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Program for det 111. ordinære synodemøte på Fredtun
16. - 20. NOVEMBER 2011

Onsdag 16/11
19.00: Konstituering av det 111. ordinære synodemøte
Godkjenning av innkalling
Navneopprop
Godkjenning av delegaters habilitet
Minneord
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av forretningsorden
Valg av møtedirigenter og møtesekretærer
Valg av redaksjonskomité
Valg av tellekorps
Valg av tre representanter til å underskrive protokollen
Godkjenning av komitésammensetning
20.00: Åpningsmøte med nattverd
21.30: Komitémøter - innledende

Torsdag 17/11
08.45:
09.30:
13.00:
14.30:

Bibeltime
Komitemøter
Lunsj
Forhandlingsmøte
Formannens tale
SAK 4/11: Statistikk
SAK 6/11: Mulighet for felles eldsteråd
SAK 7/11: Ny oppløsningsparagraf
SAK 11/11: Eldstetjenestens varighet
SAK 15/11: Sentral musikkdatabase
19.00: Middag
20.00: Forhandlingsmøte
SAK 17/11: Menighetsbesøk i misjonsland
SAK 2/11: Meldinger fra fellesarbeidet
SAK 3/11: Økonomi

Fredag 18/11
08.45: Bibeltime
09.30: Forhandlingsmøte
SAK 18/11: Protokoll synoderådet
SAK 14/11: Oppfølging av synodesak 5/05 – om ordinasjon
13.00: Lunsj
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14.30: Forhandlingsmøte
SAK 8/11: Forfatningsutvalgets plass i Forfatning og reglement
SAK 12/11: Tilsynsmenn i Synoden (§ 13)
SAK 10/11: Begrepene presbyterium og synode
SAK 13/11: Diakoni i Frikirken
SAK 16/11: Tjenestebeskrivelse synodeformann
SAK 19/11: Opprettelse av kontrollutvalg
19.00: Middag
20.00: Forhandlingsmøte
Presentasjon av ny struktur og veien videre

Lørdag 19/11
08.45: Bibeltime
09.30: Forhandlingsmøte
SAK 21/11b: Valg, andre enn synodestyret
SAK 20/11: Strategi for arbeidet på Frikirketorget
12.00: Lunsj
13.00: Forhandlingsmøte
SAK 1/11: Synodestyrets melding
SAK 21/11: Valg
18.30: Middag
19.30: Festkveld

Søndag 20/11
10.00: Gudstjeneste med nattverd og innsettelse av formennene
12.00: Forhandlingsmøte
SAK 5/11: Om medlemskap og tilhørighet (§§ 5, 7, 8 og 9)
SAK 9/11: Reglement for Synoden – endret representasjon
13.30: Avslutning av synodemøtet
14.00: Lunsj

Rett til forandringer i programmet forbeholdes. Det oppsatte program angir primært
rekkefølgen for behandling av sakene, og ikke eksakt behandlingstidspunkt.
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Forretningsorden
De viktigste regler for forretningsorden ved synodemøtene er gitt i forfatningen (§§ 13-16) og
i reglement for synoden og reglement for synodemøtet. Ut over dette har
synoden/synodestyret fattet vedtak som utdyper enkelte punkter i forfatningen og
reglementene og/eller supplerer disse. Disse vedtak er samlet under betegnelsen
"Saksbehandling ved synodemøtene" og utgjør, sammen med forfatningen og reglementene,
forretningsorden ved synodemøte.

1 Synodemøtets varighet
Synodemøtets varighet fastsettes av synodestyret.
2 De deputerte
2.1 Antall utsendinger
Antall utsendinger bestemmes av Reglement for synoden. Medlemstallet er medlemstall ved
siste årsskiftet før synodemøtet ifølge innlevert statistikk.
Menigheter som er dannet etter nyttår, representeres i synoden. Antall utsendinger bestemmes
av menighetens antall i fullt medlemskap ved menighetsdannelsen. Forandringer i
medlemsmassen for modermenigheten får tilsvarende innvirkning på hvor mange denne kan
sende til møtet.
2.2 Vararepresentant
Når menighetene velger utsendinger til synoden, skal det også velges vararepresentant. I det
tilfelle at den valgte varamann møter, blir han stående som medlem av synoden i den aktuelle
periode.
2.3 Utsendingenes habilitet
Utsendingene må være valgt innen fastsatt frist og møte presis til synodemøtets begynnelse og
være med til møtet blir hevet. Kan de ikke komme til fastsatt tid eller være til stede til møtets
slutt, skal de snarest gi beskjed om forfallsgrunn - om når de kommer og når de går.
Forfallene protokolleres.
Dersom en utsending ikke har møtt fram til konstituering, må habiliteten godkjennes når
vedkommende ankommer senere i møtet. Uteblir en utsending fra møtet, er han følgelig ikke
medlem av synoden.
3 Adgang til å bringe saker direkte inn for synoden
3.1 Kirkesamfunnets organer
Bare saker som er behandlet i menigheter, presbyterier, synodestyret og synodevalgte styrer
og råd, kan behandles i synoden.
3.2 Enkeltpersoner og ankesaker
Enkeltpersoner kan ikke bringe saker direkte fram for synoden med unntak av personer som
har anket en sak til synodestyret. I slike tilfeller følges den prosedyre som er nedfelt i
Reglement for synodemøtet.
4 Synodestyrets ansvar for forarbeidet
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4.1 Saksforberedelser
Synodestyret må sørge for at alle saker som legges fram for synoden er grundig forberedt.
Synodestyret avgjør hvorvidt enkelte saker skal forelegges kirkesamfunnets fagorgan for
uttalelse før synodebehandling. Eventuelle høringsuttalelser skal følge saken til synodemøtet.
4.2 Saker til menighetsbehandling
Forslag om vesentlige endringer eller endringer av prinsipiell karakter i gjeldende forfatning
sendes menighetene for behandling før synodemøtet.
Synodestyret avgjør etter skjønn hvilke saker som i tillegg til disse skal sendes til behandling i
menighetene.
4.3 Øvrige sakspapirer
Menighetene kan behandle saker på sakslisten (under avsnittet "andre saker") utover de som
synodestyret har sendt ut. Menighetene kan i så tilfelle be synodestyret om sakspapirer.
4.4 Varslingsfrist
Medlemmene av arbeidskomiteene varsles senest to måneder før Synodemøtet skal holdes.
4.5 Komitéledere
Komitélederne får seg tilsendt oppgave over de saker de skal forberede, samt oversikt over
hvilke komiteer som skal forberede øvroge saker.
4.6 Komitéforberedelse
Komitélederne får anledning til å gjennomlese de respektive protokoller før synodemøtet skal
holdes.
Komitélederen gjennomgår møtebok, årsmelding, regnskap og budsjett for de virkegrener
som er tillagt ham og - sammen med komitesekretæren - forbereder og tilrettelegger han
arbeidet for komiteen.
4.7 Faglig bistand
Komitélederen kan innkalle personer med faglig kompetanse for å gi komiteen vurderinger av
saker som er til behandling.
4.8 Synodekontoret
Komitélederne må gis nødvendig hjelp fra Synodekontoret til sitt arbeid.
5 Valgkomiteen
5.1 Valg
Synoden velger en komité til å forberede valgene ved neste synodemøte. Komiteen skal bestå
av leder med personlig varamedlem samt ett medlem fra hvert tilsynsområde med personlige
varamedlemmer.
5.2 Funksjonstid
Valgkomiteens funksjonstid løper fra komiteen er valgt, og opphører når nytt synodemøte er
konstituert. Når det gjelder synodestyret løper funksjonen fram til valg av nytt styre er
foretatt.
5.3 Oppgaver
Valgkomiteens oppgaver er:
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a)
å foreslå kandidater til synodestyret. Forslaget gjøres offentlig kjent i god tid før
synodemøtet. Formannskandidatene og styremedlemmene presenteres offentlig.
b)
å foreslå kandidater til andre styrer, råd og utvalg, samt revisor, for synodens
arbeidskomité.
Arbeidskomiteen gjør sin innstilling kjent for synodemøtet senest ett døgn før valgene skal
skje.
Videre foreslår valgkomiteen:
c)
sammensetningen av synodemøtets arbeidskomiteer og fordeling av saker på disse.
d)
formann og sekretær for hver komité, møtedirigenter, møtesekretærer, samt
redaksjonskomité, og forespør disse.
5.4 Melding
Alle som blir forespurt og sier seg villig til å bli innstilt, skal gis melding om valgkomiteens
forslag.
5.5 Møtebok
Valgkomiteen skal føre protokoll fra sine møter.
6 Prosedyre ved forfatningsendringer
Fremgangsmåten ved forfatningsendringer er:
1.
Et forslag om endring i gjeldende forfatning stilles av et av de organer som i følge
Forfatningen, § 14 Synodemøte, har forslagsrett overfor synoden: En menighet, et
presbyterium, synodestyret eller et synodevalgt styre eller råd. Forslaget med
begrunnelse sendes synodestyret innen den frist som er satt for saker som ønskes
behandlet på nærmeste påfølgende synode.
2.
Synodestyret sørger for at spørsmålet blir utredet i den grad det er nødvendig og
mulig før det legges fram for synoden. Ved vesentlige eller prinsipielle endringer
går saken på rundskriv til menighetene, slik at den kan behandles i
menighetsmøtene som velger representasjon til synoden. På synodemøtet drøftes
saken, og motforslag kan eventuelt settes fram.
3.
Forslag som får 4/5 – fire femtedels – flertall blir vedtatt. Forslag som oppnår
alminnelig (men ikke 4/5) flertall i synodemøtet, går videre til neste ordinære
synodemøtet. Her blir det endelig vedtatt om det oppnår 2/3 – to tredjedels –
flertall. Nye forslag i saken som kommer fram på dette synodemøtet kan ikke
vedtas, men må sendes inn og legges fram for synoden på vanlig måte.
7 Synodemøtet - administrasjon
7.1 Konstituering
Synodemøtet konstitueres og åpnes slik det er foreskrevet i reglementet.
7.2 Komiteer og saksfordeling
Sammensetning av arbeidskomiteene og de saker som er fordelt på disse, refereres og
godkjennes av synoden
7.3 Valg av dirigenter
Synoden velger dirigent og visedirigent etter forslag fra valgkomiteen.
7.4 Øvrige godkjenninger
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Synoden godkjenner valgkomiteens forslag til møtesekretærer (referenter), redaksjonskomité
og resolusjonskomité.
7.5 Redaksjonskomiteens ansvar
Redaksjonskomiteen gjennomgår komiteinnstillingene før disse behandles i plenum.
Innstillingene gjennomgås redaksjonelt, og vurderes i forhold til tidligere vedtak.
7.6 Protokollunderskrift
Synoden velger – etter forslag fra møtedirigenten – tre av de deputerte til å gjennomlese og
underskrive
protokollen.
7.7 Møteledelse
Dirigentene leder synodens forhandlinger.
7.8 Opplesning av meldinger m.v.
Opplesning av årsmeldinger, regnskap m.v. bør ikke forekomme i synodemøtets plenum.
7.9 Taletid og talerett
For å begrense taletiden settes taleretten til tre ganger på hver sak for den enkelte
representant.
Forøvrig kan møtedirigenten gjøre framlegg om forkorting av taletiden og framlegg om strek
ved de inntegnede talerne. Møtedirigenten kan gjøre unntak ved å gi komitéformannen adgang
til å ta ordet flere enn tre ganger når saken fra hans komité behandles. Tilsvarende unntak kan
gjøres for et eventuelt mindretall i komiteen, talsmenn for utredningskomité eller styre/råd.
7.10 Benkeforslag
På synodemøtet kan det ikke voteres over benkeforslag som gjelder saker utenom sakslisten
før de har vært komitebehandlet.
7.11 Voteringsorden
Voteringsmåten avgjøres av møtedirigenten ut fra god voteringsskikk. Ved stemmelikhet har
den av dirigentene som leder saksbehandlingen, dobbeltstemme. Skriftlig votering kan kun
foretas ved valg av personer. Unntak kan gjøres hvis vesentlige hensyn til personvernet tilsier
det, og synoden vedtar det.
Ved valg er voteringsmåten denne:
Valg til synodestyret skal være skriftlig.
Ved valg av formann og nestformann til synodestyret og formann til øvrige styrer
og råd kreves alminnelig flertall. Dersom ingen får absolutt flertall i første
stemmeomgang, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer.
Den blir valgt som da får flest stemmer
Ved valg av styre- og rådsmedlemmer, blir de valgt som får flest stemmer
Det skal foretas eget valg av varamenn.
Ved votering på synodemøter gjelder følgende definisjoner:
Avgitte stemmer: Stemmer for eller mot foreliggende forslag – blanke stemmer
telles ikke med
Alminnelig flertall: Mer enn halvparten av de avgitte stemmer – blanke stemmer
telles ikke med
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Kvalifisert flertall: En på forhånd fastsatt del av det samlede antall avgitte stemmer
– blanke stemmer telles ikke med.
Simpelt flertall: Det forslag som får flest avgitte stemmer der tre eller flere forslag
settes opp mot hverandre. (Denne formen bør ikke benyttes annet enn der det er
enighet om en hovedsak, men uenighet i alternative formuleringer som ikke
berører de viktigste prinsipper i saken).

7.12 Levering av forslag
Alle forslag må innleveres skriftlig til møtedirigenten, undertegnet av minst tre delegater. Nye
forslag kan ikke framsettes etter at strek er satt. Møtedirigentene kan sende innkomne forslag
tilbake til komiteen før endelig behandling i plenum.
7.13 Uoverensstemmelser
Dersom det oppstår alvorlige uoverensstemmelser mellom møtedirigenten og utsendinger
angående saksgang avgjør alminnelig flertall.
7.14 Eventueltsaker
Forslag som framsettes under "Eventuelt" skal ikke realitetsbehandles, men kan foreslås
oversendt synodestyret uten realitetsbehandling.
7.15 Protokolltilførsel
Det gis anledning til protokolltilførsel. Protokolltilførselen må gjøres personlig og leveres
skriftlig til møtedirigenten i selve møtet.
7.16 Synodekontoret
Synodekontoret sørger for nødvendig kontorhjelp til arbeidet under synodemøtet.
8 Oppfølging
Protokoll fra synodemøtet sendes samtlige menigheter i Den Evangelisk Lutherske Frikirke.
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Sak 1/11: Synodestyrets melding
Fra synodestyret

1.

INNLEDNING

SAMMEN OM OPPDRAGET.
SAMMEN OM OPPDRAGET er nå det samlende motto, eller den overordnede visjon for
Den Evangelisk Lutherske Frikirke.
Det forteller noe viktig om vår identitet og selvforståelse som kirke. Frikirken består av
mange menigheter som gjennom synoden er blitt enige om hva vi vil gjøre sammen og ikke
bare hver for oss.
Når et menighetsfellesskap velger å bli en del av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, får man
del i fellesskapets gaver og goder, samtidig gir man avkall på sin autonomi. For å sitere
dikteren; ”det heiter ikkje eg no lengre, heretter heiter det vi”.
Vi hører sammen, og sammen som kirke har vi et oppdrag å utføre. ”«Gå ut i hele verden og
forkynn evangeliet for alle som Gud har skapt!” Mark 16,15
Dette er det overordnede oppdrag som skal styre våre valg og prioriteringer i alt arbeid som vi
gjør sammen.
Som en konkretisering av dette oppdraget sier vi sammen med FriBU;
”Vi vil bygge åpne fellesskap,
der mennesker blir sett,
møter Jesus
og utrustes til å leve som hans etterfølgere.”
VI VIL BYGGE ÅPNE FELLESSKAP.
Våre menigheter og fellesskap skal ikke være lukkede rom. Vi ønsker i sannhet å være en
folkekirke og en folkelig kirke som i fullt alvor sier: Alle er hjertelig velkommen. Våre
menigheter skal være åpne for alle, men vi skal ikke være åpen for alt. Denne balansen er
krevende og viktig. De første menighetene vi leser om i Det nye testamentet levde jo nettopp
slik, og de hadde en bemerkelsesverdig tiltrekningskraft på sine omgivelser.
DER MENNESKER BLIR SETT.
Midt i vårt informasjons- og kommunikasjonssamfunn lever mange ensomme mennesker. I
våre fellesskap ønsker vi at ingen skal bli oversett eller uglesett, men at alle skal bli sett med
respekt, omsorg og kjærlighet.
MØTER JESUS.
Mange møteplasser er trygge og gode steder å være. Menigheten skal være et slikt sted, men
først og fremst skal menigheten være et sted hvor Jesus er. Som vitnesbyrd gjennom våre liv i
ord og handling, gjennom forkynnelse og undervisning og kreativ formidling. Vår søsterkirke
i Etiopia heter Mekane Yesus, som betyr ”Stedet der Jesus bor”.
Vi vet at han er der hvor to eller tre er samlet, og vi ønsker at mennesker som møter
menigheten får et livsforvandlende møte med Jesus Kristus.
OG UTRUSTES TIL Å LEVE SOM HANS ETTERFØLGERE.
Disippelgjøring er et begrep som blir mye brukt i dag. Utrustning, forkynnelse, opplæring,
veiledning, mentoring, ja listen kan bli lang hvis vi skal nevne alle verktøy som Gud bruker
for å utruste, forme og danne oss slik at vi som troens folk lever som Jesu etterfølgere.
Det er vår bønn og vårt mål at vi som enkeltpersoner og menighetsfellesskap skal gjenspeil
Kristus i verden, å leve som hans etterfølgere.
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SAMMEN OM OPPDRAGET.
Den Evangelisk Lutherske Frikirke står sammen om oppdraget. Samtidig er oppdraget så mye
større enn det vi kan klare alene. Vi er en del av den universelle kirke. Vi står sammen med
våre søsken i de andre kirkene om det store oppdraget; å forkynne evangeliet for alle som Gud
har skapt.

2.

SYNODESTYRETS MEDLEMMER

Synodestyret har bestått av:
Arnfinn Løyning
Leif Gunnar Sandvand
Arnt Sigurd Sollie
Lars Øystein Folkedal
Ulf Børje Rahm
Kari-Lisbeth Kjus
Ragnar Moe
Tor Torsøy
Torbjørn Nordvoll
Reinar Karlsen
Roar Storjord
Rolf Nohre Therkelsen

3.

Formann
Nestformann
Styremedlem forstandere
1. varamann forstandere
2. varamann forstandere
Styremedlem eldste
Styremedlem eldste
Styremedlem eldste
Styremedlem eldste
1. varamann eldste
2. varamann eldste (fratrådte da han gikk ut av eldstetjenesten)
3. varamann eldste

STYRETS ARBEID

Styret har i løpet av perioden (til og med september 2011) avholdt 18 møter og behandlet 453
saker.
Styrets arbeidsutvalg har avholdt 10 møter og behandlet 133 saker.
Synodens tilsynsmenn har deltatt i fellesmøter med kirkens øvrige tilsynsmenn to ganger i
året.
Synodestyret har også hatt samtaler med virkegreinsstyrer og fagsekretærer.
Samarbeidet i styret har vært godt.
Arbeidsutvalget har bestått av:
Arnfinn Løyning
Leif Gunnar Sandvand
Kari-Lisbeth Kjus har vært eldsterepresentant.
Synodesekretæren har vært arbeidsutvalgets sekretær.

4.

FRATREDELSER OG TILTREDELSER

4.2. FORSTANDERFRATREDELSER
NORDRE PRESBYTERIUM
Antonsen, Stein Vegard – Bodø
Halsos, Leif – Meløy Nordre
Hammerich, Johan - Tromsø
SØNDRE PRESBYTERIUM
Balsnes, Gudmund – Gjerstad
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Evensen, Arnfinn – Vågsbygd
Gossner, Jan – Kristiansand
Lunde, Sjur H. – Flekkefjord
Løvgren, Johan Filip – Risør
Nilsen, Jan Ivar – Vennesla
Rifsgård, Nils Fredrik – Hægeland
Topland, Espen Schiager – Grimstad
VESTRE PRESBYTERIUM
Møyholm, Ole Johnny – Stavanger
Pedersen, Sigbjørn - Valberget
ØSTRE PRESBYTERIUM
Fjellestad, Øyvind – Stange
Grønsund, Odd Svein – Bamble
Iversen, Kjell (ansvarlig) – Halden
Jacobsen, Sigbjørn – Skien
Løyning, Arnfinn – Oslo Østre
Sandåker, Sigmund – Greåker
Smedsrød, Ivar – Sarpsborg
Utaker, Helge – Ullensaker
Valen-Senstad, Håkon - Drammen
Vesterberg, Caroline – Oslo Vestre
4.3. FORSTANDERTILTREDELSER
NORDRE PRESBYTERIUM
Storjord, Roar – Meløy Søndre
SØNDRE PRESBYTERIUM
Bakken, Geir Ove – Vennesla
Evensen, Arnfinn – Songe
Haugland, Håvard – Hånes
Herje, Kjell Audun - Tveit
Hollerud, Helge – Lyngdal
Hunemo, Arvid – Vennesla
Jakobsen, Sigbjørn – Lillesand
Karlsen, Kjetil – Gjerstad
Nybø, Ove – Flekkefjord
Rifsgård, Nils Fredrik – Hægeland
Sagedal, Endre – Kristiansand
Sandåker, Sigmund – Kristiansand
Strand, Else Birgit Bergem – Risør
Søvik, Thore – Lyngdal
Tobiassen, Rune – Kristiansand
Vetrhus, Gunstein – Grimstad
VESTRE PRESBYTERIUM
Ekroll, Kåre – Stavanger
Hermansen, Erhard – Herøy
Langen, Geir – Sula
Woie, Andreas - ASandnes
ØSTRE PRESBYTERIUM
Brekka, Bjørn – Skien
Hammersmark, Alf Petter (ansvarlig) – Ullensaker
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Haugaasen, Ole-Bjørn – Drammen
Johannessen, Ragnar – Oslo Østre
Johansen, Lasse (ansvarlig) – Sarpsborg
Lorentzen Steilbu, Sigvald – Halden
Pedersen, Jens – Fredrikstad
Skullerud, Jarle – Bamble
Smedsrød, Ivar – Sarpsborg
Sæbø, Linn – Oslo Vestre
Tørresen, Nils Inge – Toten
Aasen, Rune – Stange

5.

MENIGHETSDANNELSER OG NEDLEGGELSER

5.1. NYE MENIGHETER
NORDRE PRESBYTERIUM
Steinkjer menighet, dannet 2010
5.2. NEDLAGTE MENIGHETER
NORDRE PRESBYTERIUM
Ytterøy menighet, slått sammen med Levanger menighet i 2009
VESTRE PRESBYTERIUM
Egersund menighet, nedlagt 2008

6.

REPRESENTASJON

Synodestyret har, særlig gjennom formannen og nestformannen, representert kirkesamfunnet
ved en rekke anledninger i perioden.
Arnfinn Løyning har representert styret ved presbyteriemøtene, ved innvielse av kirkebygg i
Rognan, Herøy, Sula og Porsgrunn samt nybygget på Fredtun, ved menighetsdannelse i
Steinkjer, ved menighetsjubileer i Bamble, Kraftverket, Oslo Vestre og Ullensaker, ved
misjonærvigsling av Frode og Sabina Nordahl og av Helene og Erling Åsen, samt ved jubileer
ved Nordtun HelseRehab og MELM i Mali.
Formannen har videre deltatt på delegasjonsreise i regi av Norges Kristne Råd til Midtøsten,
og i tilknytning til Frikirkens misjonsarbeid besøkt Japan, Mali, Nigeria og Tyrkia.
Det har også vært representasjon og verv i følgende organer:
Frikirkens korpsting 2009
Landsmisjonens evangeliseringskonferanse.
Skjærgårds music and mission.
Skjærgårdssang i Langesund
Visjon
Misjonærkonferansen
Barnelederkonferansen.
Norges Kristne råd. Styremedlem.
Hjelp Jødene Hjem. Leder representantskapet.
Til Helhet. Medlem representantskapet.
Kirkeledermøtet i regi av NKR
Bibelselskapet. Medlem representantskapet.
Tro til forandring.
Klimaseilasen til København.
LINK
Norsk Råd for Misjon og Evangelisering NORME. 1. varamedlem til styret.
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Kirkelederkonferanse NMS
Dawnforum
Global leadership summit.
Feltprestkonferansen.
Pilegrimstur til Lindisfarne
Erfaringskonferansen Kirkens ressurssenter.
Nasjonal markering Bibel 2011
Nasjonal Folkehøyskolekonferanse
Religions og livssynslederforum

Leif Gunnar Sandvand har representert styret ved presbyteriemøtene i Østre og Vestre
presbyterier, og ved Kinki-kirkens 50-årsjubileum..
Ved siden av dette har også andre av styrets medlemmer og synodesekretæren representert
kirkesamfunnet ved enkelte anledninger.

7. FORMANN OG NESTFORMANN SOM KIRKENS
ØVERSTE TILSYNSMENN
Ordningen med synodeformann på heltid ble etablert etter vedtak på Synoden 2008. En av
begrunnelsene for nyordningen var å styrke tilsynsfunksjonen og kontakten mellom styret og
kirkens arbeid, særlig arbeidet i menighetene. Noe av dette vises i avsnittet over. I tillegg til
disse representasjonsoppgavene har formannen i perioden besøkt følgende menigheter:
Bamble, Oslo Østre, Tveit, Vågsbygd, Grimstad, Sortland, Øksnes, Porsgrunn, Vennesla,
Indre Smålenene, Kristiansand, Oslo Vestre, Arendal, Karmøy, Lyngdal, Flekkefjord,
Kraftverket, Fredrikstad, Bodø, Sarpsborg, Klepp, Sandnes, Valberget, Riska, Stavern,
Søndeled, Risør, Hægeland, Rognan, Ullensaker, Rødøy, Greåker, Hånes, Halden, Steinkjer,
Bryne, Stavanger, Mosvik, Trondheim, Levanger, Kragerø, Lillesand, Rana, Nesna, Lovund,
Sula, Herøy.
Enkelte menigheter har av forskjellige årsaker fått 2 besøk.
Formannen har også gjennomført tilsynsbesøk på Fredtun, fulgt opp Høyskolen i
Staffeldtsgate, på Nordtun HelseRehab, og hatt tilsyn med sykehusprest og feltprest under
synodens tilsyn.
Nestformannen har besøkt Risør og Ørsta menigheter. Han har også deltatt på
delegasjonsreise til Tyrkia, samt ekstraordinært landsmøte i FriBU og FSK’s korpsting.

8.

HOVEDTREKK FRA ARBEIDET I PERIODEN

8.1. ORGANISASJONSARBEID
8.1.1 Ny organisasjonsstruktur for Frikirkens Fellesarbeid
Synoden 2008 ba om at det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på Frikirkens
organisasjonsstruktur og kommunikasjonskultur. Behovet for dette ble også påpekt av
synodestyrets melding til Synoden 2008, og det nye styret tok derfor raskt i gang med dette
arbeidet, med ønske om å finne en struktur som bedre kunne ivareta kirkens fellesfunksjoner
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på en god måte. Gruppa ble blant annet gitt i oppdrag å se på forholdet mellom
styre/styreleder og avdelingenes daglige ledere, virkegrensstyrers mandat og ansvarsområde i
forhold til synodestyrets overordnede ansvar, linjer og ansvar for virkegrenenes
avdelingsleder i forhold til fagstyre og synodesekretær, intern organisering av fellesoppgaver
som ligger direkte under synodestyret og forholdet mellom synodeformann og nestformann
etter vedtak om synodeformann på full tid. Den ble også bedt om å vurdere kirkens
kommunikasjonsstrategi, rutiner for internkommunikasjon og kommunikasjon mellom
fagavdelingene og kommunikasjonsformer og kommunikasjonskultur i kirkens fellesarbeid.
Det tok noe tid å finne medlemmer til gruppa. Da den kom i gang med sitt arbeid rundt
årsskiftet 2009/2010, besto den av Kjell Rune Nakkestad (leder), Jarle Skullerud, Jostein
Senumstad, Heidi Aarmo Lund, Hilde Kirsti Labugt og Lise Trondsen Sagedahl. Hilde
Charlotte Mørland har bistått gruppa administrativt, Arbeidsgruppa la fram sitt forslag for
styret i april 2011.
Denne prosessen har vært tidkrevende, også for synodestyret, som har vært holdt jevnlig
orientert om arbeidet. Resultatet av arbeidet er gjort kjent i skriv til menighetene og i
Budbæreren, og prosessen med implementering av strukturen er i gang. I denne prosessen har
også styrene for Frikirkens Israels- og Ytremisjon og for Landsmisjonen overdratt sine
funksjoner til synodestyret i slutten av denne synodeperioden.
For innholdet i den det overleverte resultatet vises til behandling under sak 20.
Som følge av denne prosessen har en del andre vedtak fra Synoden 2008 som berører
fellesarbeidet og organiseringen av dette blitt utsatt i påvente av at ny struktur skulle være på
plass.
Synoden 2008 vedtok å legge ned fagstyrene for Frikirkens studiesenter og
informasjonsavdelingen. Synodestyret har derfor i denne perioden hatt direkte
arbeidsgiveransvar for ansatte i disse avdelingene.
8.1.2 FELLES STYRESAMLINGER
Synodestyret har videreført felles styresamlinger, der alle virkegreinsstyrer samt synodestyret
er samlet. Disse samlingene har vist seg nyttige både med tanke på kommunikasjon mellom
de ulike styrer, og for drøfting av saker av felles interesse. Etter vedtak om ny
organisasjonsstruktur vil disse samlingene ikke bli videreført i denne formen, men styret ser
fortsatt behov for fellessamlinger med ulike styrer og utvalg..
8.2
SAMARBEID MED ANDRE KIRKER OG ORGANISASJONER
Frikirken er gjennom synodestyret eller øvrige fagstyrer representert i følgende
samarbeidstiltak. Synodestyret har gjennomgått representasjon i disse fora, og i stor grad
delegert kirkens representasjon til de virkegreiner som har faglig ansvar for aktuelt
arbeidsområde:
Norges Kristne Råd
Det Lutherske Verdensforbund
Det Norske Bibelselskap
Egedeinstituttets representantskap
Familie og Medier
Hjemmenes Dåpsring
Institutt for Kristen Oppseding
Kirkens Nødhjelp
Kristenfolkets Edruskapsråd
NORME
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Norsk Kristelig Studieråd
Norsk Misjonsråds bistandsnemd
Organisasjonenes Folkehøyskoleråd
Samarbeidsrådet Den Norske Israelsmisjon - Frikirkens Israelsmisjon
KristenNorges Forsikringsfellesskap
KristenNorges Innkjøpsfellesskap
Utvalg under Norges Kristne Råd
Ressurs og Beredskap, Modum
Willow Creek Norge
Til Helhet
Gå ut senteret (observatør i styret)
Teologisk Nemd for Den norske kirke (observatør)
Det lutherske verdensforbund avholdt generalforsamling i Stuttgart sommeren 2010.
Frikirkens representant var Kari-Lisbeth Kjus, og Leif Gunnar Sandvand og Terje Solberg
deltok som rådgivere. Dette var første gang Frikirken deltok som ordinært medlem.
Generalforsamlingen ble opplevd som god og viktig, der vi både fikk gi og motta impulser.
Forberedelsene til møtet ble gjort i nært samarbeid med særlig Den norske kirke, men også de
øvrige nordiske lutherske kirker. Denne prosessen var preget av gjensidig respekt og stor
åpenhet.
8.3. ØKONOMI OG FORVALTNING
Som det framgår av framlagte regnskaper er den økonomiske situasjonen for kirkens
fellesarbeid generelt sett god. Som en følge av vedtak om ny struktur for fellesarbeidet er
administrasjonen i gang med en gjennomgang og vurdering av kirkens felles økonomi.
Synodestyret har vedtatt å søke en omregulering av eiendommen i Kongsveien 82. Denne
prosessen er nå i gang. Etter at denne er sluttført må styret ta stilling til hvordan tomt og
lokaler skal disponeres. Etter vedtak på Synoden 2008 på lokalisering av Frikirkens
fellesadministrasjon vil denne uansett bli værende i Osloområdet.
8. 4.

ANNET

8.4.1 REVISJON AV LITURGIER
De forslag til liturgier som forelå til Synoden 2008 ble etter at liturgiutvalget hadde
gjennomgått innkomne merknader, ble behandlet av synoderådet i 2010. Rådet godkjente de
framlagte forslag med enkelte merknader, og arbeidet med å utgi liturgiene er nå i gang. I
prosessen fram mot dette hadde både enkeltmenigheter og Synoden 2008 gitt sine innspill og
samlet erfaringer ved utprøving av de foreliggende forslagene.
Liturgier er vesentlige for enhver kirkes liv. De uttrykker kirkens lære gjennom de kirkelige
handlinger de er knyttet til i menighetenes liv. Synodestyret vil derfor oppfordre menighetene
til å ta i bruk de liturgier som nå er vedtatt.
8.4.2 VISJON FOR FRIKIRKEN
Som det ble meldt til Synoden 2008 sluttet synodestyret seg til FriBU’s visjonsformuleringer i
en noe revidert form. I løpet av perioden har visjonen blitt drøftet videre, og våren 2011
vedtok styret en overskrift over visjonen: ”Sammen om oppdraget”. Det vises til punkt 1,
Innledningen, i styrets melding.
8.4.3 UTGIVELSE AV TEMAHEFTER
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Styret har tatt initiativ til utgivelse av temahefter om aktuelle saker på bakgrunn av ønsker og
vedtak fra de siste synodemøter. Dette har så langt ført til produksjon av fire hefter: ”Mann og
kvinne”, ”Skriften og kirken”, ”Misjon til Israel og folkeslagene” og ”Kirken og
klimautfordringene”. Heftene har noe ulik status, enkelte er basert på vedtak, andre er ment
som innspill til drøfting og samtale.
8.4.4 PREDIKANT- OG ARBEIDERMØTER
Synodestyret anser de årlige Predikant- og arbeidermøtene som en vesentlig del av vår kirkes
etterutdanningsopplegg. Synodestyret, FriBU, Fredtun og Studiesenteret samarbeider om
opplegg og gjennomføring av denne viktige samlingen. De siste årene har det vært særskilte
opplegg for barne- og ungdomsarbeidere i regi av FriBU.
Temaene for de siste års møter har vært:
2009 – Evangeliet
2010 – Et hellig liv
2011 – Ta på Guds fulle rustning
8.4.5 OPPFØLGING AV ARBEIDET MED MANN-KVINNE ETTER SYNODEN 2005
Det vises til eget saksnummer om dette.
8.4.6 FORNYELSE AV FRIKIRKENS WEB-SIDER
I perioden har det vært arbeidet med fornyelse av Frikirkens nettsider. Denne prosessen har
tatt lengre tid enn ønsket, blant annet som følge av vakanser og sykemeldinger, men nye
nettsider for Frikirken og Budbæreren er nå på plass, og styret håper at dette kan være en
ressurs som både kirkesamfunnet og andre interesserte finner nyttig..
8.4.7 VISJON – FRIKIRKENS SOMMERSTEVNE PÅ FREDTUN
Siden 2005 har Visjon blitt arrangert hvert år i uke 29, og samler årlig om lag 1000
mennesker. Synodestyret anser dette stevnet som en viktig samling for frikirkefolk, for å
bygge identitet, knytte kontakter, og få god kristelig undervisning og forkynnelse. En egen
komite har på vegne av synodestyret forberedt og gjennomført Visjon på en meget
tilfredsstillende måte. Oppslutningen har vært økende, med en liten nedgang i 2011. Både
synodestyret, FriBU og andre deler av fellesarbeidet har investert betydelige ressurser i
arrangementet. Blant annet har synodestyret avsatt midler til en prosjektstilling for arbeidet
med Visjon.
Årets Visjon fant sted fra 20. til 24. juli. Tragedien i Oslo og på Utøya 22. juli satt naturlig
nok sterkt preg på avslutningen av stevnet. Hendelsene ble markert under samlingene lørdag
og søndag, og frikirkefolket som var samlet på Visjon sendte sine kondolanser til de som på
en direkte måte ble rammet av tragedien.
Temaene for Visjon de siste årene har vært:
2009 – Åndens Frukt
2010 – Vår Far
2011 – Hellig Gud, hellig folk.
8.4.8 HØYSKOLESAMARBEID – HØYSKOLEN I STAFFELDTSGATE
Samarbeidet med Normisjon om høyskole er videreført. Frikirken har bidratt med betydelige
ressurser, både gjennom bidrag til et arbeid om veivalg for skolen, utvikling av nye
studietilbud, og gjennom generelle driftstilskudd.
Høyskolen er nå i fusjonssamtaler med Norsk Lærerakademi (NLA), og Frikirken bidrar også
aktivt i denne prosessen.
Vi viser ellers til meldinger vedlagt synodestyrets treårsmelding.
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8.4.9 SAMARBEID OM GÅ-UT SENTERET
Frikirken og Normisjon har også en samarbeidsavtale om Gå-ut senteret. Senteret er et viktig
sted også i Frikirkens misjonsarbeid, med forberedende kurs. Avtale innbærer ingen
økonomiske forpliktelser, men om å stille personellressurser til disposisjon
8.4.10 ARBEID MED TROSOPPLÆRING – KONFIRMANTPERMER
Som en følge av statstilskudd til trosopplæringen i Den norske kirke får også Frikirken sin
andel av dette gjennom statstilskuddet. Disse midlene disponeres til ulike tiltak for å styrke
trosopplæringen i vår kirke, og har i siste periode blant annet vært benyttet til å produsere
konfirmantpermer.
8.4.11 ØKONOMISKE STØTTEORDNINGER – KIRKEBYGG;
REKRUTTERINGSTILTAK M. M.
Frikirken benytter ikke statstilskuddet til sentral drift. En stor del av midlene forvaltes av
presbyteriene. De øvrige disponeres av synodestyret, og benyttes blant annet til støtte til
kirkebygg, til menighetsutvikling og til støtte for å bidra til rekruttering til stillinger i kirken.
Det er viktig å ha denne muligheten til å gi også økonomiske bidrag til prioriterte områder.
8.4.12 AVVIKLING AV SAMARBEIDET I EIKON
Etter at det viste seg at distribusjon via bare rikskanalen ikke ga de ventede resultater, ble
samarbeidet i Eikon avviklet i 2010. Frikirken og Misjonsselskapet gikk ut, men selskapet
består med en annen eierstruktur.
8.4.13 SENTRALT MEDLEMSREGISTER
Frikirkens sentrale medlemsregister ble etablert i 2008. Registeret drives av duplo data i
Sandnes. Vedlikehold av registeret skjer i den enkelte menighet, og sentralt benyttes registeret
til å ta ut grunnlag for krav om offentlige tilskudd etter trossamfunnsloven. Det har lettet det
administrative arbeidet med disse kravene betraktelig. De fleste menighetene ajourholder
registeret på en god måte, men det gjenstår en god del arbeid lokalt for at registeret kan
erstatte øvrig innhenting av statistikk.
8.4.14 ARBEID MED KONFLIKTER
Frikirkens konfliktråd ble etablert i slutten av forrige synodeperiode, og har i denne perioden
vært i funksjon i flere av våre menigheter. Også synodestyret har i perioden brukt mye tid på å
drøfte og samtale om de dessverre for mange konflikter som har pågått i vår kirke, og som
legger beslag på mye krefter og ressurser både i synodestyret, hos tilsynsmennene og i de
menigheter som er berørt.
8.4.15 ARBEID MED OVERGREPSSAKER – FERO
FERO, Frikirkens fagetiske råd i overgrepssaker, har også dessverre vist seg å ha sin
berettigelse. Rådet har utviklet stor kompetanse i slike saker, og er en svært nyttig ressurs for
vår kirke. Rådet har tatt initiativ til en evaluering og revisjon av retningslinjene for arbeidet.
8.4.16 ENDREDE GRENSER FOR TILSYNSOMRÅDENE
Som følge av vedtak på Synoden 2008 ble grensene for tilsynsområdene endret i 2010. Nordre
tilsynsområde er uendret. De fire øvrige presbyterier møttes på Dvergsnestangen i september
2010 og ble reetablert som tre presbyterier med endrede grenser. Vestre presbyterium ble
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utvidet med Rogaland fylke, Agderfylkene ble det nye Søndre presbyterium, mens Østre
presbyterium ble utvidet med Telemark.
8.4.17 NYTT ARBEID I TYRKIA
Etter at flere synoder har oppfordret til å oppta arbeidet på flere felter, har misjonsstyret og
misjonsavdelingen i lengre tid arbeidet med denne saken. Resultatet ble oppstart av et arbeid i
Tyrkia. Det har i hele prosessen vært tett dialog med synodestyret om denne saken.
8.4.18 SENIORPOLITIKK I FRIKIRKEN
Lønnsutvalget har levert et utkast til seniorpolitikk i Frikirken. Saken er ikke ferdigbehandlet
av synodestyret, og må behandles videre av neste synodestyre.

9.

PERSONELL

Oversikten omfatter personell ansatt av Felleskassa.
Synodesekretær
Terje Solberg (til 01.09.2011, i annen stilling fra dette)
Daglig leder:
Geir Sandberg (ansatt 15.07.2011, i funksjon som daglig leder
fra 01.09.011)
Økonomileder:
Bjørn Kolltveit (permisjon fra 01.07.2011)
Personalleder:
Unni Westli, til 31.08.2009
Hilde Charlotte Mørland, fra 15.11.2009
Informasjonsleder:
Ole Angell, til 15.05.2009
Informasjonskonsulent:
Geir Arne Johansen, fra 27.10.2009
Studieleder:
Sven Aasmundtveit
Kontorsekretær:
Jorun M. Olsen
Kontorsekretær:
Hilde Hasselgård Heidenstrøm
Kontorsekretær:
Aud Bergquist (permsijon 29.03.2010-12.05.2011)
Kontorsekretær
Eli Taunton, vikar 15.05.2010-31.03.2011
Kontorsekretær:
Hilde Kirsti Labugt
Vaktmester:
J. Fredrik Olsen
Renholdere:
Mohamed Chaibi
IT-konsulent:
Tom Hummel
Redaktør Budbæreren:
Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek
Journalist:
Steinar Engeland, til 31.03.2009
Journalist:
Nina Janna Dalseth
WEB-medarbeider:
Lars Erik Molvik
Visjonskonsulent:
Audun Garnvik Hiis, til 18.08.2009
Visjonskonsulent:
Johan Kristiansen, 15.11.2009-31.08.2011
Studiesekretær:
Arne Kristiansen
Praktikumsleder:
Ivar Johnsen
Prosjektmedarbeider:
Harry Hanssen
I forbindelse med endringer i organisasjonsstrukturen overtok synodestyret også
arbeidsgiveransvaret for ansatte i Israels- og Ytremisjonen og Landsmisjonen fra sommeren
2011.

10. TAKK
De ulike meldinger, utredninger og saksframlegg til årets synode vitner om et solid og trofast
arbeid, utført av de mange frivillige medarbeidere og de ansatte i vår kirke. Synodestyret
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ønsker å rette en takk til alle som gjennom sin tjeneste bidrar til å gjøre våre menigheter til
steder der mennesker kan møte Gud.
Synodestyret ønsker også å takke de av våre ansatte og tillitsvalgte som gjør en innsats i vår
kirkes fellesarbeid. Takken går også til frivillige og ansatte medarbeidere i menigheter og
presbyterier.
I dette ligger først og framst en takk til Gud. I alt arbeid som gjøres må vi aldri miste det store
perspektiv at vi står som hans medarbeidere.
«Takk, at jeg også fikk ditt kall og skal få være med!»

Synodestyret, september 2011.

Arnfinn Løyning

Leif Gunnar Sandvand

Kari-Lisbeth Kjus

Ragnar Moe

Tor Torsøy

Arnt Sigurd Sollie

Torbjørn Nordvoll
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Sak 2/11: Meldinger fra virkegreinene
Sak 2.1: Israels- og Ytremisjonen

”Sammen om oppdraget”
Melding fra Frikirkens Israels- og Ytremisjon
2008 - 11
Gjennom nærvær, handling og ord vil vi gjøre alle folkeslag til Jesu disipler.
 Frikirkens misjonsarbeid har et særlig fokus på Israel og de minst evangeliserte
folkeslagene.
 Målet er at mennesker kommer til tro på Jesus Kristus, blir døpt og at nye menigheter
dannes.
 Vi vil bidra til å utvikle lokale lederskap i en stedegen kirke og sammen med våre
samarbeidspartnere oppfylle vårt felles diakonale ansvar.

1.0

Misjonsfeltene

1.1 Tyrkia
1.1.1 Målsetting
Hovedmålet er å forkynne evangeliet i ord og gjerning for tyrkerne, så de kommer til tro på
Jesus Kristus. Vi ønsker også å bidra til disippelgjøring og utvikling av sunne menigheter.
1.1.2 Status
På flere synodemøter har det vært reist spørsmål om å starte nytt felt. Misjonsstyret nedsatte
høsten 2007 en arbeidsgruppe med mandat til å foreslå et evt. nytt misjonsfelt for Frikirken.
Høsten 2009 ble det arrangert en konferanse i Istanbul med deltakere fra misjonsstyret og
synodestyret. Bidragsytere på konferansen var misjons- og kirkeledere i Tyrkia. Formålet med
konferansen var å få belyst behovene for misjonsarbeid i Tyrkia og mulighetene for at
Frikirken engasjerer seg i dette landet. I juni 2010 gjorde både misjonsstyret og synodestyret
endelig vedtak om at Tyrkia blir Frikirkens nye felt.
Det tyrkiske folk, som teller rundt 74 millioner, er unådde for evangeliet. 99,8 prosent av
befolkningen er muslimer. Landet var et senter for kirken i de første 12 hundre år e. Kr, men i
dag er det bare ruiner tilbake. De kristne ble drevet bort og det er i dag bare en liten rest av
ortodokse kristne igjen.

22

Evangelisk arbeid drevet av protestanter ble startet på 1960-tallet. I dag teller de evangeliske
kristne rundt 4000. Frikirkens misjonsavdeling har knyttet kontakt med organisasjoner som
det er aktuelt å samarbeide med i Tyrkia. Vi har fra 2011 blitt partner med Sat-7 TÜRK som
produserer og sender kristne TV-program. Vi har også rekruttert de første utsendingene, som
vil være klar for utreise i 2012.

1.2 Israel
1.2.1 Målsetting
Hovedmålet er å nå Israels folk med evangeliet så de kommer til tro på Jesus som Messias. Vi
ønsker også å bidra til disippelgjøring og utvikling av sunne og sterke troende i menighetene.
I tillegg ønsker vi å bidra til fred og forsoning mellom jøder og palestinere.

1.2.2 Status
De siste tre årene har landet hatt en relativt rolig tid. Etter valget i 2009 ble det dannet ny
regjering med Netanyahu som statsminister. Rundt nyttår 2008/2009 brøt det ut krig med
Gaza, som varte i tre uker. Sikkerhetsmuren mot De Palestinske Områdene (DPO) blir stadig
videre utbygd. Høsten 2010 herjet en skogbrann helt nord i Israel. Minst 44 menneskeliv gikk
tapt i tillegg til store verdier, inkludert mange hus og hjem.
Flyktninger fra Sudan har fortsatt å komme til landet og utgjør en utfordring for
myndighetene. Bibelselskapet i Israel har engasjert seg i å avhjelpe nøden blant flyktningene.
Turismen, som er en av bærebjelkene i den israelske økonomien, har holdt et stabilt høyt nivå
de siste årene.

1.2.3 Arbeidet
Frikirken har et godt samarbeid med Bibelselskapet i Israel (BSI). Bibelspredning er det
viktigste satsingsområde for BSI. Med et økende antall Jesus-troende jøder (messianske jøder)
er det god etterspørsel etter hele Bibelen på hebraisk. Bibelbutikken i Tel Aviv, som vi støtter
økonomisk, står sentralt i å formidle nytestamenter og bibler til jøder samt til
fremmedarbeidere og flyktninger. Andy Ball og medarbeiderne hans i bibelbutikken har god
kontakt med mange av de filippinske fremmedarbeiderne som frimodig deler evangeliet med
sine jødiske arbeidsgivere. Våre utsendinger har vært med på noen av aksjonsdagene for
spredning av Bibler til interesserte.
Sammen med Den Norske Israelsmisjon støtter Frikirken pastor Samuel Aweida i Haifa. Beit
Eliahu-menigheten feiret 50 års jubileum i november 2010, i et utvidet kirkelokale.
Menigheten opplever fortsatt vekst. Denne støtten er nå i en utfasningsperiode med ti prosent
per år. Dette fordi vi ønsker å se at menigheten blir økonomisk uavhengig.

1.2.4 Samarbeidspartnere
Den norske Israelsmisjon er vår gode samarbeidspartner i Norge. Høsten 2008 arrangerte vi
en felles turné i Norge med representanter fra Israel og De Palestinske Områdene. Det Norske
Bibelselskap var også med på dette opplegget.
Lausanne Consultation on Jewish Evangelism, er en organisasjon som forener de fleste som
arbeider for å nå jødene verden over med evangeliet. Vi var representert på konferansen som
ble arrangert i Ungarn i 2007.
Frikirken er fortsatt med i ”Hjelp Jødene Hjem”. HJH gir jødiske innvandrere hjelp til
etablering i Israel (innen rammen av 1967-grensen).
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1.2.5 Gjensidig besøk
Områdeleder for Mali og Midtøsten, Karin Riska (august 2008 – mai 2010) og misjonsleder
har fulgt opp arbeidet bl.a. med årlige besøk til Israel og DPO. I september 2009 ble det holdt
et seminar i Betlehem med fokus på fred og forsoning. Medvirkende som leder av dette
seminaret var Emmanuel Kopwe og to andre fra hans team fra Burundi. Også Norsk Misjons
Bistandsnemnd (BN) var representert. Fra Frikirken deltok våre utsendinger, samt
områdeleder og misjonsleder.
Høsten 2008 og 2010 var ledere fra Bibelselskapet i Israel og Det Palestinske Bibelselskapet
på besøk i Norge.

1.2.6 Bridgebuilders - et felles fredsprosjekt
Bridgebuilders 2009/10 ble gjennomført etter samme mønster som Bridgebuilders 2006/07.
Deltakerne i prosjektet er alle kristne/Jesus troende; 10 israelsk-jødiske ungdommer, 10
palestinske ungdommer og 10 norske ungdommer. Frikirken og Den norske Israelsmisjon
(DNI) har vært likeverdige norske partnere i prosjektet. Det Palestinske Bibelselskap og den
kristne forsoningsorganisasjonen Musalaha er partnere i prosjektet. Før andre runde ble også
Caspari senteret i Jerusalem partnere i prosjektet.
Vi anser begge prosjektrunder for å være vellykket. Erfaringer vi gjorde underveis bidrog til
noen forbedringer i opplegget. I prosjektet dannes en trygg ramme for at det skal skje en
forsoningsprosess mellom de israelske og palestinske deltakerne. Deltakerne får motivasjon
og kunnskap slik at de selv kan bli agenter for fred og forsoning. Til del to dannet vi også en
ledergruppe i Midtøsten, hvilket har vært god ledertrening og meget positivt for eierskapet av
prosjektet. De norske deltakerne fungerer som buffere mellom deltakerne fra Midtøsten, i
tillegg til å lære mye relevant om konflikt og forsoning for egne kontekster og liv. Deltakere
fra alle tre deltakergruppene har beskrevet deltakelsen sin som en fantastisk åndelig
opplevelse. I forlengelsen av prosjektet ble det denne gang laget en bok som er blitt solgt
gjennom DNIs og Frikirkens kanaler.
Det vil bli en videreføring av Bridgebuilders, men nå med DNI som hovedansvarlig. Frikirken
vil være samarbeidspartner og bidra både økonomisk og med personell både i Norge og i
Midtøsten.

1.3 De Palestinske Områdene
1.3.1 Målsetting
Hovedmålet er å forkynne evangeliet i ord og gjerning for palestinerne, så de kommer til tro
på Jesus Kristus. Være med å skape åndelig vekst blant kristne palestinere, med særlig
oppmerksomhet på nye kristne med muslimbakgrunn.
Vi vil bidra til en sunn utvikling i familiene, med forbedret intern kommunikasjon og større
bevisstgjøring rundt barns og unges oppvekstmiljø i familien.
Arbeide for fred og forsoning mellom muslimer og kristne, og mellom palestinere og jøder.

1.3.2 Gaza
Frikirken har siden 2003 gitt økonomisk støtte til bibelselskapets arbeid i Gaza. Etter alvorlige
trusler fra radikale islamister mot det Palestinske Bibelselskap (PBS) sin virksomhet i Gaza,
som kulminerte i drapet på lederen av Bibelsenteret der, Rami Ayyad, (oktober 2007), ble
24

Bibelsenteret i Gaza by stengt og de fleste av staben trukket ut av området. Gaza-krigen
forverret situasjonen for befolkning ytterligere. PBS har likevel fortsatt bl.a. med støtte til
humanitært arbeid og til oppmuntring av menighetene i form av personlig besøk og
anskaffelse av materiell når mulig. Frikirkens utsendinger har deltatt i dette. Målgruppene for
arbeidet uttrykker stor takknemlighet for bibelselskapets innsats. Samtidig er det motstand fra
ytterliggående religiøse og politiske grupper.
Det har blitt nesten umulig å ta med bibler inn i Gaza, de er blitt konfiskert i grensetollen.
Dette året (2011) har PBS lyktes i å trykke bibeldeler inne i Gaza. Det bor rundt 2000 kristne i
Gaza.

1.3.3 Arbeid blant familier på Vestbredden
Barn og unge på Vestbredden vokser opp i et samfunn preget av konflikten med Israel.
Konfrontasjoner med soldater, hindringer for å reise inn og ut av området og mangel på
muligheter for naturlig livsutfoldelse preger hverdagen. De har små muligheter for arbeid og
har mistet håpet om en god framtid.
Fra 2005 har Frikirken været en aktiv støttespiller i prosjektet Operation Palestinian Child and
Youth. Prosjektet har som mål å gi barn og unge nytt håp, ved å endre deres livsanskuelse fra
å være preget av hat og frykt til et positivt syn på livet og egne muligheter. Over 50 byer og
landsbyer og rundt 20.000 barn og unge over hele Vestbredden har fått oppleve viktige
budskap formidlet på en måte som har lokket frem smil og latter. Prosjektet vil også bygge
bro mellom muslimske og kristne palestinere. Siden 2009 er fokus satt på familiene. Dette er
gjort for å sikre en varig virkning, hvor også foreldre, lærere og andre nøkkelpersoner i
lokalsamfunnet blir involvert i å skape en framtid det er verd å leve for. Et langsiktig mål er å
bygge bro mellom den palestinske og israelske befolkningen i dette området.
Vinteren 2011 ble OPCY-prosjektet evaluert av et eksternt team. Evalueringen gir prosjektet
god karakter og bekrefter at arbeidet er av stor betydning for palestinske barn og unge.

1.3.4 Volontører
Vi har i denne treårsperioden hatt to volontører i Jerusalem; Silje Wig Andersen (fra
sommeren 2008 til sommeren 2009) og Janne Bjerkholt (fra sommeren 2009 til sommeren
2011). De har hovedsakelig vært knyttet til PBS (OPCY), men har også vært involvert i
arbeidet i Israel og i Bridgebuilders. I tillegg har vi hatt flere langtids team fra Gå Ut Senteret
(vinteren 2008 og 2009 – 4,5 mnd hver gang), samt praksisstudenter fra Høyskolen
Diakonova - 3 uker november 2008 og to studenter i 6 uker, fra januar 2009.

1.4 Japan
1.4.1 Målsetting
Å forkynne evangeliet i Japan så mennesker kommer til tro på Jesus Kristus og nye
menigheter dannes. Bidra til disippelgjøring blant de troende.

1.4.2 Status
Hele verden vendte sine øyne til Japan i mars 2011 pga de enorme naturkatastrofene som
inntraff. På tross av at Japan er gjennomregulert og opptatt av kvalitet, førte jordskjelv og
tsunami til at over 25 000 mennesker mistet livet og mange tusen står uten hus. Dette vil
prege Japan i lang tid fremover, også åndelig sett.
25

Japan jobber hardt for å komme seg opp fra den økonomiske krisen. At rundt 30 000 personer
begår selvmord årlig, viser imidlertid at den indre nøden også er stor blant mange i det
japanske folk.
I over 60 år har Frikirken sendt misjonærer til Japan og stått skulder ved skulder sammen med
japanske kristne. Misjonærene har utviklet et godt kjennskap til japanernes tankesett og
nærhet til levekårene i Japan. Menighetsarbeidet som misjonærene er engasjert i er målrettet
og utadrettet. Det har vært et fokus på å nå barn og unge med evangeliet, lære opp nye ledere,
nettverksbygging, dåpsundervisning og samlivsarbeid. Misjonærene går foran både i forhold
til å bruke nye metoder og i å nå nye grupper med evangeliet.
I vår samarbeidskirke, Kinki Lutherske Kirke, er det nå 27 menigheter med 2741 medlemmer
og gjennomsnittlig fremmøte på 26 hver søndag. 29 ble døpt i 2010. Det er 20 japanske
pastorer og 8 misjonærer som arbeider i Kinki. Frikirkens samarbeidsavtale med KELK, som
går over fem år, ble fornyet våren 2009 uten vesentlige endringer.
Det er fortsatt et godt samarbeid mellom NMS og Frikirken i Japan.
I denne treårsperioden har vi hatt flere korttids-volontører til Japan. Denne tjenesten har blitt
opprettet i samarbeid med Kinki. Volontørene har alle vært tidligere japan-misjonærer eller
misjonærbarn. Denne formen for tjeneste har fungert optimalt for alle parter og vært til stor
inspirasjon både i Japan og i Norge.

1.4.3 Seminaret
Frikirken gir økonomisk støtte til det lutherske seminaret i Kobe. De har få studenter, men
Kinki ser seminaret som en viktig del av kirkens liv.
1.4.4 Besøk
I denne perioden har Frikirken hatt besøk av kirkepresident Shigeo Sueoka. Han fikk møte
ledelsen for Frikirken, andre internasjonale samarbeidspartnere og japanere i Norge.
Synodeformann Arnfinn Løyning besøkte Japan våren 2010 og hadde samtaler kirke til kirke.
Frikirkens arbeid i Japan er med og skaper åpenhet for evangeliet, styrker japanske
kirkelederne og fører mennesker inn i felleskap med Jesus. Det er et stort arbeid vi i Frikirken
kalles til å være med på i Japan.

1.5 Kina
1.5.1 Målsetting
Være med og støtte kirken i Kina i å forkynne evangeliet i ord og gjerning. Bidra til at kirken i
Kina setter fokus på samlivsarbeid.

1.5.2 Status
Frikirken har hatt en nær relasjon til det kinesiske folk i snart 100 år, ikke så lenge i kinesisk
perspektiv, men likevel har Frikirkens historie i Kina fått en spesiell rolle i dag.
Kinas nære historie fra før 1949 er lite kjent for dagens kinesere. De siste årene har mange
muligheter åpnet seg til å formidle bilder og film fra Frikirkens tid i Kina både til
myndighetene i Ankangregionen, kinesiske TV selskaper og til kirken. Det har bl.a. resultert i
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en offentlig takk til Frikirken for å ha sendt misjonærer til Ankang, for alt det gode de gjorde
for folket og for at de levde der sammen med dem. Fargefilmen som Mortensen tok opp i
1946 på sin Kinareise, betegnes av filmbransjen i Kina som første fargefilm. Vi oppfordres til
å bruke bildematerialet til å undervise seminarstudenter om røttene til deres egen kirke.
Før sommeren 2011 ble boken ”Med hele hjertet”, skrevet av Per Eriksen, utgitt i Norge.
Boken handler om familien Tidemann Johansens tjeneste blant kinesere i tre generasjoner.
Områdeleder Nora Margaret Gimse har reist to ganger årlig sammen med FIY’s frivillige
medarbeider Johan Tidemann Johansen. De inviteres bl.a. til å tale og undervise om samliv
og samlivsarbeid i kirker, husmenigheter og på bibelskoler.

1.5.3 Bygging av ny kirke i Ankang
Siden Frikirken var den eneste misjonen som hadde sitt arbeid i Ankangområdet fra 1918 til
1949, er relasjonen til Frikirken i dag en viktig støtte og inspirasjon for de kristne der. Disse
tre årene har vært en sammenhengende ventetid og prøvelse i forhold til bygging av ny kirke.
Utfordringene har stått i kø i forhold til tomt, begrensninger, tillatelser og økonomi. Johan T.
Johansen har spilt en sentral rolle for å forhindre at det hele stoppet opp. Grunnarbeidet ble
gjort ferdig i mai 2011. Vi håper at det videre byggearbeidet går etter planen (innvielse av ny
kirke er anslått til høsten 2012). Den innsamlede gaven fra Frikirken på 1,25 millioner er i sin
helhet overført til Shaanxi Kristne Råd. Derfra går det uavkortet til Ankang.

1.5.4 Fast støtte fra FIY





Det er behov for teologisk litteratur i Kina. Gjennom Tao Sheng Publishing House i
Hong Kong bidrar Frikirken til at flere hundre bokpakker hvert år sendes til
avgangsstudenter ved 10 seminarer. Bokpakkene er til stor velsignelse.
Fond for lønninger til evangelister på landsbygda i Shaanxi provins. De takker for den
oppmuntring gaven fra Norge gir til å holde ut i arbeidet for Kristus.
Støtte til å arrangere tre dagers evangeliseringsmøter i Ankangområdet rundt jul og
påske.
Støtte til videreutdanning for lærerne ved bibelskolen i Xian. Lærerne ønsker
videreutdanning som et ledd i deres arbeid for å få godkjent bibelskolen som høyskole.

1.5.5 Besøk
I denne perioden har ikke Frikirken tatt imot offisielle besøk fra Kina, men det planlegges for
neste periode. Derimot har flere av Frikirkens pastorer, eldste og menighetsmedlemmer vært
med til Kina og sett noe av arbeidet vårt.
Det er mye inspirasjon å hente og vi har mye å lære av de kristne i Kina. De er hardt prøvet,
menighetene vokser raskt og de har enorme utfordringer. At Frikirken blir invitert til å bidra
med undervisning, taler og andre former for støtte, er Guds nåde. Frikirken bidrar helt
konkret i å støtte de kristne i deres arbeid for å utbre Guds rike og å bli mer anerkjent i
samfunnet.

1.5 Taiwan
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1.6.1 Målsetting
Hovedmålet for vårt samarbeid med kirken på Taiwan er å støtte den i å forkynne evangeliet i
ord og gjerning

1.6.2 Status
Sigfrid Myklebust var Frikirkens første misjonær til Taiwan i 1953, men arbeidet på det som
ble ”vårt felt” startet ikke før i 1961. I den forbindelse arrangerte vår samarbeidskirke,
Evangelical Lutheran Free Church Taiwan (ELFCT), et 50-års jubileum. De inviterte
tidligere elever ved kirkens barnehage i Dongshe, Ruth Nordseth som var rektor og Gerd
Sandvand som arbeidet i synoden, til fest i april. Odd og Gerd Grønsund og Johan T.
Johansen representerte FIY. ELFCT håper dette vil bidra til at de mange frøene som en gang
har vært sådd i barnehjertene vil spire.
ELFCT har bare tre pastorer til sine seks menigheter. Pastor Wu er valgt som synodeformann
og har store utfordringer i forhold til synodens arbeid. Det gledelige er at to av menighetene
opplever enhet og vekst.

1.6.3 Eiendomskomiteen
Eiendomskomiteen (EK), FIY’s offisielle organ på Taiwan, eier det Lutherske Aldershjemmet
i Dongshe, leirstedet i Guguan og et par leiligheter. EK administrerer et fond som fungerer
som en sikkerhet for aldershjemmet og som formidler årlig støtte til det Lutherske Seminaret i
Xinzhu. Johan Tidemann Johansen og Odd Svein Grønsund har vært FIY’s representanter i
komiteen med årlige besøk.

1.6.4 Diakoni
Eldreomsorg og handikaparbeid er et varemerke for kirken i Dongshe. I tillegg til
aldershjemmet, sykehjemmet og dagsenteret, som har omsorg for ca. 100 eldre, har de i denne
perioden begynt et nytt arbeid med hjemmebasert omsorg. Lederne er noen av de unge
arbeiderne fra aldershjemmet. De har allerede gjort seg bemerket på Taiwan i forhold til
kvalitet og brukertilfredshet. Arbeidet blant eldre er en arena der mange får møte evangeliet i
praksis, og flere av de eldre har tatt imot Jesus de siste årene.
På Taiwan er det et rikt tilbud både i forhold til materiell velstand og religiøst mangfold.
Gjennom vår søsterkirke finner mange troen på Jesus og opplever at Han blir et trygt
ankerfeste i livet.

1.7 Mali
1.7.1 Målsetting
Å nå fulanifolket med evangeliet og danne en fulanitalende, selvstendig kirke i Mali.
Gjennom deltakelse i bistandsarbeid bidra til å bedre levekårene for folket i regionen.
1.7.2 Status
Frikirkens engasjement i Mali startet i 1989. Da ble Frikirken en av samarbeidspartnerne i den
felles misjonsorganisasjonen Mission Evangélique Luthérienne au Mali (MELM). I perioden
1999 – 2004 var også Dansk Sudanmisjon en samarbeidspartner i MELM. Fra 2004 – 2010
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har de bidratt med en årlig støtte til FIY sitt arbeid i Mali med NOK 350 000. Denne støtten er
nå opphørt.
MELM har hatt en økumenisk sammensetning der tre av de fem samarbeidsorganisasjonene
er ikke-lutherske. Gjennom fire samlinger fra oktober 2008 har representanter fra NMS og
FIY og de tre afrikanske partnere arbeidet fram en felles økumenisk plattform for en ny
organisering av MELM, der alle partnere får like rettigheter og plikter i de styrende organer.
Til tross for noe ulikt syn på forvaltning av sakramentene, kom man til enighet om en ny
konstitusjon og denne, sammen en ny organisasjonsmodell for MELM, ble vedtatt på
generalforsamlingen i februar 2011.
Sikkerhetssituasjonen i Nord-Mali har gjennom flere år vært en utfordring med noen tilfeller
av kidnapping av vestlige turister. Situasjonen vurderes fortløpende i samarbeid med norske
myndigheter. Det er iverksatt en del tiltak for å ivareta sikkerheten og foreløpig vurderes det
som trygt å ha norske misjonærer plassert så langt nord som Douentza.
1.7.3 Utviklingstrekk
Arbeidet blant fulaniene i Mali er ennå i etableringsfasen. De tre menighetene som er dannet
er i vekstfasen, det betyr at det fortsatt er mye fokus på å gjøre evangeliet kjent for
målgruppen, og disippelgjøring blant de troende som vil vinne nye for sin tro.
Det arbeides i dag med å utvikle et åndelig lederskap i de tre små menighetene og å inkludere
diakoni som en integrert del av undervisningen og det praktiske livet i menighetene.
Radioprogrammer og litteraturarbeid er viktige arbeidsmetoder. I tillegg driver MELM et
humanitært prosjekt, som fokuserer på helse og landsbyutvikling.
Både FIY og NMS har sett verdien av å invitere afrikanske kirker med i arbeidet i Mali. Det
er derfor en glede at vi på generalforsamlingen i mars i år kunne ønske to nye afrikanske
kirker velkommen. Den lutherske kirken i Kamerun har allerede tre ektepar på plass i Mali og
fra januar 2010 vil det første ekteparet fra Mekane Yesus kirken i Etiopia være på plass.
I Januar 2009 begynte en ny epoke i misjonsarbeidet i Mali. Da fikk MELM sin første
afrikanske direktør. Moïsë Ngayap er fra Kamerun og har presteutdannelse fra Kamerun og
Misjonshøyskolen.
Under konstitueringen av det nye styret for MELM i Mars i år ble Frikirken tildelt
styreledervervet. Det innebærer også ledelsen av neste års generalforsamlingen. En viktig
posisjon for Frikirken nå når den nye organiseringen av MELM skal på plass.
Siden 2006 har det i området nord for Sévare vært drevet et prosjekt mot omskjæring av
kvinner. Resultatet er overveldende, omskjæringen i de tre kommunene prosjektet omfatter er
redusert fra 97 til 3 %. FIY fikk i 2010 en øremerket gave på 1 mill. kroner som bl.a. skal gå
til dette arbeidet.
1.7.4 Besøk
I juni 2009 var tre av de afrikanske misjonærene i MELM på turné i Norge sammen med
norske musikere og kor. På repertoaret sto fulanisanger og musikk, skrevet av Daniel Dama,
som sammen med kona har vært misjonær i Bamako siden 2006.
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Gro og Arnfinn Løyning deltok sammen med områdeleder på 25 års jubileet for MELM i
feruar 2011.
I slutten juni 2011 er MELM’s nye afrikanske direktør invitert til Norge av NMS og FIY. Han
skal delta på NMS sin generalforsamlingi Kristiansand. Sammen med områdeleder vil han
besøke menighetene i Vennesla og Kristiansand og samtidig ha samtaler med nye og gamle
Mali-misjonærer fra Frikirken.

1.8 Etiopia
1.8.1 Målsetting
Hovedmålet med vårt engasjement i Etiopia er å støtte kirken i å forkynne evangeliet i ord og
gjerning. Opplæring i teologi og ledelse er fokusområder i vår kontakt med kirken.
1.8.2 Status
Samarbeidet med Mekane Yesus kirken om misjonsarbeid i Etiopia begynte i 1974. Kirken
har hatt en nesten eventyrlig vekst og er i dag den største lutherske kirken i Afrika med mer
enn 5 mill. medlemmer. Den feiret i 2009 sitt 50 års jubileum og er i dag en livskraftig og
levedyktig kirke. Den har etablert en egen misjonsvirksomhet som i februar 2011 fikk
godkjent søknaden om å bli partner i MELM og i januar 2012 regner man med at de første
misjonærene fra Etiopia er på plass i Mali.
Vårt samarbeid med Mekane Yesus er nå inne i en nedtrappingsfase. Støtte til kirkens
lederopplæring har hatt prioritet og vi ser at det fortsatt er stor søkning til stipendordningen vi
har etablert.
I flere år har Centralsynoden mottatt støtte fra Frikirken til evangeliserings- og
menighetsbyggende arbeid i Didessadalen og vi ser at kirken vokser og det etableres nye
prekenplasser. Økningen i medlemstall for Centralsynoden har det siste året vært ca 42 000,
for hele Mekane Yesus er tallet nærmere 300 000.
1.8.3 Aktiviteter
Frikirken har i meldingsperioden ikke hatt misjonærer i Etiopia, men synodekontoret i
Nekemte har hatt årlige besøk fra misjonsavdelingen.
Den sentrale kirkeledelsen i Addis har gitt uttrykk for at de ønsker vårt nærvær når
samarbeidskirkene har sitt årlige møte og i februar 2011 deltok områdeleder på CMCR.
Områdeleder representerte også Frikirken ved feiringen av 50 års jubileet til Centralsynoden i
Nekemte i mars. Synodepresidenten takket Frikirken for å ha vært med å bidra til evangeliets
store framgang i Vestre Wollega og av våre misjonærer ble arbeidet til Reidar og Ellen
Rødland holdt fram som spesielt betydningsfullt.
I løpet av det siste året er vårt samarbeid med NLM om eiendommen på Eseltomta i Addis
avviklet og kr 560 000 er overført til kirken.
1.8.4 Fred og forsoning
I mai 2008 blusset den etniske uroen mellom Gumuz- og Oromobefolkningen i Didessadalen
opp igjen. Nærmere 100 000 mennesker ble drevet på flukt og mange av menighetene i
Mekane Yesus ble berørt. Høsten 2009 tok så FIY initiativ til et fredsprosjekt i samarbeid
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med det sentrale fredskontoret i kirken. Dette arbeidet ble finansiert med midler fra Aksjon
Håp og i løpet av høsten 2010 ble det gjennomført to store fredskonferanser i området.
Arbeidet var så vellykket at regionale myndigheter omtaler det som et tidsskille for
fredsarbeidet i regionen. Samtidig ser man behov for at arbeidet fortsetter og i løpet av våren
2011 har vi forberedt en søknad til Bistandsnemnda om et femårig prosjekt hvor vi bl.a. vil
dra nytte av erfaringene fra tilsvarende arbeid i Burundi.

2.0 Hjemmearbeidet
2.1
Strategi og tiltak
Strategien ble revidert høsten 2010 og i begynnelsen av 2011. I den nye strategien er
menighetenes lederskap en viktig målgruppe. I rapportperioden har våre viktigste tiltak vært
-

kontakt med menighetene gjennom besøk

-

samlinger for misjonskontaktene

-

misjonsbladet ”i vinduet” og misjonsweb

-

nyansettelse for å styrke arbeidet med givertjeneste og økonomi

2.2
Kontakt med menighetene
I perioden har misjonsavdelingen hatt seks regionale samlinger for misjonskontaktene. Disse
anser vi som viktige formidlere av misjonsengasjement til menighetene.
Misjonsavdelingen har i tillegg besøkt menighetene på gudstjenester og andre samlinger
regelmessig i hele rapportperioden. Hjemkomne utsendinger og utsendinger på korte
hjemopphold har utført en rekke menighetsbesøk. Tidligere utsendinger og styremedlemmer
har også besøkt menigheter. Til sammen har vi gjennomført 80-90 besøk årlig.
Som et ledd i bestrebelser på å snakke mer direkte med pastor og eldsteråd, har misjonsavdelingen deltatt med innlegg og samtale på eldstekurs, presbyteriemøter og undervisning på
praktikum. Vi har også besøkt eldsteråd for samtale om menighetens misjonssatsing.
2.3
Informasjonsvirksomhet
Misjonsbladet ”i vinduet” ble gitt ut med fire til fem nummer årlig i rapportperioden. Bladet
har gått i papirkopi til ca 650 abonnenter. Ca 180 abonnenter har mottatt bladet på e-post.
Dette inkluderer alle menighetene, tilsynsmennene, ansatte på Frikirkens hus og utsendingene.
I rapportperioden har misjonsweben fungert stadig dårligere. Siden oktober 2010 har weben
ligget som en venteweb. Samtidig fikk FIY egen Facebook-side og artikkel på Wikipedia. Ny
misjonsweb ble utviklet samtidig med Frikirkeweben våren 2011 og er ventet ferdig ved
rapportperiodens utløp.
2.4

Bønnearbeid

Bønnefolderen, som ble utgitt første gang i 2008, har i perioden kommet ut to-tre ganger i
året. Sidsel Lauten har i hele perioden samlet inn bønnebehov fra alle misjonsfeltene som er
lagt ut på web. Hun har i tillegg etablert et bønnenettverk for bønnebehov av sensitiv karakter.
Alle menighetene har fått tildelt forbønnsansvar for ”sine” misjonærer.
Vi vil også rette oppmerksomheten mot misjonærenes blogger og brev som gir god innsikt i
de ulike bønnebehovene. Forbønn er på en særlig måte med og bærer misjonsarbeidet.
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2.5
Styrking av innsamlingsarbeidet
Våren 2010 ble Sindre Røyland ansatt for å styrke innsamlingsarbeidet. Ansettelsen hadde
bakgrunn bl.a. i at misjonsavdelingen ikke klarte å følge opp givergruppene slik vi ønsket i
forrige rapportperiode. Vi har sett behovet for å arbeide mer systematisk med utfordringer
knyttet til givertjeneste og misjonsøkonomi.
I rapportperioden har vi arbeidet på grunnleggende nivå med rutiner i forhold til givere. Vi
har også arbeidet med å reformere informasjonsvirksomheten (både web og trykt info), slik at
den skal bli giverorientert.
For i sterkere grad å kunne fokusere på kjerneaktiviteten i innsamlingsarbeidet, har FIY valgt
å tjenesteutsette deler av giverhåndteringen og databasedriften til en ekstern leverandør. Dette
blir arbeidsbesparende og effektiviserende både for misjonsavdelingen og
regnskapsavdelingen. Tjenesteutsettingen gir i tillegg mange nye og moderne verktøy i
innsamlingen.
2.6

Misjonærkonferansen

Misjonærkonferansen er Frikirkens viktigste kurstiltak for utsendinger på
hjemopphold. Den har i perioden vært arrangert slik:
I 2008 på Fredtun med Jon Arne Nygård og Unni Westli som talere
I 2009 på Langesund bad med Gerson Celeti
I 2010 på Stenbekk leirsted med Leif Gunnar Sandvand
Konferansen er obligatorisk for Frikirkens utsendinger. Den er et tilbud til kontaktmisjonærer,
og på hver av konferansene har noen av disse deltatt. Konferansene har dessuten vært flittig
besøkt av tidligere utsendinger i FIY.
2.7

Unge i misjon

I perioden har vi hatt en volontør i Jerusalem, fra høst 2009-sommer 2011. Vi har hatt et
samarbeid med Gå Ut Senteret om utsendelse av korttidsteam fra deres STK-linje. Disse har
vært ute i fem måneder, på Normisjons og Frikirkens felt. I perioden har det vært team i Japan
og Jerusalem.
FIY deltok på TT (Creative) i Namsos i 2008 (bibeltime ved Åshild Jensen). FIY har også
deltatt i Bridgebuilders II, et fredsprosjekt med israelske, palestinske og norske ungdommer
som deltakere. Prosjektet er et samarbeid med Den Norske Israelsmisjon.
2.8

Besøk fra feltene

I perioden hadde vi en rekke besøk fra Frikirkens samarbeidspartnere. Høydepunktet var en
middag med medarbeidere både fra Japan, Burundi, Israel og De palestinske områdene, 4.nov
2010.

3.0

Andre aktiviteter

Når vi ser tilbake på de tre årene som har gått siden synodemøtet i 2008 er det noen viktige
hendelser i misjonsarbeidet vi gjerne vil holde fram.
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3.1
Israel og folkeslagene
I løpet av denne treårsperioden er ”prinsipperklæringen (2002) om forholdet mellom misjon
overfor Israel og folkeslagene” blitt revidert og utvidet. Det var Fagråd for Israel og De
Palestinske Områdene som har stått for dette arbeidet. Den nye prinsipperklæringen er vedtatt
av misjonsstyret og synodestyret. Den er blitt oversatt til engelsk og sendt til våre
samarbeidspartnere i Israel og De Palestinske Områdene. Prinsipperklæringen er også trykket
som eget studiehefte og sendt til menighetene i Frikirken.

3.2
Misjonærbarn og internat
I forrige periode inviterte vi til en samling for tidligere misjonærbarn med internatbakgrunn
og en samling for deres foreldre. Vi har vært opptatt av å følge opp denne saken. Dette har
skjedd på flere måter. Misjonsstyret har satt av et beløp beregnet til ”Støtte til misjonærbarn
med internatbakgrunn med behov for oppfølging/tiltak.” Administrasjonen har utarbeidet
kriterier for slik støtte. Ut fra dette har flere søkt om og fått støtte. Sammen med andre
misjonsorganisasjoner har vi også deltatt i samtaler med interessenettverket for misjonærbarn
med internatbakgrunn fra Japan. Dessuten har vi vært representert på to samlinger høsten
2010 for tidligere skole- og internatansatte. Vi anser ikke dette arbeidet som avsluttet.

3.3
Samarbeid og kommunikasjon i misjonsavdelingen
Høsten 2009 ble en ekstern konsulent engasjert for å starte en prosess for å styrke samarbeid
og kommunikasjon i misjonsavdelingen. Dette arbeidet skjedde i nært samarbeid med
personallederen. Konsulenten avsluttet sitt arbeid sommeren 2010. Prosessen rundt samarbeid
og kommunikasjon har medført en stor belastning for avdelingen. Samtidig med at denne
prosessen har foregått, har sammensetningen av staben endret seg. Kommunikasjon og
samarbeid er viktige fokusområder som må følges opp.
3.4
Avslutning i Burundi
Frikirken var fra 1998 involvert i freds- og forsoningsarbeidet mellom hutuer og tutsier i
Burundi gjennom African Evangelistic Enterprise sitt prosjekt ”Peace, Reconciliation and
Good Governance in Burundi”. Fra år 2000 og fram til avslutningen av prosjektet i 2009 fikk
vi offentlige støtte til dette prosjekt. Prosjektet bidro til at det i dag er håp om varig fred i
landet. Mange forsoningsprosesser som involverte alle nivå i samfunnet, ble igangsatt. Det vil
ta mange år før sårene er leget. Vi er takknemlige for at å ha fått være med å bidra til fred og
forsoning i Burundi.
3.5
Arbeid med fred og forsoning
I Israel og De Palestinske Områdene innvirker konflikten mellom de to regimene på det
arbeidet vi er involvert i. Vi har ønsket å bidra til fred og forsoning, gjennom Bridgebuilders
og prosjektet Operation Palestinian Child and Youth (det siste med støtte fra NORAD). Vi
innser at å arbeide med fred og forsoning krever mye kunnskap og kompetanse.
For å gjøre oss nytte av den gode kompetansen som prosjektlederen i Burundi, Emmanuel
Kopwe, og hans team har på dette feltet, ble vi innvilget støtte fra Bistandsnemnda til å sette i
gang et fagutviklingsprosjekt innen fred og forsoning. Det ble i denne forbindelse arrangert et
seminar i Betlehem i september 2009 med deltakere fra Israel, De Palestinske Områdene,
Burundi og Norge. Emmanuel Kopwe ledet seminaret. Det kom på seminaret klart frem hvor
dypt konflikten i Midtøsten stikker også hos de kristne på begge sider av grensen.
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I tilknytning til fagutviklingsprosjektet ble det også holdt et seminar i Oslo i november 2010
med deltakere fra Nepal, Burundi, Midtøsten og Norge. Det er våren 2011 utarbeidet en
manual for ”Faith Based Appoach to Peace, Reconciliation, Good Governance and
Development” med Emmanuel Kopwe som redaktør og hovedforfatter.
3.6
Cape Town 2010
Den tredje Lusannekongressen som ble arrangert i Cape Town i oktober 2010, samlet nær
5000 kirke- og misjonsledere fra hele verden. Terje Bjørkås og Åshild Jensen var Frikirkens
representanter. Impulser herfra er blitt formidlet gjennom besøk til noen av Frikirkens
menigheter og vil danne grunnlag for et av seminarene under Visjon 2011.
3.7

Bevilgninger

Arbeid blant barn i Nairobi
Ytremisjonen har fortsatt å støtte Jonny Mydlands arbeid blant barn i slummen i Nairobi med
kr 25 000 pr. år.

4.

Økonomi

4.1

ØKONOMISK OVERSIKT FOR FIY FOR PERIODEN 2008 – 2010

Oppgitt i tusen kroner
Inntekter
Ekstern støtte (bla NORAD)
Testamentariske gaver
Gaver og innsamling
Andre inntekter (bla husleie
og netto finans)
Sum inntekter

2010
3 806
35
* 9 707
686

2009
5 122
208
8 867
557

2008
4 774
2 451
8 809
883

14 234

14 754

16 917

Sum kostnader

15 598

17 867

14 677

Resultat

-1 364

-3 113

2 240

7 562

8 926

12 040

Total egenkapital pr 31/12
*)

4.2

Herav kr 1 000 000 som er øremerket til prosjekt i Mali.

Kommentar

Misjonsstyret satt som mål at misjonen skal ha en egenkapital på minst 50 % av
driftsbudsjettet. Dette for å ivareta den forpliktelse det innebærer å sende ut misjonærer til
langtidstjeneste og å inngå langsiktige avtaler i misjonslandene. Resultatet for 2010 er noe
svakere enn målsettingen. Dersom synodens tilslutning fra 2008 til å øke innsatsen blant
unådde folkeslag skal kunne realiseres, må det snarest iverksettes tiltak for å bedre
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misjonsøkonomien. De siste års drift har delvis vært finansiert via egenkapitalen, og vi har nå
kommet ned på et nivå som er på grensen av det forsvarlige.
Siden 2005 har gjennomsnittlig lønnsvekst i Norge vært ca 25 %. Misjonens inntekter
gjennom menighetsgaven, fast givertjeneste og andre gaver har i samme periode økt med bare
4 %. Fordelt på antall medlemmer fikk FIY i 2010 kr 915. Det er en økning på kr 36 fra 2005.
I forrige treårsmelding ble misjonens utgifter til kontorleie og drift av Frikirkens Hus omtalt:
”FIY betaler årlig kr 1,2 - kr 1,3 mill. til fellesadministrasjonen (Frikirkens Hus). Det
aller meste av dette er betaling for tjenester som sentraladministrasjonen utfører for
misjonen, så som datasystemer, kontorleie og økonomitjenester. Men noe av
kostnadene går også til dekning av felleskostnader som ikke er oppgjør for tjenester
for misjonen. For eksempel er andel av lønnskostnader til synodeformann og
nestformann, synodesekretær og personalleder med i det som misjonen betaler for.
FIY har dekket ca 21 % av disse kostnadene.”

Med bakgrunn i dette gjorde synoden i 2008 følgende vedtak:
Synoden merker seg at misjonsstyret har utfordret synodestyret til å vurdere om dagens
ordning med virkegrenenes betaling for driften av kirkesamfunnet er tjenlig.( Dette bør
vurderes i sammenheng med omlegging av offentlige tilskudd, jf. Sak 19/08.)
Det er ønskelig at all innsamling til LM og FIY skal gå uavkortet til misjonene. En
konsekvensanalyse legges frem på neste synodemøte.
Hva virkegrenene betaler til fellesadministrasjonen er justert noe. Dette er nå avgrenset til
betaling for tjenester som datasystemer, kontorleie og økonomitjenester. Det betyr likevel at i
overkant av 10 % av misjonens inntekter går til dette formålet.
Det er i perioden iverksatt tiltak for å bedre misjonens økonomi, bl.a. ved at det er opprettet
en 3-årig prosjektstilling som skal ha særlig fokus på informasjon og innsamling. Videre
arbeides det med å profilere misjonsarbeidet gjennom ulike kommunikasjonsmidler, bl.a. ved
økt satsing på bruk av web-baserte medier.
4.3
1/3 - utfordringen
Innsamlingsarbeidet til FIY har to hovedredskaper. Menighetsgaven og individuelle gaver.
Denne todelingen er positiv for innsamlingen, men gir oss en ekstra utfordring som vi kalt
1/3-utfordringen.
Menighetene bidrar med et årlig beløp til misjonen basert på medlemstallet i den enkelte
menighet og en sats synodestyret vedtar hvert år. Dette kalles menighetsgaven. Ordningen
med menighetsgaven er god og er en av årsakene til at frikirkefolk er gode på givertjeneste.
Men det er et faktum at menighetsgaven bare utgjør 2/3 av de gaveinntektene vi trenger til
misjonsarbeidet. Dette faktum er ukjent for store deler av frikirkens pastorer og ledere.
Behovet for den siste 1/3, i form av individuelle gaver til misjonen, må anerkjennes i
menighetene.
Den andre siden av utfordringen er todelingen av innsamlingsarbeidet. Menighetsgaven og
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individuelle gaver kan stå i et kunstig motsetningsforhold, selv om begge jo er gaver til
Frikirkens eget misjonsarbeid. I mange tilfeller kommer giveren i en lojalitetskonflikt mellom
menigheten og FIY. Dette slår spesielt dårlig ut for de individuelle gavene. Dette
motsetningsforholdet bør unngås, uten at todelingen faller bort. Menighetsgaven og
individuelle gaver har samme hensikt og mål – evangeliet til folkeslagene.
Det er ønskelig at misjonsavdelingen får tilgang til medlemslistene og kan sende direkte
henvendelser til kirkens medlemmer.

5.

Styre og ansatte

5.1. Misjonsstyret
Styret har i perioden bestått av:
Dagfinn Stærk, formann
Arnstein Flå, nestformann
Bente Ringøen Hegen, styremedlem
Håvard Hollerud, styremedlem
Torhild Høydalsvik, styremedlem til juni 2009
Janne Grethe Havnegjerde, 1. varamedlem, fast siden september 2009
Jan Ståle Grøtteland, 2. varamedlem, 1 varamedlem sinden september 2009
Ole Johnny Møyholm, 2 varamedlem siden september 2009, oppnevnt av synodestyret
Representant for Fagråd for Israel (uten stemmerett)
Torbjørn Jakobsen til juni 2010
Torleif Elgvin fra august 2010
Styret har i treårsperioden (pr. Mai 2011) hatt 15 styremøter og behandlet 240 saker (det er
også planlagt et styremøte i juni 2011).
5.2

Ansatte i FIY

Navn

Stilling

Ansatt

Ingar Bø

Misjonsleder

Hele perioden

Områdeleder Tyrkia og
Midt-Østen
Terje Bjørkås

Områdeleder Afrika

Fra 01.08.10

Nora Margaret B Gimse

Områdeleder Asia

Hele perioden

Sidsel Lauten

Konsulent Menighet
Misjon

Hele perioden

Inge Auberg

Koordinator hjemmearbeid Hele perioden

Sindre Røyland

Innsamlingskonsulent

Fra 01.05.10
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Nina Janne Dalseth

Innsamlingskonsulent

Til 31.03.11

Odd Svein Grønsund

Reisesekretær

Til 31.12.09

Mirjam Bergh

Områdeleder Afrika

Sluttet 31.03.09

Karin Riska

Områdeleder Mali og
Midt-Østen

Sluttet 05.06.10

Anne Lise Baltzersen

Misjonær i Mali

Hele perioden

Torstein Baltsersen

Misjonær i Mali

Hele perioden

Åshild Jensen

Misjonær i Mali

Hele perioden
02.11.09 – 01.08.11

Katharina Maria Møgster

Misjonær i Mali

Hele perioden

Kjell-Magne Møgster

Misjonær i Mali

Til 31.07.11

Laila Moen Caliskan

Misjonær i Mali

Til 11.09.2009

Visjonsmedarbeider

Juni og juli -11

Misjonær i Mali

15.01 – 31.10.2010

Informasjonskonsulent

01.11.10 – 30.04.11

Sabina Nordahl

Misjonær i Mali

15.01-30.10.10

Ingrid Aske

Misjonær i Japan

Hele perioden

Ruth Kari Topland

Misjonær i Japan

Hele perioden

Knut Ola Topland

Misjonær i Japan

Hele perioden

Ingebjørg Mikaelsen

Misjonær i Japan

Hele perioden

Nathan Mikaelsen

Misjonær i Japan

Hele perioden

Ingjerd Grimstad Bandak

Misjonær i Israel og DPO

Fra 01.08.08

Janne Bjerkholt

Volontør i Israel og DPO

01.08.09 – 31.07.11

Frode Nordahl

Oslo, 1. juni 2011
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Sak 2.2: Landsmisjonen
…FORDI GUD SAVNER NABOEN MIN
Frikirkens framtid:
”Vi bygger åpne fellesskap
der mennesker blir sett,
møter Jesus og
utrustes til å leve som hans etterfølgere.”

1.
Innledning
Frikirkens Landsmisjon (LM) har som sin hovedoppgave å bidra til at Frikirken holder fokus
mot de som ennå ikke er en del av våre fellesskap. Vi arbeider for at Den Evangelisk
Lutherske Frikirke skal være et kirkesamfunn med menigheter hvor nye mennesker møter
Jesus og hvor vi som er en del av fellesskapene har som fokus i vårt arbeid at vi skal tjene
andre.
2.
…fordi Gud savner naboen min.
I LMs strategi og handlingsplan for perioden gis et bilde av en ønsket framtid for Frikirken
hvor tre hovedpunkter trekkes fram: nye fellesskap etableres, etablerte fellesskap utvikles og
mennesker møter Jesus. Vi ønsker å se fellesskap som etableres ut fra våre menigheter og
fellesskap som utvikles slik at nye mennesker møter Jesus og tar imot ham som sin frelser og
Herre.
LMs bidrag for å virkeliggjøre dette bildet har bestått i å motivere menigheter og
kirkesamfunn til å nå nabolag og nærmiljøer med Guds kjærlighet. Vi har ønsket å gi en bedre
forståelse for hvordan dette kan gjøres i dagens samfunn og hjelp til å finne gode redskaper
for dette formålet. Gjennom leder- og menighetsveiledning, inspirasjonssamlinger og
undervisning ønsker vi å gi menighetene og enkeltpersoner både vilje, mot og evne til å nå
videre ut med evangeliet til mennesker i dagens Norge. Et nytt satsingsområde for LM i denne
treårsperioden har vært smågruppearbeid i menighetene. Vi har sett at det er lettere for små
enheter å nå ut til naboer og sine nærmiljø med Jesus, og ønsker derfor å gi menighetene hjelp
og støtte for å få levende og livsnære, utadvendte små fellesskap.
De tre hovedområdene LM tradisjonelt har arbeidet innenfor, og som vi også har arbeidet med
i perioden 2008-2011 er etablering av nye fellesskap, utvikling av etablerte fellesskap og
evangelisering.
a.
Nye fellesskap etableres – …fordi Gud savner naboen min.
Det er etablert en ny frikirkemenighet i denne perioden. Steinkjer Frikirke ble dannet høsten
2010, etter at initiativtakerne i en periode hadde bygget opp et husfellesskap i området.
Trondheim Frikirke var sendemenighet. LM gleder seg over å ha vært med i prosessen som
har ført til dannelse av menigheten.
LM gir også for tiden støtte til to andre prosjekter, et på Hedmarken og et i Meløy Søndre.
Randaberg og Østre Toten ble nevnt som prosjekter i forrige melding. Det er fortsatt arbeid
begge steder, men ingen av disse mottar lengre støtte fra LM.
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Tallene for etablering av nye menigheter og for støtte til prosjekter viser at det gjenstår et godt
stykke arbeid før LMs framtidsbilde - å se mange Frikirkemenigheter som føder nye
menigheter - er en realitet. LMs arbeid handler i stor grad om å synliggjøre at det å danne nye
fellesskap er en god måte å nå nye mennesker med evangeliet på, og ut fra dette skape
holdninger og innstillinger hos enkeltpersoner og menigheter som gjør det naturlig å tenke
etablering av nye fellesskap. Vi må erkjenne at dette er en prosess som tar tid, og at det derfor
også vil ta tid før vi ser konkrete resultater i form av nye menigheter og fellesskap.
For at et fellesskap skal kunne etableres som en menighet er det noen funksjoner og
organisasjonsmessige forhold som må være på plass. For en del små fellesskap har det vært
vanskelig å få en god oversikt over disse forholdene, og dette kan ha vært en hindring for å
etablere seg som menighet i Frikirken. LM har i denne perioden vært med i en arbeidsgruppe
som har arbeidet fram et dokument som skal gi en lettere innføring i hvilke funksjoner og
organisasjonsmessige forhold som må være på plass for at et fellesskap skal kunne bli en
menighet i Frikirken.
I strategi-og handlingsplanen for 2008-2011 har LM gitt en beskrivelse og konkretisering av
hva vi ønsket å oppnå innenfor dette området i perioden. Følgende oppstilling gir en
tilbakemelding angående de konkrete oppgavene vi har hatt som mål å gjennomføre:
BESKRIVELSE
KONKRETISERING
GJENNOMFØRING/RAPPORT
Skape holdninger som gjør at det er naturlig at det plantes nye menigheter, bl.a. gjennom
synliggjøring av at menighetsplanting i sitt vesen er evangeliserende og menighetsutviklende
Presentasjon av nyetablerte menigheter i Budbæreren og på vår hjemmeside.
Steinkjer Frikirke ble presentert i Budbæreren i forbindelse med etableringen.
Hjemmesiden har vært under utvikling og har først kommet i funksjon mot slutten av
perioden.
Fokus på menighetsplanting i undervisninger på fellessamlinger i Frikirken.
Selv
om det ikke har vært konkret fokus mot planting av nye fellesskap på Frikirkens
fellessamlinger, har LM fokusert mot holdningsskapende arbeid som kan gi grunnlag
for menighetsplantinger.
LM har hatt ansvar for kveldssamlinger på PAM, der fokus har vært rettet mot slagordet
”…fordi Gud savner naboen min.”
LM har også vært aktivt med i planlegging av sommerstevnet Visjon, og har hatt ansvar for
kveldssamlinger med samme tema.
LM-seminar om menighetsplanting for pastorer og andre i Frikirken i 2010
Konferansen i 2011, med Johannes Reimer som gjestetaler, handlet om ”å dø for å
leve – en måte å få tak i naboene Gud savner”. Det var 25 deltakere på konferansen,
foruten LMs stab.
Støtte til menigheter som ønsker å etablere nye fellesskap, med hensikt å nå nye mennesker
og å bygge nye menigheter.
Kurs/seminarer for menighetene som planter nye fellesskap.
Vi har fortsatt få menigheter som planter nye fellesskap, og det har derfor ikke vært
aktuelt å samle plantende menigheter til seminar.
Coaching/veiledning av lederskap i nye fellesskap. LM har gitt veiledning til
lederskap ved prosesser for etablering av 3 nye menigheter eller fellesskap.
Skape holdninger i menighetene som gjør det attraktivt for de som har kall og motivasjon til
nyetableringer å stå fram. Nådegaveveiledning.

39

LMs ansatte veileder en rekke enkeltpersoner (se under punkt b). I dette inngår også
nådegaveveiledning og oppmuntring til bruk av nådegaver.
Undervisning om kall og om ulikheter i personlighet, gaver og evner, herunder bl.a.
bruk av DISK LM har i samarbeid med Xpand gjennomført 2 KLP-kurs (Neste Steg) i
Oslo.
Det er også gitt DISK-seminarer i enkelte menigheter (se under pkt. b).
Ved siden av disse konkrete kursene er kall, nådegaver osv også et tema som ofte berøres i
undervisning ved menighetsbesøk.
b.
Etablerte fellesskap utvikles …fordi Gud savner naboen min
En av LMs viktigste målsettinger for denne perioden har vært å motivere menigheter og
kirkesamfunn til å tenke og handle ut fra et ønske om å bringe Gud ut i nabolaget framfor å
bringe naboen inn i kirken. LMs slagord ”…fordi Gud savner naboen min” har blitt tatt i mot
av mange, også andre kirkesamfunn og menigheter utenfor Frikirken har tatt dette i bruk som
sitt. Vi erfarer at det er en generell lengsel blant Guds folk om å være til velsignelse for
andre, og å få være med å gi Gud til våre naboer og folk i våre nærmiljøer.
Dette har vi også sett i Frikirken, og det er mange menigheter som har bedt om seminarer,
menighetsweekender og andre samlinger med undervisning knyttet til slagordet.
LM har i denne perioden lagt vekt på lederutvikling og oppfølging av menigheter over tid,
framfor enkeltbesøk i møteuker, menighetsweekender mv. De fleste av menighetene som har
hatt kontakt med LM har derfor hatt flere besøk. Ansatte har også i noen tilfeller gått inn i et
forpliktende veilederforhold i en enkeltmenighet over lengre perioder, med sikte på å hjelpe
lederskapet og menigheten i en konkret utviklings- og endringsprosess.
LM har siden 2000 brukt Naturlig Menighetsutvikling både som diagnoseverktøy og hjelp til
videreutvikling av menigheter. I denne perioden har flere frikirkemenigheter vært med på kveksts ”nasjonale satsing” med 3 regionale samlinger for menigheter som arbeider med
Naturlig Menighetsutvikling, og våre veiledere har bidratt med undervisning på disse
samlingene.
I strategi-og handlingsplanen for 2008-2011 har LM gitt en beskrivelse og konkretisering av
hva vi ønsket å oppnå innenfor dette området i perioden. Følgende oppstilling gir en
tilbakemelding angående de konkrete oppgavene vi har hatt som mål å gjennomføre:
BESKRIVELSE
KONKRETISERING
GJENNOMFØRING/RAPPORT
Skape holdninger som gjør det naturlig å tenke at det, for å utvikle menigheten og å bygge
felleskap, er viktigere å bringe Gud til naboen enn naboen til kirken.Undervisning/seminarer i
menighetene om at Gud savner naboen min. Mange menigheter har hatt besøk fra LM hvor
undervisningen har hatt utgangspunkt i slagordet ”…fordi Gud savner naboen min.”
Fokus mot at ”Gud savner naboen min” I LMs bidrag på fellssamlinger som Visjon,
PAM etc.
”…fordi Gud savner naboen min” var fokus på LMs kveldssamling på PAM i 2009,
og på to kveldssamlinger på Visjon 2009. Slagordet har også blitt satt i fokus på
Visjons avslutnings-gudstjenester både i 2009 og 2010.
LM-seminar om gode relasjoner i 2009. Konferansen ble holdt på Tjøme i mars 2009,
med 20 deltakere foruten LMs stab.
Få ny giv og interesse for å benytte NaMu og andre redskap for etablering og utvikling av nye
fellesskap.
Minimum 15 menigheter som deltar i nasjonal satsing med NaMu. 16 menigheter var
påmeldt Nasjonal satsing. En menighet har trukket seg etter påmelding. En av de 15
andre menighetene har ikke tatt menighetsprofil eller hatt veiledning, men har deltatt
på samlingene i nasjonal satsing.
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Veiledning til andre menigheter som bruker NaMu.
6 menigheter som ikke deltar på nasjonal satsing har gjennomført
menighetsundersøkelse i denne perioden. Av disse har 3 hatt veiledning av en NaMu
veielder.
Undervisning, møteuker og seminarer for ledere og andre i menighetene Dette er LMs
hovedsatsing, og mange menigheter har hatt besøk og fått veiledning gjennom
weekender, møteuker og andre samlinger.
Arbeide for bedre forståelse av mellommenneskelige relasjoner for å forebygge konflikter i
menighetene. Tilby eldsteråd/menigheter DISK teamtrening. DISK er gjennomført i
ledergrupper i 8 menigheter.
Coaching og veiledning for ledere og lederteam.
Ca 35 enkeltpersoner har fått coaching/veiledning over en lengre periode.
Ved siden av dette har LM mange samtaler med ledere og samlinger med lederteam i
menighetene.
3 menigheter har leid inn hjelp fra LM i 10-15 % stillingsandel for en periode for å lede
endringsprosesser.
c.
Mennesker møter Jesus og blir en del av fellesskapet …fordi Gud savner naboen
min.
Dette er ikke et nytt satsingsområde for LM denne perioden, men det som tidligere het
”evangelisering”. Vi har gått bort fra dette begrepet fordi det lå mange fordommer i begrepet
som vi ønsket å fri både oss og menighetene fra. Det viktige for LM er at mennesker får
levende møter med Guds kjærlighet, tar imot Jesus som sin frelser og Herre og legges til
fellesskapene våre.
LMs oppgaver i denne forbindelse handler om å gi stimulans og mot til menigheter og
enkeltpersoner til å gå ut til sine naboer og nærmiljøer for å skape møteplasser mellom den
Gud som savner og menneskene omkring oss.
Alpha-kursene har vært mye brukt i Frikirken, og er fremdeles i bruk i mange menigheter.
Det er inspirerende å høre at mennesker blir frelst gjennom kursene. Det er også mange som
bruker ekteskapskurset ”7 kvelder om å være 2”, og opplever å få kontakt med mennesker i
nærmiljøene gjennom dette.
I strategi-og handlingsplanen for 2008-2011 har LM gitt en beskrivelse og konkretisering av
hva vi ønsket å oppnå innenfor dette området i perioden. Følgende oppstilling gir en
tilbakemelding angående de konkrete oppgavene vi har hatt som mål å gjennomføre:
BESKRIVELSE
KONKRETISERING
UTFØRT
Skape lengsel hos enkeltpersoner og menigheter etter, og trygghet i forhold til egne
muligheter til, å bringe Gud til sitt nabolag. Undervisning/seminar i menighetene på
møteuker, weekender og kortere samlinger. LMs ansatte har besøkt en rekke menigheter på
weekender, kveldssamlinger mv. med tema fordi Gud savner naboen min.
LM-seminar om gode relasjoner i 2009. Seminar med Garry Sweeten ble gjennomført
i mars 2009 med ca 20 deltakere fra ulike menigheter.
Gi menighetene konkrete redskap som kan være til støtte i det utadrettede arbeidet.
Støtte til Alpha Norge. Det er blitt gitt økonomisk støtte til Alpha Norge i forbindelse
med utgivelse av Alpha kurs på DVD.
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Informasjon om Alpha og ekteskapskurset 7 kvelder om å være 2. Både Alphakurs og
ekteskapskursene har vært omtalt i Budbæreren. Kursene anbefales som gode
evangeliseringsredskaper.
Tilbud om studietur. LM arrangerte studietur til Minneapolis i USA høsten 2010, med
8 deltakere. Ulike menigheter som når ut til mennesker i sine nærmiljøer ble besøkt.
3.
Øvrig LM-virksomhet og samarbeid
LM ser det som viktig å orientere seg om hva som skjer både nasjonalt og internasjonalt, og ut
fra det hente relevante impulser. Eksempler på dette er:
 DAWN Scandinavia (hvor LM også støtter daglig leder Øivind Augland økonomisk)
 Eurochurch.net - europeisk forum som bringer sammen etablerte kirkesamfunn og
nyere nettverk, med fokus på reevangelisering av Europa)
 Xpand – organisasjon, spesialisert på coaching, med base i Nederland. Har etablert
nasjonalt kontor i Norge.
 Persolog – organisasjon som har utviklet DISK atferdsprofiler og arbeider med
lederutvikling.
 K-vekst – det nasjonale organet for Naturlig Menighetsutvikling.
4.
Staben
Perioden har i stor grad vært preget av mange og langvarige sykmeldinger blant flere av de
ansatte i LM. Vi gleder oss over at vi i det siste året ikke har hatt langvarige sykmeldinger,
noe som har gjort det strategiske arbeidet enklere.
Staben i LM:
Jon Arne Nygård: Avdelingsleder. Jobber med menighetsplanting, lederutvikling, NaMuveiledning, DISK, strategi. 100% stilling.
Jan Rettedal: Menighetsveileder. Jobber med utrustning av frivillige medarbeidere,
møteaksjoner, lederutvikling. 100% stilling.
Jens-Petter Jørgensen: Menighetsveileder. Jobber med NaMu-veiledning, DISK, troshistorie
og lederutvikling. 75% stilling, hvorav 10% disponeres og betales av presbyteriene.
Unni Westli: Menighetsveileder. Jobber med administrasjon, smågrupper i menighetene,
NaMu-veiledning, DISK. 100% stilling.
Den totale stillingsandelen er økt med en halv stilling siden forrige synodemøte, i forbindelse
med satsingen på smågruppearbeid i menighetene.
5.
Økonomi
Fra høsten 2009 har LM utvidet staben med 50 % stilling i forbindelse med arbeid rettet mot
smågrupper i menighetene. Utgifter som knyttes til stillingen er tenkt å hentes fra
egenkapitalen.
LMs regnskap har likevel samlet gjennom denne treårsperioden gått i balanse. Dette skyldes
delvis langvarige sykmeldinger og redusert reisevirksomhet i den forbindelse.
Etter konkrete vurderinger besluttet LM å gå bort fra fast givertjeneste fra enkeltgivere fra og
med 2010. Vi vil takke alle trofaste givere gjennom mange år for gavene som er gitt, og som
har vært gode og nyttige bidrag til arbeidet som er blitt gjort. I forbindelse med omleggingen
av givertjenesten ble det inngått avtale med Frikirkens Israels- og Ytremisjon om en noe
endret fordelingsnøkkel når det gjelder gaveinntekter fra menighetene, og LM har oppfordret
sine faste givere til å flytte sin givertjeneste til Ytremisjonen.
Styret for Frikirkens Landsmisjon
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Geir Øystein Andersen (styreleder), Hilde Gro Isaksen, Roar Tønnesen, Reidulf Hansen, og
Håvard Haugland. Heidi Aarmo Lund (1. vararepr) og Thor-Harry Nordvoll (2. vararepr.)
Håvard Haugland trakk seg fra styret høsten 2010. Heidi Aarmo Lund rykket opp fra 1. vara
til styremedlem, og Hilde Grøthe ble valgt inn som 1. vararepr.
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Sak 2.3: FriBU
Treårsmelding for FriBU 2008–2011
De siste tre årene (2008–2011) har FriBU jobbet med å forbedre organisasjonens struktur, for
å bedre nå målet om å bygge åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og
utrustes til å leve som hans etterfølgere. Videre følger en rapport for dette arbeidet med denne
endringen.
En periode preget av endringer
FriBU har i treårsperioden 2008–2011 arbeidet ut fra strategi- og handlingsplanen som ble
vedtatt på Landsmøtet høsten 2008. FriBU-styret fikk mandat til å prøve ut en endring av
organisasjonsstrukturen. Presbyteriene og Synoden ble informert og i 2009 ble det opprettet
en arbeidsgruppe som forberedte endringsprosessen. Høsten 2009 valgte FriBUs landsstyre å
varsle de ansatte om at stillingene deres ville bli fristilt i løpet av 2011, og at de var velkomne
til å søke på strukturens nye stillinger på lik linje med andre søkere. I februar 2010 arrangerte
FriBU en strategisamling der lokale ledere ble presentert for den nye strukturen. Her fikk de
mulighet til å komme med innspill og være med å forme organisasjonsstrukturen videre.
Styret opplevde at tilbakemeldingene var utelukkende gode. Dette gav styret, staben og
endringsgruppen god ryggdekning for å gå videre i prosessen.
På strategisamlingen ble FriBUs styrke definert i to hovedpunkter: Lederne våre og
erfaringene som lokallagene bygger på.
Med andre ord: Det lokale arbeidet. Dette har vært utgangspunkt for å søke organisasjonen
vekk fra fokus på program og prosjekter utarbeidet av en nasjonal stab – til å bli et nettverk
kjennetegnet ved nær kontakt til grasrota, hvor ledertrening, lokale prosesser og utveksling av
kompetanse og erfaringer, står sentralt.
Endringsprosessen har vært tids- og ressurskrevende og kan ha gått noe ut over enkeltposter i
handlingsplanen. FriBUs styre og stab mener at det tross i dette, allerede merkes en positiv
effekt av strukturendringene, og at flere av satsingsområdene i handlingsplanen styrkes
gjennom dette.
Den nye organisasjonsstrukturen ble vedtatt på ekstraordinært landsmøte i november 2010 og
er godt på vei implementert fra august 2011.
FriBUs hensikt og oppgaver
FriBUs hensikt er å bygge åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes
til å leve som hans etterfølgere. Vår viktigste oppgave er å hjelpe og støtte den lokale
menigheten og derunder arbeidere og frivillige, i arbeidet med å bygge slike fellesskap.
Dette har FriBU, i treårsperioden som ligger bak oss, forsøkt å gjennomføre på
forskjellige måter. Videre følger en oversikt:
Utvikle
FriBU har utviklet følgende materiell og tjenester:
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PROSJEKT

BESKRIVELSE

SLUTTRAPPORT
Familiegudstjenester:
Vi har i perioden utarbeidet
2 x 6 familiegudstjenesteprogrammet Show it
med oppfølgingsressurser for familiene.

Arbeidet har blitt gjennomført av
Familieverkstedet AS i Sandnes, der FriBU er en
av to hovedaksjonærer, og stabsansatt Ingrid
Halvorsen Heskje har hatt 40% av sin stilling i
familieverkstedet AS. Serie 1 Trond Cruz og
FAMILIEARBEID Utvikle og lansere en åndens frukter ble lansert juni 2009. Serie 2
ressurspakke for
Ronny Hood og Guds fulle rustning ble lansert
menigheter.
januar 2011. Materiellet er blant annet brukt på
familiesamlingen Hits for alle under Visjon
2009 og 2011, og er solgt til 30 menigheter i
Frikirken.
Familiekonsulenter:
I samarbeid med synoden har vi i perioden
ansatt to familiekonsulenter i totalt 100%
stilling. Konsulentene har jobbet med følgende
prosjekter:
• Bidragsyter i liturgiutvalg med henblikk på
familiefokus i frikirkens gudstjenester.
• Tro på hjemmebane: Kursvirksomhet
• Vokse sammen: Samarbeid med
Bibelleseringen om hefte som blir utgitt høsten
2011.
• På tvers: Et leirkonsept for barn i felleskap
med faddere, onkler, tanter og besteforeldre.
Programmet inneholdt inspirasjon og veiledning
til denne gruppen som trosformidlere til
barn. Leiren som skulle vært avholdt 19.-21.
august ble avlyst grunnet manglende
påmelding. Konseptet er lagt ut som ressurs på
fribu.no til inspirasjon for lokalmenigheten.
• Kom og spis: Konsept utarbeidet i samarbeid
med Volda Frikirke som går ut på at en
inviterer til felles middag for familien med
bibelundervisning, i etterkant går en gjennom
bibelfortellinger i hjemmene.
Pilotprosjektet Speiding for alle:
I 2010 inngikk FriBU en avtale med Nedre
Glomma Frikirke om pionerprosjektet ”Speiding
for Alle”. Dette har vært et lavterskeltilbud hvor
det har vært enkelt å be med seg venner, naboer
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og andre. Rammene for samlingene har vært
utendørs speideraktiviteter, med mat på bål og
åndelig felleskap. FriBU gikk inn med 5 %
stilling i 2011 til prosjektleder.

Videreutvikle
Ledertreningsprogrammet Rett
Fokus i samarbeid
med flere andre
barne- og
ungdomsorganisasjo
ner.

Lederkurset 2:2:
2:2 ble først utviklet av Acta, Laget og NMS U.
I 2008 ble FriBU, i tillegg til Misjonsforbundet
UNG med i samarbeidet. Lederkurset ”Rett
Fokus” ble i denne prosessen en del av 2:2.
Ledertreningsopplegget 2:2 ble klargjort og
markedsført i samarbeid med organisasjonene.
Noen få menigheter har tatt fatt på hele
opplegget for 2:2. Blant annet gjennomførte
Øvrebø Frikirke 2:2 med gode tilbakemeldinger
for 70 deltakere fra 15 år og oppover i 2010.
Status for samarbeidet er at responsen fra 2:2 har
i sin helhet vært for ressurskrevende. I
samarbeid med styringsgruppa for 2:2 blir det nå
sett på muligheten for å forenkle konseptet og
gjøre det mer fleksibelt ut ifra den kapasitet den
enkelte menighet har.
Ledertrening i nettverk:
FriBUs nye struktur har forenklet arbeidet med
rekruttering og oppfølging av ansatte og
frivillige ledere. FriBU har tilbudt
ledertreningskurs i lokale nettverk og utvekslet
fagkunnskap på tvers av
nettverk i Norge ved å legge til rette for besøk
av stabsansatte.

LEDERTRENING
SPROGRAM

Program for
rekruttering og
oppfølging av
frivillige
medarbeidere.

Nettverket i Sør har gjennomført flere
ledertreningskurs. Det første TØFF-kurset ble
gjennomført høsten 2009. Det var et samarbeid
mellom Vågsbygd, Kristiansand og Randesund
Frikirke. Kurset gikk over 7 kvelder den høsten
med ca. 30 deltakere. Våren 2010 ble Hånes
Frikirke også med i samarbeidet. Kurset ble kalt
Små steg – Stor forandring og hadde 4 kvelder
og 2 helger med trening. Det andre TØFF-kurset
ble gjennomført høsten 2010 og våren 2011, og
var et samarbeid mellom Vågsbygd, Songdalen,
Kristiansand, Randesund, Hånes og Hægeland
Frikirke. Kurset gikk over 17 onsdagskvelder
gjennom hele året. Det var ca. 50 deltakere på
dette kurset.
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Nettverket i Østfold utviklet sitt eget
ledertreningskurs, inspirert av 2:2, som ble
gjennomført første gang skoleåret 2010/11.
UngLeder ble et vellykket konsept som gikk
over ett år og hadde ca. 20 deltagere.
Tempo:
Ledertreningsprogrammet “Tempo” ble
gjennomført i samarbeid med Innovista, men
FriBU hadde ikke ressurser til å ta ansvar for
videre drift av dette.

MATERIELL
FOR
ALDERSGRUPP
A
10 – 14 år

Sørge for at
lokallagene har
tilgang til materiell
for denne
aldersgruppa.

Samarbeid med andre organisasjoner.

Utvikle materiell for
denne aldersgruppa.

Samtalespillet B-tween
FriBU har i perioden fortsatt salget av B-tween
og våren 2010 ble 3. opplag av B-tween ble
produsert.

Vi vil også fokusere
på rekruttering av
Soul Children kor i
Frikirken.

FriBU har i perioden samarbeidet med Acta og
NSFF for bruk av utvalgte ressurser utviklet av
dem. Her kan vi nevne søndagskoleopplegget
Sprell Levende som vi har tilbudt våre
menigheter.

Trosopplæringsressurs Dig Deeper
En serie med videoer og ressurshefte for denne
aldersgruppen ble produsert i samarbeid med
Acta barn og unge. Serien består av 2
produksjoner med totalt 9 episoder.
Korkonseptet Soul Children
Gjennom kurs og informasjon har FriBU lagt til
rette for oppstart av nye kor i Frikirken. I dag er
det 7 kor tilknyttet vårt arbeid: Bryne SC, Halsa
SC, Grimstad SC, Lyngdal SC, Ørnes SC, Toten
SC, Flekkefjord SC.
På grunn av manglende ressurser valgte FriBU å
ikke aktivt ta ansvar i forberedelser og
gjennomføring av Soul Children-festivalen 2009
– 2011.
FriBU har under sommerstevnet Visjon
arrangert Soul Children-kurs for denne
aldersgruppen.

Evaluere og justere

Et nytt webbasert medlemsregister har blitt
utviklet i samarbeid med Duplo Data. Dette er
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rutiner for
medlemsregistrering.
MEDLEMSREGISTRERING

samme leverandør av medlemsregister til DELF.
Nytt felles register med DELF er ikke opprettet,
men FriBUs medlemsregister kan hente
personopplysninger fra DELFs medlemsregister.
Det har vært en del problemer knyttet til
brukervennligheten av det nye
medlemsregisteret og flere feil har blitt oppdaget
under registreingsrundene i 2010 og 2011.
Utbedring og kvalitetssikring av FriBUs
medlemsregister er gjennomført i samarbeid
med Duplo Data våren 2011.
Webbasert medlemsregister er tatt i bruk av
samtlige registrerte FriBU-lokallag i 2011.

KOMMUNIKASJON

Vi vil fortsette å
bedre
kommunikasjonen
med våre
medlemmer og
ledere.

Arbeidet med nye nettsider ble startet i
september 2010 og fullført i april 2011. De nye
nettsidene har ny design og inneholder oppdatert
informasjon om FriBUs organisasjon og arbeid.
Ressurser og opplegg som har blitt utviklet både
lokalt og sentralt legges fortløpende ut i
ressursbank på nye nettsider fra og med våren
2011.
Det har blitt sendt ut månedlig nyhetsmail fra
våren 2009. Det har vært et opphold i
utsendelsen av nyhetsmail våren og sommeren
2011 i forbindelse med nye nettsider og
oppgradering av systemet.
Det sendes ut felles e-post til alle lokallagsledere
om medlemsregistrering og støtteordninger via
web-basert medlemsregister.

Utveksle
FriBU har lagt til rette for utveksling av erfaringer og ressurser:
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PROSJEKT
MISJONSPROSJEKT

BESKRIVELSE

SLUTTRAPPORT

FriBU, i samarbeid med
FIYM, tar ansvar for
misjonsprosjektet under
Skjærgårds hvert tredje år.

Misjonsprosjektet Bygg en
brønn – gi livets vann
FriBU var ansvarlig for
misjonsprosjekt under
Skjærgårds sommeren 2009.
Prosjektet Bygg en
brønn – gi livets vann gikk til
brønnbygging og
misjonærvirksomhet i Mali.
Prosjektet ble sommeren
2009 også en del av
sommerstevnet Visjon.
FriBU satte av 20% stilling
til planlegging og
gjennomføring av prosjektet.

Samarbeidsavtalen med
OM følges opp og
videreutvikles i løpet av
perioden.

Teamturer og kortidstjeneste
Gjennom avtalen med OM,
arbeidet FriBU for at
Frikirkens menigheter skulle
benytte seg av tilbudet om
teamturer og korttidstjeneste,
gjennom
informasjonsmateriell og
konkrete henvendelser. Vi
kontaktet flere aktuelle
menigheter og oppfordret
dem til å reise på team for
OM i 2010. Det var liten
respons på disse
henvendelsene.

Internasjonal
tenåringsfestival Teenstreet
Tenåringsfestivalen
arrangeres hvert år i
Tyskland og OM står som
arrangør. FriBU sendte 14
ungdommer på festivalen i
2009 og 18 ungdommer i
2010.

SKOLER

Utveksle kompetanse og
erfaringer med Fredtun,
Høgskolen i Staffeldtsgate,
Gå Ut Senteret, og andre
utdanningsinstitusjoner.

Ansgar Teologiske Høyskole
var medarrangør for Creative
Sør i mars 2011.
Praksisstudent fra Ansgar
våren 2010.
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Ingen konkrete tiltak utover
dette.

Utruste
FriBU har jobbet for å utruste enkeltmennesker og grupper gjennom følgende
arrangement/prosjekt:
PROSJEKT
NETTVERK FOR
ANSATTE I BARNEOG
UNGDOMSARBEIDET

BESKRIVELSE
Vi vil formalisere et nettverk
og sørge for samlinger for
lokalt, regionalt og nasjonalt
ansatte barne- og
ungdomsarbeidere
hvert semester.
FriBU vil samarbeide med
Frikirkens Synodestyre og
Studiesenteret for å få
innført:
• obligatorisk
”innføringskurs” for
nye BU-arbeidere
• skriftlig
arbeidsbeskrivelse
for alle BU-arbeidere
• veileder for alle
BUarbeidere
• kurs/
inspirasjonssamling
hvert semester
• Nettverk der BUarbeidere
innenfor et geografisk
begrenset område har et
fellesskap

SLUTTRAPPORT
Nettverk for barne- og
ungdomsarbeidere:
Arbeidsgruppe med
Synodestyret og Studiesenteret
ble opprettet til å vurdere tiltak
for oppfølging av ansatte i
barne- og ungdomsarbeidet.
Følgende tiltak ble
gjennomført:
Innføringskurs for nyansatte:
Invitasjon ble sendt til
nyansatte og menigheter om
innføringskurs planlagt
arrangert 25.-28. oktober 2010
på Johannesgården utenfor
Hamar. Kurset ble avlyst
grunnet manglende påmelding.
Tilbakemeldingene viste at
FriBU bør legge opp til et
enklere og kortere kurs da
flere ansatte jobber i mindre
stillinger. Arbeidet vil følges
videre i neste periode.
Arbeidsbeskrivelse for ansatte:
Skriftlig arbeidsbeskrivelse for
barne- og ungdomsarbeidere
påbegynt, men ikke fullført.
Personlig veiledning:
Høsten 2010 ble det
gjennomført en spørreundersøkelse om personlig
veiledning. Under PAM 2011
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arrangerte vi kurs i coaching
for barne- og
ungdomsarbeiderne.
Årlig inspirasjonssamling:
Inspirasjonssamling for barneog ungdomsarbeidere ble første
gang avholdt 24.-26 august,
2009 på Nordmarkskapellet
utenfor Oslo med 25 deltakere.
I 2010 inviterte vi til deltakelse
på Global Leadership Summit i
forbindelse med ekstraordinært
landsmøte. Alle barne- og
ungdomsarbeidere og styrer i
FriBU ble invitert til å delta på
strategiverksted på
Gardermoen 25.-26. mars 2011
for å utarbeide en ny
handlingsplan.
Lokale nettverk:
tilrettelagt FriBUs nye struktur,
har blitt opprettet i Østfold,
Kristiansand, Sunnmøre, StorOslo, Nord-Norge og Stavanger
i denne perioden. Prosessen
fortsetter og vårt mål er å
være en støttende funksjon på
lokalt plan for alle frikirkens
menigheter gjennom våre
nettverk.

KURS/ KONFERANSER
I REGI AV FRIBU

FriBU vil fortsatt tilby
inspirasjonskurs til
menigheter og lokallag, og
vil i perioden vektlegge
familiearbeid og arbeid med
Tweens. Kursene holdes på
forespørsel fra menighetene.

Kreativt kurs, Creative:
I 2008 og 2009 ble Creative
arrangert på Fredtun fhs. I
tillegg fortsatte FriBU
samarbeid med T3 i Namsos og
samkjørte dette med Creativekonseptet. Tilbakemelding på
arrangementet var godt, men
arbeidet ble dyrt og ressurskrevende. I 2010 ble
arrangementet avlyst på dette
grunnlag. I ny struktur har to
nettverk samarbeidet om dette
arrangementet. Nettverk Sør
arrangerte i samarbeid med
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Ansgarskolen i Kristiansand og
Nettverk Østfold i Greåker
Frikirke. Begge
arrangementene ble gjennomført uten store kostnader og
bygget på et lokalt engasjement
fra menighetene rundt nettverkene.
Deltakere på Creative Fredtun:
70 (2008), 111 (2009).
Deltakere på T3 Creative:
70 (2008), 40 (2009).
Deltakere på Creative Østfold:
50 (2011)
Deltakere på Creative Sør: 95
(2011)

Kurs om familiearbeid og
ungdom

Kurs om tro på hjemmebane og
Show it:
FriBU har også hatt en
betydelig kursvirksomhet om
temaet Tro på hjemmebane der
stabsansatte har hatt kurs i 2530 menigheter, i tillegg har
FriBU hatt kurs på Visjon,
Trosopplæringskonferansen,
Barnelederkonferansen og for
Studiesenteret på dette
området.
Kurs om Tweens:
Totalt har det blitt gjennomført
20-25 kurs i menighetene om
temaet Tweens.

Være aktører i Skjærgårds

ARRANGEMENT

Sommerfestivalen Skjærgårds:
FriBU har i denne perioden
fokusert samarbeidet med
Skjærgårds til først og fremst å
gjelde sommerfestivalen. Vi
har vært involvert i programgruppen med seminarer og
forkynnelse samt utviklingen
av festivalens bibeltime- og
møtetelt, Big Top.
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Ny samarbeidsavtale ble
undertegnet i 2010 og stabsressurser tilsvarende 20%
stilling settes av til disponering
for festivalen.

SPEIDERARBEID

Være medarrangør av Visjon

Frikirkens sommerstevne,
Visjon:
FriBU har i hele perioden hatt
et sterkt engasjement for å
gjøre Visjon til et godt sted for
hele familien. I perioden har vi
satt av stabsressurser tilsvarende 50 % stilling fordelt
på ansatte for gjennomføringen
av Visjon. Vi har fokusert på
frivillige medarbeidere under
stevnet, og avholdt lederkurs i
forkant for unge ledere.

Vi ønsker et tettere samarbeid
med FSK, både nasjonalt og
lokalt.

Fokus på speiderarbeid:
Vi vil bidra til at flere lokalmenigheter ser på speiding som
et godt arbeidsredskap i barneog ungdomsarbeidet. For
konkretisering viser vi til
Korpsets handlingsplaner for
2007-2008 og 2009-2010.
Pilotprosjektet Speiding for
alle:
Prosjektet gjennomføres i
samarbeid med Nedre Glomma
Frikirke i 2011.
Speiding på Visjon:
FriBU har tilrettelagt for
speideraktiviteter og egne kurs
for enkelte aldersgrupper under
Visjon. FriBUs speiderarbeid
har også vært synlig på stand
og eget aktivitetsområde
utenfor hovedhuset.
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Utføre
FriBU har utført følgende administrative tiltak i perioden:
PROSJEKT
BESKRIVELSE
ORGANISASJONSUTVIKLING Videreføre arbeidet for
bedre økonomistyring og
utvikle organisasjonen på
en måte som sørger for
best mulig forvaltning av
våre ressurser.
Egenkapital brukes til
investeringer i henhold til
denne handlingsplanen.

SLUTTRAPPORT
Ny organisasjonsstruktur
ble vedtatt på ekstraordinært landsmøte i
november 2010, etter to års
arbeid i styre og stab, samt
en egen arbeidsgruppe for
endringsprosessen. Alle
FriBUs lokallag ble invitert
til strategisamling i februar
2010.
Den nye strukturen ble
fullført i august 2011 og
skal evalueres på
landsmøtet i 2014.

Videreutvikle AIR på en
måte som sørger for
enklest mulig administrasjon og en rettferdig
fordeling.

ØKONOMISK STØTTE

AIR-retningslinjene har
blitt endret hver høst i
denne perioden, i 2008 og
2009 for å sette fokus på
ulike aktiviteter og grupper
fra år til år. LNU kom med
kraftige endringer for Frifondmidlene våren 2010.
Dette førte til at FriBUs
retningslinjer for disse
midlene ble revidert og
endret høsten 2010.
Ordningen heter nå FriBU
Frifond Prosjektstøtte og
FriBU Frifond Direktestøtte. Minst 65 % av Frifondsmidlene FriBU
mottar, skal deles ut som
direktestøtte til lokallagene.
Dette betyr mer direktestøtte til hvert lag, og en
mindre pott å søke på for
prosjekter.
I tillegg til Frifondmidlene
har landsstyret valgt å sette
av midler til pilotprosjekt i
de nye nettverkene. Som
eksempel kan her nevnes
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misjonstur for familier i
regi av Hamar frikirke.

Vi ønsker å arbeide for
fortsatt økning i medlemstallene.

MEDLEMMER

Tallet på registrerte medlemmer har steget gjennom
perioden. Et nytt webbasert
medlemsregister gjorde at
tallet på godkjente
medlemmer sank litt i 2010.
Antall medlemmer steg
igjen i 2011. Systemet er
utbedret i 2011 og FriBU
jobber videre for å få
registrert flest mulig elektronisk.
Medlemstall:
31.12.2008:
7549 hvorav 6258 er
tellende
31.12.2009:
9330 hvorav 6020 er
tellende
31.12.2010:
10107 hvorav 6321 er
tellende

Nasjonal stab i perioden:
Navn
Tittel

Tidsperiode

Arnfinn Evensen
Audun Garnvik Hiis
Børge Greaker
Daniel dos Santos
Eli Dorthea Taunton
Elin Roksvåg Torkilden
Grethe Bjørnstad Ravneng
Håvard Haugland
Ingrid Halvorsen Heskje
Jarle Skullerud
Johanna Engamo Kleveland
Kirsten Ragnhild Grimstad
Kristin Nordvoll
Odd Arild Nessa
Torunn Flå Nohre
Åshild Ellingsberg

1. august 2011 – inntil videre
Fra forrige periode – 1. august 2009
Fra forrige periode – inntil videre
Fra forrige periode – 31. august 2009
1. september 2010 – inntil videre
1. september 2010 (toårig prosjektstilling)
1. januar 2011 – inntil videre
1. august 2009 – inntil videre
Fra forrige periode – inntil videre
Fra forrige periode – 31. august 2010
15. august 2009 – 31. desember 2010
15. august 2006 – 31. juli 2011
1. august 2008 – 31. august 2010
Fra forrige periode – dgl. leder fra 1.9. 2010
1. september 2010 (toårig prosjektstilling)
1. juli 2011 – inntil videre

Nettverksleder Sør-østre
Informasjon- og Visjonskonsulent
Speider- og Visjonskonsulent
FriBU-pastor
Administrasjonsleder
Familiekonsulent
Nettverksleder Østfold
Nettverksleder Sør
Familiekonsulent
Daglig leder
Kontormedarbeider
Musikkonsulent/kontormedarb.
Konsulent Nordre
Daglig leder/musikkonsulent
Familiekonsulent
Nettverksleder Nordre
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Landsstyrets sammensetning i perioden:
Johanna Engamo Kleveland
Gunhild Grande Stærk
Henriette Stormo
Henrik Holten
Øyvind Tonheim
Øyvind Braut
Joar Njølstad
Per Eirik Undheim
Tone Finanger
Marianne Knudsen
Vibeke Lillestølen
Jarle Skullerud
Odd Arild Nessa
Ingrid Halvorsen Heskje
Kirsten Ragnhild Grimstad
Eli Dorthea Taunton

Leder (AU)
Nestleder (AU)
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. vara
2. vara
3. vara
FSK-respresentant (Frem til februar 2011)
FSK-respresentant (Fra februar 2011)
Daglig leder (frem til september 2010) (AU)
Daglig leder (fra september 2010) (AU)
Stabsrepresentant
Stabsrepresentant vara
Stabsrepresentant 2. vara/Administrasjonsleder (fra september 2010)
(AU)

Landsstyret har hatt 13 møter i perioden og behandlet 143 saker pr. 1. september 2011.
Arbeidsutvalget har hatt 13 møter og behandlet 49 saker pr. 1. september 2011.
Valgkomiteen har bestått av:
Arnfinn Evensen
Eivind Svenningsen
Henrik Holten
Håvard Hollerud.
Johanna Engamo Kleveland
Thore Søvik

Frikirkens speiderkorps 18. ordinære korpsting. Arendal 13-15 februar 2009. Vedlegg C4
Sak 3

Toårsmelding 2007-08 for
korpsstyret i Frikirkens Speiderkorps
1. Innleiing
Vi har lagt bak oss ein ny torårsperiode. Korpset vårt har passert 35 år og vi har gjennomført
vår 10.korpsleir. Medlemmar ha kome og gått, mange tusen speidarar har vore innom
gruppene i kortare eller lengre tid, nokre få har vore med i størstedelen av korpsets historie,
og framleis er korpset vårt aktivt og livskraftig! Vi er framleis størst av korpsa i Norges
Speiderforbund og hundrevis av barn og unge får kvar veke erfare vennskap, opplevingar,
samarbeid og friluftsliv saman med trufaste og omsorgsfulle leiarar. Det er eit enormt
verdifult arbeid vi er med på, og kanskje er det viktigare enn nokongong. Det er ikkje
sjølsvagt i dagens Noreg at barn og unge får utvikle seg i sunne og trygge miljø saman med
vaksne leiarar som bryr seg og som er til stades for dei. Korpsstyret har i denne perioden
erfart at korpset vårt er fullt av ivrige og entusiastiske speidarar og roverar og at det finst
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mange trufaste og omsorgsfulle leiarar som kvar veke gjer ein uvurderlig innsats. Vi trur det
er grunn til å sjå lyst på framtida til Frikirkens Speiderkorps i åra som kjem.
2. Styre og utval
Korpsstyret
Korpsleiar:
Visekorpsleiar:
Styrmedlemmer:
Marianne Knudsen
Eli Johanne Sørlie
Varamedlem:

Sveinung Eiksund (Trondheim FSK). Permisjon 01.09.07-01.04.08
Per Kristian Sætre (3.Ørsta FSK). Permisjon 09.11.07-29.02.08.
Friteken 01.03.08.
Trygve Grana (2.Kristiansand FSK)
(Sarpsborg FSK
(Trondheim FSK)
Gro Anita Vehus (Arendal FSK)

Valkomiteen for korpstinget 2009
Leiar:
Sven Erik Moe (1.Bærum FSK)
Medlem:
Rolf Øystein Andersen (Arendal FSK)
Medlem:
Tone Eiksund (Sula FSK)
Representant i FriBU-styret
Styremedlem:
Per Kristian Sætre (3.Ørsta FSK) januar – mars 2007
Trygve Grana
(2.Kristiansand FSK) mars 2007 – desember 2008
Varamedlem:
Svein Erik Moe (1.Bærum FSK) januar - mars 2007
Per Kristian Sætre
(3.Ørsta FSK) mars 2007 – februar 2008
(Ingen vara) mars 2008 – desember 2008

Programutvalet
Leiar:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Styrerepresentant:

Bjørn Harald Hamre (Lørenskog FSK)
Knut Vangen (1.Bærum FSK)
Siri Sandåker (Direktemedlem)
Svein Andersen (Direktemedlem) – permisjon siste del av
perioden.
Gro Vehus (Arendal FSK)

Leiartrenarar
Deltek på LTK 2008-09
Deltek på LTK 2008-09

Gro Anita Vehus (Arendal FSK)
Halldis Flekken (Porsgrunn FSK)

Leirkomiteen for Dversnestangen 2008
Leirsjef:
Marianne Knudsen (Sarpsborg FSK)
Teknisk:
Stig Brede Refstie (Vågsbygd FSK)
Program:
Erik Grøtnes (Vågsbygd FSK)
Marianne Njølstad (Grimstad FSK sjø)

Toårsmelding 2007-08 for Korpsstyret i Frikirkens Speiderkorps.
Korpstinget 13.-15.februar 2009, Arendal
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Forsyning:

Terje Ytterstad (Fredrikstad)
Gro Vehus (Arendal FSK)
Adm./Info:
Ingjerd Andersen (Oslo Vestre FSK)
Camilla Garn Røed (Speidarsekretær)
Sanitet:
Rovernes Beredskapsstyrke Sørlandet.
Haik:
2.Kristiansand FSK
Musikk/samlinger: Kirsten Ragnhild Grimstad (FriBU)
Leirprester:
Arnfinn Løyning (Synodeformann)
Åshild Ellingsberg (Barne- og ungdomarbeider, Øvrebø Frikirke)
Nils Fredrik Rifsgård (Pastor, Hægeland Frikirke)
Økonomi:
Bjørn Harald Hamre (Lørenskog FSK)
Korpsets fond
Kasserer :
Revisor:

Rolf Øystein Andersen (Arendal FSK)
Torbjørn Sundsdal (Arendal FSK)

Speidarsekretær
- 01.08.2008
01.08.2008 -

Camilla Gaarn Røed (Arendal)
Børge Greaker (Sarpsborg FSK)

3. Arbeid i styret
Organisering av arbeidet
Styret har hatt 8 styremøte i perioden. Varamedlemen har møtt fast i heile perioden.
Arbeidsutvalet (AU) har hatt inntil tre-fire telefonmøte i året der styremøte og innkallingar har
blitt førebudd. AU har vore samansett av korpsleiar, visekorpsleiar og speidarsekretær. I
tillegg har Gro Vehus vore med hausten 2007 og våren 2008 i samband med permisjonen til
korpsleiar og seinare visekorpsleiar. Hausten 2008 bestod AU kun av korpsleiar og
speidarsekretær. I samband med styremøta har korpsstyret besøkt speidargruppene
Kristiansand FSK, Grimstad FSK sjø, Trondheim FSK, Rødøy FSK og Lørenskog FSK.
Styremøte
02.03.-04.03.2007
04.05.-06.05.2007
07.09.-09.09.2007
09.11.-11.11.2007
29.02.-02.03.2008
30.05.-02.01.2008
19.09.-21.09.2008
25.10.-26.10.2008

Oslo
Kristiansand
Grimstad
Grimstad
Trondheim
Dvergsnestangen
Gjerøy
Lørenskog

med gudsteneste i Oslo Østre Frikirke
med besøk hos Kristiansand FSK
med besøk hos Grimstad FSK sjø
saman med FriBU landsstyre
med besøk hos Trondheim FSK
saman med leirkomiteen for korpsleiren
med besøk hos Rødøy FSK
med besøk hos Lørenskog FSK

Korpsstyret har handsama 102 (46+56) saker. Handlingsplanen for 2007-11 er ei god
rettesnor for arbeidet til styret. Dei sakene som har satt mest preg på denne toårsperioden har
vore arbeid med tiltak knytta til handlinsplanen, kurshelgene, korpsleiren, tilsetting av ny
speidarsekretær, nye vedtekter i FriBU, forholdet til FriBU generelt og korpstinget 2009. Det
har blitt godkjent 13 nye leiarar i perioden.
4. Andre organisasjonar
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Frikyrkja og FriBU
Korpsstyret har engasjert seg i arbeidet med nye vedtekter for FriBU og retningslinjene for
tildeling av AIRmidlane. Korpsstyret har arbeidd med å gjere FSK meir synleg i Frikyrkja
blant anna med å delta med stand og aktivitetar på Visjon 07 og Visjon 08 og gjennom bruk
av Budbæreren.
Fora og arrangement i Frikyrkja og FriBU der FSK har delteke eller vore synlege:
 FriBU landsstyremøte ved representantane Trygve Grana og Per Kristian Sætre.
 FriBU strategikonferanse i Grimstad i november 2007 med heile korpsstyret.

Toårsmelding 2007-08 for Korpsstyret i Frikirkens Speiderkorps.
Korpstinget 13.-15.februar 2009, Arendal
 FriBU landsmøte i november 2008 med dei valde delegatane Trygve Grana
(2.Kristiansand), Marianne Njølstad (Grimstad FSK) og Håkon Tønnessen
(2.Kristiansand FSK). Sveinung Eiksund (korpsleiar) skulle delta men hadde
sjukdomsforfall.
 Visjon i Stavern juli 2007. Camilla Røed, Eli Johanne Sørlie, Gro Vehus og Marianne
Knudsen frå korpsstyret hadde ein stand for FSK ein av dagane.
 Visjon i Stavern juli 2008. Nordseter FSK og Lørenskog FSK hadde stand og
aktivitetar kvar dag.
 Dagleg leiar i FriBU Jarle Skullerud deltok på FSK-styremøta i mai 2007 og
november 2007.
 Synodeformann Arnfinn Løyning deltok på korpsleiren på Dvergsnestangen.
 Camilla Røed (speidersekretær) deltok på PAM juni 2007 og juni 2008.
 Fributurné høsten 2007 ved Camilla Røed (speidersekretær)
Norges Speiderforbund
FSK har blitt utfordra på å bidra til ein leiartreningsmodul i kristen trening, men er ikkje i mål
på denne enno. Korpsstyret har også engasjert seg i arbeidet med kristent innhald på
landsleiren 2009.
Fora og arrangment der FSK har delteke eller vore synlege:
 KL/KS på Ingelsrud i oktober 2007. Marianne Knudsen (Korpsstyret)
 Speidartinget i Haugesund november 2008. Gro Vehus (Korpsstyret) og Marius
Wahlmann (Porsgrunn FSK). Bjørn Harald Hamre (Lørenskog FSK) var møteleiar.
 Speidarsjef Lars Atle Andersen besøkte oss på opningsdagen på korpsleiren 2008.
 Camilla Røed (speidersekretær) deltok på samling for krets- og korpsansatte i NSF i
mai 2007.
Patruljer og grupper frå FSK har blant anna delteke på:
 NM i speiding 2007 i Trondheim: 5 patruljer frå 2 grupper (2.Kristiansand FSK og
Trondheim FSK).
 NM i speiding 2008 i Asker: 7 patruljer frå 3 grupper (Trondheim FSK, 2.Kristiansand
FSK, Sula FSK).
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 Krets- og landsdelsleirar i 2007.
5. Program

Kort skildring av arrangement og aktivitetar i regi av FSK i perioden
Korpsting i Sarpsborg 09.-11.februar 2007:
Sarpsborg FSK var teknisk arrangør for korpstinget. Det var deltakarar (33 stemmeberettiga)
frå 11 grupper. Det vart vedteke ny handlingsplan og valgperioden for styremedlemmer vart
redusert fra 4 til 2 år. Fleire saker vart diskutert på påvirkningstorg. Terje Ytterstad og Siri
Sandåker heldt kurs om det å holde andakt. Gjestar var kretsleiar i Østre Østfold krets av NSF
og Trine Syvertsen fra FriBU-styret.
Stand på Visjon 20.juli.2007:
Eli Johanne Sørlie, Gro Vehus, Camilla Røed og Marianne Knudsen fra korpsstyret hadde
stand. Den var retta mot barn i barneskolealder og gav PR for speideren gjennom gratis
aktivitetar..
Kurshelg på Vollen 21.-23.september 2007:
Programutvalet var arrangør av helga som samla 20 deltakarar. Dei fekk oppleve emnekurs i
orientering ved bruk av GPS samt aktivitetar med primitiv mat og kristen trening.
Korpsleir på Dvergsnestangen 21.-28.juni 2008:
I løpet av sommaren 2007 vart det klart for korpsstyret at ein korpsleir i Nord-Noreg ville bli
krevjande å gjennomføre. Det tok lang tid å finne eigna leirstad, blant anna pga. lite erfaring
og kjennskap til aktuelle område. Etter fleire forsøk på å finne leirsjef bestemte styret seg i
september 2007 for å arrangere leiren på Sørlandet i staden der korpset har større ressursar
lettare tilgjengeleg. Som leirsjef vart Marianne Knudsen utnemnt som samla ein dyktig
leirkomite rundt seg. Komiteen fekk som følgje av dette relativt kort tid til planlegging men
løyste oppgåvene svært bra. Leiren samla totalt over 300 speidarar, roverar og leiarar. Mottoet
var ”Tør du?” og det satte preg på både forkynning og aktivitetar. På avslutningsleirbålet ble
korpsets 35-årsjubileum markert. Korpsstyret syner til leirrapporten for meir om leiren.
Ledertreff på Korpsleiren 24.juni 2008:
Arrangert av korpsstyret. Ca. 40 deltakarar. Programmet bestod av reker, aktuell informasjon,
allsong og andakt. Arnfinn Løyning heldt andakta.

Toårsmelding 2007-08 for Korpsstyret i Frikirkens Speiderkorps.
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Kortkurset ”Sats på førerpatruljen” under korpsleiren 24.juni 2008:
Sveinung Eiksund var kurshaldar på kortkurset som varte i ca 2 timar og hadde ca. 20
deltakarar.
Stand på Visjon 9.-13.juni 2008:
Nordseter FSK og Lørenskog FSK Kurland hadde ansvar for standen. Grill med bål og enkel
mat og noen aktiviteter. Det var mye besøk på standen.
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Kurshelg på SOLRIK 5.-7.september 2008:
Annleis kurshelg i regi av programutvalet. Informert om på korpsleiren. Invitasjon sendt
grupper og FriBUkontakter. 27 deltakarar inkludert 4 i stab og 2 frå styret.
Sjå også statusrapport for Handlingsplanen 2007-2011 nedanfor.
6. Grupper og medlemsutvikling
31.12.2006: 29 grupper derav 19 aktive. 1029 betalande medlemar.
31.12.2007: 26 grupper derav 18 aktive. 981 betalande medlemar.
08.12.2008: 24 grupper derav 18 aktive. 1018 betalande medlemer (+125 innmeld hausten
2008 som ikkje betalt).
I perioden 1999 til 2005 svingte medlemstalet i korpset mellom 1200 og 1400. I 2006 gjekk
medlemstalet ned til 1029 og ser no ut til å ha stabilisert seg på omkring 1000. Størstedelen av
medlemsmassen er småspeidarar og stifinnarar. Det er ein stor ”turn-over” kvart år, over 300
har blitt innmeldt i 2008 og nokon færre har blitt utmeldt. Utfordinga for mange grupper
ligger i første rekke å behalde dei eldste speidarane og roverar. Vi har spesielt stort fråfall
iovergangen frå småspeider til stifinner og frå 8. til 9.klasse.
Grupper med endra status i perioden 2007-08:
Ingen nye grupper er starta i perioden. 1 kvilande gruppe fekk ny aktivitet i perioden (Arendal
FSK). 1 gruppe gjekk frå å vere aktiv til å bli kvilande (3.Ørsta FSK). 5 grupper har vore
kvilande i heile perioden (Bryne FSK, 13.Ålesund FSK, Volda FSK, Tønsberg FSK, Oslo
Vestre FSK). Volda FSK og Tønsberg FSK har ingen betalande medlemmer. 4 grupper har
blitt nedlagt i perioden (Vennesla FSK, 1.Bærum FSK, 9.Moss FSK, Hamar FSK).
7. Økonomi
Felles økonomi med FriBU
Korpset har felles økonomi med FriBU med eige budsjett. FriBU fastset budsjettet etter
innspel frå Korpsstyret. Dette dekker utgifter til styremøte, sentrale møte i NSF, besøk hos
grupper, møte i programkomiteen, kurshelg og andre arrangement. Utgifter til
speidersekretæren vert dekte over FriBU-administrasjonen sitt budsjett.
Korpsets fond
Korpsstyret forvaltar midlane i korpsets fond etter retningslinjene vedteke av korpstinget.
Korpsets fond hadde pr 31.12.2006 ein saldo på kr 125 160,65. Pr. 31.11.2008 var saldoen kr
86 767,82. Midlar har vore brukt til reisestøtte til kurshelger og korpsting for grupper med
lang reiseveg, jubileumsmerke og deltaking på NSFs leiartreningskurs. Overskuddet etter
leiren var pr. 31.11.2008 ikke overført til fondet ennå.
8. Sluttord
Korpsstyret sit med det inntrykket at arbeidet i dei fleste gruppene går svært bra for tida. Alle
har sjølvsagt sine utfordringar i blant og mange kan kjenne på mismot eller tunge stunder. Då
er det viktig at vi minner kvarandre på det som er bra, for eksempel dei flotte turane,
samtalene rundt leirbålet og speidarar som gleder seg over å meistre nye utfordringar.
Formålet med Frikirkens Speiderkorps er å gjere medlemmene kjent med Jesus og føre dei inn
i livet i kyrkjelydane. Dette er ambisiøse mål. Derfor er det viktig at vi er tydelege og
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frimodige på dette og stadig kjenner etter kvar vi står i forhold til dette målet. Ikkje gløym å
legge utfordringar fram for Gud i bønn! Og hugs Guds løfter til oss: ”Legg din veg i Herrens
han, lit på han, så skal han gripe inn” (Salme 37,5) og ”Lat Herren ta seg av alt ditt verk, så
skal planane dine lukkast” (Ordtøka 16,3). Gud velsigne arbeidet i all ledd.

Toårsmelding 2007-08 for Korpsstyret i Frikirkens Speiderkorps.
Korpstinget 13.-15.februar 2009, Arendal

Statusrapport for arbeidet med handlingsplanen 2007-11:
MÅL

VEKST
FSK er en
organisasjon i
vekst. Det er
attraktivt for
Frikirkens
menigheter å
starte
speiderarbeid.

TILTAK
Tilby informasjonssamling og kurs til
menigheter som
vurderer å starte
speiderarbeid.

STATUS 2007-08
Forrige sekretæren
var på turne til
menigheter sammen
med FriBU i 2007 og
2008.

VIDERE PLAN
Den nye sekretæren
skal jobbe videre
med dette, men trolig
i en litt annen form.

Tilby startpakke for å
lette administrasjon
og informasjon for
nystartede og
eksisterende grupper.

Ble startet opp i
2007, men vart lagt
på is i påvente på
verktøykassa for GL
frå NSF

NSFs verktøykasse
for GL vil bli
komplimentert
med FSK materiale.
Fokuserer på
eksisterende grupper.

Artikkel om speidere
eller speiderarbeid i
Budbæreren minst 6
ganger i året.

7 ganger i 2007 og 7
ganger i 2008.

Korpsstyret fortsetter
å være bevisste på
dette og grupper
oppfordres til å
sende inn bidrag. Ses
også i sammenheng
med egen webpublisering.
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MÅL

Utarbeide materiell
til bruk for å
rekruttere
medlemmer,
eksempelvis bilder,
tekster, maler til
trykksaker og logoer
i korrekte former.

Ikke påbegynt ennå
men NSF har
utarbeidet materiell
som kan benyttes
også av våre
grupper.

TILTAK
Korpsleir i NordNorge i 2008.

STATUS 2007-08
Leiren ble på
Dvergsnestangen.

KORPSIDENTITET Arrangere ledertreff
på landsleiren i 2009.
FSK-speidere møtes
jevnlig på tvers av
grupper. Korpsets
medlemmer er stolte
av å være med i FSK

Blir sett i
sammenheng
med komplimenteringa av NSFs
verktøykasse.

VIDERE PLAN

Planlegges våren
2009.

Etablere
speiderkoloni
som fast innslag på
Skjærgårds Music
and Mission

Vurdert, men ikke
gjennomført.

KS vurderer å gå
bort fra dette tiltaket.
Er usikker på om det
er egnet for å komme
nærmere målet.

Etablere årlige
rovertreff.

Har så langt blitt sett
i sammenheng med
kurshelga.

KS mener at
kurshelgen skal
dekke dette behovet
også fremover.

Gjøre nettsidene til et Har ikke blitt
nyttig og dynamisk
prioritert
verktøy for alle
så langt.
korpsets medlemmer.
FSK eller FSKgrupper omtalt i
Speideren og på
speiding.no minst 4
ganger i året.

FSK har blitt omtalt
2 ganger i Speideren
og 4 ganger på
speiding.no.

Den nye sekretæren
har fått en viktig
rolle i dette arbeidet.

Korpsstyret fortsetter
være bevisste på
dette og grupper
oppfordres til å
sende inn bidrag. Ses
også i sammenheng
med egen webpublisering.
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MÅL TILTAK STATUS 2007-08 VIDERE PLAN
MÅL TILTAK STA2007-08 VIDERE PLAN
Toårsmelding 2007-08 for Korpsstyret i Frikirkens Speiderkorps.
Korpstinget 13.-15.februar 2009, Arendal

MÅL
TILTAK
TROSOPPLÆRING Legge til rette for
systematisk
Trosopplæring er en bibelopplæring i
speidergruppene.
naturlig del av
aktiviteten i korpsets
grupper og det er
god
tilgang til tilpasset
materiell for ulike
aldersgrupper.

STATUS 2007-08
KS vurderte ulike
opplegg i 2006 og
2007. Lagt på is
foreløpig.

VIDERE PLAN
KS vurderer om dette
tiltaket vil bli
gjennomført.

Utvikle to nye
merker innen
bibelkunnskap og
menighetstilhørighet.

Tidligere sekretær
har utarbeidet to
merker. De har vært
på utprøving og skal
bearbeides noe
videre.

Merkene blir godkjent
i nær framtid.

Legge ut nye
andakter på nettsidene hver måned.

Dette arbeidet
opphørte i midten av
2007.

KS vurderer at
andaktssamlingen på
weben er ganske
rikholdig og at
ytterligere
utvidelse kan vente.
Den
vil bli supplert med
linker
til andre gode
andaktsressurser.

Etablere ressursside
på nettsidene for
utveksling av ideer
og erfaringer rundt
speidergudstjenester
og Scouts Own.

Ikke påbegynt ennå.
Ulike sider ved en
slik ressurs er
drøftet i KS.

Ikke avgjort.
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Lage et
andaktsmerke der
speideren skal
forberede og holde 2
andakter for de andre
speiderne.

Ikke påbegynt ennå.

Ikke avgjort.

MÅL TILTAK STATUS 2007-08 VIDERE PLAN

MÅL
TILTAK
LEDERUTVIKLING Utdanne 5 nye ledertrenere i korpset.
Lederne i FSK er
kompetente og
dyktige.
Alle korpsets tropper
har førerpatruljer og
patruljearbeid.

STATUS 2007-08
Gro Vehus og
Halldis Flekken ble
nominert av FSK og
har startet opp LTK
2008-09.

VIDERE PLAN
Ytterligere 2-3
personer vil bli
utfordret til å delta
ved neste mulighet.

Gi korpsets ledere og Kurs for ledere og
rovere tilbud om kurs rovere arrangert i
i korpsregi hvert år.
forbindelse med
Korpstinget 2007,
Kurshelga 2007,
Kurshelga 2008 og
Korpsleiren 2008.

Fortsette å tilby kurs
og seminarer på
korpsting, korpsleir
og kurshelg. Ønsker
å få flere deltagere
på kurshelgen.

Utvikle
ledertreningsmoduler
med fokus på
speiding som tjeneste
i menigheten.

Blir sett i
sammenheng med
forespørsel frå NSF
om utvikling av
kursmodul i kristen
trening.
Programutvalget
har fått oppgaven,
men ikke hatt
kapasitet ennå.

Programutvalget vil
få i oppdrag å
arbeide videre med
dette.

Tilby kurs om
førerpatruljer og
førerpatruljearbeid.

Kortkurset "sats på
førerpatruljen" holdt
på korpsleiren.
Karen Johanne
Strømstad invitert til
å holde seminar om
bl.a. patruljearbeid
på korpstinget ’09.

KS vil fortsette å
fokusere på dette
gjennom kurs og
gruppebesøk. KS vil
vurdere om det kan
være aktuelt å
arrangere peffkurs
for grupper som
ikke har tilbudet i
sine kretser.
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Oppfølging og
Ikke påbegynt ennå.
veiledning til grupper
som vil satse på mer
patruljearbeid.

Tilbudet må
konkretiseres
nærmere av KS. Er
avhengig av at
grupper etterspør
tilbudet.

Toårsmelding 2009 – 2010
for Korpsstyret i Frikirkens Speiderkorps
Innledning
Frikirkens Speiderkorps driver et stort og flott arbeid blant barn og unge i Norge. Over 1000
medlemmer møtes ukentlig på møter i lag, patruljer, tropper og flokker fra Rognan i nord til
Kristiansand i sør. Korpsets hovedoppgave er gjennom vårt speiderarbeid å bevare og vinne
korpsets medlemmer for Gud, orientere dem om vårt kirkesamfunn og føre dem inn i
menighetslivet. Dette arbeidet lar vi prege av speidingens fire kjerneverdier: friluftsliv,
vennskap, samarbeid og opplevelser.
I toårsperioden vi har lagt bak oss er historiens første FSK-vandrersamling gjennomført, og to
viktige
medlemmer for FSKs historie har mottatt FSKs nyopprettede æreskniv.

Styrer og utvalg
Korpsstyret:

Korpsleder:
Visekorpsleder:
Styremedlem:

Varamedlem:

Marianne Knudsen, Sarpsborg FSK
Erik Grøtnes, Vågsbygd FSK
Eli Johanne Sørlie Eiksund, Trondheim FSK,
permisjon våren 2010
Karen Elise Espeland, Fredrikstad FSK
Nils Tore Augland, Songdalen FSK
Mette Hansen, Fredrikstad FSK, trakk seg ut av
styret etter styremøte i februar 2010

Valgkomitè:

Leder:
Medlem :
Medlem :

Sveinung Eiksund, Trondheim FSK
Gro Anita Vehus, Arendal FSK
Trygve Grana, 2. Kristiansand FSK

FriBu-styret:

Representant:
Vara:

Marianne Knudsen, Korpsleder
Karen Elise Espeland, Fredrikstad FSK
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Programutvalg:

Medlem :

Sveinung Eiksund, Trondheim FSK

Korpsets fond:

Kasserer :
Revisor :

Rolf Øystein Andersen, Arendal FSK
Torbjørn Sundsdal, Arendal FSK

Speiderkonsulent 75%:

Børge Greaker, Sarpsborg FSK

Korpsstyrets arbeid:
Det er holdt 10 styremøter i perioden. Av disse var 8 med gruppebesøk og 2 telefonmøter. I
alt har 9 grupper fått besøk fra korpsstyret.
Dato
27.-29.03.2009

Gruppe
GRIMSTAD FSK SJØ
10 års jubileumsfest lørdag kveld og speidergudstjeneste søndag i
Grimstad frikirke. Besøk av Jarle Skullerud, daglig leder i FriBU.

08.-10.05.2009

SONGDALEN FSK.
Felles ledersamling for Songdalen og Vågsbygd. Gudstjeneste i
Songdalen frikirke.

18.-20.09.2009

SULA FSK.
Ledersamling med kortkurset ”Sats på førerpatruljen” v/ Sveinung
Eiksund.Gudstjeneste søndag i Sula frikirke.

27.-29.11.2009

PORSGRUNN FSK
Speidergudstjeneste.

05.-07.02.2010

SARPSBORG FSK
Deltok på gudstjeneste.

09.-11.04.2010

VÅGSBYGD FSK og KRISTANSAND FSK
Traff ledere på lørdagskveld, og deltok på gudstjeneste i Kristiansand
Frikirke.

17.-19.09.2010

AKLAND FSK
Åpning av Speiderplassen og deltagelse på 15 årsfest.

13.- 14. 11.2010 1.

BRUNLANES FSK.
Deltagelse på Speiderfest søndag kveld. Besøk av Odd Arild Nessa,
daglig leder i FriBU.

01. 12.2010
15. 12.2010

Telefonmøte
Telefonmøte (planlagt)
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Styret har jobbet med 80 saker (31+49). Handlingsplanen har vært et godt arbeidsredskap for
oss i styret og gitt retning i arbeidet. De viktigste sakene styret har arbeidet med i perioden er:
• Frikirkens Speiderkorps Æreskniv er etablert. Den er så langt delt ut til to medlemmer; Siri
Sandåker (direktemedlem) og Bjørn Harald Hamre (Lørenskog FSK).
• Korpsleir 2012. Leiren vil bli i Trøndelagsregionen og Trondheim FSK vil bidra som
teknisk komitè. Korpsstyret jobber fortsatt med å finne leirsjef og bemanne leirkomitèen.
• Handlingsplanen 2011 – 2015.
• Korpstinget 2011.
• Økonomi – AIR 2 og samarbeid med FriBU angående støtteordninger fra LNU.
• Speiderkonsulentstillingen. KS har i omorganiseringsprosessen i FriBU-staben arbeidet for å
beholde speiderkonsulentstillingen i 75% sentralt. Dette har KS fått gjennomslag for.
• Integrert forkynnelse. Samarbeidsprosjekt med KFUK/KFUM, FA og MS. Komite Speiding
har også vært orientert igjennom prosessen. Her har det blitt utarbeidet andaktsopplegg som
på ulike måter er tettere integrert med speideraktiviteter enn det man vanligvis opplever.
Prosjektet er i sluttfasen og flere av oppleggene er nå publisert på speiderprogram.no
(KFUK/KFUMs ”speiderbase”). Planen videre er å tilpasse oppleggene til publisering på
speiderbasen.no. Sveinung Eiksund representerer Frikirkens Speiderkorps i dette arbeidet.
• Kurshelg. På grunn av problemer med å bemanne programutvalget har korpsstyret ikke hatt
kapasitet til å arrangere Kurshelg i 2009 eller 2010. I tillegg har det vært vanskeligere enn
forutsatt å rekruttere nye ledertrenere i korpset.
• Rovertreff. Korpsstyret har ved to anledninger bidratt til å få i gang roversamlinger, men
dette har man foreløpig ikke lykkes med.
• Vandrersamling. Fredrikstad FSK tok utfordringen fra Korpsstyret, og arrangerte FSK sin
første Vandrersamling.
Viser ellers til oppsummering av handlingsplanen 2007-11 nedenfor.
Andre organisasjoner:
Frikirka & FriBu
Forholdet til FriBU har vært preget av endringsprosessen i FriBU-staben og skifte av daglig
leder. Daglig leder i FriBU har deltatt på to korpsstyremøter i perioden. Representanter fra
FSK har deltatt på:
• PAM i 2009 og 2010 ved speiderkonsulenten.
• FriBUs strategikonferanse 2010 ved korpsleder og speiderkonsulent.
• FriBUs landstyremøter
• Ekstraordinært landsstyremøte i 2010
• Nettverkssamling for FriBU-ansatte i 2010.
Speiderarbeid i FSK har ved flere anledninger vært presentert i Budbæreren.
Norges Speiderforbund
Representanter fra FSK har deltatt på:
• Speidertinget 2010 v/Marianne Knudsen (korpsleder) og Karen Elise Espeland (Fredrikstad
FSK). I tillegg var Bjørn Harald Hamre, Lørenskog FSK, ordstyrer på Speidertinget 2010.
Johanne Prestegård, 2. Kristiansand FSK ble valgt inn i speiderstyret for perioden 2011-13.
Marianne Knudsen (Østre Østfold krets og FSK) ble valgt inn i representantskapet i
Speidernes fellesorganisasjon.
• Deltakelse KL/KS i 2009 og 2010: Marianne Knudsen, korpsleder.
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• NM i Speiding 2009 med 3 FSK- patruljer; 2. Kristiansand FSK (2), Trondheim FSK
• NM i Speiding 2010 med 5 FSK- patruljer; 2.Kristiansand FSK (2), Rognan, Fredrikstad og
Porsgrunn.
FSK har vært synlige i Speideren og speiding.no.

Program – en kort skildring av arrangement og aktiviteter i regi av FSK
Korpsting i Arendal 13.-15.februar 2009:
Arendal FSK var teknisk arrangør. Det var 33 stemmeberettige og 4 gjester (Generalsekretær i
NSF Karen Johanne Strømstad, daglig leder i FriBu Jarle Skullerud, synodeformann Arnfinn
Løyning, og tidligere speidersekretær Camilla Røed). Det ble arrangert et diskusjonstorg der
flere deltok ivrig på de ulike postene. Haldis Flækken og Gro Anita Vehus holdt kurset
”Veiledning og lek” for deltagerne.
Stand på Visjon 15 – 19.07.2009:
Lørenskog FSK og speiderkonsulenten samarbeidet om stand på Visjon. De ble utfordet av
Visjon-komiteèn til også å tilby et aktivitetsopplegg for 10-12 åringene på Visjon, noe de tok
på seg på strak arm.
Ledertreff på Landsleir UTOPIA 04-11.07.2009:
Det ble arrangert Ledertreff for 70 FSK-ledere på landsleiren 2009.
Rovertreff på Utopia 04.-11.07.2009
Lørenskog FSK var arrangør av rovertreff for 21 rovere.
Stand på Visjon 20.-24.07.2010:
Speiderkonsulenten og Karen Elise Espeland hadde ansvaret for standen.
Regional vandrersamling i Fredrikstad 17.-19. 09.2010.
Den første regionale vandresamlingen i FSKs historie ble gjennomført 17.- 19. September
2010 med Fredrikstad FSK som arrangør. Korpsstyret har jobbet med å gjennomføre
tilsvarende samlinger i øvrige regioner, men har foreløpig bare lykkes i østre region.
Samlingen ble godt mottatt, og det var 70 deltakere fra 5 FSK-grupper.
Korpsstyret ønsker at dette kan bli årlige arrangement.
Grupper og medlemsutvikling
Antall medlemmer har vært relativt stabilt på rundt 1000 medlemmer de siste årene. I 2010
ble 2 grupper lagt ned etter en tid som passive; Tønsberg FSK og Volda FSK. I 2010 ble
Arendal FSK endret fra aktiv til passiv.
Ingen nye FSK-grupper ble startet i perioden.
Pr 31.12.2008
Antall grupper: 18 aktive, 6 passive
Betalende medlemmer: 1105
Pr 31.12.2009
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Antall grupper: 18 aktive, 6 passive
Betalende medlemmer: 992
Pr 31.12.2010
Antall grupper: 17 aktive, 5 passive.
Betalende medlemmer: 907
Det er 11 nye ledere som har blitt registrert godkjent i perioden. Disse er fra 3 ulike grupper.

Økonomi
Felles økonomisystem med FriBU
Etter forrige korpsting (2009) ble det vedtatt at FSK skal benytte økonomiske tjenester fra
FriBU, og at FSK kan benytte FriBUs konto til daglig drift. FriBU betaler regninger etter at
de er attestert, og fører i utgangspunktet regnskap for våre arrangement. Vi står likevel fritt til
å føre regnskap for de arrangement vi ønsker, og levere et sluttbilag til FriBU.
FSKs konto i FriBU systemet gjøres opp årlig i midten av desember (utlignes mot
fondskonto). FriBu fører regnskapet løpende, og FSK får enkelt ut nåværende status sett opp
mot budsjett. Økonomien gjennomgås kvartalsvis.
Bedre enn budsjett
Styret har brukt mindre penger på reise og administrasjon enn budsjettert. Dette skyldes at
styremedlemmene har kunnet foreta billige reiser til styremøtene på grunn av geografisk
plassering. Det er hyggelig å ha en romslig økonomi, og dette er penger som vil komme FSKs
medlemmer til gode senere.
Korpsets fond
Fondskontoen er FSKs oppsamlede midler som kan benyttes til større arrangementer. I
perioden 2009-2011 har vi ikke benyttet fondskontoen. Dette fordi vi benytter FriBU kontoen
til løpende utgifter, og fordi vi ikke har hatt behov for ekstra midler.
AIR 2 og FriFond midler
FSK var representert som observatør under behandling av AIR midler 2009. Vi kom med
gode innspill som ble lagt vekt på, selv om vi ikke hadde stemmerett. De fleste av våre
innspill til AIR 2 midler kom med på lista. I 2010 kom LNU (Landsrådet for Norges barneog ungdomsorganisasjoner) med nye regler om fordeling av midler. FSK arbeider sammen
med FriBU om utformingen av nye retningslinjer.
Sluttord
Korpsstyret er stolt over all tid som blir lagt ned i speiderarbeidet i de ulike menighetene. Det
blir gjort en flott jobb! Samtidig har alle grupper sine utfordringer på ulike måter. Da er det
viktig å tenke på alle flotte samtaler vi har med speiderne, gode bålopplevelser, gode minner
fra speiderleirer, vennskap som blir skapt og alle speiderne som får oppleve mestring i løpet
av en speidertur.
Det viktigste formål er å gjøre speiderne kjent med Jesus og føre dem inn i menigheten.
Derfor er det viktig at vi er frimodige på dette, og husk å legge speiderarbeidet frem for Gud i
bønn, og husk at Guds løfter til oss: ”Legg
din veg i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn.” (Salme 37,5)
Guds velsignelse over alt speiderarbeid i FSK!
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Statusrapport for arbeidet med handlingsplanen 2007‐11:
MÅL: VEKST
FSK er en organisasjon i vekst. Det er attraktivt for Frikirkens menigheter å starte speiderarbeid.

TILTAK

STATUS 2007-08

STATUS 2009-10

Tilby informasjons-samling og
kurs til menigheter som vurderer å
starte speiderarbeid.

Forrige sekretær var på turne til
menigheter sammen med FriBU i
2007 og 2008.

Informasjons- og
Presentasjonsstand på minst to
nasjonale eller regionale Frikirke
eller FriBU-arrangement årlig.
Tilby startpakke for å lette
administrasjon og informasjon for
nystartede og eksisterende grupper.
Artikkel om speidere eller
speiderarbeid i Budbæreren minst
6 ganger i året.
Utarbeide materiell til bruk for å
rekruttere medlemmer,
eksempelvis bilder, tekster, maler
til trykksaker og logoer i korrekte
former.

Stand på Visjon 2007 og 2008.
Deltok med presentasjon på FriBu
strategikonferanse 2007.

Speiderkonsulenten har hatt
uformelle samtaler med personer i
noen menigheter angående
oppstart av speiderarbeid.
Stand Visjon 2009 og 2010.
Sekretær deltatt på PAM 2009 og
2010.

Ble startet opp i 2007, men ble lagt
på is i påvente på verktøykassa for
GL frå NSF.
7 ganger i 2007 og 7 ganger i
2008.

Verktøykassen fra NSF erstattet
startpakka. FSKs lederhåndbok er
supplerende til denne.
4 ganger i 2009.
4 ganger i 2010.

Ikke påbegynt ennå, men NSF har
utarbeidet materiell som kan
benyttes også av våre grupper.

NSF har utarbeidet mange
relevante hjelpemidler. Derfor
har det ikke blitt vurdert som
nødvendig med egne FSKartikler.
Speiderkonsulenten har jobbet
med muligheten for familiespeiding
i FSK.
Speiderkonsulenten har
utarbeidet materiell for å
arrangere ”speiderbursdag”.
Materiellet finnes på nettsidene.

MÅL 2: KORPSIDENTITET
FSK-speidere møtes jevnlig på tvers av grupper. Korpsets medlemmer er stolte av å være med i FSK

TILTAK

STATUS 2007-08

Korpsleir i Nord-Norge i 2008.

Leiren ble på Dvergsnestangen.

Arrangere ledertreff på landsleiren
i 2009.
Etablere speiderkoloni som fast
innslag på Skjærgårds Music and
Mission
Etablere årlige rovertreff.
Gjøre nettsidene til et nyttig og
dynamisk verktøy for alle korpsets
medlemmer.
FSK eller FSK-grupper omtalt i
Speideren og på speiding.no minst
4 ganger i året.

STATUS 2009-10
Ledertreff på Utopia 2009.

Vurdert, men ikke gjennomført.

Ikke gjennomført.KS har vurdert at
tiltaket ikke var egnet til å nå
målet.
Rovertreff på Utopia 2009.

Har ikke blitt prioritert så langt.

Ny nettside er under planlegging i
samarbeid med FriBU.

FSK har blitt omtalt 2 ganger i
Speideren og 4 ganger på
speiding.no.

FSK- grupper/ FSK- speidere har
blitt omtalt 2 ganger i Speideren i
2009, og 3 ganger i 2010. En gang
på speiding.no i 2009 og en gang i
2010.
Det er opprettet FSK – profil på
Facebook.
Regional vandrersamling i
Fredrikstad 2010.
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MÅL: TROSOPPLÆRING
Trosopplæring er en naturlig del av aktivitetene i korpsets grupper og det er god tilgang til tilpasset materiell for
ulike aldersgrupper

TILTAK

STATUS 2007-08

STATUS 2009-10

Legge til rette for systematisk
bibelopplæring i speidergruppene.
Utvikle to nye merker innen
bibelkunnskap og menighetstilhørighet.
Legge ut nye andakter på
nettsidene hver måned.

KS vurderte ulike opplegg i 2006
og 2007. Lagt på is foreløpig.

Deltatt i prosjektet Integrert
Forkynnelse sammen med
KFUK/KFUM, FA og MS.
Merkene er slått sammen til ett,
og heter Omtanke og rettferdighet.
Finnes på speiderbasen.no
KS vurderer at andakts-samlingen
på weben er ganske rikholdig og at
ytterligere utvidelse kan vente. Den
er supplert med linker til andre
andakts-ressurser.
To forslag ligger ute. Vil bli
supplert videre.

Etablere ressursside på
nettsidene for utveksling av ideer
og erfaringer rundt
speidergudstjenester og Scouts
Own.
Lage et andaktsmerke der
speideren skal forberede og
holde 2 andakter for de andre
speiderne.

To merker utarbeidet av tidligere
sekretær. Skal bearbeides noe
videre.
Dette arbeidet opphørte i midten
av 2007.

Ikke påbegynt.

Ikke påbegynt.

Eksisterende fordypningsmerker
på speiderbasen.no vurdert som
tilstrekkelig.

MÅL: LEDERUTVIKLING
Lederne i FSK er kompetente og dyktige. Alle korpsets tropper har førerpatruljer og patruljearbeid.

TILTAK

STATUS 2007-08

STATUS 2009-10

Utdanne 5 nye ledertrenere i
korpset.

To deltagere startet på LTK 200809

Gi korpsets ledere og rovere tilbud
om kurs i korpsregi hvert år.

Kurs for ledere og rovere
arrangert i forbindelse med
Korpstinget 2007, Kurshelga 2007,
Kurshelga 2008 og Korpsleiren
2008
Vurderte samarbeid med NSF om
utvikling av kursmodul i kristen
trening. Ble ikke videre-ført.
Kortkurset "sats på førerpatruljen"
holdt på korps-leiren.

Ingen utdannet så langt.
KSarbeider med å finne
kandidater.
Kurs og seminarer på korpstinget
2009. Ikke gjennomført kurshelg i
2009 og 2010 pga vansker med å
bemanne programutvalget.

Utvikle ledertrenings-moduler med
fokus på speiding som tjeneste i
menigheten.
Tilby kurs om førerpatruljer og
førerpatruljearbeid.

Oppfølging og veiledning til
grupper som vil satse på mer
patruljearbeid.

Ikke påbegynt ennå.

KS anbefaler kurset 2:2 for alle
grupper. Ligger på fribu.no.
Kortkurset ”sats på førerpatruljen” ble gjentatt på ett
gruppebesøk i 2009. Foredraget er
lagt ut på nettsidene.
KS har fulgt opp en konkret
forespørsel med foredraget ”sats
på førerpatruljen”.
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Sak 2.4: Fredtun
FREDTUN FOLKEHØYSKOLE, STAVERN.
TREÅRSMELDING TIL SYNODEN, 2008-2010
1. STYRE - RÅD - REVISOR
1.1
STYRET
Styret for Fredtun Folkehøyskole bestod i 2010 av 9 medlemmer: 5 oppnevnt av skoleeier, 2
oppnevnt av personalet og 2 elevrepresentanter. Rektor er styrets saksforbereder og sekretær.
Eiers representanter ble alle valgt for en tre-årsperiode av synodemøtet høsten 2008.

EIER
Bernt Ove Bjørgsvik - leder (2008-11)

1.v. Britt Løvgren

(2008-11)

Bjørn Angell - nestleder

(2008-11)

2.v. Jan Tanggaard

(2008-11)

Osvald Bakke

(2008-11)

Hilde Vadseth

(2008-11)

Katrine Gabrielsen

(2008-11)

Blant annet pga geografisk spredning har det vært vanskelig å få samlet alle til våre
styremøter. Følgelig har eier stort sett vært representert med tre faste medlemmer samt
1.vararepresentant.

PERSONALET:
Audun Kristiansen
Bente Gjeterud
Svein Lund

(2009-2011)
(2008-2010)
(2010-2012)

ELEVER
Marte Sumstad Artved
Per Eigil Aalborg
Jon Bolkesjø Rokne
Torunn Melnes

(2009/10)
(2009/10)
(2010/11)
(2010/11)

vara. Birgit S Larsen
(2009-2011)
vara. Svein Lund
(2008-2010)
vara. Kari Marie Lo-Flostad (2010-2012)

*Elevenes representanter velges for ett år av gangen med funksjonstid 1.11.-31.10.

STYRETS SAKSFORBEREDER/SEKRETÆR: REKTOR
Johan Sandstad
1.2
ARBEIDSUTVALG (AU)
Styrets arbeidsutvalg består av styreleder, nestleder og rektor.
1.3
RÅD
Organisasjonenes folkehøgskoleråd.
Bernt Ove Bjørgsvik
v. Bjørn Angell
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1.4
REVISOR
Revisjonsfirma KPMG a/s, Larvik.

2. PERSONALE 2010
Navn:

Tilsatt/Stilling:

Rektor
Inspektør

Johan Sandstad
1987 Rektor fra høsten 2008.
Jostein Tvedten
2005 Lærer H2O. Inspektør. Perm fra
1.8.2010
Hilde Stavnem Børud
2007 Lærer Teater. Inspektør fra
1.8.2010
Kontor
Tore Stensrød
2000 Økonomileder
Else Skaalbones
2001 Sekretær
Vedlikehold
Svein Lund
1999 Driftsleder vedlikehold/teknisk
Kjøkken/Internat Jan Alstad
1993 Husholdsleder. Pensjonert fra 1.6 2010
Turid Gilberg
1969 Kjøkkenleder.
Kari Marie LoFlorstad 2008 Vikar kjøkkenleder fra april 2010
Stian Sørsdal
2001 Husholdsleder fra 1.6.2010
Kari Ekvall
2000 Husholdsassistent m/renholdsansvar
Mona G Jernæs
2007 Husholdsassistent m/internatansvar
Bente Gjeterud
2000 Husholdsassistent (sluttet 15.6.2010)
Lise Kjennbakken 1985 Husholdsassistent
Sølvi Nilsen
1995 Husholdsassistent (sluttet 15.8.2010)
Edny Eliasen
2007 Husholdsassistent
Marianne Alstad 2007 Husholdsassistent
Lela Nordstrøm
2010 Husholdsassistent
Undervisning
Birgit S Larsen
1987 Lærer Musikk
Anne T.Godtfredsen 1977 Lærer Søm
Mari Braut Johansen
1993 Lærer Volontør Kenya. Perm. fra
1.8.2010
Arvid Tollisen
1995 Lærer Idrett (permisjon, sa opp
31.7.2010)
Audun Kristiansen 2007 Lærer Puls-Idrett (fast fra 1.8.2010)
Svenn H. Furfjord 1980 Lærer Kunst/Interiør/Design
Kristin O Alvarez 2009 Lærer Volontør Ecuador
Per Andreas Ringsby
2004 Lærer Kickboksing. Fra 1.8.09
Daniel S Sørensen 2010 Lærer H2O (vikar)
Arne Aasland
2010 Lærer Musikk fra 1.8.2010
Therese Vadem
2010 Lærer Kunstfag fra 1.8.2010
Pål Tvedt
2008 Lærer Musikk 2/Ansv Band-team
Bibliotek
Morten Hannestad
Vi har som mål å tiltrekke oss og beholde de best kvalifiserte medarbeiderne på alle aktuelle
fag- og ansvarsområder. Et annet mål har vært å øke andelen av Frikirkemedlemmer i vår
stab, selvsagt forutsatt at de faglige kvalifikasjonene også er til stede.

3. KURSDRIFTEN
Kurstyper og elevantall 2002-2008:
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År

Kursbetegnelse

2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010

Hovedkurs vår
Hovedkurs høst
Kortkurs
Sum
Hovedkurs vår
Hovedkurs høst
Kortkurs
Sum
Hovedkurs vår
Hovedkurs høst
Kortkurs
Sum
Hovedkurs vår
Hovedkurs høst
Kortkurs
Sum
Hovedkurs vår
Hovedkurs høst
Kortkurs
Sum
Hovedkurs vår
Hovedkurs høst
Kortkurs
Sum
Hovedkurs vår
Hovedkurs høst
Kortkurs
Sum
Hovedkurs vår
Hovedkurs høst
Kortkurs
Sum

Forklaring: Faktiske elever:
Tilskuddselever:
Årselever:

Faktiske
Tilskuddselev
elever
er
88
67
216
371
67
96
283
448
96
104
198
398
104
96
91
292
92
78
195
365
71
101
217
389
99
110
169
378
106
109
247
462

94
72
207
373
72
99
243
415
99
107
182
388
107
99
90
297
94
80
195
369
73
103
217
393
101
110
163
374
106
110
247
463

Årselever
47.0
36.0
9.27
92.27
36.0
49.5
10.2
95.7
49.5
53.5
6.2
109.2
53.5
50.0
4.01
107.5
47
40
7.23
94.23
36,5
51,5
5,94
93,94
50.5
55
8.57
114.07
53
55
9,21
117.21

De som har gått på de forskjellige kursene.
Noen elever gir dobbelt tilskudd pga av funksjonshemninger som krever
ekstra tilrettelegging, derfor kan dette tallet være noe over faktisk elevtall.
Tallet på årselever regnes ut etter en tabell som er avhengig av kursets
varighet og antall deltagere. Det er dette tallet skolen får tilskudd etter.

3.1
SØKER OG ELEVSTATISTIKK
Søkere og elever til hovedkurset de siste årene, fordelt på kjønn:
År
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08
Søkere 305
375
280
303
320
307
229
Elever
96
89
67
96
104
96
78
Gutter
22
20
16
33
32
28
26
Jenter
74
69
51
66
72
68
52
Søker/
3.2
4.2
4.2
3.2
3.1
3.2
2.9
Elever

08/09
274
101
37
64
2,7

09/10
335
110
40
70
3.05

10/11
337
109
47
62
3,01
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Tabellen viser en gledelig utvikling de siste årene. Økningen i antall tilskuddselever fortsatte
også i 2010. I tillegg til en generelt god trend for folkehøyskolen, tror vi at de siste par års
utviklingsarbeid på Fredtun er en årsak til at vi har fått vår del av denne økningen.Søkersituasjonen i folkehøyskolen var også i 2010 svært god, med full utnyttelse av kapasiteten.
Hvordan rekrutteres elever til folkehøyskolen?
Et spennende og godt produkt er den viktigste forutsetningen for god rekruttering. Her er fag,
boforhold, kosthold, studieturer, engasjert personalet og godt miljø helt vesentlige faktorer. Et
bevisst arbeid med disse tingene er viktig for å få nye elever. Rykter sprer seg fort i våre
dager, både til familie og venner, og ikke minst gjennom de nye sosiale mediene.
1. Skolens nettside
Selv et godt produkt må markedsføres, og her ser vi at nettsida vår betyr aller mest. Den fikk i
desember 2010 en helt ny utforming, med en tilhørende facebookside. Den er å finne på
www.fredtun.no eller www.stavernfhs.no .Effekten på søkertallet var merkbar (En økning på
50% pr 1. februar, fra 2010 til 2011). Vi har folk i staben med kompetanse og interesse for IT,
noe som er en forutsetning for å ha en levende nettside.
2. Folkehøyskolenes Informasjonskontor
Det gjøres et godt arbeid sentralt med felles søkerside for folkehøyskolene. Den har gjort det
enklere for den enkelte søker å finne fram til aktuelle fag og skoler, og har i stor grad erstattet
felleskatalogen på papir. Informasjonskontorene sørger også for felles annonsering,
presentasjon av skolene på utdanningsmesser og i avisbilag i for eksempel Aftenposten.
3. Bytte av navn og logo.
Fra 1. juni 2011 bytter Fredtun navn til Stavern folkehøyskole Fredtun. Denne
navneendringen er allerede inne i rekrutteringsarbeidet for neste skoleår. Vi tror at navnet
Stavern vil kommunisere bedre enn det mer interne Fredtun.
4. Tilstedværelse på store ungdomsarrangementer
Det er viktig for oss som kristen skole å være synlig der mange kristne ungdommer samles. Vi
er repr. på store arrangementer som Impuls, Skjærgårdsfestivalen og aktuelle KriK-stevner.
5. Annonsering etc
Effekten av annonser er nok blitt vesentlig mindre pga internett. Men for å vedlikeholde en
bevissthet over tid, og hos andre målgrupper, har vi også annonsert noe.
3.2
LINJEPROFILEN.
Fredtuns skoletilbud for 2010 framstår med følgende 10 linjer:
Bevegelse og Natur
Scene,Kunst,Design
Global Connection
* ”Puls” Friluftsliv
* Teater
* Volontør Kenya
* ”H2O” Vannsport
* Musikk
* Volontør Ecuador
* Kickboksing
* Søm og Skredderi
* World Class
* Kunst/Interiør/Design
World Class er et tilbud til internasjonale studenter. De siste to årene har vi kjørt det som et
stort valgfag, slik at også disse elevene har fått være ordinære elever på de andre linjene.
Studietur/ekskursjoner på linjene.
I inneværende år er dette våre studieturmål:
Kenya
H20; Puls; Søm, KID,
Volontør Kenya
Ecuador
Volontør Ecuador
Berlin, Praha, Wien, Leipzig; Musikk; Teater
London
Teater
London
Musikk

Marich Pass; Nakuru; Eldoret;
Malindi
Samarb. m/Misjonsalliansen
Linjespesifikt opplegg
Studietur
Studietur
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Thailand / Dublin
Kickboksing
Treningsleir / Turneringer
Våre studieturer er sterkt forankret i linjas faglige opplegg. Økonomiske og miljømessige
kostnader ved bl.a. lange flyreiser tilsier at vi må ha høyt fokus på varige holdningsmessige
mål for turene, for at det moralske regnestykket skal gå opp.

3.3
Linje

ELEVTALL PÅ LINJENE
År/antall
År/antall
2005/2006 2006/2007
Søm / Skredderi
13
8
Kunst/Int/Design
Musikk
9
8
Teater
13
12
Puls-Idr/Friluft
18
18
H2O-Vannsport
Kickboksing
Volontør Kenya
Volont.Ecuador
*

År/antall
2007/2008
10
24*
13
12
12
-

År/antall
År/antall
År/antall
2008/2009 2009/2010 2010/2011
10
10
7
11
7
33*
25*
24*
10
10
13
17
14
17
11
9
11
15
15
9
13
8
15

Inkl. (Musikk2, Skjærgårdsteam Compass, Team Walking)

Linja Volontør Kenya hadde få elever, disse ble overført til Vol. Ecuador, som fikk 15 elever.
Puls, H2O og Kickboksing nådde opp mot sine maksimumstall. Musikk er også en stor og
god linje. Teater har kapasitet til å ta inn flere elever. Det samme gjelder Sømlinja og Kunst,
Interiør, Design-linja, som i år ikke er økonomisk bærekraftige, med 7 elever på hver linje.
Kjønnsfordelingen
Et gledelig forhold er at andelen av gutter i elevflokken er økende. I 2010/11 har vi over 40%
gutter, det høyeste tallet vi har hatt på minst 25 år. Bla. Forsvarets inntaksregler gjør at flere
gutter søker folkehøyskole. Vi får uttelling for det på linjer som Kickboksing, H2O og Puls.
3.4
VALGFAG
To av ukedagene på timeplanen er fylt med 2 timers valgfag. Vi tror at fag som Keramikk,
Foto, Fugler, Squash, Nyheter, Tro og Tvil, Russland, Maling, Skoleavis, Kickboksing, Dans
og mange andre av våre valgfag gir elevene muligheter for å utfolde nye sider av seg selv.
I enkelte perioder med mye reising på linjene er det utfordrende å gjennomføre valgfagplanen.
For å få gjennomført valgfagene bruker vi også elevstipendiatene noe.
World Class (Norsk for Internasjonale studenter)
Dette regnes som et stort 6 timers valgfag. I 2010/11 har vi elever fra mange land, 4 fra USA,
2 fra England og èn fra følgende land: Sveits, Kroatia, Sør-Korea, Columbia, Bolivia,
Afganistan og Irak. De to sistnevnte er her pga et samarbeid med Barnevernet i Larvik, om
bosetting av mindreårige enslige asylsøkere (flyktninger), et samarbeid som ble initiert av
Inkluderingsdepartementet. Det tok litt tid å avklare deres status, men de har nå et opplegg der
de også følger norskundervisningen i Larvik VO. De har status som folkehøyskoleelever.
3.5
SEMINARER/PROSJEKTER/FELLESTURER
Folkehøyskolen har 6 dagers uke, og vi har funnet ut at den beste måten å organisere
lørdagsundervisning på er å arrangere hovedsakelig praktiske, opplevelsesbaserte seminarer.
I løpet av et skoleår vil elevene ha fått med seg bl.a. følgende seminarer: ”Stomp”, ”Mølen”,
”President for a day”, ”Eventyr / Teater”, ”Studiestart”, ”Identitet”, ”Capture the flag”,
”Larviksløpet” og seminarer knyttet til globalt solidaritetsarbeid.
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I løpet av skoleåret gjennomfører vi også noen fellesprosjekter med alle elevene. I år har vi
hatt et sceneprosjekt over 3 dager i januar. I april gjennomfører vi en innsamlingsaksjon til
samarbeidsprosjekter i Kenya og Ecuador.
Med så mye fokus på linjene og deres turer, er prosjektuker, seminardager og fellesturer
viktige for å etablere et godt folkehøyskolemiljø, også på tvers av linjene.

3.6
KORTKURS 2008
Følgende kurs har vært arrangert:
2010
Årselever
PAM
3,81
Kickbokser-kurs
2,39
Kenya-kurs
3,01
Totalt
9,21
Samarbeidet med Frikirka om Predikant og Arbeidermøtet (PAM) er en hjørnestein i vår
kortkursdrift. Fredtun er svært takknemlige for at kirkesamfunnet årlig legger dette
etterutdanningskurset til Fredtun og overlater en så stor del av opplegget til skolens folk.
Kickbokserkurset ble mulig å arrangere fordi vi har tilsatt en lærer innenfor fagfeltet. Det har
vært arrangert som leir her også tidligere, men er først i år blitt en del av Fredtuns totale
kortkursprofil, godt forankret i skolens fagplaner for øvrig.
Det samme kan sies om sommerens Kenyakurs, der skolens brede kompetanse på Kenyas
land og folk kom ca 25 kortkurselever til gode gjennom bla. en studietur til Øst-Afrika.
3.7
STATISTIKK OVER GODKJENT ELEVANTALL 1998-2008.
År
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010
88
105.5
108
Hovedkurs 95.0 93.0 95.5 83.0 85.5 103.0 103,5 87
6.14 13.0 8.84 9.3 10.2 6.2 4.01 7.2
5,9
8.57
9,21
Kortkurs
Sum
101.1 106.0 103.8 92.3 95.7 109.2 107,5 94.2 93,9 114.07 117,21
Tallet er snittet av elevtall for vår og høst og har en stigende tendens, noe som gjør at vi kan
regne med et økt elevbasert tilskudd i årene framover.
Tilskuddstallet vårt beregnes nemlig ut fra et snitt av de 3 foregående år. Det er fortsatt en
utfordring å handtere en stor elevflokk med forholdsvis lite tilskudd.

4. FOLKEHØGSKOLENS SITUASJON
4.1
REKRUTTERINGSGRUNNLAG.
19-åringer, som har fullført videregående skole, er fortsatt den viktigste rekrutteringskilden
for folkehøyskolen. I de siste årene har andelen av 19-åringer i folkehøyskole vært stabilt høy.
Vi utfordres også til også å ta inn17-18 årige elever som har droppet ut av videregående før
tiden. Her er rekrutteringspotensialet stort, men mange elever fra denne gruppen vil gi en del
utfordringer som bør utløse utvidet tilskudd.
4.2
SKOLESLAGETS RAMMEVILKÅR.
Tilskuddet til folkehøyskolene har de siste par årene vært relativt forutsigbart, noe som er en
viktig forutsetning for økonomistyringen på skolene.
Politisk har også skoleslaget forholdsvis bred støtte for tiden; dette skyldes bl.a. at så mange
som 12 % av 19-åringene for tiden søker seg til skoleslaget. At politiske myndigheter også
tenker på samfunnsnytten av folkehøyskolene, er et godt signal.
4.3
TILTAK I FOLKEHØYSKOLEN
NTNU-rapport
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I 2010 kom den første større forskningsrapporten om folkehøyskolen, etter en undersøkelse i
NTNUs regi. Rapporten ble lansert på en folkehøyskolekonferanse i november 2010.
Samarbeid mellom NKF og NF
Forholdet mellom organisasjonene til de kristne (NKF) og de frilynte (NF) skolene er svært
godt. De har samlokalisert sine sekretariater i Oslo og driver et felles informasjons-arbeide.
Det gjelder feks felleskatalogen og søkersiden for alle folkehøyskolene på nett.
3D-veiledning
Flere av folkehøyskolene, kristne og frilynte, har vært med i et elevveiledningsprosjekt de
siste årene. Det tar ser for seg de tre dimensjonene veiledningen i folkehøyskolen bør ha:
 Lengde, framtidig perspektiv
 Bredde, her og nå, interesser, hobbyer, relasjoner.
 Høyde, dimensjonen oppover, livstolkning
Byggesteiner
NKF har utviklet et opplegg for det sosialpedagogiske arbeidet i internatet. Heftet heter
”Byggesteiner”, og er tenkt som en hjelp i hustimer/internatmøter rundt på skolene.

5. FREDTUNS SITUASJON
5.1.

HOVEDKURSENE

Søkning.
Fredtun har stort sett det samme rekrutteringsgrunnlaget som skoleslaget ellers. Vi kan dele
dem inn i tre grupper, hvorav den første er størst.
A. 19-åringer etter videregående.
Denne gruppa utgjør over 80 % av elevene våre. Den kan rekrutteringsmessig deles inn i tre:
 Ungdommer med bakgrunn i Frikirken (ca 10 % av alle elevene)
 Unge med bakgrunn i annen type kirkelig eller kristen organisasjon (ca 30 %)
 Unge uten bakgrunn fra kirkelig eller kristen organisasjon (ca 40%)
B. 17-18-åringer med 1 el. 2 år i videregående.
Denne gruppa utgjør ca 10 % av Fredtuns elever. Vi har satt som krav at de skal fylle 18 i
løpet av skoleåret.
C. Utenlandske elever
Disse utgjør også ca 10% av elevene, og har både geografisk, kulturelt og religiøst en nokså
uensartet bakgrunn. I år har vi elever fra USA, Canada, England, Sveits, Irak, Sør-Korea,
Afghanistan, Colombia og Bolivia. Vi har årlig ca 50 søkere til disse plassene, og har lagt
vekt på kulturelt mangfold i gruppa. Samtidig som vi tar hensyn til returbarhet etter skoleårets
slutt.

Godt miljø
Fredtun har alltid fått svært gode tilbakemeldinger på elevmiljøet. Vi har en bevisst faglig
profil som tilfører felles opplevelser innenfor f.eks musikk og teater. Vi har linjer som
vektlegger omsorg og solidaritet i parksis. Begge disse elementene er med og preger
skolemiljøet.
Fredtun er også kjent for en åpen og inkluderende holdning, der bl.a. skillet mellom religiøs
og kulturell bakgrunn brukes bevisst for å bygge ned motsetninger. Elever med kristen
bakgrunn lærer å møte medelever fra andre miljøer med åpenhet og respekt. Samtidig som
elever uten bakgrunn fra kristne miljøer, får møte kristen ungdom og oppleve at forutinntatte
holdninger endres. I en tid med så mye frykt og fordommer overfor en religiøs virkelighet, ser
vi på dette som et veldig viktig arbeid.
Fredtuns kristne profil
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Fredtun eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, og føler som sådan en sterk forpliktelse til
å være tydelig på hva vi står for. Vi er veldig fornøyd med å være en del av en
ungdomssatsning som har ”bygging av åpne fellesskap” som hovedmål. (Jfr FriBu`s
valgspråk.) I forhold til elevgruppen vår har vi følgende fokus:
 Elever med frikirkebakgrunn får en økt bevissthet om kirkesamfunnet de tilhører. De
skal også utfordres til å være tydelige på hvor de står og finne en inkluderende måte å
kommunisere troen til andre.
 Elever fra annen kristen/kirkelig bakgrunn får et møte med frikirken, samtidig som de
kan bringe inn erfaringer fra andre kristne sammenhenger i vårt skolemiljø.
 Elever uten kristen/kirkelig bakgrunn får gjennom skolens ansatte og medelever et
møte med en praktisk kristendom, der et kristent menneskesyn gjennomsyrer
skolehverdagen og der spørsmål knyttet til tro og livstolkning får en naturlig plass.
Konkret manifesterer skolens kristne profil seg gjennom våre daglige felles morgensamlinger,
våre møter (størsteparten av elevene møter opp hver gang) og bibel/samtale-grupper.
Vi pleier også å markere skoleårets start, og i fjor også avslutning, med at alle elevene går til
gudstjeneste i den lokale frikirke. Elevene deltar også på det årlige Kristi Himmelfartsstevnet.
Møtene våre er preget av aktiv deltagelse fra elevene selv, gjennom vitnesbyrd, forbønn og
lovsang. Vi bruker andaktsholdere fra forskjellige kristne sammenhenger. I tillegg til at
Frikirkens egne forkynnere er godt representert, har vi hatt besøk fra UiOs bibelskole i Skien,
Gå Ut-senteret og lokale andaktsholdere. For svært mange av våre elever representerer disse
møtene et åndelig fellesskap som de setter stor pris på, og som gir dem frimodighet til å leve
ut sin tro i møte med ikkekristne medelever. Mange av våre elever, også frikirkens egne, er
veldig bevisste på den evangeliseringsrollen de har overfor sine medelever.
Vårt ønske er at eleven våre skal finne like gode åndelige fellesskap der de kommer når
skoleåret er slutt, ofte til en av de store studentbyene.
5.2
VIDEREUTVIKLING AV HOVEDKURSET
Fredtun har et fagtilbud som for tiden slår godt an i målgruppa. Søkertallet for 2011/12 gir
gode indikasjoner på dette. Derfor er det heller ingen nye linjer under planlegging. Noen av
linjene vil i stedet bli videreutviklet, både på innhold, bemanning og utstyrssiden.
H2O, Puls og Kickboksing trekker mange søkere, uten å ha brukt mye midler de siste årene på
oppdatering av trenings- og idrettsutstyr. En fortsatt høy profil på disse linjene er ønskelig og
forutsetter noe investeringer på utstyrssiden.
Musikklinja har vist seg svært bærekraftig, uten de store investeringene både på utstyr og
lærerbemanning. På grunn av sikker elevtilgang og linjas betydning i skolemiljøet, er musikk
nå et satsningsområde for Fredtun. Høsten 2010 ansatte vi en musikklærer til, samt at vi
etablerte et enkelt lydstudio i skolens lokaler. Fra høsten 2011 får vi nok en musikklærer
(begge med bakgrunn fra Frikirken) og har planer om et mulig samarbeid mtp å etablere et
profesjonelt lydstudio på skolen.
Teaterlinja har svært gode lokaler i skolens nybygg fra 2009. Linja vil bli videreført i sin
nåværende form. Linjas oppsetninger har fått gode tilbakemeldinger, både fra foreldre, gjester
og lokalpresse.
De to volontørlinjene, Kenya og Ecuador, ble ikke fylt opp sist år. Vi slo dermed linjene
sammen til Volontør Ecuador, som med 15 elever gjennomførte volontørtjeneste i Ecuador.
Vi har valgt å videreføre begge tilbudene neste skoleår, og søkertallene nå tyder på at det er
godt elevgrunnlag for dette.
Våre to håndtverkslinjer, Kunst,Interiør , Design og Søm & Skredderi sliter med å nå max
elevtall. Vi tilbyr disse linjene også i 2011. Muligheter for sammenslåing av linjene og øvrig
utnyttelse av lærerne kan være med å gjøre tilbudet bærekraftig, selv om maks-tallet ikke nås.
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Vi ønsker også å øke ressursen til valgfag, og imøteser med glede 2012, da elevtilskuddet vil
gi noe større timeressurs. De siste årene har vi vært litt for avhengig av elevenes velvilje og
stipendiatenes medvirkning for å få valgfagplanen til å gå opp.

5.3
KORTKURS
Fredtun arrangerte altså i 2010 tre kortkurs:
a. Frikirkens Predikant og arbeidermøtet.
Et samarbeidskurs mellom Fredtun Folkehøyskole og Frikirken. Årlig arrangement i snart 30
år. Fredtun står for 25% av undervisningen samt kursansvaret.
b. Reisekortkurs til Kenya
14 dagers studiereise i Kenya (Nairobi, Kisumu og kysten) i juni, samt 2 dagers forkurs i april
og 1 dags etterarbeid i oktober. 25 deltagere fra 28 til 68år. Skolens lærere hadde
kurslederansvar og 100% av undervisningen.
c. Kickbokserkurs
Fredtuns egen lærer hadde drøyt 25 % av undervisningen samt hele kursansvaret. Ellers
innleide instruktører.
5.4
SOMMERDRIFT/ARRANGEMENTER
Som man kan se av regnskapet blir sommerdriften på Fredtun mer omfattende for hvert år.
Fjorårets sommersesong så slik ut:
Mai
13. Frikirkens misjonsstevne
22.-24. Nettverkskirken – stevne
28.-30. Fredtuntreff for 40-års jubilanter
28.-30. Sportsklubben STAG – Minnehall Cup
Juni
01.-04. Frikirkens Predikant- og ArbeiderMøte
04.-06. Frikirkens barneleir
04.-06. ”Jenter på Kyststien” – overnatting
08.-10. Dagsbesøk av foreninger
11.-13. Muligheter for overnatting
14.-18. NELFO – kurs for elektrolærere
15. Dagsbesøk av forening
18.-20. Norges kickboxing forbunds sommerleir
21.-25. Peter Belsviks fotballskole
23.-27. Skedsmo karateklubb – sommerstevne
25.-28. Foreningen For Bibel og Bekjennelse - sommerstevne
Juli
01.-04. Norges karateforbund - sommerleir
05.-11. Muligheter for overnatting
13.-18. Liv & Vekst – Misjonsforbundets sommerstevne
21.-25. Visjon 10 – Frikirkens familiestevne
26.-01. Støtteforeningen for kreftsyke barn – Ferie Med Mening
August
02.-08. Jar menighet – konfirmantleir
11.-15. GOFest10 – Ungdom i Oppdrags sommerstevne
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16.-20. Oslo prosti – konfirmantleir
20.-22. Elevstevne for tidligere elever ved Fredtun
Fra 2012 til 2016 har vi skrevet kontrakt med Baptistsamfunnet om deres årlige storsamling.
Dermed får vi fire svært store arrangementer (ca 1000 deltagere) rett etter hverandre i juli, noe
som vil ha store logistiske fordeler, som alle arrangementene kan dra nytte av. Men som også
øker kravet til bemanning.
En så aktiv sommersesong stiller større og andre krav til oss enn folkehøyskoledriften. Både
fordi volumet i perioder er svært stort og fordi kvalitetskravene er stadig økende i alle ledd.
Siden sommeren også er tid for ferieavvikling for vårt faste personale, er behovet for
ekstrahjelp stort, både på kjøkken og renhold.
Også på vaktmestertjenester og administrasjon kreves det mer i sommersesongen, noe som
gjør at vi har valgt å tilsette èn vaktmester til før sommeren 2011. Vedkommende skal også
kunne avlaste noe på administrasjon inn mot enkeltarrangement.
5.5
CATERING
Fredtun Catering drev også i 2010 meget godt. I mai/juni hadde vi et bytte av daglig leder, da
mannen som bygde opp cateringvirksomheten vår, Jan Alstad, gikk ut i pensjon. Dette byttet
har gått smertefritt, og vi får fortsatt gode tilbakemeldinger på kvaliteten.
Vi tror at omsetningen nådde et maksimum i 2009, og har pr i dag ingen intensjoner om å øke
omsetningen ytterligere. Noe også regnskapet for cateringen fra i fjor indikerer.
Vi ønsker fortsatt å drive en god og omfattende cateringdrift, men vil i framtida satse mer på
det som var cateringens utgangspunkt, nemlig å utnytte ledig kapasitet på kjøkkenet.
Dermed vil hovedfokuset vårt være elevene og sommerstevnene. Forhåpentligvis vil dette
ikke gå mye ut over nettofortjenesten av cateringvirksomheten.

6. UTVIKLINGSARBEID.
6.1
SELVEVALUERING SOM KONTINUERLIG PROSESS.
Alle folkehøyskolene er pålagt å dokumentere en kontinuerlig evaluering av skolen. Dette
synliggjøres i en årlig rapport til Utdanningsdirektoratet innen 1.juni, og følges opp ved
tilsynsbesøk. Fredtun har fått god tilbakemelding for sitt selvevalueringsarbeid.
Evalueringen baserer seg bl.a. på
 Elevenes tilbakemeldinger, skriftlig 2 ganger i året og gjennom faste
evalueringssamtaler.
 Personalets vurderinger, i personalråd, ukentlige personalmøter, lærernes
sluttevaluering.
 Styrets medvirkning, ved for eksempel to elevrepresentanter i styret.
 Frikirkens evaluering, kommer fram gjennom Synodestyrets tilsyn og fyldige
rapporter i tilknytning til disse. Synodeformannen årlige møter med hele elevflokken.
Den pålagte selvevalueringsrapporten er blitt et nyttig verktøy i Fredtuns utviklingsarbeid, og
danner hver høst utgangspunkt for endringer i forkant av et nytt skoleår.
6.2
PERSONALET
Gjennom Norges Kristelige Folkehøgskolelag (NKF) får personalet tilgang til mange aktuelle
kurs. Sist år hadde vi to lærere på ”Kurs for nytilsatte i folkehøyskolen”. Vår nye
dataansvarlige deltok på Informasjonskonferansen i NKF og i mars sendte vi en ansatt på
NKFs ”Kurs for internatledere”. Vår inspektør er i ferd med å ta kurs i ”Veiledning”.
For hele personalet har vi lagt opp til en del seminardager i løpet av skoleåret 2010/11. Planen
for disse dagene ser slik ut:
Tirsdag 24. august
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Tema: ”Mål og Visjon for Fredtun”
M/ Tor Grønvik fra NKF, Styreleder Bernt Ove Bjørgsvik og Synodeformann Arnfinn
Løyning.
Mandag 11. oktober
Tema: ”Kommunikasjon og Myter”
Harald Schøien, med erfaring fra arbeid med kommunikasjon og konflikt i Den Norske Kirke.
Tirsdag 4. januar
Tema: ”Danning. Hva betyr det i 2011?” Ped.konsulent Odd Haddal fra NKF
Mandag 28. februar
Tema: ”Ungdom, kropp, mat og selvbilde” V/ Repr fra Ungdomspsykiatrisk i Vestfold
Tirsdag 26. april
Tema: ”Inspirasjonsseminar” v/Torolf Nordbø
6.3
PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPROSJEKTER
Vi er inne i en konsolideringsfase, der vi ikke har nye fagtilbud på planen, men er opptatt av å
utvikle de eksisterende linjene våre:
Teaterlinja: Fikk i 2009 helt ny teatersal, og vesentlig bedre arbeidsforhold.
Musikklinja: I løpet av to år vil vi utvikle den mer i retning av en studio og band-linje. Nye
lærerkrefter har gitt oss mulighet til å etablere vårt eget studio.
Idrett/Friluftsliv trenger et utstyrsmessig løft på trening og styrke. Dette er planlagt for neste
skoleår.
Volontør Kenya var et nytt tilbud i 2008, og kom ikke i gang i 2009. Vi tar likevel sikte på å
videreføre volontørlinjene. Søkningen for 2011/12 tyder på at interessen er der.

7. ØKONOMI
7.1
REGNSKAP
Regnskapene de siste årene fram til 2009 viste underskudd. For 2009 ble dette imidlertid
snudd til et overskudd. Overskuddet skyldes i første rekke et høyt husleietilskudd fra
Utdanningsdirektoratet. Regnskapet for 2010 er spesielt all den tid netto salg av bolig og tomt
er inntektsført, mens bare deler av reinvesteringen av midlene er utgiftsført. Salgene utgjør kr.
3.042.500, mens resten av overskuddet på kr. 3.565.000 skyldes høyt husleietilskudd også i
2010.
Tabell for elevavhengig tilskudd:
År
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

Godkj.elevtall
Tilskuddstall

117.21
98.56

113,9
95,9

101,1
104,1

106.0
113,4

103.4
112.1

92.3
107.0

95.7
103.5

109.2
100.6

107,5
97.1

94.2
99.1

93,9 114.07
104.1 103.65

Tilskuddselevtall for 2010 regnes som snittet av godkjent elevtall 2006/07/08.
Tilskudd fra Frikirken
Skjemaet nedenfor viser Frikirkemenighetenes tilskudd til Fredtun de ti siste årene.
År
Sum

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
383945 417228 441612 461301 453360 464202 496528 525219 539.885 580.875

Fredtun er takknemlig for det gode tilskuddet Frikirken gir til driften av folkehøyskolen,
gjennom den enkelte menighets overføringer til kirkesamfunnets fellesarbeid.
7.3
OPPUSSING AV GAMLE INTERNAT
Det nye internatbygget med Teateravdeling som sto ferdig i 2009 aktualiserte behovet for en
større oppussing av de gamle internatene. Pga en del år med negative regnskapstall, var mye
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nødvendig vedlikehold satt på vent. Det var også en forutsetning at en slik renovering ikke
burde finansieres gjennom ytterligere lånopptak.
I 2010 har følgende renoveringstiltak blitt gjennomført/iverksatt:
 Oppussing av matsal mai 2010
 Oppussing av stuene i hovedbygget mai 2010
 Renovering av internat Tunheim 1 ½ høsten 2010.
 Renovering av internat Tunheim 1 vinteren 2011
(Planen er å gå videre på Tunheim 2 høsten 2011,og Fredvang vinteren og våren 2012)
En god del av arbeidet er utført på dugnad av frikirkefolk fra Moss og Brunlanes menigheter.
Fredtun Folkehøyskole er svært takknemlig for innsatsen deres og ikke minst det
engasjementet de viser for Frikirkens egen skole.
I forbindelse med oppussing av internatene har vi mottatt gaver fra elevlaget, som har
delfinansiert nye møbler til elevstuene. Fredtun vil også rette en takk til laget, som består av
tidligere elever, for gaven og for et imponerende engasjement for skolen.
7.4
NYTT LAGERBYGG
Behov for lagerplass, lokalisert primært på ett sted, gjorde at vi i 2010 også oppførte et større
lagerbygg, med innvendige fasiliteter til bruk under sommersesongen, for campinggjester.
7.5
SALG AV EIENDOM
Både lagerbygg og renovering av internat har kunnet foregå uten låneopptak. Dette skyldes
det faktum at vi i 2010 har solgt et par eiendommer. Den tidligere rektorboligen ble solgt
tidlig på året, mens en tomt som for oss representerte død kapital ble solgt sommeren 2010.
For å kunne sluttføre renoveringen av våre internater vurderer vi også å selge vår eiendom i
Minnehallveien, en eiendom som ligger utenom skolens område, og som i sin tid ble kjøpt for
å dekke behovet for personalboliger. Dette behovet er nå vesentlig mindre.

8. FRIKIRKEN OG FREDTUN
Fredtun folkehøyskole er Frikirkens største enkeltstående ungdomsarbeid, inn mot både
frikirkeungdom, ungdom fra andre kristne miljøer og ikke minst ungdom uten noen kristen
bakgrunn.
Svært få kristne folkehøyskoler har en så tett forbindelse til sin eier, som Fredtun.
En årsak til dette er selvsagt at Fredtun er møtested for mange av Frikirkens store
arrangementer. Men vi har også inntrykk av at selve folkehøyskoletanken, med alle de
muligheter den innebærer til personlig, sosial og åndelig vekst hos ungdom, har en viktig
plass hos mange Frikirkefolk.
Ikke minst viser denne støtten seg i det betydelige økonomiske tilskuddet som skolen mottar
årlig fra Frikirken. Også vårt nye internat med teatersal og klasserom som ble innviet i januar
2009 ble for en stor del (ca 50%) finansiert av midler fra kirkesamfunnet. Fredtun er svært
takknemlig for dette gode og store håndslaget til vår drift.
Økt andel Frikirkemedlemmer i staben på Fredtun.
Det er viktig for vår tiknytning til Frikirken at folk med bakgrunn i kirkesamfunnet også vil
delta i arbeidet i det ungdomsarbeidet som Fredtun representerer. Derfor er det er en glede å
kunne konstatere at vi pr 2011 har flere frikirkemedlemmer i kollegiet enn på 25 år. De siste 4
årene har vi faktisk ansatt 5 Frikirkemedlemmer i faste stillinger på skolen, 4 lærere og èn
vaktmester.
8.1

FREDTUN SOM MØTESTED.
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Fredtun er den viktigste møteplassen for Frikirkens store samlinger. Hvis Frikirken har et
fysisk, geografisk hjerte, så finnes det for veldig mange Frikirkefolk på Fredtun (Det er
kanskje bare Hedmarktoppen folkehøyskole som kan vise til en like tett forbindelse mellom
skole og kirkesamfunnets medlemmer).
Dette viser seg blant annet i antall Frikirkearrangementer som legges til Fredtun. Noen av de
arrangementene som har vårt her de siste 3 årene er:
 Frikirkens misjonsstevne
 Taiwan-treff
 Predikant og Arbeidermøtet
 Frikirkestevne Kristi Himmelfartsdag
 Barneleir
 Visjon
 Menighetshelger
 Creative
 Samling for Frikirkens styrer
 Synodemøtet (nov 2008, 2011)
Fredtun Folkehøyskole er svært glad for denne tette tilknytningen, og ønsker å være bevisst på
de forpliktelser dette gir oss som skole; til både å være tydelige på hvem vi er, og gjøre vårt
for at kontakten med kirkesamfunn og menigheter blir så god som mulig.
8.2
ELEVREKRUTTERING FRA FRIKIRKEN
Elever som rekrutteres fra Frikirken har som sagt ligget relativt stabilt de siste 20 årene på litt
over 10%. En skulle selvsagt ønske at dette tallet var noe høyere, men disse elevene er
bevisste på sin kirketilhørighet og har en viktig funksjon i det kristne miljøet på Fredtun. Som
elever på sin egen skole, blir de også medarbeidere i det store ungdomsarbeidet som Frikirken
driver gjennom Fredtun folkehøyskole.
8.3
TILSYNSBESØK
Synodeformannens tilsynsbesøk på Fredtun er blitt en god arena for dialog og samarbeid om
skole og kirkesamfunn. Arnfinn Løyning, alene eller sammen med Leif Gunnar Sandvand, har
gitt verdifulle bidrag i forhold til både personale og elever i så måte. Rapport som skrives i
etterkant danner grunnlag for videre arbeid i personalet og styret med å kvalitetssikre
skoledriften og kontakten mellom eier og skole.
Vi er stolte over å arbeide i et kirkesamfunn med ledere som både kommuniserer godt med
ungdom og som har tro på folkehøyskolen som arena for både åndelig og menneskelig vekst.
8.4 KONTAKTEN MED MENIGHETENE
Hva kan Fredtun gjøre:
 Sende ut informasjons-materiell, til alle menighetene
 Være til stede der Frikirkeungdom samles (Creative, Get Focused, Krik, Skjærgårds)
 Være godt synlig på Frikirkestevner på Fredtun.
 Jobbe med å holde en generelt høy Frikirke-profil
 Elevgrupper kan besøke menighetenes ungdomskvelder
 Faste nyhetsmailer fra Fredtun til alle menigheter og virkegrener.
Hva kan Frikirka gjøre:
 Ta med seg et Fredtunfokus tilbake til menigheten etter opphold på skolen.
 Pastor formidler infomateriell i menigheten.
 Link til Fredtun på menighetens hjemmeside.
 Gjør nyhetsbrev fra Fredtun kjent i menighetene, også på hjemmesiden.
85







Send menighetens barn/unge på Barneleir, Visjon, Creative på Fredtun.
Invitere elevgrupper/linjer fra Fredtun til ungdomsarrangementer i menighetene.
Gi stipend til unge i menigheten som vil gå på Fredtun.
Virkegrenene kan legge sine reiseruter innom skolen
Invitèr og bruk Fredtuns personale i menigheten.

9. FRA FREDTUN TIL STAVERN FOLKEHØYSKOLE FREDTUN
Som varslet i forrige årsmelding, har vi arbeidet en tid med tanken på å bytte navn på skolen.
Synodestyret i Frikirka ga oss i 2010 klarsignal til å endre fra Fredtun folkehøyskole til
Stavern folkehøyskole Fredtun. Offisielt vil denne endringen skje fra 1.juni 2011, men i
forhold til elevrekrutteringsarbeidet, har vi allerede brukt nytt navn fra desember 2010.
Implementeringen av nytt navn og logo har gitt en del ekstra kostnader til annonsering,
tilstedeværelse på div arrangementer pluss innkjøp av en del effekter.
I forbindelse med navneendringen fikk vi også ny logo og ny nettside. Til sammen har disse
endringene gitt rekrutteringen vår et løft, slik at søkertallet pr 1.februar 2011 er over 50 %
høyere enn året før. Vi velger likevel å tro at hovedgrunnen til den gode søknaden er at flere
har oppdaget hvor bra skoletilbudet vårt er, og at linjene våre er attraktive.

10. UTFORDRINGER
10.1 KONSOLIDERE ØKONOMIEN
Pga store regnskapsunderskudd i noen år, samt et lavere tilskuddelevtall, har vi vært nødt til
både å øke prisene og kutte kostnader, også på lønn, de siste to årene. Kombinert med salg av
eiendom, har dette styrket egenkapitalen og bedret likviditeten vår. Samtidig har vårt fysiske
elevtall økt, slik at det elevbaserte tilskuddet vil være økende de neste 2-3 årene. Dette
innebærer at vi nå kan tillate oss en forsiktig økning av kostnadene. Dette gjelder særlig på
vedlikehold, inventar, utstyr og lærerlønninger, som har ligget lavt de siste par årene.
Det er fortsatt behov for å styrke egenkapitalen, så moderasjon er fortsatt en forutsetning.
10.2 VEDLIKEHOLD / INVESTERINGER
Følgende vedlikeholdstiltak/investeringer er planlagt i neste tre-årsperiode:
1. Fullføre oppussing av Tunheim
Skal være avsluttet før Synodemøtet (16.11.).
Finansiering: salg av eiendom. Gjennomføring: 2011
2. Oppussing av Fredvang
Vil skje etter samme plan som for Tunheim.
Finansiering; salg av eiendom, evt egenkapital. Gjennomføring: I løpet av jan – april
2012.
3. Gamle Fredvang
Vil fortsatt stå et par år til. Riving tidligst høsten 2012. Vi trenger bygget til elever før
oppussingen av Fredvang er gjennomført. Noe vedlikehold vil være nødvendig, maling
rom, vinduer, rep av takrenner etc. Kostnader og finansiering ved riving må utredes.
Finansiering: Vedlikehold over driftsbudsjett, riving som egen sak (eventuelt låneopptak)
Gjennomføring: Vedlikehold vår 2011, riving tidligst høst 2012.
4. Nye brannslanger
Pålegg om utskifting av brannslanger i internatene. Kostnaden forsøkes fordelt over flere
år. Finansiering: Egenkapital. Gjennomføring: Tunheim byttes ut 2011, Fredvang i 2012.
5. Vinkelveien 5
Personalbolig med fuktig kjeller. Må dreneres rundt huset. Prosjektet må utredes nærmere.
Gjennomføring: Tidligst 2013
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6. Energiøkonomisering
Finansiering: Normalt over egenkapital, større tiltak låneopptak, søknad husleiekapital
Gjennomføring:
I 2011:
 Lokal beredning av varmtvann i Fredvang og Undervisningsbygg (prosjektets
totale kostnader må utredes før tiltaket iverksettes)
 Ombygging ventilasjon nybygg
 Isolering av rør, pumper og ventiler
 Temperatursenkning i U.bygg
 Varmepumper i Hovedbygg og Nesjarheim utredes og kalkuleres
I 2012 – avhengig av resultater fra utførte arbeider og kalkyler i 2011:
 Varmepumper nevnt over og i nybygg
 Lokal beredning i Hovedbygg
 Styring av ventilasjon garderober Nesjarheim

7. Ombygging i driftsbygg
a) ”Sommerkjøkken”
Flytte vaktmesterens kontor i driftsbygget og bruke det frigjorte arealet til ”kjøkken” og
lager (med kjøleskap, frys, komfyr) for leietakerne. Kostnader ved flytting er ikke utredet,
men forventes ikke å bli store.
Finansiering: Driftsbudsjett og egenkapital. Gjennomføring: vinter 2011
b) Nytt kjølerom
Nytt kjølerom hovedsakelig for sommersesongen med inngang fra bakkeplan ved
søppelrommet. Kostnadene utredes.
Finansiering: Egenkapital. Gjennomføring: vinter/vår 2011
c) Vaskeriet
Flytte 2 store vaskemaskiner fra Tunheim/Fredvang til vaskeriet for å få en mer effektiv
drift spesielt om sommeren. Prosjektet vil innebære noe omlegging av elektrisk og
vann/avløp. Finansiering: Driftsbudsjett. Gjennomføring: vinter 2011

8. Nesjarheim
a) Garderobeanlegg og dusjer
Anlegget må oppgraderes. Omfang av arbeidene og kostnader må utredes. Tidsplan må
vurderes i forhold til dette.
Finansiering: Egenkapital eller låneopptak. Gjennomføring: tidligst høsten 2011
b) Scenegulvet
Gulvet må slipes eller plateslås.
Finansiering: Driftsbudsjett. Gjennomføring: vår 2011
c) Gymsalgulvet
Gulvet har etter hvert fått endel huller som må utbedres.
Finansiering: Driftsbudsjett. Gjennomføring: vår 2011

9. Biler
a) Minibuss – 8 seter
Det er svært hensiktsmessig med en slik bil som kan kjøres på vanlig sertifikat.
Finansiering: Egenkapital eller låneopptak. Gjennomføring: høst 2011
b) Varebil til catering bl.a.
Finansiering: Egenkapital eller låneopptak. Gjennomføring: 2012

10. Kjøkken
Kjøler til vakuum-maskin Mattilsynet har krav til maks tid for nedkjøling av varm mat til en
fastsatt temperatur. Utstyr for nedkjøling er kostbart. Investeringen vurderes i 2012.
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Pga store vedlikeholdsbehov, har styret vært opptatt av bemanningssituasjonen innenfor
denne sektoren. Vi har derfor gått til det skritt å ansette en vaktmester til fra 1.mars 2011.
10.3. SIKRE GOD ELEVTILGANG
Gjennom bevisst arbeid med skolens fagtilbud, kvaliteten på undervisningen og aktiv
rekruttering av gode medarbeidere vil vi sørge for at Stavern folkehøyskole Fredtun framstår
som en attraktiv skole også i framtiden.
Effektiv markedsføring er en forutsetning for at vårt gode tilbud skal bli kjent i ungdomsgruppa. Vi vil prioritere en levende og aktiv nettside, gode presentasjoner på
folkehøyskolenes fellessider, samt gjøre oss bruk av sosiale medier. Dette kan godt skje på
bekostning av annonser og mer tradisjonell markedsføring.
10.4. VIDEREUTVIKLE SOMMERDRIFTEN
Vi har vokst oss store i utleiemarkedet, særlig på sommerstid. Dette gir oss stadige
utfordringer knyttet til plass, logistikk og bemanning. Siden de største arrangementene er
kontraktfestet for flere år, ser vi ut til å ha nådd ”the point of no return” på dette feltet. En del
av investeringene som er nevnt i meldingen er dermed ikke til å unngå. Forhåpentligvis vil de
også komme folkehøyskolen til god, både som fasiliteter og ved økte inntekter på sommeren.
Også på bemanningssiden er sommeren en utfordring. Vi håper at tilsetting av ên vaktmester
til, med utvidede oppgaver inn mot leietagere, vil kunne avlaste noe for de som har hatt mest
arbeid med sommersesongen de siste årene. Å sikre gode sommerhjelpere på kjøkken og
renhold er en årlig utfordring.

11. AVSLUTNING OG TAKK
Fredtun Folkehøyskole, heretter altså Stavern folkehøyskole Fredtun, vil også i fortsettelsen
ha folkehøyskoledrift som sitt hovedfokus. Men like viktig er vår funksjon som møtested for
Frikirkefolk, gjennom stevner, leire og kurs i kirkesamfunnets regi. På begge disse punktene
er vi fortsatt i tråd med visjonen til de som startet skolen i 1921.I tillegg til disse to områdene,
vil vi fortsatt drive Fredtun Catering, for å støtte opp økonomisk under den primære driften.
Fredtun har de siste årene hatt fokus på å øke rekrutteringen, utvikle skoletilbudet og komme i
gang med helt nødvendig vedlikehold. At dette skulle skje samtidig som den økonomiske
situasjonen skulle bringes under kontroll, har vært utfordrende. Når vi nå har en økt
rekruttering og en bedre økonomisk situasjon, fortjener skolens personale en stor takk. En
fersk personalmiljøundersøkelse viser at personalet har et sterkt eierforhold til Fredtun, syns
de har et svært meningsfult arbeid og setter stor pris på sine kolleger og ledere.
Styret for Fredtun Folkehøyskole vil også få uttrykke en takk til ledelsen i kirkesamfunn og
virkegrener for godt samarbeid og støtte også i siste 3-årsperiode. Og ikke minst en takk til
menighetene og det enkelte Frikirkemedlem for forbønn og uvurderlige økonomiske bidrag til
Fredtun, via overføringene til Frikirkens fellesarbeid.

Stavern folkehøyskole Fredtun, 31.mars 2011

Bernt Ove Bjørgsvik (styreleder)

Johan Sandstad (rektor)
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Sak 2.5: Nordtun HelseRehab

Styrets beretning
2008

Styret
Styret har hatt følgende sammensetning:
Jostein Gilberg
Turid Myrvang
Berner Larsen
Per Emanuelsen
Marie Helgesen

leder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Randi Myrvang Næss
Geir Olav Hjertaker
Einar Arthur Kilvik

varamedlem
varamedlem
varamedlem

Synodemøte (generalforsamling) i Frikirken 6 -11. november valgte nytt styre som fikk slik
sammensetning:
Per Emanuelsen
styreleder
Aud Angell
styremedlem
Aksel Olsen
styremedlem
Inger Stokstad
styremedlem
Berner Larsen
varamedlem
Ellen Jensen
varamedlem
De ansatte valgte som sine representanter:
Trond Dragland
Artur Øvreås

styremedlem
varamedlem

Ved konstituering 5.desember ble
Aud Angell valgt til nestleder i styret.

Daglig leder Arvid Reindal har vært
sekretær for styret. Styret har hatt 4
møter og behandlet 45 saker.
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Belegg
Som spesialisthelsetjenesteinstitusjon tilbyr vi opptrening, rehabilitering og mestringskurs for
ulike brukergrupper. I perioden har Nordtun gitt tilbud til 722 personer. Disse hadde i snitt et
opphold på ca 23,6 døgn, slik at det totale antall døgn i 2008 var 17079, ca. 88 % belegg.
Statistikken viser også at vi har de fleste av pasientene fra Nordland fylke, 693 pasienter
(96%) De resterende 29 pasienter kom fra: Finnmark (6), Troms (18), Sør-Trøndelag (2),
Vest-Agder (1), Østfold (2)
Innleggelser fra sykehus var på 56 %(406), mens innleggelser fra primærhelsetjeneste
utgjorde 44 % (316).
Av regionens sykehus var fordelingen slik:
UNN
2 pasienter
Nordlandssykehuset:
344 pasienter
Helgelandsykehuset:
56 pasienter
I tillegg hadde vi pasienter innlagt fra St. Olavs Hospital (2),Ullevål (1), Sunnaas (1)

Alders -og kjønnsfordelingen vises i denne tabellen.
Alder
Menn
Kvinner
0 – 29 år
3
0
30 – 39 år
0
8
40 – 49 år
13
12
50 – 59 år
34
57
60 – 69 år
53
109
70 – 79 år
64
180
80 – + + år
48
135
Ukjent
3
3
SUM
218 (30,2%)
504 (69,2%)

Sum
3
8
25
91
162
244
183
6
722

Brukere med sykdommer innenfor diagnosene ortopediske, revmatiske og rygglidelser
utgjorde ca 81 % av belegget. Brukere med sykdommer i sirkulasjonssystemet (hjerte og
lunge samt slag) utgjorde 12,6 %. Vi arrangerte 3 kurs for tinitus pasienter i 2007. Kursene
gjennomføres i samarbeid med hørselssentralen ved Nordlandssykehuset og HLF-Nordland.
Kursene får gode tilbakemeldinger fra deltakerne. I tillegg gjennomførte vi 2 kurs for
kreftpasienter. Dette ble gjort i samarbeid med NLSH og intresseorganisasjoner.
Pasienter 2008 i forhold til ytelsesavtale RHF
Reellt
Reellt
Anbud
Antall
Ytelse nr
pas
Antall døgn Antall pas
1. Ortopedisk opr.
2. Store inngrep eller
omfattende behandling
3. Inflam Revmatiske lidelser
4. Ikke inflam. Lidelser
5.Hjerneslag
6.Hørsel
Kreftprosjekt

Anbud

Differanse

Antall døgn

pas

døgn

438

10739

455

11375

-17

-636

55
30
120
36
28
15

1386
688
2838
921
327
180

50
30
100
50
30

1250
750
2100
1750
420

5
0
20
-14
-2
15

136
-62
738
-829
-93
180
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SUM

722

17079

715

17645

7

-566

Økonomi
Hovedinntekter er rammetilskudd etter en anbudsrunde med Helse Nord RHF. Vårt anbud
innebar behandling av 715 pasienter tilsvarende 17645 pasientdøgn. For dette skulle Helse
Nord RHF betale kr. 21.334.000.-, en beløpsmessig økning fra 2007.
I tillegg til dette betalte pasientene fortsatt en egenandel på kr. 120.- per døgn.
Den reelle døgnpris inkl. egenandel for 2008 er beregnet til kr. 1329.- En prisøkning fra 2007
på ca. 4 %
I tillegg har vi fått prosjektmidler tilsvarende kr. 800.000.- for å gjennomføre rehabilitering
for to kreftgrupper.
Regnskapet viser et overskudd på kr. 116.859.- Overskuddet overføres til fond.
Regnskapet gir etter styrets mening et riktig bilde av virksomhetens økonomiske situasjon.
Styret er ut fra forutsetningene tilfreds med resultatet. Styret er imidlertid av den oppfatning at
driftsforutsetningene har blitt forverret siste år, all den tid bevilgningene ikke følger samme
takt som lønns og prisvekst. Styret bekrefter at forutsetning for fortsatt drift er til stede, men
at en må ha stort fokus på kostnadene.

Personalet
Antall ansatte ved årsskiftet var 45. Dette
utgjorde 35,5 årsverk.
21 årsverk var heltids- ansatte. Det var 33
kvinner som hadde 25 årsverk, og 10,5 årsverk
var fordelt på 12 menn.
I styret har første vararepresentant alltid vært
innkalt til møtene, og regnes som styremedlem.
Kjønnsfordelingen i styret har vært 3 menn og
2 kvinner.
Det har også i år vært gjennomført faglig
utviklingsarbeid, både gjennom eksterne og
interne kurs.

Arbeidsmiljø- Ytre miljø
Nordtun har et mål om at sykefraværet skal være under 5 %.
For 2008 var sykefraværet på 4,5 %. Dette er en reduksjon på 0,4 % i forhold til 2007.
Fraværet kan ikke relateres til forhold på arbeidsplassen. Det er heller ikke registrert skader
eller ulykker i året som er gått. Styret er av den oppfatning at et sykefravær rundt 4 % er
meget lavt, og sier seg meget tilfreds med dette.
Personaltrimmen på mandagene er godt besøkt. Det var 18 ansatte som deltok på
fjelltrimmen med 10 eller flere fjelltopper. Dette er meget bra.
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Nordtun deltok med et sammensatt lag av både damer og herre i Holmenkollstafetten. Dette
involverte 16 personer. Nordtun var teknisk arrangør for en konsert med Anne Grethe Preus i
forbindelse med sommerdagan i Meløy.
Alle disse tiltak anses som positive bidrag til arbeidsmiljøet, og styret vil derfor betegne
arbeidsmiljøet som godt.
Styret kjenner ikke til at stiftelsens virksomhet forurenser det ytre miljøet. Det er da heller
ikke iverksatt tiltak for å motvirke slike forurensninger.

Lokaliteter
Bygget ble tatt i bruk i 1985, og deler av anlegget begynner å merke slitasje. Vi har bestrebet
oss på å holde bygget i god stand, og det preges ikke mye av alderen. Bassenget er tross
løpende vedlikehold og oppgraderinger der vi i fremtiden vil få den største utfordring.
Sommeren 2008 fikk vi skiftet vinduene på vestsiden av bygget. Dette ble meget bra både
teknisk og estetisk. Vi klarte ikke å få ordnet sirkulasjon på varmvannet, men forventer at
dette blir gjort i 2009.
Det var særdeles gledelig at vi klarte å realisere kjøp av ny buss i 2008.
Styret er glad for at ”bedringens vei” ble asfaltert og ferdigstilt. Dette gir enda bedre
muligheter til å ferdes trygt ute.
Tønseth stua ble ferdig restaurert og tatt i bruk som
personalbolig.

Lokalmiljø
Styret er godt tilfreds med den åpne profilen
institusjonen har hatt i forhold til lokalmiljøet med
flere arrangementer som inkluderer
lokalbefolkningen med basarer og lignende. Det er
også fint at flere i lokalmiljøet er innom som ”faste”
underholdere. Det betyr mye for Nordtun og pasientene.

Utadrettet virksomhet
Institusjonen har vært representert i Helse Nord sitt fagråd for rehabilitering.
Samarbeidet med Helse Nord og andre statlige, kommunale og fylkeskommunale
samarbeidsparter er godt. Samarbeidsavtalen med NLSH (Nordlandssykehuset) sin
ortopediske avdeling har fungert godt, og vil bli reforhandlet for 2009. Vi har i 2008 ikke hatt
formell avtale med Helgelandssykehuset Rana.
Styret registrerer at Nordtun HelseRehab har et godt omdømme i helsevesenet og i
befolkningen og vil berømme de ansatte for stort engasjement, både på det faglige, sosiale og
mellommenneskelige plan.
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Utfordringer i et helsemarked
Nordtun HelseRehab står etter styrets oppfatning fortsatt overfor faglige og
organisasjonsmessige utfordringer. Behandlingsopplegget for tinituspasienter videreføres i
samarbeid med Hørselssentralen ved Nordlandssykehuset og Hørselshemmedes Landsforbund
sitt fylkeslag i Nordland.
Det arbeidet som er gjort for å etablere et rehabiliteringstilbud til kreftpasienter er meget
positivt, både for institusjonen, regionen og pasientene. Styret er meget godt tilfreds med dette
arbeidet, og håper dette kan videreutvikles.
Det er viktig at Nordtun HelseRehab er åpen for de signaler som Helse Nord RHF gir, i
forhold til hvilket behov for tjenester som etterspørres. Dette kan imidlertid kun tas gjennom
forhandlinger og komme inn i avtaler med RHF.
Institusjonen må fortsette å arbeide utadrettet mot statlige, fylkeskommunale og kommunale
myndigheter, samt brukerorganisasjoner med sikte på å oppnå gode samarbeidsavtaler og
tilgang på riktige og tilstrekkelig store brukergrupper.
En slik markedsføring må følges opp internt med målrettet faglig utvikling og
kompetanseoppbygging. En viktig del av dette er kvalitets- og HMS-arbeidet. . Det arbeides
fortløpende med dette i institusjonen. Institusjonen benytter datasystemet Docmap som
verktøy i dette arbeidet, og vi er godt fornøyd med systemet. Nordtun HelseRehab er
avhengig av å ha høy kvalitet på helsetjenesten, og bør vurdere om man på sikt skal jobbe mot
ISO-sertifisering. Institusjonen er plassert innenfor spesialisthelsetjenesten, og må fortsatt
arbeide kontinuerlig for å tilpasse seg et stadig skiftende helsemarked. I en slik
markedstilpassing blir det en utfordring å ivareta og utvikle institusjonens egenart og
verdiprofil.

Fremtiden.
Fremtidig drift av spesialistinstitusjon i Norge avhenger, slik styret ser det, mye av hvilke
driftsbetingelser som blir gitt. Vi vet at på kort, mellomlang sikt vil vedlikeholdsoppgavene på
bygget øke. Vi ser at bassenget krever større investeringer i nærmeste fremtid for å være à
jour i forhold til de krav som pålegges. Det er meget kostbart å bygge nytt, slik at det vil lønne
seg å ta en større renovering av det eksisterende.
Vi forventer en avklaring i forhold til etablering av DMS/ Røntgen i Meløy i løpet av 2009.
Dette i forhold til lokalisering. Et evtuellt nybygg vil også finne sin avklaring i 2009. Her vil
en samlokalisering med kommunens legesenter være en av fordelene. Begge sakene vil
betinge et nært samarbeid med Nordlandssykehuset og Meløy kommune.
Et nybygg vil også gi Nordtun HelseRehab muligheter til å leie et større areal for eget behov.
Dette innebærer imidlertid en større økonomisk ramme på drift fra det offentlige.
For 2009 har Nordtun
HelseRehab inngått avtale
med Helse Nord. Det er en
rammeavtale og ytelsesavtale.
Avtalen løper til 31.12.2009,
med mulighet til forlengelse til
31.12. 2010. Dette gir en noe
lengre forutsigbarhet. De
økonomiske rammene er
imidlertid satt av
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departementet, etter vedtak i statsbudsjettet. Derfor vil, med dagens ordning, inntektene være
helt avhengig av bevilgninger i statsbudsjett.
Styret er av den oppfatning at Nordtun fortsatt vil være en viktig aktør innenfor
spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, og styret mener det fortsatt er grunnlag for drift.

_____________________________________
Per Emanuelsen
styreleder

________________________________________
Aud Angell
nestleder

_____________________________________
Aksel Olsen
styremedlem

________________________________________
Inger Stokstad
styremedlem

____________________________________
Trond Dragland
styremedlem

________________________________________
Arvid Reindal
daglig leder

Engavågen, 31.12. 2008
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Styreberetning
2009

Styret
Styret har hatt følgende sammensetning:
Per Emanuelsen
Aud Angell
Aksel Olsen
Inger Stokstad
Trond Dragland
Berner Larsen
Ellen Jensen
Artur Øvreås

styreleder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem, ansattes representant
varemedlem
varemedlem
varemedlem ansattes representant

Daglig leder Arvid Reindal har vært sekretær for styret. Styret har hatt 4 møter og behandlet
46 saker.

Virksomhetens art.
Institusjonens primære formål er å drive helsearbeid i landsdelen. Som
rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten tilbyr vi rehabilitering, opptrening, og
mestringskurs for ulike brukergrupper. Sommeren 2009 reduserte vi driften, og dermed også
kostnadene til vikarer. I desember fikk vi utbrudd av
NORO virus, som førte til stopp i inntak av
pasienter. Tross dette har vi i perioden gitt tilbud til
655 personer. Disse hadde i snitt et opphold på ca
25,2 døgn, slik at det totale antall døgn i 2009 var
16557, ca. 86 % belegg.
Statistikken viser også at vi har de fleste av
pasientene fra Nordland fylke, 631 pasienter (96%)
De resterende 24 pasienter kom fra: Finnmark (14),
Troms (6),Nord-Trøndelag (1), Sør-Trøndelag (1),
Vest-Agder (1), Oslo (1)
Innleggelser fra sykehus var på 55 %(361), mens
innleggelser fra primærhelsetjeneste utgjorde 45 % (294).
Av regionens sykehus var fordelingen slik:
95

UNN
5 pasienter
Nordlandssykehuset:
321 pasienter
Helgelandsykehuset:
27 pasienter
I tillegg hadde vi pasienter innlagt fra St. Olavs Hospital (2),Tynset Sykehus (3), Hammerfest
sykehus (2),privatpraktiserende legespesialist (1).

Økonomi
Hovedinntekter er rammetilskudd etter en anbudsrunde med Helse Nord RHF. I 2009 var
rammebeløpet fra Helse Nord RHF kr. 22.183.000.-, en liten beløpsmessig økning fra 2008.
I tillegg til dette betalte pasientene en egenandel på kr. 123.- per døgn. Dette er en økning på
kr. 3.- fra 2008. I tillegg har vi fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet på kr. 700.000.- for å
gjennomføre rehabilitering for to kreftgrupper.
Regnskapet viser et overskudd på kr. 141.839.- Overskuddet overføres til fond.
Regnskapet gir etter styrets mening et riktig bilde av virksomhetens økonomiske situasjon.
Styret er ut fra forutsetningene tilfreds med resultatet. Styret er imidlertid av den oppfatning at
driftsforutsetningene har blitt forverret siste år, all den tid bevilgningene ikke følger samme
takt som lønns og prisvekst.
Styret bekrefter at forutsetning for fortsatt drift er til stede, men at en må ha stort fokus på
kostnadene.

Arbeidsmiljø / Likestilling

Personalet
Antall ansatte ved årsskiftet var 46. Dette utgjorde 36,5 årsverk.
22 årsverk var heltids- ansatte. Det var 35 kvinner som hadde 26,5 årsverk, og 10 årsverk var
fordelt på 11 menn.
Dette året har det vært stort fokus på faglig og kvalitetmessig utviklingsarbeid, gjennom
eksterne og interne kurs. Institusjonen er representert i hørselsnettverket og kreftnettverket i
regionen.
Kjønnsfordelingen i styret har vært 3 menn og 2 kvinner. Første vararepresentant møter fast i
styret.

Sykefravær
Nordtun har et mål om at sykefraværet skal være under 5 %.
For 2009 var sykefraværet på 4,7 %. Dette er en økning på 0,2 % i forhold til 2008. Fraværet
kan ikke relateres til forhold på arbeidsplassen. Det er heller ikke registrert skader eller
ulykker i året som er gått. Styret er av den oppfatning at et sykefravær under 5 % er meget
lavt, og sier seg meget tilfreds med dette.
Personaltrimmen på mandagene er godt besøkt. Det var 14 ansatte som deltok på
fjelltrimmen med 10 eller flere fjelltopper. Dette er meget bra.
Styret vil betegne arbeidsmiljøet som godt.
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Lokaliteter
Bygget ble tatt i bruk i 1985. Vi har bestrebet oss på å holde bygget i god stand, og det preges
ikke mye av alderen. Bassenget er utredet med hensyn på en oppgradering, men vil ikke bli
iverksatt før dette er helt nødvendig. Vi fikk ordnet sirkulasjon på varmvannet, slik at dette nå
er i orden.
I tillegg har vi utredet energiøkonomiseringstiltak, og dette vil bli gjennomført i 2010.

Lokalmiljø
Styret er godt tilfreds med den åpne profilen
institusjonen har hatt i forhold til lokalmiljøet
med flere arrangementer som inkluderer
lokalbefolkningen med basarer og lignende.
Det er også fint at flere i lokalmiljøet er innom
som ”faste” underholdere. Det betyr mye for
Nordtun og pasientene.

Utadrettet virksomhet
Institusjonen har vært representert i Helse Nord sitt fagråd for rehabilitering.
Samarbeidet med Helse Nord og andre statlige, kommunale og fylkeskommunale
samarbeidsparter er godt. Samarbeidsavtalen med NLSH (Nordlandssykehuset) ble
videreført, og har fungert godt i 2009. Vi har i 2009 ikke hatt formell avtale med
Helgelandssykehuset Rana.
Styret registrerer at Nordtun HelseRehab har et godt omdømme i helsevesenet og i
befolkningen. Styret vil berømme de ansatte for stort engasjement, både på det faglige, sosiale
og mellommenneskelige plan. Institusjonen har deltatt i flere forskjellige fora, bla på
landsmøtet til HLF, med egen stand, og nettverk for kreftbehandlere med eget innlegg, mfl.

Miljørapportering
Styret kjenner ikke til at stiftelsens virksomhet forurenser det ytre miljøet. Det er da heller
ikke iverksatt tiltak for å motvirke slike forurensninger.

Utfordringer i et helsemarked
Nordtun HelseRehab står etter styrets oppfatning fortsatt overfor flere utfordringer.
Behandlingsopplegget for tinituspasienter videreføres i samarbeid med Hørselssentralen ved
Nordlandssykehuset og Hørselshemmedes Landsforbund sitt fylkeslag i Nordland. Her er
behovet økende, og vi har for lange ventelister.
Det arbeidet som er gjort for å etablere et rehabiliteringstilbud til kreftpasienter er meget
positivt, både for institusjonen, regionen og pasientene. Styret er meget godt tilfreds med dette
arbeidet, og håper dette kan videreutvikles, og bli et fast tilbud.
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Det er viktig at Nordtun HelseRehab er åpen for de signaler som Helse Nord RHF gir, i
forhold til hvilket behov for tjenester som etterspørres. Dette kan imidlertid kun tas gjennom
forhandlinger og komme inn i avtaler med RHF. Nytt anbud utlyses i 2010, og styret er spent
på de signaler dette gir.
Institusjonen må fortsette å arbeide utadrettet mot statlige, fylkeskommunale og kommunale
myndigheter, samt brukerorganisasjoner med sikte på å oppnå gode samarbeidsavtaler og
tilgang på riktige og tilstrekkelig store brukergrupper.
En slik arbeid må følges opp internt med målrettet faglig utvikling og
kompetanseoppbygging. En viktig del av dette er kvalitets- og HMS-arbeidet. . Det arbeides
fortløpende med dette i institusjonen, og på flere områder er arbeidet godt i gang.
Nordtun HelseRehab er avhengig av å ha høy kvalitet på helsetjenesten, og ønsker å jobbe
mot ISO-sertifisering. Dette er imidlertid også et økonomisk spørsmål.
Institusjonen er plassert innenfor spesialisthelsetjenesten, og må fortsatt arbeide kontinuerlig
for å tilpasse seg et stadig skiftende helsemarked. I en slik markedstilpassing blir det en
utfordring å ivareta og utvikle institusjonens egenart og verdiprofil.

Fortsatt drift.
Fremtidig drift av spesialistinstitusjon i Norge avhenger, slik styret ser det, mye av hvilke
driftsbetingelser som blir gitt. Vi vet at vedlikeholdsoppgavene på bygget ikke avtar. Vi ser at
bassenget krever større investeringer i nærmeste fremtid for å være à jour i forhold til de krav
som pålegges
Et eventuelt nybygg vil også finne sin avklaring i 2010. Her vil en samlokalisering med
kommunens legesenter være en av fordelene
Et nybygg vil også gi Nordtun HelseRehab muligheter til å leie et større areal for eget behov.
Dette innebærer imidlertid en større økonomisk ramme på drift fra det offentlige.
For 2010 har Nordtun HelseRehab avtale med Helse Nord. Det er en rammeavtale og
ytelsesavtale. Avtalen løper til 31.12.2010. Nytt anbud på rehabiliteringstjenester lyses ut i
2010. Det har derfor stor betydning for videre drift at Nordtun får ny avtale med Helse Nord
fra 2011. De økonomiske rammebetingelsene blir gitt fra departementet, etter vedtak i
statsbudsjettet. Det er opp til
Helse Nord å følge opp disse.
Derfor vil, med dagens
ordning, inntektene være helt
avhengig av bevilgninger og
føringer gitt i statsbudsjett,
samt prioriteringer av RHF.
Samarbeid med kommuner
kan også øke med tiden, jfr
samhandlingsreformen som er
bebudet fra 2012.
Styret er av den oppfatning at
Nordtun fortsatt vil være en
viktig aktør innenfor
spesialisthelsetjenesten i Helse
Nord, og styret mener det
fortsatt er grunnlag for drift.
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_____________________________________
Per Emanuelsen
styreleder

________________________________________
Aud Angell
nestleder

_____________________________________
Aksel Olsen
styremedlem

________________________________________
Inger Stokstad
styremedlem

____________________________________
Trond Dragland
styremedlem

________________________________________
Arvid Reindal
daglig leder

Engavågen, 31.12. 2009

99

Styreberetning
2010

Styret
Styret har hatt følgende sammensetning:
Per Emanuelsen
Aud Angell
Aksel Olsen
Inger Stokstad
Trond Dragland
Berner Larsen
Ellen Jensen
Artur Øvreås

styreleder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem, ansattes representant
varemedlem
varemedlem
varemedlem ansattes representant

Daglig leder Arvid Reindal har vært sekretær
for styret. Styret har hatt 4 møter og behandlet
37 saker.

I 2010 var institusjonen 25 år, og året har vært
preget av denne milepelen.
Feiringene har gått over flere arrangement i
løpet av året. 18. februar med inviterte gjester,
12. juni for ansatte og styret, med tur til Petter
Dass sentret på Alstadhaug. Da ble 25 års
jubilantene spesielt markert. Vamp konsert i
august og historisk vandring i samme måned.
Styret mener vi fikk markert institusjonen på en god og positiv måte ved disse
arrangementene.

Virksomhetens art.
Nordtun HelseRehab er lokalisert til Engavågen, i Meløy kommune og har som sitt primære
formål er å drive helsearbeid i landsdelen. Som rehabiliteringsinstitusjon i
spesialisthelsetjenesten tilbyr vi rehabilitering, opptrening, og mestringskurs for ulike
brukergrupper.
Sommeren 2010 reduserte vi driften, og dermed også kostnadene til vikarer. Vi valgte også å
stenge 23.desember og åpnet igjen 3. januar. Alle ansatte avviklet 1 uke ferie i dette
tidsrommet.
I 2010 har vi hatt 689 pasienter innlagt, og 16774 pasientdøgn. Gjennomsnittelig liggetid var
24 døgn. Beleggsprosent ble på 86 %. Pasienter fra Nordland utgjorde 96,4%. De resterende
3,6% var fra Finnmark, Troms og Sør-Trøndelag.
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Økonomi
Hovedinntekter er rammetilskudd etter en anbudsrunde med Helse Nord RHF. I 2010 var
rammebeløpet fra Helse Nord RHF kr. 22.870.463.-. I tillegg til dette betalte pasientene en
egenandel på kr. 123.- per døgn. Vi har fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet på kr.
700.000.- for å gjennomføre rehabilitering for to kreftgrupper.
Regnskapet viser et underskudd på kr. 304.890.- Årsaken ligger i at kr. 542.537.- som
kompensasjon for pensjonskostnader ble tilbakekalt. Underskuddet dekkes av egenkapitalen.
Regnskapet gir etter styrets mening et riktig bilde av virksomhetens økonomiske situasjon.
Styret er ikke tilfreds med resultatet, men er av den oppfatning at driftsforutsetningene har
blitt forverret siste år, all den tid bevilgningene ikke følger samme takt som lønns og
prisvekst. Styret bekrefter at forutsetning for fortsatt drift er til stede, men at en må ha stort
fokus på kostnadene.

Arbeidsmiljø / Likestilling

Personalet
Antall ansatte ved årsskiftet var 46. Dette utgjorde 36,5 årsverk.
22 årsverk var heltids- ansatte. Det var
35 kvinner som hadde 26,5 årsverk, og 10
årsverk var fordelt på 11 menn.
Dette året har det også vært stort fokus på
faglig og kvalitetmessig utviklingsarbeid,
gjennom eksterne og interne kurs.
Institusjonen er representert i
hørselsnettverket og kreftnettverket i
regionen.
Kjønnsfordelingen i styret har vært 3
menn og 2 kvinner. Første
vararepresentant møter fast i styret.

Sykefravær
Nordtun HelseRehab har et mål om at sykefraværet skal være under 5 %.
For 2010 var sykefraværet på 5,1 %. Dette er en økning på 0,4 % fra 2009. Fraværet kan ikke
relateres til forhold på arbeidsplassen. Det er heller ikke registrert skader eller ulykker i året
som er gått. Styret er av den oppfatning at et sykefravær på 5 % er meget lavt, og sier seg
meget tilfreds med dette. Personaltrimmen på mandagene er godt besøkt. Det var 16 ansatte
som deltok på fjelltrimmen med 10 eller flere fjelltopper. Dette er meget bra.
Styret vil betegne arbeidsmiljøet som godt.
Det ble inngått avtale om bedriftshelsetjeneste med Polarsirkelen HMS.
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Lokaliteter
Bygget ble tatt i bruk i 1985. Vi har bestrebet oss på å holde bygget i god stand, og det preges
ikke mye av alderen. Bassenget er utredet med hensyn på en oppgradering, men vil ikke bli
iverksatt før dette er helt nødvendig. Vi fikk ordnet sirkulasjon på varmvannet, slik at dette nå
er i orden. Vi har gjennomført energiøkonomiseringstiltak, med en bedre styring av
strømforbruk, og forventer effekt av dette i løpet av årene som kommer. For øvrig er det
gjennomført løpende vedlikehold.

Lokalmiljø
Styret er godt tilfreds med den åpne profilen institusjonen har hatt i forhold til lokalmiljøet
med flere arrangementer som inkluderer lokalbefolkningen med basarer og lignende. Spesielt
vil styret i år fremheve konserten med Vamp, som en del av 25 års feiringen.
Det er også fint at flere i lokalmiljøet er innom som ”faste” underholdere. Det betyr mye for
Nordtun HelseRehab og pasientene.

Utadrettet virksomhet
Institusjonen har vært representert i Helse Nord sitt fagråd for rehabilitering.
Samarbeidet med Helse Nord og andre
statlige, kommunale og fylkeskommunale
samarbeidsparter er godt. Samarbeidsavtalen
med NLSH (Nordlandssykehuset) ble
videreført, og har fungert godt i 2010. Vi har i
2010 ikke hatt formell avtale med
Helgelandssykehuset Rana.
Styret registrerer at Nordtun HelseRehab har
et godt omdømme i helsevesenet og i
befolkningen. Styret vil berømme de ansatte
for stort engasjement, både på det faglige,
sosiale og mellommenneskelige plan.

Miljørapportering
Styret kjenner ikke til at stiftelsens virksomhet forurenser det ytre miljøet. Det er da heller
ikke iverksatt tiltak for å motvirke slike forurensninger.

Utfordringer – fortsatt drift.
Nordtun HelseRehab står etter styrets oppfatning fortsatt overfor flere utfordringer. Helse
Nord RHF utlyste nytt anbud i 2010. Prosessen tok lang tid og var ved slutten av året enda
ikke helt avklart. Imidlertid ble Nordtun foreslått fra Helse Nord som en av de institusjonene
som ville få ny avtale. Ny avtale vil føre til en reduksjon i pasientvolum, mens det
økonomiske volumet også reduseres, om enn i mindre grad. Vi vet mer om dette når anke
prosessene er over og avtaler kan underskrives.
Forutsetning for videre drift avhenger bla av fornyet avtale med Helse Nord.
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Institusjonen må fortsette å arbeide utadrettet mot statlige, fylkeskommunale og kommunale
myndigheter, samt brukerorganisasjoner med sikte på å oppnå gode samarbeidsavtaler og
tilgang på riktige og tilstrekkelig store brukergrupper.
Et slik arbeid må følges opp internt med målrettet faglig utvikling og kompetanseoppbygging.
En viktig del av dette er kvalitets- og HMS-arbeidet. . Det arbeides fortløpende med dette i
institusjonen, og på flere områder er arbeidet godt i gang.
Nordtun HelseRehab er avhengig av å ha høy kvalitet på helsetjenesten, og ønsker å jobbe
mot ISO-sertifisering. Dette er imidlertid også et økonomisk spørsmål.
Derfor vil, med dagens ordning, inntektene være helt avhengig av bevilgninger og føringer
gitt i statsbudsjett, samt avtale og prioriteringer av RHF.
Samarbeid med kommuner kan også øke med tiden, jfr samhandlingsreformen som er bebudet
fra 2012.
Styret er av den oppfatning at Nordtun HelseRehab fortsatt vil være en viktig aktør innenfor
spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, og under forutsetning av ny avtale mener styret at det
fortsatt er grunnlag for drift.

_____________________________________
Per Emanuelsen
styreleder

________________________________________
Aud Angell
nestleder

_____________________________________
Aksel Olsen
styremedlem

________________________________________
Inger Stokstad
styremedlem
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____________________________________
Trond Dragland
styremedlem

________________________________________
Arvid Reindal
daglig leder

Engavågen, 31.12. 2010 / 18.03.2011

104

Sak 2.6: Forfatningsutvalget

TREÅRSMELDING 2008-2011
1 MANDAT OG OPPGAVER.
Forfatningsutvalgets mandat har følgende ordlyd:
"Forfatningsutvalget velges av Den Evangelisk Lutherske Frikirkes synode. Forfatningsutvalget skal
være et kontroll- og fortolkningsorgan i forfatningssaker. Dette innebærer at det skal vurdere hvorvidt
vedtak gjort av synoden og synodestyret, presbyteriene og presbyteriestyrene, samt synoderådet, er i
samsvar med Frikirkens forfatning. Forfatningsutvalget behandler synodens protokoll og andre saker
som oversendes fra synodestyret og synoderådet. Det kan også vurdere forslag til vedtak i synoden og
presbyteriene.
Dersom forfatningsutvalget mener at et vedtak ikke er i samsvar med forfatningen, sendes dette
tilbake til det organet som har fattet vedtaket, for ny behandling.
Synoden har øverste myndighet til å avgjøre om et vedtak er i samsvar med forfatningen."

Synoden 2008 gjorde i sak 1/2008 (punkt 8) følgende vedtak:
"Synoden ber synodestyret føre protokoll i tråd med forfatningsutvalgets anbefalinger om mer fyldig
beskrivelse av sakene."

På bakgrunn av dette og synodestyrets vedtak i sak 1/2008-2011 (punkt 2) har utvalget hatt
følgende tilleggsmandat i perioden:
"Forfatningsutvalget bes følge protokollføring fra synodestyret med tanke på synodens behandling av
synodestyrets melding, punkt 8."

Mandatet er vedtatt av synoden, men Forfatningsutvalgets eksistens er ikke hjemlet i
forfatningen. Utvalget har tatt initiativ til at dets eksistens, mandat og sammensetning
hjemles i forfatning og reglement, samt at antall medlemmer utvides til 5 og overgang til
valgperioder på tre år. Det vises i den sammenheng til synodestyrets saksfremlegg.

2 SAMMENSETNING.
105

Forfatningsutvalget har i perioden hatt følgende medlemmer:
Harry Hanssen
Leder
Valgt av Synoden 2008 for perioden 2008-2011.
Anne Solberg
Medlem
Valgt av Synoden 2008 for perioden 2008-2014.
Elisabeth Solvang
Medlem
Valgt av Synoden 2005 for perioden 2005-2011.
Helge Uttaker
Medlem
Valgt av Synoden 2005 for perioden 2005-2011.
Ola Bjørn KjennbakkenVaramedlem Valgt av Synoden 2008 for perioden 2008-2011.
Øystein Kjærnes
Varamedlem Valgt av Synoden 2008 for perioden 2008-2011.
Synodestyret har, etter loddtrekning, valgt Ola Bjørn Kjennbakken til første varamedlem og
Øystein Kjærnes til andre varamedlem.
Varamedlemmene har vært innkalt til alle møtene og i stor grad også møtt i dem.

3 MØTER.
Forfatningsutvalget har i perioden fra og med Synodemøtet 2008 til og med 15.06.2011 hatt
11 møter.
Det antas at det vil bli behov for et eller to møter til før Synodemøtet 2011.
Tre av møtene har vært gjennomført ved hjelp av e-post. Det antas at et av de gjenstående
møtene i perioden vil bli gjennomført på samme måte.
To av møtene har vært i forbindelse med felles styresamlinger for styrer, råd og utvalg i Den
Evangelisk Lutherske Frikirke. Begge disse møtene har vært på Fredtun folkehøyskole. De
øvrige ordinære møtene har vært lagt til Synodekontoret i Oslo.

4 ARBEID.
Forfatningsutvalget har i perioden, fram til 15.06.2011 behandlet 143 saker. Det antas at det
kan bli ca. 150 saker totalt i løpet av hele perioden.
Den vesentligste delen av utvalgets arbeid består i å behandle protokoller fra synoden,
synodestyret, synoderådet, presbyteriene og presbyteriestyrene. I tillegg har utvalget
behandlet saker oversendt fra synodestyret, presbyteriestyrene og etter henvendelser fra andre.
Utvalget har også tatt opp og behandlet saker på eget initiativ.
Utvalget opplever arbeidet som interessant, utfordrende og til tider omfattende. Samarbeidet
har vært godt.

4.1 Protokoll fra Synoden 2008.
Protokollen fra Synoden 2008 medførte mye arbeid for Forfatningsutvalget. På bakgrunn av
utvalgets mandat ble to av vedtakene sendt tilbake til ny behandling i det de ble ansett å være
i strid med forfatningen. I den sammenheng vises til behandling av sakene om medlemskap
og tilhørighet samt representasjon i presbyteriestyret. I tillegg har utvalget vurdert
formaliteter ved protokollføringen. Utvalget har i tilknytning til behandling av protokollen fra
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Synoden 2008 kommet med anbefalinger i forhold til gjennomføringen av kommende
synodemøter.

4.2 Protokoller fra synodestyret.
Forfatningsutvalget har i henhold til synodestyrets vedtak fulgt synodestyrets protokollføring
med tanke på at den skal gi en fyldigere saksbeskrivelse. Utvalget mener at protokollføringen
har blitt bedre i løpet av perioden, men det er enda et forbedringspotensial. I tillegg har
utvalget vurdert formaliteter ved protokollføringen, som for eksempel bruk av navn og
protokollering av inhabilitet. Synodestyret har dels foretatt særskilt behandling av
Forfatningsutvalgets merknader og dels tatt protokollen til orientering.

4.3 Protokoll fra synoderådet.
Forfatningsutvalget har behandlet protokollen fra synoderådets møte 12.-13.11.2010.
Utvalget viser til egen sak hvor Synoden 2011 skal behandle synoderådets protokoll.

4.4 Protokoller fra presbyteriene.
I løpet av perioden har presbyteriene, med et lite unntak for Sørøstre og Søndre, fått gode
rutiner for oversending av protokoller til Forfatningsutvalget. Utvalget har vurdert disse
protokollene på samme måte som synodestyrets protokoller. Presbyteriestyrenes
protokollføring er forbedret i løpet av perioden og må betegnes som jevnt over god, også i
forhold til formaliteter.
Protokollføringen fra presbyteriemøtene er mer varierende og ikke fullt så god, særlig i
forhold til formaliteter. Utvalget antar at mye av dette kan skyldes varierende håndtering av
formalitetene i forbindelse med gjennomføringen av møtene.
4.5 Saker oversendt fra synodestyret.
Forfatningsutvalget har behandlet saker som berører tolkning og endring av forfatning og
øvrige bestemmelser oversendt fra synodestyret. Utvalget har også kommet med anbefalinger
til synodestyret når det gjelder bruk av benevnelsene synode og presbyterium. I den
forbindelse har utvalget vurdert flere endringer som vil følge en eventuell endring av
benevnelsen presbyterium. Utvalget har også behandlet synodestyrets forslag/tilrådninger til
Synoden 2011 når det gjelder saker som berører forfatning og øvrige bestemmelser.

4.6 Saker oversendt fra presbyteriene.
Forfatningsutvalget har behandlet henvendelser om forfatnings- og reglementsrealterte
spørsmål fra presbyteriene. Noen av henvendelsene har vært videreformidlet av synodestyret.

4.7 Andre henvendelser.
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Forfatningsutvalget har behandlet henvendelser fra enkeltpersoner, blant annet relatert til
Synoden 2008. Noen av henvendelsene har vært muntlige og av en slik art at de er besvart av
utvalgets leder, uten møtebehandling.

4.8 Saker tatt opp av Forfatningsutvalget.
Forfatningsutvalget har på eget initiativ tatt opp, behandlet og oversendt til synodestyret saker
om bestemmelsene for forfatningsutvalget, endring i forfatningens basis, redaksjonelle
endringer i forfatning og reglement, skrivemåten for organ i Den Evangelisk Lutherske
Frikirke og benevnelsen Frikirken i forhold til Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

5 AVSLUTTENDE MERKNADER.
Forfatningsutvalgets vesentlige oppgave er behandling av protokoller. I den sammenheng vil
utvalget peke på nødvendigheten av at vår kirkens protokollføring skjer på en god måte og tar
hensyn til alle formelle krav. Utvalget er kjent med at en revidert utgave av Kontorhåndboka
snart vil være tilgjengelig som en del av Organisasjons- og personalhåndboka. Her vil det
være nyttig veiledning i forhold til blant annet protokollføring og møtegjennomføring.
Utvalget anbefaler alle som har, eller kan få, slike oppgaver å sette seg inn i denne
veiledningen.

Oslo i juni 2011.

Harry Hanssen

Anne Solberg

Elisabeth Solvang

Helge Uttaker

Leder

Ola Bjørn Kjennbakken Øystein Kjærnes
Varamedlem

Varamedlem
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Sak 2.7: Lønnsutvalget
Sendes sammen med dokumenter til sak 20/11
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Sak 2.8: Høyskolen i Staffeldtsgate
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Sak 14/11: Oppfølging av synodesak 5/05 – om
ordinasjon
Bakgrunn
I tilknytning til vedtaket i Synoden 2005 om å åpne for ordinasjon av kvinner fattet Synoden
også følgende vedtak:
”Fram til Synodemøtet i 2011 bør det være menn som er menighetens hovedforstander
eller leder av eldsteråd. Dette avgjøres med bindende virkning av den enkelte
menighet. I samme periode er det bare menn som kan være kirkens tilsynsmenn i
presbyterier og synode.”
Synoden ber synodestyret legge til rette for at hele kirken fortsetter å arbeide med
spørsmålet om på hvilken måte vi skal forstå Bibelens ord om mann og kvinne i vår
tid. Arbeidet skal skje i overensstemmelse med kirkens skriftsynserklæring. Arbeidet
oppsummeres til Synodemøtet i 2011”
Synodestyret har på bakgrunn av dette vedtatt følgende i denne synodeperioden:
Synodestyret holder fast på at synodens vedtak om at ”hele kirken fortsetter å arbeide
med spørsmålet om på hvilken måte vi skal forstå Bibelens ord om mann og kvinne i
vår tid” må innebære en bred prosess, som involverer flest mulig i vår kirke.
AU forbereder skisse til hvordan en slik prosess kan legges opp til neste styremøte.
Synodestyret forstår forrige styrets vedtak i forbindelse med oversending til
synoderådet, ”Uttalelsen oversendes synoderådet som et innspill i den videre samtale
etter vedtakene på Synoden 2005.”, som et ønske om at synoderådets behandling skal
føre fram til en ”uttalelser av læremessig karakter.”, jfr. Forfatningen § 16. (Sak
61/08-11)
Det nedsettes en arbeidsgruppe for å legge til rette for en bred prosess om dette
spørsmålet slik det framgår av vedtak på Synoden 2005. Utvalget bes om å ha et utkast
klart innen påske 2010. Synodeformannen utformer utkast til forespørselsbrev med
mandat. (Sak 88/08-11)
Oppsummering og konsekvenser
1. Arbeidet med å forstå Bibelens ord om mann og kvinne i vår tid.
Som det framgår av vedtakene gjengitt over, nedsatte synodestyret en arbeidsgruppe med
tanke på utgivelse av et samtalehefte. Gruppen besto av Kari-Lisbeth Kjus, Jan Gossner og
Else Aurlien Johnsen. Resultatet av arbeidet ble et temahefte med tittelen ”Mann og kvinne”,
som kom ut og ble distribuert til våre menigheter høsten 2010. Fra synodestyrets side var
dette ment som et bidrag til en bred samtale om nettopp dette temaet.
2. Avgrensninger av kvinners tjeneste fram til 2011.
Synodestyret oversendte som det framgår av styrets vedtak denne saken til synoderådet, for å
få en ”uttalelse av læremessig karakter” – jfr. Forfatningens § 16. Synoderådets behandling og
resultatet av denne framgår av synoderådets protokoll. Synoderådet samlet seg om deler av
uttalelsen, men delte seg i spørsmålet om tilsynsmennene fortsatt måtte være menn.
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Synodestyret har tatt synoderådets behandling til orientering. Synodestyret deler synoderådets
og forfatningsutvalgets forståelse om at vedtaket fra 2005 gjaldt til synodemøtet 2011. Styret
er delt i spørsmålet om tilsynsmennene fortsatt skal være menn, men er samlet i oppfatningen
av at dette vil kreve ett nytt vedtak på Synoden 2011.
Synodestyret har en delt innstilling i denne saken.

Synodestyrets flertall fremmer følgende forslag:
”Den overgangsordningen som ble vedtatt på Synoden 2005 forlenges ikke”
6 stemmer i synodestyret (Leif Gunnar Sandvand, Arnt Sigurd Sollie, Ragnar Moe, Tor
Torsøy, Torbjørn Nordvoll, Kari-Lisbeth Kjus)

Synodestyrets mindretall fremmer følgende forslag:
”Fram til Synoden 2014 er tilsynsmannstjenesten forbeholdt menn”
1 stemme i synodestyret (Arnfinn Løyning)

Forfatningsutvalgets kommentar og vedtak til synoderådets protokoll:
Forfatningsutvalget har foretatt følgende vurdering:
I ordinasjonssaken gjorde Synoden 2005 følgende vedtak (sak 5/2005, punkt 2): ”I tillegg vedtar Synoden: Fram
til Synodemøtet i 2011 bør det være menn som er menighetens hovedforstander eller leder av eldsteråd. Dette
avgjøres med bindende virkning av den enkelte menighet. I samme periode er det bare menn som kan være
kirkens tilsynsmenn i presbyterier og synode.”
Synoden ber synodestyret legge til rette for at hele kirken fortsetter å arbeide med spørsmålet om på hvilken
måte vi skal forstå Bibelens ord om mann og kvinne i vår tid. Arbeidet skal skje i overensstemmelse med kirkens
skriftsynserklæring.
Arbeidet oppsummeres til Synodemøtet i 2011.”
Vedtaket er todelt. Første del er en tilrådning om kun mannlige hovedpastorer eller eldsterådsledere og en
bestemmelse om at det kun skal være mannlige tilsynsmenn. Både tilrådningen og bestemmelsen er tidsbegrenset
fram til Synoden 2011 konstitueres.
Andre del er en anmodning om at det fortsatt skal arbeides med forståelsen av Bibelens ord om mann og kvinne.
Arbeidet skal oppsummeres til Synoden 2011.
Synodestyret gjorde i sak 61/2008-2011 følgende vedtak (relatert til andre del av synodens vedtak):
”… Synodestyret holder fast på at synodens vedtak om at ”hele kirken fortsetter å arbeide med spørsmålet om på
hvilken måte vi skal forstå Bibelens ord om mann og kvinne i vår tid” må innebære en bred prosess, som
involverer flest mulig i vår kirke. AU forbereder skisse til hvordan en slik prosess kan legges opp til neste
styremøte.
Synodestyret forstår forrige styrets vedtak i forbindelse med oversending til synoderådet, ”Uttalelsen oversendes
synoderådet som et innspill i den videre samtale etter vedtakene på Synoden 2005.”, som et ønske om at
synoderådets behandling skal føre fram til en ”uttalelser av læremessig karakter.”, jfr. Forfatningen § 16.”
De refererte vedtakene innebærer at det fra og med Synoden 2011 ikke lenger foreligger noen anbefalte eller
bestemte begrensninger i ordinerte kvinners tjeneste.
Synoden 2011 skal forholde seg til en oppsummering av arbeidet med forståelsen av Bibelens ord om mann og
kvinne. I den forbindelse har synoderådet, etter oppdrag fra synodestyret, avgitt en uttalelse av ”læremessig
karakter” jf. forfatningen § 16. Det foreligger altså ingen avgjørelse fra synoderådet.
Synoderådet er delt i to like store deler i uttalelsens avsnitt om forståelsen av Bibelens ord om mann og kvinne
(kefaléstrukturen). Den ene halvparten av synoderådet ønsker å forbeholde tilsynsmannsfunksjonen for menn
mens den andre halvparten ikke ønsker en slik begrensning.
Hele synoderådet forstår de begrensningene som ligger i synodens vedtak fra 2005 om ordinasjon av kvinner
som tidsbegrenset fram til 2011.
I og med at synoderådet ikke har hatt saken til avgjørelse kommer ikke bestemmelsen om 2/3 flertall til
anvendelse. En avgjørelse om å forbeholde tilsynsmannsfunksjonen for menn ville medføre forfatningsendringer
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og derfor kreve 2/3 flertall i synoderådet, jf. reglement for synoden. I tillegg ville det reist spørsmål i forhold til
forfatningens bestemmelse om den evangelisk-lutherske bekjennelse. Denne bestemmelsen kan ikke endres, jf.
forfatningen §§ 1 og 17.
Vedtak:
I og med at synoderådets uttalelse om forståelsen av Bibelens ord om mann og kvinne (kefaléstrukturen) ikke er
en avgjørelse har Forfatningsutvalget ingen merknad til denne delen av protokollen.
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Sak 15/11: Sentral musikkdatabase
Fra Lovund/Træna menighet

Forslag
Få på plass en sentral musikk database, hvor menighetene kan laste ned innspilt
instrumentalmusikk (fortrinnsvis piano og orgel) til bruk i menighetslivet.
Begrunnelse
Dette for å styrke fellesskap med få eller ingen musikk krefter. Og ved neste revidering av
salmeboka gjøres dette som en naturlig del av revisjonen..

Fra synodestyret
Synodestyret mener at anliggendet i forslaget fra Lovund/Træna er av verdi, men ønsker å
oversende dette til vurdering innefor satsingsområdet menighetsutvikling med tanke på
nærmere avklaring og vurdering av rettighetsspørsmål med mere.

Forslag fra Synodestyret
Leder for satsingsområdet menighetsutvikling bes om å vurdere en sentral
musikkdatabase i kommende synodeperiode.
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Sak 16/11: Tjenestebeskrivelse for synodeformannen
Fra Lovund/Træna menighet

Forslag
Få inn i tjenestebeskrivelsen for synodeformannen (Personalhåndboken 6.4.1. punkt.
3-Arbeidsoppgaver): ”Menighetsbesøk ansees som en prioritert oppgave for
synodeformannen”
Begrunnelse
Ikke det at synodeformannen pr. i dag ikke prioriterer dette, men det må understrekes i
tjenestebeskrivelsen, slik at grasrota vet at det ligger i bunnen for synodeformannens tjeneste.

Fra Synodestyret
Synodestyret ser det som vesentlig at synodeformannen i sitt arbeid prioriterer
menighetsbesøk, men anser ikke at Synoden er et egnet organ for denne type saker.

Forslag fra synodestyret
Forslaget fra Lovund/Træna avvises.
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Sak 17/11: Menighetsbesøk til misjonsland
Fra Lovund/Træna menighet

Forslag
For å få opp misjonsengasjementet i menighetene gis 2 personer fra hver menighet
mulighet til å reise til et av våre misjonsland i løpet av synodeperioden.
Kostnadene til dette dekkes sentralt fra, dette for at også små menigheter skal ha
mulighet for å bli med på dette.

Fra synodestyret:
Synodestyret ser det positive anliggendet i å øke misjonsengasjementet i våre menigheter.
Styret vil imidlertid ikke gå inn for dette forslaget. Styrets vurdering er at det ikke vil være
rett å prioritere dette økonomisk i forhold til de utfordringer vårt misjonsarbeid står overfor,
og at det heller ikke vil være riktig anvendelse av våre utsendingers arbeidstid.

Forslag fra synodestyret
Forslaget fra Lovund/Træna avvises.
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Sak 18/11: Protokoll fra synoderådet
Protokoll, 5. ordinære møte i synoderåd, 12-13/11 2010

Fredag 12/11
Møtet startet med en nattverdsamling der synodens nestformann Leif Gunnar Sandvand
forrettet.

Konstituering av møtet
Navneopprop av 22 frammøtte representanter:
Arnfinn Løyning
Leif Gunnar Sandvand
Lars Øystein Folkedal
Ragnar Moe
Kari-Lisbeth Kjus
Tor Torsøy
Torbjørn Nordvoll
Thomas Bjerkholt
Bjørn Roger Stien
Leif Erik Nilsen
Ole Johnny Møyholm
Arnfinn Østerberg
Gunstein Vetrhus
Gunnar Johnsen
Alf Petter Hammersmark
Bjørn Helland
Per Arne Engamo
Jan Løkkeborg
Laila Nordstrand Berg
Sveinung Stokka
Odd Nordvoll
Per Sten Andersen

Arnfinn Løyning presenterte også øvrige inviterte: Helge Utaker, Arne Kristiansen, Harry
Hanssen og synodesekretæren.
Følgende saksliste var satt opp for møtet:
Sak 1: Videre arbeid etter vedtak i ordinasjonssaken på Synoden 2005
Sak 2: Liturgirevisjon
Det var ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.
Det var ingen merknader til forretningsorden for møtet.
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Møtet blir ledet av synodeformann Arnfinn Løyning og nestformann Leif Gunnar Sandvand.
Sekretær: Terje Solberg.
Jan Løkkeborg og Odd Nordvoll ble valgt til å underskrive protokollen.
Arnfinn Løyning presenterte opplegget for møtet.

Innledende til sak 1, Videre arbeid etter vedtak i
ordinasjonssaken på Synoden 2005
Arnfinn Løyning orienterte om bakgrunnen for behandling av denne saken. Det var en kort
spørsmålsrunde etter dette.
Helge Utaker presenterte det arbeidet som er gjort av arbeidsgruppen nedsatt av synoderådet
2007. Presentasjonen ble supplert av Leif Erik Nilsen og Ole Johnny Møyholm, og ble fulgt
av en spørsmålsrunde, blant annet om gruppas forslag var pragmatisk eller prinsipielt
begrunnet.
Deretter fulgte en åpen samtale om selve saken. Følgende momenter var framme:
 En forlengelse av vedtaket om å ikke åpne for kvinnelige tilsynsmenn kan tendere mot
endringer av embetsforståelsen. Dette er å utfordre kirkens enhet.
 Uenigheten i Frikirken om ordinasjon av kvinner blir undervurdert.
 De deler av tradisjonen det ikke er nødvendig å holde fast ved bør kunne endres.
 Hva er egentlig Kefale og Kefalestruktur, og på hvilke områder bør dette eventuelt
anvendes?
 Lærespørsmål kan ikke avgjøres ved flertallsvedtak
 Også ordinerte med tjeneste på menighetsplan har tilsynsansvar
 Det blir for snevert å bare se på Kefaleprinsippet som nøkkel for ordningsspørsmål
 Det burde vært arbeidet mer med Kefalespørsmålet på bred basis
 Kefalestrukturen er bindende, og må ha et tegn, som kan være tilsynsembetet.
 Det går ikke an å lese kefaletekstene som kulturelt betinget
 Kan tegnet være tidsbestemt, eller må det være tidløst?
Deretter ble det avholdt en prøvevotering over to temaer:
1. Er de bibelske tekstene gyldige?
Enstemmig besvart med ja.
2. Bør disse konkretiseres i forhold til tilsynsembetet?
11 stemmer ble avgitt for dette
Dagen ble avsluttet med kveldsbønn
Lørdag 13/11 2010
Dagen ble innledet med morgenbønn
Sak 2: Liturgirevisjon
Forslagene ble presentert av Arne Kristiansen og Gunstein Vetrhus.
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Deretter ble de enkelte liturgiene gjennomgått
Generelle merknader:
 Ved omtale av/tiltale til personer i liturgiene bør former som hun/han, henne/ham etc.
anvendes.
 Det er ønskelig med angivelse av hvor menigheten skal stå eller sitte.
Dåp
Ingen merknader
Vigsel
Ingen merknader
Forbønn for borgerlig inngått ekteskap
Ingen merknader
Gravferd
 Betegnelsen ”lek kristen” i alminnelige bestemmelser, punkt 10, erstattes med ”annen”
 Alternativ B under punkt 4 utgår
 Ved jordpåkastelse beholdes dagens alternative formulering i tillegg
 I punkt 5, alternativ A, tas salme 130,5 ut av leseteksten
Ordinasjon og innsettelse av forstander og eldste
 I overskriften legges til et eller, slik at det blir fortander og/eller eldste.
 Det ble votert over å stryke teksten fra Hebr. 5,17 i punkt 7. Dette fikk fem stemmer,
og teksten blir stående.
Innsettelse av forstander og eldste som er ordinert
 I overskriften legges til et eller, slik at det blir forstander og/eller eldste.
 Parentesene i punkt 9 strykes
Vigsling av tilsynsmann
En stemte for å utsette behandlingen av dette ritualet.
 I punkt fem tas første setning ut. I ny første setning erstattes ”dette oppdraget” med
”oppdraget som tilsynsmann”.
 Bruk av Nikenum, punkt 8, gjøres valgfri, overskriften innledes med ”Her kan følge”.
Vigsling av diakon
 Det ble foreslått av formuleringen ”rettelig kalt” går ut, og at dette også gjelder de
etterfølgende ritualer. Dette ble vedtatt med 13 stemmer.
 Forslag om å gjøre spørsmålene til diakonene valgfrie, punkt 5, falt mot 5 stemmer.
Vigsling av evangelist
 overskriften til punkt 5 innledes med ”Formaning og”. Dette gjelder også
misjonærritualet og ritualet for andre tjenester.
Vigsling av misjonær
Ingen merknader
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Vigsling til andre tjenester
Ingen merknader
Vedtak til hele saken:
De fremlagte liturgier med de endringer som er gjort i møtet godkjennes for bruk i Den
Evangelisk Lutherske Frikirke.
Enstemmig.
Arne Kristiansen ble takket for hans årelange innsats i arbeidet i liturgiutvalget.
Sak 1: Videre arbeid etter vedtak i ordinasjonssaken på Synoden 2005, fortsatt
behandling
Synoderådet delte seg i to grupper på bakgrunn av fredagens prøvevotering. Utkast fra
gruppen ble deretter behandlet i plenum, og ga følgende resultat:
Innledning
Synoderådet samlet til møte i Oslo 12.-13.11.2010 har drøftet forståelsen av synodens vedtak
i sak 5 fra 2005. Første del i punkt 2 i vedtaket lyder: ”Fram til synodemøtet i 2011 bør det
være menn som er menighetens hovedforstander eller leder av eldsteråd. Dette avgjøres med
bindende virkning av den enkelte menighet. I samme periode er det bare menn som kan være
kirkens tilsynsmenn i presbyterier og synode.”
Synoderådet forstår vedtaket som tidsavgrenset for perioden 2005-2011.
Synoderådet vil uttale: De bibelske utsagn om hode (kefalè) som vi i særlig grad leser hos
apostelen Paulus fastholdes som Guds gyldige ord for Kristi kirke i dag.
Enstemmig.
Delt uttalelse:
Alternativ 1.
Det nye testamentes utsagn om hodestrukturen kan ikke oppheves. På dette grunnlag
fastholdes som en konsekvens at kun menn velges til tilsynsmenn i presbyterium og synode.
11 stemmer.
Alternativ 2.
Synoderådet finner ikke å kunne anbefale konklusjonen fra arbeidsgruppen nedsatt av
synoderådet i 2007 der det heter at ”Bare menn skal utøve tilsynstjenesten i presbyterium og
synode”.
Slik vi ser det, handler bruken av kefalé i NT om forholdet mellom mann og hustru og
forholdet mellom Kristus og menigheten. Vi mener at disse bibelavsnittene ikke kan anvendes
på forholdet mellom menighetens ordinerte og menighetens øvrige medlemmer.
Synoderådet mener også at å gjøre en slik ordning varig, tenderer mot en todeling av det
kirkelige embetet som vi ikke kan se at det er dekning for i vår lutherske bekjennelse.
I denne sammenhengen er det grunn til å peke på at Frikirken er en nådegavebasert kirke og at
kvinner allerede innehar tilsynsfunksjoner som medlemmer av våre tilsynsorgan og vårt
læreorgan; synoderådet.
11 stemmer
Sluttkommentar.
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Synoderådet vil løfte fram det enstemmige vedtaket fra synoden 2005 der det heter:
”Synodens bønn og mål er at DELF skal bevares i en enhet som har sin basis i troskap mot
Guds ord.”
Enstemmig.

Bønn

Møtet hevet kl. 16.00.

Terje Solberg (sekretær)

Jan Løkkeborg

Odd Nordvoll
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Sak 19/11: Opprettelse av økonomisk kontrollutvalg
Et forslag om opprettelse av et økonomisk kontrollutvalg ble oversendt synodestyret uten
realitetsbehandling fra Synoden 2008. Synodestyret har vurdert saken, og har valgt å fremme
forslag om et utvalg som skal ha som hovedoppgave å følge økonomiforvaltning og
økonomistyring for kirkens fellesarbeid. Dette vil ikke være mindre viktig etter vedtak om ny
organisasjonsform, som gir synodestyret et betydelig økonomisk ansvar.
Som retningslinjer for utvalget foreslås:
”Synodens økonomiske kontrollutvalg overvåker synodestyrets og kirkens øvrige
fellesarbeids økonomiforvaltning.
Kontrollutvalget behandler også andre saker av økonomisk karakter som oversendes
fra synodestyret.
Dersom kontrollutvalget finner forhold som bør kommenteres eller påtales, oversendes
dette til Synoden.
Kontrollutvalget kan kreve å møte synodestyret når dette anses nødvendig.
Kontrollutvalget består av leder, fire medlemmer og to varamedlemmer. Valgene
gjelder for tre år.
Leder, medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget kan ikke samtidig være
medlem eller varamedlem i synodestyret.”

Forslag fra synodestyret
Synoden oppretter et økonomisk kontrollutvalg med de retningslinjer som angis i
saksframlegget. Utvalgets funksjon og status evalueres på neste synodemøte.
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Sak 21/11: Valg
Følgende ble valgt på Synoden 2008:
Synodestyret
Formann
Arnfinn Løyning
Nestformann:
Leif Gunnar Sandvand,
Pastor:
Arnt Sigurd Sollie
2 varamedlemmer for pastorer:
Lars Øystein Folkedal
Ulf Børge Rahm
Medlemmer, eldste
Tor Torsøy
Ragnar Moe
Kari-Lisbeth Kjus
Torbjørn Nordvoll
Varamedlemmer, eldste
Reinar Karlsen
Roar Herlof Storjord
Rolf Nohre Terkelsen

Oslo Østre
Moss
Randesund
Karmøy
Brunlanes
Stavanger
Bærum
Halden
Levanger
Sortland
Meløy Søndre
Porsgrunn

Valgkomiteens innstilling:
Valgkomiteen startet sitt arbeid med å gå bredt ut til alle menigheter og styrer med spørsmål
om forslag til kandidater til de verv som skulle fylles.
I den anledning hadde vi også samtaler med synodestyrets formann og nestformann.
I de samtalene ble det satt ord på at de begge har sittet 12 år i sine nåværende verv.
Formannen hadde 4 år som nestformann før det og til tider fungert som formann i den
perioden. Begge var klar over at det var en lang periode med samme ledelse og at det måtte
vurderes om det var hensiktsmessig å tenke om det burde bli en delvis utskifting.
Begge to var villig til å stille som leder. Dette tok valgkomiteen til etterretning.
Det er vanlig at et styre fornyes ved at formannen slutter og nestformann rykker opp slik at
kontinuiteten i arbeidet blir opprettholdt samtidig med at nye slipper til. Vi har valgt å følge
dette prinsippet i vår innstilling.
Det betyr ikke at vi er misfornøyd med innsatsen vår nåværende formann, Arnfinn Løyning,
har gjort. Han har gjort en kjempeinnsats for vårt kirkesamfunn som vi er svært takknemlige
for. Men vi mener 16 år i ledelsen er lenge nok , og med en ny periode vil det bli til sammen
19 år i leder.
Vi innstiller derfor Leif Gunnar Sandvand som i dag er nestformann, til formann.

En enstemmig valgkomite foreslår følgende :
Formannskandidater:
Leif Gunnar Sandvand

Moss

For tiden nestformann
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Arvid Hunemo

Vennesla

Ny.

Styremedlem forstander:
Petter Lande Johansen
Frode Fjellbråten

Smaalenene
Randesund

Ny.
Ny.

Styremedlemmer eldste:
Torbjørn Nordvoll
Kari Lisbeth Kjus
Heidi Aarmo Lund
Ole Johnny Møyholm
Reinar Karlsen
Rolf Nohre Terkelsen
Arne Hersdal

Levanger
Halden
Tromsø
Stavanger
Sortland
Porsgrunn
Brunlanes

Gjenvalg.
Gjenvalg.
Ny.
Ny.
Gjenvalg.
Gjenvalg
Ny.

Styret for Frikirkens Israels- og Ytremisjon
Dagfinn Stærk, leder
Arnstein Flå
Torhild Høydalsvik
Bente R Ringøen Hegén
Håvard Hollerud
Varamedlemmer
Jan Ståle Grøtteland
Janne Grethe Havnegjerde
Landsmisjonen
Geir Øystein Andersen, leder
Hilde Gro Isaksen
Roar Tønnesen
Reidulf Hanssen
Håvard Haugland
Varamedlemmer
Heidi Aarmo Lund
Thor-Harry Nordvoll

Halden
Kristiansand
Ørsta
Kristiansand
Stavanger
Egersund
Sula

Åsen
Randesund
Songdalen
Oslo Vestre
Kristiansand
Tromsø
Lovund/Træna

Synoderådet
Nordre: 2 faste + 1 vara
Per Arne Engamo
Bjørn Helland
Vara: Jan Frostestad

Meløy Søndre
Trondheim
Sortland

Vestre 1 fast + 1 vara
Jan Løkkeborg
Vara: Torhild Høydalsvik

Sula
Ørsta

Sør-Vestre: 4 faste + 1 vara
Jan Gossner
Kjell Lyder Johansen

Kristiansand
Vennesla
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Sveinung Stokka
Oddvar Larsen
Vara: Laila Nordstrand Berg

Riska
Bryne
Randesund

Benkeforslag
Jan Gossner

Kristiansand

Sør-Østre: 2 faste + 1 vara
Gunnar Engebretsen
Odd Nordvoll
Vara: Kjetil Helland

Porsgrunn
Lillesand
Søndeled

Østre: 3 faste + 1 vara
Nils Inge Tørresen
Håkon Valen-Sendstad
Caroline Vesterberg
Vara: Per Sten Andersen

Toten
Drammen
Oslo Vestre
Greåker

Fredtun
Medlemmer
Bernt Ove Bjørgsvik, leder
Kathrine Gabrielsen
Hilde Vadseth
Bjørn Angell
Osvald Bakke

Lyngdal
Lillesand
Sula
Moss
Brunlanes

Varamedlemmer:
Brit Løvgren
Jan Tanggaard

Randesund
Brunlanes

Nordtun
Medlemmer
Per Emanuelsen , leder
Aksel Olsen
Aud Angell
Inger Stokstad
Varamedlemmer
Berner Larsen
Ellen Jenssen
Forfatningsutvalget
Medlemmer
Harry Hanssen, leder (Ordinert)
2008-2011
Elisabeth Solvang
(Ikke ordinert)(2005-2011)
Helge Utaker
(Ordinert)
(2005-2011)
Anne Solberg
(Ordinert)
2008-2014
Varamedlemmer
Ola Bjørn Kjennbakken (Ordinert) 2008-2011
Øystein Kjærnes
(Ordinert)
2008-2011

Kristiansand
Rødøy
Meløy Søndre
Treungen
Bodø
Sortland

Sortland
Oslo Storbymenighet
Ullensaker
Oslo Østre
Porsgrunn
Moss

150

Lønnsutvalget
Medlemmer
Marit Espelid, leder
Aksel Olsen
Torgny Strømme
Roar Tynes
Varamedlemmer
Svein Hansen
Inger-Johanne Jenssen
Arild Odd Stavenes

Bergen
Rødøy
Randesund
Sula
Drammen
Bergen
Lyngdal

Revisorer
Fredtun Folkehøyskole:
KPMG A/S
Stiftelsen Nordtun HelseRehab:
KPMG A/S
Felleskassen, Kirkefondet, Israels- og Ytremisjonen, Landsmisjonen, Budbæreren og
Pensjonskassen:
Stiansen & co A/S, statsautoriserte revisorer
Valgkomité til Synoden 2011
Leder:
Personlig vara:

Erling Berntsen
Risør
Thor-Harry Nordvoll Lovund / Træna

Nordre:
Medlem:
Personlig vara:

Hilde Reitan
Olav Tore Jenssen

Trondheim
Rognan

Vestre:
Medlem:
Personlig vara:

Odd Rune Havnegjerde
Petter Ole Kopperstad

Sula
Herøy

Sørvestre:
Medlem:
Personlig vara:

A. Bruno Jakobsen
Geir Fossnes

Sandnes
Vågsbygd

Sørøstre:
Medlem:
Personlig vara:

Trine Syvertsen
Grimstad
Gunnar Engebretsen Porsgrunn

Østre:
Medlem:
Personlig vara:

Torunn Flå Nohre
Solveig Mattland Lund

Oslo Storbymenighet
Oslo Østre
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