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Avslutning av protokollført del av årsmøtet. 
 
Orienteringssaker: 

• Strategi 2020-23 
• Utvikling byggeprosjektet 
• Eventuelt 

 
Årsmøtet vil foregå digitalt via tilsendt zoom link. Hvis smittesituasjonen tillater det, vil det 
også bli mulighet for fysisk oppmøte i Norkirken. 
 
 
Vennesla 10.01.22 
 
Linda Kalsnes 
Styreleder 
 
 



 
Årsmelding 2021 

I likhet med 2020, ble også 2021 preget av pandemi, nedstenging og avlysinger. I Norge er vi på mange 
måter bedre stilt enn store deler av verden, men også her og i det lokale menighetslivet har konsekvensene 
vært store. Noe har vi mistet, noe har vi lært og erfart og kan ta med videre. Kan hende vi også på en 
positiv måte har fått en større forståelse av hva som er det viktigste. Oppdraget vårt om å gi Jesus videre til 
nye generasjoner og folkeslag står uansett fast, men vi går aldri alene. Gud vår Far lover å gå med oss, takk 
og lov for det! 
 
Noen faktatall: 

• Medlemsantall 31.12.20 var på 353. 31.12.21 var vi 355 medlemmer. 
• Vi døpte 4 barn i 2021. 
• Vi fikk gjennomført konfirmasjon av 6 konfirmanter i kull 2020/21 i september, og er i gang med 

konfirmantkull 2021/22 på 12 ungdommer. 
 
Glimt fra 2021: 

• Vi gjennomførte ingen fysiske gudstjenester våren 2021 pga pandemien, men hadde digitale tilbud 
hver søndag. Høstens gudstjenester ble i stor grad gjennomført fysisk innenfor smittevernregler. 

• Oppstarten av Awana Søndagskole i oktober ble en stor opptur. 17 ledere på plass, mange barn og 
flere nye familier benyttet seg av tilbudet. 

• Etter skoletid tilbudet Onsdagsgjengen, for barn fom 3.klasse, startet opp høsten 21. Det ble raskt 
fylt opp med 15 barn som møtes hver uke i skoleruta. 

• InTro barnefestival ble fullbooket i høst, og ble gjennomført med stor entusiasme. Stemningen var 
spesielt høy lørdagskvelden, denne traff på 25.9 da Norge åpnet opp for en periode. 

• Juniorklang, Soul Children og Yngres er også viktige tilbud for barn og unge. Disse har i 
varierende grad kunne gjennomføres. 

• I ungdomsarbeidet har det vært flere utfordringer både pga pandemi og at det synes å være færre 
ungdommer som oppsøker menighetstilbud generelt. Det er fokus på å styrke dette arbeidet 
framover. 

• Mange av smågruppene har i stor grad gått som normalt gjennom hele året og vært viktige 
åndelige- og fellesskapsbyggende møtepunkt for mange. 

• I sang og musikkarbeidet er vi så heldige å ha 5 lovsangsgrupper til søndagene. Vi har også 
mange elever og flere band for unge gjennom MD (Musikalske disipler). 

• Nabohjelpen har blitt gjennomført gjennom hele året. Etterspørselen er økende og vi arbeider med 
å styrke arbeidet og få flere medarbeidere på plass. 

• Årets Hjerteromuke var et samarbeid med Mulighetenes hus. Vi pusset opp 3 barnerom for familier 
knyttet til deres tilbud. På tross av en del utfordringer, gleder vi oss over at vi klarte å gjennomføre 
dette. 

• Det faste bønne- og samtaletilbudet har vært tilgjengelig gjennom hele året, og jevnlige digitale 
bønnesamlinger har samlet flere.  



• Grupper i menigheten har i løpet av året besøkt og knyttet kontakter i Sørreisa i nord og 
Brokke/Nomelandsområdet i Setesdal. Kontakten fortsetter og vi er spente på hva Gud vil vise oss 
framover. 

• Gjennom innvandrerarbeidet har vi hatt mange kontaktpunkt med nye mennesker. Dette skjer både 
gjennom oppsøkende virksomhet, kvinnegruppe og vennskap. En gruppe av våre medlemmer er 
også sertifisert for å kunne gjennomføre Almasira kurs (Alpha liknende kurs) for muslimer. Vi er 
spente på når vi kan komme i gang med dette. 

• Vi er takknemlige for at vi kunne gjennomføre årets menighetstur til Solstrand. Det var noe færre 
deltakere enn normalt, ca 80 stk. men det var flott å kunne starte høsten med å samles igjen. 

• Årets bedehusdag ble digital. Det var stort engasjement og vi gleder oss over et resultat på ca 
90.0000 kr. 

 
Utvikling rundt tomt og bygg har også vært et viktig fokus gjennom hele året. Menigheten har samlet inn 
nok penger til egenkapital. Samarbeidet med Læringsverkstedet om å få til et prosjekt er fortsatt aktuelt. Vi 
venter på avklaring fra kommunen rundt tomt. Menighetsmøtet i desember gav stor tilslutning til at 
nåværende bygg bør rives når forhåpentligvis økonomi og planer for nybygg er på plass. Byggekomiteen 
leder dette arbeidet i et nært samarbeid med styret. 
 
Lederskap 
Menigheten har et bredt sammensatt øverste lederskap, og mange som tar ansvar. Det var fint å kunne 
samles til lederdøgn i september. Her var styret, staben, mellomledere og mellomlederteam på plass. 
 
Mellomledere og deres team utarbeider og følger opp årlige handlingsplaner for sitt område. De er viktige 
ledere som er tett på folk og arbeid. I 2021 var følgende mellomledere: 
Bønn/omsorg: Heather Bonett Smith 
Barn og familie: Kristian Nesbu Vatne 
Ungdom og konfirmanter: Dagrun Strandberg og Ole Martin Jansen 
Voksne og seniorer: Lillian og Erik Wennerberg (nye i høst) 
Ut- misjon og evangelisering: Kristin Rosseland 
 
Pastorteamet i 2021: 
Kristian Nesbu Vatne, 70% barne- og familiearbeid, forkynnelse og noe administrasjon. 
Ole Martin Jansen, 60 % ungdom, konfirmanter og musikkarbeid barn/unge. 
Anne Honnemyr, 60 %, leder av pastorteamet og daglig drift. 
Santiago Valdes, 30% innvandrerarbeid. 
Per Erik Olsen, 20% sang og musikk. 
 
I tillegg har Rizgar Khurshid vært ansatt i ca 10% stilling i Onsdagsgjengen. 
 
Takk! 
Takk til alle dere som er en del av menigheten! Takk for tid, engasjement, bønn og penger – og for at 
akkurat du er en del av menighetsfamilien! Vi trenger Gud og hverandre! 
 
Vennesla 04.01.22 
Anne Honnemyr 
Leder pastorteamet 

 



Sak 5  Valg 
 
 
Styreleder 
Linda Kalsnes 
  
Styrekandidater 
Tone Fidjeland                            Går ut 
Håvard Larsen                          Går ut 
Helen Fjell Olsen                      Går ut 
  
Nye kandidater 
Vidar Lund                                  2 år 
Anne Lise Omdal                        2 år 
Rune Aabel                                  2 år 
  
Valgkomite 
Ingvild Bakken Myre, leder           1 år 
Jørn Anton Hagen                        1 år 
Håvard Larsen                              2 år 
Helene Fjell Olsen                        2 år 
  
Revisorer 
Arne Hodnemyr                           1 år 
Oddvar Omdal                            1 år 
  
Regnskap 
Håkon Honnemyr                        1 år 
 


