
ÅRSMELDING 2019 
IFELLESSKAP NLM FREDRIKSTAD 
 
13. januar 2019 var det årsmøte for iFellesskap NLM Fredrikstad. Årsmøtet valgte 
følgende medlemmer: Jon Gaustad, Sven Arne Lundeby (nestleder) og Martin 
Gulbrandsen (leder) for 2 år. Christine Marie Gulbrandsen og Tommy Jørgensen 
(kasserer) for 1 år og Solveig Thingbø som vara-representant. Styret konstituerte seg 
selv i sitt første styremøte. 
 
I løpet av året har styret hatt åtte møter og behandlet 47 saker. De har i hovedsak 
handlet om drift men også inneholdt saker om strategi og utvikling. Styret har fortsatt 
arbeidet med å strukturere tjenestegruppene og lederutviklingen i miniFellesskapene. 
Vi ser med glede på at nye har sluttet seg til iFellesskap og den positive utviklingen 
med stadig flere medlemmer i miniFellesskapene. Det er nettopp i disse nære 
fellesskapene vi ser at levd liv og troens bredde deles på en tillitsfull og konkret måte 
som igjen fører til disippelgjøring og styrker hele iFellesskap Fredrikstad.  
 
I 2019 har vi hatt 10 søndagsmøter med mellom 20-40 små og store deltakere. I høst 
startet vi opp med samlinger annenhver søndag. Søndagstreff som er mindre formelle 
samlinger enn søndagsmøtene, gir oss hyppigere treffpunkter uten å skape for mye 
belastning i planarbeidet. Det er godt å kunne møtes oftere, og vi ønsker at enda flere 
skal benytte seg av muligheten til å komme når noen åpner sitt hjem for søndagstreff.  
Vi fortsatte gjennom 2019 med BibelFellesskap tirsdager kl.2100 i kjellerstua på 
Solbukta. I tillegg har det vært 7 tweenFellesskap. Styret prioriteter de unge og har 
kjøpt inn trosopplæringsopplegg til barne- og ungdomsgruppene. Vi håper dette også 
kan inspirere og legge til rette for lederne av gruppene. 
 
Høsten 2019 startet Sven Arne Lundeby som forsamlingsarbeider hos oss i 25 % stilling. 
Han er lønnet av regionen og kombinerer stillingen med sitt arbeid der som 
fellesskapsutvikler. Vi opplever det som en velsignelse at han og hans familie har 
funnet sin plass hos oss. 
 
Styret har startet på arbeidet om hvordan vårt diakonale arbeide skal se ut. Vi ønsker å 
involvere medlemmene av fellesskapet og ønsker at det i året 2020 vil bli tydeligere 
hvordan vi kan hjelpe vår neste slik at vi kan fortsette arbeide med målet «å finne de 
som søker og bevare de som tror». 
 
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 
  


