Treårsmelding for FriBU 2017-2021
Introduksjon
Denne perioden har FriBU jobbet med å implementere måldokument som ble vedtatt i 2017. Det har
vært god samhandling med FriBU og Frikirkens måldokument i denne perioden. Perioden ble utvidet
med ett år for å være i samme treårssyklus som frikirkens synode.
Håvard Haugland har vært ansatt som daglig leder i hele perioden. Stabssituasjonen har vært stabil,
men med noen permisjoner og enkelte prosjektstillinger. Nasjonal stab møtes jevnlig på stabsdager
og deltar på samlinger med Frikirkens hovedkontor.
Samarbeidet med Frikirken oppleves som godt og gjensidig nyttig. Håvard Haugland deltar fast på
møter i Frikirkens lederteam. Det er også et godt samarbeid mellom synodestyret og FriBUs
landsstyre. Det har vært halvårlige møter med Jarle Skullerud, Øivind Tonheim, Marit Ecklo Breivik og
Håvard Haugland.
Periodens avslutning har vært sterkt preget av koronaviruset. Det har ført til store endringer i
arbeidsoppgaver og planlagte arrangement.

1. Tro i hjemmet
FriBU har arbeidet sterkt for å styrke foreldrenes unike rolle som trosformidlere til sine barn. Dette har
preget arbeidet hele perioden. Vi erfarer at det har vært en nødvendig og viktig satsing for FriBU og
frikirken. Det har blitt utviklet ressurser, startet barnekirker og opprettet et læringsnettverk med seks
menigheter med fokus på tro i hjemmet.

2. Ledere
FriBU har i perioden jobbet med lederrekrutering. FriBU erfarer at det er spesielt viktig å hjelpe
lokallag med å rekruttere og beholde voksne ledere. Det har vært utarbeidet en ressurs “prosjekt
ledere” til bruk i alle lokallag. Sammen med Awana har vi hatt lederkonferanse for barnekirker. Det
har vært en økning i antall ledere i relansering eller oppstart av barnekirker. Det har vært en økning i
antall ledere der vi relanserer eller starter opp unge voksne- og ungdomslokallag.

3. Ung Voksen
FriBU har satset videre på aldersgruppen 18-30 år i denne perioden. Det har i perioden vært 2
ansatte på satsningsområdet i til sammen 75% stilling. Oppgavene har vært å legge til rette for og
hjelpe nye arbeid for unge voksne å starte opp i menighetene. Det er en betydelig økning i satsing på
student/unge voksne i løpet av perioden. Det har også vært oppstart av nye unge voksne lokallag i
perioden. Regelmessige nettverkssamlinger for ansatte og frivillige som jobber mot unge voksne har
også vært arrangert.

4. Generelt
Samarbeid med andre organisasjoner
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FriBU har i perioden hatt et særlig viktig samarbeid med Awana. Samarbeidet har resultert i flere
barnekirker og bedre ressurser til lokallagene i FriBU, årlig lederkonferanse og ressurser til
hjemmekirke.
FriBU har et godt samarbeid med Skjærgårds. Denne perioden har FriBU og Skjærgårds fått et tettere
samarbeid gjennom en felles ansettelse i Eric Tryland for å utvikle Norges største kristne festival.
FriBU har i perioden sammen med FBU (Felleskristelig barn- og unge) spesielt løftet samarbeid på
tvers av kirker gjennom konferansen Gi Jesus videre. Det har vært en styrke for barn og ungdom i
hele Norge at vi står sammen som kirke.
FriBU, Misjonskirken UNG og Ung baptist har gjennom perioden utviklet flere verktøy knyttet til
fasearbeidet. Vi ser at dette arbeidet vekker interesse for flere barn- og ungdomsorganisasjoner og
forventer at flere blir med i dette arbeidet fremover.

Kommunikasjonsarbeid
FriBU har mot slutten av perioden arbeidet særskilt med kommunikasjonsstrategi rette inn på ulike
plattformer. Det har vært et tett samarbeid med Frikirken i denne prosessen. Frikirken og FriBU får et
større slektskap i farger og uttrykk som er tilpasset yngre aldersgrupper. På FriBUs nettsider er det
tilgjengelig ulike ressurser som kan brukes lokalt. I tillegg til nettside bruker FriBU også Facebook,
Instagram og YouTube til å informere fortløpende om prosjekter og arrangement som skjer både
lokalt og nasjonalt.

Misjon
I perioden har det i samarbeid med frikirkens misjonsavdeling blitt utarbeidet konkrete prosjekt som
lokallag kan samle inn penger til. Årlig gis det 160-170 000 kr til prosjektene. Vi er takknemlig for å stå
sammen med våre dyktige utsendinger og deres arbeid.

Stab i FriBU
Det har vært en stabil stabssituasjon i perioden. FriBU har en god variasjon av alder og kjønn. Staben
fungerer svært godt sammen som team. FriBU har svært dyktige og kompetente ansatte som lever
med hjerte “utenpå drakta”.

5. Ressurser og arrangement
Ressurser
Faseverktøy for menigheter
Trosopplæringsplanen har blitt revidert til ressursen “Faseverktøy for menigheter”. Dette dokumentet
samler alt arbeid for alle aldersgrupper i FriBU sitt arbeid.

Prosjekt Søndag
Et viktig arbeid i perioden har vært en bearbeidelse av hvordan søndagen kan være tilrettelagt for
aldersgruppen 0-40 år. Frikirkens synodestyre løftet dette arbeidet opp som et av sine viktigste arbeid
i perioden. Flere frikirker har arbeidet med sin gudstjeneste og uttrykk slik at den er tilrettelagt for
aldersgruppen 0-40 år. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på dokumentet og arbeidets viktighet.

Prosjekt ledere
Prosjekt ledere er et konkret verktøy for å etablere et lokallag og tenke helhet om hvordan vi utruster
ledere. Verktøyet ble ferdigstilt mot slutten av perioden. Ressursen er laget slik at lokallag som er
etablert og skal etableres arbeider med retning, organisering og ledere.
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Input samtaleboks
I 2018/2019 utviklet og produserte FriBU i samarbeid med Awana Input samtaleboks. Boksen er laget
for å få i gang den gode samtalen mellom foreldre og barn og passer for familier med barn fra 6- 19
år. Input solgte veldig godt første året. Nærmere 500 bokser ble solgt, noe som resulterte i nytt opplag
i 2020. Vi får svært gode tilbakemeldinger på samtalespillene Input, Teen og B-tween FriBU har
utviklet. Det selges jevnlig bra av disse hvert år. I tillegg til Frikirkens menigheter kjøpes spillene av
menigheter i andre trossamfunn, skoler, helsestasjoner, samt privatpersoner.

Disippelhus
FriBU har utviklet og ferdigstilt konseptet disippelhus. Disippelhus er rettet mot studenter for å hjelpe
dem å leve i bokollektiv der troen er en aktiv del av hverdagslivet. Flere frikirker har oppfølging av
disippelhus i sin by. Ønsket er at dette arbeidet brer om seg i omfang de neste årene. Arbeidet følges
opp av leder for Unge Voksne.

Hjemmekirke
En respons på coronapandemien ble hjemmekirke. Dette ble gjort i samarbeid med Lyngdal frikirke
og Awana Norge. Ressurser for alle aldersgrupper ble lagt ut vårhalvåret 2020. Det var god respons
og tilbakemelding fra menighetene våre i frikirken og andre kirkesamfunn. Høsten 2020 ble det
utviklet flere ressurser knyttet til familiearbeid og tweensgrupper.
Frik xPand er satsing mot ungdomsarbeid. Målsettingen er å se at ungdomsarbeid tar nye steg,
vokser og betyr mer i sitt lokalmiljø. Frik xPand produserer taleserier og møteressurser til
ungdomsarbeid. Flere arbeid har brukt denne ressursen. Det har vært en særskilt satsing på
ungdomsarbeid i Oslo som har resultert i et levende ungdomsmiljø rundt Frik Oslo.
Foreldreguider til nettvett
I samarbeid med tro & medier har FriBU, Misjonskirken Ung og Ung baptist gitt ut foreldreguider til
nettvett for alle fasene. Ressursen gjør det enkelt for foreldre, ledere og kirker og reflektere over
nettvett tilpasset ulike aldersgrupper.

Arrangement/samarbeid
Skjærgårds
FriBU har en samarbeidsavtale med Skjærgårds og har bidratt på festivalen på ulike måter. I 2019
hadde FriBU misjonsprosjektet “Topscorer” til inntekt for barnhager som er plassert i Frikirkens arbeid
i midtøsten. Prosjektet ble ledet av Eric Tryland. Det ble samlet inn over 500 000 kr til prosjektet i
løpet av perioden. FriBU og Skjærgårds har i perioden konkretisert samarbeidet med en felles stilling
gjennom Eric Tryland. Samarbeidet mellom organisasjonene er svært god.

Creative Sør
Creative Sør har blitt arrangert i 2019 og 2020 i Hånes Frikirke for frikirkeungdom på Sørlandet. Det
ble ikke arrangert Creative i 2018. Solveig Bråtane har en prosjektstilling i FriBU for å lede
planleggingskomite og gjøre administrativt for- og etterarbeid.
Antall deltagere:
Creative Sør 2019: 40 deltagere
Creative Sør 2020: 58 deltagere
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Gi Jesus videre konferansen
FriBU har i samarbeid med FBU vært medarrangør av konferansen. Denne konferansen ble viktig
både med tanke på økumenisk arbeid mellom kirkesamfunn og fokus til menighetsledelse. Frikirken
var et av kirkesamfunnene som var best representert på konferansen med antall deltagere.

Tiltro.no
FriBU inngikk januar 2018 samarbeid med NLM Ung, Bibelleseringen og Misjonskirken Ung om å lage
en felles nettside med inspirasjon til foreldre. Hensikten med nettsiden var å hjelpe foreldre å dele
kristen tro med sine barn. Innlegg på nettsiden ble publisert på en egen Facebookside. Det ble tatt
sikte på å finne skribenter i egne organisasjoner og nettverk og publisere tekster ukentlig. Pr.
November 2020 legges det ut innlegg 1-2 ganger pr. måned. Bibelleseringen er erstattet med Awana
Norge. Det har vært god respons på nettsiden og tekstene som legges ut.

Orange 2019
FriBU-stab og FriBU-styret var på studietur sammen med flere sentralt ansatte i Frikirken.
Konferansen har hatt en særs viktig rolle for arbeidet med faseverktøy, faseplan og Gi Jesus videre
konferansen. De fleste barne- og ungdomsorganisasjoner i FBU var representert på konferansen.

Soul Children
FriBU følger opp Soul Children-kor som er registrert som lokallag i FriBU. I perioden har det blitt
startet opp 4 nye Soul Children-kor i FriBU, ett kor har blitt lagt ned. Pr. nov 2020 er det 16 Soul
Children-kor i FriBU, bestående av både Soul Children, Pre Soul og Soul Teens. FriBU har også
bidratt på Soul Children Festivalen som arrangeres årlig i Oslo av ACTA.

FriBU på Visjon
FriBU er årlig med å arrangere Frikirkens sommerstevne Visjon og har vært ansvarlig for
barneaktiviteter/morgenmøter og finne frivillige medarbeidere til disse. Frik-festival, opplegget for
ungdom 13-20 år. Ansatte i FriBU har også hatt ansvaret med å planlegge og gjennomføre
familiemøtene HITS hvert år i perioden. 24 Hours/Tweensfest har blitt arrangert av FriBU på Visjon i
samarbeid med Skjærgårds Live for 10-12-åringer. Dessverre ble visjon avlyst 2020 grunnet korona.

6. Gaver og investeringer
Forskningsprosjekt av Roald Zeifert støttes med 20 000 kr over 4 år. Dette blir et av de første
forskningsprosjektene som sørger for norske tall på omvendelse og tro for ungdom over 15 år. FriBU
bidrar med medlemmer til kvantitative tall.
Forskningsprosjekt av Andreas Bjørntvedt støttes med 20 000 kr over 5 år. Forskningsprosjektet skal
gi svar på hvilke faktorer som ser ut til å ha større betydning for om barn beholder troen inn i voksen
alder, eller for hvorvidt troen blir mindre betydningsfull?
Skaperkraft har fått en støtte på 20 000 kr som et engangsbeløp.
FriBU og Frikirken har til sammen gitt 250 000 kr til oversettelse og tilrettelegging av bibleproject på
norsk. FriBU bidro med 100 000 kr som et engangsbeløp.
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7. Organisasjon og administrasjon
FriBU Nettverk
FriBUs nettverk har endret seg en del i perioden. Det finnes færre geografiske nettverk med faste
treffpunkt og flere nettverk med felles profil. For eksempel unge voksne arbeid som samarbeider godt
i hele Norge, Soul Children-kor som samarbeider på tvers av organisasjoner og Awana-nettverk som
utveksler ideer og erfaringer.
Nettverkene har stor variasjon i treffpunkt og arbeidsområder tilpasset sin lokale situasjon. FriBU har i
perioden fått mer erfaring på hva det vil si å drive/lede ett nettverk. Mange nettverk har senket tempo i
felles treffpunkt og økt aktivitet på felles arbeid. Dette er en spennende utvikling der vi ser flere kirker
som samarbeider om ledertrening, konfirmasjon, fellesmøter, foreldrekurs og ulike leirer for barn og
unge. Nettverkene har blitt en arena for læring og utvikling på lokalt og nasjonalt nivå.
FriBU nasjonalt sin oppgave er at lokallag og ledere skal lykkes med det gode arbeid som drives i
menighetene. Erfaringen med nettverkene er at det er knyttet en større nærhet mellom nasjonalt og
lokalt nivå. Det er lettere å se behov og gode ressurser. Grasrota har førstehåndskunnskap om
hvordan barne- og ungdomsarbeid skal tilpasses og drives. Dette initiativet ønsker vi å styrke videre.
FriBU Nordre er i denne perioden nedlagt som egen organisasjon i siste halvdel av 2018.

FriBUs administrative arbeid
Den nasjonale staben i FriBU har arbeidet med å gjøre ressurser tilgjengelig for flest mulig og bistå
menigheter og lokallag med administrative løsninger som fungerer godt.
FriBU nasjonalt gir økonomisk støtte til sine lokallag gjennom FriBU Frifond-ordningen. LNU fordeler
Frifondsmidler til FriBU etter søknad. Innsendt årsrapport fra lokallaget danner grunnlag for utbetaling
av støtte. Midlene deles ut både som direktestøtte og prosjektstøtte, i hele perioden har denne
fordelingen vært 65 % direktestøtte og 30 % prosjektstøtte 5% av midlene kan brukes til
administrative kostnader. I inneværende periode har FriBU også fordelt administrasjonsmidlene (5%)
som prosjektstøtte. Vedtektene for FriBU Frifond vedtas hvert år av FriBUs landsstyre.
FriBU har krav om politiattest for alle ansatte og frivillige i FriBUs arbeid. Registrering av fremvist
politiattest rapporteres i årsrapporten i cornerstone hvert år. Det er lokallagsleders ansvar å holde
lokal oversikt over innlevert attest. Det sendes ut påminnelse om rutiner og prosedyre rundt dette
jevnlig.

Medlemstall og lokallag
Antall medlemmer og lokallag i FriBU har hatt en nedgang i perioden. Høsten 2019 ble det inngått
avtale med Kommunion AS om å gå inn i nytt medlemssystem, Cornerstone. Dette ble gjort sammen
med flere andre kristne organisasjoner. Overgangen til Cornerstone gikk ikke helt knirkefritt for seg.
Tidligere medlemssystem havarerte like før overgangen, det medførte til nedetid i medlemssystemet
på ca. 1 mnd. Cornerstone ble igangsatt i slutten av nov 2019. Cornerstone ivaretar personvernloven,
og BUFDIR og LNU´s krav til rapportering for lokallagene. Kommunion oppgraderer Cornerstone
høsten 2020. Det jobbes også med en forbedret løsning for prosjektsøknad. FriBU arbeider
kontinuerlig med å forenkle og forbedre medlemsregisteret.
2017: 8 984 medlemmer hvorav 6 301 er tellende medlemmer. 253 tellende lokallag.
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2018: 8 981 medlemmer hvorav 6 002 er tellende medlemmer. 242 tellende lokallag.
2019: 8 123 medlemmer hvorav 5 651 er tellende medlemmer. 248 tellende lokallag.
FriBU registrerer at det har vært en svak nedgang i medlemstallet i denne perioden og jobber med å
hjelpe menigheter og lokallag til aktiviteter som bidrar til nyrekruttering og vekst.
FriBU har opprettholdt et godt samarbeid med FSK, Frikirkens speiderkorps, i denne perioden. FSK
har bidratt med aktiviteter og stand på Visjon og er et viktig bidrag i Frikirkens barne- og
ungdomsarbeid. Medlemstallet i FSK har hatt en tydelig nedgang i perioden. Mer informasjon om
FSKs arbeid i perioden finnes i korpsets toårsmeldinger.

Nasjonal stab i perioden:
Navn:

Tittel:

Tidsperiode:

Håvard Haugland
Eli Dorthea Taunton
Martin Nøstrud
Børge Greaker
Ingrid Halvorsen Heskje
Thea Frøystad
Eirik Broomfield Fjellestad
Grethe Ravneng
Birgitte Støle Therkelsen
Linda Kvavik
Oskar Hadland
Eirik Austeng
Hanne Marie Moi
Solveig Bråtane
Eric Tryland
Ingunn Magnus
Thore Søvik
Ingjerd Bandak
Astrid Fjeldly Lande

Daglig leder
Administrasjonsleder (delvis permisjon)
Administrasjonsleder (vikar permisjon)
Speider- og Visjonskonsulent
Seniorkonsulent
Nettverksleder Nord-Vestlandet
Ung voksen prosjektleder
Nettverksleder Østfold
Nettverksleder barn og familie
Nettverksleder barn og familie
Konsulent Frik Xpand
Prosjektleder Ung voksne
Nettverksleder Østfold
Prosjektleder Frik-festivalen og Creative Sør
Misjonsprosjekt
Prosjektleder tro i hjemmet læringsnettverk
Prosjektleder Frik Xpand
Misjon
Nettverksleder for tidligere Østfold

fra forrige periode – inntil videre
fra forrige periode – inntil videre
1. oktober 2019 – inntil videre
fra forrige periode – inntil videre
fra forrige periode – inntil videre
fra forrige periode – inntil videre
fra forrige periode – inntil videre
fra forrige periode – 31. mars 2018
fra forrige periode – 31. okt 2020
1. februar 2020 – inntil videre
fra forrige periode – inntil videre
1. august 2019 – inntil videre
1. april 2018 – 14. august 2020
1. august 2019 – inntil videre
1. august 2018 – 31. Juli 2019
1. august 2019 – inntil videre
fra forrige periode – 1. juli 2018
fra forrige periode – inntil videre
15. august 2020 – inntil videre

Landsstyrets sammensetning i perioden:
Øyvind Tonheim
Henrikke Willard
Thomas Sigerstad
Celine-Therece Mørch Honningsvåg
Andrea Stormo Øygarden
Henrik Andersen
Erland Erlandsen Strømme
Jorann Løvland
Håvard Haugland
Eli Dorthea Taunton (delvis permittert)
Martin Nøstrud

Leder (AU)
Nestleder (AU)
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
1. vara (deltatt på styremøter)
Daglig leder (AU)
Administrasjonsleder (AU)
Administrasjonsleder (AU)
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FSK har denne perioden valgt å ikke sende en fast representant for å delta på FriBUs
styremøter, men ett av FSK-styremedlemmene deltar ved anledning.
Denne perioden har staben i FriBU byttet på å være stabsrepresentant på FriBUs styremøter.
Landsstyret har hatt 14 møter i perioden og behandlet 154 saker pr. 1. desember 2020.
Arbeidsutvalget har hatt 14 møter og behandlet 26 saker pr. 1. desember 2020.
Styret og stab har hatt 2 felles treffpunkt i perioden. Stab og styre reiste også på felles studietur til
Orange-konferansen i Atlanta i mai 2019.

Valgkomiteen har bestått av:
Anne Varhaug Nordkil
Åshild Ellingsberg Tolfsen
Marie Nakken
Eivind Landro
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