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Etter initiativ fra Egersund Misjonsforening ble det 9 sept- 99 innkalt til en 
samling der formålet var å prøve å lage til et tilbud for de unge voksne som gikk 
i Misjonshuset.   
På denne samlingen var der over 30 stk som møtte opp og interessen var stor 
etter å få til et tilbud til denne aldersgruppen. 
Det ble på dette møtet valgt 6 stk til et midlertidig styre. Disse seks skulle prøve 
å få dratt dette tilbudet i gang. Innvalgt i midlertidig styre var : Annfrid Karin 
Årstad, Monica Mong, Liv Barane, Håkon Henriksen, Gunnar Fristad og Bjørn-
Arild Omdal. Dette styret har hatt 4 styremøter i løpet av høsten 1999.  
Vi kom raskt i gang med samlinger og vi hatt møter hver torsdag kl 20.00. Totalt 
har vi i 1999 hatt 10  møter. Møtene starter med sang, andakt og bønn, etter 
møtedelen finner vi fram kaffe/te og litt å bite i. Vi har også startet opp med en 
sanggruppe som øver annenhver torsdag etter møtesamværet.   
Oppmøte har variert men vi ser med glede at vi stadig blir  flere og flere på 
samlingene. 
På de siste møtene nå på nyåret så har vi vært ca 20 stk på hvert møte.  
Vi kan også nevne at vi på nyttårsaften arrangerte nyttårsfest i Eigerøy 
arbeidskirke hvor vi var samlet 38 stk til milleniumsfest. 
Vi hadde i høst en navnekonkuranse på hva vi skulle hete. Det ble stemt på 5 
navneforslag og det var Gunnar Friestad sitt forslag : +20 som ble valgt. 
 
Det vil på +20 sitt årsmøte 2000 valgt et nytt fast styre. Styret skal bestå av 6 
personer. 
 

 

Vi vil til slutt takke alle som har vært med på å gjøre dette tilbudet for oss unge 
voksne til en realitet. 
 

 

 

 

 

 

18/2-2000 

For:  +20. 

Bjørn-Arild Omdal 


