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Årsmelding	2019–	Hovedstyret	Norkirken	Mandal	
 

1. Navn på gruppe eller arbeidslag: 
Norkirken Mandal 

 
 

2. Målsetting for arbeidet: 
Lede menigheten slik at vi realiserer vår visjon og våre mål 

 
 

3. Navn på medlemmer i styret/ledelsen eller navn på medlemmer i gruppen: 
Marta Tjelle Helms, styreleder 
Tore Neerland, nestleder 
Anette S Haugen, sekretær 
Solbjørg Hillesund, styremedlem 
Veronika Røyset, styremedlem 
Torfinn Håland, styremedlem 
Aud Miriam Høksaas, styremedlem 

 
 
 

4. Antall styremøter/ møter:  
8 + styrehelg i august 

 
 

5. Antall saker behandlet: 
Saker 35 
 

 
6. Antall fremmøtte gjennomsnittlig: 

Jevnt og godt fremmøte på Gudstjenestene. Fremdeles flere på 11 enn 19.30 tidspunktet 
 
 

7. Kort rapport fra arbeidet/høydepunkter: 
Styret legger bak seg et godt arbeidsår. Vi ønsker å styre etter Guds gode vilje og legger saker og 
problemstillinger over i Guds hender. Vi takker for støtte, forbønn og oppmuntringer fra dere. 
 
Vi har dette året arbeidet videre med å utvikle Norkirken Mandal. Vi har vedtatt at vårt 
hovedmisjonsprosjekt fremover skal være Europamisjon med fokus på Tsjekkia. Vi har til nå hatt 
3 dåp og er også i gang med Tentro, som er frikirkens konfirmasjonsarbeid.  
 
Vi ønsker at Norkirken Mandal skal oppleves som familie og kan gi tilhørighet for de som 
kommer til oss uansett alder. Vi ønsker at vår menighet gir mulighet for både sosiale treffpunkter 
og påfyll til troen og samtidig utfordrer oss til å leve Jesusnært og misjonalt. Vi ønsker også å 
være en menighet som oppleves inkluderende og varm og at vi fremstår som tydelige på vår 
visjon og våre verdier. Våre 3 ansatte danner et supert team som utfyller hverandre med hver 
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sine styrker. De jobber tett opp mot styret og er utrolig viktige for å koordinere arbeidet og for at 
vi skal nå målene i vår handlingsplan.  
 
I begynnelse av 2020 ble det igangsatt en giveraksjon med mål om økt givertjeneste til 
menigheten for å sikre at vi kommer i økonomisk balanse og at pastorteamet kan fortsette i sine 
stillinger som nå.  
 
Når det gjelder de mange aktivitetene på huset er vi takknemlige for alt arbeidet som foregår og 
vi har stor tro på at det å være med i en tjeneste skaper både tilhørighet og velsignelse. Barn og 
ungdom velger Jesus i hjertet og som retning for livet. Vi gleder oss over å være en del av dette 
og er spent på hvilke planer Gud har videre. 
 
Marta Tjelle Helms , styrets leder 

 
 
 
 
 
Marta Tjelle Helms 
 
 
__________________________ 
Signatur 
 
 


