
Innkalling til medlemsmøte.  
 
 

Kjære medlem av VIM. Vi har gleden av å invitere til medlemsmøte torsdag 21.10 klokken 
18.00 på Vigra bedehus. Vi vet at tidspunktet er krevende for noen av dere, men vi håper 
allikevel at så mange som mulig vil ta turen. Bakgrunnen for medlemsmøtet er flerdelt og 
positiv. Styret ønsker å kartlegge hva som beveger seg i forsamlingen. Hva oppleves som 
bra og godt, og hva bør vi tenke annerledes om? Vi ønsker å sammen finne veien videre.  
 
Plan for medlemsmøte: 

- Visjon og strategi.  
- Basert på dokumentet utarbeidet av arbeidsgruppen "Fra forening til 

forsamling" ønsker vi nå å ta tak i deler av dokumentet. Vi legger frem et 
utgangspunkt for visjon og strategi som er utarbeidet i styret, og åpner om 
samtale om dette.  

- Orientering om eiendom.  
- Orientering om arbeidet som er gjort angående bedehustomten.  

- Samtale om arbeidet.  
- På årsmøtet ble det ikke mulig å gjennomføre samtale om arbeidet. Vi ønsker 

derfor å ta denne samtalen nå.  
 
Vi kommer til å dele ut to spørreskjema når dere kommer til møte. Vi ber hver enkelt om å 
fylle ut disse, slik at vi har et grunnlag for det videre arbeidet i styret og på huset.  
 
 
"Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring 
ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige, 
forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til 
ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av 
hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og 
bygges opp i kjærlighet." 
Efeserne 4:14-16 N11BM 
 
La oss komme sammen og i fellesskap peke ut en retning som gjør oss stødig i vår 
bibelkunnskap, tro i sannheten og at vi elsker hverandre i Kristi legeme her på Vigra. Vi ser 
frem til å møtes og til å snakke om fremtiden for forsamlingen vår. Vi ber om et godt, ryddig 
og konstruktivt møte der vi sammen kan bygge videre på det gode arbeidet vårt.  
 
Måtte Herren velsigne den enkelte.  
Alt godt 
Styret 
 


