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Synodestyret har vedtatt ny kommunikasjonsstrategi. Du vil gradvis bli kjent med Frikirkens nye  grafiske 
profil, som vi er stolte av å vise fram. Vi ønsker å gi deg informasjon og inspirasjon fra menighet og 
 misjon, og vil lage nyhetsbrev fire ganger i året. 

Gledelig overraskelse 
Bergen Frikirke fikk nyss om at man kan søke om offentlig 
støtte for cellegrupper, bandøvinger og ledertrening.  
Noen søk på K-stud.no sin nettside og hjelp til søknads-
skriving, ga 45 000 kroner første året. Andre året fikk de 
95 000 kroner til lokalt arbeid. En gledelig overraskelse og 
 betydelige  summer, som kan bidra til å gjøre arbeidet enda 
bedre og nå flere. Anna Kleppe Moe er eldste i Bergen 
Frikirke, og hun oppfordrer andre menigheter til å benytte 
seg av de gode ordningene som finnes. - Vi har brukt andre 
menigheters godkjente studieplaner og har fått god hjelp 
på denne måten. Her kan en relativt liten innsats gi stor 
 avkastning, sier Anna, og  sender tipset videre.

Anna Kleppe Moe leder Frikirkens lederprogram for unge 
voksne, «Horisont». Hun er også nylig ansatt som leder for 
menighetsutvikling på hovedkontoret, etter Trine Syvertsen.

(Illustrasjonsfoto: Bergen Frikirke)

synodemøtet 2021 
Forberedelsene til neste års synodemøte er i full gang.  
Møtet finner sted ved Scandic Ambassadeur i Drammen fra 
3.-6. juni, og saker som skal til menighetsbehandling er sendt 
på e-post til alle menigheter. Saksfremleggene er publisert 
på Frikirkens hjemmeside. Er du medlem av Frikirken, kan du 
logge deg inn og se på synodesakene. Be din  pastor eller ditt 
menighetskontor om brukernavn og passord.  Menighetenes 
svarfrist for behandling av saker er  1. februar. Antallet dele-
gater en menighet kan sende til synodemøtet, framkommer i 
reglement for synoden. Synodestyret  oppfordrer menigheter 
som sender mer enn én  representant, til å tilstrebe at minst 
halvparten av representantene er under 40 år. Styret oppfor-
drer også sterkt til å sørge for så lik  representasjon av menn 
og kvinner som mulig.

  
 Mer om Synodemøtet 2021:
 frikirken.no/synoden2021 

Ønsker du ikke å motta nyhetsbrevet? Send “neitakk” til post@frikirken.no 



sammen om ungdomsfestival i 2021
Neste års «Visjon» er avlyst grunnet koronapandemien. 
FriBU og Frikirken går imidlertid sammen om å arrangere 
 Frik-festival for ungdom i Stavern i uke 29. Arrangørene 
legger opp til en uke fylt med nye vennskap, morsomme 
aktiviteter, tribes-konkurranser og gode møter. Frik- festivalen 
er tradisjonelt ungdommenes eget arrangement under 
Visjon, som en «festival i festivalen», og tiltrekker ungdom 
fra hele landet. - Frik-festivalen er noe som betyr mye for 
 ungdommene, og derfor er vi veldig glade for å arrangere 
festival for dem i 2021. Det er en utrolig gøy uke, men i tillegg 
ser vi ungdommer som tar nye steg i tro. Dette er det stort  
å få være med på, og virkelig verdt å legge til rette for.   
Derfor gleder vi oss veldig til å arrangere festivalen, som vil 
ha en skyhøy gøy- faktor, et godt fellesskap og som samtidig 
peker på Jesus, sier leder for Frik-festivalen, Solveig Bråtane. 

Planlegger ny sommerfestival i 2022
Synodestyret har bedt festivalkomiteen om å arbeide med 
fornyelse og relansering av Frikirkens årlige sommerfestival 
fram mot 2022. Målet er blant annet å gjøre festivalen enda 
mer attraktiv for Frikirkens menigheter. 

- Vi tror tiden er inne for å snu på alle steiner og arbeide med 
en fornyet sommerfestival for Frikirken fra 2022, sier synode-
formann Jarle Skullerud. - En komité ledet av Notto Moseid, 
vil i samarbeid med lokalmenigheter, Frikirkens  hovedkontor 
og FriBU bygge opp en sommerfestival som tar med seg det 
beste fra tidligere år, og samtidig tar inn nye  elementer ut fra 
ønsker og behov som kommer frem i  prosessen. 

(Illustrasjonsfoto fra Frik-festivalen, Visjon 2019)

Julevandring i Øvrebø 
Frikirken, Den norske kirke og Frivillighetssentralen i  Øvrebø 
har sammen planlagt en julevandring. Arrangørene har kalt 
vandringen «Reisen til julestjernen», og lover innslag av 
humor, ettertanke og konkurranser underveis i løypa som går 
fra sentrum i Øvrebø og opp i høyden, før den ender nede i 
Vormbrokka. - Vi er oppfordret til å være mest mulig hjemme, 
og vi kan ikke samles på vanlig måte. Men vi kan gå tur! 
Vandringen vil romme den store julefortellingen, og vi håper 
den kan bli til “glede for hele folket”, et samlende tiltak, som 
gir julestemning og glede for oss i bygda og andre  tilreisende, 
skriver Åshild Ellingsberg Tolfsen og Øvrebø Frikirke på 
Facebook-arrangementet. Turen starer i sentrum og er 
markert med reflekser på godt oppmerkede stier opp til fjellet. 
Julevandringen starter Luciadagen og er åpen frem til   
27. desember. Bli gjerne med, eller ta initiativ til et lignende 
arrangement der dere bor.

God jul til deg og dine  
Hilsen oss på Frikirkens hovedkontor

JULEGAVEAKSJONEN 2020
Tusenvis av mennesker i Mali er den siste tiden drevet på flukt internt i landet hvor Frikirken har arbeidet siden 1989.  
I årets julegaveaksjon samler vi inn penger til konkret nødhjelp for dem som er på flukt. Vår samarbeidspartner i landet har 
 allerede etablert god kontakt med lederne i ulike flyktningleirer og skaffet seg informasjon om hva slags hjelp som trengs og 
hvor behovet er størst. 

For 300 kr gir du 50 kg ris og for 60 kr får en familie en myggnetting. For 1900 kr sponser du et solid telt til en familie på flukt.

Du kan gi direkte  
på Vipps: 
Send til Vipps nr. 7777

Film og ressurser til  
aksjonen finnes her:  
frikirken.no/julegave2020


