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9. september 1999 ble arbeidet med det som skulle bli +20 startet, etter initiativ fra Egersund 
Misjonsforening. Over 30 møtte opp på dette første møtet, og det ble valgt et midlertidig styre på 6 
personer. 16. mars 2000 ble det første årsmøtet holdt, og et fast styre ble valgt. 
 
Det ble startet et kor i +20, og koret fikk etterhvert navnet Gospelkompaniet. Koret har hele tiden 
vært en del av foreningen +20, men har nå lenge vært styrt selvstendig (med unntak av 
regnskapsføringen), og i den senere tid, med svært liten deltakelse av kormedlemmene på 
ukemøtene. 
 
Siden 1999 har +20 arrangert møter ukentlig, med variert innhold. Foreningen har stått bak 
helgeturer og årlige nyttårs- og 17. mai-arrangementer. Det har vært varierende deltakelse på de 
ukentlige møtene, men de siste årene har det vært færre og færre, inntil det siste året, hvor det stort 
sett bare har vært 4-5 stykker. 
Helgeturene har som regel hatt god deltakelse, også fra kormedelemmer. Det samme gjelder nyttår 
og 17. mai. 
Det har også vært søndagsturer og grilling hjemme hos (eller på hytte til) medlemmer. 
Søndagsturene har hatt varierende oppslutning, men med nedadgående tendens, så disse ble 
avsluttet. Det har vært godt oppmøte på grill-samlingene, men også der har det vært nedgang de 
siste årene. 
 
+20 har helt siden starten slitt med rekruttering fra den yngre garde. Dette har ført til at foreningens 
gjennomsnittsalder har økt år for år, inntil slutten, hvor et mer passende navn nok kunne vært +30. 
 
Hovedgrunnen til foreningens ellers dalende aktivitet er frafall av eksisterende medlemmer og 
møtegjengere. I stor grad er det familiehensyn og økt deltakelse på andre plan som ligger bakenfor. 
 
På grunn av den lave deltakelsen på ukemøtene (hvor styremedlemmene ofte var eneste oppmøtte), 
og på grunn av manglende oppslutning på øvrige arrangementer (som helgeturer, grilling osv.), 
bestemte derfor styret å foreslå nedleggelse av foreningsdelen av +20 som sak for årsmøtet 2007. I 
dette forslaget lå det at Gospelkompaniet skulle overta ansvaret for regnskapsføring, samt det som 
gjensto av midler på bok. Dette ble også beslutningen til årsmøtet. 
Golspelkompaniet overtar dermed det økonomiske ansvaret, som nå er innskrenket til kordelen, idet 
foreningsdelen er avsluttet. 
 
Sekretærpermen med referater mm. blir oppbevart hjemme hos Jan Ove Aase i minst 5 år. Ta 
kontakt direkte eller gjennom styret i Egersund Misjonsforening for å få tilgang til denne. 
 
Foreningen +20 (foreningsdelen) er dermed gått over i historien, etter 6 og et halvt års drift. 
Foreningens medlemmer er blitt oppfordret til å delta på søndagsmøter og andre aktiviteter, slik 
som bønnesamlinger og ungdomsarbeid. Det blir også startet opp en bibelgruppe i privat regi, der 
deltakerne på årsmøtet ble oppmuntret til å være med. 
 
 
 
 
 
 
 
  Jan Ove Aase 
  Leder for +20, fram til nedleggelsen 


