider har en fra kirkens side heller ikke vært fullt ut 

tilfreds med hvordan utleien har blitt håndtert.  

Fra nyttår 2023 har Norkirken selv overtatt ansvaret for utleie av kirkens egne lokaler 10 mnd. 

i året, mens en har en samarbeidsavtale med BCE der de har mulighet for å utleie til større 

arrangementer og stevner i sommersesongen.  

Det er opprettet en utleiekomité bestående av Knut Hernes, Oddbjørn Haugeto og Fredrik 

Løsnesløkken. Disse vil arbeide i nær kontakt med Kristina Bjarnastein (renhold) og Åge 

Løsnesløkken (daglig leder). Alt av booking og kontrakter vil bli håndtert av daglig leder, 

mens utleiekomiteen er tenkt å skulle følge opp den enkelte leietaker i forbindelse med 

utleien. Våren 2023 er prøveperiode.  

Åge Løsnesløkken 

 

 

Bokbordet i Norkirken er godt besøkt. 
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Norkirkens økonomi 
Norkirken Grimstad går ut av 2022 med et positivt årsresultat på kr. 385 064. 

Dette er 1,73 mill. bedre enn budsjettert. Årsaken til det positive resultatet 

skyldes i all hovedsak øremerkede gaver som er gitt til særskilte prosjekter.  
 

INNTEKTSSIDEN 

Norkirkens totale inntekter i 2022 er ca. 6,3 mill. kroner. Dette er 1,8 mill. høyere enn 

resultatet i 2021, og 1,82 mill. bedre enn budsjett. Dette gode resultatet har imidlertid en 

særskilt forklaring. Det meste av disse inntektene er ekstraordinære, og var ikke lagt inn i det 

opprinnelige budsjettet for driftsåret:  

• Norkirken har mottatt kr. 1 mill. øremerket nedbetaling av lån  

• Norkirken har mottatt kr. 187 000 øremerket innkjøp av sub-høyttalere i hovedsalen 

• Norkirken har mottatt kr. 339 000 øremerket Prosjekt Solcelle (flere gaver til dette 

prosjektet vil komme i 2023) 

• Norkirken har mottatt Minnegaver ved bortgangen av Tormod Alv Fossnes (kr. 9 700), 

Tore Sam Berg (kr. 5 600), Reidun Hjemdal (kr. 50 000) og Magnus Nymann (kr. 8 220).  

 

I tillegg til disse øremerkede, ekstraordinære gavene, har Norkirken hatt en økning i 

gudstjenestekollekter, fast givertjeneste og gaver ved 60+ arrangementene. 

 

OVERSIKT GAVEINNTEKTER 2020 - 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet viser utviklingen i gaver til Norkirken Grimstad i perioden de tre siste årene.  

 

 

Lavere utleieinntekter 

På inntektssiden er det først og fremst utleie-inntektene som er lavere enn budsjettert (ca. kr. 

100 000). Slik har det vært siden Norkirken flyttet inn i nye lokaler.  

Noe av svikten i forventede leieinntekter kan forklares ut fra at både 2020, 2021 og 2022 har 

kjent på «koronaeffekten». Samtidig må en spørre seg om forventningene til gode 

leieinntekter var i høyeste laget i utgangspunktet.  
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UTLEIE AV NORKIRKEN 
Grafen til høyre viser langtidsbudsjettet for 
perioden 2018-2021, slik det ble presentert 
på årsmøtet i 2018 (rød linje),  
og utleieinntektene i årene 2018-2022 
(grønn linje) slik regnskapene viser.  

 

 

 

 

 

 

 

Frivillige gaver er ryggraden i Norkirkens drift 

Norkirkens drift ivaretas av gaver og kollekter (80-90 %). Utover disse er det enkelte mindre 

områder som gir inntekter, slik som medlemskontingenter (kr. 86 600), basaren (kr. 218 000), 

tilskudd/støtte til barne- og ungdomsarbeidet (kr. 129 000), og utleie av kirkens lokaler (kr. 

149 000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast givertjeneste 

En stabil og solid givertjeneste er viktigste grunnpilaren for driften av Norkirken Grimstad. 

Årsregnskapet viser en økning på 10% i givertjenesten i 2022, og den årlige inntekten fra 

denne ligger nå nær opp mot kr. 2,2 mill.  

Dette tilsvarer imidlertid økningen i antallet faste givere, som igjen er omtrent tilsvarende 

med økningen i antallet nye medlemmer i Norkirken. Pr. 31.12.2022 hadde Norkirken 

registrert 143 fastgivere, mot 130 i 2021.  

Noen vil mene at siden kirken har ca. 260 voksne medlemmer, vil det ligge et stort potensial 

til økning her. I denne sammenheng må det derfor understrekes at siden flere ektefeller gir sin 

givertjeneste sammen, vil bare være én av dem være registrert som fastgiver.  

 

INNTEKTER TIL NORKIRKEN GRIMSTAD 2022

Kollekter

Fast givertjeneste

Andre gaver

Gaver 60+

Øremerkede gaver

Medlemskontingenter

Basar

Tilskudd

Utleie

Andre

Hvis en ser bort fra de inntektspostene som har tilsvarende motposter 
på utgiftssiden (f.eks. Menighetsweekenden og kiosksalg), ser en 
tydelig at Norkirken lever av frivillige gaver. 
I 2002 utgjør gaver 88%. (Gaver er synliggjort i kaken over ved at 
kakestykkene som gjelder gaver, er lagt i ulike blåsjatteringer) 
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Andre gaver 

Utover den faste givertjenesten har Norkirken mottatt store og små enkeltgaver på til sammen 

338 038 kr. og øremerkede gaver på til sammen 1 535 153 kr.  

I 2022 har Norkirken mottatt fire minnegaver i forbindelse med begravelser. En hjertelig takk 

rettes til de etterlatte etter Tormod Alv Fossnes, Tore Sam Berg, Reidun Sollie Hjemdal og 

Magnus Nymann.  

 

Prosjekt Solcelle 

Det kom innspill fra medlemmer om at 

Norkirken burde investere i et solcelle-

anlegg for å redusere byggets høye 

strømkostnader. Det ble vedtatt på en 

ekstraordinær generalforsamling, 20.11. 

at styret skulle jobbe videre med saken 

under forutsetting av at anlegget kunne 

finansieres med gaver og/eller private lån. Før jul var det klart at det var kommet inn gaver og 

løfter om rentefrie lån som gjør at prosjektet kan karakteriseres som fullfinansiert.   

Det er nedsatt en arbeidsgruppe under ledelse av Fredrik Løsnesløkken som har fått mandat til 

å gjennomføre prosjektet.  

 

 

KOSTNADSSIDEN  
Kostnadssiden i regnskapet kan i hovedsak deles i fem deler.  

1) Lønns- og personalkostnader på ca. kr. 1,40 mill. Dette er kr. 180 000 lavere enn 

budsjettert. 

2) Driftskostnader knyttet til eiendom og aktiviteter. Disse er i 2022 på ca. 1,20 mill. kr. og er 

totalt sett om lag i samsvar med budsjett, men med noen «vridninger» knyttet til enkeltposter i 

budsjettet. Strømkostnadene har økt med over 100% sammenlignet med 2021. Dermed har 

husstyret valgt å holde vedlikeholdsnivået på et minimum. Aktivitetskostnadene både i barne-

ungdoms-, voksen- og eldrearbeidet har økt etter at koronarestriksjonene ble tatt bort. 

Regnskapskostnadene ligger kr. 50 000 over budsjett, men er litt lavere enn året før. 

Revisjonskostnadene er høye, ikke minst fordi det var 

første året med autorisert revisor.  

3) Overføring til andre (Normisjon sentralt, 

internasjonalt arbeid, region, bibelskolen, inkl. 

garantiprovisjon til regionen). Her er det for 2022 avsatt 

kr. 472 000. Dette er kr. 100 000 mer enn budsjettert, 

og kr. 310 000 mer enn det som ble avsatt i 2021.  

4) Finanskostnadene i regnskapet er i all hovedsak 

rentekostnader knyttet til kirkens lån, og utgjør ca. 1 

mill. kr. i 2022.    

Rentekostnadene er kr. 150 000 høyere enn budsjettert, 

og kr. 190 000 mer enn i 2021.  

I denne sammenheng må det bemerkes at den 

øremerkede gaven på kr. 1 mill. til nedbetaling av lån, 

var meget verdifull når en samtidig opplevde en 

renteøkning.  

5) Avskrivningene utgjør ca. kr. 1,44 mill. av den totale 

kostnadssiden. Dette er ca. kr. 80 000 mer enn 

budsjettert.  

NORKIRKENS 
KOSTNADER 2022

Lønn/Personal Drift/Aktivitet

Overføringer Finans

Avskrivninger
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I fjor stod følgende i årsmeldingen: «Dersom en ser bort 

fra ekstraordinære forhold, er det slik at bildet av 

inntektssiden er forholdsvis likt i 2019, 2020 og 2021.» 

Det samme kan sies om arbeidsåret 2022.  Dersom en 

løfter de ekstraordinære inntektene ut av regnskapet, blir 

bildet omtrent tilsvarende som tidligere år.  

Økningen i de ordinære gaveinntektene har i 2022 i all 

hovedsak gått til økte strømkostnader (ca. kr. 100 000) og 

økte overføringer til annen drift i organisasjonen (ca. kr. 

310 000).  

 

 

MEN HVA HAR NORKIRKEN PÅ BOK? 

Norkirken Grimstad legger stor vekt på at driften av 

menigheten skal være sunn og ha et langsiktig perspektiv, 

ikke bare strategisk, men også økonomisk. Det betyr: 

- at det arbeides iherdig for at de alminnelige inntektene 

skal komme opp på et nivå som dekker de alminnelige 

kostnadene.  

- at kirken har en økonomisk reserve på konto. Denne må 

være så stor at den skal kunne takle en uforutsett 

kostnad eller en midlertidig inntektssvikt.  

 

Norkirken Grimstad hadde ved årsskiftet 2022/23 en 

økonomisk buffer (forstått som «penger på bok») på 

nærmere 3,5 mill. kroner.   

I tillegg står det også kr. 339 000 som er øremerket 

solcelleprosjektet, og 200 000 som er private lån.  

 

Med tanke på at det skal betales renter og avdrag på 

byggelånet (med dagens rentenivå utgjør dette i overkant 

av 2 mill. kr. årlig) og at det skal betales ut lønninger og 

løpende driftskostnader (med dagens driftsnivå utgjør 

dette til sammen nærmere 3 mill. kr. årlig), gir det en 

trygghet for driften å ha noen reserver stående. Ikke 

minst er denne bufferen av vesentlig betydning i en tid 

der det fortsatt arbeides aktivt for å komme opp på et 

alminnelig inntektsnivå som dekker de årlige kostnadene.   

Åge Løsnesløkken 

 

 

Her er et bilde av en 
gammel bankbok, 
for dem som lurer 
på hvorfor det heter 
«penger på bok».  
Alle som hadde 
penger i banken – i 
gamle dager – fikk 
en egen bok der det 
ble ført regnskap.  
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MERKNAD OM TILLEGG:  
Ved en inkurie hadde meldingen fra Menighetsweekenden (side 24 og 25) falt ut.  
Denne er derfor lagt inn i etterkant av årsmøtet etter godkjennelse fra styret.   


