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Ånsruet.orNG zo21

1 Beskrivelse av virksomheten

Frei menighetsråd sin virksomhet er underlagt <Lov om den norske kirke, kirkeloven <av

18.04.1996, som trådte i kraft 01.0L.L997. Sist endret2L.O6.20L3. Endringene trådte i kraft

fra 01.0l-.2014. Dette betyr at Den norske kirke har en endret relasjon til staten. Det arbeides nå

med en ny Trossamfunnslov, som trer i kraft i 202L.

Menighetsrådene oppgaver er definen i Kirkeloven s I9: Menighetsrådet skal ho sin

oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i

soknet, særlig ot Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis

dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhiulpet.

Den norske kirke sin visjon er: Mer himmel på jordø

Frei menighetsråd sin visjon er: Mer himmel på Frei
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2 Frei menighets råd

Frei menighetsråd består av 6 valgte medlemmer og 4 varamedlemmer. I tillegg blir en prest

oppnevntsom medlem i menighetsrådet av Møre biskop.

Men i gh etsrådet 20t9 -2O23:

Leder: Rakel Yttervik (fram til desember212L)

Nestleder: Sissel Helgesen (fram til desember 2021)

Medlemmer: Maritta Ohrstrand, Per Harald Kvalvik, Helge Rødset, Stein Åge Sørlie

Varamedlemmer: Hilde Nergaard Halvorsen, Per Bergen, lris Ramona Laupstad KjØnnøy og

HeidiAnita Gjeldnes

Prestevikar: Lynn Brakstad

Frei menighetsråd har i 2O2I hatt 11 møter og behandlet 112 saker

3 Stillinger og personale

Menighetspedagog: Bjørg lngebrigtsen - LOO% stilling

Trosopplærer: Hilde Warvik-60% stilling

Trosopplærer-vikar: lsia Sevaldsen (fram tiljuni 2O2I)

Trosopplærer ungdom: Andres Sorbera 25 % stilling

Kantor: Julija Bujanovaite-Sokol- 100 % stilling

Kirketjener: Marina Frisvold - 40% stilling

Kirketjener: Olav Magne Seljehaug -20% stilling (ansatt fra august 2O2Il

Sekretær Marina Frisvold -40% stilling

Fungerende sokneprest (vikar) - Lynn Brakstad

4 Tjenestens omfang og lokalisering

Frei menighet har kontoradresse Kongens Plass 5. Menighetsaktivitetene foregår i hovedsak

i Frei kirke. Det er også aktivitet knyttet til Frei menighet på Frei bedehus. Frei menighetsråd

har vedtatt å drive Frei bedehus for en periode med mål om å få til et enda mer mangfoldig

menighetsarbeid. Fellesrådet utfører regnskapsarbeid for menighetsrådene.
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5 Årsmelding for fungerende sokneprest, Lynn Brakstad, Frei 2O2L

Visjonen til Frei menighet er fortsatt mer himmel på Frei og det var himmelen vi så mer til de

første søndagene dette året. Flere gudstjenester ble holdt

ute pga. korona, og

menigheten kom.

Dersom det var dåp, så

ble disse avholdt inne

som rene

dåpsgudstjenester. Og

det er gledelig å se at

40 barn ble døpt inn i

menigheten dette året.

Etter hvert kunne vi

også ha både dåp og

nattverd i samme gudstjeneste, og det ble verdsatt

ekstra I

Smitte av korona går i bølger, og dette året ble det også invitert til åpen kirke både ijul og

påske. Likevel var vi takknemlig for å kunne invitere menigheten

til feiring av høymesse både 1.påskedag og l.juledag.

Konfirmasjoner som var planlagt i mai, ble lagt til september, og

det var stort både for kirka vår og endelig kunne feire

konfirmantene sammen med den nærmeste familie!

Som ny i arbeidet som sogneprest, så har det vært helt avgjørende

å ha et velfungerende menighetsråd. De er bevisst sin rolle, og de

har tatt svært

godt imot både

ny prest og ny

kantor. Dette

viser folkekirka på sitt beste, og de tar vare

på både tradisjoner og er heller ikke

fremmed for å tenke nytt. Svært gledelig er

det også å se dem i aksjon både som

kirkevert og medliturg gjennom året. Nå

gleder vi oss til 125 års jubileum i 2022, og

vi ser fram til mange nye og gode

opplevelser i kirka. Neste år er også

frivillighetens år, og vi er
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takknemlig for alt som bringes inn av lys og glede også fra blant annet Frei Barnekor og

korpset. Sammen er vi sterke!

6 Diakoniutvalget. Diakoniarbeid

Frei menighetsråd har et diakoniutvalg, og som utfører et stort frivillig arbeid

Diakoniutvalget: RakelYttervik, Ole Kristian Gundersen, Elin og Erik Blomstrøm.

Aktiviteter: Eld retreff, stri kkekaffe < M a ria >, kveldsbøn n.

l2O2t har diakoniutvalget på Frei har hatt følgene aktiviteter:
o Planleggingsmøte for diakoniarbeid på Frei tidlig på høsten. Det var planlagt å ha en

hyggestund på Frei sykehjem. Det er også et stort ønske om å opprette en fast

besøkstjeneste i Frei sykehjem.

. Hyggestund i Frei sykehjem

o Det har vært to treff i Strikkekaffen i oktober og november 202t.
o Det har vært kveldsbønn nesten hver onsdag i hele 2021.

Pga. restriksjonene kunne ikke alle planlagte aktiviteter gjennomføres, men vi satser

på et mer aktivt arbeid i 2022.

t
,
a
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7 Budsjett / regnskap / økonomi

7.1 Budsjett

For 2O2I er det satt opp et budsjett i balanse som følger:

lnntekter kr. 274000,-

Utgifter kr. 2L4000,-

Menighetsrådet finansierer aktivitetene i menigheten med inntekter som kommer fra

egenbetalinger, gaver, innsamlede midler og tilskudd fra offentlige institusjoner.

Trosopplærin gsa rbeidet er finansiert med statlige mid ler.

7.2 Regnskap

Regnskap 202L for Frei menighet er ikke revidert per dags dato

Viser ellers til regnskapet. Regnskapet viser kostnader og inntekter i driften som Frei

menighetsråd har forvaltni ngsansvar for.

8 Gudstjenester, kirkelige handlinger, trosopplæring-undervisning og diakoni

Antall aktiviteter i Frei kirke 2021

Aktiviteter 202L

Gudstjenester på søndager

og hellige dager

62

Andakter på institusjoner

eller aldershjem

7

Gudstjenester med dåp 25

G udstjeneste med nattverd 26

Konfi rm asjonsgu dstjen ester 5

Gudstjenester for barn 6

G udstjenester for u ngdom 2

Besøk av barnehager 5

Besøk av skoler 2

Antall <Baby sang)) 38

Bes6kstjenester 10
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8.1 Andakter

Fungerende soknebrest Lynn Brakstad sammen med kantorJulija Bujanovaite-Sokol har

gjennomført 7 andakter på Frei aldersboliger og Frei sykehjem i2021.

9 Felles menighetsblad <<Kirka vår>.

Det ble utgitt 3 nummer av <Kirka vår> i 202L.

10 Trosopplæring

Frei menighet har en egen plan for Trosopplæring, og den inneholder en detaljert plan for
hvordan alle døpte i menigheten fra 0-18 år skal få opplæring i kristen tro og tropraksis. Det

er derimot mulig å gtrøre endringer og tilpasninger, og det har man måttet gSøre i2021 da

samfunnet tidvis var preget at restriksjoner og nedstenginger knyttet til den

verdensomspennende pandemien. Av denne grunn kunne det ikke gjennomføres flere
familiegudstjenester med utdeling av bok og et kontinuerlig tilbud av Babysang og Sangsprell

i kirka.

Høsten 2021 kunne man for det meste

gjennomføre de planlagte aktivitetene for
barn og unge i menigheten, men med

begrensninger. Påjulevandringene for barn i
barnehagene, måtte ansatte for eksempel

bruke munnbind. Dette er ikke helt optimalt
når man giennomfører skuespill for og med

barn, men tilbudet ble giennomført i den

grad det var mulig. Skolegudstjenester før jul
ble ikke gjennomført, da det var mye smitte

blant bam i barneskolene. Likeså har det

vært tilbud om Sangsprell og Babysang

gjennom hele høsten, men har ikke alltid
kunne vært avholdt med bakgrunn i sykdom

og mye smitte.
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10.1 Trosopplæring før
konfirmasjon

Aktiviteter og arrangement for barn og

unge før konfirmasjon er det

hovedsakelig trosopplærer som har

ansvar for. Våren 202I hadde vikar [sia

Sevaldsen ansvar

for trosopplæringsarbeidet.

Trosopplærer Hilde Warvik var tilbake

til arbeid august 2021.

10.1.1 Breddetiltak
Breddetiltak er de aktivitetene

trosopplærer inviterer til som er en årlig
<happening), og knytter seg for det

meste til årskull. Menighetens barn som

er født i det aktuelle året inviteres til å

komme til aktuell aktivitet ved

invitasjon i posten.

Våren 2021 var det begrenset med

breddetiltak som ble avholdt.

Fellesgudstj eneste på Kristi Himmelfart
ble derimot gjennomført.

10.1.2 Kontinuerlige tiltak

Kirke/skoIe/barneha gesamarbeid

Vi i Frei kirke har et godt samarbeid med skolene og barnehagene i sognet.

Flere barnehager deltok i2O2l på både påske- og julevandringer i Frei kirke. Pga.

restriksjonene feiret ikke Frei skole julegudstjeneste eller adventsstund ved Rensvik skole,

slik vi pleier i 202L.

Kirkedagen for 5. klasse ble derimot gjennomført som normalt. Dette er en dag alle

barneskolene får tilbud om å komme til kirka og tilbringe en dag her som en del av

kompetansemålene i KRLE -faget iS.trinn. Her blir de kjent med oss istaben, med kirkeåret,

gudstjenesten, kirkerommet, kirketårnet, kirkens historie og gravstedet, samt det som ellers

foregår i Frei kirke i lØpet av uka og året.
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10.2 Konfirmantarbeid

Konfirmasjonstiden er en vandring i sin egen tro og

det å bli kjent med kirkens aktiviteter og lære.

Konfirmanttiden er også en tid for refleksjon,

ettertanke, en pause fra hverdagen med nytt fokus

og en tid som er svært viktig i det å kjenne på

identitet og livsmestring og vite at konfirmasjonen

er et selvstendig valg om å fortsette å tilhøre Den

norske kirke med å fornye sitt dåpsløfte.

Menighetspedagogen er hovedansvarlig for
konfirmantarbeidet.

63 ungdommer ble konfirmert i Frei kirke i 2O2I og

det er 97 o/o dv årets ungdomskull.

U ngdommene følger konfirmantu ndervisningen i

Frei bedehus. Fra oppstart til konfirmasjon i mai

følger konfirmantene annenhver uke et

u ndervisningsopplegg med menighetspedagog.

f; tt I _.-^" | ?,!
I
l

De deltar i ulike typer gudstjenester

og de arrangerer selv tre
gudstjenester der de står for det

meste av innholdet: lysmesse, ung

messe og samtalegudstjeneste.

Året 2021 ble et annerledes år for
de fleste, også for våre

konfirmanter. En del av

undervisningen samt kirkens

nødhjelpsaksjon ble digital dette

året. Dette vistes godt av resultatet

av innsamlingen, på tross av at

ungdommene gjorde en formidabel innsats ved å reklamere og digitalisere aksjonen

I 2O2L samlet Freikonfirmantene inn L7.359 kr sammenlignet med beløpet - Kr.32 264 kr i

2O!9 før Covid-19. Menighetspedagog har ansvaret for alt konfirmasjonsarbeidet.

l0



LEIR. Det ble dessverre heller ikke gjennomført noen leir for konfirmantene i 2021. pga.

Covid-restriksjoner. Konfirmantene på Frei har de siste årene benyttet Frænabu som

leirsted. Vi ersværtfornøyde med stedet, men ettersom <gamleVassbottenr igjen eridrift,
kunne menighetspedagog gjerne sett for seg et samarbeid der, og samtidig støttet opp om

lokalmiljøet vårt.

UNGDOMSARBEI D ETTER KONFIRMASJONSTIDEN

Etter endt konfirmasjonstid pleier det normalt å starte opp et ledertreningskurs med sikte på

å være leder

10.3 10. klasseavslutning ved viken gard

Hvert år arrangerer menighetspedagog en fest for å markere avslutningen av 10 års

skolegang ved Frei ungdomsskole. Denne markeringen foregår ved Viken gård rett etter

utdelingen av vitnemålsseremonien ved skolen, og er en sommeravslutning.

Menighetspedagog samler inn stØtte fra det lokale bedrifter som stiller med midler til å

gjennomføre denne avslutningen for ungdommene. Markeringen er svært godt mottatt av

både ungdomsskolen, foreldre og ungdommene selv. Det er godt over 90 % oppmøte ved

dette arrangementet, og et særdeles viktig alternativ til fest og fyll. En flott blanding av

frivillige og ansatte sørger for å gjøre stas på ungdommene med grillmat, vannsport m.m.

Vi er takknemlig for næringslivet som hjelper oss med å sponse det meste av denne festen
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LL Kirkemusikalskaktivitet

Konserter har blitt gjennomført i Frei kirke i 202L.

09.05.21 - Konser med Liene Lapicka-Candere (sopran), Julija

Buja nova ite-Sokol (orgel, pia no).

18.07.2'J. - Orgelkonsert med Julija Bujanovaite-Sokol (orgel)

Adventsfestival i Frei kirke i desember 2021

28.I1..2I konsert (Zhala Aliyjeva (cello), Julija Bujanovaite

(orgel, piano), Kristiansund kulturskole elever)

05.L2.21. konsert (Astrid Røkkum Sæter (mezzosopran), Julija

Buja novaite-Sokol (orgel)

1.2.12.2I konsert (Liene Lapicka- Candere (sopran), Julija

Buja novaite-Sokol (orgel)

L9.I2.21- konsertgudstjeneste ( prest Lyn n Bra ksta d, Ebba

Ringmar (obo), Julija Bujanovaite-Sokol (orgel, piano)

24.1.2 2I
Julemusikk i Frei kirke

Salmekvelder:

L6.O3.2L Julija Bujanovaite-Sokol(orgel)

04.05.2L - med Karen Flatø som gjest og Julija

Buja novaite-Sokol(orgel).

15.06.21 - med gjest Astrid Fiske Orgel, Julija

Bujanovaite-Sokol (orgel, piano).

17.11.2I - med Ole Kristian Gundersen (fiolin),

Astrid Fiske og Julija Bujanovaite-Sokol (orgel)
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13 Frei barnekor. Aktiviteter i 2O21.

Året 2021 ble preget av pandemien og flere planlagte aktiviteter måtte utsettes/avlyses pga

det.

Koret har likevel fått gjennomført øvelser, tidvis i kohorter ellers hele koret.

I juni holdte koret to Disney-konserter i Kulturfabrikken. Det ble en stor suksess. Koret har

også opptrådd på kjøpesenter, hatt julekonsert iFrei kirke ogfåttspilt inn sin egen julesang.

En del av koret deltok på St. Sunniva prosjekt i Mold Domkirke. Her fik barna tatt i bruk de

nye korkappene.

Frei barnekor har gjennomført loddsalg gjennom Spond. (<Spond er en mobilapplikosjon for å
organisere idrett, korps og andre grupper. Ved hjelp av denne tjenesten kan brukerne ha all organisering

og kommunikøsjon mellom lagledere, trenere, medlemmer og foreldre på ett sted.> lnformasjon er tatt fra
Wikipedio.)

Ved restriksjonslettelser har koret hatt sosial sammenkomst samtidig med Øvelser som

Halloween-ovelse og øvelser med varmmat i pausen.

Å
FREI
BARI.IEKOR

*Logo design av Eggedosis
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KristionsundDato, sted

Stein Åge Sørlie, leder
g_

Helge RØdset, nestleder

IMaritta Ohrstrand, medlem

Sissel Beate Strømmen Helgesen, medlem

P^øXYtn^^/c\RakelYttervik, medlem

Per Harald Kvalvik, medlem

6AHilde Halvorsen, medlem

\rv, 'bro/*srl^CLynn Brakstad, prest

irt kmn oør /
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