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Fellesrapport fra menighetsrådet, legleder og pastorer 
til menighetskonferansen i Metodistkirken, Arendal 

7. mars 2018 
 

Innledning 
 «En tilbedende menighet med omsorg for hele mennesket» 

Som overskrift til denne rapporten har vi valgt oppdragsbeskrivelsen til menigheten vår. 
Den har vi hatt i noen år, og den står seg fremdeles. Da vi fjor kom inn i vårt nye 
kirkebygg, begynte vi ganske umiddelbart å beskrive våre kjerneverdier, visjoner og 
strategier. Det ble gjort en viktig og kreativ innsasts, og det gjenstår ikke mye før vi kan 
ferdigstille handlingsplanen. Men selv om den endelige planen ikke er helt klar, har 
allikevel de planene vi la, dannet grunnlag og vært retningsgivende for det som har 
skjedd dette året. 
 
Vi satte opp en visjon i 12 punkter. Her er noen av dem.  
 
Vi ser en menighet med relevante og inspirerende gudstjenester fulle av liv og mangfold. 
Bibelundervisningen former våre hverdager og tilbedelsen er i varierte former. 
 
Vi ser et fellesskap hvor alle kjenner seg inkludert og sett. Fellesskapet er preget av 
raushet, omsorg og hjelpsomhet på tvers av aldersgrenser. 
 
Vi ser en diakonal menighet som jobber for at alle mennesker skal få kjenne Guds 
kjærlighet. 
 
Vi ser en menighet som kjennetegnes av lovsang og tilbedelse. 
 
Vi ser en menighet med mange barn og unge som oppmuntres og trives i fellesskapet. 
 
Det gleder oss å se det gode arbeidet som skjer i menigheten innenfor disse viktige 
områdene. Vi er i en god utvikling. Det takker vi først og Herren for. Det er bare Han som 
kan gi vekst. 
 

Menighetsrådet 
Det var svært små endringer i menighetsrådet dette året, og det gode arbeidsklimaet har 
vedvart.  Etter at forrige sesong mye handlet om bygging av kirke og innvielse av dette, 
har inneværende år hatt en naturlig endring i fokus.  
 
Faste saker står på sakslisten for å sikret oppfølging av økonomi, 
barne/ungdomsarbeidet og pastorenes virke. I det foregående arbeidsåret handlet det 
meste om bygging og innvielse av vår nye kirke. Naturlig nok at fokuset dette året vært 
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flyttet over på drift av bygg og menighet. Vi har jobbet en del med vår identitet, og hvem 
vi vil være. Nye aktiviteter har blomstret opp, og det har vært motiverende og 
spennende å se det gode engasjementet. Behovet for nye arbeidsgrupper har oppstått og 
vært behandlet. 
 
Før jul ble det avholdt 5 møter, mens det har vært 2 møter etter nyttår. Imellom de 
formelle menighetsrådsmøtene holdes etter behov Skype møter i arbeidsutvalget 
(prestene, legleder og menighetsrådsleder). Disse sikrer at vi holder kontinuitet og det 
oppleves viktig og meningsfullt å holde hverandre informert og oppdatert fortløpende. 
Ofte forberedes saker og det blir fulgt opp tidligere vedtak i disse samtalene. 
 
Det blir en hektisk vår med forberedelse og gjennomføring av årskonferanse og 
jubileumsfeiring i juni. Vi er en aktiv og engasjert menighet og vi er privilegerte som kan 
stå sammen og motta Guds betingelsesløse støtte og kjærlighet i arbeidet vår. 
Menighetsrådet takker for all forbønn og støtte. 
 
Menighetsrådet har dette arbeidsåret bestått av: 

Leder: Birgit Mørland 
Sekretær: Ellen Gill Johannessen 
Personalutvalget: Kari Yun Svenningsen 
Økonomiutvalget: Utvalgets leder (ved behov) 
Eiendomsutvalget: Ragnar Mørland (ved behov) 
Medlem: Vegard Tungesvik 
Medlem: Jeanne Ndayumvire  
Leder for barnearbeidet: Hege Jørstad Sekkenes 
Pastor: Leif S Jacobsen 
Pastor: Stig Johnny Jørstad 
Legleder: Gunvor Hustoft 
Legdelegat: Ingar Sekkenes 

 
  



 

 4 

Tallenes tale 
2017 har vært et spesielt år siden vi hadde innvielse av vårt nye kirkebygg 26.februar 
med godt over 200 personer på innvielsesgudstjenesten. Det har vært et år med mange 
forsøk, og nye typer samlinger. Jeg har derfor valgt å legge frem gjennomsnittlig 
gudstjenestebesøk, både formiddag og kveld i perioden 2013-2017 slik at vi kan se 
utviklingen i vår menighet. Totalt har vi hatt 27 gudstjenester/møter på søndag i 2017. 
Vi hadde 2656 mennesker innom, og det gir et snitt på 96 personer pr gudstjeneste. 
 

  

 

 
 

Når det gjelder kirkelige handlinger kan vi legge frem 2 døpte, 4 konfirmanter, 1 vigsel 
og 3 begravelser, hvor hver av prestene (Leif, Stig-J og Michael) hadde en begravelse 
hver i vår menighet i 2017. 
 
Vi har hatt totalt 9 utmeldelser fra vår menighet i 2017, og ingen nye medlemmer. 
Medlemstallene pr 31.desember 2017 viser dermed 123 (128) medlemmer og en total 
metodistbefolkning med menighetsbarn på 325 (335). 
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  KALENDERÅRET 2017 ANTALL: 

      

     

37 DØPTE 2 

38 EKSAMINERT I ÅR 4 

    

 BEKJENNENDE MEDLEMMER:   

    

39 MEDL. 31.12.2016: 128 

40 OPPTATT 0 

41 INNFLYTTET 0 

42 FLYTTET 0 

43 UTMELDT 2 

44 STRØKET 0 

45 DØDE 3 

46 MEDL. 31.12.2017: 123 

    

 DØPTE MEDLEMMER:   

    

47 MENIGHETSBARN UNDER 18 ÅR 53 

48 MENIGHETSBARN OVER 18 ÅR 149 

49 I FORB. MEDLEMSKAP U. 18 ÅR 0 

50 I FORB. MEDLEMSKAP O. 18 ÅR 0 

51 UTMELDT 7 

52 STRØKET 0 

53 DØDE 0 

54 SAMLET METODISTBEFOLKNING: 325 

    

55 ASSOSIERTE MEDLEMMER 0 

56 LOKALPREDIKANTER 1 

57 TOTALT ANTALL GUDSTJ.BESØK 2656 

58 GJ.SNITT PR. GUDSTJ. 95 

59 VIGSLER 1 
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Menighetens ansatte 
Ansettelsesforholdene for våre ansatte har blitt litt endret fra 2016. Vår hovedpastor 
Leif Jacobsen har hatt 50% stilling. Han har i snitt vært i menigheten to ovale helger i 
måneden. I tillegg har Stig-Johnny Jørstad fortsatt i sin 25% stilling som pastor i tillegg 
til sin ordinære jobb. Tone Miriam Andersen hadde  25% stilling som menighetens 
sekretær frem slutten av 2017. Vi takker henne virkelig for innsatsen. Totalt lønner 
menigheten ett årsverk. Camilla Garn Røed er ansatt som menighetens sekretær i 20% 
stilling frem til sommeren 2018.  
 
Arbeidsoppgavene og ansvaret er fordelt på samme måte som i 2016, og det gjentas fra 
rapporten i fjor:  
”Tone Miriam tar seg av daglige oppgaver som post, økonomi og sørger for at alle 
praktiske gjøremål blir tilfredsstillende gjort. I tillegg har hun hatt hovedansvaret for alt 
praktisk i forhold til hvem som gjør hva knyttet til gjennomføringen av våre gudstjenester.  
Pastorene opplever det som en styrke at det har vært flere som kan dele på det pastorale 
arbeidet og praktiske oppgaver. Vi jobber godt sammen og utfyller hverandre i gaver og 
evner for å kunne gjøre en best mulig jobb for menigheten. Vi har hatt faste stabsmøter 
hvor vi har samtalt, planlagt og fordelt oppgaver oss i mellom.” 
 
Det er med stor spenning vi ser videre etter dette arbeidsåret da Leif har gitt beskjed om 
at han avslutter sin tjeneste i Arendal når dette konferanseåret er over. Det er meldt inn 
at menigheten trenger en ny prest, gjerne 100% stilling ansatt fra høsten 2018. Dette 
arbeider kabinettet ved tilsysnpresten og menighetens personalutvalg med. 
 

Arbeidsåret 
Fra arbeidsåret velger vi å trekke frem noen saker.  Vi har kunnet glede oss over å ta i 
bruk den nye kirken vår.  Det viser seg at det er et praktisk kirkehus til mange 
forskjellige aktiviteter.  Vi takker Gud både for kirkebygget og for ivrige medarbeidere.  
 
På tirsdagene er her »Åpen kirke».  Det er et godt sted å være både for forbønn og 
ettertanke. Nydelig musikk er det også. På onsdagene skjer det mye forskjellig.   En gang 
i måneden er det «Vi over 60». Her blir forskjellige temaer  presentert.  Nydelig lunsj blir 
servert og Guds ord blir forkynt. En gang i måneden er det også fellesmiddag.  Folk i alle 
aldre koser seg med god mat og hyggelig selskap. Hver onsdag er det «Internasjonal 
kafé».  Et møtested for norske og utlendinger som vil snakke norsk med hverandre. 
Senere på kvelden er det «Trim for damer».  Vi har en dyktig instruktør og humøret er 
på topp.  Takk til alle bidragsytere som gjør onsdagene så livlige og varierte!!! 
 
Torsdag er som regel vaskedag.  Det må til!  Takk til dere alle! 
Kirkens nye, musikalske tilskudd er «Wesley tramp og trall».  De har lørdagen som sin 
øvingsdag.  Det er så flott at vi har et barnekor! 
 
Nevnes må også søndagsskolen og de medarbeiderne som gjør en fantastisk innsats for 
barna.  Det er en fryd å se de skjønne ungene som kommer inn i kirkesalen etter 
søndagsskolen for å delta på nattverden. Vår menighet er velsignet med mange dyktige 
musikere/sangere som stiller opp på gudstjenester, lovsangskvelder og søndag kveld i 
kirken.  Vi som hører på kan bare glede oss over skjønn musikk til Guds ære! 
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Vår menighet har engasjert seg i et felles diakonalt samarbeid for Nyli-området.  Vi skal 
sammen med Barbu menighet gjennomføre Fasteaksjonen i mars.  Senere i år blir det 
Godhetsfestival sammen med Barbu kirke, Havstad bedehus og Baptistkirken.   
 
Ellers i løpet av måneden er kvinneringen, messekomiteen og bibelgruppene i sving. 
Som vi ser er det aktiviteter for nesten alle aldersgrupper. Et viktig bønneemne nå er 
UNGDOMSARBEID. Vi takker Gud og hans medarbeidere for alt godt arbeid som skjer i 
menigheten vår. 
 

Arbeidet videre 
Det har skjedd mye i 2017 i vår menighet i forhold til veien videre. En av de store 
endringene har vært organiseringen av barnearbeidet vårt og særlig endringer i 
søndagsskolearbeidet. Høsten 2017 første halvår 2018 har vært preget av å integrere 
dette i menighetens øvrige gudstjenesteliv. Blant annet har dette ført til at det er leses 
fra barnebibelen i hver gudstjeneste før Søndagsskolen går til sin samling. Det er også 
samme tema for både talen for de voksne og søndagsskolen i gudstjeneste. Dette har 
vært spennende, og vi ser det har vært et økende antall barn i søndagskolen. 
 
Om man tar seg tid til å gå igjennom de ulike statistikkene i denne rapporten, vil det gi 
grunn til ettertanke.  Vi trenger å tenke på menighetens videre utvikling og fokuset på å 
få nye aktive medlemmer i menigheten bør ha fokus for veien videre.  
 
Vi har store forventninger i arbeidsåret 2018 siden menigheten som ble grunnlagt 31. 
mai 1868, på 1. Pinsedag skal feire sitt 150-årsjubilum. Og fordi vi skal stå som 
arrangørmenighet for Metodistkirkens Årskonferanse i juni 2018. Planleggingen er 
allerede i full gang. 
 

Avslutning 
Som ledere i denne menigheten vil vi gjerne får uttrykke vår takknemlighet og ber i 
ydmykhet om Guds velsignelse for hver enkelt som bidrar til vårt menighetsarbeid, både 
det synlige og det som ikke vises like godt. 
 
Og ettersom dette er den siste rapporten der jeg (Leif) er med, vil jeg takke dere for fire 
spennende år! Det har vært en begivenhetsrik reise sammen med en trofast og 
ressurssterk menighet som jeg har blitt utrolig glad i. Men selv om vi kan se tilbake på 
ikke få høydepunkt under disse årene, har jeg en sterk opplevelse av at det er nå det 
begynner for alvor. Det er mange av oss som vil ha menigheten og arbeidet her i Arendal 
på sin bønneliste i årene framover. 
 
 
Deres i tjenesten for Menighetens Herre! 
 
 

Birgit Mørland Gunvor Hustoft Leif Jacobsen Stig-Johnny 
Jørstad 

Leder 
menighetsrådet 

Legleder Ansvarlig pastor Pastor 
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Rapport fra økonomiutvalget 
DRIFTSREGNSKAP 2017    

     
Inntekter         

Postnr   

Regnskap 2017 Budsjett 2017 Regnskap 2016     

30 Kollekter 1) 672 617,02 605 000,00 484 869,72 

31 Offer til menigheten 2) 273 460,34 190 000,00 228 110,00 

32 Foreninger 8 314,12 6 000,00 14 390,00 

33 Offer til andre 17 611,00 0,00 0,00 

34 Offer misjonen 18,00 0,00 14 854,75 

36 Leieinntekter 6 500,00 96 000,00 0,00 

37 Andre gaver 3) 721 340,00 0,00 392 212,50 

39 Andre inntekter 4) 358 298,56 215 965,00 255 284,25 

  Sum driftsinntekter 2 058 159,04 1 112 965,00 1 389 721,22 

          

Utgifter         

Postnr         

          

50-52 Lønnsutgifter 5) -245 513,47 -229 740,00 -232 779,78 

54-55 Sosiale utgifter -63 406,02 -54 225,00 -49 688,52 

62 Husl/strøm/renhold 6) -90 806,47 -32 000,00 -50 307,27 

64 El.utstyr/programvare -6 108,75 0,00 -1 390,00 

65 Vedl.hold eiendom 7) -124 082,05 -61 000,00 -8 666,99 

67 Kontorutgifter  -45 791,83 -32 500,00 -31 040,00 

69 Annonser -23 461,72 -25 000,00 -14 351,14 

70 Tjeneste/reiseutg -27 900,00 -42 000,00 -12 862,60 

75 Sendt offer andre -99 306,75 0,00 -89 202,75 

76 Felles adm kostnader -65 270,00 -64 500,00 -68 206,00 

77 Div utgifter 8) -590 691,90 -357 000,00 -353 973,17 

  Sum driftsutgifter -1 382 338,96 -897 965,00 -912 468,22 

          

  Driftsresultat 675 820,08 215 000,00 477 253,00 

          

8050 Renteinntekter 10 925,15 10 000,00 10 243,28 

8100 Renteutgifter 9) -146 742,67 -225 000,00 -12 323,44 

  Sum finansposter -135 817,52 -215 000,00 -2 080,16 

          

  
Driftsresultat inkl 
finansposter 540 002,56 0,00 475 172,84 

          

8820 Bruk av avsetninger 0,00 0,00 1 750,00 

8960 Avsetninger 10) -14 555,75 0,00 0,00 

8980 Overført egenkapitalen 11) -525 446,81 0,00 -476 922,84 

  Netto avsetninger -540 002,56 0,00 -475 172,84 

          

  Totalresultat 0,00 0,00 0,00 
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Noter til driftsregnskapet    
1)  Kollekter består av ordinære kollekter tatt opp på gudstjenestene og   
     skattefrie gaver. Disse beløp seg i 2017 til kr 452.450.   
2)  Posten omfatter høst- og våroffer samt mottatt resultatet av julemessa 2017 (kr 160.000) 

3)  Andre gaver gjelder gaver gitt til ny kirke, bl a tilskudd fra Arendal kommune på 0,5 mill.kr. 

4)  Posten omfatter blant annet kommunal refusjon på kr 210.000 og MVA-kompensasjon  

    på kr 46.040. Her inngår også brutto inntekter fra julekonserten, en del tilskudd fra MU  

    og betaling for bevertning (i hovedsak innvielsesmiddagen).  
5)  Lønn og sosiale utgifter gjelder pastor Stig Johnny Jørstad og kontormedarbeiderne   

    Tone M. Andersen/Camilla G. Røed.   
6)  Strømutgiftene utgjorde i 2017 om lag kr 63.000.   
7)  Posten omfatter blant forsikring bygning/inventar, kommunale eiendomsgebyr, vedlikehold  

    instrumenter, snørydding og utgifter etter utvendig skade.  
8)  Posten omfatter noen større elementer: refusjon lønn og sosiale utgifter pastor Leif Jacobsen 
-  

    kr 394.265, innleide musikere (også til julekonserten) - kr 67.500, bevertningsutgifter 

   (gjelder særlig innvielsesmidddagen)  - kr 40.849.   
9)  Renteutgifter gjelder renter på fast lån i Sparebanken Sør. Beløpet omfatter påløpte,  

     forfalte renter på om lag kr 108.000 og påløpte, ikke forfalte renter på om lag kr 38.000. 

10) Renteinntekter på fond for eldre er avsatt i samsvar med gjeldende reglement. Ikke  

     disponert del av tilskudd til internasjonal kafe er avsatt. Videre er avsatt mottatt gave  

     etter Egil Hoskuldsens begravelsen til tiltak for menighetens eldre.  
11) På samme måte som for 2016 er årets driftsresultat kr 525.446,81   
     etter fradrag av avsetninger nevnt under pkt 10) avsatt egenkapitalen.  
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BALANSEREGNSKAP 2017 
   
EIENDELER 2017 2016 

Anleggsmidler     

Nytt kirkebygg 1) 22 966 993,19 16 653 654,21 

Kortsiktige fordringer 900,00 2 060,00 

Sum anleggsmidler 22 967 893,19 16 655 714,21 

      

      

Omløpsmidler     

Bankinnskudd 1 975 061,26 1 212 029,03 

Sum omløpsmidler 1 975 061,26 1 212 029,03 

      

Sum eiendeler 24 942 954,45 17 867 743,24 

      

      

EGENKAPITAL OG GJELD     

Egenkapital     

Egenkapital 2) 3 496 369,13 1 551 024,32 

Arr for eldre - urørlig kapital 3) 44 270,13 44 166,17 

Arr. for eldre - disponible midler 4) 8 146,68 1 249,00 

Avsetning internasjonal kafe 7 554,11   

Avsetning diakonale formål 27 500,00 27 500,00 

Sum egenkapital 3 583 840,05 1 623 939,49 

      

      

Langsiktig gjeld     

Lån eiendomsfondet 2 831 673,40 2 831 673,40 

Rentesaldo lån eiendomsfondet 5) 119 401,74 54 273,74 

Byggelån Sparebanken Sør  6) 0,00 13 028 203,73 

Lån Sparebanken Sør 7) 18 000 000,00   

Sum langsiktig gjeld 20 951 075,14 15 914 150,87 

      

      

Kortsiktig gjeld     

Kortsiktig gjeld 8) 408 039,26 329 652,88 

Sum kortsiktig gjeld 408 039,26 329 652,88 

      

Sum gjeld 21 359 114,40 16 243 803,75 

Sum egenkapital og gjeld 24 942 954,45 17 867 743,24 

   
 
 

Noter til balanseregnskapet   
1) Balanseført verdi av nytt kirkebygg er i 2017 økt i samsvar med foretatte investeringer. 
   I tillegg er verdien økt med investeringsutgifter fra 2013-2015 som tidligere er ført i 
driftsregnskapet. 

2) Egenkapitalen er justert opp i samsvar med kommentaren under note 1).  Videre er egenkapitalen 

   redusert med påløpte, ikke forfalte renter på lån fra hovedkontoret (kr 65.128). 

3) Avsetning til arr. For eldre er økt med renteinntektene i samsvar med gjeldende reglement. 

4) Disponible midler er økt med deler av renteinntektene av hovedstolen. Dessuten er avsetningen 

   økt med gave gitt i forbindelse med gave ved Egil Hoskuldsens begravelse. 



 

 11 

5) Rentesaldoen er økt med påløpte, ikke forfalte renter på lån fra hovedkontoret, kr 65.128. 

6) Byggelånet i Sparebanken Sør ble høsten 2017 konvertert i nytt, fast lån. 

7) Nytt fast lån forrentes i samsvar med KNIF-avtalen om lag 2,4 %.  

8) Kortsiktig gjeld gjelder primært et kortsiktig lån på kr 250.000   

   fra Hovedkontoret. I tillegg er det en del mindre forfalte, ikke betalte poster.   

 
 

KOMMENTARER TIL REGNSKAP 2017 

BALANSEREGNSKAPET 
 
Eiendeler 
 
Balanseregnskapet gir et bilde av vår økonomiske situasjon ved årsskiftet, dvs pr 31, 
desember 2017. 
 
Verdien av kirkebygget er ved utløpet av året regnskapsført til nesten 23 millioner 
kroner. I dette tallet er ikke gjort noe påslag for verdien av den egeninnsatsen som har 
vært utført i planleggings- og byggefasen. 
 
Ved årsskiftet har vi inneståend i bank nesten 2 mill kroner. 
 
Våre totale verdier/aktiva beløper seg etter dette til kr 24.942.959,01. 
 
Egenkapital og gjeld 
 
Egenkapital 
 
Egenkapitalen er pr 31. desember regnskapsført til 3,5 mill kroner.  
 
I tillegg til den rene egenkapitalen har vi en del mindre spesielle avsetninger som til 
sammen utgjør kr 87.470,92. Størst blant disse er avsetning til arr. for eldre (tidl Reimo-
fondet). Urørlig del av beløper seg nå til kr 44.270,13 etter avsetning av 1/3 av 
renteinntektene for 2017. Disponibel del av avsetningen er i 2017 økt med 2/3 av årets 
renteinntekter og også tillagt gave gitt i forbindelse med Egil Hoskuldsens begravelse. 
 
Langsiktig gjeld  
 
Midlertidig byggelån ble høsten 2017 konvertert i nytt fast lån på 18 mill kroner i 
Sparebanken Sør. 
Vi har i tillegg et lån på 2,8 mill kroner i eiendomsfondet ved hovedkontoret.  
 
Langsiktig gjeld består i tillegg av påløpt, ikke forfalt rente på lånet i eiendomsfondet. 
Denne rentesaldoen er økt med kr 65.128 i 2017.   
 
Kortsiktig gjeld 
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Kortsiktig gjeld beløper seg ved årsskiftet til kr 408.039,26 Av dette er kr 250.000 et 
kortsiktig lån fra hovedkontoret. For dette lånet foreligger det ikke noen låne- eller 
avdragsavtale.  
 
Kortsiktig gjeld for øvrig gjelder en del poster knyttet til forskuddstrekk, pensjon mv. 
DRIFTSREGNSKAPET 
 
Driftsinntekter 
 
Driftsinntektene utgjør for 2017 i alt kr 2.058.159,04. På samme måte som utgiftsbildet 
ikke vil samsvare med et ordinært driftsår, gjelder dette også for inntektssida. 
 
Sum kollekter utgjør kr 672.617. Av dette utgjør kr 452.450 skattefrie gaver. Denne 
posten er dermed igjen vår viktigste løpende inntektskilde. Det må likevel understrekes 
at vi har et klart behov for å øke bidraget fra faste givere i de nærmeste åra. 
 
Offer til menigheten består av vår- og høstoffer. Begge disse ofrene er betydelige (om lag 
kr 60.000) og er viktige for økonomien. I tillegg er her ført bidraget fra julemessa 2017. 
Kr 70.000 av mottatt bidrag er sendt videre til misjonsselskapets skoleprosjekt i 
Jendema i Sierra Leone, mens kr 10.000 er gitt som bidrag til Norkongos 
yrkesskoleprosjekt i Kongo. De resterende midlene (kr 80.000) går inn i menighetens 
drift. 
 
Det ble budsjettert med leieinntekter på kr 96.000 for 2017. Inntektene ble tilslutt på kr 
6.500. Det er å håpe at leieinntekter i kommende år vil bidra positivt til driften. 
 
Andre gaver beløper seg til kr 723.340. Av dette er kr 684.635 gaver til ny kirke. Det er 
en rekke av menighetens medlemmer som har bidratt her. Største enkeltbeløp er kr 
500.000 fra Arendal kommune.   
 
Andre inntekter utgjør kr 358.298. Største enkeltbeløp her er kommunal refusjon på kr 
210.000 og MVA-kompensasjon på kr 46.040. 
 
Driftsutgifter 
 
Direkte utgifter til lønn og sosiale utgifter beløp seg i 2017 til drøyt kr 300.000. Dette er 
lønn til pastor Stig Johnny Jørstad og kontormedarbeiderne Tone Miriam Andersen og 
Camilla Gaarn Røed (Camilla overtok for Tone Miriam fra november 2017). 
 
Vedlikehold eiendom omfatter flere poster som vil være faste framover (bl a kommunale 
eiendomsgebyr, forsikring, snørydding), men den del av utgiftene i 2017 hadde 
sammenheng med innflytting i ny kirke og utvendig skade på bygget, som vi ikke regner 
med å få igjen seinere. 
 
Offer sendt andre gjelder primært penger som er sendt misjonsselskapet etter 
julemessa. 
 
Felles adm.kostnader er iligninger fra hovedkontoret og utgjør vårt bidrag til driften av 
Metodistkirken i Norge. 
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Diverse utgifter omfatter i første rekke refusjon av menighetens del av lønn til pastor 
Leif Jacobsen (kr 392.000) og innleie av musikere (kr 67.500) I 2017 medgikk dessuten 
kr 40.849 til bevertningsutgifter. Dette gjaldt i hovedsak utgifter til innvielsesmiddagen. 
 
Basert på disse inntektene og utgiftene viser regnskapet for 2017 et driftsresultat på kr 
675.820. Det er viktig å holde dette resultatet opp mot sum gaver til ny kirke i 2017 på 
kr 684.635. 
 
Finansposter     
 
Renteinntektene utgjør nå et helt ubetydelig bidrag til våre inntekter. Renteinntektene 
beløp seg i 2017 til kr 10.925. 
 
På den annen side møter vi nå renteutgifter som etter hvert vil innebære en kraftig 
utfordring for menighetsregnskapet. I 2017 har vi regnskapsført renteutgifter på lånet 
til Sparebanken Sør på i alt kr 146.742. 
 
Netto finansutgifter blir etter dette kr 135.817. 
 
Dette gir videre et driftsresultat inklusive finansposter på kr 540.002. 
 
Totalresultat 
 
Etter noen mindre bundne avsetninger på kr 14.555 gjenstår kr 525.446 av 
driftsresultatet inkl finansposter. 
 
Dette beløpet er i regnskapsavslutningen avsatt egenkapitalen, slik det også ble gjort i 
2016. 
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Skattefrie gaver 2016 og 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattefrie gaver
Jan Feb Mars April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sum

2016 46 700 26 950 25 700 26 250 26 250 26 250 23 250 30 500 39 700 26 250 26 250 27 200 351 250

2017 37 950 32 400 31 700 26 700 33 700 30 900 94 900 32 700 32 200 31 200 31 700 36 400 452 450
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Rapport fra menighetens barnearbeid 

Søndagsskolen  
Våren 2017 gikk etter planen som var satt opp av søndagsskolens ledere. Sprell levende ble fulgt 
som opplegg og det var to grupper, Gullivergjengen og Tårnagentene. I løpet av sommeren 2017 
ble det endringer i ledelsen av søndagsskolen i Metodistkirken, Arendal.  
Høsten 2017 har vi ikke fulgt Sprell levende, men satset på å samkjøre søndagsskolen med 
resten av gudstjenestens tema og innhold. Det har ikke vært noen faste ledere for 
søndagsskolen høsten 2017. Leder for Barnearbeidet har sammen med menighetsrådets leder 
hatt ansvaret for å organisere søndagsskolens samlinger. Flere foreldre og andre i menigheten 
har stilt opp og bidratt.  
I tillegg har barna bidratt mer i selve gudstjenesten med ulike oppgaver som ledelse, lystenning, 
tekstlesing, sang og musikk. Våren 2018 arbeides det med å videreutvikle dette. Her er det svært 
ønskelig at flere involverer seg i dette viktige og givende arbeidet.  

Fellesskapsmiddag  
Høsten 2017 startet menigheten opp med faste felleskapsmiddager en gang pr måned. 
Målgruppen er alle generasjoner fra 0-90 år. Innholdet er middag, fellesskap, lek, 
vennskapsbygging og famileandakt. Det har vært godt besøkt og det oppleves at dette er et 
viktig samlingspunkt for hele menigheten. Året ble avsluttet med en stor adventssamling som 
inneholdt julegrøt, juletrepynting og korøvelse. I forkant av dette var det distribuert flygesedler 
om kirkens juleprogram. Til denne samlingen kom det også nye barn. Dette arbeidet er 
videreført i 2018. Hovedansvarlig for dette er Hilde Nordby Bergland og Eva Jonassen Tungesvik. 
Praktisk ansvar for middagene er Karin Nese og Sissel Jørstad. For de som er interessert i å bidra, 
ta kontakt med de ansvarlige.  

Barnekor  
I begynnelsen av november ble det laget et prosjektkor ”Wesley Tramp og Trall” som opptrådte 
på julemessen 11.november, søndag 19.november samt julaften. Dette var veldig vellykket og 
menigheten ønsket at dette skulle videreføres, og våren 2018 er det lagt opp til øvelse 
annenhver lørdag. Musikalsk ansvarlig for dette er Stein Jonassen med flere.  

Veien videre  
Menigheten er i vekst, og barna er stolte av og trives i den nye kirken vår. Det er viktig at vi alle 
kan bidra og undertegnede kan kontaktes om dere har tanker, visjoner og ønsker om å delta på 
en eller annen måte i barnearbeidet.  
Vi har ikke kommet i gang med et fast ungdomsarbeid og også her oppfordres menigheten til å 
komme med ideer, visjoner og praktisk bidrag.  
 
Arendal, 23.02.2018  
Hege Jørstad Sekkenes  
Leder barnearbeidet 
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Rapport fra Kvinneringen 
I 2017 har vi hatt 4 samlinger.  Noen ble avlyst pga dårlig føre og noen pga sykdom.   

Vi er takknemlig for at Reidar Jahn holder andakt og spiller for oss, han har alltid mye å 
dele med oss. 

Vi deler kollekten mellom misjon og menighet og har i år overført kr. 3.800.- til 
menighetskassen.   
Vi starter kl. 11.30 med en kaffekopp og en uformell prat.  Deretter samles vi til andakt, 
sang og bønn. 
Takk til mine medsøstre for støtte og trofasthet.  Vi fortsetter så lenge føret og helsa 
holder. 
 
For Kvinneringen 
Grethe Johannessen 
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Rapport fra byggekomiteen 
 
Historikk: 

• I pastoratkonferansen i mars 2014 ble det fattet vedtak om å prosjektere nytt kirkebygg med 
basis i alternativ 2, og å kjøre saken frem til søknad om byggetillatelse. Alternativ 2 omfattet 
ombygging av det eksisterende industribygget, og nytt tilbygg for kirkesal. 

• I pastoratkonferansen i mars 2015 ble det fattet vedtak om bygging, finansiering og låneramme. 
• I ekstraordinær konferanse i januar 2016 ble det fattet vedtak om endring av låneramme. 
• 18.03.16 ble det inngått kontrakt med hovedentreprenør 
• 22.12.16 ble bygget ferdigstilt fra entreprenør og overtatt av byggekomiteen. 
• 2017 har vært første ordinære driftsår. 

 
Aktører i prosessen: 

• Byggekomiteen: 
o Magne Jessen, leder 
o Finn Cato Andersen 
o Svein Adolf Gundersen 
o Ragnar Mørland 
o Rune Nese 

• Rådgivere: 
o Rådgiver for byggeteknikk, brann og konstruksjon: Stærk & Co. 
o Arkitekt: Trafo arkitektur as 
o VVS og rør: Øyvind Berntsen as 
o Elektro: Richard Andersen elektro 

• Entreprenører: 
o Mesel & Sønner. Hovedentreprenør.  
o Oras as. Ventilasjon 
o Egeland: Rør 
o Richard Andersen as: Elektriker 

 
Prosessen: 
Prosessen fram til overtakelse ble redegjort for i rapport til pastoratkonferansen 2017. Det gis her et kort 
resyme: 
Høsten 2014 og det meste av 2015 ble benyttet til å kontrahere rådgivere og å prosjektere bygg og teknisk 
utstyr, og tilslutt å innhente anbud på de forskjellige fagene. 
Byggestart var i April 2016. Entreprenøren opparbeidet allerede fra starten et etterslep i forhold til 
fremdriftsplan, noe som etter hvert førte til en noe lenger byggetid enn forutsatt. 
Iht kontrakten skulle bygget ferdigstilles 31.10, men ble først overlevert i desember 2016. 
Både planperioden og byggeperioden var til dels svært hektisk og engasjerende, særlig for 
byggekomiteen.  
 
Dugnad: 
Underveis er det utført mye dugnadsarbeid, hovedpunktene følger her: 

• Gamlekirka – avvikling, utflytting og lagring. 
• Oppfølging i prosjekteringsprosessen. 
• Gjennomføring av anbud og evaluering. 
• Bygging av brakkerigg og rydding av trær og vegetasjon på byggetomta. 
• Rivning og klargjøring av alt innvendig i industribygget. 
• Oppfølging i byggeprosessen. 
• Bygging av utvendig terrasse. 
• Planlegging og montering av alt innvendig lyd og lysutstyr 
• Rengjøring etter bygging. 

 
 

Status ved utgangen av 2017: 

• Bygget er ferdig med enkelte mangler. 
• Høsten 2017 ble hele parkeringsplassen og innkjørsel asfaltert. 
• Ferdigattest foreligger.  
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Mangler: 
Det oppsto i avslutningen av prosjektet dessverre en konflikt med hovedentreprenøren. Vi valgte helt i 
sluttfasen å avslutte samarbeidet siden det åpenbart ikke førte fram. Dermed er det noen mindre arbeider 
som ikke ble utført, følgelig ble også sluttavregningen avkortet tilsvarende.  
Arbeidene som ikke er utført er til dels mindre alvorlige mangler, samt noen litt mer krevende oppgaver 
som må prioriteres. Disse vil vi etter hvert administrere utførelse av selv, og av de viktigste kan det 
nevnes: 

• Overflatebehandling av alt utvendig eksponert stål.  
• Betongplatting ved utgangsdør som har feil fall. 
• Estetisk oppgradering av betongmuren ved inngangspartiet. 

 
Kostnader: 
Ved å legge opprinnelige anbud til grunn ville totalkostnadene for bygging bli ca 21,5 mill kr. 
Dette er redusert til ca 18,5 mill kr inkludert mva og uforutsatte utgifter 
For å få kostnadene ned ble det tatt ut elementer som kan utføres senere, eller som har liten betydning for 
bruk og kvalitet. Det ble prioritert å ta med ting som ikke lar seg supplere med senere og som vil ha stor 
betydning for kvalitet – både fysisk kvalitet og opplevd kvalitet. Kontraktene ble inngått på denne 
plattformen. 
Endelig byggebudsjett ble fastsatt til kr 18.960.000,-.. 
 
Budsjett:   18 960 000,- 
Brukt pr desember 2017:  18.714.501,- 
Rest:        245.499,- 
 
Restbeløpet avsettes til å utføre de viktigste manglene ved bygget, slik som: 

• Manglene nevnt ovenfor.. 
• Restarbeider terrasse. 
• Innredning av kjeller med hyller etc. 

 
 
Avslutning: 
Byggeperioden har vært svært spennende, og det har medgått et stort antall arbeidstimer for 
byggekomiteen. Men selv om ting har tatt lenger tid enn forventet tror vi nå at vi sitter tilbake 
med et bygg som kan være tjenelig i lang tid. 
Det har vært godt samarbeid og samhold i byggekomiteen, og likedan har forholdet til konsulent 
og arkitekt vært godt og konstruktivt. 
Selve byggeprosessen har vært krevende, både rent teknisk med sammenkopling av nytt og 
gammelt bygg, og særlig i forhold til kontraktsgjennomføringen.  
 
Vi foreslår nå å avslutte byggekomiteen, og å overføre gjenværende arbeider til 
Eiendomsutvalget. 
 
 
Mvh  
Byggekomiteen v/Magne Jessen 
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Rapport fra Eiendomsutvalget 
Historikk: 

• Eiendomsutvalget ble opprettet ved pastoratkonferansen 2017 og er vedtatt at skal ha ansvaret 
for alle byggmessige tiltak ved Metodistkirken i Arendal. 

• Eiendomsutvalget skal jobbe parallelt med byggets driftsmessige oppgaver inntil Byggekomiteen 
avsluttes. 

• Byggekomiteen er foreslått avsluttet fra desember 2017 og uavsluttede arbeider er foreslått 
videreført i Eiendomsutvalget.  
 

Medlemmer av Eiendomsutvalget: 
 

• Ragnar Mørland, leder 
• Magne Jessen 
• Finn Cato Andersen 
• Svein Adolf Gundersen 
• Rune Nese 
• Kari Yun Uhr Svenningsen 
• Sissel Jørstad 
• Rolf Isaksen, Brannvernleder 

 
Arbeidsform: 
Dette første halve arbeidsåret har Eiendomsutvalget ikke hatt egne møter, da alle Byggekomiteens 
medlemmer også viderefører sitt verv i Eiendomsutvalget og vi har derfor ikke sett behovet for egne 
møter, men har i januar 2018 gjennomført første møte, så da er vi i gang.  I Eiendomsutvalget sitter også to medlemmer fra ”interiørgruppa” som har hatt egne møter og som 
rapporterer inn til Eiendomsutvalget. 
  
Målet dette første halvåret har vært å få flest mulig rutiner på plass for drift av kirkebygget.  
Dagens krav til egenkontroll er høyt og det hviler et stort ansvar på menigheten for å drifte og 
vedlikeholde bygget slik at vi ikke setter brukere og besøkende av bygget i fare.  
Vi må overholde alle krav som myndigheter og forsikringsselskapet setter til oss som eiere av bygget, slik 
at bygget ikke utsettes for unødvendig skaderisiko og manglende vedlikehold. 
Alt arbeid som blir utført som egenkontroll, blir dokumentert og lagret i permer (og elektroniske 
kataloger) for mulig kontroll av myndigheter. 
  
Arbeidsoppgaver har blitt fordelt mellom medlemmer av Eiendomsutvalget og så langt ser det ut til at vi 
har fått en del drifts rutiner på plass.     
 
Arbeider utført: 

• Vi har en egen gjeng med Rune i spissen som har påtatt seg vasking av kirken. 
• Menighetssalen har fått installert projektor og lyd har blitt enkelt tilgjengelig.   
• Vi har fått på plass orienteringsplan, branninstruks og adgangsinstruks, som er montert på vegg i 

gangen. 
• Oppryddingsarbeider etter brannhærverk på ”bauten” på utsiden. 
• Ekstra brannslokningsutstyr er kjøpt inn og det vi hadde har fra tidligere, er blitt kontrollert og 

godkjent. 
• Brannslukningsutstyr er montert og vedlikeholdsrutine er laget.  
• Vi har et flott teknisk moderne bygg, men det må også vedlikeholdes og vi har derfor etablert 

faste service avtaler med følgende firmaer med tilhørende oppgaver:  
o Oras AS, Avd. Agder: Ventilasjonssystemer og varmeautomatikk 
o Egeland Rør AS: Vannsystemer, varmepumpe og kontroll av brannslange 
o Richard Andersen Elektro AS: Kontroll av elektriske installasjoner. 
o Centrum Elektro AS: Brannalarmsystem 

Det er et krav til egenkontroll av alle disse systemer og vi har derfor gjennomført den første ”ettårskontrollen” på disse systemer og alt er pr. d.d. testet og funnet i orden. 
• Vi har inngått avtale med Brømnes Gård om både brøyting og strøing av parkeringsplassen på 

utsiden av kirken og veien inn. 
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Videre arbeider: 
Som nevnt i innledningen vil det bli videreført en del arbeider fra Byggekomiteen og disse er følgende:  
 

• Overflatebehandling av alt utvendig eksponert stål.  
• Betongplatting ved utgangsdør som har feil fall. 
• Estetisk oppgradering av betongmuren ved inngangspartiet. 
• Restarbeider terrasse. 
• Innredning av kjeller med hyller etc. 
• Utvendig opparbeiding av ute områder med beplantning og barking. 

 
Midler til å videreføre disse oppgaver som er overført fra Byggekomiteen er et restbeløp fra 
byggebudsjettet på 245.499,-, så får vi se hvor langt midlene rekker. 

 
 
Avslutning: 
Vi har i tiden foran oss en krevende arbeidsperiode for Eiendomsutvalgets og for menighetens 
medlemmer, da vi står foran både 150-års jubileumsfeiring og at vi skal gjennomføre Årskonferansen. 
Til dette arbeidet trenger vi hjelp til utførelse av de restarbeider som er listet over, slik at vi fremstår så 
bra som mulig, når vi skal vises frem for alle landets ledere for Metodistkirken. 
 
Det er en flott gjeng som er medlemmer i Eiendomsutvalget og jeg er derfor sikker på at vi skal klare dette 
sammen og jeg vil også takke for den innsatts som har vært lagt ned i året som gikk.    
 
 
 
Mvh.  
Eiendomsutvalget v/Ragnar Mørland 
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Rapport fra Messa 2017 
 
2017 var et spennende år. 
Arbeidsmøtene begynte i mars. Det ble 3 på våren og 5 på høsten. Tidligere møtes vi i 
hjemmene, men i år ble arbeidsmøtene flyttet til kirka, og vi fikk flere deltakere. Vi er en 
fast gjeng på 10 som har det fint, vi deler Gudsord, en matbit, ideer og en utlodning. Vi 
ønsker at flere deltar i arbeidsmøtene. Dette kan gi inspirasjon til nye ideer, kreativitet 
og at oppgavene deles på flere. 
 
På vårfesten den 27.mars var der ca. 70 fremmøte, mange kjente og ukjente. Det er fint 
når naboene kommer inn. 
Våren 2017 ble det opprettet et styre for julemessa. Styret vil organisere og planlegge. 
Det letter arbeidet og det ble et bra samarbeide. Vi er 5 styremedlemmer og det ble 
gjennomført 4 møter før messa den 11. november. 
Menigheten har hjulpet til med å strikke teppe til utlodding.   
 
Det ble avholdt et hovedlotteri med egne bøker, et årelotteri, barnetombola, 
kalenderlotteri og kakelotteri og nytt i år var et eget lotteri for barna. Her er vi avhengig 
av at gevinstene blir gitt i form av gaver fra menigheten og vi takker for dette.  
Det jobbes også hjemme med håndarbeide, kaker og ting for salg.  Barna hadde egen 
salgsbod. Det er mange som hjelper til på messedagen, små og store. Det er en flott 
dugnadsinnsats. I år var det spennende å se hvordan vi fikk plass i den nye kirka. Det var 
mange som koste seg og vi fikk mye skryt for at det var gjort så koselig, folk ble sittende.  
Pengene som messa samlet inn i løpet av året ble delt likt mellom menigheten og 
misjonen. I år ble det 80.000,- kr til hver.  
 
Misjonsprosjektet var et administrasjonsbygg på skolen i Jendema, Sierra Leone, drevet 
av Metodistkirkens Misjonsselskap, de fikk 70.000.  
10.000 gikk til et skoleprosjekt drevet av NOR Kongo. 
Vi takker for et fantastisk resultat. 
Vi ber om Guds velsignelse og helse for årene som kommer. 
 
For Messekomiteen 
Jorunn Vinsnes Jessen  
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Nominasjonsutvalgets innstilling til menighetskonferansen 2018 
(Navn i kursiv er nyvalg) 

 

MR – Menighetsrådet  

Leder: Birgit Mørland 
Sekretær: Ellen Gill Johannessen 
Personalutvalget: Kari Yun Svenningsen 
Økonomiutvalget: Utvalgets leder (ved behov) 
Eiendomsutvalget: Ragnar Mørland (ved behov) 
Medlem: Vegard Tungesvik 
Medlem: Jeanne Ndayumvire  
Medlem:  

Leder for barnearbeidet: Hege Jørstad Sekkenes 
Ungdomsrepresentant: Joakim Mørland 

Pastor:  
Pastor: Stig Johnny Jørstad 
Legleder: Gunvor Hustoft 
Legdelegat 2018, 2019: Ingar Sekkenes 
  Vara: Gunvor Hustoft 
  
PU – Personalutvalget  
Leder: Kari Yun Svenningsen 
2016 – 2019: Kari Yun Svenningsen 
2017 – 2020: Torstein Karlsen 
2018 – 2021: Ingvild Jonassen 

 Legleder, Pastorer 
  

Økonomiutvalget  

Leder: Ett av medlemmene 
Kasserer: Torstein Karlsen 
Medlem: Øystein Elefsen 
 Øystein Jonassen 

 Daglig leder 
  
Tellere  
Medlemmer: Øystein Jonassen 

Rune Nese 
  
Eiendomsutvalget  
Medlemmer Ragnar Mørland, Leder 

Magne Jessen 
Rune Nese 
Finn Cato Andersen 
Svein Adolf Gundersen 
Kari Yun Svenningsen 
Sissel Jørstad 

  
Revisjonsutvalg:  
Medlemmer Morten Sten Bjerkseth 

Anne Elefsen 
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Nominasjonsutvalget  
Leder: Pastor 
2016 – 2019: Hilde Nordby Bergland 
2017 – 2020: Rune Nese 
2018 – 2021: <nomineres av menighetskonferansen> 

  
Kontaktpersoner/representanter 
(ikke valgt, men til orientering) 

 

Misjonskontakt: Hilde Nordby Bergland 
Kvinneforbundet: Aud Rasmussen 
Kirkens nødhjelp: Hilde Nordby Bergland og Gunvor Hustoft 
Diakonileder: Hilde Nordby Bergland 
RUSFRI (Kristenfolkets Edruskapsråd): Rune Nese 
Menighetens historiker: Dag Magne Johannessen 
Kvinneringen: Grethe Johannessen 
Barneleder, BUR – Leder: Hege Jørstad Sekkenes 
Søndagsskoleleder:  
Leder for julemessekomiteen: Jorunn Jessen 
Fellesmiddagen: Hilde Nordby Bergland 
Dametrimmen: Kathrine Beisland 
Barnekoret: Else Marie Jonassen 
Internasjonal kafé: Torstein Karlsen 
Vi over 60: Michael Davey 

 
 
 


