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Vår Historie forteller
I starten av arbeidet med den nye 
strategiplanen vår i 2011 fikk vi i 
styret i oppgave å lese boka «i Ordets 
tjeneste», skrive av Trygve Vasvik, i 
forbindelse med 100 års markeringen 
i 2001. Denne boken gir oss et flott 
bilde av ImF-Rogaland sin historie fra 
oppstarten frem til i dag. Mange perso-
ner, ansatte og frivillige, har satt dype 
spor i vår bevegelse, og betydd mye for 
vår organisasjon.
Et av avsnitta i denne boken omhandler 
diakoni, vi i ImF-Rogaland kan være 
stolte av at det allerede i 1891 ble 
ansatt en bibelkvinne ved navn Sina 
Brunn, som hadde sin oppgave i å se 
til gamle og syke og å bringe dem 
evangeliet.

Vi vil løfte frem diakoni som et av de 
viktige arbeidsområda for oss i ImF-Ro-
galand. Vi må møte alle mennesker rundt 
oss med ekte omsorg og den kjærlighet 
Jesus har vist oss. 
Vårt samtaleopplegg for smågrupper 
retter fokus på omsorg for våre naboer, 
kolleger og familiemedlemmer som ikke 
kjenner Jesus Kristus. Vi har et spesielt 
ansvar for disse både i personlig relasjon 
og forbønn. Dette er viktig å ta med for 
at flere skal få høre om og bli kjent med 
Jesus.
Så vil jeg rette en stor takk til alle som 
står med oss i arbeidet i dag, både ansatte 
og frivillige, dere setter spor i vår historie. 
Vi har mye å være stolt over. Ognatun et 
flott misjonssenter hvor mange er innom 
i løpet av et år. Dugnadsgjengen på Og-

natun må ha en spesiell takk for at vi 
greier å holde anlegget i så god stand, 
og at vi kan gjennomføre så mange ar-
rangement i løpet av et arbeidsår. 
Så håper vi å se mange av dere på 
«Sammen-helgen» vår 17.-19. april 
2015 på Ognatun, dette blir ei spen-
nende helg for hele familien. Kanskje 
kan vi be med oss et vennepar, eller en 
nabo til denne helga.

Matt 4,23 
Jesus drog omkring i hele Galilea. Han 
lærte i deres synagoger, forkynte evan-
geliet om riket og helbredet alle slags 
sykdommer og plager blant folket.

OBS!  Påmeldingen for feriedagene starter 2. juni!

Feriedager        2.-6. kl.   10.-14. aug. 

Pris Feriedagene: kr. 300 pr. dag kr 1400 pr. uke
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og kanskje en mekk– og mix dag. 
Dersom du ønsker å sende barnet ditt med tog, vil vi ha en reiseleder som tar 
toget sammen med barna fra deres lokale togstasjon på strekningen Sandnes-
Ogna. Deretter vil barna bli hentet på Ogna stasjon og kjørt opp til Ognatun. 
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INNLEDNING
ImF Rogaland er et samarbeidstiltak mel-
lom ImF-lagene i Rogaland. Vår oppgave er 
å være til hjelp og inspirasjon for et lokalt 
misjonsarbeid. Det viktigste misjonsarbeidet 
skjer der vi bor, i nabolagene våre. Derfor 
er vår drøm at indremisjonsfolket ser på 
seg selv som misjonærer i sitt eget nærmiljø, 
misjonærer som gjennom medmenneske-
lighet og menneskefiske kan lede flere til 
verdens frelser. 

Har vi klart dette? Har vi gått med Guds 
Ord til folket? Var vi gode nyheter? Har vi 
levert håp til mennesker rundt oss? Fikk vi 
til å gi Guds Ord til våre medmennesker?

I starten av februar 2014 lanserte vi en 
ressurs til hjelp for smågrupper som bygger 
på de fire hovedverdiene for samlinger blant 
de første kristne: bibel, bønn, nattverd og 
fellesskap. (Ap.gj. 2,42) I løpet av året ble 
det laget 15 slike temabaserte samtaleark 
som ligger på nettsida bd-hus.net. Vi vet at 
det er minst 8 grupper som bruker denne 
resursen, men skulle ønske at flere ville 
bruke det.
Vi hadde også i 2014 fire storsamlinger som 

skal være møter som temamessig knyttes 
opp mot disse smågruppesamlingene. Vi fikk 
mange gode tilbakemeldinger på disse.
Vi tror at smågruppesamlinger og storsam-
linger der vi kommer nær hverandre og 
Jesus vil være et viktig redskap til disippel-
gjøring.

Vi har arbeidet for å virkeliggjøre vår strate-
giplan, men erkjenner at vi ikke har klart å få 
i gang så mange smågrupper som målet vårt 
var. Dette vil vi jobbe videre med. Vi tror at 
vår hovedutfordring er å utvide vår forstå-
else av oss selv. Vi har hatt en for snever 
tanke om å være en bevegelse som sender 
ut talere som forkynner på arrangement og 
møter uten å kalle, bevisstgjøre og sende ut 
alle kristne til misjonæroppgaver og med-
menneskelighet i sin hverdag. Misjonsbefa-
lingen gjelder i Norge, den gjelder alle som 
tror, og den gjelder i mitt nabolag. 

Vi har fått rapporter om mennesker som 
har kommet til tro gjennom vårt arbeid, 
men vi ønsker å nå flere. Det er for mange 
rogalendinger som lever langt borte fra 
Jesus.

KRETSEN
ImF-Rogaland består av 16 lokalforeninger, 
13 kvinneforeninger, 2 mannsforeninger, 1 
brass - band og 1 sanggruppe. I tillegg har 
kretsen 31 kontaktpersoner. På barne- og 
ungdomssektoren er 24 lag innmeldt. I til-
legg er det 7 lag vi besøker regelmessig.

MØTEVIRKSOMHETEN OG FOR-
SAMLINGSARBEIDET 
ImF sender oss forkynnerhjelp til ca. 100 
dager i året. Dette er kjærkommen hjelp 
til møtevirksomheten rundt om i kretsen. 
Møteuker og møtehelger arrangeres rundt 
om i kretsen flere steder, men det blir færre 
og færre av de lengre møteseriene.

ImF Sandnes, Bedehuskirken og ImF-Nor på 
Nærbø er alle forsamlinger som satser på å 
bygge forsamlinger som vil være i berøring 
med mennesker i sitt nærområde og lede 
dem til tro. Foreningene rundt om i kretsen 
ellers har ikke ennå satt forsamlingstanken 
så sterkt ut i live. Noen steder er årsaken 
at de samarbeider med flere organisasjoner 
på sitt bedehus og arbeider med å finne sin 
modell og sin satsing. Andre steder er de få 
i sitt fellesskap eller har andre utfordringer 
som gjør at satsing på en tydeligere forsam-
lingsbygging er krevende.
I forholdet til andre organisasjoner i bede-
husland ønsker vi velkommen til samarbeid 
om forsamlingsbygging og håper det kan bli 
en realitet flere steder framover. Vi vil også 
utfordre til at det kan etableres nye forsam-
linger og fellesskap på mange steder. Med 
stor frimodighet vil vi oppmuntre til at det 
mange steder kan starte små fellesskap av 
troende som f.eks. bruker samtaleopplegget 
vårt til sine samlinger for å leve nær Jesus 
i fellesskap og tjeneste. Slike smågrupper 
kan gjerne bruke en større forsamling i ei 
nabobygd eller by til å ha større fellesskap 
og tilhørighet, eller møte opp på kretsens 
storsamlinger og se seg som en del av kret-
sens nettverk av smågrupper.
Dette tror vi kan være en god strategi for 
både mindre steder og bydeler/nybygger-
områder.

På Guds dreieskive, viktig med måltidsfelleskap.
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Vi gleder oss over at det i flere foreninger 
og forsamlinger rundt om letes etter og 
prøves ut nye måter å drive arbeidet på. 
Hverdagslivet og kulturen til det folket vi 
skal nå er i kontinuerlig endring, og der-
for kreves det endring i våre metoder og 
strategier. Eksempler på tiltak som er satt 
i gang er samlivskurs, alphakurs, foreldre-
kurs, billige familiemiddager på bedehusene, 
godhets- og diakoni-tiltak og grupper og 
foreninger som hjelper enkeltmennesker i 
vanskelige situasjoner. Vi takker Gud for all 
denne oppfinnsomheten, og ber om at dette 
må bre om seg og gi evige resultater. Vi er 
minst like takknemlige for alt flott arbeid 
som har vært drevet i lengre tid og som 
fremdeles bærer frukter.

I 2014 ble vi kontakta av Sunde Bedehusfo-
rening i Stavanger som ønsker tilknytning 
og hjelp fra ImF Rogaland til å fornye og 
forsterke sitt indremisjonsarbeid. De er 
ca. 20 medlemmer i foreningen i dag og 
de har ingen barnefamilier eller unge som 
medlemmer. I bedehusets nærområde skal 
det de neste årene bygges nærmere 800 
boenheter, og derfor har de kontaktet oss 
for at vi sammen med dem kan arbeide med 
en satsing på et forsamlingsarbeid som kan 
nå flere. Vi har møtt styret i Sunde Bedehus 
flere ganger og jobber med å legge en plan 
for hvordan vi skal få til et fellesskap som 
driver misjon i nærområdet.

OGNATUN/JUBILEUM
Dette året kunne Ognatun feire 50-års 
jubileum. I 50 år har leirer for barn og unge 
vært hovedfokus i arbeidet på Ognatun. Vi 
kan se tilbake på disse 50 årene i stor takk-
nemlighet for hva leirstedet vårt har betydd 
for mange. Jubileet ble markert søndag 29. 
juni. Vi fikk opplest prolog som skildret 
leirlivet. Marit Stokken og Irene Krokeide 
Alnes deltok med tale og sang. Irene under-
strekt i talen at Ognatun skulle være et sted 
der mennesker kunne komme og se Guds 
herlighet. Det var historisk tilbakeblikk med 
bilder fra historien, hilsener og god bevert-
ning. Om lag 250 Ognatunvenner møtte 
frem, og dagen ble en verdig markering av 
Ognatun sine 50 år.

SISTE INDRE
Kretsbladet vårt er en god mulighet til å 
dele informasjon og inspirasjon til arbeidet 
for Jesus. Vi gir ut fire vanlige utgaver pluss 
en utgave med årsmelding og sakliste til 
årsmøtet for kretsen hvert år. Enda er det 
for få som betaler den frivillige kontingen-
ten, det utfordrer vi flere til å gjøre. Bladet 
er modent for en fornyet layout. Det er noe 
vi håper å få til om ikke lenge. Vi er åpne 
for flere tips til Siste Indre om nyheter eller 
personer vi kan skrive om.

NETTSIDA imfrogaland.no 
Vi har en enkel og billig nettside som vi 
håper kan bli en viktigere og viktigere 

informasjonskanal framover. Vi bruker både 
facebook og instagram til å spre informasjon 
og oppmuntringer. Vi vil oppfordre alle til å 
følge oss på så mange av disse kanalene som 
mulig.

ARBEIDERSITUASJONEN
Medarbeiderstaben i ImF Rogaland har i 
2014 vært:
Terje Slettebø, Torgeir Lauvås, Anne Berit 
Aarsland, Frøydis Fitje Aarsland, Kari Helen 
Garheim og Anne Birgitte Auestad.
Kretsen har også fast leieavtale med Per 
Åge Berge.

På Ognatun:
Tove Braut, Rønnaug Løge, Tone Vigrestad, 
Toril Aarsland Reime, Milly Rosland Friestad
Anne Marie Espedal, Evy Matnisdal, Leo 
Kristiansen, Åse Pollestad, Bjørg Toft Erik-
sen, Mona Ø Vigre, Liv Synnøve Vagle og 
Natalia Kristensen

Tove Braut har 90% stilling som avdelingsle-
der. De andre medarbeiderne går i deltids-
stillinger fra 10 - 80 %. Noen skoleungdom-
mer har i tillegg jobbet i helger og hektiske 
perioder

Vi har to dugnadsgjenger som går fast på 
Ognatun. Noen kommer på dagtid på tirsda-
gene, mens den andre gruppen møtes ons-
dag ettermiddag/kveld. Disse to gruppene 
utfører et svært viktig arbeid for Ognatun.
 
Takk til trofaste og gode medarbeidere som 
gjennom et nytt år har utført arbeidet med 
stor entusiasme. Vi er glade for å ha dere 
med på laget.
   
Fra ImF og Bildøy Bibelskole
Vi har hatt besøk av disse i 2014: Johan 
Halsne, Runar Landro, Solveig Hosøy, Erik 
Furnes, Roald Evensen, Gunnar Ferstad, Aud 
Karin Kjølvik, Leif Nesheim, Ingbjørn Vingen, 
Marit Stokken, Sverre Dag Ljønes, Ruben 
Lie Monsen, Irene Krokeide Alnes, Bjarte 
Vesetvik, Per Gunstein Nes, Nils Håkon 
Urangsæter, Bjørnar Byberg og Linn Jeanett 
Sirevåg. Ei gruppe elever fra Bildøy Bibel-
skole var på turne i Rogaland 22. – 26. jan. Vi 
vil takke ImF og Bibelskolen Bildøy for godt 
samarbeid gjennom arbeidsåret.

Fra andre
I arbeidet er det en rikdom å ha god kon-
takt med andre kretser og arbeidslag. I 2014 
hadde disse taleroppdrag i ImF-Rogaland: 
Johnn Hardang, Berit Sundet Olsen, Hilde 
Gjengedal, Gudrun Longva, Ragnar Ringvoll, 
Anna Kristin, Jorunn Eikemo, Olaf Eikemo 
og Andreas Nordli.

Fritidsforkynnere
Vårt arbeid er helt avhengig av frivillige som 

På leir med far.
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er med og forkynner Guds ord på møter, 
leir og i lagssammenheng. Også dette året 
har mange vært med og forkynt Guds ord 
for liten og stor. Takk til hver enkelt for det 
dere formidler av evangelier, og vi håper de 
har blitt rikt velsignet igjen!
Fritidsforkynnere i 2014 har vært: Elisabeth 
Hauge, Lene Ueland, Kari Fasseland, Hilde 
Hetland, Marianne Lie, Gunhild Lauvås, Siv 
Anita Kindervåg, Renate Austbø, Magne 
Wold, Petter Olsen, Egil Vigdel, Reidar 
Røyland, Sølve Salte, Svein Arne Fasseland, 
Alfred Salte, Lars Tønnesen, Willy Mæland, 
Maryanne Berge, Lars Magne Haugland, Odd 
Narve Grude, Olaf Aamodt, Holger Kjølvik, 
Håkon Bjorland, Jan Roald Dahlstrøm, Ivar 
Berland, Terje Bjørntvedt, Bjarne Ydstebø, 
Gabriel Pollestad, Leiv Roald Thu, Eivind 
Volle, Karin Dahlstrøm, Steinar Malmin, Tom 
Fjermedal, Guri Sollesnes, Inger Johanne 
Klausen og Lars Olav Lund. 

DUGNAD 
I vårt oppdrag med å lede mennesker til 
tro trengs mange ulike nådegaver og ulike 
personer som kan tjene Jesus med det en 
har. Slike har vi mange av. Praktisk arbeid på 
kontoret, komite og styrearbeid, dugnads-
innsats på Ognatun, leirlederoppgaven, 
forkynnelse, sang og musikk, givertjeneste 
og bønn. Vi kan kalle det dugnad, men i 
realiteten er det misjon. Det er å være med 
i våronn på Guds åker, såarbeid, gjødsling og 
vanning. Gud vil gi vekst! Takk til alle som 
er med.

SAMMEN-HELG OG ÅRSMØTET 
2014
ImF Rogaland hadde sitt årsmøte under 
Sammen-helga på Nærbø 26. og 27. april 
2014. Vi startet lørdag 26. april klokka 10.00 
med åpningsmøte der vi etter en felles inn-
ledning for store og små hadde barneopp-
legg for ulike aldersgrupper med andakt, lek, 
konkurranser og besøk på Jærgården. De 
voksne var samlet til bibeltime ved Andreas 
Nordli som forkynte om kortreist misjon 
og oppfordra oss til å være prester for vår 
gate. Til årsmøtedelen, som starta klokka 
11.30 møtte det 49 utsendinger. Det er et 
veldig lavt tall.
                
Kretsstyrelederen vår, Gabriel Pollestad 
innledet årsmøtet med å sette ord på en 
utålmodighet i forhold til satsing på små-

grupper der vi kan disippelgjøre hverandre. 
Han hadde fokus på at forskjellighet er bra, 
men at vi må huske at vi trenger hele tiden 
å fornye arbeidet. Flere kommenterte utål-
modigheten som ble satt ord på og henstilte 
til kretsstyret om å arbeide mer langsiktig 
med smågruppetenkningen, mens andre 
ba styret holde fokus og tempo på denne 
satsingen.

Kretsstyret la fram forslag om å endre loven 
for ImF Rogaland som sier at medlemmer 
til ImF Ung Teamet Rogaland skal velges av 
årsmøtet. Forslaget innebar at det framover 
skulle utpekes medlemmer til teamet av 
kretsstyret etter innstilling fra kretsleder og 
leder i ImF Ung Rogaland. Lovendringsfor-
slaget fikk full tilslutning av årsmøtet. 
Både årsmelding og regnskap for kretsen og 
Ognatun ble enstemmig godkjent.

Etter valget på årsmøte ble kretsstyret sam-
mensatt slik: Gabriel Pollestad, (gjenvalg)
Svein Ove Særsten, (gjenvalg) Jarle Mong 
(gjenvalg) og Randi Klingsheim Bø (ny). 
Følgende tre var valgt for 2 år i 2013: Siw 
Olrun Stokkeland, Toralf Liene og Tarald 
Gudmestad. Vararepresentanter ble Rolf 
Gunnar Husveg (1. vara) og Loyd Jarle 
Hetland (2. vara)
Styret konstituerte seg senere med Gabriel 
Pollestad som styreleder og Svein Ove 
Særsten som nestleder.

ImF Rogalands lære –og hyrderåd ble sam-
mensatt at kretsleder Torgeir Lauvås, krets-
styreleder Gabriel Pollestad og styremed-
lem Toralf Liene.

Etter forhandlingsmøtet hadde vi speed-
learning der stortingsrepresentant Olaug 
Bollestad, Jarle Mong, Sven og Olga Jorunn 
Harbo og Andreas Nordli kom med kort 
og veldig interessant undervisning om ulike 
tema. Møtet lørdagskvelden ble også en fin 
markering der vi hadde forbønnshandling 
for vår nye familiearbeider Anne-Birgitte 
Auestad og igjen hørte lederen i Ungdom i 
Oppdrag Norge , Andreas Nordli, forkynne 
for oss.

Helga ble avsluttet med en flott storsamling 
søndag klokka 11.00 der vi feiret både dåp 
og nattverd og priste vår himmelske Far og 
Frelser gjennom lovsang. Andreas Nordli 

forkynte. Vi takker igjen alle som bidro på 
mange ulike måter til at vi fikk oppleve 
samhørighet og samhold gjennom Sammen-
helga!

STORSAMLINGER 
Storsamlingen på Ognatun  26. jan var den 
første Storsamlingen vår. Om lag 130 perso-
ner møtte fram og fikk høre Per Åge Berge 
tale om menneskefiske. Hans oppfordring 
var at vi skulle bruke tid på enkeltmenneske 
som vi møtte i hverdagen. Så vil Gud bruke 
oss til menneskefiskere der vi er. På Stor-
samlingen innførte vi også «Speedleir» som 
barneopplegg. Etter samlingen brukte mange 
muligheten til å kjøpe søndagsmiddagen på 
Ognatun.  
Vi har bestemt at kretsen skal invitere til 
minst fire Storsamlinger i året, den andre 
var 27. april på Nærbø i forbindelse med 
Sammen-helga og de to siste var 13. sep-
tember på Klepp stasjon og 18. november 
på Ognatun. Alle var formiddagsmøter kl. 
11.00 med fellesstart for unge og eldre, flott 
lovsang ledet av gode forsangere og gode 
orkester. Under talen var det opplegg for 
barna, og flere ganger feiret vi også nattverd 
sammen. Vi ønsker at disse samlingene skal 
være til inspirasjon og styrke for livet og 
tjenesten for Jesus.

LEDERSAMLINGENE ”PÅ GUDS 
DREIESKIVE”
Vi invitere til en læringsprosess for å sette 
oss bedre i stand til å møte utfordringer 
vi har og ta tak i mulighetene. På de tre 
samlingene vi hadde i 2014 har Thomas 
Rake gitt undervisning og hjelp til prosess, 
samtale og forbønn. Samlingene har hatt en 
god miks mellom å bruke hodet, la hjerte bli 
satt i brann og erfare en personlig berøring 
av Gud.

30 stk. meldte seg på til ”På Guds dreie-
skive” som inneholder til sammen 5 kvelder, 
der de to siste kommer i 2015. Temaer 
som har vært berørt har handlet om å leve 
i en nær relasjon til Gud, hvordan sam-
funnsendringer utfordrer oss, og hva min 
identitet som en ny skapning har å si for 
mitt kristenliv.

Vi spiser alltid et godt måltid mat sammen 
og bruker også tid til å lovsynge og sette 
fokus på Jesus før hver undervisningsbolk. 

Telefon: 51 77 82 00 
E-mail: post@bryneror.no
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To kvelder var på Saron på Bryne mens en 
kveld var på Klepp stasjon bedehus.

KOMLEDAG MED BASAR 
Dette flotte arrangement var i år lørdag 08. 
februar. Det er indremisjonsforeningene i 
Egersund og Bjerkreim som står bak, og det 
er samlinger både i Egersund og Bjerkreim. 
Guds ord blir formidlet til mange gjennom 
sang og vitnesbyrd. Maryanne Kleven Berge 
var i år med som talar. Mange samles sosialt 
rundt komlemiddagen, og dagen gir gode 
inntekter til arbeidet. Dette året ble det ny 
rekord med kr. 103 183 til ImF Rogaland. 
Hjertelig takk til komiteen som står bak 
arrangementet år etter år.

INSPIRASJONSHELG FOR KVIN-
NER 
Helga 31. januar-02. februar var omlag 50 
kvinner samla til inspirasjonshelg på Ogna-
tun. Gudrun Longva og Hilde Gjengedal, fra 
Sunnmøre, var med som talere og sangere. 
Tema for helga var: «Gud har mer å gi». 
Stor takk til komiteen som har ansvaret for 
inspirasjonshelga.

INSPIRASJONSKVELD FOR KVIN-
NER
Mandag 31. jan var det inspirasjonskveld for 
kvinner på Saron Bryne. Karin Dahlstrøm 
talte og Siembra deltok med sang. En flott 
kveld for de som kom, men frammøte er nå 
blitt så lite på denne inspirasjonskvelden at 
vi må vurdere om det er behov for en slik 
samling. 

KVINNEWEEKEND
Helga 7. – 9. mars var nesten 60 kvinner 
samlet til kvinneweekend på Ognatun. Anna 
Kirstin Rosberg, fra Karmøy, var hovedtaler. 
Tema for weekenden var: «Med blikket festa 
på Jesus» Lørdagskvelden var det Fanny 
Crosby kveld. Stor takk til komiteen som 
har ansvaret for kvinneweekenden.

SENIORLEIR
På seniorleiren 10.-12. juni var der 43 faste 
deltakere og fullt hus på internatrommene. 
Noen kom i tillegg og var med på dagtid. 
Jorunn og Olaf Eikemo var talere og gode 
sangkrefter deltok. Tema for leiren var «Du 
er gull vert, skapt av Gud». Det er kjekt å 

se og oppleve at også de eldre har stort 
utbytte av leirlivet og koser seg på Ognatun.  
Takk til komiteen for fint opplegg og god 
gjennomføring.

SANG OG MUSIKKHELG 
Også i år var det gledelig godt frammøte på 
sang og musikk-helg på Furutangen i Ryfylke 
i pinsehelga, 06. - 08. juni. Arrangementet 
er et samarbeid mellom ImF-Rogaland og 
ImF-sentralt. Aud Karin og Ragnar Ringvoll 
var med som talere. I tillegg deltok Halsnøy 
Musikklag, Flekkerøy sangkamerater og 
Roland Lundgren m.fl. Takk til en trofast 
komite som gjorde en kjempeinnsats slik at 
det i år igjen ble ei flott helg.

INSPIRASJONSKVELDER PÅ OG-
NATUN
Tirsdag 28. august var det inspirasjonssam-
ling igjen. Johan Halsne måtte trekke seg da-
gen før, og det førte til at vi viste en andakt 
på storskjerm med et opptak av Annie Skau 
Berntsen som forkynte over temaet: ”Gud 
kan” . Torsdag 30. august kom Aud Karin 
Kjølvik og hadde undervisning med ”Skriv 
din historie med mitt liv” som tema. Etter 
undervisningen disse kveldene gikk vi alle 
inn i matsalen og fikk litt kaker og frukt, før 
vi satte oss rundt småbord der vi delte natt-
verd leste noen bibelvers sammen. Rundt 
hvert bord ble så samtalen om andakten og 
bibelversene ledet av en gruppeleder. Disse 
to kveldene var lagt opp slik at vi fikk vist 
for de frammøtte hvordan samtalearket kan 
brukes i ei smågruppe. 

OGNATUNBASAREN 
Ognatunbasaren den 25. september ble en 
fin kveld på Ognatun. Hilde Hetland hadde 
andakt og Shalom fra Bryne sang. Til Ogna-
tun kom det denne kvelden inn kr 190 000. 
Det er godt å merka den fine oppslutning 
og omsorg som denne kvelden represen-
terer for leirstedet vårt. Dette er den siste 
basaren som Ognatunforeningen tar ansva-
ret for, Ognatunstyret har nå overtatt dette 
ansvaret og vil videreføre basaren. Takk til 
Ognatunforeningen for trofast tjeneste i 
mange år.

FAMILIELEIR 
I 2014 hadde vi ingen familieleir. Men når vi 
nå har fått ansatt familiearbeider er det vår 
målsetting at det på nytt blir familieleir på 
Ognatun i 2015.

Kaffidrøs på seniorleir.

Odd Narve Grude
Næringsbygg

Tlf.: 90 13 95 19
51 42 37 99
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JULEMESSA 
Julemessa i 2014 var den 54. messa på 
rad, og det ble en flott messe selv om vi 
ikke nådde helt opp til rekorden fra 2013. 
Bruttoinntektene i år ble 261 376. Av netto 
inntekter på kr 207.398 ble 40 000 kr sendt 
til ImF sitt arbeid i Finnmark. Som et nytt 
tilbud i år hadde vi salg av finklær til damer. 
Dette vart et positivt og festlig innslag i 
messa
Vi har lyst å takke alle sammen som på en 
eller annen måte har bidratt, dette er vår 
messe og vårt felles resultat. En ekstra takk 
til komiteen som hvert år tar hovedansva-
ret. Dette året var, rektor Gunnar Ferstad 
hovedtaler. ImF-Brass-Bryne og Klepp Soul 
Children deltok med sang og musikk.

JULEFEIRING PÅ OGNATUN
Julefeiringen samlet 53 personer som feiret 
en kristen jul sammen. Mange var med i for-
kant i bønn, noen gav pengegaver og andre 
sponset feiringen med mat eller utstyr vi 
hadde bruk for. Alle gjestene våre fikk for-
bønn i 1 år, som en av julegavene. Å be for 
noen et helt år, gjør ikke bare noe med den 
en ber for, men det gjør også noe med den 
som ber. Anne Berit Aarsland som var ho-
vedleder for feiringen både i 2013 og 2014, 
ringte i adventstiden rundt og fortalte gode 
nyheter til forbederne for gjestene under 
feiringen i 2013. Hun kunne da fortelle om 
positive ting som hadde skjedd i de ulikes liv, 
noe som gjorde at flere av forbederne sa at 
de ikke kan slutte å be for dem enda. De vil 
fortsette å be! 

Til gjestene på julefeiringen i 2014 kontaktet 
vi nye personer til å be for årets julegjester. 
Fantastisk! Det er indremisjonsarbeid det! 
Det kom gjester fra 12 nasjoner og det var 
16 ledere på selve julefeiringen.

I adventstiden gav Jærbladet oss et flott 
oppslag som fortalte om julefeiringen. 
Overskriften satte fokus på at vi ikke kan 
hjelpe alle, men den gav oss faktisk et puff 
til å prøve å hjelpe flere. Derfor satte vi i 
gang innsamling til de som skulle feire jul 
på asylmottaket på Nærland og fikk tak 
i strikkesokker til hele gjengen der. Etter 
overleveringen mottok vi dette takkebrevet: 
”Tusen takk til Rogaland IMF og deres gode 
medhjelpere som har samlet inn penger og 
strikket sokker slik at store og små beboere 
på mottaket nå går vinteren i møte med 
gode varme ullsokker! Vi og beboerne set-

ter utrolig stor pris på slike initiativ og det 
viser at vi har et lokalsamfunn som bryr 
seg. God førjulstid til alle våre venner”

KRISTENT INTERKULTURELT 
ARBEID (KIA) 
ImF-Rogaland er en av medlemsorganisa-
sjonene til KIA - Rogaland. I vårt indre-
misjonsarbeid ønsker vi også å integrere 
innvandrere. Her kan KIA sitt menighets-
nettverk være en god resurs. Vi oppfordrer 
foreninger og forsamlinger til å komme på 
samlingene i KIA for å få både utfordringer 
og inspirasjon.   Julefeiringa på Ognatun 
er et flott arrangement som integrerer 
innvandrere.

ØKONOMIEN
Dette året kom kretsen ut med et under-
skudd på 26 071 kr, et bra resultat sett i 
forhold til at vi hadde budsjettert med ei 
underskudd på kr 238.000. Inntektene er 
4 432 141 kr., driftskostnadene er på 4.496 
669 kr. I tillegg har vi finansinntekter på 
kr 38 457.
Hovedtrenden i økonomien er at inntek-
tene økte med 6,7%  i forhold til 2013.
Utgiftene økte med 6,1 % fra 2013 til 2014. 
Inntektene fra lag og foreninger har en 
positiv utvikling og det er viktig og glede-
lig. Refusjon av sykepenger fra NAV er en 
viktig faktor for at ikke utgiftene øket enda 
mer.

Mange misjonsvenner er med og bærer ar-
beidet økonomisk. Hjertelig takk til hver og 
en. Fremover vil styret arbeidet målbevisst 
for å øke inntektene. Hovedfokuset vil da 
være å skaffe nye faste givere til arbeidet. 

TAKK
Det er mange som bidrar til kretsens 
hovedoppgave med å hjelpe og inspirere 

det lokale indremisjonsarbeidet. Vi er veldig 
imponert av alle som deltar og bruker 
mye tid til å være leder på leir, forkynne på 
ulike møter og samlinger, melder seg som 
forbeder, serverer eller hjelper praktisk på 
arrangement på Ognatun, tar mange ulike 
dugnadsoppgaver på leirplassen vår eller 
bruker tid til ulike komiteer, styrer og råd. 
Vi kjenner oss som et stort lag som med 
ulike nådegaver og ressurser stiller opp for 
å bidra til  spre det evige håpet.

I tillegg gleder vi oss over alle som lever for 
Jesus i sitt nærmiljø, på arbeidsplass eller 
skole og i sitt eget hjem og familie! Indremi-
sjon kan skje på alle steder og settinger der 
en som lever med Jesus ønsker å spre ver-
dens beste håp med andre. Gud kan la dette 
håpet slå rot i menneskers hjerter, vårt 
kall er å spre håpet så ofte og på så mange 
måter vi kan. Gud elsker rogalendingene, la 
oss be om at vi alle får større kjærlighet til 
dem vi er satt til å nå.
Takk til Gud som elsker oss mye, mye høy-
ere enn vi fortjener, og som elsker dem som 
ennå er uten ham og uten det levende, evige 
håpet!

- Takk kjære Gud for at du vil bruke oss. - 
Forny oss og skap en hellig uro i oss til å 
dele det håpet du har gitt oss med flere.

Styret har vært samlet til 9 styremøter og 
behandlet 83 saker. 

Gabriel Pollestad, formann, Svein Ove 
Særsten, nestformann, Siw Olrun Stok-
keland, Randi Klingsheim Bø, Toralf Liene, 
Jarle Mong, Tarald Gudmestad, Rolf Gunnar 
Husveg (1. varamedlem), Loyd Jarle Hetland 
(2. varamedlem)Terje Slettebø (administra-
sjonsleder) og Torgeir Lauvås (kretsleder).

God stemning rundt borda på årsmøtet, då maten blei servert.
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ÅRSMELDING FOR IMF-UNG ROGALAND 2014

Ansatte
Anne Berit Aarsland
Leder for ImF-Ung Rogaland, 100%
Frøydis Fitje Aarsland
Leirsekretær, Ca 40%
Kari Helen Garheim
Ungdomsleder 50 % / Barnearbeider 50%
Anne Birgitte Auestad
Familiearbeider 50 %
Lagsarbeid
2014
7 Ungdomslag
24 Barnelag
31 Totalt (26 i 2013)

Av alle disse lagene har 24 lag (21 i 2013) 
sendt inn sine medlemslister til oss slik at 
vi kan søke støtte for å hjelpe dem med 
andakter og lederinspirasjon.

Frivillige
Vi får være med å drive et spennende 
og viktig arbeid. Vi tror at Guds ord er 
en lykt for barnas fot og et lys for deres 
sti.  Det å gi Jesus til barna er det beste 
vi kan gjøre for dem. Da er det en stor 
velsignelse å merke all den innsats frivillige 
legger ned i vår sammenheng. Vi har 126 
ulike leirledere og vi har en flott stab av 7 
frivillige som besøker lag og forsamlinger 

og bidrar til andakter og annet for barn 
og unge. I tillegg kommer også de som 
forkynner på leirene våre.

Leirer
2013
12 leirer
625 deltakere
2014
12 leirer
671 deltakere
416 750 kr i inntekter
592 405 kr i  utgifter
Se oversikt
Vi får støtte av Rogaland Fylkeskommune 
til leirene på Ognatun.

Vi har flott oppslutning om leirene våre. 
Vi har plass til 60 barn. I 2014 endret vi 
aldersfordelingen på leirene slik at vi har 
tre aldersdelte grupper på hver leir. Det 
vil si at det har vært lettere å fylle leirene. 
Ten-leiren på høsten hadde 37 deltakere, 
og de satte ord på at de likte seg på lei-
ren og gjerne vil komme igjen neste år.  
På alle barneleirene har vi bønn som 
tema på fredagskveldene. Vi tenker at 
hvis vi lærer barna å be, tar de med seg 
relasjonen med Jesus hjem fra leiren. 
Lørdagskvelden snakker vi om hva det vil 

si å være frelst. Barna får en mulighet til å 
si ja til Jesus. Det er sterkt å se at barna 
kommer og skriver sitt navn på himmel-
vegen vi har tegnet på tavla. Vår bønn er 
at barna kan lære Jesus bedre å kjenne. 
Vi oppmuntrer dem derfor til å gå på 
barnelag, speider, søndagsskole eller kor. 
Det gjør vi ved å gi dem en brosjyre med 
ulike kristne aktiviteter de kan gå på i sin 
hjembygd. 

Pit Stop
6.-8.juni ble Pit Stop arrangert på Nærbø 
Bedehus. Pit Stop er rettet mot ungdom-
mer fra 8. klasse og oppover. Arrange-
mentet er et samarbeid mellom ImF-Ung 
sentralt, KRIK Bjerkreim, og de lokale 
ungdomslagene på Bore, Nærbø, Und-
heim, Tryggheim vgs og Bjerkreim. Ønsket 
for helgen var å samles på kryss og tvers 
av de forskjellige ungdomslagene og ha 
et åndelig og sosialt fellesskap. Tema for 
helgen var ‘’etterfølgelse’’, det å følge Je-
sus i dag, hva det vil si i våre liv. Talere den 
helgen var Sølve Salte, Ruben L. Monsen, 
Ole Lilleheim, Per Åge Berge og Ole Tho-
mas Reiten. De hadde møter, bibeltimer 
og seminar. Fredag kveld ble det arrangert 
konsert med det amerikanske, kristne 
pop-rock-bandet The Afters.
Det var en fin helg, med åndelig påfyll, 
mye sosialt og nye bekjentskap. Det 
møtte færre denne helgen enn vi hadde 
håpet på.

UL
29.juli til 2.august var det UL på Ålgård. 
Det er utrolig mange ungdommer i vår 
sammenheng, og generelt fra Rogaland, 
som samles på UL. Dette er definitivt et 
av årets høydepunkt! Vår ungdomsleder, 
Kari Helen Garheim var med som møte-
leder under UL. Dette året samarbeidet 
ImF Rogaland sammen med ImF-Ung sen-
tralt om en felles stand. Det var en kjekk 
uke, der ImF-Ung Teamet tok ansvar for 
å rekruttere ledere til leirene våre og re-
klamere for tenleiren. UL er en god arena 
til å stifte nye bekjentskap og få fokus på 
arbeid som drives for barn og ungdom.

GM-offshore
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Tid Leir Deltakere Inntekter Utgifter Underskudd
8/2-9/2 På leir m/mor (5-7 år) 62 29 375 38 642   9 267
21/3-23/3 Påskeleir 1 64 38 400 59 557 21 157
4/4-6/4 Påskeleir 2 63 37 800 50 637 12 837
11/4-13/4 Påskeleir 3 60 26 000 49 327 13 327
30/5-1/6 Sommerleir 1 50 30 000 35 237   5 237
13/6-15/6 Sommerleir 2 58 34 800 56 437 21 637
20/6-22/6 Sommerleir 3 28 16 800 32 787 15 987
6/9-7/9 På leir m/far  (5-7 år) 62 25 575 40 112 14 537
26/9-28/9 Tenleir 37 27 750  51 217  23 467
21/11-23/11 Førjulsleir 1 60 45 000 54 877   9 877
28/11-30/11 Førjulsleir 2 63 47 250 57 257 10 007
12/12-14/12 Førjulsleir 3 64 48 000 66 218 18 318

ImF Ung Teamet
ImF Rogaland har satt sammen et team 
som arbeider for at barn og ungdom skal 
få møte Jesus. De er en ressurs for oss 
ansatte. Det er inndelt i et barneteam og 
et ungdomsteam som arbeider hver for 
seg og har ulike oppgaver.
Barneteamet har spesielt fokus på barne-
leirene og foreldre / barn-leirene. Teamet 
setter leirarbeidet veldig høyt og ønsker 
at barna skal føle seg hjemme på Ognatun. 
Ønsket er at leirene skal skape minner, 
tro og vennskap. Drømmen er også at 
barna skal bli kjent med Jesus og ta imot 
ham. Derfor oppmuntrer vi voksne til å 
starte barne- og familiegrupper i hjem-
mene sine, der barn og familier kan vokse 
som kristne. I 2014 ble det utarbeidet 
en brosjyre som forteller om Teamet og 
hvilke oppgaver det arbeides med.  
Ungdomsteamet ønsker å få bety noe 
for ungdomsarbeidet som blir drevet på 
Jæren. Ønsket er å få kontakt med ung-
domslagene, og finne ut hva de trenger 
hjelp til eller har behov for. Teamet jobber 
med en brosjyre som sier noe om hvem 
Ungdomsteamet er, hva vi kan bidra med. 
Vi utarbeider også en aktivitetsperm 
som kan være til hjelp for de som driver 
ungdomsarbeid.

ImF Ung teamet har i 2014 be-
stått av:
Vårsemesteret:
Barneteamet:
Tor Harald Håland, 
Rasmus Pollestad, 

Linn Marte Løvbrekke Fikstvedt,
Maren Eline Austbø,
Roger Andre Finstad
Ungdomsteamet:
Svein Ånestad
Kristian Gudmestad
Marita Finstad
Bodil Skårland
Oddbjørn Høyland
Høstsemesteret:
Barneteamet:
Tor Harald Håland, 
Rasmus Pollestad, 
Linn Marte Løvbrekke Fikstvedt,
Maren Eline Austbø,
Kristian Gudmestad
Ungdomsteamet:
Svein Ånestad
Eirik Moi
Ingve Slettebø
Silje Elin Minde
Liv Helen S. Kariuki

Glede og utfordringer
Etter leiråret har vi endelig fått verdsatt 
leirlederne våre på en konkret måte selv 
om den kom i januar 2015. Vi arrangert 
en leirlederfest, der Reidar Røyland delte 
noen viktige tanker med oss, vi spiste god 
mat og koste oss med bildekavalkade, 
konkurranse og en parodi av leirliv. Vi ser 
frem til å ha lederkonferanse for leir-, 
barnelag- og ungdomslags ledere. Det er 
mange viktige tema som er aktuelle å ta 
opp for ledere i 2015. Så dette gleder vi 
oss veldig til.
Ellers vil vi jobbe med å oppmuntre de 
eldste leirbarna våre til å lese i Bibelen, 
ikke bare mens de er på leir men også 
legge til rette og hjelpe dem til å innar-
beide gode lesevaner.
Vi kjenner på en stor takknemlighet til 
leirledere og lokale ledere som står på i 
arbeidet for barn og unge! 
Den store utfordringen vår er å få flere av 
de unge inn i livsnære småfellesskap eller 
huskirker som kan bli til næring for deres 
tro og til disippelgjøring. Dette vil være 
en viktig satsing framover.

Haugstad Eiendom AS

Postboks 37
4369 Vigrestad

Vardheiveien
Eiendom AS
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REGNSKAP IMF-ROGALAND

HEIMLOV

Ballanse 2014 
 Hittil 2014 Hittil 2013
 31.12 31.12
Finansielle anleggsmidler
1320 - Lån til ognatun -1 800 472 -1 800 472
Sum finansielle anleggsmidler -1 800 472 -1 800 472
Sum anleggsmidler -1 800 472 -1 800 472
Kortsiktige fordringer
1500 - Samlekonto debitor -7 325 -3 860
Sum kortsiktige fordringer -7 325 -3 860
Kortsiktige finansinvesteringer
1810 - Aksjer sambåndet forlag a/s -10 000 -10 000
Sum kortsiktige finansinvesteringer -10 000 -10 000
Kontanter bankinskudd o.l.
1900 - Kontanter -320 -6 656
1920 - 8220.02.80101 - drift -475 188 -519 039
1921 - 3335.20.68816 - sparebank 1 -12 063 -1 028
1925 - 3000.22.51201 - særvilkår -266 106 -261 417
1950 - 8220.02.17000 - skatt -80 105 -92 369
Sum kontanter bankinskudd o.l. -833 782 -880 509
Sum omløpsmidler -851 107 -894 369
Sum eiendeler -2 651 579 -2 694 841
 
Egenkapital
2050 - Annen egenkapital 1 083 792 1 109 863
2051 - Annen egenkapital regulerbar 1 266 545 1 266 545
Sum egenkapital 2 350 337 2 376 408

Leverandørgjeld
2400 - Samlekonto kreditor -111 503 -85 849
Sum leverandørgjeld -111 503 -85 849

Skattetrekk og andre trekk
2600 - Forskuddstrekk 80 105 92 369
Sum skattetrekk og andre trekk 80 105 92 369
Skyldige offentlige avgifter
2770 - Skyldig arb.g.avgift. 64 053 61 246
2771 - Skyldig arb.g.avgift feriep. 33 191 30 976
Sum skyldige offentlige avgifter 97 244 92 222

Annen kortsiktig gjeld
2940 - Skyldig feriepenger 235 397 219 691
 

Sum annen kortsiktig gjeld 235 397 219 691
Sum kortsiktig gjeld 301 243 318 433
Sum gjeld & egenkapital 2 651 580 2 694 841
Sum balanse 1 0

Song og musikkhelg på 
Furutangen 22.-24. mai
Talarar: Anne og Erik Furnes
Songarar: Emilia Lindberg, Fjordingane, Roland Lundgren 
og Niklas Peterson,  Halsnøy musikklag m.fl.

Det blir eige opplegg for barna ved Torgeir Lauvås
For bestilling av rom og forpleining: ring tlf. 90 64 24 79 
eller E-mail: j.halsne@imf.no.
Det er gode fortøyningsplasser for båter ved anleggets 
brygger.
Det blir kollekt på møta til ImF.

Arr.: ImF-Rogaland og ImF.
Alle varmt velkommen!

Kommentar til 
regnskapet for 
ImF-Rogaland 2014.
Regnskapet er ryddig og oversiktlig.  Når en benytter 
anerkjente system både til lønn og regnskap, blir det en lett 
jobb å revidere. Bankkonti i regnskapet stemmer overens 
med kontoutdrag fra banken, noe som gir god indikasjon på 
at regnskapet er i orden. 
Kortsiktig gjeld fra lønnssystemet som skattetrekk, ar-
beidsgiveravgift og skyldig feriepenger stemmer også. 

Regnskapet er revidert og funnet i orden.

Hommersåk 23.02.2015.
Revidert av Ola Horve.

Vi har fått melding om at desse misjonsvennene har 
fått heimlov i 2014.

Willy Jess, Bryne
Sigrid Ingrid Skårdal, Hauge i Dalane

Me takkar Gud for det desse fekk vera for ImF-Rogaland og lyser 
fred over deira gode minne.



INNBETALINGER FRA 
FORENINGER OG LAG    
    
 2013   2014 2013/2014
SOKNDAL 
Sokndal indremisjon 11 000 13.000  
Bø kvinneforening 25 300 11.865                 
Åmodt kvinneforening   5 600  7. 550  
Eia kvinneforening 20 000 23.000                
Sokndal sokn   3 256          0 
TOTALT 65 156 55 415            29.000/26 400

LUND
Moi indremisjon          0          0 
Hovsherad indremisjon   4 827      12 500
Heskestad/Ueland           0          0 
TOTALT    4 827        12 500   1.200/1200

BJERKREIM
Bjerkreim indremisjon* 75 201 83 835  
Ognedal indremisjon   9 800 11 050  
Ognedal søndagsskule   2 000
Ognedal barnelag   2 000
Bjerkreim kyrkje  4 495   8 647
KRIK Bjerkreim                       2 000
TOTALT                                93 496         105 532         14.500/14 500

EGERSUND
Egersund indremisjon* 71 989 79 808  
Helleland indremisjon  3 050   6 940     
Hellvik Yngres      110      450  
Helleland Kyrkje          0   2 293                   
TOTALT 75 149           89 491         20. 550/19 800

HÅ
ImF Brusand, Ogna og Sirevåg 125  367 118 440              
Sirevåg kvinneforening   36 100   36 800
Brusand kvinneforening     9 500   13 400       
Brusand barnelag     7 500     7 500 
Mattingsdal 21 505   28 185    
Matningsdal søndagsskule   2 000              0                     
ImF Vigrestad 49 000   62 141    
Kvinneforeninga Vigrestad 72 307,50   81 681        
Vigrestad mannsforening   8 000             8 400
ImF-Varhaug 20 710   10 000                  
Finnmarksforeningen Nordlys, 
Varhaug 24 100   21 100                
Varhaug mannsforening   7 398
Lyngen jenteforening      5 000 
ImF/Nor Nærbø                      143 283         110 396                 
Acta klubben, Nærbø   5 000    2 000 
Høyland indremisjon            4 325   
Høyland kvinneforening    3 100           0        
Høyland Intro     2 000   
Ogna kvinneforening          3 100                 
Varhaug sokn                 0                   
Ogna sokneråd    2 314    2 246  
 
TOTALT                                  537 184,5       516 714      283.493/319 950
 

TIME
ImF-Bryne                                  16 404   17 580                   
Undheim Sokn    4 054             0                    
Fotland    1 152           0  
Lye  19 098  13 099
NLM Bryne                    4 800 
Eldretreff Frøyland            820 
TOTALT                                     40 708  36 299         67.300/75 200    

SISTE INDRE
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SISTE INDRESISTE INDREREGNSKAP IMF-ROGALAND
Fast giver-
tjeneste
med skatte-
fradrag

Fast giver-
tjeneste
med skatte-
fradrag

KLEPP
ImF Klepp stasjon                      27 575  28 281             
Orre indremisjon   7 141    6.150 
Verdalen Yngres og Yngstes 11 000    10 000  
ImF Bore   2 200    8 465  
ImF Kleppe                                                    31 700                 
Klepp sokneråd   5 889            5 640           
Fokus Hverdagsmenighet                                  4 071                           
Torsdagsskulen Bore bedehus    1 200          0
TOTALT                                     55 005  94 307      68.114/71200 

SOLA
Salem   1 400    2.900   
Dysjaland indremisjon   2 200           0  
Dysjaland kvinneforening   8 200    9 650   
Ræge indremisjon                        6 770           0   
Tananger indremisjon                 12 846    2 800  
Røyneberg   6 228    6.300  
Onsdagsklubben Ræge   1 000     1 000
TOTALT                                   38 644   22 650       11.600/35 400

SANDNES
Malmheim   3 195     3 195                    
Riska bedehusforsamling           48 139   60 325                 
Søskenringen, Hommersåk        61 000   38 900                  
Lauvås misjonslag                      21 175   15 910                  
ImF-Sandnes   3 000             0
TOTALT                                  136 509           118 330   44.100/55882 

HALSNØY
Halsnøy indremisjon     6 050           0   
Halsnøy kvinneforening   15 147           0                   
Halsnøy sokn     2 840           0   
TOTALT   24 037             0     20.000/22800 

ANDRE
Nedstrand     2 140          0
Ombo     2 550          0
Ombo yngres     2 000    6 000
Vedavågen                                      49 249
Langåker     6 500
Sævelandsvik   10 000  10 500
Talje                                             8 040  57 160 
Kvitsøy     7 500    5 500  
Tau                                             15 000           0  
Årdal      3 000           0
Frafjord      3 550    3 400 
Lørdagskafe Forsand                             0    2 000 
Hesby Sokn            0       600 
Åkrehamn bedehus                        6 199      8 425    
Sunde bedehus      1 260    1 800                          
Sjernarøy Sokn    12 196    5 657        
Suldal    15 365     5 551
Haugesund      2 402           0
TOTALT                                      91 202 162 342    18.700/ 30 100  
      

FORENINGSGAVER TOTALT                               
                                              1.157 918    1.213 580***
 
FAST GIVERTJENESTE MED SKATTEFRADRAG TOTALT 
             593.814/ 672 374**
*Med i denne summen er også inntektene frå vinterbasaren 
som Bjerkreim og Egersund står bak. 
**Denne summen avviker fra summen som er oppgitt under driftsinntekter, 
da sistnevnte også inkluderer fast givertjeneste uten skattefradrag.  
 
*** Denne summen avviker fra summen som er oppgitt under 
driftsinntekter ettersom vi her også har tatt med vinterbasaren
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SISTE INDRESISTE INDRE

Kandidater til krinsstyret
Toralf Liene (37), Varhaug.
Arbeider i Aker Solution i Jåttåvågen. Har vært medlem av 
kretsstyret siste to årene. Aktiv i arbeidet til ImF-Varhaug.

Tarald Gudmestad (56), Høyland
Produktutvikler hos Aarbakke. Har vært medlem av kretsstyret 
siste to årene. Aktiv i ImF/Nor forsamlingen på Nærbø

Rolf Gunnar Husveg (45), Riska
Arbeider som leder for produsenttjenesten hos Fatland. Første 
vara til kretsstyret siste to år og møtt fast i styret. Har vært 
med i ledelsen på Riska bedehus siden 1996.

Torbjørn Corneliussen (37) Heskestad
Beredskapssjef i Sandnes kommune. Styremedlem  i hjelpe-
organisasjonen Lev Leman Israel. Tidligere styremedlem i 
Moi Indremisjon. Er nå med og starter opp igjen Heskestad 
Indremisjon. Ønsker familiearbeid i nærområdet.

Torunn Ivesdal Gjedrem, (47) Bjerkreim
Arbeider i Bjerkreim kommune. Leder i Bjerkreim yngres. 
Tidligere styremedlem i Bjerkreim indremisjon. Leirleder på 
Ognatun. Ber om å bli valgt til 2. vara

VALG

REGNSKAP IMF-ROGALAND

Annen renteinntekt
8040 - Renteinntekter   38 457                      42 602 
Sum annen renteinntekt   38 457              42 602 
Sum ordinært resultat 
før skattekostnad  -26 071             -42 728 
Sum ordinært resultat  -26 071             -42 728 
Sum årsresultat  -26 071             -42 728 
Overført annen egenkapital
8960 - Overf. annen egenkapital  26 071              42 728 
Sum overført annen egenkapital  26 071              42 728 
Sum resultat          0                      0 

Resultat 2014
     2014                 2013 
Salgsinntekt
3100 - Lønnsrefusjon 435 458             543 384                     
3101 - Lønnsrefusjon andre 184 608             157 633 
3120 - Inntekter siste indre   95 350             111 448 
3125 - Annonsesalg 121 000             109 842 
3130 - Boksalg   16 732               11 307 
3200 - Egne arrangement 678 855             592 993 
3201 - Leirklubb   18 363              13 886 
3400 - Tilskudd rogaland 
          fylkeskommune 110 740              87 790 
Sum salgsinntekt                      1 661 106          1 628 283 

Annen driftsinntekt
3710 - Gaveinntekter  34 078               13 753 
3711 - Vårgaver          0               17 500 
3712 - Sommergaver  47 650               21 050 
3713 - Haustoffer  41 150               49 100 
3715 - Vintergaver  27 950               26 950
3716 - Julegaver  26 410               41 575 
3718 - Årsmøtegaver  21 250               19 400 
3720 - Foreningsgaver              1 110 397           1 059 572 
3730 - Familiearbeidar  10 000                       0 
3740 - Fast givertjeneste 728 575             646 144 
3750 - Kollekter 151 920             141 602 
3755 - Vinterbasar 103 183              98 346 
3760 - Julemesse 167 055             167 537 
3790 - Andre gaver/inntekter   51 698              21 715 
3795 - Minnegåver/testamentarisk    3 500                       0 
3950 - Momsrefusjon 246 220             200 260 
Sum annen driftsinntekt            2 771 035          2 524 505 
Sum driftsinntekter                   4 432 141          4 152 788 

Lønnskostnad
5000 - Lønn til ansatte            -2 055 329         -1 830 760 
5001 - Honorar -18 600               -1 500 
5010 - Feriepenger                    -235 397            -219 691 
5110 - Telefongodtgjørelse    -9 381             -11 607 
5250 - Personalforsikringer  -92 052             -42 498 
5295 - Motkonto forsikringer  42 344                7 096 
5400 - Arbeidsgiveravgift            -288 623            -273 578 
5410 - Arbeidsgiveravgift av feriep.  -33 191             -30 976 
5420 - Innberetningspl.
          pensjonskostn.  -85 532             -66 117 
5510 - Andre lønninger  -75 850            -111 712 
5800 - Refusjon av sykepenger 145 610                 4 290 
5801 - Motkonto ref. sykepenger 145 610                 4 290 
5802 Motkonto ref. sykepenger  -145 610                -4 290 
Sum lønnskostnad                   -2 706 000         -2 577 053 
 
Annen driftskostnad
6300 - Leie lokaler -80 400             -85 400 
6540 - Kontorutstyr   -4 065             -15 587 
6710 - Regnskapsføring   -9 375               -9 375 
6715 - Misjonstilskudd               -340 944            -346 656 
6800 - Kontorrekvisita -19 236             -16 648 
6805 - Kopimaskin -28 843             -19 951 
6810 - Edb og breiband -45 498             -56 225 
6820 - Leirbladet -21 438             -27 500 
6830 - Utgifter siste indre          -104 661           -103 620 
6850 - Annonser og reklame -70 129             -90 415 
6860 - Kurs- og møteutgifter -43 211             -38 039 
6865 - Egne arrangement           -722 110            -630 993 
6900 - Telefon -24 659             -13 147
6940 - Porto -79 393              -84 610 
6995 - Blomster/gaver   -3 427               -6 185 
7100 - Bilgodtgjørelse 
          oppgavepliktig -66 352             -72 872 
7140 - Reisekostn.ikke 
          oppgavepliktig -41 403             -33 949 
7300 - Salgskostnader -11 985               -1 010 
7500 - Forsikringspremier   -8 468               -2 477 
7510 - Forsikringspremie           0               -1 099 
7790 - Andre kostnader -24 868               -2 882 
7791 - Andre kostnader- 
           personalet     7 640               -1 620 
7900 - Gaver til andre                  -47 844                  -807 
Sum annen driftskostnad          -1 790 668         -1 661 065 
Sum driftskostnader                -4 496 669         -4 238 118 
Sum driftsresultat  -64 528              -85 330 
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02.-04. juni.
Talarar: Haldis og Asle Reigstad

Sangkrefter: Siembra m-fl.
Temasamlinger:

Vertskap:
Judith og Harald Nærland, Åse og Rasmus Pollestad

Aslaug og Magne Wold, Aud Torunn Nesvåg
Pris kr. 1.830 med oppreidd seng.

Kr 2.230 for einerom (begrensa antall rom)
Påmelding til ImF-Rogaland tlf. 51 79 38 80,

e-post: rogaland@imf.no. Frist 26.. mai

Seniorleir
”Vi over 60 på Ognatun”

Tlf.: 464 22 022

SAKER TIL 
ÅRSMØTE
1) Val av:
        Møtedirigent og varadirigent

2) Val av:
 To personar til å føra møteboka
        To personar til å skriva under
 møteboka
        Referent til aviser og blad

3) Innleiing ved formannen.

4) Årsmelding 2014

5) Rekneskap 2014

6) Val av 3  styremedlemmer
 for 2 år.
 Ikkje på val: Gabriel Pollestad, 
 Svein Ove Særsten,
 Randi Klingsheim Bø og Jarle Mong
 Forslag frå valnemnda: 
 Tarald Gudmestad, attval, 
 Toralf Liene, attval, Thorbjørn 
 Corneliussen, 
 Rolf Gunnar Husveg og
  Torunn Ivesdal Gjedrem 
 (Har bede om å bli 2. vara). 

7) Val av 3 medlemmer for 2 år
 til valnemnda: 
 I valnemnda frå før: Kristian Refstie
 og Ståle Handeland.
 Forslag frå krinsstyret: 
 Gerd Røyneberg og Tom Magne
 Ueland.
 
8) Val av revisor
 Ola Horve

9) Stad for neste årsmøte.
 Ognatun 08.-10. april

10) Open post. 
 Her kan utsendingane kome med
 innspel og informasjon til årsmøtet.
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Årsmelding for Ognatun 2014
Dette året kunne Ognatun feira 50-års ju-
bileum. Frå 1964 og fram til i dag har lei-
rarbeidet vore hovudfokus, og leirane på 
Ognatun har i desse åra fått betydd mykje 
for mange. Jubileet vart markert søndag 
29. juni. Vi fekk opplest prolog som skildra 
leirlivet. Marit Stokken og Irene  Krok-
eide Alnes deltok med tale og song. Det 
var historisk tilbakeblikk med bilete frå 
historia, helsingar og god bevertning. Om 
lag 250 Ognatunvenner møtte frem og 
denne søndagen vart ei verdig markering 
av Ognatun sine 50 år.

På tross av jubileum har dette arbeidsåret 
har vore eit utfordrande år for Ognatun. 
Vi merka tidleg ein nedgang i aktiviteten, 
særleg på selskap og catering. Vi gjorde 
ein offensiv på marknadsføring og PR, 
saman med andre tiltak, og mot slut-
ten av året og inn i nytt arbeidsår aukar 
aktiviteten igjen og pilene peikar oppover.  
Årsaka til slike svingingar er vanskeelg å 
finna. Men 2013 var første året med nytt 
matbygg, og det vart eit rekordår. Dette 
året har vorte ei påminning til oss alle om 
at ei god drift på Ognatun  ikkje kjem av 
seg sjølv. Styret og tilsette må vera på of-
fensiven og arbeida målretta for utnytting 
av staden. Og vi må alle som misjonsven-
ner ha fokus på leirstaden vår, bruka den, 
reklamera for den og gjerne vera villig til 
dugnadsinnsats når det trengst. 

Vi har ikkje merka nedgang på utleige av 
helger. Dei fleste helger har vore utleigt 
og vi har måtte seia nei til mange som 
ynskjer å bruka Ognatun. Likevel har den 
totale omsetninga for Ognatun gått ned 
med 13% frå året før. Men sjølv om vi har 
opplevd  desse svingingane dette året, 
meiner vi at det er grunnlag for ein posi-
tiv og god drift på Ognatun i åra framover.

Dette året er uteområde rundt matbyg-
get blitt ferdigstilt. Leikeplassen er på 
plass mellom matbygget og internat-
bygget. Snuplassen for varelevering er 
asfaltert, utelys og forstøttningsmur er 
på plass. Inne er salongen i hovudbygget 

pussa opp. Byggningsmassen er nå sett i 
god stand, og vi er takksame for å ha ein 
leirstad/misjonssenter som er godt rusta 
for framtida.

Arrangementa dette året har vore: 
Tolv leirar, Inspirasjonshelg for kvinner, 
Mannsweekend, Kvinnweekend, Seniorleir 
Storsamlingar (2), onsdagskafè (4 dagar), 
ettermiddagskafe (2 dagar), marknadsdag 
og  leiarsamlingar. Ognatun har dessu-
tan vore utleigd til lags-og forsamlings 
weekendar, konfirmantweekendar, skule-
turar, årsmøter, konfirmasjonar, bryllaup, 
åremålsdagar, pensjonistturar, kveldsturar, 
foreiningssamlingar, styremøter, julebord, 
kurs og seminar m.m..  
 
Aquaklubben som held til på Ognatun 
gjer eitt godt arbeid for ungdomen og 
samlar framleis ein del unge.  Nærmiljøan-
legget ved Helgåvatnet som klubben har 
opparbeidd, er vel nytta i samband med 
eigne arrangement så vel som ved utleige 
av Ognatun. 
Dette året har vi starta bygging av eit 
aktiviteshus/verkstad nede ved vatnet. 
Her vil Aquaklubben få tenelege lokalar til 
sine aktiviteter.

Ognatunforeninga på Nærbø har betydd 
mykje for leirstaden vår. Deira trufaste 
arbeid er til stor glede og oppmuntring 
både for styret og dei tilsette. Basaren 
dette året gav kr. 190 000,- til Ognatun. 
Basaren i år er den siste som dei har 
muligheit til å ta ansvaret for, men dei vil 
framleis støtta Ognatun gjennom forei-
ninga. Styret vil nå ta ansvar for basaren.
Hjarteleg takk fil Ognatunforeininga for 
mange viktige og flotte basarar. 

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 og halda 
fram med arrangement og utleie spesielt 
retta mot barn og ungdom. 
 
Vi merkar omsut for Ognatun på mange 

måtar: Dugnadsarbeidarane på tysdagar 
og onsdag ettermiddag gjer ein stor og 
viktig jobb.
Andre gir grønsaker, nokon gir verktøy, 
kontorutstyr, utstyr til kjøkken, gevinstar 
m.m. og mange gir fine pengegåver. Vi 
er også takksame for alle som er med i 
omtanke og forbøn.. Det er til stor inspi-
rasjon 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 gene-
rasjonar, og at unge og eldre får møta 
kristen omsorg og nestekjærleik. Som 
Irene Krokeide sa det i jubileumstalen, 
at unge og eldre må få koma og sjå Guds 
herlegdom.
I tillegg ser vi det som ei viktig oppgåve 
å være eit rusfritt alternativ i eit samfunn 
som elles fløymer over av rusmidlar. 
   
Tove Braut har hatt 90 % stilling som 
avdelingsleiar. I tillegg til avdelingsleiar 
har  det vore 11  faste, timeløna medar-
beidarar på kjøkken og reingjering. Desse 
utgjer til saman ca. 4,6 årsverk. I tillegg 
har vi løna nokre skuleungdomar i dei 
mest hektiske periodane. 
Leo Kristensen er vaktmeister i 20% og 
Terje Slettebø brukar 20% av sin stil-
ling inn mot administrative oppgåver for 
Ognatrun. Dette er begge ordningar som 
fungerer godt.
Våre medarbeidarar på Ognatun er ein 
positiv 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 
personskader og det har vore lite sjuke-
fråvær. Drifta på Ognatun fører ikkje til 
forureining av miljøet. 
 
Regnskapet syner eit resultat som gjer at 
føresetnaden for vidare drift er til stades.    
   
Tove Braut, avdelingsleiar                                                      
Odd Narve Grude, styreformann 

Vigdel Engineering AS
Telefon 46 41 18 19

Egil@vigdelengineering.no
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Note 1 - Inntekter Ognatun
       I år                 I fjor
Servering, avg. pliktig   1 791 416   2 159 083
Servering, eier arrangement      242 287      230 009
Utleie rom/internat, avg.pliktig     836 570   1 060 514
Utleie rom/internar, eier arr.     315 010      310 112
Kioskinntekter         82 126        95 360
Basarinntekter        190 000      207 600
Gaveinntekter       275 270      343 752
Kollekter         21 129        24 431
Loppemarked         31 281        26 768
Utlodning         22 566        15 000
Aktiviterer/dugnader        82 605        10 920
Avbestillingsgebyr           5 000         5 100
Andre inntekter         30 622      117 446
Sum inntekter Ognatun    3 944 382   4 606 095

Note 2 - Lønnskostnad
       I år                I fjor
Lønn    1 845 765   1 881 777
Arbeidsgiveravgift                275 970      278 320
Pensjonskostnader        66 366        55 770
Andre lønnsrelaterte ytelser     118 073        21 556
Totalt    2 306 175   2 237 423

Antall årsverk      4    4

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning, og har inngått 
avtale om dette som
tilfredsstiller kravene i loven. 

Honorar til revisor består av:   Kr
Revisjon      27 755
Samlet honorar til revisor     27 755

Note 3 - Driftsmidler

 Bygninger  Utendørs  Maskiner og Fast teknisk  Sum
     anlegg   inventar  utstyr
Anskaffelseskost pr. 1/1  10 767 559  832 435  1 115 159  179 051  12 894 204
+ Tilgang   (543 998)  301 857       93 611  121 900             (26 629)
Anskaffelseskost pr. 31/12  10 223 561      1 134 293  1 208 770  300 951  12 867 575
Akk. av/nedskr. pr 1/1  1 997 418  424 235     460 181     23 856     2 905 690
+ Ordinære avskrivninger     370 498    86 558     193 489     18 995           669 539
- Tilbakeført avskrivning     121 641             0               0              0             121 641
Akk. av/nedskr. pr. 31/12  2 246 275  510 793     653 670     42 851     3 453 588
Balanseført verdi pr 31/12  7 977 287  623 500     555 100    258 100      9 413 987
Prosentsats for ord. avskr.       3-10%    10-20%      20-25%     10-10%

Negativt beløp på årets tilgang bygninger skyldes at Ognatun har 
mottatt tilskudd til investeringer i bygg i løpet av regnskapsåret. 
Disse går til fradrag i anskaffelseskostnaden for bygget.

I løpet av året har Ognatun mottatt følgende tilskudd:
Tippemidler:      850 000 kr
Investeringstilskudd fra Hå kommune:    400 000 kr

Det er i løpet av året foretatt en estimatendring i levetiden på et 
bygg som er økt fra 20 til 33 år. Effekten av estimatendringen, kr 121 
641 er resultatført i 2014 som tilbakeførte avskrivinger.

Note 4 - Bundne bankinnskudd
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 61 970 og utgjorde pr 
31.12. i fjor kr 62 049. Dette dekker skyldig skattetrekk pr 31.12.

Note 5 - Langsiktig gjeld
Gjeld som forfaller senere enn 5 år fra balansedagen:

Type gjeld pr 31.12. i år    Kr
Langsiktig bankgjeld     2 473 672
Gjeld til ImF Rogaland    1 800 472

NoterVirksomhetens art
Ognatun er et misjons- og 
ungdomssenter i Hå kommune.
Utvikling i resultat og stilling
        2014            2013
Driftsinntekter  4 074 168    4 709 909
Driftsresultat    -342 423     - 135 247
Årsresultat    -215 521       123 184
                                         31.12.2014   31.12.2013
Balansesum                        12 300 327   12 602 847
Egenkapital                          6 705 558     6 921 079
Egenkapitalprosent        54,5%             54,9%

Driftsinntektene i selskapet endret seg fra 4 709 909 kr i fjor til 4 074 
168 kr i år, en reduksjon på -13,5 %. Årsresultatet ble -215 521 kr. mot 
123 184 kr i fjor. I tillegg til årets resultat har Ognatun mottatt tilskudd 
til investering i bygninger på total 1,25 mill kr i 2014. Disse er ikke ført 
som inntekt i resultatregnskapet i år, men er ført som en reduksjon i 
kostprisen for bygget.
Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har 
betydning for regnskapet.
Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen i foretaket, 
for resultatet i regnskapsåret og
stillingen ved regnskapsårets slutt.

Fortsatt drift
Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, til tross for 
årets underskudd. Ognatun har god likviditet. Det bekreftes herved at 
forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- og utviklingsaktiv-
iteter, og har heller ikke hatt slike i løpet av regnskapsåret.

Arbeidsmiljø, personale og likestilling
Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for 
forbedringer. Sykefraværet er lavt, og det har i løpet av regnskapsåret 
ikke forekommet skader eller ulykker. Det er totalt 8 fast ansatte, 2 
menn i 20% stillinger, resten kvinner. Styret består av 4 menn og 2 kvin-
ner. Styret har, ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier 
ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til 
likestilling.

Ytre miljø
Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø.

Årsresultat og dekning av årsunderskudd
Styret foreslår følgende dekning av årsunderskuddet, som er på 
kr -215 521:

Overført egenkapital   -215 521
Totalt   -215 521



18

SISTE INDRESISTE INDRESISTE INDREREGNSKAP OGNATUN UNGDOMSSENTER
Note 6 - Egenkapital
Ognatun er en avdeling av Indremisjonsforbundet i Rogaland (ImF). 
Resultatet tillegges
egenkapitalen.

Note 7 - Gaver, nybygg
Gaver til nybygg inntektsføres det året gaven mottas.

Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regn-
skapsskikk for små
foretak, med unntak av gaver som er øremerket nybygg. Se nedenfor un-
der Gaver og offentlige tilskudd for regnskapsmessig behandling av disse.

Inntektsføring
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester 
inntektsføres etter hvert som de leveres.

Gaver og offentlige tilskudd
Gaver som er øremerket til nybygg inntektsføres det året gaven mottas. 
Offentlige driftstilskudd inntektsføres det året tilskuddet mottas. Of-
fentlige tilskudd til investeringer i varige driftsmidler går til reduksjon i 
anskaffelseskosten for driftsmiddelet.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller 
til betaling innen et år etter balansedagen, samt poster som knytter seg 
til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffel-
seskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på leveringstidspunktet.
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost 
og virkelig verdi.
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fra-
drag for forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de en-
kelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert 
avsetning for å dekke antatt tap.

Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggs-
midler er vurdert til
anskaffelseskost, med fradrag for mottatte investeringstilskudd. Verdien 
av dugnadsinnsats er ikke lagt til anleggsmiddelets kostpris. Lineære 
avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt 
til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Ettersom mottatte inves-
teringstilskudd går til reduksjon i anskaffelseskost på driftsmiddelet, vil 
dermed tilskuddsbeløpet resultatføres som reduserte avskrivninger over 
driftsmiddelets økonomiske levetid.

Vedlikehold / påkostning
Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, 
kostnadsføres når de
påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til stan-
darden ved vårt kjøp av
eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) 
kostnadsføres direkte.
Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over 
standarden ved
anskaffelsen, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Fordringer
Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for 
avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag 
av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifi-
sert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand 
for en tilsvarende vurdering.

Balanse pr. 31.12.2014
 
 Note  31.12.2014   31.12.2013
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Bygninger     3   7 977 287   8 770 141
Utendørs anlegg     3     623 500      408 200
Maskiner og inventar     3     555 100      654 978
Fast teknisk utstyr     3     258 100      155 195
SUM ANLEGGSMIDLER   9 413 987   9 988 514

OMLØPSMIDLER
Varebeholdning        44 741       70 138
Kundefordringer        61 623     157 949
Til gode merverdiavgift        11 984               0
Opptjent, ikke fakturerte inntekter       37 446       41 981
Andre kortsiktige fordringer      119 464               0
Bankinnskudd, kontanter o.l.      4   2 611 082  2 344 264
SUM OMLØPSMIDLER    2 886 340   2 614 332

SUM EIENDELER       
  12 300 327    12 602 847

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Kapital 1.1.     6    6 883 079     6 759 895
Årets resultat     6      (215 521)     123 184
Utbyggingsfond Ognatun          38 000       38 000

SUM EGENKAPITAL       6 705 558    6 921 079

LANGSIKTIG GJELD
Uopptjent inntekt                    0       18 500
Langsiktig bankgjeld  5      2 947 364   3 115 788
Gjeld til ImF Rogaland  5      1 800 472   1 800 472
SUM LANGSIKTIG GJELD       4 747 836   4 934 760

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld         361 145      143 605
Skyldig skattetrekk og arb.giveravgift         146 121      139 341
Skyldig merverdiavgift                   0          79 565
Skyldige feriepenger          204 361      209 830
Annen kortsiktig gjeld          135 305      174 667
SUM KORTSIKTIG GJELD          846 932      747 007

SUM EGENKAPITAL OG GJELD    12 300 327  12 602 847

Grude Gartneri
Brekkeveien 18

4353 Klepp Stasjon
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REGNSKAP OGNATUN UNGDOMSSENTER
RESULTATREGNSKAP FOR 2014
 
 Note         2014       2013

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Inntekter Ognatun  1    3 944 382   4 606 095
Offentlige tilskudd, drift        129 786     103 814
Sum driftsinntekter     4 074 168      4 709 909

Driftskostnader
Varekostnad        694 553      869 784
Lønnskostnad  2     2 306 175   2 237 423
Avskrivning på 
varige driftsmidler  3       547 898      659 977
Annen driftskostnad  2        867 965   1 077 972
Sum driftskostnader      4 416 591   4 845 155
DRIFTSRESULTAT                            (342 423)      (135 247)

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekter         40 760        22 100
Rentekostnader       131 138        139 289
NETTO FINANSPOSTER        (90 377)     (117 189)

ORDINÆRT RESULTAT      (432 801)     (252 435)
Gaver, nybygg  7      217 280      375 619
ÅRSRESULTAT                 (215 521)      123 184

OVERF. OG DISPONERINGER
Overført til egenkapital  6      (215 521)      123 184
SUM OVERF. OG DISP.       (215 521)       123 184

SPESIFIKASJON AV ANDRE 
DRIFTSKOSTNADER
      2014          2013
6100 Frakt        0,00                      160,00
6200 Elektrisitet    72 584,40           0,00
6250 Bensin, dieselolje        317,34            0,00
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.    20 961,37   54 507,83
6340 Lys, varme    75 175,51  163 805,98
6360 Renhold    30 194,76   33 328,87
6361 Rengjøringsmidler    21 135,63   12 662,97
6362 Lyspærer etc.        843,75         656,95
6392 Blomster, pynt     3 315,33      7 237,24
6393 Lys,servietter etc.     1 727,12    21 421,38
6410 Leie bankterminal        554,96      1 764,58
6490 Annen leiekostnad            0,00   79 605,00
6540 Inventar   30 029,57                105 550,75
6550 Driftsmaterialer   29 076,21      4 473,74
6560 Rekvisita / utstyr     6 844,58      8 961,66
6561 Rekvisita/utstyr leir            0,00    10 111,86
6565 Kjøkkenutstyr/bestikk   22 589,94         286,94
6600 Rep. og vedlikehold bygninger   68 297,43    63 101,23
6620 Rep. og vedlikehold utstyr  143 794,75  131 642,19
6690 Rep. og vedlikehold annet     4 366,50            0,00
6701 Honorar revisjon    27 755,00    24 552,15
6705 Honorar regnskap    65 070,07    86 175,35
6790 Annen fremmed tjeneste            0,00     8 677,50
6800 Kontorrekvisita     9 972,65     23 711,29
6810 Data/EDB- kostnad   24 839,37      9 602,33
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l            0,00      3 086,67
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.     6 600,00       3 140,00
6890 Annen kontorkostnad     6 718,35     16 018,64
6900 Telefon     3 323,32       2 500,00
6907 Internett    24 865,48    32 410,63
6920 Mobil 951 00 842      4 667,72      7 134,82
6940 Porto     9 128,10       9 040,99
7000 Drivstoff            0,00        877,73
7020 Vedlikehold    (1 416,67)           0,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig     2 409,75            0,00
7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplikt        531,59            0,00
7320 Reklame/annonser    14 026,36    22 337,65
7420 Gave, fradragsberettiget    12 650,00     1 348,20
7500 Forsikringspremie  109 289,04               118 919,00
7600 Lisensavgift NRK     5 256,16      2 680,63
7740 Øredifferanse           (5,06)          (0,05)
7770 Bank- og kortgebyrer     4 060,60      2 458,59
7790 Annen kostnad     4 254,26      3 020,61
7830 Konstaterte tap på fordringer        160,00            0,00
Sum Annen driftskostnad  867 965,24            1 077 971,90

Astor Industri
Eiendom AS

Tlf: 958 19 505

Pål Hatteland AS
Entreprenør

Mob 99278710

Besøksadresse:
Torget 5, 4340 Bryne
Nordsjøveien 2671, 
4360 Varhaug
Welhavensv. 19, 4319, Sandnes
Kontakt Jonas Varhaug - tlf. 905 79 580, E-post: post@jarok.no
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Alle er velkomne!


