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PROGRAM 
FREDAG:  

1700 Registrering og innkvartering   

1800 Kveldsmat   

1930 Møte. Gunnar Ferstad. Band of fathers & co leder sangen.  

2100 Kaffe. Åpnet for ungdommene i salongen i internatbygget.  

  

LØRDAG  

0800 Flexifrokost til 0900  

1030 Bibeltime Gunnar Ferstad 

1030 Jesusfest for barna. Lise Marie Thuestad Litlabø  

1200 ImF-lunsj med årsmøte for ImF Rogaland  

1200 Sammen-tivoli.   

1600 Middag.   

1700 Vennefest  

1700 Bibeltime Gunnar Ferstad 

1800 Pizzasnurrer 

1900 Konsert Justified Billetter   

2100 Ungdomsmøte Brusand 

2100 Kaffe og kaker   

  

SØNDAG  

0830 Flexifrokost til 0930  

1100 Musikalen «Det sanne lys» med gruppa Seven. Billetter 

1100 Storsamling med nattverd. Gunnar Ferstad. Band of fathers & co leder sangen 

1300 Middag.  
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Sakliste 

1. Godkjenning av innkalling til årsmøtet  
  

2. Valg av:  
Møtedirigent og varadirigent  

3. Valg av  
To personer til å føre møteboka  
To personer til å skrive under møteboka  
Referent til aviser og blad  

  
4. Årsmelding 2018 (Se side 3-10) 
  
5. Regnskap 2018 (Se side 11-20) 
  
6. Valg av 3 styremedlemmer for 2 år. (Se side 21) 

Ikke på valg: Torbjørn Walderhaug, Håkon Haugland, Torunn Ivesdal 
Gjedrem og Geir Inge Byberg. 

Forslag fra valgnemnda: Tarald Gudmestad (gjenvalg), Egil Vigdel 
(gjenvalg), Edel Refve Hauge (ny) og Inger Klungland Tynning (ny) 
 

7. Valg av 3 medlemmer for 2 år til valgnemnda.  (Se side 21) 
Valgt for to år på årsmøtet i fjor: Svein Arne Fasseland og Randi 
Klingsheim Bø.  
Forslag fra kretsstyret: Rolf Gunnar Husveg  

  
8. Valg av revisor (Se side 21) 

BDO  
 

9. Sted for neste årsmøte (Se side 21) 
Ognatun 17.-19. april 2020  
 

10. Lovendringsforslag (Se side 21-24) 
  

11. Orientering om Ognatun - Drift og framtidsplaner (Se side 25-35) 
 
12. Innspill til GF 2019 (Se side 35-43) 

Årsmøtet gir sine innspill til kretsen og ImF til saken som skal opp på GF 

i november. 

13. Åpen post 
Her kan utsendingene komme med innspill og informasjon til årsmøtet. 
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Til sak 4: ÅRSMELDING FOR INDREMISJONSFORBUNDET I ROGALAND 2018 

 

Indremisjonsarbeidet skjer i nærmiljøet når vi som Jesu etterfølgere får kraft til å dele vårt vitnesbyrd med 

noen som ikke tror. ImF Rogaland vil være en ressurs for de lokale lag og forsamlinger til å drive et arbeid i 

sin forsamling som utruster kristne til å gjøre Jesus synlig for de som ennå ikke tror. I 2018 har vi bidratt 

med Alphakurs, ledersamlinger, forkynnelse og rådgivning for at indremisjonsarbeidet skal bære frukter. 

Kretsen står bak flere fellestiltak for hele ImF-familien i Rogaland på Ognatun, først og fremst i form av 

leirer, weekender og diakonale samlinger. Dette vil vi fortsette med, men det aller viktigste for ImF 

Rogaland er å være en støtte for ledere og indremisjonsarbeid på lokalplanet. Vi vet at Jesus elsker hver 

eneste rogalending, og da er høsten stor og flere arbeidere trengs! Vi vil støtte lokalarbeidet så godt vi kan, 

og vet at når Jesus fyller og preger oss som tror, da er vi gode nyheter.  

Hva vi har gjort? 

ImF Rogaland har i 2018 bidratt til forkynnelse, undervisning, kursing, rådgiving og medvandring inn mot 

forsamlinger og lokale ledere. Det viktige fokuset på å bygge et livskraftig forsamlingsarbeid gjør at kretsen 

har bidratt enda mer i lokale prosesser med forsamlingsbygging. Vi bruker også leirplassen vår, Ognatun, til 

leirer for barn, ungdom, voksne, familier, eldre, mennesker med ulik etnisk bakgrunn og leirer for barn som 

reiser med enten foreldre eller besteforeldre. Nye arrangement i 2018 som kretsen arrangerte var felles 

Alphaweekend for tre lokale Alphakurs og en kursdag for at bedehusledere skal kunne avholde begravelser 

når en blir spurt om det. 

Kretsen 

ImF-Rogaland består av 

9 forsamlinger,  

10 lokalforeninger,  

13 kvinneforeninger,  

2 mannsforeninger,  

1 brass-band og  

1 sanggruppe. I tillegg 

har kretsen  

30 kontaktpersoner.  

På barne - og 

ungdomssektoren er  

51 lag innmeldt. 
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Menneskelige ressurser som bidrar: 

 

Ansatte ImF-Rogaland 

Torgeir Lauvås, Terje Slettebø, Anne Berit Aarsland, Anne Birgitte Auestad, Tore Nesvåg, Monica Pollestad 

og Per Åge Berge (sluttet 19.april) og Frøydis Aarsland. T2 studenter i praksis, Anita Byberg og Gøril Vigdel. 

Ansatte Ognatun 

Tove Braut, Tone Vigrestad, Milly Friestad, Torill Reime, Anne Marie Espedal, Evy Matnisdal, Liv Synnøve 

Vagle og Leo Kristensen. 

Fritidsforkynnere 

Hilde Hetland, Magne Wold, Petter Olsen, Egil Vigdel, Reidar Røyland, Sølve Salte, Alfred Salte, Lars 

Tønnessen, Willy Mæland, Olaf Aamodt, Ståle Handeland, Jan Roald Dalstrøm, Terje Bjørntvedt, Bjarne 

Ydstebø, Leif Roald Thu, Rolf Gunnar Husveg, Margit Hunemo, Jarle Mong, Irene Håland Ege, Magnhild 

Ueland, Øystein Meling, Tor Andre Giskegjerde, Marianne Lie, Gina Ueland, Frank Bjørkhaug, Hilde Grude, 

Mari Buer Vik og Randi Klingsheim Bø. 

 

Forkynnere vi tildeles fra ImF eller leier inn: 

Thomas Rake, Paul Odland, Erik Furnes, Anne Furnes, Roald Evensen, Aud Karin Kjølvik Ringvoll, Leif 

Nesheim, Ingbjørn Vingen, Marit Stokken, Bjarne Vesetvik, Otto Dyrkolbotn, Edvard Foss, Harald Tjervåg, 

Audun Hjelvik, Torgeir Skrunes, Maria Hornes, Randi Fagerhol Lauvås, Anne Rita Nilsen, Anders Olsson og 

Håkon Garvo. 

 

Dugnad Det er mange som bidrar som leirledere, talere, sangere, musikere, foredragsholdere, 

styremedlemmer, komitemedlemmer og flere ulike praktiske oppgaver for ImF Rogaland. Stor takk til dere 

alle, mye hadde vært ugjort uten dere! 
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Kretsarrangement 2018 

 

Navn Tid og sted Talar Deltakere Inntekt 

Mannsweekend 12.-14. jan Ognatun Harald Tjervåg 29  

Inspirasjonshelg for 
kvinner 

02.-04. feb Ognatun Aud Karin Kjølvik Ringvoll 43  

Vinterbasar 10. feb Egersund og 
Bjerkreim* 

Torgeir Lauvås  119 154 

Alphaweekend 24.-25. feb Ognatun Per Åge Berge og Torgeir 
Lauvås 

41  

Kvinneweekend 02.-04. mars Ognatun Randi Fagerhol Lauvås 70  

Sammen-helg 20.-22. april Ognatun Anne og Erik Furnes 70**  

Sang og musikk-helg 
(s.m. ImF) 

18.-20. mai Furutangen Aud Karin Kjølvik Ringvoll 
og Johan Halsne 

  

Seniorleir 11.-14. juni Ognatun Marit S. Berland og             
Jarle Berland 

37  

Flerkulturell leir 
(s.m. KIA) 

02.-05. aug Ognatun Torgeir Lauvås 90  

Inspirasjonskvelder 28.-29. aug Ognatun Jarle Mong, Magnhild Ueland 
og Irene Håland Ege 

40-60  

Julemesse 30. nov – 01. des Saron Aud Karin Kjølvik Ringvoll  276 475 

Julefeiring 27. des Ognatun  70  

*Vinterbasaren er ikke et kretsarrangement men Indremisjonsforeningen i Egersund og Bjerkreim står bak. 

** Det var 70 utsendinger på ImF Lunsjen, Årsmøtet til ImF Rogaland 
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Spirekraft 
Vi tror at Guds Ord er spiredyktig. Det er ikke vår jobb å endre på såkornet. Vi er kalt til å så, og vi vil stå 
skulder ved skulder med dem som sår det samme såkornet som oss. Vi tror at det er mennesker i våre 
nærmiljø som venter på å få håp om evig liv. Jesus ser dem og vet hvem de er. Vil du sette oss i stand til å 
gå til dem med ditt Ord, Jesus? 
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ÅRSMELDING ImF UNG ROGALAND 2018 
Ansatte   
Frøydis Fitje Aarsland, Leirsekretær, 30% Fra 1. november gikk hun ut i permisjon.  
Anne Birgitte Auestad, Barne- og familiearbeider, 60%  
Anne Berit Aarsland, Leder for ImF-Ung Rogaland, 100%  
Tore Nesvåg, Barne- og ungdomsarbeider 50%   
Gøril Vigdel, T2 student fra høsten 2018  
Anita Byberg, T2 student fra høsten 2018  

Lagsbesøk  
Vi besøkte:  
5 Ungdomslag  
29 Barnelag  
10 Familiemøter  
7 Mor barn treff  
3 Barnemøteuker  
7 Kor  
1 Voksenmøte  
1 Awana-samling  
1 Tro i hjemmet-samling  
1 Alphakurs  
1 Basar  
1 Familieleir  
67 Totalt   
I 2018 besøkte vi 32 lag/bedehus på vårsemesteret og 35 lag/bedehus på høstsemesteret.    

Innmeldte lag  
51 lag var i 2018 innmeldt i ImF Ung Rogaland 

Frivillige   
ImF Ung Rogaland har i 2018 hatt 134 ulike leirledere med på leirene våre. Vi setter stor pris på den 
innsatsen som blir gjort av frivillige leirsjefer, leirmødre, leirfedre, leirsjefassistenter, talere og leirledere!   

Leirer  

13 leirer, 638 deltakere (684 i 2017). Vi får støtte av Rogaland Fylkeskommune til leirene våre.  
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Lagsleir:   
66 stk fra 6 ulike barnelag fra Bjerkreim, Ognedal og Høyland Bedehus var samlet på Lagsleir på Ognatun. 
De yngste overnattet en natt. De eldste fikk være på leir hele helgen. Lagene har med seg sine ledere + 
noen foreldre. Vi holdet taler og leirsjef. Dette er et nytt og veldig kjekt konsept som vi håper enda flere lag 
vil benytte seg av. Fremover vil vi kutte ut våre faste leirer alt etter hvor mange bestillinger vi får på 
lagsleir. Vi brenner for at laglederne skal få bygge sterkere relasjoner med barna på laget sitt og på den 
måten få større mulighet til å kunne bli med å disippelgjøre barna. Mottoet for denne leiren var «Med 
Jesus 24/7»  
Påskeleir  
Dette året hadde vi bare to påskeleirer i motsetning til det vi har hatt tidligere. De siste årene har vi hatt 3 
slike leirer. Vi gikk for 2 siden vi har laga en lagsleir. Det var totalt 84 deltakere. Mottoet for den første 
leiren var: «Jesus lever i dag.» Temaet for neste leir var «Gud er kjærlighet» Som aktivitet dette året hadde 
vi en «Alle mot alle» konkurranse.  
På leir med mor  

9.-11. februar hadde vi en flott leir der både barn og mødre koste seg. Det var 28 barn og 15 mødre på leiren. Anne 

Berit Aarsland var både leirsjef og taler. Mottoet var: «Guds ord er sannhet!» Anne Birgitte Lillebø Bø sang og snakka 
til mødrene fredags kveld. Anne Håkonsholm hadde seminar for mødrene på lørdagen. Tema: Medvandrer-Du er 
ikke aleine.  

Sommerleir  
Vi hadde tre sommerleirer med totalt 156 deltakere. Mottoet for de tre ulike leirene var henholdsvis: «Gud er så 
glad i meg”, «Skapt av Gud- for å leva med ham» og «Skapt og elska». Som aktivitet laga vi store såpebobler, spilte 

“Fun Battle” og bada.   
Besteleir   
Første helga i høstferien var det leir for 20 barnebarn og 13 besteforeldre på Ognatun. Anne Rita Nilsen var taler, 
Torgeir Lauvås var leirsjef, og en flott gjeng ledere var med og gjorde leiren til ei god helg på tvers av generasjonene. 
Solfrid H Larsen underviste for besteforeldrene om “Gode spor”   

Tenleir:   
Tenleiren hadde vesentlig færre påmeldte i år enn i 2017. Vi ble møtt med svært dårlig vær, mye nedbør i perioder, 
og kraftig vind. Vi har hatt surfing som aktivitet i mange år, men i år ble den avlyst av sikkerhetsmessige grunner. Det 
ble en leir hvor vi var mye inne. Anders Olsson fra Bildøy-bibelskole sitt T2 team talte over Guds karakter, og tok opp 
vanskelige temaer som balansen mellom Guds nåde og Guds vrede på en god måte. På bønnevandring på 
lørdagskvelden opplevde flere av deltakerne at Gud møtte dem på helt konkrete måter.  
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På leir med far:   
7.-9. september hadde vi «På leir med far» - leir. Jarle Mong talte til fedrene og Monica Pollestad talte til barna. Det 
var samlet 22 barn og 14 fedre.  Bra opplegg med samlinger for både barn og fedre. Vi hadde forskjellige aktiviteter 
og stasjoner ute i det fine været, sammen med barna og fedrene. Barna farga små, fine fly som de monterte etterpå. 
Det var en morsom inneaktivitet.  
 

 

 
Førjulsleir  
Vi hadde tre førjulsleirer med totalt 174 deltakere. Mottoet for første leir var: «Du og eg, Jesus»  For de neste leirene 
var temaene: «Bevar ditt hjerte» og «Gud er alltid med deg». På juleverksted malte de på lyshus, dekorerte 
grytekluter, laga engler, julekuler og drops. De som ikke ville på juleverksted reiste på tur til den nye Ogna skole.  Der 

brant de bål, koste seg i ballbingen og i skateparken med sparkesykler.   

Leirteamet  

Leirteamet består av: Anne Birgitte Auestad, Anne Berit Aarsland, Tor Harald Håland, Gunn Siri Meland Tjelta og 
Kristian Gudmestad. Gøril Vigdel har også vært med fra høsten av. Vi har vært samlet en gang i januar, en i april og 
en gang i september.  
Når vi er samla arbeider vi med de ulike leirene, finner ledere og talere, og forberede ulike aktiviteter.  
Vi ønsker at barna skal få et møte med Jesus og at han vil være deres beste venn hver dag. Hvordan gjør vi det best?  
Vi ønsker også at barna skal få gjøre masse kjekt når de er på leir, så vi arbeider med å få på plass kjekke ting både 
ute og inne på Ognatun. Vi har i år drømt og arbeida mot en Zipline. Den vil komme på plass i løpet av 
våren/sommeren 2019, det gleder vi oss til.  
  

Tro i hjemmet-samling  

Undersøkelser viser at det er foreldrene som har størst påvirkningskraft på barna sine. Derfor ønsker vi å 
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bevisstgjøre foreldrene på deres rolle. Oppmuntre de til å snakke om hva de tror på, praktisere troen i hjemme, be 
for hverandre og dele Guds ord. I 2018 hadde vi kun en slik samling, men vi legger opp til flere slike samlinger i 

2019.  

Konfirmantarbeid   
I 2018 fulgte 21 konfirmanter konfirmantundervisning i vår sammenheng i samarbeid med forsamlingen ImF-Nor 
Nærbø. Et historisk kull både for Nærbø og ImF- Rogaland! Høsten 2018 startet vi opp neste kull med 11 
konfirmanter, og har tatt med noen av fjorårets konfirmanter videre som ledere.   

UL  

ImF Rogaland var tilstede på UL og hjalp til på ImF UNG sin stand og med annet arbeid som ImF UNG var involvert i. 
Her får vi profilert vår bevegelse og vise vår tilstedeværelse for ungdom. Vi tror det er viktig at ImF Rogaland er 
på plas på UL, som er ett av de største arrangementene for ungdom i vår region.  

Ung-Ledertrening  
Nytt av 2018 er at vi har startet med et mer systematisk opplegg for ledertrening av unge ledere. I år har vi startet 
opp med ledertrening av 6 unge ledere, og dette er noe vi virkelig har lyst å styrke i årene fremover. 
Gjennom ImF UNG har vi fått opplæring til å bruke ressurser utarbeidet av NLM-UNG til dette viktige arbeidet. I 2018 
ble Tore Nesvåg utrustet til å kunne gi opplæring i opplegget videre til andre, slik at vi kan utruste lokale 
ledertrenere som kan bidra for det lokale arbeidet og deres unge ledere!  

Familiearbeid   
Familiearbeideren har i løpet av 2017 besøkt ulike lag og familiearrangement med andakt og lek. Hun 
opplever det veldig givende og kjekt å komme rundt å møte barn og voksne, og få fortelle dem om Jesus.   
   

 

Veien videre  

Vi ønsker at barn og unge, både på leir og i lokale lag, skal bli bedre kjent med Jesus, søker ham i bønn og 

blir så glad i Jesus at de ikke klarer seg uten ham. Vi vil utruste unge til å frimodig gå med det Gud har lagt 

dem på hjertet. Rett og slett som visjonen for ImF UNG sier: At barn og unge skal lære å kjenne, elske og 

tjene Jesus Kristus. Vi tror at Awana sitt disippeltreningsprogram er et godt verktøy for å oppnå dette. Derfor 

jobber vi for å utruste lokale lag til å kunne bruke de ressurser vi har, og i år har vi sett flere og flere lag ta i 

bruk dette og melde seg inn i vår organisasjon, det er kjekt!   

Anne Berit Aarsland  
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Til sak 5: Regnskap og økonomi 

 

 

 

 

 

 

«Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, 

ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad 

giver» 
 

2. Kor 9,7 
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Renteinntekt
15 000 kr

Gaver 462 000 kr

Betaling leir &
weekend 985 000
kr

Kontingent &
leirklubb 116 000
kr

Lønnsinnbetaling
er 885 000 kr

Off.tilskudd og
momsrefusjon
427 000 kr

Foreningsgaver
819 000 kr

Testamentariske
gaver 899 000 kr

Vinterbasar &
Jule- messe 338
000 kr

Fast givertjeneste
982 000 kr

Annonsering
85 000 kr

Reiseutgifter
153 000 kr

Porto & data
160 000 kr

Gaver til andre
65 000 kr

Kurs for ansatte
61 000 kr

Arrangementsutg.
1 057 000 kr

Kretsblad &
leirblad 108 000
kr

Misjonstilskudd
370 000 kr

Admininstrasjons-
utgifter 211 000
kr

Kontorleie
80 000 kr

Lønn og personal
3 248 000 kr

Inntekter og utgifter ImF Rogaland 2018 

Inntekter 

6 013 000 kr 

 

Utgifter 

5 513 000 kr 
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Til sak 6  Valg av 3 styremedlemmer for 2 år. Ikke på valg: Torbjørn Walderhaug, 

Håkon Haugland, Torunn Ivesdal Gjedrem og Geir Inge Byberg. 

Forslag fra valgnemnda: Tarald Gudmestad (gjenvalg), Egil Vigdel 
(gjenvalg), Edel Refve Hauge (ny) og Inger Klungland Tynning (ny) 
 
Kort presentasjon av styrekandidatene: 
Tarald Gudmestad er 60 år. Han er ingeniør og tilhører ImF/Nor -
forsamlingen på Nærbø. Han har vært medlem av kretsstyret de siste 6 
årene. 
 
Egil Vigdel er 52 år. Han er fra Ræge og er gründer & daglig leder i Agri-
e AS. Tilhører bedehusflokken på Emmaus, Ræge. Har sitte to år i 
kretsstyret, det siste året som kretsstyreleder. 
 
Inger Klungland Tynning er 52 år. Hun er sykepleier og bor på Orstad. 
Var tidligere kontakt for ImF på Frøyland og var også i kretsstyret i ImF 
Rogaland i en tidligere periode. Er med i julemessekomiteen. 
 
Edel Refve Hauge er 44 år og bor på Klepp stasjon. Har vært i styret i 
ImF på Klepp stasjon bedehus og vært med i søndagsskole der. Hun er 
lærer. 
 

Til sak 7    Valg av 3 medlemmer for 2 år til valgnemnda:  
Valgt for to år i fjor: Svein Arne Fasseland og Randi Klingsheim Bø.  
Forslag fra kretsstyret: Rolf Gunnar Husveg  

 

Til sak 8   Valg av revisor Kretsstyret foreslår: BDO  
 

Til sak 9   Sted for neste årsmøte Kretsstyret foreslår: Ognatun 17.-19. april 2020  
 

Til sak 10  Lovendringsforslag Årsmøtet i 2018 foretok en lovendring av paragrafer 
som sier noe om hvordan man skal forholde seg til stemmegivningen i 
lovendringssaker som krever 2/3 -flertall for å kunne forandre loven. I 
lovendringen i fjor ble det skrevet inn i ImF Rogalands lover at blanke 
stemmer ikke skal telles med. Vi tror det var en uheldig formulering. 
Intensjonen i loven er at det kun skal foretas lovendringer hvis 2/3 er 
for lovendringen. De som stemmer blankt gir jo til kjenne at de ikke er 
for endringen, og hvis de da ikke skal regnes med i brøken av stemmer 
som er avlagt for og mot lovendringen, kan i realiteten en lov endres 
uten å ha oppnådd det reelle 2/3-dels flertall. Kretsstyret foreslår derfor 
i år en ny lovendring der vi sier at blanke stemmer skal telles med. Se 
neste side med Lover for Indremisjonsforbundet i Rogaland der 
lovendringen er ført inn med rød tekst. 



22 
 
 

 

 



23 
 
 

 

 



24 
 
 

 

 



25 
 
 

 

Til sak 11  

Årsmelding for Ognatun 2018 

 

Også gjennom det siste året har aktiviteten på Ognatun vore stor. Det er flott med alle barn og unge som har vore på 

leir i løpet av året. For Ognatunstyret er det ei glede å få leggja til rette for leir der mange får  møta Bibelen  sin 

bodskap og læra Jesus å kjenna.  

Vi gleder oss over at mange helger er barn, ungdom eller vaksne samla på Ognatun til samlingar der bodskapen om 

Jesus står i sentrum. 

 

 

Leirstaden blir også nytta til private selskap og ein del skuleklasser legg ulike turer til Ognatun. Vi opplever det veldig 

positivt at anlegget vårt blir tatt i bruk også til slike viktige og flotte samlingar. Utfordringa er å få meir utleige i 

vekedagane enn det vi har hatt i dei siste åra. Her er eit potensiale både på kurs/konferansar og catering. 

 

Men hovudtrenden i 2018 var bra med ein omsetning på kr 362 471 meir enn i 2017. 

Det er viktig at  vi alle har fokus på leirstaden vår, bruka den, reklamera for den og gjerne vera villig til 

dugnadsinnsats når det trengst.  
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Det er krevjande og utfordrande å driva ein leirplass. Det krev stor innsats av leiinga og ein treng eldsjeler på 

dugnad. På Ognatun er det flott å sjå og oppleva den iver og positivitet som det er i dugnadsarbeidet både på 

tysdagar (dagtid) og onsdags ettermiddag/kveld. Gjennom denne flotte innsats klarer vi å halda leirstaden i god 

stand og vi prøver å utvikle Ognatun for framtida.   

 

Drifta i 2018 gjekk med eit underskot på 6 552. Ognatun fekk ein ekstra ordinær inntekt gjennom ein testamentarisk 

gåve på kr 1 448 135 etter Gerd Berland. Ognatunstyret er svært takksam for denne store gåva og vil forvalta den 

etter beste emne for Ognatun og til nytte og glede for framtidige brukarar av plassen. 

 

I 2016 vart det bestemt å byggja om deler av underetasjen i internatbygget til 8 doble overnattingsrom. Dette 

ombyggingsarbeidet vart starta opp våren 2017. Gjennom heile 2018 har ein entusiastisk dugnadsgjeng stått på og 

prosjektet nærmar seg ferdig. Målsetjinga nå er å kunna ta desse åtte nye romma i bruk til påske i 2019. Dette vil 

hjelpa godt på romkapasiteten på Ognatun, og her får vi 8 rom med god standar.  

Vi har fått lovnad på 50% investeringstilskot frå Hå kommune desse ombyggingane. 

 

Arrangementa dette året i ImF regi har vore:  

Tretten leirar, Leirleiarfest, Inspirasjonshelg for kvinner, Mannsweekend, Kvinnweekend, Sammen-helg Seniorleir, 

Interkulturell leir (saman med KIA), Ognatunbasaren,  Ognatunkafè (4 dagar), marknadsdag og  

inspirasjonssamlingar.  

Ognatun har dessutan vore utleigd til lags-og forsamlings weekendar, konfirmantweekendar, skuleturar, årsmøter, 

konfirmasjonar, bryllaup, åremålsdagar, pensjonistturar, kveldsturar, foreiningssamlingar, styremøte, julebord, 

gruppe med tyske turistar,  kurs og seminar m.m..   

  

På Ognatunbasaren kom det i år inn kr 166 000. Ognatunforeininga som samlast ein gong pr mnd på Ognatun har 

ansvaret for basaren. Eit viktig handslag til Ognatun og arbeidet her  Hjarteleg takk til foreininga og alle som på ulike 

måtar bidrog til ein flott kveld og godt økonomisk resultat. 

 

Vi på Ognatun er også takksame for den stønaden vi får frå kommunen til drift, vedlikehald og investering. Desse 

midlane er med på å gjere det mogeleg å halda anlegget i god stand og vidareutvikla det for framtida.  

  

Vi merkar omsut for Ognatun på mange måtar: Dugnadsarbeidarane er allereie nemnt. 

Andre gir grønsaker, blomar, verktøy, kontorutstyr, utstyr til kjøkken, gevinstar, gunstige innkjøp m.m. og mange gir 

fine pengegåver. Vi er også takksame for alle som er med i omtanke og forbøn.. Det er til stor inspirasjon i arbeidet 

for Ognatun. Hjarteleg takk til alle!   

 

Det er vårt ynskje at Ognatun framleis må vera eit leir-og misjonssenter. At evangeliet kan bli formidla til nye 

generasjonar, og at unge og eldre får møta kristen omsorg og nestekjærleik. I tillegg ser vi det som ei viktig oppgåve 

å være eit rusfritt alternativ i eit samfunn som elles fløymer over av rusmidlar.  
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Tove Braut har hatt 90 % stilling som avdelingsleiar. Tone Vigrestad er kjøkkenleiar i 80% stilling. I tillegg  har  det 

vore 6  faste, timeløna medarbeidarar på kjøkken og vask. Desse utgjer til saman ca. 2,3 årsverk. Ognatun har også 

løna nokre skuleungdomar i dei mest hektiske periodane.  

Leo Kristensen er vaktmeister i 20% og Terje Slettebø brukar 20% av sin stilling inn mot administrative oppgåver for 

Ognatun.  

Våre medarbeidarar på Ognatun er ein positiv og engasjert medarbeidarflokk som gjere ein kjempeinnsats og vi er 

glade for å ha kvar og ein med på laget. 

  

Vi har også dette året vore skåna frå personskadar og det har vore lite sjukefråvær. Drifta på Ognatun fører ikkje til 

forureining av miljøet.  

  

Regnskapet syner eit resultat som gjer at føresetnaden for vidare drift er til stades.    

 

I Ognatunstyret siste året har vore: Odd Narve Grude, Magne Skårland, Torbjørn Walderhaug, Tone Vigrestad, 

Monica Pollestad, Tove Braut og Terje Slettebø.  

    

                        

  

    Tove Braut (sign)                                             Odd Narve Grude (sign)  

                        avdelingsleiar                                                       styreformann  
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Til sak 12 

Til alle forsamlinger og foreninger i ImF-familien 

 

GF-ÅRET 2019 

 

 

 

 

I Straume Forum på Sotra har ImF i samarbeid med kretsene de to siste årene arrangert en lederkonferanse, og nå i 

november 2018 samlet den over 500 ledere og ressurspersoner fra sammenhengen vår. I november 2019 skal vi igjen ha 

lederkonferanse, og denne gangen skal vi også gjennomføre ImFs generalforsamling som en del av konferansen. Det er en 

viktig sak for å gjøre gode valg og sette retning for de kommende årene.  

 

 

 

 

De regionale samlingene våre har vært her: 

Tirsdag 12. februar kl 18.30 på Sunde Bedehus, Sundeveien 29, Hafrsfjord, i Stavanger   

Onsdag 13. februar kl 18.30 på Nærbø Bedehus, Vålandsvegen 2, Nærbø  

Torsdag 14.februar kl 18.30 på Bjerkreim Bedehus, Røyslandsvegen 134, Bjerkreim 

Torsdag 21. februar kl 18.30 på Betania Bedehus, Skåregata 77, Haugesund 

 

 

 

 

Vi håper at alle lokale lag, foreninger og forsamlinger har sendt inn sitt svar på nettsiden www.imf.no/gf2019 Hvis ikke det 

er gjort ennå, oppfordrer vi dere til å gjøre det! 

 

 

Nå er vi kommet til vårt kretsårsmøte, og vi vil også jobbe med disse spørsmålene i samtalen på årsmøtet slik at ledere i 

kretsen som skal reise på rådsmøtet 21. sept vil få signal fra årsmøtet med seg til den videre prosessen. 

 

 

 

http://www.imf.no/gf2019
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SLIK VIL DENNE PROSESSEN VÆRE: 

 

 

Dere kan selvfølgelig snu 
om på rekkefølgen her 

selv her på  
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På de neste sidene vil du kunne lese en introduksjon til den 
samtalen vi ber dere ta sammen lokalt før dere gir innspill til 

organisasjonen vår.   

 

Det er også mulig å se en video sammen der det samme 
innholdet blir presentert av generalsekretær Erik Furnes. Denne 

videoen finner dere på nettsiden 

www.imf.no/gf2019 
 

 

På denne siden finnes også en lenke til svarskjemaet som dere 
skal bruke. På siste side i dette dokumentet finnes en side der 
kan printe ut og skrive innspillene på hvis dere ønsker å sende 

dette inn på et ark.  
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Historien.  
Mange unge i dag kjenner ikke historien til bedehusbevegelsen/indremisjonsarbeidet. La oss derfor ta et veldig kort 

resymé:  

a. Vår organiserte indremisjonshistorie strekker seg vel 150 år tilbake i tid. 

b. Veien åpnet seg for lekfolket til å forkynne og samles fritt om Guds ord, og en frigjørende Kristus-forkynnelse 

fødte en glød for misjon, både i vårt folk og ut til folkeslagene. 

c. Det ble en oppvåkning for å gjøre noe med den sosiale og åndelige nød i folket. 

d. Engasjementet spredte seg fra by til land, fra bygd til bygd. 

e. Det var bølger av vekkelser i ulike tidsepoker. Bare i våre områder ble det bygget over 600 bedehus. 

f. En sluttet seg sammen i kretser og forbund for å kunne sende ut forkynnere, informere om arbeidet, formidle 

litteratur, drive bibelskole, starte det som i dag er folkehøgskoler, drive barnehjem, andre diakonale 

institusjoner, osv. I nyere tid har en etablert leirsteder, flere friskoler, barnehager, lokalradioer, med mer. 

g. En del av dette bildet er at det i mange områder har det vært nært samarbeid, eller i alle fall en klar 

arbeidsfordeling, mellom bedehus og kirke: Gudstjeneste og sakramentsforvaltning i kirken, og det frie 

lekmannsarbeidet i bedehuset. 

Nåsituasjonen.   
Vi har opplevd til dels store endringer i både samfunnet og indremisjonsarbeidet de siste årene, og det er ikke lett å 

beskrive nåsituasjonen på en måte som alle kjenner seg igjen i. Noen vil løfte fram en positiv utvikling for forsamlinger som 

satser på nye arbeidsformer, styrking av interne ressurser som følger opp arbeid for barn, unge, voksne, utruster ledere, 

samler seg om felles misjonsarbeid, osv. Andre vil vektlegge en negativ beskrivelse av kristendommens plass i samfunnet, 

en utfordrende kirkesituasjon, bedehus som blir lagt ned, færre forkynnere i organisasjonene, osv.  

Hva skal til?  
«Det landet vårt trenger er en gjennomgripende vekkelse», vil noen si, gjerne med tanke på det en erfarte for noen tiår 

tilbake. Ja, men hvordan kan den vekkelsen se ut i vår tid? Det at mennesker får høre Evangeliet, bli omvendt og få et nytt 

liv i Gud – må det skje akkurat likt det bildet vi har i vårt hode når vi tenker på vekkelse i bedehusene eller leirplassene? 

Disippelgjøring:  
Vi i ImF har en stund jobbet ut fra en strategi om at vi vil hjelpe hjemmene og de lokale fellesskapene til å plante Guds ord i 

barn og unge, slik at det bygges en slitesterk tro som står seg i møte med angrep på kristen tro. Hensikten er også å gjøre 

mennesker til disipler (slik Jesus sier i Misjonsbefalingen) ved at vi ikke bare har de rette svarene i etiske og bibelske 

spørsmål, men at vi lever i etterfølgelse og overgivelse til Jesus i hverdagen. Veien til et bedehus kan være lang for mange 

mennesker som ikke kjenner Jesus, men den kan være kort til en relasjon med kristne i nabolaget som er opptatt av å leve 

som Jesu etterfølgere i hverdagen.  
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Revitalisering:  
Derfor arbeider vi for å revitalisere og fornye våre eksisterende forsamlinger og fellesskap. La det være klart: Guds ord er 

uforanderlig, og det er bare Gud som kan skape vekst. Det vi må ta ansvar for er at våre sammenkomster, våre strukturer, 

det lokale lederskapet, osv, er av en slik art at Guds tanke og vilje kan få gjennomslag i hans folk. At nådegaver blir forløst, 

at vi reflekterer Jesu kjærlighet i møte med mennesker, at vi møter vår tids diakonale behov (som gjerne er helt andre enn 

de første indremisjonærene stod ovenfor), at det blir en naturlig ting å snakke om tro, osv. Vi tror at en kontinuerlig må 

jobbe med dette i våre fellesskap for at vi igjen skal vinne nye generasjoner for Gud. 

Planting:  
Og så tror vi at det er helt nødvendig å plante nye fellesskap og forsamlinger i landet vårt. Det er åpenbart ut fra at det er 

store geografiske områder i landet vårt der det er lite aktiv kristen virksomhet. Derfor jobber vi sammen med 13 andre 

organisasjoner og kirkesamfunn med et felles mål om å plante hundrevis av nye menigheter de neste årene. Vi må innta 

nytt land! Men vi tror også at det er nødvendig å plante nye fellesskap i våre tradisjonelle nedslagsfelt, blant annet fordi 

det noen steder ikke er evne eller vilje til å gjøre de endringene i bedehusarbeidet som er nødvendig for å vinne nye 

generasjoner for Himmelen. De første tiårene av vår historie handlet om å plante nytt i bygd og by. Det var en offensiv, 

erobrende ånd drev misjonsarbeidet framover og utover. Tror du det fortsatt er mulig? Vi tror det fortsatt er mulig, fordi 

Gud fortsatt er på tronen, og Guds løfter er sanne. 

Utfordringen:  
Ved overgangen til et nytt år med kretsårsmøter og generalforsamling i ImF, henvender vi oss til dere som står i det lokale 

arbeidet. Vi som er ledere og styrer i organisasjonen sier til dere: Denne organisasjonen ble til for å hjelpe det lokale 

arbeidet til å nå ut med Guds ord til folket. Den skulle være et svar på den tids utfordringer, og det utgangspunktet har ikke 

forandret seg. Ja, det er også startet mange fellestiltak både sentralt og regionalt som har vært til velsignelse, men det 

grunnleggende har alltid vært at vi må styrke og hjelpe de lokale fellesskapene til å leve ut visjonen om å vinne folket for 

Gud. Det er dere vi er til for, ikke omvendt! Og situasjonen er jo den at dersom det ikke er vilje eller evne lokalt til å ta 

ansvar for de fellestiltakene vi har, er det snart ikke bærekraft nedenfra til å opprettholde det vi har.  

Forventning til dere: 
Vi henvender oss til dere, faktisk med en forventning om at dere i lokalt årsmøte eller medlemsmøte kan gi oss noen 

konkrete tilbakemeldinger. 

Omfang: Det er svært viktig at alle med ansvar får være med i samtalen, det vil si ledere for arbeid blant barn, unge, de 

voksne, familiene, de eldre. Alle må bli hørt. 

Ærlighet: Det kan oppleves utfordrende å stikke hodet fram i kretsårsmøter og/eller generalforsamling for å utfordre det 

bestående. Her inviteres dere til å svare som lokalt fellesskap, altså ikke anonymt, men likevel uten at enkeltpersoner 

stilles personlig ansvarlig for det som kommer fram. Vi håper det skal gi ærlige og oppriktige tilbakemeldinger: 

• Det grunnleggende: Hva trenger dere oss til i dag? Om dere trenger hjelp, hva kan det være? Vær konkret, og 

tenk ut fra en ønsket ressurssituasjon, ikke bare den som er i dag. 

• Organisasjon: Oppleves krets og forbund i dag som en medhjelp/katalysator for at det kan skje et fornyende, 

utviklende og framtidsrettet forsamlings- eller felleskapsarbeid på ditt hjemsted? Eller er vi blitt en 

bremsekloss? Er organisasjonsleddet blitt en byrde som suger ressurser og energi ut av det lokale arbeidet, 
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eller er det en positiv medspiller? Og om vi utvider perspektivet: Er bedehusorganisasjonene som helhet en slik 

hjelp, eller er det blitt en byrde? Bør vi organisere oss smartere? 

• Økonomi: Dersom dere fortsatt mener at vi trenger organisasjonsledd i Indremisjonen, hvordan skal det 

finansieres i framtiden? Skal det fortsatt være avhengig av enkeltpersoner som har syn for det, eller vil dere 

som lokale fellesskap ta ansvar for det? Det er lansert eksempler på fordeling mellom eget behov, 

organisasjonsleddene i ImF og ytremisjon. Er dette noe som er aktuelt for dere? 

• Strategi: Om det er tilslutning eller motforestillinger til vår strategi og profil, er det også mulighet til at det 

kommer til uttrykk. 

Veien videre:  
Dere må gi tilbakemelding, helst via denne nettsiden (link til spørreundersøkelse). Det er viktig at tilbakemeldingene 

kommer inn i rimelig tid før kretsårsmøtene, så derfor er det kretsene som oppgir svarfrist. Eventuelt kan dere sende det 

som epost eller brev til generalsekretæren. Deretter utfordres kretsene til å løfte dette fram i sine kretsårsmøter til 

våren/forsommeren. Under Lyngdal Bibelcamp vil det hver uke bli gitt anledning til å møte ImF-ledelsen for å komme med 

synspunkter. Etter behandling i Rådsmøtet 21.september, vil Generalforsamlingen 9-11.november (i forbindelse med 

Lederkonferansen:19) på Straume gjøre de nødvendige vedtak. 

Velkommen til en viktig og spennende prosess i ImF! 
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Tilbakemeldingsskjema 
 

Navn på lokallag/ forsamling:_____________________________________________________________ 

Krets vi tilhører:_______________________________________________________________________ 

 

Våre innspill er: 

• Det grunnleggende: Hva trenger dere oss til i dag? Om dere trenger hjelp, hva kan det være? Vær konkret, og 

tenk ut fra en ønsket ressurssituasjon, ikke bare den som er i dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Organisasjon: Oppleves krets og forbund i dag som en medhjelp/katalysator for at det kan skje et fornyende, 

utviklende og framtidsrettet forsamlings- eller felleskapsarbeid på ditt hjemsted? Eller er vi blitt en 

bremsekloss? Er organisasjonsleddet blitt en byrde som suger ressurser og energi ut av det lokale arbeidet, 

eller er det en positiv medspiller? Og om vi utvider perspektivet: Er bedehusorganisasjonene som helhet en slik 

hjelp, eller er det blitt en byrde? Bør vi organisere oss smartere? 
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• Økonomi: Dersom dere fortsatt mener at vi trenger organisasjonsledd i Indremisjonen, hvordan skal det 

finansieres i framtiden? Skal det fortsatt være avhengig av enkeltpersoner som har syn for det, eller vil dere 

som lokale fellesskap ta ansvar for det? Det er lansert eksempler på fordeling mellom eget behov, 

organisasjonsleddene i ImF og ytremisjon. Er dette noe som er aktuelt for dere? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Strategi: Om det er tilslutning eller motforestillinger til vår strategi og profil, er det også mulighet til at det 

kommer til uttrykk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendes til ImF, Idrettsveien 10. 5353 Straume så fort som mulig 

 


