ÅRSMØTE 2021
Søndag 7. mars kl 17

MISJONSHUSET NLM HAUGESUND

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 07.03.2021 KL 17.00
PROGRAM:
Kort møte med andakt av regionleder Kolbjørn Bø
Årsmøte
SAKLISTE:
1. Valg av ordstyrer og referent. Styrets forslag: styreleder og sekr. i styret.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Rapport fra arbeidet
4. Godkjenning av årsmelding fra styret i misjonsforsamlingen
5. Presentasjon av regnskapet for 2020. Godkjenning av regnskapet.
6. Valg
- Styret
Valg av to styremedlemmer og to varamedlemmer
- Revisorer
Valg av to revisorer
- Valgnemnd
Valg av én representant
7. Samtale om arbeidet. Innledning v/Bjørn Steinar Hauge
8. Eventuelt.
For styret i Misjonshuset NLM
Rolf Hauge – styreleder
Vedlegg:
- Årsmelding 2020
- Regnskap
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ÅRSMELDING 2020
MISJONSHUSET – NLM HAUGESUND
Innledning
Året 2020 ble sterkt preget av Corona-pandemien. Flere måneder uten samlinger og senere
sterke restriksjoner i forbindelse med møtene har lært oss å sette pris på fellesskapet og
samlingene om Guds ord.
På tross av begrensningene har vi likevel i 9 av årets måneder kunnet samles, og det er vi
takknemlige for. Ordet ble forkynt og har gjort sin gjerning blant oss.
Misjonshuset hadde pr.31.12.2020 62 voksne og betalende medlemmer.
Forsamlingen har få familier og unge på møtene. Det er en sorg, men også et bønne-emne
for mange.
Vi ønsker også å formidle det gode budskapet om Jesus og hans frelse til mennesker som
ikke kjenner Frelseren.
1. ÅRSMØTET 2020
Årsmøtet ble holdt 1.03.2020 kl 17:00. Magne Austneberg hadde andakt.
40 stemmeberettigede møtte.
Årsmelding og regnskap ble presentert og godkjent. Ellers orienterte styreleder om arbeidet.
VALG
1. Styret
Margrethe Elisabeth Berge, Rolf Hauge og Hildegunn Solheim ble valgt til faste medlemmer
av styret for 2 år.
Varamedlemmer: 1. Solveig Berge 2. Magnar Tolo. – begge valgt for 1 år.
2. Revisorer
Kjell Undheim og Olav Johannesen ble valgt ved akklamasjon for 1 år.
3. Valgnemnd
Anne Marie Askeland og Tor Inge Nesbjørg ble valgt for 2 år ved akklamasjon.
- Berit Hauge ble valgt i 2019 for 2 år.
INNLEDNING OG SAMTALE
Hildegunn Solheim innledet til samtale om diakonalt arbeid i forsamlingen.
Hun satte frem forslag om at det opprettes et diakoniutvalg som kan organisere flere ulike
tjenester, som f.eks. besøkstjeneste til eldre og syke.
Årsmøtet støttet styrets forslag om diakoniutvalg.
Det ble også i samtalen understreket behov for en satsing på messe om høsten, som et
lavterskeltilbud i forsamlingen. Kafeen messedagen(e) er viktig.
Behovet for å styrke barnearbeidet, ble også nevnt.
Bruk av annonsering o.l. gjennom radio kan være et redskap for å nå flere med aktivitetene
våre.
Spørsmålet om elevene ved KVH kan engasjeres mer inn mot forsamlingen ble også nevnt.
2. STYRETS ARBEID
Styret etter konstituering i møtet 12.03.20:

Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:

Rolf Hauge
Hildegunn Solheim
Egil Skutlaberg
Margrethe Elisabeth Berge
Alise Tjelta Haaland
1. Solveig Berge
2. Magnar Tolo

Styret har hatt 6 møter i 2020 og behandlet 25 saker.
3. ANSATTE
Hildegunn Solheim har vært ansatt i 50% tilling som forsamlingsarbeider. På grunn av
Corona-pandemien var hun permittert i 3 måneder.
Anita Hollund Pedersen har hatt 10% stilling som ungdomsarbeider, særlig med tanke på
ungdommene ved KVH. Magnus Gillebo gikk inn i Anitas stilling i hennes permisjonstid fra
oktober.
4. Strategi
Noen hovedpunkter i vedtatt strategiplan for arbeidet i Misjonshuset er:
Fornyelse:
• Forsamlingen skal ha en aktiv bruk av Bibel og bønn i møter og smågrupper
• Misjonshuset ønsker å være en forsamling som gir næring til det åndelige liv og
utruster den enkelte til å være et troverdig vitne i hverdagen.
Forsamling:
• Misjonshuset vil være en forsamling for Haugesund by og omegn
• Misjonshuset vil være en forsamling for alle aldersgrupper
• Misjonshuset vil være en forsamling som skaper tilhørighet, og
• Misjonshuset vil være en forsamling hvor medlemmene blir utfordret til tjeneste etter
hver enkelt sine nådegaver.
Fellesskap
• Smågrupper/ foreninger er grunnceller i forsamlingen. Det er et mål at enhver som
kommer til forsamlingen skal få tilbud om å bli med i ei smågruppe eller forening.
Styret har et spesielt ansvar for å legge til rette for oppstart av nye grupper, og at nye
får tilbud om å bli med i eksisterende grupper.
• Det er et mål at alle som er med i ei smågruppe/ forening kjenner til møter og
arrangement i forsamlingen – og får tilhørighet til forsamlingen.
5. RAPPORT OM ARBEIDET
Corona-pandemien har hatt sterk innvirkning på arbeidet i Misjonshuset i 2020. 12. mars ble
landet «stengt ned». Det innebar at møter og andre samlinger måtte avlyses.
Myndighetenes restriksjoner og anbefalinger om antall personer som kan samles varte frem
til 7. mai. 2 måneder gikk uten organisert fellesskap var mulig.
Etter den datoen kunne en ansvarlig arrangør samle inntil 50 personer når det var mulig å
holde minst 1 meters avstand gjennom hele arrangementet.
Misjonshuset startet da med samlinger onsdager hvor RIK-bibellesning og bønn var
hovedsaken. – De første gikk på Face-book, 29.04. og 06.05. Fra 13. mai ble samlingene
arrangert i møtesalen.

21. juni innbød vi igjen til søndagsmøter. Da med maks 50 deltakere i hovedsalen. Overføring
av bilder og lyd til Mediateket gjorde at ytterligere 20 personer kunne være med. Separat
inngang gjennom kantina måtte da benyttes av de som fikk plass der. Dette ble ordningen
frem til og med nyttårsmøtet 01.01.21.
FASTE MØTER
Søndagsmøter kl 11:00 er hovedsamlingene. I skoleferien i sommer var møtene kl. 19:00.
45 til 70 personer har deltatt. Ulike forkynnere fra regionen har vært med som talere.
FELLESSKAPSONSDAGER
Hver onsdag har forsamlingen innbudt til enkel og billig middag med påfølgende innslag:
Foredrag, RIK-bibellesning og bønnesamvær.15 til 30 personer har deltatt på disse.
Foredragene i 2020:
22.01., 29.01.,05.02. og 12.02. var temaet Tyrkia – historie og politikk v/ Olav Johannessen
19.02.
26.02.
04.03. Sjelesorg - Hildegunn Solheim
11.03. Nepal - Torunn Tvedt
09.09. Bibelske steder i Hellas - Karl Einar Tvedt
16.09. Lina Sandell. - Hildegunn Solheim
30.09. og 7.10. Førstehjelp - Bjørn Steinar Hauge
14.10. Israel. - Birger Håvik
21.10. Nye åndsretninger - Per Sverre Bårdsen
04.11. Glemte folkemord - Ole Dagfinn Østhus
11.11. Nyttige nettsteder - Georg Mork
18.11. Førtid og framtid - Roald Østensjø
25.11. Kjedsomhet. - Øivind Solheim
Foredragene 11.11., 18.11. og 25.11. gikk ut p.g.a. Corona-restriksjoner.
MØTEUKER/ -HELGER
03.01.-04.01. Nyttårskonferanse - Espen Ottosen var taler
31.01.-02.02. Misjonshelg – Mons Gunnar Selstø
13.03.-15.03. Møtehelg – Ola Tulluan - gikk ut p.g.a. myndighetenes restriksjoner fra 12.03.
22.09.-27.09. Møteuke - Ole Audun Os
17.10.
Fellesskapskveld. - Jan Helge Aarseth
20.11.-22.11. Felles møtehelg med Batania ved Johnn Hardang ble avlyst.
BASARDAG
31.10. ble det arrangert basardag. Salg av diverse varer og utlodninger var aktivitetene. Anna
Kristin Rosberg holdt andakt. Det ble et godt arrangement med godt fremmøte. Det
økonomiske resultatet ble også veldig bra på tross av sterke corona-restriksjoner. Blant
annet var det ikke mulig å ha kafé.
FORENINGER OG LAG
5 foreninger for voksne med tilknytning til forsamlingen er i regelmessig aktivitet. –
3 kvinneforeninger: Nybrott, Solrenning og Sarepta
2. mannsforeninger: Utsyn og Mfm (Menn for misjon)

Også en turgruppe er i aktivitet med turer i naturen annenhver torsdag.
Her deltar mellom 10 og 25 på de fleste turene.
ARRANGEMENT FOR BARN OG UNGE
KVH har en samtale gruppe for jenter og en for gutter. Ellers serveres det Pizza hver onsdag
til elevene.
Dessverre mangler vi fortsatt samling for barna. Dette er et bønneemne. Vi trenger yngre
ledere som vil nå barna med budskapet om Jesus.
6. DIAKONALT ARBEID
En gruppe er i gang med tanke på besøkstjeneste og kontakt med syke og ensomme. På
grunn av begrensningene det siste året har arbeidet blitt vanskelig.
Det er viktig at hver enkelt medlem i forsamlingen gir melding til styret eller representanter
for gruppen om personer som trenger besøk/ hjelp, eller annen oppmerksomhet.
Hildegunn Solheim og Georg Mork er kontakter for gruppen.
7. HUSSTYRET
Husstyret består av følgende personer: Einar Wahlberg, Magnhild Skare og Hildegunn
Solheim.
Gruppen har hatt som oppgave å være rådgivere for styret i saker angående innretning og
bruk av bygget. I 2020 ble det blant annet kjøpt gode og tjenlige møbler til Mediateket.
8. ØKONOMIEN
Takk til Per Gunvald Haaland som tar hånd om regnskap for forsamlingen!
- Revidert regnskap legges frem i egen sak.
Det er grunn til stor takknemlighet for at inntektene har vært så stabile på tross av sterkt
redusert aktivitet i 2020. Trofaste givere med ansvar er grunnen til det. Vi ser at Fast
Givertjeneste er et godt redskap i denne sammenhengen.
9. HEIMLOV
Med takk minnes vi
Liv Haugen
10. TAKK
Styret vil takke alle som gir av sin tid og sine resurser for at arbeidet i Misjonshuset skal gå
videre og utvikle seg positivt i tiden som kommer!
Takk for innsatsen og for offerviljen!
Vårt ønske og vår bønn er at Misjonshuset må være en ressurs til at Guds rike vokser og
utvikler seg i vårt nærmiljø.
Styret
Rolf Hauge, Alise Tjelta Haaland, Hildegunn Solheim, Margrethe Elisabeth Berge,
Egil Skutlaberg, Solveig Berge

