
  
 
GI VIDERE 
For flere år siden vedtok årsmøtet at menigheten ikke lenger skulle gi 10 % av totale 
gaveinntekter til misjon, men bare 10 % av kollekten. Vedtaket var begrunnet i menighetens 
krevende økonomi. 
Spørsmålet om hvorfor menigheten ikke gir mer til misjon har kommet opp på samtlige 
årsmøter i ettertid og flere i menigheten har et sterkt ønske om å gi bort mer av gavene som 
blir samlet inn.  
 
Hvordan kan menigheten gi videre en større andel av gaveinntektene 
For å kunne gi en større andel av gavene til misjon, samtidig som det satses på å bygge 
menighet, må inntektene til Storsalen økes de neste årene. Dette vil innebære en satsning på 
fastgivertjenesten og arbeid med å få inntekter fra eksternt hold (eks. utleie, prosjektstøtte 
m.m.) Styret ser for seg en opptrapping de neste årene, der målet til slutt er å gi videre ca. 10 % 
av totale gaveinntekter. Hvis målet skal realiseres må menigheten være med på satsningen. 
En mulighet er å frigjøre all kollekt til å gi videre til utadrettede tiltak. Det vil gjøre det lettere å 
formidle, og muligens skape et større engasjement for å gi på gudstjenestene. For eksempel 
kan 3 av 4 kollekter gå til misjonsprosjektet i Bangladesh, Asisabasen. Den siste kollekten kan 
bli gitt til andre aktuelle tiltak i samfunnet (f.eks. flyktninger fra Ukraina). 
 
Budsjett gaveinntekter 2022 
Budsjetterte gaveinntekter totalt i 2022 er 3,5 millioner kroner. Av disse utgjør kollekten  
400 000 kr. Resten er fast givertjeneste og andre gaver. Styret har budsjettert med å gi videre 
150 000 kr til misjon, som utgjør ca. 4,5 % av de totale gaveinntektene. Dette er en økning fra 
tidligere år der menigheten kun har gitt videre 1 %. Hadde Storsalen gitt hele kollekten til 
utadrettet virksomhet ville det utgjort over 10 % av gavene. Styret ser ikke at menigheten har 
mulighet til å gi bort så mye inneværende år, da det ville ført til et betydelig underskudd. 
 
Invitasjon til årsmøtet i Storsalen 
Styret ønsker å invitere årsmøte til å være med på en satsning de kommende årene, så vi kan 
bevege oss mot en større utbetaling av gaver gitt ut av huset. Menigheten vil bli oppdatert på 
hvordan satsingen går. 
 

Forslag til vedtak: 
Årsmøtet gir styret fullmakt til å starte en satsning på å øke fastgivertjenesten hvor målet er at 
menigheten ikke lengre skal være avhengig av inntekter fra kollektene for å dekke 
menighetens driftsutgifter. Om satsingen lykkes vil årsmøtet at kollektene utelukkende skal 
gå til misjonsprosjekter og andre utadrettede tiltak utenfor menighetens virksomhet.  
 

 


