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INNKALLING ÅRSMØTE  
FOR VIRKEÅRET 2022 
 
Onsdag 29. mars kl. 19 
 
Innkalling sendes på e-post til menighetens medlemmer med stemmerett. Innkallingen med 
vedlegg legges også ut på menighetens hjemmeside songdalen.frikirken.no. I tillegg ligger 
det noen få papir-utgaver i kirka for de som ikke har muligheten til å lese digitalt.  
 

SAKSLISTE: 
 

0. Åpning v/ André Myhren 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
2. Valg av referent og 2 til å underskrive protokoll 

 
3. Årsmeldinger 2022 

Vedlegg: Årsmelding Songdalen Frikirke 2022  

Forslag til vedtak:  

«Menighetens årsmelding for 2022 godkjennes.»  

 

4. Søndagsgaver (kollekt) til misjonale og diakonale prosjekter 

Forslag til vedtak:  

«De siste 15 årene har menigheten sendt halvparten av søndagens kollekt til 

«fattige». Mye av dette har også vært til steder man samtidig har reist på 

teamturer til, og vært en viktig del av menighetens utadrettede arbeid. Av 

flere grunner har dette blitt vanskeligere de siste årene. Med endringer i 

hvordan folk gir, og med utgangspunkt i et ønske om å styrke menighetens 

misjonale og diakonale engasjement både lokalt og internasjonalt, foreslår 

menighetsrådet at menighetsmøtet vedtar å endre fordeling av menighetens 

gaver til følgende: 

songdalen.frikirken.no
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- Menighetens drift, inkludert Frikirkens fellesarbeid, dekkes av fast 

givertjeneste og gaver, inkludert høstmessa. 

- Kollekter fra søndagens gudstjeneste går i sin helhet til misjonale og 
diakonale prosjekter.  

- For 2023 innebærer det at de fleste søndager deles kollekten mellom 
o Inntil 1/3 til Frimat ut fra behov. Resten fordeles mellom: 
o Estland/Latvia – barnehjem og dagsenter 
o Etiopia – Harvest Church of God 

- Noen søndager kan hele kollekten gå til andre konkrete diakonale eller 
misjonale prosjekter, f.eks. ved spesielle besøk. 

- Vi vil evaluere hvilke prosjekter menigheten støtter i løpet av året. 
 

Forslaget gjøres gjeldende ut 2023, og evalueres deretter.» 
 
 

5. Regnskap 2022 

Vedlegg: Budsjett 2023 og regnskap 2022 

Forslag til vedtak: «Menighetens budsjett for 2023 og regnskap for 2022 

godkjennes.»  

 
6. Orienteringssaker 

- Status personal og utlysningsprosess 

- Brannvern og hjertestarter 

 
7. Eventuelt 

 
For menighetsrådet 
André Myhren 
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