
Årsmelding Ullensaker Frikirke 2015 
 

 
1. Statistikk 
 
 01.01.2015     31.12.2015             
Fullt medlemskap 9 9 
Begrenset medlemskap 11  11 
Barn under 15 år 0 0 
Totalt  20   20 
 
Det er altså ingen endringer i antall medlemmer i 2015. 
 
 
2. Menighetens virksomhet, sammendrag 
 
Menighetens virksomhet har vært konsentrert om gudstjenester hver 14. dag. 
Det har i 2015 vært 18 gudstjenester i Frikirken. I tillegg hadde vi felles gudstjeneste  
1. pinsedag sammen med Furuset menighet. Denne gudstjenesten var i frikirken. Vi har også hatt 
en salmekveld. Frikirken deltok også på den felles økumeniske gudstjenesten palmesøndag. 
 
Antall fremmøtte var i gjennomsnitt 24,00 personer pr. arrangement, - dvs. en god del flere enn i 
2014 da gjennomsnittstallet var 22,75. 
 
 
3. Pastorsituasjonen. 
 
Menigheten har ikke hatt pastor i 2015. Vi har derfor engasjert talere som vi kjenner fra tidligere, 
eller har fått tips om. Disse kommer fra både Frikirken og Den norske kirke. 
Vi synes vi er blitt møtt med stor velvilje hos alle som vi har spurt. 
 
Alf Petter Hammersmark er menighetens ansvarlige pastor, - noe vi er glade og takknemlige for. 
 
 
4. Besøk til menigheten  
 
Dette året har følgende personer vært talere i menigheten:  

Steinar Ørum, Ole Arnegård, Unni Westli, Ragnar Johannessen, Alf Petter Hammersmark, Jan 

Tore Anthonisen, Per Kristian Bandlien, Ivar Johnsen og Sidsel Lauten. Mari-Hilde Vilberg og 
Berit Weider hadde refleksjoner over Krisi kongesøndag.  

Steinar Tosterud, talte på vår felles pinsegudstjeneste.  

 
Sangere som har deltatt på møtene var: Pensjonistkoret , Steinar Ørum, , Alf Petter 



Hammersmark, Ivar Johnsen, Creme Fraiche.  
 
5. Menighetens økonomi  
 
Menighetens økonomi har vært god i 2015. Isolert sett hadde driften et overskudd på kr. 37 936,38 

(inkl. renteinntekter), Den totale kontantbeholdningen er ved utgangen av2015 kr 231 059,67. Se 
forøvrig egen sak om regnskapet. 
  
7. Menighetsrådet 
 
Eldste: Håkon F. Halvorsen var eldste i menigheten, og har vært leder for menighetsrådet. Høsten 
2015 gikk han av som leder etter fylte 67 år, og ble erstattet av nestleder Anne Johannessen. 
Håkon Halvorsen er fremdeles medlem av menighetsrådet. 
 
Menighetsrådet har bestått av Anne Johannessen, Britt G. Ellingsen, Sidsel Lauten og Håkon F. 
Halvorsen.  
 
Totalt har det vært avholdt 8 møter i menighetsrådet.  
I tillegg har vi hatt menighetens årsmøte. 
 
Menigheten har for tiden ingen diakon. Nødvendig arbeid som normalt ville vært diakonoppgaver 
har blitt organisert av menighetsrådet. 
 
 
8. Andre tjenester i menigheten  
 
Pianister på gudstjenestene har vært: Anne Johannessen, Britt Garsjø Ellingsen, Madelen Jostad 
og Margot Fosen Frogner var musikere på felles pinsegudstjeneste.  
 
Sidsel Lauten og Britt G Ellingsen har pyntet kirken med blomster. 
 
Einar Inge Ellingsen har vært kasserer. Hans Olav Furuseth og Mari-Hilde Vilberg har vært 
revisorer. 
 
Einar Inge Ellingsen har vært redaktør for menighetens nettside. 
 
I tillegg har flere andre bidratt med kirkekaffe og annet.  
 
Vi vil takke alle som på en eller annen måte har bidratt i fellesskapet. 


