
ÅRSMELDING 2017 FOR FINNSNES MISJONSFORSAMLING (FIMIS) 

Styret har bestått av: Øivind Ruud Kringstad, leder, Øivind Søreng (nestleder) Liv Aase Søreng 
Gamst, Kirsten Steilbu, Alf Tråsdahl og Anders Rege (1. vara). Alf var opprinnelig 1. vara og 
Anders 2. vara, men i og med at Ragnar Gundersen trakk seg fra styret i forbindelse med 
flytting til Tromsø sommeren 2017 endret begge sine posisjoner i styret som konsekvens av 
dette.  

Kasserer har igjen vært Kjetil Rege, og Arne Harald Steilbu har igjen vært revisor. Takk til 
begge for flere år med oppgavene.  

Styret har hatt 7 styremøter og behandlet i alt 62 saker. 

Forsamlingen vår ser fortsatt ganske lik ut som tidligere, men vi har hatt et tilskudd med 
stadig besøk fra folk tilknyttet forsvaret. Det er flott! Med andre ord bevares mennesker, 
både unge og voksne, samtidig som det stadig er en utfordring å innlemme nye i 
fellesskapet.  

Det har vært faste møter søndagene der de fleste er kl. 11.00 og enkelte møter er 17.00. Ca. 
ett møte i måneden er med nattverd. Funksjonene i møtene er organisert i møteteam. Dette 
ble videreført med enkelte justeringer etter prøveperioden(e) i fjor.  

Det er en formidabel innsats som legges ned gjennom året i alle de ulike tjenestene. Fra de 
tre gruppene for de unge, rydding og matlaging, teknikk og sang til møteledelse og 
forkynnelse. Tusen takk til deg som er med! Vi bekjenner troen sammen, vitner og ber for 
hverandre og vi tjener hverandre. Sammen er vi Jesu hender og føtter- for hverandre. La oss 
være ivrige i det! 

Møtene blir fortsatt gjort kjent gjennom oppdateringer på egen facebookside, baksida i 
Folkebladet, annonse i Folkebladet og enkelte plakater.  

I tillegg til den jevne møtevirksomheten har vi hatt: 

• Fokus på innvandrerarbeid med besøk av konsulenter i februar. 

• Påskemøter i påskedagene. 

• Bønneaksjon «30 dagers bønn for verdens muslimer» sammen med Metodistkirka og Lenvik 
menighet i juni. Her deltok få, men oppgaven oppleves likevel viktig.  

• Bibelhelg med Jakob Middelthon i oktober. Tema: Galaterbrevet.  

• Møteserie med Curt Westman og Ole Martin Brennsæter i november. Denne var godt besøkt 
og mange uttrykte takknemlighet for det de fikk av Gud under møtene.  

• Bibeltime før møtet ca. en gang i måneden.  

• Ungdommenes møte 1-2 ganger i semesteret.  

• Forsamlingssamtale i juni og november.  
 

I forlengelsen av fokushelgen i februar om kristens innvandrerarbeid har enkeltmennesker 
og styret arbeidet videre med hvordan et mer spesifikt arbeid inn mot innvandrergrupper 
kan se ut hos oss. Dette har vært et tregt arbeid, men har utvikling og vil fortsette i 2018.  

Det er gledelig at vi fortsatt ser en positiv utvikling i gaveinntektene. Totalt endte 
kollektinntektene på 237 729,- mot 217 680,- i 2016. Inkluderer vi fast givertjeneste som er 
godskrevet forsamlingen ender kollekten på 471 806,- mot 432 231,- i 2016. 58 612,- ble i 
tillegg gitt til husleieinntekter.  



Det har vært gjennomført dåp to ganger i forsamlingen dette året. Hågen Kringstad og 
Gabriel Kornelius Heng er båret til dåpen og med dem er 19 barn døpt i forsamlingen. Dette 
er et ansvar forsamlingen ønsker å være seg bevisst gjennom forbønn både på møtene og 
ellers, gjennom barnemøtene og at barna tas med i forsamlingen.  

Vi er også takknemlig for å kunne stå i en forbønns- og givertjeneste for det internasjonale 
arbeidet til NLM. Trine og Kåre Holta ligger forsamlingen aller nærmest, men også de andre 
utsendingene fra Region nord og den øvrige innsatsen i å nå de minst nådde ligger oss på 
hjertet. Det var oppmuntrende å få meldingen om at Tone og Ole Bjarne Tråsdahl har meldt 
seg til tjeneste og flytter til Japan august 2018. Vi håper vår forsamling kan være med å 
rekruttere mange til misjonærtjeneste også i årene som kommer.  

Paulus skriver til menigheten i Efesos:  

Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ef 
3:17.  

Tenk at vi har fått troen og er flyttet over til hans elskede sønns rike. Det må være vår bønn 
at forsamlingen også de kommende årene kan tjene til dette. Både her på Finnsnes og til 
verdens ender.  

 

 

Øivind Søreng    Kirsten Steilbu   Liv Aase Gamst Søreng         

  

 

Øivind Ruud Kringstad  Anders Rege 


