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ÅRSMELDING FOR MISJONSSALEN SANDNES 2018 

Årsmøtet i 2018 ble holdt 28. februar.  

STYRET 

I 2018 har styret i Misjonssalen bestått av: 

Sverre Soleng    leder   (valgt for 2 år på årsmøte i 2017) 

Anders Helle    nestleder  (valgt for 2 år på årsmøtet i 2018) 

Elisabeth Gausland   sekretær  (valgt for 2 år på årsmøtet i 2018) 

Kjersti Eiane    styremedlem  (valgt for 2 år på årsmøtet i 2017) 

Morris Kjølleberg   styremedlem  (valgt for 2 år på årsmøtet i 2018)           

Ingebjørg Helle  1. varamedlem  (valgt for 1 år på årsmøtet i 2018) 

Dag Lindefjeld    2. varamedlem  (valgt for 1 år på årsmøtet i 2018) 

Kassereroppgaven er lagt utenfor styret. I 2018 var oppgaven delt mellom Sondre Tysse som 
førte regnskapet og Eldbjørg Lindefjeld som betalte regninger. 

Forsamlingsleder Svein Anton Hansen møter fast i styret.  

I 2018 har det blitt avholdt 10 styremøter og behandlet 61 saker. 

Det har vært et styremøte med nybyggkomiteen og et styremøte med møteplanleggingsgruppen. 
Vi har også hatt et møte med styret i Ebeneser for å informere om videre arbeid med 
brannstasjonen.  

REVISORER 

Helga Røyland og Kåre Jan Edland ble valgt som revisorer på årsmøtet 2018. 

VALGNEMDA  

Valgnemnda består i 2018 av Solfrid Helle (valgt i 2017),  Reidun Edland (valgt i 2018) og Johs 
Reilstad (valgt i 2018) . Rolf Eiane ble valgt som vara (2018). Morris Kjølleberg satt i valgnemda 
men trakk seg siden han ble valgt inn i styret for Misjonssalen.  

 Ansatte 

FORSAMLINGSLEDER 

Svein Anton Hansen er forsamlingsleder i Misjonssalen i 50 % stilling.  

Vi ønsker å takke både Svein Anton og hans kone Elisabeth for alt dere har vært og er for 
Misjonssalen.  
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BARNE- OG FAMILIEARBEIDER 

Siden 1.juni-18 har Misjonssalen stått uten barne- og familiearbeider.  Dette er ikke en ønskelig 
situasjon. Etter flere utlysningsrunder har styret endret stillingsbeskrivelsen til 
Forsamlingsutvikler, med fokus på barn og unge (50%). Vi håper på å fylle denne rollen så snart 
som mulig.  Vær gjerne med i bønn for dette.  

KJERNEVIRKSOMHET 

SØNDAG KL 11.00  

Klokka 11.00 på søndag samles hele forsamlingen. I 2018 ble det holdt 44 søndagsmøter med 
oppmøte på 107 personer i snitt. De siste årene har det vært en jevn oppgang i antall personer 
på disse møtene.   

5 barn ble døpt i løpet av året, 1 ble konfirmert og vi delte nattverd 10 ganger. Vi har blant annet 
hatt besøk av Young Life, Gideon, Espen Ottosen og en møtehelg med Andreas Bakke fra Ålesund. 

Møteplanleggingsgruppen består av 6 møteledere og ledes av Hilde Soleng. Gruppen samles ca. 2 
ganger i halvåret for å planlegge temaer og talere, samt å evaluere møtene. 

 SMÅFELLESSKAP 

Som menighet har vi stor tro på at vi, i tillegg til forsamlingens møtepunkt på søndagene, trenger 
å samles i små fellesskap for å dele troen og livet med en mindre gruppe mennesker. Derfor har 
vi småfellesskap i Misjonssalen. I år, som i fjor, har vi fokusert ekstra på å styrke de små 
fellesskapene. Vi tror fortsatt at det kan skje mye når vi møtes i mindre grupper i hjemmene og 
deler vår felles tro. 

I slutten av desember 2018 var det registrert 12 småfellesskap. Dette er litt færre enn året før, 
men skyldes fraflytting. Samtidig er det flere grupper som er i vekst, og det ser ut som noen av 
disse vil dele seg i løpet av året som kommer. 

Vårt ønske er at alle i Misjonssalen skal få muligheten til å være med i et lite fellesskap som 
fungerer godt. Koordinator for småfellesskapene er Anne Rasmussen.  

 

ANDRE MØTER 

 SUPERSØNDAG 

Supersøndag er et møte for hele forsamlingen der barna blir satt i fokus og får være med å prege 
møtet og delta som møteledere, forsangere, møteverter o.l. I løpet av 2018 har vi hatt to 
supersøndager i vårsemesteret. Ett kor fra nærmiljøet har bidratt med sang og musikk. 
Komiteen har i 2018 bestått av Ingebjørg Helle, Svanhild Mæstad og Ida Maria Ous 
 

 TIRSDAGS FORMIDDAGSTREFF 
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Andre tirsdag i måneden kl 11-13 samles omkring 30-50 personer til Formiddagstreff. Dette er 
et tilbud som passer for alle som har anledning.  Samlingene legges opp med et møte med sang 
og andakt. Noen ganger deltar også sangkrefter. Etter møte er det bevertning og blomster 
utlodning. Bussturen i juni gikk til Dirdal og Jæren.  

I desember-møtet er det ekstra god servering. Formiddagstreff samler mange som ikke har 
Misjonssalen som sin forsamling. I 2018 hadde Formiddagstreff ni samlinger pluss bussturen. 
Formiddagstreff har en komite på 10 personer som ledes av Annfinn Frafjord.  

 MIDTUKEMØTENE 

Bønne- og vitnemøtet ble arrangert ni onsdager i 2018. Da deles personlige bønneemner og vi 
ber for Misjonssalen, samt at det gis anledning til å dele vitnesbyrd. Arbeidet ledes av Johannes 
Reilstad og Solbjørg Færevåg Reilstad.  

I løpet av 2018 har vi hatt to medlemsmøter; begge i etterkant av søndagsmøtet.  

Høsten-18 startet forsamlingsleder opp med Bibelkvelder en onsdag i måneden. Her gikk han 
gjennom en av bøkene i Bibelen (2X 30 min). Han startet med en gjennomgang av  
Filipperbrevet, fordelt på tre kvelder.  

Våren-18 leide NLM region SørVest Misjonssalen til 3 inspirasjonskvelder for de som er frivillige 
talere. Ulike tema ble gjennomgått.  

DE KRISTNE HØYTIDENE 

I påsken hadde vi møter palmesøndag og 1.påskedag. Møtene langfredag og 1.påskedag ble et 
samarbeid med Ebeneser Ganddal, der møtet fredag var på Ebeneser og i Misjonssalen på 
søndagen. 

Pinsen: Pinsemøtet ble arrangert 2.pinsedag formiddag. Vi har i løpet av noen år prøvd ulike 
tidspunkt for pinsemøtet, og har landet på 2.pinsedag formiddag. Siden mange reiser vekk denne 
høytiden, samler ikke møte mange, men for dem som blir i byen er det viktig og naturlig å 
komme sammen for å feire pinsehøytiden.  

Julen: For 4. året på rad har vi hatt møte julaften. Årets møte samlet mye folk også utenfor 
Misjonssalen. Vi delte en kollekt på kr 11.200 med BÅDEOG huset i Sandnes.  

 

SPESIELLE ARRANGEMENT 

 ÅRSMØTE 28. FEBRUAR 2018 

Årsmøtet i Misjonssalen ble holdt 28. februar 2018. Årsmelding og årsregnskap ble godkjent av 
årsmøte. Forslag til nye lover for Misjonssalen ble lagt fram og godkjent med noen mindre 
justeringer.  

Hovedtema var: «Hva skal til for å invitere naboen min til Misjonssalen?» Randa Granberg og 
forsamlingsleder innledet til samtale om hvordan vi kan vitne for naboer og invitere dem med i  
Misjonssalen. Ellers ble vanlige årsmøtesaker gjennomgått.  
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BARNAS SUPERHELG 2018 

Barnas Superhelg ble holdt 26.-28.januar. Dette året fikk vi besøk av Magne Vatland som fortalt 
om ulike venner i Bibelen. Nytt av året var besøk på Rush Trampolinepark lørdag formiddag, 
samt karneval om kvelden. Det var godt oppmøte på alle samlingene hele helgen, og det er 
tydelig at både barn og voksne inviterer andre som ikke går i Misjonssalen til vanlig akkurat 
denne helgen! 

Komiteen har de siste årene vært lik, men med gode hjelp av mange frivillige barn og voksne 
som gjør en super innsats! Komiteen ledes av Elisabeth Berg 

WEEKEND 

20.-22. april 2018 dro forsamlingen på Weekend til Holmavatn. Det var 110 påmeldte i alle 
aldre,  men med overvekt av barnefamilier. Det ble laget et innholdsrikt program med 4 møter. 
På alle møtene utenom søndag formiddag var det eget barneopplegg. I tillegg til møtene var det 
mye program med formålet om å bygge relasjoner og å ha det gøy.  

Weekenden ble planlagt av en komite på fem personer. Weekenden er ikke formelt evaluert, 
men tilbakemeldingene under og etter weekenden var ensartet positive. Komiteen bestod av 
Solfrid Helle, Svanhild Mæstad, Ståle Klippen, Rolf Eiane, Ingunn Lindefjeld 

 FORSAMLINGSTUR I JUNI 

10.juni arrangerte supersøndagskomiteen i samarbeid med søndagsskolen forsamlingstur til 
Vitengården på Nærbø. Etter et kort møte inne i kantinen åpnet museet, og barna løp i alle 
retninger og utforsket utstillingene ute og inne. På grunn av grillforbud ble den planlagte 
grillingen avlyst og den medbrakte lunsjen ble spist inne sammen med kaffe og god drøs. 
Oppmøtet var på 36 voksne og 45 barn. 

GENERALFORSAMLINGEN 2018 

På NLM sin Generalforsamling i juli (Stokke i Vestfold) var 75 personer med tilknytning til 
Misjonssalen innom, hele eller deler av Generalforsamlingen. Ikke minst var det flott å se at 
mange barnefamilier prioriterte å delta på Generalforsamlingen. Lørdag ettermiddag deltok 
mange fra forsamlingen på eget grillparty ved campingen ved Gjennestad videregående skole.  

SAMLINGSFESTEN  

Samlingsfesten markerte oppstart på høstsemesteret, og samlet hele 200 personer. Tradisjonen 
tro ble det utdeling av 4-årsbøker og babypresentasjon av barn født siden forrige samlingsfest. 
Diakonigruppa fikk en blomst hver som takk for en viktig tjeneste. Samlingsfesten arrangeres av 
MS-styret og er en inspirasjonssamling før nytt arbeidsår.  

SEMINAR "BYGGE BYGG - BYGGE MENIGHET" 

En lørdag i oktober hadde vi invitert Andreas Bakke, forsamlingsleder i Misjonssalen Ålesund til 
å holde seminar. Seminaret var en del av arbeidet vi har kalt «Bygge bygg – bygge menighet».  
Hensikten var å høre deres erfaringer fra da de for noen år siden stod midt i en flytteprosess, 
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ikke ulik den vi står ovenfor. Andreas Bakke delte forsamlingens og egne erfaringer med å gå fra 
en liten til en større menighet. Omkring 50 personer fra forsamlingen deltok. 

JULEMESSEN 

Julemessen ble arrangert 30 november -1 desember. Wenche Lunde talte for oss begge dagene. 
På familiemøte fikk vi andakt av Tone Kristin Gilje Dahl. Fredliners, Siembra og Svilandskarene 
bidro med sang. I år fikk vi også innslag av lokale krefter da jentegruppa vår; Supergirls bidro 
med sanger under familiemøte. 

Som i fjor ble det salg av adventskalendere. Prosjektet i år ble MAF – vi flyr for fred, et av NLMs 
misjonsprosjekt. Julekortfotografering ble også i år foretatt to dager i god tid før julemessen. 
Fredag og lørdag var det åresalg, lynlodd, lykkehjul, reiselotteri, barnas basar, og et bredt utvalg 
av varesalg – både matvarer og andre lagde ting. Barnas bruktbutikk var på plass i år også. 
Barneloftet på lørdagen er blitt en flott tradisjon som gjør at mange barnefamilier blir på 
julemessa hele dagen. I år var det flere enn noen gang! 

Det er alltid en utfordring å få alle arbeidsoppgaver fordelt og personer på plass, men med 
detaljerte lister som ble oppdatert etterhvert som folk meldte seg- gikk det i år igjen.  

Vi oppnådde lignende resultat som i fjor. Mange mennesker var innom og bidro til et flott 
arrangement med god forkynnelse og gode sosiale møtepunkt. Takk til alle som gjorde en 
fantastisk innsats både i forberedelser gjennom hele året og under selve julemessen. 

Julemessen har flere underkomiteer, men ledes av en hovedkomite med Ingunn Lindefjeld som 
hovedleder. 

VI SYNGER JULEN INN 

9.desember arrangerte supersøndagskomiteen «Vi synger julen inn» i Misjonssalen. Både barn 
og voksne fra misjonssalen deltok med sang og musikk. Knut Ove Tjøstheim holdt andakt mens 
barna krøp nærmere og nærmere scenen for å få med seg alt. Misjonssalens eget barnekor hadde 
en flott verdenspremiere! Etter møtet var det god drøs og pepperkaker++ til alle. 

 

LAG OG FORENINGER 

BARNE- OG UNGDOMSARBEID 

SØNDAGSSKOLEN  

Misjonssalens søndagsskole har i 2018 hatt 31 søndager med søndagsskole for barna. Antall 
betalende medlemmer for dette året har vært 47. Vårt ønske og hovedmål for søndagsskolen er å 
gjøre Jesus kjent for barna! 

Søndagsskolen starter alltid i sammen med resten av forsamlingen i møtesalen. Etter 
presentasjon av skattekisten og barnesang, går søndagsskolen opp i andre etasje. Barna er 
fordelt på to grupper ut fra alder (Gullivergjengen og Tårnagentene.) Vi setter av god tid til 
bibelfortellingene og undrer oss over hva disse vil si oss i dag gjennom forslag og inspirasjon fra 
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«Sprell Levende» (utarbeidet av Søndagsskolen Norge). Det har også i år vært Tweens tilbud til 
barna som går i 4.klasse og oppover. Dette er ca 8 ganger i året inkl. en overnattingstur. Tweens 
har en liten andakt/samtale med utgangspunkt i «Spot On» som er utarbeidet av NLM, og en 
aktivitet. Aktiviteten er som oftest utenfor Misjonssalen bygget. Vi opplever at veldig mange av 
tweens barna prioritere å komme på disse samlingene.  

Vi har i år vært ca 14-15 ledere og hjelpeledere på søndagsskolen. Hovedleder er Elisabeth Berg. 

 

BARNEKOR 

Høsten 2018 startet vi barnekor i Misjonssalen. Oppmøtet har vært bra, og det har vært 15 til 20 
barn hver gang med både gutter og jenter. Aldersgruppen er fra 4 år og oppover, men de fleste 
barna er mellom fire og syv år. Øvelsene varer ca 35 minutt, der vi også får tid til en liten andakt. 
Etter øvelsen har vi kveldsmat. Vi startet høsten med å ha øvelse hver uke, men har fra 2019 av 
gått over til annenhver uke. Høstens høydepunkt var da barnekoret fikk synge på «Vi synger 
julen inn». 

Ønsket for barnekoret er at det kan være et lavterskeltilbud der barn (med foreldre) som ikke 
går i Misjonssalen til vanlig kan komme. I tillegg ønsker vi at barnekoret kan være et sted som 
gir glede til barna; glede over å synge sammen om Jesus, og en glede over å få bli kjent med 
andre barn. 

Barnekoret har fire ledere med Karen V Thingbø som hovedleder. 

 

YNGRES 

Yngres har sine møter hver tirsdag fra kl. 19.00 til 20.30. Kvelden starter alltid med andakt og 
sang. Det er vårt mål å få gi de unge noe fra bibelen og være med å peke på Jesus. Vi ønsker så 
gjerne at de skal velge et liv i tro og tillit til Gud og Guds ord. Det er også mat og brus. Lederne 
eller foreldre bidrar i forberedelsene. Videre er programmet leker, konkurranser, 
misjonsinnslag med mer. 

Hvert semester blir det ca. 15 kvelder. Det har i 2018 vært et fremmøte på ca. 10-12 stk hver 
kveld. Yngres er for jenter og gutter fra og med 10 år. Vi er veldig glade for at også noen som er 
konfirmert fortsatt kommer.  

På hvert møte samler vi inn penger til driften, pluss at vi får tilført Frifond-midler og en 
medlemskontingent på 60 kr.  Vi har i tillegg ”adoptivansvar” for kr. 1200,- som sendes hvert år. 

Vi hadde ikke weekendtur dette året. Dette kom av ledersituasjonen og tiden for tur. 

I 2018 har vi vært 3 ledere. Det er ønskelig å være min. 4 stk ledere slik at det bli 2 ledere 
annenhver gang. Vi håper at vi får med minst en leder til i 2019. 

Hovedleder og kontaktperson: Johs. Reilstad 
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LOFTET 

Loftet ungdomslag er for ungdommer fra 7. klasse og oppover. De har samling en fredag i 
måneden med andakt og aktiviteter. En kveld inneholder andakt og aktiviteter. Det er for tiden 6 
jenter og 6 gutter som utgjør kjernen av de som kommer, men noen ganger er vi opp mot 17 
stykker. Lederne har stor tro på at dette er et godt fellesskap med Jesus i sentrum og der 
ungdommer kan ha det gøy i et trygt og rusfritt miljø. 

Vårt eneste ønske er flere ledere, slik at det blir mulig med flere samlinger i måneden. Ledere 
med teft for underholdning er ønskelig. 

I år ble det forsøkt med bilrebus, der de som kom koste seg masse.  

Arbeidet drives av 6 ledere med Terje Madland som hovedleder.   

 

ANDRE GRUPPER 

DIAKONIGRUPPA 

Diakonigruppa samles to ganger i året for å planlegge og tilrettelegge ut i fra mottoet; «et sted 
der ingen står alene».  Å gå på besøk er en stor del av dette. Noe av ansvarsområdet er å besøke 
eldre medlemmer som har utfordringer med å komme seg på møte eller som på andre måter har 
blitt satt til side.  Andre fokusområder er personer i livskriser og ensomhet. 6-7 personer har fått 
jevnlig besøk siste året. På noen av disse besøkene har vi med oss nattverd. 

Vi går også på jubilantbesøk hvert 5. år fra fylte 75 år og  vi er tilstede ved begravelser. 

Diakonigruppa består av fire medlemmer med Arnfinn Røyland som leder. 

 

HUSSTYRET 

Husstyret har ansvar for driften av Misjonssalens lokaler. Det ble byttet styreleder i mars, 
Kristian Rasmussen gikk av og Knut Mæstad ble ny styreleder. Lars Egil Espedal, Torunn 
Handeland og Torfinn Roland utgjør resten av styret. 

Husstyret arrangerer dugnader, utfører reparasjoner og vedlikeholdsoppgaver, setter opp 
vaskelister, handler inn forbruksvarer og har ansvar for nøkler, alarm og utleie. 

Våren 2018 hadde vi 2 dugnader, 1 vaskedugnad og 1 rydde- og vedlikeholdsdugnad. Gulvene i 
møtesalen og sidesalen er blitt bonet og det er kjøpt inn 6 nye sofaer til 2. etasje. 

Misjonssalen er blitt utleid til konfirmasjoner, dåpsselskap og bursdagsarrangement i 2018. 

Langtidskontrakten med Securitas (alarmen) gikk ut i august, men vi valgte å forlenge 
kundeforholdet med muligheten for å avslutte det på kortere varsel. 
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NORRØNA AS 

Norrøna eier Langgata 71, og Misjonssalen leier lokalene. Norrøna har frem til september 2018 
hatt lån hos Misjonssalen, og har betalt renter for dette. 

Misjonssalen eide samtlige aksjer i Norrøna til og med 30.10.2018. Alle aksjene ble 1.11.2018 
overført til NLM Sandnesporten AS. Styringsgrunnlaget for hele 2018 har vært aksjeloven og 
selskapets vedtekter. 

Styreledere har i 2018 vært Kristian Mæland Rasmussen og deretter Helge Endresen. 

Det vises det til årsberetning og regnskap med noter, siste for 2017. 

For styret i Norrøna har 2018 handlet mye om prosessen med å overføre alle aksjene i Norrøna 
til NLM Sandnesporten AS, og for deretter å bidra til å få solgt alle aksjene i Norrøna til ny eier. 1. 
desember ble avtale med IBC Sandnes signert, og vederlaget i forbindelse med salget vil gå rett 
inn i NLM Sandnesporten AS. Av avtalen med IBC fremgår det at overtakelsen av bygget vil skje 
når Misjonssalen er på plass i nytt bygg. IBC har imidlertid rett til å leie Misjonssalen fra 
01.04.2019 på lørdager og søndager etter klokken 14:00 med unntak av noen helger i året hvor 
Misjonssalen har behov for bygget også lørdagene.  

 

NYBYGGKOMITÉ 

2018 har vært et år med høy aktivitet. Første kvartal jobbet vi med kjøp og utvikling av konsept 
for brannstasjons-eiendommen. Dette ble overlevert Sandnes tomteselskap 6.april 2018. 
18.april satt vi i lange sluttforhandlinger hos Sandnes tomteselskap, som resulterte i signert 
kontrakt samme kveld. Avtalen ble videre godkjent i formannskapet 23.april og signert av 
ordføreren samme dag.  

I mai startet arbeidet med regulering av eiendommen. Ved årsskiftet pågår dette arbeidet 
fortsatt. Vi forventer tidligst å kunne være ferdig med regulering sommeren 2019. Parallelt med 
reguleringsarbeidet startet vi høsten 2018 en dialog med representanter fra forsamlingen for å 
finne forsamlingens nåværende og fremtidige behov. Dette ble også diskutert på medlemsmøte 
21 oktober hvor alle medlemmer kunne komme med synspunkter. I etterkant av dette hadde vi 
en «kick off» med entreprenør, arkitekt, representanter fra forsamling og nybyggkomite 
23.november.  

Det jobbes nå med planløsninger og skisser for Misjonssalen sine lokaler som vi vil presentere 
første del av 2019.  

Nybyggkomiteen bidro også i prosessen som førte til salg av Langgata og overføringen av 
Norønna AS til NLM Eiendom AS (Norønna AS ble et datterselskap av NLM Sandnesporten AS).  

Nybyggkomiteen har fordelt en del oppgaver seg imellom internt, og de fleste har nok et eller 
flere ukentlige møter. Hver 14.dag samles vi i fellesskap for å jobbe sammen, og samkjøre de 
ulike prosessene vi jobber med.  

Vi ber om Guds ledelse, og takker for støtte og oppmuntring i forsamlingen i året som har gått. 
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Komiteen har fem medlemmer med Arnt Ove Berg som hovedleder.   

 

ØKONOMI 

Styret viser til årsregnskapet. 

MEDLEMMER 

ANTALL 

Medlemmer – antall: 
Pr 31.12.18 hadde Misjonssalen 126 medlemmer (over 15 år). I tillegg kommer 85 barn av 
medlemmene. I 2018 fikk vi 11 nye medlemmer. 

MEDLEMMER 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Voksne 126 128 127 128 116 124 133 

Barn (t.o.m. året de fyller 15 år) 85 80 82 82 71 55 63 

SUM 211 208 209 210 187 179 196 

Nye voksen-medlemmer 11 8 4 12 1 4 10 

DØPTE 

I 2018 ble følgende fem barn døpt: Kjell Åge Handeland (Torunn Handeland og Sondre Tysse),  
Sanyii Tariku Mosissa (Kuleni Boka Deressa og Tariku Mosissa Biru), Sarah Foseide (Sylvia og 
Håkon), Silas Lund Thingbø (Aina og Steinar), Gabriel Ydstebø (Kari Merethe og Per Arne). 
Dåpen er en høytid både i familien, i forsamlingen men også i Himmelen. Guds Rike får en ny 
borger hver gang et barn blir døpt. 

HEIMLOV  

 (Forsamlingen reiser seg) 

 
I løpet av året døde våre medlemmer Gunnar Retland og Ingrid Ekeland. Misjonssalen takker for 
hva disse to har betydd for forsamlingen gjennom mange år. Vi lyser fred over Gunnar og Ingrid 
sitt minne. Vi synger første verset av «Jeg går til himlen, der er mitt hjem.» 

AVSLUTNING 

2018 har vært et innholdsrikt år for forsamlingen og vi har grunn til å takke Det har vært mye 
snakk om bygg og flytting. Utallige arbeidstimer er lagt ned for å skaffe oss et bedre egnet lokale. 
Vi har fått kjenne på Guds ledelse og Hans godhet, og vi har stor tro på at Gud ønsker fellesskap 
og at flere får bli kjent med Ham.  
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Vi har hørt setningen; “Når vi kommer til brannstasjonen….” Selv om vi får kjenne på 
forventninger for fremtiden, er det viktig for styret i Misjonssalen å sette fokus på at vi må starte 
arbeidet allerede i dag. Vi kan ikke vente til vi tar i bruk de nye lokalene, for menighet er ikke et 
bygg, men menneskene som fyller det og hva vi fyller det med. Når dagen er her, og vi er på plass 
i brannstasjonen er vi fremdeles de samme. Vi ønsker at Misjonssalen skal være et sted hvor alle 
nye blir møtt på en god måte, at fellesskapet vårt skal oppleves nært, forkynnelsen relevant og 
bibelsk. Vi ønsker at alle skal ha en smågruppe som bidrar til vekst i troslivet. Barne- og 
ungdomsarbeidet kjennetegnes av at de unge trives og lærer mer om Jesus.  Vi vil at voksne og 
eldre får både bidra og motta og at vi stadig oppdager mer av hvem Gud er og hvordan Han 
virker i våre liv!  

Mye er bra, men vi ser flere områder som trenger forbedring. Prosessen vi står i krever at vi 
endrer oss og måten vi jobber på. Vi har en stilling som forsamlingsutvikler som ikke er besatt, 
og vi jobber med å skaffe rett kandidat. Uavhengig av våre ansatte, trenger vi som medlemmer å 
ta ansvar for å tjene og bidra med det vi kan. Gud har kalt oss til å bygge menighet. Nye lokaler 
alene vil ikke bidra til vekst, men om vi møter mennesker slik vi selv ønsker å bli møtt, og om vi 
lar Gud bruke oss i tjeneste og lar Han lede oss som menighet- da tror vi at vi vil oppleve vekst. 

Så brødre og søstre; vi er kalt til å dele troen vår, oppmuntre hverandre og være lemmer på Guds 
legeme. Han har lovet oss ferdiglagte gjerninger og kraft i Den Hellige Ånd. Så får vi være med på 
det privilegiet det er å bygge en forsamling vi hører hjemme i. Vi er vertskap, ikke gjester. Så 
oppfordrer vi alle til å være med i arbeidet med å utvikle forsamlingen vår i den retning vi 
opplever at Gud kaller! Vær med å be, snakk med andre om hva Gud har lagt på ditt hjerte og ta 
initiativ til å skape den endringen du selv ønsker å se!  

Tusen takk til hver enkelt for det du bidrar med i fellesskapet- både med den du er og det du 
gjør! Misjonssalen hadde ikke vært det samme uten deg.  

Fillipperne 1:6 “Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – 
helt til Jesu Kristi dag.” 

 

Sandnes, 22.januar 2019, 

For styret i Misjonssalen Sandnes 

Elisabeth Gausland, sekretær 

 

Merknad: Feil i årsmeldingen for 2018 påpekt i årsmøtet er rettet opp og underskrives derfor på nytt av 
styret 2018:  

 

 


