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Sak 1

Forslag til signering av protokoll

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

På grunn av at årsmøtet gjennomføres digitalt er det i utgangspunktet ikke behov for referenter 

eller vitner til å skrive under protokollen fra et fysisk møte. Systemet vil automatisk generere en 

protokoll som kan skrives ut og signeres.  

Styret foreslår at protokollen underskrives av styrets leder (Morris Kjølleberg),  valgnemndas leder 

(Aina Lund Thingbø)og to medlemmer fra forsamlingen (Eli Johanne Reilstad og Ingebjørg Helle). 

Protokollen vil deretter bli lastet opp i det digitale årsmøtet, på Misjonssalens hjemmeside og 

oversendt Brønnøysundregisteret i henhold til vanlig prosedyre

Forslag til vedtak 

Årsmøtet godkjenner at styrets leder  Morris Kjølleberg,  valgnemndas leder Aina Lund Thingbø 

og forsamlingsmedlemmene Ingebjørg Helle og Eli Johanne Reilstad underskriver protokollen for 

årsmøtet i 2021. 
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Sak 2

Godkjenning av årsmelding

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Årsmeldingen for 2020 beskriver hvordan det har gått med arbeidet i Misjonssalen Sandnes.

Forslag til vedtak 

Årsmeldingen godkjennes

Vedlegg

1. Årsmelding 2020 signert.pdf
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ÅRSMELDING FOR MISJONSSALEN SANDNES 2020 

Årsmøtet i 2020 ble holdt 4. mars.  

STYRET 

I 2020 har styret i Misjonssalen bestått av: 

Morris Kjølleberg   leder   (valgt for 2 år på årsmøtet i 2020) 

Sverre Soleng                  nestleder  (valgt for 2 år på årsmøtet i 2019) 

Randa Odeh Granberg   sekretær  (valgt for 2 år på årsmøtet i 2019)      

Helga M. Røyland                styremedlem  (valgt for 2 år på årsmøtet i 2020)      

Camilla V. Gilje                                              styremedlem                   (valgt for 2 år på årsmøtet i 2020) 

Solfrid F. Helle                               1. varamedlem  (valgt for 1 år på årsmøtet i 2020) 

Terje Madland                 2. varamedlem  (valgt for 1 år på årsmøtet i 2020) 

Kari Eggebø                 3. varamedlem  (valgt for 1 år på årsmøtet i 2020) 

 

Kasserer oppgaven er lagt utenfor styret. I 2020 var oppgaven delt mellom Reidun Edland som 
førte regnskapet og Eldbjørg Lindefjeld som betalte regninger.  

Svein Anton Hansen møter fast på styremøtene. Solveig Bleka Ommedal har blitt innkalt på de 
sakene som angår hennes arbeidsområder.  

Det er gjennomført 13 styremøter inklusive et lengre styremøte (strategidag) og et fellesmøte 
med NLM Sandnesporten. Møtene har vært vekselvis fysisk og digitalt etter gjeldende 
smittevern-anbefalinger. Det har blitt behandlet 99 saker.  

REVISORER 

Knut Mæstad og Kjell Ole Topnes ble valgt som revisorer på årsmøtet i 2020.  

VALGNEMNDA  

Valgnemnda har i 2020 bestått av Aina Lund Thingbø (valgt i 2020 for 2 år), Kristin Klippen 
(valgt i 2020 for 2 år) og Rolf Eiane (valgt i 2020 for 1 år). Solfrid F. Helle ble valgt som 1. vara i 
styret i 2020, og gikk derfor ut av valgnemnd et år før tiden. Valgnemnda har i 2020 ikke hatt 
vararepresentanter. 

 Ansatte 

FORSAMLINGSLEDER 
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Svein Anton Hansen har vært forsamlingsleder i Misjonssalen i 50 % stilling. Året 2020 har gitt 
nye arbeidsmåter på grunn av smitte-situasjonen. I den første nedstengingen ble det også en 
delvis permittering en kort periode våren 2020. Vi ønsker å gi en stor takk til både Svein Anton 
og hans kone Elisabeth for all innsats og det dere betyr for forsamlingen.  

FORSAMLINGSARBEIDER 

Solveig Bleka Ommedal har vært forsamlingsarbeider i Misjonssalen i 70% stilling (50 % barn og 
ungdom og 20 % prosjektstilling med forsamlingsutvikling). Smitte-situasjonen har ført til 
endring av arbeidsmåter, og våren ble hun helt, og etter hvert delvis permittert en periode mot 
sommeren. I desember gikk Solveig ut i foreldrepermisjon. Vi ønsker å takke for innsatsen og 
jobben hun har gjort. Og vi ønsker å gratulere Solveig, og hennes mann Audun, med en datter. Vi 
ønsker de Guds velsignelse over det nye familielivet.  

MØTENE 

SØNDAG KL. 11.00  

Søndag klokka 11.00 møtes hele forsamlingen til møte. På grunn av smitte-situasjonen ble det i 
2020 avlyst søndagsmøter i to omganger. Det ble holdt 27 søndagsmøter med oppmøte på 105 
personer i snitt. I tillegg har det vært åtte digitale møter, fire på våren og fire på høsten.                                                                                                                                              
Tre barn ble døpt i løpet av året og vi delte nattverd seks ganger. I tillegg har vi hatt tre 
konfirmanter og en forbønnshandling for utsending. Vi har også hatt besøk av blant annet 
Mission Aviation Fellowship. Møte planleggingsgruppen består av fire til fem møteledere og 
ledes av Hilde Soleng. Gruppen samles ca. to ganger i halvåret for å planlegge temaer og talere, 
samt å evaluere møtene. 

TIRSDAG FORMIDDAGSTREFF 

Andre tirsdag i måneden samles omkring 30-50 personer, de fleste i alderen 70-90 år, til 
Formiddagstreff. Samlingene legges opp med en møtedel med sang og andakt. Noen ganger 
deltar også sangkrefter. Etter møtedelen er det bevertning og blomster utlodning. I 2020 hadde 
Formiddagstreff kun tre møter (januar, februar og mars), pga. smittesituasjonen. Dessverre lot 
det seg heller ikke gjøre å få til en juleavslutning i desember som markering på at 
Formiddagstreff avsluttes i Langgata. Framtiden til dette møtet er usikkert. Formiddagstreff har 
hatt en komite på 10 personer som ledes av Annfinn Frafjord.  

MIDTUKE MØTENE 

To onsdager i mai/juni holdt vi voksen-møter for inntil 50 personer. I utgangspunktet var 
møtene delt mellom ett for menn og ett for damer, med påmelding.                                                                                                                                    

En onsdag i måneden holder forsamlingsleder Bibeltimer (2 X 30 min). Her går han gjennom en 
av bøkene i Bibelen. Våren og høsten ble det kun fem bibeltimer over Johannes Åpenbaring.                                                                                                       

Det var meningen å få til Bibel- og Bønnesamling en gang pr. måned i vår - og høstsemesteret, 
men på grunn av Convid-19 ble det kun to møter i hvert semester.                                                       
Selv om det er få personer som møter opp tror vi det er viktig å ha slike møter også i hvert 
møteprogram. Solbjørg og Johannes Reilstad er ledere for disse samlingene.  
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DE KRISTNE HØYTIDENE 

2020 vil forhåpentligvis være det første og siste året i Misjonssalens historie hvor det ikke har 
vært holdt et eneste møte under de kristne høytidene. Det smerter at vi ikke har kunnet samles 
til disse. Men MS-styret valgte å kutte møtene pga. smittesituasjonen. I påsken kunne vi ikke 
holde møter, siden det ikke var tillatt med møter i april. Vi valgte også å ikke holde møter i 
pinsen (1.juni) og på julaften (24.des.), siden møtene kun kunne samle 50 personer. På julaften 
ble det i stedet delt en film/ et møte med barne- og voksen-andakt samt flere hilsener fra 
forsamlingens medlemmer.  

SPESIELLE ARRANGEMENT 

 ÅRSMØTET 2020  

Forsamlingens årsmøte ble arrangert onsdag 4.mars. I tillegg til ordinære årsmøtesaker, var 
følgende saker opp til samtale: - Sandnesporten, - dokument om skilsmisse/gjengifte, - 
dokument om medlems-forventninger, - generell samtale om ulike sider ved arbeidet 
Misjonssalen driver.    

BARNAS SUPERHELG 2020 

Vi ser tilbake på nok en super helg for barna og familiene i Misjonssalen + naboer og venner. 
Helgen har blitt en fast tradisjon med mye god (barne-) mat, barnesanger, basar, konkurranser 
og leker, karneval, geletog m.m. Dette året fikk vi besøk av Føbe Edvardsen som snakket til oss 
om temaet «God nok». Lørdag formiddag tok mange turen til Sandvedparken for lek og sosialt. 
Komiteen bestod i 2020 av Eli Kristine Honnemyr, Solveig B. Ommedal, Bjørnar Ous og Elisabeth 
Berg. 

SAMLINGSFESTEN  

Samlingsfesten markerer oppstart på høstsemesteret, og samlet ca. 140 personer. Som for hvert 
år delte vi ut 4-års-bøker og hadde baby presentasjon for babyer født siden forrige samlingsfest. 
Samlingsfesten arrangeres av MS-styret og er tenkt å være en inspirasjonssamling før nytt 
arbeidsår starter. En kollekt på ca. kr 37.000 til Sandnesporten, viser at menigheten satser på 
fremtiden og gleder seg til å flytte i 2021.  

JULEMESSEN 

Planene for årets julemesse forandret seg mange ganger i løpet av sommeren og høsten på grunn 
av endringer i korona-restriksjoner. Til slutt blei det slik at vi hadde hovedlotteri på kr 100 000, 
som med fantastisk innsats ble solgt helt ut!                                                                                          
Diverse varer var også i år blitt produsert. Det var allerede solgt for ca. 20 000 i forkant av selve 
julemesse dagen!                                                                                                                                                     
Den 28 november som ble julemesse-dagen stod vi igjen med salg av div. lagde ting, kaker og 
andre matvarer. Vi lagde en «enveiskjørt-korona-smittevern-butikk» i 1. etasje fra kl. 12–16, der 
ca. 60 stk. var innom. Dagen ble avsluttet med en streamet sending kl. 18 – der Sven Morten 
Kjølleberg hadde andakt. En vipps-trekning på fruktkurv etc. ble gjennomført på direkten – der 
vi fikk inn ca. kr 9 000. Fleksibilitet og kreativitet var det som måtte til, og det ble samlet kr. 149 
440,-. En kompensasjonsordning for inntektsbortfall gjør at vi søkte om å få 70% av forskjellen 
fra 2019 – vi har fått svar om å få støtte på kr 105 604,- Tilsammen utgjør det 255 044,- som vil 
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bli sendt til NLM.  Vi takker for en utrolig god støtte, velvillighet og innsats! Komiteen ble ledet 
av Bjørnar Ous og Helga Røyland. 

MISJONÆR-FORBØNNSHANDLING 

Søndag 2.august ble det holdt en forbønnshandling for en utsending for NLM til Nord-Afrika. 
Over 100 personer var til stede, inkludert flere fra NLMs Hovedstyre som ledet 
forbønnshandlingen. En god kollekt på kr 26.700 viser at misjonsfolket setter pris på at nye 
utsendinger er klare for å reise ut.  

VI SYNGER JULEN INN 

Som tidligere år var også Vi Synger Julen Inn planlagt og dato var satt til 6.desember. Dessverre 
ble det avlyst på grunn av Covid-19.  

LAG OG FORENINGER 

SMÅFELLESSKAP 

Mot slutten av desember 2020 er det registrert ca.15 småfellesskap tilknyttet Misjonssalen. 
Gruppene er varierte. De fleste har samlinger en gang i måneden, mens noen har annen hver 
uke. Noen av gruppene er veldig etablerte og har holdt på i flere tiår, med litt utskiftninger 
underveis. Forsamlingen ønsker å ha fokus fremover på å få en god kultur i småfellesskapene for 
å inkludere nye. Relasjoner har stor betydning for om nye føler seg inkludert i 
menighetsfellesskapet og kommer på møter. Derfor er småfellesskapsarbeidet veldig viktig, 
både for enkeltmenneskene som får dele liv og tro i en mindre gruppe, og for forsamlingen som 
en helhet.  
 

BARNE- OG UNGDOMSARBEID 

 SØNDAGSSKOLEN   

Misjonssalens søndagsskole har i 2020 hatt færre samlinger, 16 søndager med søndagsskole 
pga. Covid-19. To av disse var som et eget møtearrangement før sommerferien for kun 
søndagsskolen. I desember ble det arrangert digital samling på Teams med bla. andakt og bingo. 
Antall betalende medlemmer har vært 55 barn. Vårt hovedmål er å gjøre Jesus kjent for barna!                                                                                                        
På samlingene er vi delt inn i 2-3 grupper alt etter alder. De to yngste gruppene pleier å være på 
loftet, mens Tweens har vært ute på aktiviteter. Det har i de siste årene blitt flere «tweensére» 
og vi ser et stort behov for å ha et tilbud for denne aldersgruppen hver gang det er søndagsskole. 
 
I februar deltok noen av lederne på Awana konferansen på Fredheim Arena. Noen andre ledere 
deltok også på et lokalt introduksjonskurs på Ebeneser på Ganddal, rett før sommeren. Det var 
inspirerende samlinger og vi har i etterkant (i samhandling med styret i Misjonssalen) bestemt 
at vi fra våren 2021 vil gå over til Awana sitt tros-formidlingsverktøy i søndagsskolen. Det vil bli 
en krevende overgang og vi må bla. tenke nytt om organisering, involvering av hjemmet som en 
viktig tros formidler, og mer varierte samlinger. Dette vil selvsagt kreve enda flere voksne 
ledere. På den andre siden kan vi se på forskning gjennom flere år som viser et høyt antall 
bevisste kristne ungdom/voksne som er bevisste etterfølgere av Jesus. Den statistikken har også 
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vi i Misjonssalens søndagsskole lyst til å være en del av!                                                                                
Året 2020 har vi vært 12 ledere og hovedleder har vært Elisabeth Berg. 

BARNEKORET JUBEL 

Barnekoret Jubel er for gutter og jenter i alderen fem år og oppover. Vi har øvelse på onsdagen 
annenhver uke. Oppmøtet har vært stabilt og bra dette året de periodene vi har kunnet ha 
øvelser. Det ble dessverre ikke så mange øvelser som ønsket på grunn av korona.                                             
På øvelsene som ble gjennomført har det vært mellom 10 til 15 barn. De fleste barna hører til i 
Misjonssalen, men det er også noen nye barn som er innom oss. Øvelsene varer ca. 35 minutt, 
der vi også får tid til en liten andakt. Etter øvelsen har vi kveldsmat. Dette endret seg for en 
periode i høst da vi måtte tenke smittevernregler.                                                                                                
Visjonen for barnekoret er at det skal være et lavterskeltilbud der barn (med foreldre) som ikke 
går i Misjonssalen til vanlig kan komme. I tillegg ønsker vi at barnekoret skal 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 og to unge hjelpeledere med Karen V. Thingbø som hovedleder. 

YNGRES 

Året 2020 måtte Yngreslaget redusere aktiviteten til annenhver tirsdag fra kl.19.00 til 20.30, 
mot hver tirsdag tidligere. Årsaken var at vi er blitt redusert til 2 ledere. Etter pandemien 
stoppet Norge i mars har vi kun  gjennomført fem samlinger på våren og fem samlinger på 
høsten. 
I 2020 har vi hatt en større variasjon i antall deltakere enn tidligere år, mye på grunn av 
karanteneregler og redusert antall samlinger. Men det er gledelig at vi har fra 4 -17 ungdommer 
med oss på samlingene.                                                                                                                         
Yngreslaget er for jenter og gutter fra og med 10 år. Yngres 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 ser at Yngres 
er en arena der deltakerne er trygge og det åpner både for undervisning og samtaler. Videre er 
programmet mat, leker og konkurranser. Her har smitteverntiltak redusert variasjon og 
aktivitetsnivå dette året. Mattilbudet har også vært redusert til innpakket mat/kjeks og brus. 
Men deltakerne har vært positive og tilpasset seg.                                      
På hvert møte samler vi inn penger til driften, pluss at vi får tilført Frifondmidler. Vår årlige 
Weekendtur ble avlyst som så mye annet. Vi ser frem til en normalisering og tar gjerne imot nye 
ledere når den tid kommer. Steinar Reilstad og Kjell Ole Topnes er ledere for Yngres 

LOFTET 

Loftet ungdomslag er for ungdommer fra 8. klasse og oppover. Vi har nå arrangement en gang i 
måneden. En kveld inneholder andakt og aktiviteter. Det er for tiden 3 jenter og 4 gutter som 
pleier å komme, og som er kjernen av deltagere på Loftet. Men av og til er det opp mot 15 
stykker innom. Styret har stor tro på at dette er et opplegg som kan styrke og bygge videre på 
menigheten, og der ungdommer kan ha det gøy sammen i et trygt og rusfritt miljø.  
Å lære om Jesus er grunnlaget for arbeidet gjennom andakt og relasjonsbygging.                                                    
Vi har hatt en nedgang i deltakere dette året, men et par nye voksne er blitt med som ledere. Det 
er nå mulig å ha nok voksne på hvert Loftet til å møte deltakerne slik de ønsker. Ellers er det 
behov for flere ledere, slik at vi kan ha samlinger oftere enn en gang i måneden. Ledere med teft 
for underholdning er veldig nødvendig.                                                                                                           
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Det er utført kvelder med konkurranser eller aktiviteter annenhver gang.                                      
Loftet har fire ledere og en hjelpeleder med Terje Madland som hovedleder.  

ANDRE GRUPPER 

DIAKONIGRUPPA 

 «Misjonssalen - et sted der ingen står alene». Dette er hovedvisjon for diakonigruppa som 
samles to ganger i året for å planlegge og legge til rette for besøk. Det har uten tvil vært et 
spesielt år. På grunn av koronaen har vi nok brukt telefonen mer det siste året, der vi har prøvd 
og ringe de vi besøker minst en til to ganger i måneden.  Det er fortsatt seks-syv personer som 
får fast eller sporadisk besøk av en eller flere fra diakonigruppa. Eldre som har vært medlemmer 
og som ikke lenger har så god mulighet til å komme på møter er vårt hovedfokus og i tillegg har 
vi også fokus på livskriser og på ensomhet.                                                                            
Andre oppgaver vi har er å gå på jubilant besøk hvert femte år fra fylte 75 år, og vi er også til 
stede i begravelser. I 2020 har vi vært fem medlemmer i diakoni gruppa og Arnfinn Røyland er 
leder. 

                                                                                HUSSTYRET 

Husstyret har ansvar for drift og vedlikehold av Misjonssalens lokaler.                                                                                                                                                                                          
Vi arrangerer dugnader, utfører reparasjoner og vedlikeholdsoppgaver, setter opp vaskelister, 
handler inn forbruksvarer og har ansvar for nøkler og alarmen.                                                   
Det er ikke lenger muligheter for leie av lokalene siden IBC (Immanuel Baptist Church) også 
bruker bygget mye. På vårparten arrangerte vi en vaskedugnad. Grunnet korona kunne vi ikke 
ha mange personer samlet samtidig, så folk ble oppfordret til å finne egen tid. IBC ble også 
invitert til å delta på dugnaden, og de stilte en stor gjeng som utførte mesteparten av den 
vaskingen som skulle gjøres. Året har ellers vært preget av koronaen. Vi har kjøpt inn mye 
antibac og montert dispensere. I hovedsalen er stolene inndelt i mindre grupper for å sikre 
meteren mellom ulike familier. I 2020 har det vært tre medlemmer, med Knut Mæstad som 
leder.   

INFO-GRUPPA 

Denne gruppen fikk en ny start i 2020, med utvidede oppgaver bl.a. knyttet til forberedelsen til 
flyttingen til Sandnesporten. Gruppen har bl.a. jobbet med ny logo for Misjonssalen, sett på 
muligheten for å gi menigheten Misjonssalen et nytt navn, Misjonssalen i sosiale media m.m. 
Gruppen består av seks personer med  Svein Anton Hansen som leder.  

  

NLM SANDNESPORTEN 

NYBYGGKOMITE 
 

2020 har vært et år med høy aktivitet. Siste del av reguleringsarbeidet pågikk i starten av 2020. 
Vi fikk en innsigelse fra Fylkesrådmannen i januar som holdt på å endre forutsetningene for hele 
prosjektet. Parallelt med disse utfordringene, startet vi arbeidet med anbudsbeskrivelser og 
hadde anbudsbefaring 21.januar 2020 med utvalgte entreprenører. Selv om ikke prosjektet var 
godkjent, fikk vi rivningstillatelse fra ordfører og hans Covid-fullmakt i april og startet et 
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omfattende dugnadsarbeid. I mai fikk vi endelig godkjenning, og rivning av 
betongkonstruksjoner kunne starte før byggearbeidene startet for fullt i august. Det utføres en 
total ombygging av hele brannstasjonen som skal være ferdig mars 2021. De fleste av 
forsamlingens medlemmer er med i en komite eller det omfattende dugnadsarbeidet som 
foregår. Vi opplever at entreprenørene er stolte av å få være med oss på dette prosjektet og vi er 
veldig takknemlige for at vi sammen får bygge dette flotte senteret 

Vi ber om Guds ledelse og takker for støtte og oppmuntring i forsamlingen i året som har gått. 
Komiteen består av 5 medlemmer og ledes av Arnt Ove Berg. 

INTERIØR 

Gruppens mandat har gradvis jobbet seg frem. Vårt fokus har vært å vise et helhetlig design i 
bygget, og som kan være bærekraftig over tid. Interiørgruppen sine oppgaver innebærer 
beslutninger i alle rom. Tak, vegger, gulv, farger, design og møblering. Vi har jobbet mye med å 
finne løsninger som er av kvalitet, er funksjonelle over tid og at inventar kan benyttes i flere rom 
etter behov.                                                                                                                                                                   
Vi har forholdt oss til de ønskene som leietakere av bygget har meldt inn, og jobbet med å samle 
dette i løsninger som passer for alle. Økonomien har vært grunnlaget for beslutningene, samtidig 
som at vi har klart å holde kvaliteten oppe. Inventar ble bestilt i slutten av året, og vi ser frem til 
å se alt komme på plass på nyåret. Det har vært et krevende år, med mange viktig beslutninger, 
men vi er stolte av det vi har klart å jobbe frem.  
Vi ønsker at «varme» skal være fremtredende i designet. Alle som kommer inn i Sandnesporten 
skal kjenne seg velkommen, føle seg hjemme og skal finne ro i gode omgivelser. Vi ønsker å bidra 
til at flere skal få kjenne at Misjonssalen er deres plass og finne en tilhørighet i vårt fellesskap. 
Gruppen består av Ole Lindefjeld, Morris Kjølleberg, Elisabeth Hansen, Marie Elise Øvstebø og 
Ingunn Lindefjeld.      

LYD/LYS/BILDE  

«LLB gruppa» står for Lyd, Lys Bilde. Oppgaven til gruppa er å skaffe god lyd, godt bilde og 
lyssette godt i Sandnesporten. Formålet er at forkynnelse, vitnesbyrd og sang skal komme fram 
til tilhørerne uten forstyrrelser. I tillegg ønsker gruppa at utstyret skal være brukervennlig. 
Dette er en krevende oppgave i en stor sal, og mange mindre rom, og innenfor de økonomiske 
rammene. Gruppa foreslår for Prosjektgruppa hva som bør kjøpes inn, velger leverandør, og 
sørger for at utstyret kommer på plass. Mye er innkjøpt nå, og montering er i gang.                                         
Gruppen består av Dag Lindefjeld, Egil Gilje, Geir Egil Helle og Terje Eggebø. Roar Lindefjeld er 
innleid fagperson for å sikre det beste resultat. Gled dere! 

BARN OG UNGDOM  

Arbeidsgruppen har hatt som oppgave å komme med behov, samt forslag til møblering til barne- 
og ungdomsavdelingen i Sandnesporten. Vi har hatt flere møter fysisk, men også digitalt. 
Gruppen består av Terje Madland, Ståle Klippen, Arnt Ove og Elisabeth Berg. 

KJØKKEN 

I 2020 har vi fått på plass alle detaljer i planene for hoved kjøkkenet i Sandnesporten.  
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Vi har innhentet flere tilbud, og til slutt valgt Norrøna Storkjøkken som vår kjøkkenleverandør. 
Vi har funnet gode løsninger på alle utfordringer, og mener at vi får et svært effektivt og 
moderne kjøkken.  
For å holde kostnadene nede har vi besluttet å ta med oss en god del utstyr fra Langgata. Dette er 
ting som enkelt kan erstattes og fornyes ved behov. 
Vi gleder oss til å bygge, innrede og ta i bruk kjøkkenet i 
2021.                                                     Gruppen består av Sissel Kjølleberg, Kari Merethe Ydstebø, 
Helga M. Røyland og Kristian Rasmussen som leder. 

ØKONOMI 

Misjonssalen hadde i 2020 totale inntekter på kr 2.001.451, og driftskostnader på kr 446.641. 

Resultatet ble på kr 1.556.047. Etter overføringene, er det igjen et overskudd på kr 8.632. I et år 

med færre møter og mindre aktivitet, er det veldig bra at vi har klart et lite overskudd. 

Overføringene er: kollekter til andre kr 10.002, NLM fast givertjeneste kr 791.919, NLM 

Julemesse kr 255.044 og fond Sandnesporten kr 490.451.                                                                                            

Fast givertjeneste har hatt en økning på 65.748 i forhold til forrige år.                                     

Julemessa fikk kompensasjon fra krisepakke ang korona på kr 105.604. Total ble det dermed 

sendt kr 255.044 til NLM.                                                                                                                                           

I løpet av 2020 har vi samlet inn kr 325.340 til inventar mv i Sandnesporten ved hjelp av 

kollekter, gaver og sponsorer. I tillegg er 20 % av fordelt givertjeneste avsatt til Sandnesporten.                                                                                                                                                 

Styret viser ellers til årsregnskapet. 

MEDLEMMER 

ANTALL 

Medlemmer  

Pr 31.12.20 hadde Misjonssalen 135 medlemmer (over 15 år). I tillegg kommer 88 barn (t.o.m. 
15 år) av medlemmene. I 2020 fikk vi 12 nye medlemmer. 

MEDLEMMER 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Voksne 135 125 126 128 127 128 116 124 

Barn (t.o.m. året de fyller 15 år) 88 79 85 80 82 82 71 55 

SUM 223 204 211 208 209 210 187 179 

Nye voksen-medlemmer 12 10 11 8 4 12 1 4 

 
 

DØPTE 

I 2020 ble følgende tre barn døpt: Else Frøyland Svenseid (Ingeborg og Sondre), Sofie Tonstad 
(Jane og Ron Einar) og Rakel Foseide (Sylvia og Håkon). 
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. 
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HEIMLOV  

(Forsamlingen reiser seg) 

I løpet av året døde følgende medlem: Karen Brekke 

Misjonssalen takker for hva Karen har betydd for forsamlingen gjennom mange år. Vi lyser fred 
over hennes minne. Vi synger første verset av «Jeg går til himlen, der er mitt hjem.» 

AVSLUTNING 

2020 vil bli husket og sikkert beskrevet i historiebøkene som «koronaåret». Ingenting har 
påvirket oss mer i fredstid siden 2. verdenskrig etter at regjeringen innførte strenge 
restriksjoner den 12. mars 2020. En meget spesiell tid som vi ennå ikke har sett slutten på. 
Misjonssalen ble også i høy grad påvirket av dette, og vi ble vant til at det ikke lenger var i 
rutinen å hive seg ut døra for å rekke 11-møtet – men kanskje heller se en digital streaming eller 
opptak på nett. 

For noen var det kanskje en lettelse å få kalenderen tom da det meste ble avlyst, men spørsmålet 
stilte seg nok hos mange – når kan vi endelig få møtes igjen? Høsten kom, og det ble nesten 
normal aktivitet igjen, før en ny smittebølge økte på i løpet av høsten – og møter ble igjen avlyst 
på slutten av året. 

Dette kan føre til at vi blir noe motløse og tomme av det hele, det å miste gode vaner og rutiner 
kan være utfordrende. Men Guds rike er ikke bundet av restriksjoner. Troen kan også få næring i 
hjemmene ved bibel, bønn, og kanskje særlig at barna får trosopplæringen sin der. Vi kan også 
spørre Gud om visdom og få være kreative i måten å nå ut på med evangeliet. Og vi kan ved hjelp 
av ulike medier – holde kontakten og vise omsorg for hverandre på den måten. 

Heldigvis har 2020 også flere lysglimt. Forsamlingen, representert ved prosjektgruppen og flere 
undergrupper, har lagt ned et formidabelt arbeid for å sørge for at det skal være en god 
fremdriftsplan og arbeidet fram gode løsninger for våre nye lokaler. Det har også vært dugnader 
som har gitt store besparelser.                                                                                                                               
Vi har fått mer erfaring med det digitale, som uansett vil være nyttig å ta med seg videre. 
Det er også verdt å trekke fram at Misjonssalen har økt antall medlemmer i år og at økonomien 
har vært stabil til tross for et vanskelig år! 

Det gjenstår fortsatt mye arbeid, men vi begynner å se lys i enden av tunnelen. Sammen, og med 
Guds hjelp tror vi at vi vil skape et nytt møtepunkt og et flerbruksbygg som kan være til stor 
glede for Guds folk, der vi kan fortsette å tro, tilhøre, tilbe og tjene for Guds rikes fremgang! Så 
får vi be om nåde til åndskraft og frimodighet til vitne i hverdagen slik at dette kan bli et åndelig 
hjem for mange nye. 

Tusen takk til hver enkelt for felleskap og det du bidrar med i Misjonssalen og for Guds rikes 
fremgang! 

Er det da noen trøst i Kristus, er det noen oppmuntring i kjærligheten, er det noe samfunn i Ånden, 
finnes det noen medfølelse og barmhjertighet, da gjør min glede fullkommen, så dere har det 
samme sinn og den samme kjærlighet, ja, med én sjel har det ene sinn. Fil 2, 1-2.  
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Sak 3

Godkjenning av årsregnskap

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Regnskap for 2020 vedlagt.

Forslag til vedtak 

Regnskapet godkjennes

Vedlegg

1. Regnskap 2020 - signert.pdf
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Misjonssalen Sandnes
Organisasjonsnr.: 984 397 127

Resultatregnskap Note 2020 2019

Matsalg eksterne arrangement
Barnas Superhelg 29 055           29 741           
Forsamlingsweekend
Matsalg medlemsmøte 5 400             
Matsalg samlingsfest 7 400             
Sommeravslutning Vitengården 6 160             
Julemesse 266 103         350 206         
Arrangementsinntekter 295 158         398 907         

Kollekter/gaver 174 673         193 564         
Kollekter/gaver Sandnesporten 325 340         
Fast givertjeneste/fordelt givertjeneste (60%) NLM 756 559         707 351         
Fordelt givertjeneste - lokal andel (40%) 330 221         308 835         
Siembra 35 360           40 206           
Fast givertjeneste MS 36 700           36 700           
Leieinntekter 22 705           
Andre inntekter 47 440           170 740         
Sum forsamlingsinntekter 1 706 293      1 480 101      

Sum inntekter 2 001 451      1 879 008      

Varekjøp matsalg ekst. Arr.
Samlingsfest 9 134             
Servering mv forsamlingsmøter 3 039             5 469             
Sommeravslutning Vitengården 7 947             
Barnas superhelg 23 415           30 062           
Forsamlingsweekend
Julemessekostnader 11 059           49 903           
Sum arrangementskostnader 37 513           102 515         

Leie lokaler 3 156 000         156 000         
Renovasjon, mv 14 986           8 178             
Lys, varme (strøm) 66 805           68 427           
Renhold, forbruksvarer 48 285           47 165           
Reparasjon og vedlikehold 4 869             12 422           
Alarmkostnad 23 044           16 802           
Forsikring 2 328             2 559             
Inventar og materiell 6 026             8 655             
Sum kostnader lokaler/bygning 322 343         320 208         
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Kontorkostnad 2 124             10 938           
Programvare mv 2 522             3 748             
Trykksaker 2 875             5 687             
Møte, kurs, oppdatering o.l. 3 208             22 939           
Telefon 4 156             3 449             
ISP / internett 11 653           9 679             
Porto 1 700             
Annonsekostnad 7 013             14 969           
Hjemmesider 6 269             
Gaver, blomster, oppmerksomheter 4 700             5 538             
Møter og fester 12 840           1 792             
Barnearbeid/søndagsskole mv 1 547             229                 
Ungdomsarbeid 2 394             1 593             
Andre arrangement 3 122             845                 
Bank og kortgebyr 3 461             1 317             
Gebyr Vipps 6 376             4 645             
Annen kostnad 418                 1 412             
Renter leverandører 15                   
Varekostnad
Sum drift forsamling 76 378           88 796           

Teknisk komité 3 850             9 759             
Nattverdkomité 1 917             1 888             
Pyntekomité 3 183             
Diakoni 1 458             558                 
Kaffikomité
Sum komitéer 10 407           12 206           

Sum driftskostnader 446 641         523 723         

Driftsresultat 1 554 810      1 355 285      

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekt/finansinntekt 1 237             1 707             
Rentekostnad/finanskostnad -93                 
Resultat av finansposter 1 237             1 614             

Årsresultat 1 556 047      1 356 899      

Disponeringer:
Gavekollekter, overført til andre 4 10 002           25 330           
Overført til NLM givertjeneste 791 919         747 557         
Overført til NLM julemesse 255 044         300 303         
Overført til fond Sandnesporten 5 490 451         259 017         
Avsatt til annen egenkapital 6 8 632             24 691           
Sum overføringer 1 556 047      1 356 899      
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Misjonssalen Sandnes 
Organisasjonsnr.: 984 397 127 

 

Noteopplysninger til Årsregnskap 2020 
 

Note 1 – Regnskapsprinsipper 

Misjonssalen Sandnes er ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven eller bokføringspliktig etter 
bokføringsloven. 

Regnskapet er utarbeidet etter sedvane for organisasjonen, hvor tilnærming til «NRS(F) God 
regnskapsskikk for ideelle organisasjoner» etterstrebes. 

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet, og tilhørende kostnader medtas etter 
sammenstillingsprinsippet. 

 

Note 2 – Varige driftsmidler 

Balanseførte eiendeler er ferdig avskrevet. Inventaret er fremdeles i behold. 

 
Note 3 – Leieavtale 

Det er inngått leieavtale mellom Misjonssalen Sandnes og Norrøna AS av Langgt. 71. Brutto leieareal 
er ca 660 m2. Lokalene benyttes til møtevirksomhet o.l. Husleien er p.t. kr 13.000,- pr måned. 
Leiebeløpet ble sist endret 1. april 2015. 

 

Note 4 – Kollekt til andre 

Gavekollekter ble gitt med følgende fordeling: 

MAF 10 002 
  

 

Note 5 – Fond Sandnesporten 

Avsetning til Fond Sandnesporten: 

Fond Sandnesporten 01.01.20 277 584 
Gaver/kollekter/sponsor  325 340 
Fordelt givertjeneste (20%) 165 111 
  
Fond Sandnesporten 31.12.20 768 035 
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Note 6 – Egenkapital 

Egenkapital 01.01.2020 351 355          

Overført til egenkapital 8 632               

Egenkapital 31.12.2020 359 987          
Fond Sandnesporten 768 035          

Sum egenkapital og fond 1 128 022       
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2020 2019 endring i %

Alle aktiviteter

Brutto inntekter 266 103   350 206  -84 103     -24,0 %

- Kostnader 11 059     49 903    -38 844     -77,8 %

= Netto resultat 255 044   300 303  -45 259     -15,1 %

Enkeltaktiviteter

Hovedlotteri 99 690     101 801  -2 111       -2,1 %

Vippslotteri 9 105 -         9 105

Åretrekning -           71 090    -71 090     -100,0 %

Lynlodd salg -           15 888    -15 888     -100,0 %

Varesalg 43 394     38 644    4 750         12,3 %

Matsalg -           39 303    -39 303     -100,0 %

Barnesamling -           16 939    -16 939     -100,0 %

Middagslotteri -           9 505      -9 505       -100,0 %

Lykkehjul -           2 270      -2 270       -100,0 %

Rutelodd -           10 602    -10 602     -100,0 %

Andre inntekter/kostnader -2 749      -5 739     2 990         -52,1 %

Kompensasjon vedr korona 105 604   -          105 604    

= Resultat totalt 255 044   300 303  -45 259     -15,1 %

Resultat Julemesse 2020, Misjonssalen Sandnes
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Misjonssalen Sandnes

Gaver sendt til NLM av tilknyttede foreninger

2020 2019 2018 2017 2016

Ungbjørka Kvinneforening 21400 27 700 35 000 36 600 42 450 
Voi Mannsforening 10650 11 050 9 000    8 900    10 750 
Kenya Yngreslag -        
SOS Misjonsgruppe 40200 -        16 500 13 350 18 900 
Agenda 2 075    1 762    2 675    

Sum 72 250 40 825 62 262 61 525 72 100 

Endring % 76,97 % -34,43 % 1,20 % -14,67 % -8,87 %
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RRR29. januar 2021 
 

ÅRSOPPGAVE FOR MISJONSFELLESSKAP 2020 
 
Norsk Luthersk Misjonssamband har i 2020 registrert følgende gaver fra Misjonssalen Sandnes: 
 Totalt kroner: kr 1 046 963,20, som fordeler seg på: 
 Julemesser:  kr 255 044,00 
 Gaver til Siembra:  kr 35 360,00 
 Fast givertjeneste:  kr 261 228,00 
 Fordelt fast givertjeneste:  kr 495 331,20 
 
Hjertelig takk for støtten! Innsatsen som legges ned lokalt i foreninger og forsamlinger er av stor 
betydning for at NLM fortsatt kan drive misjon. Vi er helt avhengig av både forbønn, engasjement, 
gaver for at vi skal nå lenger ut med budskapet om Jesus – og vinne Verden for Kristus! 

Vi hilser med 2. Kor. 9,11: 

«Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer 
gaven.»  

Vi vil ønske dere Guds rike velsignelse over liv og tjeneste.  

 
Vennlig hilsen  
Norsk Luthersk Misjonssamband 

Øyvind Åsland (sign)    Øystein Frøysa (sign) 
Generalsekretær     Økonomileder

1048124 
Misjonssalen Sandnes 
Langgata 71 
4306 SANDNES 
 

NB! Eventuelle korrigeringer til rapporten må meldes innen 15.02.2021 på e-post til giver@nlm.no eller på tlf. 22007200 
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Sak 4

Valg av revisorer

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

2 personer skal velges for ett år.

Valgnemnda foreslår: Knut Mæstad og Kjell Ole Topnes.

Forslag til vedtak 

Knut Mæstad og Kjell Ole Topnes velges til revisorer for ett år. 
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Sak 5

Valg til valgnemnda.

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

På grunn av begrensninger i systemet må valg til valgnemnda gjøres litt annerledes en valg til 

styret. Det er to kandidater til valgnemnda. Det skal velges ett fast medlem  for to år, og ett 

varamedlem for ett år. 

Det er to kandidater, den som får flest stemmer blir fast medlem for to år, den som får minst 

stemmer blir varamedlem for ett år.  

Det skal kun avgis EN stemme. Dette gjør dere ved å stemme på det av de to "Forslag til vedtaket" 

nedenfor som inneholder det navnet du vil stemme på. Navnene er satt opp alfabetisk i henhold 

til etternavn.

Fra før sitter Aina Lund Thingbø og Kristin Klippen i ett år til

Styrets innstilling

Husk å stemme på kun ETT navn

Forslag til vedtak 1

Jeg stemmer på Rolf Eiane som fast medlem i valgnemnda

Forslag til vedtak 2

Jeg stemmer på Christian Honnemyr som fast medlem i valgnemnda
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Sak 6

Valg av tillitsvalgte

Følgende styreroller står på valg.

Informasjon om valget

Det skal velges tre faste medlemmer og to varamedlemmer. Det skal derfor kun stemmes på TRE 

av de fem kandidatene  nedenfor. 

To faste medlemmer velges for to år, en fast kandidat velges for ett år (Camilla V. Gilje har bedt seg 

fritatt fra sitt siste år i styret) og de to kandidatene som får minst stemmer velges som henholdsvis 

1. og 2. varamedlem for ett år i henhold til stemmetall.

Fra før sitter Morris Kjølleberg og Helga Røyland ett år til.

HUSK: DET SKAL KUN STEMMES PÅ TRE NAVN!

Valg av 3 styremedlemmer

Følgende stiller til valg som styremedlemmer:

 •  Kjersti Vingen Froment

 •  Elisabeth Gausland

 •  Ingebjørg Helle

 •  Steinar Reilstad

 •  Bjørg Topnes
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Digitale Årsmøter

En gratis løsning fra OBOS for alle lag 
og foreninger.

digitalearsmoter.no


