
ÅRSMELDING 2020 
IFELLESSKAP NLM FREDRIKSTAD 
 
 
26. januar 2020 var det årsmøte for iFellesskap NLM Fredrikstad. Årsmøtet fulgte normal 
progresjon og avsluttet med en samtale om diakonal tjeneste. Det var 18 stemmeberettigede 
til stede. Resultatet fra årsmøtets valg gav følgende styresammensetning: Christine Marie 
Gulbrandsen og Louise Lindqvist (2 år), Kristin Jensen (1 år og kasserer), Einar Belck-Olsen (vara 
1 år). Martin Gulbrandsen (leder) og Jon Gaustad (nestleder) har begge ett år igjen av sine 
styreverv. Styret konstituerte seg selv i sitt første styremøte 20. februar. 
 
I løpet av året har styret hatt syv møter og behandlet 39 saker. De har i hovedsak handlet om 
drift, men også inneholdt saker om strategi og utvikling. Styret har fortsatt arbeidet med å 
strukturere tjenestegruppene. Mye av tiden har også godt med til arbeid med digitale og 
fysiske samlinger etter at koronaen for alvor begynte å prege det norske samfunnet i mars. Det 
er kun en samling som har blitt avlyst, ellers har vi gjennomført alle planlagte aktiviteter, selv 
om innholdet noen ganger har måttet tilpasses det digitale og at noen av de digitale 
samlingene ble flyttet frem til kl.11. Vi er glade for at vi har verktøyet Zoom som gir en 
mulighet til å møtes i fellesskap som kristne søsken selv om vi ikke kan treffes fysisk. Styret har 
benyttet seg av NLMs smittevernsrutiner i tillegg til lokale føringer når vi har arrangert fysiske 
samlinger.   
 
I 2020 har vi hatt 10 søndagsmøter med mellom 25-35 små og store deltakere. Oppmøtet har 
holdt seg relativt stabilt på fysiske og digitale samlinger. Vi har også gjennomført 11 
søndagstreff. Dette er mindre formelle samlinger enn søndagsmøtene og gir oss hyppigere 
treffpunkter uten å skape for mye belastning i planarbeidet. Vi ønsker at enda flere skal 
benytte denne muligheten til å ta med seg nye inn i vårt fellesskap. I gjennomsnitt har vi vært 
17 voksne og 9 barn på søndagsmøter og søndagstreff. Vi fortsatte gjennom året med 
BibelFellesskap tirsdager kl.2100 i kjellerstua på Solbukta. Her kan den som vil delta enten 
fysisk eller gjennom zoom-lenke som ligger på www.ifellesskap.no. I tillegg har vi fortsatt med 
teenFellesskap og et nytt tilbud for barn på 1.-4.trinn «Fredagsklubben» startet i oktober. I 
sommer ønsket styret å legge til rette for sommertreff annenhver søndag. 3 av 5 arrangement 
ble avlyst pga. få påmeldte.  
 
Styret har arbeidet i etterkant av årsmøtet med hvordan vårt diakonale arbeide kan være. Det 
er opprettet en facebookgruppe «HjelpiFellesskap» hvor vi oppfordrer alle til å legge inn behov 
for og forslag til praktisk hjelp i hverdagen. I tillegg ønsker styret å arbeide videre med en 
kobling mot NLM Gjenbruk i Fredrikstad. 
 
Vi er glade for at Sven Arne Lundeby er forsamlingsarbeider hos oss i 25 % stilling. Han gjør en 
viktig jobb i å drive iFellesskap fremover, har gode taler på møtene og er en viktig støttespiller 
for styret.   
 
Styret ønsker å takke de som bidrar på ulikt vis og oppfordrer alle til å finne en eller annen 
form for tjeneste slik at alle tjener og blir tjent i fellesskapet. Gjennom forpliktelse skapes 
engasjement, eierskap og styrker relasjon og samhold mellom medlemmene. 
 
Styret iFellesskap NLM Fredrikstad 
v/ leder Martin Gulbrandsen 
  


