Referat fra Årsmøte i Songdalen Frikirke, mandag den 21.juni
2021, kl. 19.00 i Frikirken.
29 fremmøtte medlemmer.
Leder i eldsterådet, Nils Tore Augland ønsket velkommen.
Åpning ved pastor Roar Tønnessen: Roar leste fra 1. Krøn. 4.10 (Jabes bønn): «Å om du ville velsigne
meg og utvide mitt landområde». Gud vil velsigne oss, - det ligger i Guds hjerte. Hva har du for oss
framover, Gud? Gud gir oss kraft og gir oss det vi trenger på veien. Vi ber om at Gud holder sin hånd
over oss og bevarer oss.

1.Valg av referent
Terje Imeland enstemmig valgt.

2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Enstemmig godkjent. Christen Puntervold ble valgt til å underskrive protokollen sammen med
referent.

3. Kort behandling av årsmeldinger
Ungdomspastor André Myhren delte årsmeldingen fra eldsterådet. Ble supplert med én gjestetaler,
Egil Svartdahl. Det ble forutsatt at øvrige årsrapporter fra andre virkegreiner presentert i
sakspapirene var kjent. Ingen spørsmål til disse. Samlet Årsmelding ble enstemmig godkjent.

4. Regnskap og budsjett
Regnskap 2020: Underskudd på 12 000 kroner for året 2020.
Regnskapet for 2020 ble enstemmig godkjent.
Budsjettet for 2021: Budsjettet for 2021 settes opp som identisk med tallene fra regnskapsresultatet
for 2020. Budsjettet for 2021 ble enstemmig vedtatt.

5. Barne- og familiearbeidet
Eldsterådsmedlem Alf Birger Eikås redegjorde for prosessen etter menighetsmøtet i april 2021 og
arbeidsgruppen i etterkant av møtet. Det er ikke økonomisk rom for å prioritere midler til barne- og
familiearbeider fra høsten 2021, men kanskje fra neste årsskifte, men også avhengig av økning i
menighetens inntekter. Det var enighet om at givertjenesten ikke stod i stil til den økning som ble
lovet / forespeilet ved sist årsmøte. Forslag som kom opp: Småbasarer under kirkekaffe som
tidligere. Andre forslag er å avlaste pastorer: Pastorene lager liste over oppgaver som kan legges ut til
andre medlemmer i menigheten.

6. Noen tanker om «Utadrettet omsorg»
Eldsterådsmedlem Håvard Rygg til temaet. Turene til Tallinn og Riga var viktige omsorgshandlinger
fra menigheten og var med på å skape en opplevelse av å være en del av noe større.
Blomsterhilsener og matkasseutdeling også viktig. Engasjementet må komme nedenfra, kom med

ideer. «Vi har lyst til å bety en forskjell for noen. Ingen tjeneste er for liten.» Tema «utadrettet
omsorg» tas opp ved neste menighetsmøte over sommeren.

7. Eventuelt
Nils Tore Augland minnet om møtene på Dvergsnestangen som vil foregå i juli 2021.
Pastor Roar Tønnessen avsluttet med bønn.

-----------------------------Referent Terje Imeland

-----------------------------------------Protokoll godkjent: Christen Puntervold

