ÅRSMELDING 2020 FOR FINNSNES MISJONSFORSAMLING (FIMIS)
Styret har bestått av: Kjetil Rege (styreleder), Lars Bjørnholm (nestleder), Linda Tråsdahl,
Hanne Sele, Øivind Søreng. Kjell Iversen har vært 1. vara.
Kasserer har vært Alf Tråsdahl, og Arne Harald Steilbu har vært revisor.
Styret har hatt 7 styremøter og behandlet i alt 45 saker. I tillegg har styret hatt utstrakt
dialog i ei intern gruppe på Messenger.
Finnsnes Misjonsforsamling er en forsamling som består av ca 50-60 voksne og ca 30-40
barn. I snitt samles kanskje 70-80 personer på møtene i Nordborg ungdomsskoles lokaler på
Finnsnes. Vi samles normalt hver søndag kl 11. Enkelte samlinger er kl 17. Talere inviteres
blant både interne og eksterne krefter. Som oftest velger taleren å tale over søndagens
tekst. Enkelte ganger/perioder har talerne fått tildelt tema. Ett eksempel er i høst der det ble
talt om Glimt fra Åpenbaringsboka over en serie på 3 møter. Møtene starter med felles
samling for hele storfamilien, og etter ca 20 minutt tilbys barna søndagsskole. Det er et
verdifullt, men ressurskrevende arbeid knyttet til søndagsskole. Bakgrunnen for disse
samlingene er at styret ønsker å tilby barna undervisning og møteform tilpasset deres alder
og forståelse. Etter møtene serveres det kaffe og enkel bevertning for å gi rom for samtale
blant møtedeltakerne. Det tilbys også sjelesorg-samtaler og forbønn. Dette er beskrivelsen
av vår normale virksomhet, men dessverre har den ikke vært slik i år.
Dette året har vært svært preget av Covid-19 som har ført til avlysninger og store
restriksjoner. Den 12.03.2020 stengte landet ned og alle samlinger i Finnsnes
Misjonsforsamling måtte avlyses. Møtene kom ikke i gang igjen før i juni, og da med
antallsbegrensning samt at møtetidspunkt ble endret til kveld kl 19. NLM sentralt tilbydde
digitale gudstjenester, noe vi oppfordret til å følge så lenge vi ikke kunne ha lokale samlinger.
Styret arrangerte bibel-lesing over Facebook 4-5 søndager våren 2020. Høsten 2020 kunne vi
igjen samles, men fortsatt med antallsbegrensning. Dette medførte at barnegruppene ikke
så seg i stand til å ha samlinger for barna pga smittevernhensyn. Det ble i stedet invitert til
enkelte barnemøter utendørs. Dette hadde god oppslutning, noe som igjen ble
«videreutviklet» til et møte for barna i lokalene våre i desember. Dette møtet ble fullbooket,
og styret besluttet derfor i samråd med barnegruppene at det tas sikte på at ca ett møte i
måneden fremover skal være et barnas møte, så lenge det ikke kan inviteres til ordinære
barnegrupper på møtene.
På fjorårets årsmøte ble det etterlyst en forsamlingshelg. Det ble nedsatt en egen komite
som planla forsamlingshelg på Skoghus høsten 2020. På grunn av restriksjoner ble helgen
amputert, men de som deltok ga likevel uttrykk for at dette var kjærkomment. Spesielt
misjonssamlingen fikk ekstra gode tilbakemeldinger, herunder at det ble gitt god og fyldig
misjonsinformasjon på en spennende og interessant måte fra Morten og Kari-Synnøve NordVarhaug.
Misjonsforsamling ble utfordret til å arrangere Håpskonsert med Morten Samuelsen og
Norea Mediemisjon. Konserten ble holdt i Finnsnes Kirke.
Nytt av året er at det tilbys digitale bønnemøter hver onsdag kl 21.
Til tross for mange avlyste møter har gaveinntektene i forsamlingen vært god takket være
fast givertjeneste.

Familien Ole Bjarne og Tone Tråsdahl med barn er utsendinger til Japan som misjonærer. I
tillegg er Kåre Holta tilbake i Etiopia våren 2021. Det var også planlagt en misjonærinnvielse
for Øyvind Gundersen i juni 2020, men denne ble avlyst som følge av Covid-19. Han har nå
begynt som misjonssekretær i Den indre sjømannsmisjon, Stavanger Krets.
I et vanskelig og krevende år ønsker styret å rette en takk til alle som bidrar på sin måte,
både med praktiske oppgaver, gaver og forbønn. Men fremst av alt rettes takken til vår Gud
som vi så gjerne vil lære å kjenne.
Ef 1, 17: «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og
åpenbarings Ånd så dere kan lære Ham å kjenne»
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