
ÅRSMELDING 2016 FOR FINNSNES MISJONSFORSAMLING (FIMIS) 

Styret har bestått av: Øivind Ruud Kringstad, leder, Liv Aase Søreng Gamst, Kirsten Steilbu, 
Ragnar Gundersen og Alf Tråsdahl (nestleder). Ole Bjarne Tråsdahl har vært 1. vara. 

Kasserer har vært Kjetil Rege, og Arne Harald Steilbu har vært revisor. 

Styret har hatt 8 styremøter og behandlet i alt 70 saker. 

Forsamlingen har hatt jevn virksomhet gjennom hele 2016 med unntak av sommeren. Noen 
enkle møter ble imidlertid også da holdt. Inntil sommeren var møtene i hovedsak kl. 17.00, 
men på høstsemesteret hadde vi en prøveperiode på å ha alle møter kl. 11.00.  

I tillegg til de faste søndagsmøtene hadde vi også bibelhelg i uke 16 med Kjell Iversen, en 
ukes møteserie med Per Tveten i uke 38 og adventskonsert i uke 48. Møteserien var godt 
besøkt og mange opplevde det berikende. En søndag i måneden har vi også hatt bibeltimer i 
forkant av møtet. Hvordan disse er besøkt har variert, men er stigende.  

Vi har også i 2016 hatt et samarbeid med Metodistkirken hvor vi besøker dem og de kommer 
til oss. Vi har også hatt besøkende fra frikirken i Bø (Vesterålen) og fra Norea. 

Høstsemesteret var også en prøveperiode med å organisere tjenestene i søndagsmøtet i 
team, ett for hver søndag. Prøveperioden kom til sin rett og organiseringen vil videreføres i 
2017 med enkelte justeringer. I denne «turnusen» har også ungdommenes møte fått sin 
faste plass og styret er takknemlig for ungdommenes engasjement og vilje til å være med å 
ta ansvar i møtene. På høsten har det også være gjennomført nattverd to ganger i måneden. 

Summen av alle tjenestene i forsamlingen gir vår virksomhet. Vi skal se på hverandre med 
takknemlighet for at vi alle er forskjellige og at vi kan tjene hverandre, hvert på sitt vis, til 
Guds rikes beste. Takk derfor til alle som rydder, styrer lyd og lys, leder, har barnemøter 
både for de minste og de eldre og ungdomssamlingene, taler, spiller, synger, vitner, ønsker 
velkommen, hilser på nye, snakker med gamle (travere), lager mat og koker den gode kaffen! 

I tillegg årsmøtet har vi hatt forsamlingssamtaler i mai og november. Dette oppleves som 
gode, konstruktive og byggende samlinger hvor livet i forsamlingen reflekteres. For styret er 
disse samlingene viktige for den videre forsamlingsbyggingen.  

Vi er svært takknemlige for at fire barn har blitt døpt i Finnsnes Misjonsforsamling i 2016. 
Det er Julie Iversen, Siri Smetana- Svendsen, Benjamin Tråsdahl og Martin Elliot Gundersen.  
Vi ønsker at disse barna, med deres familier, skal finne et sted hvor de kan møte Jesus, bli 
bevart hos ham og vokse opp sammen med kristne brødre og søstre. 

Også i 2016 har det vært en positiv økonomisk utvikling, dog ikke like stor som foregående 
år. Kollektinntektene endte på 217 680,- og om man tar med fast givertjenesten som 
godskrives forsamlingen ender man på 432 231,- (214 551,- i fast givertjeneste). 
Husleieinntektene ble på 60 950,- (der 9000,- kommer fra nyttårsbasaren). Svært nært 
budsjettet på 60 000,-.  

I kjentgjørelsen av virksomheten brukes fimis.no, facebook og avisannonser. På vårhalvåret 
hang det også fast en plakat i Gjenbruksbutikken.  

Vi ønsker fortsatt å stå i et spesielt forbønnsarbeid for våre utsendinger og for dåpsbarna. 
Tilknyttet forsamlingen er det Trine og Kåre Holta som er utsendinger i Etiopia og våre 17 
dåpsbarn. En oversikt over disse ligger på fimis.no.   



Vi minnes også Brit Svensen som gikk foran oss til himmelen.  

Slik Paulus ba for menneskene i Efesermenigheten vil vi i styret minne om å be for hverandre 
også: 

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir 
visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Ef 1:17 

At vi kan kjenne Jesus Kristus, og være kjent av Ham, er vårt høyeste mål for dette livet og 
det som setter oss i stand til å være menneskefiskere både i våre nabolag og blant de 
unådde. 
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