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STYRET
I 2021 har styret bestått av:

Morris Kjølleberg leder (valgt for 2 år i 2020)

Helga Røyland nestleder (valgt for 2 år i 2020)

Kjersti V Froment sekretær (valgt for 1 år i 2021)

Elisabeth Gausland styremedlem (valgt for 2 år i 2021)

Steinar Reilstad styremedlem (valgt for 2 år i 2021)

Bjørg Topnes varamedlem (valgt for 1 år i 2021)

Ingebjørg Helle varamedlem (valgt for 1 år i 2021)

Det ble ikke utnevnt 1. og 2. varamedlem i år ettersom en ikke klarte å få
ut stemmetallene fra OBOS sitt digitale årsmøte for lag og foreninger,
som ble brukt ved avstemmingen. Ved møter hvor det har vært forfall
på faste styremedlemmer, har det blitt trukket lodd over hvem som er 1.
varamedlem for styremøtet.

Regnskapsføringen er lagt utenfor styret. I 2021 er det Reidun Edland som
har vært regnskapsfører.

Svein Anton Hansen har møtt fast på styremøtene, og Anders Noraberg
og Elisabeth Berg (våren 2021) har vært med på strategidagene.

Det har blitt gjennomført 13 styremøter, inkludert to strategidager, og det
har vært behandlet 125 saker. Styremøtene har enten blitt gjennomført i
Sandnesporten eller på Zoom.

REVISORER
Revisorer for 2021 har vært Knut Mæstad og Kjell Ole Topnes. Disse ble
valgt for ett år.
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VALGNEMNDA
Valgnemnda har i 2021 bestått av Aina Lund Thingbø (valgt inn i 2020),
Kristin Klippen (valgt inn i 2020) og Rolf Eiane (valgt inn i 2021).
Varamedlem har vært Christian Honnemyr (valgt inn i 2021).

ANSATTE
I løpet av 2021 har Misjonssalen hatt fire ansatte:

Svein Anton Hansen har vært ansatt i 50 % stilling som forsamlingsleder.

Anders Noraberg har hatt en 70 % stilling: 50 % som barne- og
ungdomsarbeider og en prosjektstilling på 20 % som forsamlingsutvikler.
Anders var våren 2021 vikar for Solveig Ommedal, og i høst tok han over
stillingen fast.

Elisabeth Berg hadde våren 2021 en 20 % stilling i forbindelse med
oppstart av Ungkjerkå.

Annelise Ødemotland har fra høsten 2021 hatt en 20 % stilling som
administrasjonsarbeider.

MØTENE
11-møtene
Søndag formiddag klokka 11.00 samles hele forsamlingen til møte.
Temaet for våren skulle vært “Flytteeska”, men gikk ut siden vi ikke hadde
mulighet til å møtes. Fra mai og ut året har temaene vært “Nytt” og
“Bibelen”.

2021 ble preget av pandemien der 16 møter ble avlyst, og alle møtene
hadde smittevern-restriksjoner. Det ble kun arrangert et
avslutningsmøte i Langgata før vi flyttet til Jærveien, der det ble 25
møter. Det har vært i gjennomsnitt 120 voksne og 74 barn på disse. Vi
gleder oss over at etter at vi flyttet til Sandnesporten har det vært
mange nye ansikt på møtene og at vi har hatt en så stor økning i antall
barn på Ungkjerkå.
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Vi har delt nattverd sju ganger og hatt en forbønnshandling for
utsendinger. I tillegg har vi hatt to konfirmanter, og tre barn har blitt døpt
i løpet av året.

Planleggingsgruppen for møtene består av fem møteledere og ledes av
Hilde Soleng. Gruppen treffes ca. to ganger i halvåret for å planlegge
møter, temaer og talere. I tillegg til møteplanleggingsgruppen bidrar
tjenestegruppene lovsang, lyd, lys og bilde, møteverter, kaffikomite,
bønnegruppa, nattverdskomite og ungkjerkeledere med å arrangere
søndagsmøtene.

Formiddagstreff
I mange år har det vært Formiddagstreff i Misjonssalen andre tirsdag i
måneden. Komiteen har bestått av ni medlemmer hvor Anfinn Frafjord
har vært leder frem til mai 2021. Deretter tok Johs Reilstad over som leder
og det er nå seks stk i komiteen.

Det har vært tre møter dette høstsemesteret. Svein Anton Hansen har
vært med og tilrettelagt for møtene i de nye lokalene, og alt har fungert
bra. Vi vil fortsette disse samlingene også i 2022 hvis det er mulig.

Midtukemøtene
I 2021 ble det ikke holdt noen bibeltimer ved forsamlingsleder eller andre,
slik vi pleide før koronatiden.  Det har heller ikke vært noen bibel- og
bønnesamlinger i 2021. Håpet er å starte opp med dette igjen senest
høsten -22.

Dette året ble det gjennomført ett medlemsmøte. Dette ble holdt 16. juni.
Her brukte vi god tid på gruppearbeid, hvor temaet var «Hva nå?»: Hva
nå med nytt bygg, og etter korona? Hvordan tar vi vare på hverandre, og
hvordan tar vi imot nye? Det ble også informert fra prosjektgruppa for
NLM Sandnesporten, samt at det ble gitt en økonomisk statusrapport. Et
planlagt medlemsmøte etter søndagsmøtet 19. desember måtte utgå.

I oktober arrangerte vi «Velkommen til Misjonssalen». Dette møtet var for
de som kjenner seg som nye i forsamlingen de siste ett til to årene.
Omkring 40 nye fikk høre hvem Misjonssalen er, samt at de ble
presentert for de ulike tjenester forsamlingen har. Arrangementet var
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også tilrettelagt for de med små barn. Et slikt arrangement bør vi som
forsamling få til en gang i året.

Internasjonal møteplass
Internasjonal møteplass samles hver tirsdag fra kl 17-19. Hensikten er å
lage en arena for å treffes og bygge relasjoner på tvers av kulturer og
generasjoner. Folk i alle aldre er velkomne. Vi har enkel bevertning. Vi
ønsker hjelp til å spre ordet om Internasjonal møteplass da vi tror at det
er gjennom våre relasjoner den beste rekrutteringen skjer. Vi er fire
ledere med Solveig og Audun Ommedal som hovedledere.

MANN
MANN arrangeres tre-fire fredager i året. Her samles menn i alle aldre til
et interessant foredrag og en sosial kveld med enkel bevertning. 29.
oktober arrangerte vi første MANN. Kjetil Klungland fortalte om
Nokas-ranet, drapet, utfordringer, hevn og tilgivelse. Rundt 40 menn i alle
aldre møttes til foredraget med Kjetil. Neste MANN er planlagt 25. mars
med Oddvar Vignes. To bibelgrupper står som arrangører.

De kristne høytidene
I stedet for fysiske møter ble det sendt et digitalt møte 1. påskedag.
Påskens møter i samarbeid med Ebeneser Ganddal gikk ut pga.
smittesituasjonen. I pinsen ble det holdt et møte 2. pinsedags kveld, som
samlet 55 personer. Dette var det andre fysiske møtet vi holdt i NLM
Sandnesporten. Når det gjelder julen, så hadde vi planlagt et møte
julaften kl. 14.00. Dette måtte dessverre også utgå. I stedet for å holde et
møte for inntil 50 personer, valgte vi å sende en digital julehilsen fra
forsamlingsleder og forsamlingsarbeider.

Spesielle arrangement
Digitale voksentreff:
Vi arrangerte fem digitale voksentreff i perioden januar-april. På disse
samlingene snakket vi i fellesskap og i grupper om ulike tema knyttet til
egen tro og Misjonssalen som menighet. På ett av møtene delte vi
nattverd sammen. Ca. 10-20 personer deltok på hver av samlingene.
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Bingokveld for barna:
Det ble vinteren 2021 gjennomført en digital bingokveld for barna
tilknyttet Misjonssalen. Det var en kort andakt samt bingo med premier.
Det ble en sosial kveld for de yngste og kjekt å kjenne på fellesskap også
for denne aldersgruppen.

Bilbingo:
Som en del av inventaraksjonen, der Misjonssalen samlet inn 1,5 millioner
kroner til nytt utstyr i Sandnesporten, ble det arrangert bilbingo på
parkeringsplassen utenfor Sandnesporten 14. mars. Totalt deltok over 30
biler med over 100 deltakere som totalt samlet inn 18 630 kr. I tillegg til
bingo ble det solgt mat og drikke. Komiteen for inventaraksjonen var
arrangør.

Årsmøtet:
Ja, årsmøtet 2021 ble i sannhet et spesielt arrangement. Som følge av
koronarestriksjoner vedtok styret å gjennomføre årsmøtet i 2021 digitalt.
Dette ble gjennomført på den digital plattformen «Digitale årsmøter for
lag og foreninger»  som er utviklet av OBOS og er gratis å bruke.
Informasjon til medlemmene gikk via e-post og sms. Det ble også
etablert en mulighet til å stemme ved personlig oppmøte. Saksliste
vedlagt årsmelding, regnskap, forslag på kandidater fra valgnemnda
osv. ble lagt ut på plattformen. Det ble også laget en video der
styreleder, sekretær, regnskapsfører og leder av valgnemnda
presenterte de aktuelle dokumenter og saker. Alt ble lagt ut, også med
linker, på forsamlingens hjemmeside.

Årsmøtet ble avholdt fra 24. februar til 4. mars, dvs. medlemmene kunne
logge seg inn på årsmøtet og lese dokumenter og avgi stemme i hele
denne perioden. Protokoll fra årsmøtet ble automatisk generert av
plattformen og signert av styreleder, valgnemndas leder og to
medlemmer i forsamlingen. Protokollen ble godkjent av
Brønnøysundregistrene uten merknader.

Vi håper at dette digitale årsmøtet var både det første og det siste i
Misjonssalens historie!

Misjonsløpet:
Søndag 6. juni sprang eller gikk 70 personer rundt Sandnesporten til
inntekt for inventaraksjonen. De raskeste tilbakela hele 35-40 runder.
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Speaker på scenen, kiosk og strålende solskinn gjorde dette til et flott
arrangement. Løpet resulterte i kr 130 000 til aksjonen. 

Åpningsuken:
Den offisielle åpningsuken for Misjonssalen i NLM Sandnesporten ble for
mange årets høydepunkt i menigheten. Åpningsuken var i
utgangspunktet planlagt til mars -21, men ble utsatt pga.
smittesituasjonen.

En egen komite hadde lagt opp et bredt og innholdsrikt program:

- Tirsdag: Internasjonal Møteplass, oppstartsmøte

- Onsdag: Takkefest for medlemmer og andre som bidro under
dugnaden med nye Misjonssalen - ca. 130 personer.

- Torsdag: Konsert med Øklands - ca. 200 personer

- Fredag: NLM Sandnesporten arrangerte samling for entreprenører
m.m.

- Fredag: Tweens-kveld med aktiviteter, andakt og pizza - ca 100
barn/ungdommer

- Fredag: Konsert med Impuls-bandet - ca 120
barn/ungdommer/voksne

- Lørdag: Åpen dag. Mange aktiviteter for barn, unge og familier.
Grilling av pølser, m.m.

- Søndag: Innvielsesfest med 225 personer. Her deltok
generalsekretær i NLM Øyvind Åsland, ordfører i Sandnes Stanley
Wirak med flere. Under kirkekaffen ble det gitt anledning til
hilsninger.

Styret for Misjonssalen og arrangementskomiteen opplevde at
åpningsuken ble en suksess. Ikke minst konsertene, Tweens-samlingen
og Åpen dag ble besøkt av mange som ikke til vanlig går i Misjonssalen.
På grunn av plasseringen til Åpen dag på vestsiden av bygget fikk
mange bilister med seg hva som skjedde. Styret ønsker at en slik type
arrangement kan bli en årlig begivenhet.
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Weekend:
10.-12. september arrangerte Misjonssalen weekend til Tonstadli. Totalt
var 106 deltakere med: 52 voksne og 54 barn. Helge Endresen var med
som taler på voksenmøtene. Signe Olava Lindefjell Birkeland og Anders
Noraberg hadde opplegg for barn og Tweens.

Av aktiviteter var det lek i gymsal + spillerom, vannsklie, gjemmelek,
sporløype og brettspill. Lørdagskvelden ble det også avholdt en
amerikansk auksjon med høy temperatur. Det ble en helg med godt
fellesskap, møter, aktiviteter, sosialt og mye god mat.

Julemessa:
Det var veldig kjekt å kunne få arrangere julemesse 26.-27. november.
Spennende med nye lokaler og god plass som gav oss mange nye
muligheter. Det ble i forkant av julemessa arrangert to bakedager der
varene var bestilte på forhånd, og de ble hentet eller levert på døra. To
bakedager ble det også med produksjon av småkaker til salg på selve
julemessa. Flott å kunne bruke kjøkkenet, lære av hverandre, være
sammen flere generasjoner – dette ønsker vi å videreføre. Hovedlotteriet
ble hovedsakelig solgt unna på forhånd. Uken før julemessa ble det
også laget en stand nede ved gjenbruken med salg av lynlotteri og
hovedlotteri.

Selve julemessa startet fredag med kveldsmøte. Det var åretrekning og
matsalg etter møtet. Hans Kristian Skaar var taler på fredagskvelden og
lørdag kl 11. Også i år var det aktiviteter for barn og ungdom – nå i
ungdomssalen. Veldig mange var med, både å stå på de forskjellige
postene – og mange deltakere. Lørdag kl 15 var det familiemøte der
barn og unge hadde sang og ledelse av møtet. Knut Ove Tjøstheim
hadde andakt. Utrolig flott å ha så mange som deltar med forskjellig
også under møtene.

Diverse varer var også i år blitt produsert. Det ble varesalg i gymsalen,
og nye initiativ og kreativitet kom frem. Nytt i år var et kransekakelotteri.
Med god plass i festsalen og gymsalen ble det matsalg hele lørdagen.
Det var mye folk og god stemning. Barnas basar og åretrekninger er stor
stas. Dagen ble avsluttet med en mini adventskonsert med Dagfin
Egeland. Det ble et flott resultat økonomisk også. Kr 309.492 er sendt til
NLM. Utrolig flott å kunne få bygge relasjoner oss imellom både gjennom
dugnader i løpet av året, noe rett i forkant av messa og masse under
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selve julemessa. På denne måten får vi også være med å samle inn
penger for at flere skal få høre om Jesus – å nå videre ut!

Takk for god støtte og velvillighet.

Hovedkomiteen bestod av Elisabeth Gausland, Bjørnar Ous, Terje Eggebø
og Helga M Røyland.

Konserter/kulturarrangement:
Vi har fått en hovedsal som egner seg særs godt til konserter og
kulturarrangement. Ikke minst har lyd/lys/bilde-utstyret høy kvalitet.
Dette gjør det både enklere for oss og mer attraktivt for andre å bruke
salen til konserter og kulturarrangement.

To konserter ble holdt i forbindelse med åpningsuken (se egen sak).

I oktober arrangerte vi «Haugespor» med Ryfylke Livsgnist. 237 personer
fikk se forestillingen om Hans Nielsen Hauge som ble født for 250 år
siden.

I november arrangerte vi konserten «Avstand og nærleik» med Solveig
Leithaug sammen med pTro og Solveig selv. 94 billetter ble solgt.

I desember skulle SEVEN-jentene holdt julekonsert under et
søndagsmøte. Men pga. koronasituasjonen ble dette avlyst.

I tillegg har vi hatt ett utleie-arrangement: Dagfin Egeland holdt egen
konsert i november, med ca. 100 til stede.

LAG OG FORENINGER
Ungkjerkå
I februar 2021 ble det holdt søndagsskole i Langgata to ganger. Pga
restriksjoner og flytting ble det ikke gjennomført flere samlinger der.

I januar var flere nye og gamle ledere til stede på digital ledersamling
arrangert av Awana Norge. Her ble vi introdusert for og fikk god
kjennskap til Awana sin visjon, hvordan Awana brukes i forsamlinger,
samt tips og råd for oppstart. Det var en inspirerende dag, og i ukene og
månedene etter forberedte lederne seg så godt vi kunne til oppstart
søndag 30. mai. Det ble også avholdt digitalt foreldremøte, og barna fikk
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tilsendt infobrev som en forberedelse til overgangen Awana som
trosformidlingsverktøy og oppstart av Ungkjerkå.

Det ble en flott oppstart med mange spente barn, flere nye ledere og
ikke minst stor glede av å kjenne på fellesskapet igjen. Vi er utrolig
takknemlig for fantastiske lokaler tilrettelagt for barn og unge! Vi har fire
grupper tilknyttet Ungkjerkå fra alderen tre år og ut ungdomsskolen. Alle
gruppene samles til undervisning, lek/aktivitet og smågrupper hver
gang. Hjemme har familiene fått en håndbok som er et hjelpemiddel for
å dele tro i hjemmet. Vi er svært takknemlig for oppstarten og gleder oss
til fortsettelsen! Det er 85 barn og unge som er innmeldt og har betalt
kontingent. I tillegg er det 20 motiverte og entusiastiske ledere som
bidrar stort for trivsel, undervisning og fellesskap. Hovedleder for
Ungkjerkå har vært Elisabeth E. Berg i godt samarbeid med
forsamlingsarbeider Anders Noraberg. 

Barnekoret Jubel
Barnekoret Jubel er for gutter og jenter i alderen fem år og oppover. Vi
har øvelse på onsdag annenhver uke. Det var ingen øvelser våren 2021.
Vi startet opp igjen på høsten og fikk en økning i oppmøte. Vi har vært i
overkant av 20 barn jevnt over på øvelsene. De fleste barna hører til i
Misjonssalen, men det er også noen nye barn som har startet. Øvelsene
varer i ca. 35 minutter, hvor vi synger og har en andakt. Etter øvelsen har
vi lek i gymsal og kveldsmat.

Det var stor stas da vi fikk synge for menigheten i oktober og desember.
Det ble en god opplevelse for både barn og ledere.

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 fem ledere og to unge hjelpeledere med Karen V.
Thingbø som hovedleder.
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Yngres
Året 2021 fortsatte Yngreslaget med redusert aktivitet i forhold til tidligere
år med samling annenhver tirsdag fra kl. 19.00 til 20.30. Pandemien
forhindret oss i å gjennomføre alle samlingene som var planlagt, men vi
fikk tre samlinger på våren og åtte samlinger på høsten.

Vi har hatt en flott gjeng på samlingene som har vært innstilt på å holde
avstand, men samtidig ha det kjekt og godt sammen. Vi er nå tre ledere
og en hjelpeleder hvor Steinar Reilstad er hovedleder.

Yngreslaget er for jenter og gutter fra og med ti år. Yngreskvelden starter
alltid med andakt og sang. Det er vårt mål å få gi de unge noe fra
Bibelen og være med på å peke på Jesus. Vi ser at Yngres er en arena
der deltakerne er trygge og komfortable, og det åpner både for
undervisning og samtaler. Videre er programmet mat, leker og
konkurranser. Her har nye lokaler og bedre plass ført til at vi kan spille på
flere strenger.

Vi er takknemlige for de som har hjulpet til med enkel bevertning på
Yngres siste året. Det gjør at vi som ledere kan bruke mer tid på
ungdommene og aktivitetene sammen med dem. På hvert møte samler
vi inn penger til driften og et fadderbarn. I tillegg får vi tilført
Frifond-midler ut fra antall betalende medlemmer. Vår årlige
weekendtur ble avlyst i 2021.

Vi opplever at barn som ikke har tilknytning til Misjonssalen ellers,
kommer på samlingene våre. Dette er svært gledelig og viser at vi med
frimodighet kan stå i arbeidet i Yngres.

Checkpoint
Loftet har i år byttet navn til Checkpoint. Vi er et ungdomslag 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 fem
jenter og tre gutter som pleier å komme, og som er kjernen av deltagere
på Checkpoint. Men av og til er det flere innom.

Lederne har stor tro på at dette er en møteplass som kan knytte
ungdommen nærmere menigheten, og der ungdommer kan ha det gøy
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sammen i et trygt og rusfritt miljø. Å lære om Jesus er grunnlaget for
arbeidet gjennom andakt og relasjonsbygging.

Vi har også i år hatt en nedgang i antall deltakere, noe som blant annet
skyldes flytting til studiested. En positiv ting er at et par nye ungdommer
er blitt med som «representanter for ungdommen» i ledergruppen. De er
ikke med i Checkpoint-styret.

Det er utført kvelder med konkurranser eller aktiviteter annenhver gang.
Vi har holdt det gående hele året på tross av korona, med smittevern
ivaretatt. Det har gått veldig greit.

Checkpoint har fem ledere og tre ungdomshjelpere med Terje Madland
som hovedleder.

Småfellesskap
Det er registrert ca. tolv småfellesskap tilknyttet Misjonssalen.

Gruppene er varierte. De fleste har samlinger en gang i måneden, mens
noen har annenhver uke. Noen av gruppene er veldig etablerte og har
holdt på i flere tiår, med litt utskiftninger underveis. Det er også gjort en
ny oppdeling av eksisterende grupper for å få plass til flere og inkludere
nye medlemmer.

Forsamlingen ønsker å ha fokus 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 helhet.

ANDRE GRUPPER
Diakoni:

Diakonigruppa er en besøksgruppe der hovedvisjonen fortsatt er dette:
«Misjonssalen - et sted der ingen står alene». Vi samles et par ganger i
året for å planlegge og tilrettelegge besøk, en gang om våren og en
gang om høsten. Det er spesielt eldre som har vært medlemmer og
som har vanskelig for å komme seg ut på møter, som er vårt
hovedfokus. På grunn av koronaen har vi nok også i år brukt telefonen
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mer. Det er fortsatt seks-syv personer som får fast eller sporadisk besøk
av en eller flere fra diakonigruppa. Andre fokusområder er livskriser og
ensomhet. I tillegg til dette går vi på jubilantbesøk hvert femte år fra fylte
75 år, og vi er også til stede i begravelser. I 2021 har vi vært til stede i to
begravelser.

Vi er fem medlemmer i diakonigruppa, og Arnfinn Røyland er leder.

Husstyret, inkl. utleie:

Husstyret har ansvar for drift og vedlikehold av Misjonssalens lokaler.

Styret bestod i 2021, fram til vi flyttet til Sandnesporten, av tre personer
med leder Knut Mæstad. Husstyrets oppgaver har vært å arrangere
dugnader, utføre reparasjoner og vedlikeholdsoppgaver, sette opp
vaskelister og handle inn forbruksvarer. Husstyret fikk ansvaret for å få
flyttelasset fra Langgata til nye lokaler i Sandnesporten. Vi arrangerte
flyttedugnader og brukte da to ettermiddager på selve flyttingen og en
dag på utvask av de gamle lokalene.

Husstyret for Langgata 71 ble lagt ned da Misjonssalen flyttet til
Sandnesporten. Misjonssalens styre arbeider med å etablere et nytt
husstyre.

Det har i 2021 kommet inn flere henvendelser om leie av lokaler både fra
medlemmer og eksterne. Henvendelser har blitt håndtert av styret, men
det arbeides med å opprette en egen komite som vil ha ansvar for
dette. I 2021 fikk Misjonssalen inn leieinntekter på ca. 40 000 kr.

Info-gruppa:

Denne gruppa, som ble startet i 2020, har arbeidet med PR-oppgaver
knyttet til flyttingen til Sandnesporten. Gruppa har blant annet
utarbeidet den nye logoen for Misjonssalen. En egen undergruppe;
SoMe-gruppa (sosiale media), jobber med profilering på Instagram,
Facebook m.m.

Info-gruppa består av fire personer, med en av de ansatte i
Misjonssalen som leder.
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ØKONOMI
Misjonssalen hadde i 2021 totale inntekter på kr 3.065.304 og
driftskostnader på kr 1.450.803. Etter overføringene står vi igjen med et
underskudd på kr 121.391. Budsjettet var satt opp med et underskudd på
kr 215.643.

Overføringene er: kollekter til andre kr 33.058, NLM fast givertjeneste kr
833.500, NLM Julemesse kr 309.492 og fond Sandnesporten kr 561.789.

Fast givertjeneste har hatt en økning på 71.368 i forhold til forrige år

Julemessa fikk et veldig bra resultat, og vi sendte kr 309.492 til NLM
sentralt.

Regnskapet bærer preg av at vi dette året har hatt mindre aktivitet pga
korona og flyttingen til NLM Sandnesporten. Mindre inntekter og ekstra
kostnader i forbindelse med flyttingen gjør at vi har underskudd. Men
samtidig har vi dette året samlet inn kr 561.204 til inventaret, det var
gode gaver i forbindelse med åpningsuka og ikke minst den gode
julegaven til Misjonssalen.

Se også årsregnskapet.
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MEDLEMMER
Antall
Pr 31.12.21 hadde Misjonssalen 157 medlemmer over 15 år. I tillegg kommer
100 barn (t.o.m. 15 år) av medlemmene. I 2021 fikk vi 29 nye
voksenmedlemmer.

Medlemmer 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Voksne 157 135 125 126 128 127 128

Barn (t.o.m. året de
fyller 15 år)

100 88 79 85 80 82 82

Sum 257 223 204 211 208 209 210

Nye
voksen-medlemmer

29 12 10 11 8 4 12

Døpte
I 2021 ble følgende tre barn døpt: Esther Ommedal (Solveig og Audun),
Filippa Torsen (Torill og Lars Kristian) og Josef Tungland (Kristine og Erik).

Dåpen er en høytid både i familien og 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 følgende som gikk fast i Misjonssalen:

Salma Selemann Sova

Kurt Michaelsen

Misjonssalen takker for hva begge har betydd for forsamlingen gjennom
mange år. Vi lyser fred over deres minne. Vi synger første verset av «Jeg
går til himlen, der er mitt hjem.»
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AVSLUTNING
Til slutt vil styret takke for all innsatsen som blir lagt ned i alle møtene,
lagene og foreningene og i fellesskapet her i Misjonssalen. Selv om 2021
også vært et år som har vært preget av korona med både avlysninger
og utsettelser, så har året også brakt med seg mye å glede seg over,
blant annet:

- Vi har fått ta i bruk nye, flotte og tjenlige lokaler

- Det er nå opp mot 100 barn og unge som kommer til Ungkjerkå,
antall voksne medlemmer øker, og det er stadig nye mennesker
innom møtene våre

- Vi har gjennomført den første julemessa i Sandnesporten med et
veldig flott resultat

- Innsamlingsaksjonen til inventar ble ferdigstilt og målet nådd

- Fast givertjeneste har økt både i antall givere og beløp

- Beløpet vi sendte til NLM sentralt ble høyere enn i 2020

Det at vi får oppleve vekst i forsamlingen og at engasjementet for
misjonen øker, takker vi Gud for! Flere mennesker på denne jorda får
dermed anledning til å høre om “barnet i krybben” og “frelseren på
korset”.

Så håper vi og ber om at 2022 kan være et år der vi kan komme
sammen for tro og tilhøre, tilbe og tjene.
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Styret i Misjonssalen Sandnes, 02.02.22

Morris Kjølleberg Helga Røyland Kjersti V Froment
Styreleder Nestleder Sekretær
Sign. Sign. Sign.

Steinar Reilstad Elisabeth Gausland Bjørg Topnes
styremedlem styremedlem varamedlem
sign. sign. sign.

Ingebjørg Helle
varamedlem
sign
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