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Velkommen til kretsårsmøte
25-16. mai på Fredheim Arena
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L eder

av Gabriel Pollestad, Kretsformann

Neste Steg…
Vi starter med historien og strekker
oss et godt stykke inn i framtiden!
Styret har gjennom 2012 fullført arbeidet med strategiplanen vår og denne
er sendt ut på høring i begynnelsen
av 2013.Vi håper misjonsfolket kan gi
sin tilslutning til denne planen under
årsmøtet vårt 25-26 mai 2013
Vi er en misjonsorganisasjon med lange
tradisjoner kor mennesker på ulike
måter vart kalla til tjeneste for Gud.
Vi har forankret hele vår strategiplan
i denne historien, men vi våger likevel
å bruke nye virkemiddel for å nå ut til
menneske med evangeliet, vi ønsker
å være «gode nyheter» for naboen,
familien, venner og arbeidskolleger.Vi
ønsker å bidra til å skape nye felleskap.
Neste steg blir derfor å sette strategiplanen ut i livet, prøve å skape engasjement rundt vår tanke om nettverksbygging. Og kanskje vekke interessen

til den unge generasjonen om å starte
studiegrupper, mannsforeninger og venneklubber.Vi håper og at veletablerte
kvinneforeninger, småmøter og bibelgrupper vil slutte seg til vår sammenheng.
Jeg håper alle som vil starte noe nytt på
heimplassen sin opplever støtte og forbønn for arbeidet sjøl om dette ikke er
«sånn som vi er vant med»
Året har gitt meg mange rike opplevelser,
og jeg er imponert over det arbeidet som
de alle legg ned for organisasjonen vår,
julemessekomiteen og ognatun foreningen
skal ha ekstra takk for det flotte resultat vi fikk i 2012. Mange trufaste hender
hjelper frivillig til på Ognatun og det har
gitt fantastiske resultat som vi alle kan sjå.
Så håper jeg flest mulig møter opp på
årsmøtet vårt og skaper engasjement på
Fredheim. Helser dere med noen vers fra
Jesaja 43.16-21
Så seier Herren, han som gjorde veg gjen-

nom sjøen, ein stig i det veldige vatnet,
som førte vogner og hestar, hær og
hovdingar uti. Der vart dei liggjande og
reiste seg aldri, dei slokna som når ein
veike blir sløkt.
De skal ikkje minnast dei første ting,
ikkje tenkja på det som hende før
Sjå, eg gjer noko nytt. No spirer det
fram. Merkar de det ikkje?
Ja, eg legg veg i ørkenen, elvar i øydemarka.
Ville dyr skal æra meg, sjakalar og
strutsar. For eg gjev vatn i ørkenen
og elvar i øydemarka så mitt utvalde
folk kan få drikka.
Mitt folk, som eg har forma skal
forkynna min pris.

Odd Narve Grude
Næringsbygg
Tlf.: 90 13 95 19
51 42 37 99
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INNLEDNING
Indremisjon. Ordet er ikke brukt i
Bibelen, men det handler om å gå for
Jesus til våre egne hjemsteder. Når vår
bevegelse ble startet, var drømmen å
organisere kristenfolket til fellesskap
som lengtet etter å vinne naboer og
sambygdinger for Himmelen. Historien vår forteller om mennesker som
plantet og vannet for Guds rike, og om
at Gud gav vekst.
Veksten er ikke så sterk i dag. Heller ikke i
2012 har vi opplevd den veksten vi lengter etter. Penger og materiell velstand gir ikke gode
vekstforhold for Guds rike. Derfor må vi være
ærlige å si at vi lever i en tid da vi har en del
utfordringer åndelig sett. Dette skyldes ikke
nødvendigvis at folket vi lengter etter å vinne
for Jesus er uinteressert, men mest at vi som
tror er sløve og ikke er overgitt til vår Herre
og Mester. Den gode nyheten er at Jesus har
ikke satt en strek over vår sammenheng. Midt
opp i den generelle tilbakegangen for Guds
rike i vårt land, ser vi positive ting skje flere
steder. Ikke sjelden er det ungdommer som
kjenner brannen for Jesus sterkest og som
leder an. Dette gleder oss og gir oss tro på at
Gud fremdeles vil bruke vår bevegelse framover.Vi tror at Gud igjen kan sende en vekkelse som leder mange mennesker i Rogaland
tilbake til Jesus og livet med ham.
Erkjennelsen av tilbakegang i vår sammenheng
har ført til det strategiarbeidet vi har hatt de
siste to årene.Vi tror at det har vært viktig
og nyttig for oss som krets, men ønsker også
at de samme prosesser og spørsmålsstillinger blir reist i de lokale forsamlinger og lag.

Indremisjonen må stille de samme spørsmål
som en ytremisjonsbevegelse stiller i møte
med sin misjonsmark; -hvordan kan vi komme
i kontakt med og vinne dette folket for Jesus?
Det spørsmålet må vi stille oss jevnlig. Enhver
ny generasjon må finne vei inn til sine egne
jevnaldrende og lede dem til Jesus. Jesus er i
går og i dag den samme, ja til evig tid. Derfor
har mennesker i 2000 år opplevd Jesus som levende interessert i deres liv og hverdag, midt i
den tid og situasjon de levde i. Derfor kan nye
generasjoner få oppleve en levende og nærværende Frelser fra dag til dag framover også.
Arbeidet i kretsen har i 2012 bestått av flere
samlinger og arrangement som i hovedsak har
hatt som målsetting å inspirere troende til å
leve for Jesus og tjene ham i sine nærmiljø.Vi
har også et fokus på leirer for barn og unge
som vi tror er viktig. I tillegg besøker vi forsamlinger og lag med forkynnelse og inspirasjon.Vi ønsker å heie fram det lokale arbeidet.
KRETSEN
ImF-Rogaland består av 16 lokalforeninger, 15
kvinneforeninger, 2 mannsforeninger, 1 brass
- band og 1 sanggruppe. I tillegg har kretsen
31 kontaktpersoner. På barne- og ungdomssektoren er 24 lag innmeldt. Tallet på kontaktpersoner har gått en del ned i det siste, ellers
er tallene stabile.
MØTEVIRKSOMHETEN OG FORSAMLINGSARBEIDET
Vi får spørsmål fra de fleste forsamlinger og
lag om å besøke dem med forkynnere fra vår
sammenheng.Vi vil være en bevegelse med
fokus på forkynnelsen. Forkynnelse er et av de
aller sterkeste redskapene Gud har satt oss til
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å bruke.Vi har på noen samlinger i 2012 satt
fokus på at vi kan forkynne både med ord og
med livene våre.Vi tror også at mange, mange
flere kan dele sine vitnesbyrd i forsamlingene.
Vi drømmer om at de kristne forsamlinger og
fellesskap skal bruke hverandre i fellesskapet
til å dele sine vitnesbyrd i større grad.
Noen forsamlinger spør om mye forkynnerhjelp fra kretsen, andre har et eget team av
forkynnerressurser i sitt fellesskap. Slik vil det
nok variere en del framover også.Vi er svært
takknemlig for alle frivillige som reiser på
besøk rundt i kretsen med Bibel og vitnesbyrd.
Vi får mange takknemlige tilbakemeldinger.
Vi ser at det blir færre møteuker rundt om.
Denne utviklingen skal vi ikke bare se negativt
på.Vi tror den må komme slik samfunnet og
travelheten er, og det utfordrer oss til å tenke
hvordan vi kan komme sammen med hverandre vi som tror, på nye måter. Dette må vi
jobbe med i forsamlingene rundt om, og vi
utfordrer styrer og ledere til å samtale med
hverandre og oss i kretsen om en kan hente
ideer og inspirasjon i strategiplanen til kretsen.
Vi tror planen kan vise nye måter å la livet
og tjenesten for Jesus få vokse og utvikle seg
framover.
OGNATUN
2012 har vært et flott år for Ognatun. Selv om
året har vært preget av bygging og mye nytt,
har driften vært minst like stor som tidligere
år. Leirer, arrangement, utleie og catering har
gått for fullt. Staben, med daglig leder i spissen,
er helt avgjørende for å få dette til.Vi kan ikke
annet enn å rose våre dyktige medarbeidere
på Ognatun for sin store innsats. I august 2012
ble den nye matsalen innviet, og det har vært
en flott milepæl for leirplassen vår.
SISTE INDRE
Vi får mange gode tilbakemeldinger på kretsbladet vårt. Siste Indre kommer ut med 5
nummer i året og har en frivillig kontingent på
250 kr.Vi tror det er viktig med den informasjonskanalen bladet er, og er også svært takknemlig for alle som annonserer i bladet slik at
det dekker trykke- og portoutgiftene. Hjelp
oss gjerne med å skaffe nye abonnenter.
NETTSIDA www.imf.no/rogaland
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Vi hadde et ønske om å oppdatere nettsida
vår i 2012. Det fikk vi ikke til av ulike tekniske
årsaker men regner med at vi i 2013 får ny
side på plass.Vi bruker sida til å spre viktig
informasjon og ønsker at så mange som mulig
gjør seg kjent med den.
ARBEIDERSITUASJONEN
Medarbeiderstaben i ImF Rogaland har i 2012
vært :
Terje Slettebø. (utleid i 10 % stilling til Ognatun)
Torgeir Lauvås (utleid i 24 dager til Riska
Bedehusforsamling),
Anne Berit Aarsland, tilbake i full stilling fra
01.08.12
Oddveig Michelle Torland, 60 % vårsemesteret
Gunhild - Malena Oma, 60 % vårsemesteret
Frøydis Fitje Aarsland, ca 40 %
Kari Helen Reime var T2 - student på Bildøy
og hadde praksisplass i ImF-Rogaland høsten
2012. Simen Sirevåg har vært innleid på timebasis.
Kretsen har i 2012 hatt leieavtale med ImF om
å leie Johan Halsne 8- 10 uker til møter.
På Ognatun: Tove Braut, Signe Haugstad (sluttet 01. mars), Rønnaug Løge, Tone Vigrestad,
Toril Aarsland Reime, Nina Bjørkelid Varhaug
(sluttet 11.okt.), Åse Pollestad, Milly Rosland
Friestad, Bjørg Toft Eriksen, Åse Margrete
Falkum, Mona Ø Vigre og Liv Synnøve Vagle
(begynte 01. okt).
Gunleiv Undheim og Marit Melhus har vært
fast på dugnad også dette året.
Noen skoleungdommer har i tillegg vært
innom og jobbet i hektiske perioder.
Vi er glade for alle medarbeiderne vi har fått
hatt dette året. Takk for godt arbeid og stor
entusiasme.
FRA IMF OG BIBELSKULEN
Vi har hatt besøk av disse i 2012:
Johan Halsne, Irene K. Alnes, Erik Furnes, Olav
Eikemo, Roald Evensen, Henny Kvilhaugsvik, Ingrid Steinshamn, Leif Nesheim, Ingbjørn Vingen,
Marit Stokken, Sverre Dag Ljønes, Aud Karin
Kjølvik,Vegard Soltveit, Ingebrigt Sørfonn, Per
Gunstein Nes, Linn Jeanett Sirevåg og Stine
Mari Brynestad
Turnegruppe fra BBB var på turne i Rogaland
25. – 29. jan. DIVICI hadde turnehelg i Rogaland 23. - 25. mars.
Vi vil takke ImF og Bibelskolen Bildøy for godt
samarbeid gjennom arbeidsåret.

og lagsbesøk trenger vi noen som har brukt
tid i Jesus nærhet for å dele evangeliet.Vi er
helt avhengige av en stor flokk som kan dele
det de har opplevd med Jesus og sett i Guds
Ord.Vi er stolte av den flotte flokken som
setter av tid til forberedelse og forkynnelse, og
ber Gud velsigne dere rikt igjen. Det er også
kjekt at nye sier ja til å ta forkynneroppdrag
for oss.
Fritidsforkynnere i 2012 har vært:
Maryanne Kleven Berge, Ole Arnfinn Røysland,
Bjarte Vestvik, Elisabeth Hauge, Jon Petter
Nordbø, Linda Ree, Bjarne Ydstebø, Terje
Bjørntvedt, Terje Skårland, Ivar Berland, Jan Roald Dahlstrøm, Per Tjøstheim, Håkon Bjorland,
Ståle Handeland, Holger Kjølvik, Olaf Aamodt,
Lars Magne Haugland, Willy Mæland, Ove Dyngeland, Lars Inge Tønnessen, Alfred Salte, Sølve
Salte, Reidar Røyland, Egil Vigdel, Petter Olsen,
Magne Wold, Elisabeth K. Husveg, Kari Fasseland, Bjørn Emil Matningsdal og Aud Halsne.
DUGNAD
Vi er en del av den frivillige sektor i samfunnet.Villighet er kjennetegnet på veldig mange
av de som står på i indremisjonsarbeidet. Gud
velsigne hver og en av dere! I tillegg tror vi
at vårt arbeid setter mennesker i frihet. En
sa nettopp at dugnadsarbeid skaper frihet og
trivsel. Staben av dugnadsfolk og frivillige har
nok økt litt i det siste, men det er alltid plass
til flere. Uansett evner, anlegg og nådegaver er
det alltid plass til flere. «Herre, driv arbeidere
ut til din høst»
ÅRSMØTET 2012
Nesten 80 utsendinger var samlet til årsmøte
i Indremisjonsforbundet i Rogaland på Varhaug
Misjonshus 15. - 17. juni.Vi hadde satset større
på årsmøtehelga dette året enn før, og fikk
merke en sterkere tilstrømning enn de siste
årene. Helga hadde et flott fokus på barn og
familier, og ble til inspirasjon for mange.
Strategiarbeidet fikk mye fokus. Siste del av
forhandlingsmøtet ble organisert som gruppesamtaler for å engasjere flest mulig.Vi fikk
tilbakemeldinger på at det ikke ble gitt godt
nok rom for innspill fra utsendingene til andre
deler av arbeidet.
Generalsekretær Erik Furnes var taler og
forkynte Guds Ords utfordring til oss om å la
oss sende ut til tjeneste for Jesus. Temaet for
årsmøtet var «Her er jeg, send meg!»

FRA ANDRE
I arbeidet prøver vi også å ha god kontakt
med andre kretser og arbeidslag. I 2012 hadde
disse taleroppdrag i ImF-Rogaland: Runar Landro, Johnn R. Hardang, Jørgen Tønnessen, Toralf
Steinsland, Annbjørg Barane, Kåre Eikrem,
Haldis og Asle Reigstad, Thor Einar Skregelid,
Martha Irene Eriksrød og Anne Lise Matre.

Etter valget på årsmøte ble kretsstyret sammensatt slik: Siw Stokkeland, Brusand, Nils
Terje Aarsland,Vigrestad, Magne Wold, Nærbø,
Gabriel Pollestad, Høyland (gjenvalgt), Svein
Ove Særsten, Sandnes (gjenvalgt), Gerd Røyneberg, Sola (ny), Jarle Mong, Tu (ny) og Toralf
Liene,Varhaug, (1. varamedlem). Nils Terje
Aarsland ba kort tid etter om å bli fritatt fra
sitt verv i kretsstyret, noe kretsstyret tok til
etterretning, og lot dermed Toralf Liene ta fast
plass i styret.

FRITIDSFORKYNNERE
Både på leirer, møter, forskjellige arrangement

Barne - og ungdomsrådet fikk denne sammensetning: Øystein Vassbø, Bjerkreim, Anna Aars4

land Vigrestad, Siv Anita Kindervåg, Sirevåg,
Oddbjørn Høyland, Nærbø, (gjenvalgt), Roger
Andre Finstad, Ræge (ny), Marita Midtun, Ræge
(ny), Bodil Skårland, Ogna (ny) og Tor Harald
Håland, Nærbø (1. varamedlem)
Anna Aarsland ba utpå høsten om å bli fritatt
fra sitt verv i barne – og ungdomsrådet og da
fikk Tor Harald Håland fast plass.
Vertskapet i ImF Varhaug gjorde en veldig god
innsats for at alt praktisk skulle være optimalt
for de frammøtte.Veldig mange var involvert
og gjorde sitt til at det var godt å være tilreisende på Varhaug Misjonshus den helga. Barneopplegget var kjempeflott. Maten var skikkelig
god. Helga startet med en flott sangkveld på
fredagen og bød også på en frisk ungdomskonsert på lørdag og konsert søndagskvelden.
Husorkester og forsangere gjorde allsangen til
enda en flott del av helga.

INDREMISJONSDAG PÅ OGNATUN
Årets indremisjonsdag 15. jan. samlet fulle hus
på Ognatun. Det vil si at om lag 200 mennesker var samlet. Johnn R. Hardang talte og
ImF-Brass Bryne spilte. Sterk og klar forkynnelse og man merket at Guds ånd var til stede.
Mange benyttet også muligheten til å kjøpe
middag på Ognatun etter møtet. Det ble ny
omsetningsrekord for middagssalg på Ognatun
med 28.000 kr.
KOMLEDAG MED BASAR
Lørdag 04. februar arrangerte indremisjonene
i Egersund og Bjerkreim den årlige komlebasaren. Salget av komler gikk godt unna begge
steder. I tillegg var det salg av rullelapper i
Egersund og basar på Bjerkreim.
I år var Søgne kristelige Song & jaktlag med
hele dagen. De var med og løfta arrangementet på en fin måte. En god flokk, både i
Egersund og Bjerkreim, la ned et stort arbeid
og gjennomførte en flott og viktig dag. Fra
komlebasaren kom det kr. 88 788 til kretsen.
Hjertelig takk for et flott håndslag til misjonsarbeidet.
INSPIRASJONSHELG FOR KVINNER
Den 27. – 29. jan. var 51 kvinner samlet på
inspirasjonshelg på Ognatun. Det meldes om
mye tårer og mye latter, mange ble inspirerte.
God prat og god forkynning gjennom tale og
sang. Takk til komiteen som tar hånd om helga
på en god måte.
INSPIRASJONSKVELD FOR KVINNER
Mandag 5. mars var om lag 60 kvinner samla
på Bore bedehus til inspirasjonskveld.
Anne Lise Matre talte og Siembra deltok med
sang. En fin kveld der det var godt kjenne fellesskap og få inspirasjon.
KVINNEWEEKEND
Helga 9. – 11. mars var 65 kvinner samlet til
kvinneweekend på Ognatun. Dette året var
det en del nye deltakere, men mange kommer igjen år etter år. En flott helg med god og
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positiv stemning. Takk til komiteen som planla,
ledet og gjennomførte helga på en god måte.

klang, KorBra og ImF-Brass-Bryne deltok med
sang og musikk.

SENIORLEIR
Det ble igjen deltakerrekord for seniorleiren på Ognatun. 12. - 14. juni var 46 spreke
seniorer samla på leir. Kåre Eikrem var taler
og tema for leiren var: «Fattig og rik» Leiren
var prega av godt fellesskap både åndelig og
sosialt, og deltakerne gav klart uttrykk for at
de ønsket å komme tilbake

KRISTENT INTERKULTURELT
ARBEID (KIA)
ImF-Rogaland er en av medlemsorganisasjonene til KIA - Rogaland. I vårt indremisjonsarbeid ønsker vi et større fokus på å integrere
innvandrere. Her kan KIA sitt menighetsnettverk være en god resurs. Mange av våre nye
landsmenn lengter etter et kristent felleskap.

SANG OG MUSIKKHELG
I år igjen var det sang og musikkhelg på
Furutangen i Ryfylke i pinsehelga, 25. - 27. mai.
Aud Karin Kjølvik var med som taler. I tillegg
deltok Halsnøy Musikklag, Havgap, Fjordingane
og Synnøve Aanensen. En stor gjeng med frivillige medhjelpere og komitemedlemmer gjør
en flott innsats som gjør dette til ei festhelg år
etter år.
Johan Halsne leder komiteen og er leirsjef.

ØKONOMIEN
Dette året kom kretsen ut med et underskudd
på 152.000 kr.
Inntektene er 3. 912 692 kr., driftskostnadene
er på 4. 093.739 kr. I tillegg har vi finansinntekter på kr 54.714.
Hovedtrenden i økonomien er at inntektene
gikk ned med 3,1 % i forhold til 2011.
Utgiftene økte med 3,2 % fra 2011 til 2012.
En viktig grunn til nedgangen i inntektene har
vært innsamlingen til nybygget på Ognatun,
noe som er naturlig i en slik byggeprosess.
Det er samtidig gledelig at Ognatun fikk et fint
overskudd på driften.

KVELDSBIBELSKOLE PÅ OGNATUN
Kveldsbibelskolen i 2012 var 28. - 30.august
på Ognatun. Annbjørg Barane var med som
underviser. Temaet for kveldene var «Ført i
pennen av Paulus». Deltakerne fikk god og
nyttig undervisning for kristenlivet. Frammøte
kunne godt vært noe større.
OGNATUNBASAREN
Ny matsal og det fornyede engasjement vi ser
for Ognatun gav seg også utslag i ny rekord
på Ognatunbasaren. Godt salg i loddbøkene
på forhånd og bra oppmøte på basaren førte
til det flotte resultatet på kr. 219 400,- Torgeir
Lauvås hadde andakt og Nærbø musikklag
sang. Takk til Ognatunforeningen på Nærbø
som år etter år gjennomfører denne basaren.
Denne støtte og omsorg er svært viktig for
Ognatun.
FAMILIELEIR
Familieleiren som skulle vært i oktober 2012
fikk så liten påmelding at den ble dessverre
avlyst.
JULEMESSA
Julemessa i 2012 var den 52. messa på rad.
Mye giverglede, innsats og engasjement har
blitt omsatt i penger som i neste omgang er
brukt til misjon, forkynnelse og arbeid for
Guds rike. 2012 ble et høydepunkt igjen i form
av ny innsamlingsrekord da vi passerte 266
000 kr.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 hovedansvaret.
Dette året var Johan Halsne hovedtaler. Jær-

Mange misjonsvenner er med og bærer
arbeidet 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.
STRATEGIARBEIDET
I 2011 satte kretsstyret i gang utarbeidelsen av
en ny strategiplan for kretsen for 2013 -2020.
Dette arbeidet har hatt stort fokus i kretsstyret og har også hatt som målsetting å få med
så mange som mulig på flere viktige samlinger
gjennom 2012.Vi hadde to samlinger i mars
2012 der vi inviterte alle styrer og kontaktpersoner til å møte og involvere seg. Det møtte
færre enn vi hadde håpet på, men samlingene
gav mange gode innspill og tilbakemeldinger
som har vært viktige i arbeidet med den nye
planen. Årsmøtet vårt i juni var også en arena
der strategiplanen ble drøftet. I oktober og
november inviterte kretsstyret til to nye
samlinger. Disse var også gode samlinger der
innspill og samtaler ble viktige for det videre
arbeidet med planen. Arbeidet med ny strategiplan gikk gjennom hele 2012 og resulterte
i et forslag fra kretsstyret på nyåret i 2013
som da ble sendt ut på høring. Planen er nå
lagt fram for årsmøtet i 2013 etter en lang og
grundig prosess.
TAKK
Kretsstyret vil takke alle som har bidratt på

Haugstad Eiendom AS
Postboks 37
4369 Vigrestad
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ulike måter gjennom 2012.
Takk til ansatte, fritidsforkynnere og andaktsholdere, dugnadsfolk, leirledere, forbedere,
givere, sponsorer, styre og komité - medlemmer. Takk til alle samarbeidspartnere, spesielt
god hjelp fra ImF, Bibelskolen og andre kretser.
Takk til deg som kjenner at Gud kaller og
oppmuntrer deg til å stå på videre i hans
tjeneste, og som svarer ja og vil gå.Vi vil takke
alle som har bedt for naboer og venner som
ikke følger Jesus.Vi lengter etter at bønneoppgaven må spre seg og prege oss alle i stadig
større grad. Takk til alle som på en eller annen
måte lever ut de gode nyhetene i sitt nærmiljø.
Gud vil frelse for Rogaland, det er vårt største
takkeemne.
Styret har vært samlet til 9 styremøter og
behandlet 83 saker.
Gabriel Pollestad, formann, Svein Ove Særsten,
nestformann, Siw Olrun Stokkeland, Magne
Wold, Gerd Røyneberg, Toralf Liene, Jarle
Mong, Terje Slettebø (administrasjonsleder) og
Torgeir Lauvås (kretsleder).
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ÅRSMELDING FOR ImF-Ung ROGALAND 2012
Ansatte
Anne Berit Aarsland, Leder for ImF-Ung Rogaland, 100%
Frøydis Fitje Aarsland, Leirkonsulent, Ca 40%
Oddveig Michelle Torland, Barne- og ungdomsarbeider, 60%, til og med juli
Gunhild Malena Oma, Barne- og ungdomsarbeider, 60%, til og med juni
Kari Helen Reime, T2 student, 100%, fra aug
Simen Sirevåg, Innleid i prosjekt

Pit Stop
9.-11. november ble Pit Stop arrangert på Nærbø bedehus. Pit Stop er
et ungdoms- arrangement i samarbeid med ImF Ung sentralt og lokale
ungdomslag. Drømmen er å samle ungdomslag på tvers av kommunegrenser til et arrangement til inspirasjon og opplæring.
Hovedtema dette året var:”Bibelen, aktuell i dag”? Vi hadde seminar, med
tema” Bibel i hverdagen”, ”Grill en kristen”, ”Skapelsen”, og ”Bibelens
autoritet”. Tema for bibeltimen var:” Guds ord kan forandre alt”. Talere
den helgen var Vegard Soltveit, Bjørn Storm Johansen og Tormod Bakkevold. Lørdag kveld hadde vi konsert med Bjerkreim Ungdomskor. Guds
ord ble rikelig sådd disse dagene.Vi hadde nok håpet på flere folk denne
helgen, for vi ser det som verdifullt at ungdommer fra ulike bygder har
sånne åndelige treffpunkt der de også blir bedre kjent med hverandre.

Lagsarbeid
Ved utgangen av 2012 hadde vi 30 barne- og ungdomslag, fordelt slik:
5 Ungdomsforeninger
15 Barnelag
1 Mor og Barn lag
2 Motorklubber
1 Media team
2 Kor
4 Søndagsskoler
22 av disse 30 laga har sendt inn medlemslister for å få frifondmidler,
og 832 unge har betalt medlemskontingent. Kun 16 av disse ønsker
talerhjelp fra oss. Men vi besøker 10 barne- og ungdomslag som ikke er
medlemmer i ImF, men tilknyttet andre organisasjoner. Det er utrolig
kjekt å komme rundt og besøke disse laga.Vi ser at mange av de som
leder disse lagene har stått mange år i tjenesten. De gjør et enormt
viktig arbeid i Guds rike!

T2-studenten
Fra høsten 2012 har Kari Helen Reime hatt praksisplass hos oss i ImFUng/Rogaland. Hun er knyttet opp mot Bildøy bibelsskole sin andreårslinje, der de i løpet av skoleåret 2012/2013 har 15 uker undervisning og
oppfølging, og 22 uker ute i praksis.Vi er godt fornøyd med denne ordningen, og vi vil takke Kari Helen så langt for det hun har bidratt med i
vår sammenheng. Arbeidsoppgavene hennes har vært som for en annen
barne- og ungdomsarbeider her i kretsen. Hun har vært på lagsbesøk,
hatt ansvar for Pit Stop sammen med Simen Sirevåg og Anne Berit Aarsland. Hun har vært på barneleirer og har hatt masse kontorarbeid. Hun
har også hatt ansvar for Ten leiren sammen med ImF Ung teamet. Som
skoleoppgave skrev hun en oppgave om Tenleir.

Frivillige
Det er verdifullt å ha frivillige medarbeidere som er knyttet til arbeidet
vårt.Vi hadde i 2012 6 frivillige forkynnere som hjalp oss med forkynning på barnelag eller/og på leir.Vi hadde 110 frivillige leirledere på
leirene våre. Like viktig er det med alle 21 forbederne vi har for leirene.
Vil rette en stor takk til alle sammen. Må Gud velsigne dere!

ImF Ung Teamet
I ImF-Ung Teamet er det mye spennende som skjer både i barne- og
ungdomsarbeidet. Det hadde aldri vært mulig å drive dette arbeidet
uten god hjelp fra mange frivillige som stiller opp. ImF-Ung Teamet er en
av disse gjengene som har gitt utallige timer i dette arbeidet.
I løpet av 2012 har det som tidligere het BUR, barne- og ungdomsrådet,
blitt erstattet med ImF-Ung Teamet. Dette er et styre på sju, som gjør
sitt beste for å heve kvaliteten på barne- og ungdomsarbeidet som ImFUng Rogaland driver. Fra høsten av ble det vedtatt at ImF-Ung Teamet
skulle dele seg i to, ett barneteam og ett ungdomsteam.
Dette er gjort i tro på at enten en brenner for barnearbeid eller ungdomsarbeid så kan en yte mer og bedre ved å jobbe konkret mot en av
de to gruppene.
Barneteamet har jobbet for å bedre kvaliteten på leirene. Dette er fordi
vi vil at barna skal bli enda bedre kjent med Gud og Jesus gjennom det
som skjer i bibeltimeopplegget. I tillegg så er motto og smågrupper
noe barneteamet jobbet med for å gjennomføre fast på leirene. Her er
det lagt vekt på at ungene skal bli bedre kjent med Bibelen gjennom
gruppearbeid sammen med en leder. Ellers så ønsker barneteamet å
registrere foreldre til alle barna som reiser på leir. Dette er fordi vi vil
invitere foreldrene med på temakvelder, kurs, etc, som kan bevisstgjøre
dem på deres rolle.
Ungdomsteamet drømmer om å være en ressurs for ungdomsarbeidet
som drives i området. Dette kan være i form av å komme og holde en
andakt, arrangere lovsangskurs, eller holde lederseminar under Pit Stop.
I tillegg vil vi gjerne prøve å få til en fast leir for ungdommer fra 8.klasse
og oppover. Denne leiren skal selvfølgelig være for alle, men kanskje
spesielt for de som ikke har ungdomslagsweekend i forsamlingene sine.

Leirer 2011
14 leirer
728 deltakere
23 deltakere på lovsangskurs
Leirer 2012
12 leirer
636 deltakere
Det var fullt med deltakere på alle På leir med mor/far leirene, 2-3 kl.
leirene og 4-5 kl. leirene. 6-7 kl. leiren og tenleiren slet vi med å fylle
opp.Vi måtte dessverre avlyse både en tenleir og familieleiren dette
året pga for få deltakere. Lovsangsweekend hadde vi ikke kapasitet til
å gjennomføre. De fleste leirdeltakerne våre kommer fra Jæren. Liten
og til dels ingen deltakere fra Bjerkreim, Gjesdal, Sandnes, Stavanger
og Ryfylke. Men vi ser stort på de vi kan samle, og vi gleder oss over
hver sjel vi kan fortelle om Jesus til. En ting er sikkert: At uten alle de
frivillige lederne kunne vi ikke hatt leir. Det kreves 10-12 frivillige ledere
utenom de ansatte.Vi prøver å variere i kjønn og alder på disse, men
det er ikke alltid like lett å finne den lederen vi trenger. Det er spesielt
vanskelig å finne voksne nok ledere til 6-7 kl. leirene. Men ved Guds
hjelp har vi ikke måtte avlyse noen leirer enda pga for få ledere. Så det
har som regel ordnet seg til slutt. Gud er god!
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Balanse 2012
Finansielle anleggsmidler
1320 - Lån til ognatun
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

Ungdomsteamet har en drøm om å se små, livsnære fellesskap for
ungdom som kan knytte sammen ulike ungdomsforsamlinger til
happeninger rundt om i kretsen. De har i 2012 jobbet med tenleir,
andre barneleirer, Pit Stop, og drømmene som de har for ImFUngs arbeid i Rogaland. De vil gjerne være til hjelp for ungdomsarbeidet som drives i området, og jobber med å få kontakt med
Ungdomslag i kretsen vår.
ImF Ung teamet har i 2012 bestått av:
Vårsemesteret:
Øystein Vassbø
Oddbjørn Høyland
Siv Anita Kindervåg
Anna Aarsland
Andreas Eggebø
Heidi Tveit Håland
Kretsstyrets representant: Siw Olrun Stokkeland
Høstsemesteret:
Barneteamet:
Bodil Skårland
Roger Andre Finstad
Tor Harald Håland
Ungdomsteamet:
Siv Anita Kindervåg
Marita Midttun Finstad
Øystein Vassbø
Oddbjørn Høyland
Kretsstyrets representant: Jarle Mong

-1 800 472
-1 800 472
-1 800 472

-800 472
-800 472
-800 472

Kortsiktige fordringer
1500 - Samlekonto debitor
Sum kortsiktige fordringer

-16 877
-16 877

-198 380
-198 380

Kortsiktige finansinvesteringer
1810 - Aksjer sambåndet forlag a/s
Sum kortsiktige finansinvesteringer

-10 000
-10 000

-10 000
-10 000

Kontanter bankinskudd o.l.
1900 - Kontanter
1920 - 8220.02.80101 - drift
1921 - 3335.20.68816 - sparebank 1
1925 - 3000.22.51201 - særvilkår
1950 - 8220.02.17000 - skatt
Sum kontanter bankinskudd o.l.
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

Glede og utfordringer
Håper du har sett at vi har mye vi kan glede oss over.Vi har både
gleder og sorger, men jeg vil kalle det for utfordringer.Vi gleder
oss over alle som vil reise på leir, men ser utfordringen i å beholde
de vi mister eller ikke klarer å beholde. Også ungdommene vi ikke
klarer å samle på leir. Men vi gleder oss over alle unge og voksne
som vil være leder på leir. Utfordringen her er å få flere, men også
å lære opp de vi har slik at de kan bli enda mer bevisste forbilder
for barna på leir,
og slik at de selv kan få vokse i tro og kjennskap til Gud.Vi gleder
oss over å se så flott og mangfoldig barne- og ungdomsarbeid i
bygdene ,og vi skulle ønske vi hadde kapasitet til å jobbe mer for å
opprette kontakt med disse, slik at vi kan få være en ressurs for de
i det viktige arbeidet de driver.Vi ser stort på hvor mange familier
som er innom våre lag, våre leirer og vår leirplass, og vi tenker:
hvordan kan vi nå foreldrene til disse med det glade budskap, men
også få bevisstgjøre de på deres påvirkningskraft som foreldre.
Vi gleder oss over ny matsal og nyoppussa møtesal på Ognatun,
og gleder oss til utviklingen videre på leirplassen vår.Vi takker Gud
for at han velsignet oss med en T2 student dette året og takker for
at hun skal fortsette som Barne- og ungdomsarbeider til høsten.
Ber om at Gud må drive ut flere arbeidere til sin høst, for vi ser
at Kretsen, ikke bare lag lokalt, kan få utrettet masse med det mål
å vinne flere for Kristus. Jeg vil rette en stor takk til alle som oppmuntrer oss, ber for oss og støtter arbeidet vårt økonomisk. Takk
også til alle som driver lagsarbeid i bygdene og som oppmuntrer
barna og barnebarna sine til å reise på leir. Takk også til deg som er
ung og reiser på leir eller lag! Fortsett med det! Må Gud velsigne
dere!
- Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus
Kristus! Må Herren Jesu Kristi Far velsigne dere med all Åndens
velsignelse i himmelen (hentet fra Ef. 3. 2-(3

-1 050		
-373 044
-6 725
-384 638
		
-90 696		
-856 153		
-883 030
-2 683 501

-607 333
-1 406
-1 367 394
-77 863
-2 054 051
-2 262 431
-3 062 903

Egenkapital
2050 - Annen egenkapital
2051 - Annen egenkapital regulerbar
Sum egenkapital

1 152 591
1 266 545
2 419 136

1 278 834
1 266 545
2 545 379

Leverandørgjeld
2400 - Samlekonto kreditor
Sum leverandørgjeld

-100 961
-100 961

163 813
163 813

Skattetrekk og andre trekk
2600 - Forskuddstrekk
Sum skattetrekk og andre trekk

90 696
90 696

73 347
73 347

Skyldige offentlige avgifter
2770 - Skyldig arb.g.avgift.
2771 - Skyldig arb.g.avgift feriep.
Sum skyldige offentlige avgifter

65 181		
25 883
91 064

26 985
31 300
58 285

Annen kortsiktig gjeld
2940 - Skyldig feriepenger

183 567

221 989

Sum annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld & egenkapital
Sum balanse

183 567
264 366
2 683 501
0

221 989
517 434
3 062 813
-90

HEIMLOV
Vi har fått melding om at desse misjonsvennene
har fått heimlov i 2012.
Gustava Gaustanes, Bore
Magnar Mathiassen, Vigrestad
Ola Halsne, Halsnøy
Me takkar Gud for det desse fekk vera for
ImF-Rogaland og lyser fred over deira gode minne.

Anne Berit Aarsland
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INNBETALINGER FRA
FORENINGER OG LAG

Fast givertjeneste
med skatte			
fradrag

2012
SOKNDAL
Sokndal indremisjon
Bø kvinneforening
Jøssingfjord kvinneforening
Åmodt kvinneforening
Eia kvinneforening
Sokndal sokn
TOTALT
LUND
Moi indremisjon
Hovsherad indremisjon
Heskestad/Ueland
TOTALT
BJERKREIM
Bjerkreim indremisjon*
Ognedal indremisjon
Vikeså
Bjerkreim kyrkje
TOTALT
EGERSUND
Egersund indremisjon*
Helleland indremisjon
Hellvik
Hellvik Yngres
Slettebø
Helleland Kyrkje
Egersund menighet
TOTALT
HÅ
ImF Brusand, Ogna og Sirevåg
Sirevåg kvinneforening
Brusand kvinneforening
Brusand barnelag
Mattingsdal
Mattingsdal yngres
Matningsdal søndagsskule
ImF Vigrestad
Kvinneforeninga Vigrestad
ImF-Varhaug
Finnmarksforeningen
Nordlys,Varhaug
Lyngen jenteforening
ImF/Nor Nærbø
Høyland indremisjon
Høyland kvinneforening
Høyland ukeslutt
OBS kristelege ungdomslag
Varhaug sokn
Ogna sokneråd
TOTALT
TIME
ImF-Bryne
Saron, eldretreff
Undheim Sokn
Fotland
Lye
Frøyland misjonslag
Eldretreff Frøyland
TOTALT

SISTE INDRE

12.000
22.000
18.000
5.000
16.000
3.344
76 344
0
0
0
0
75.851,50
16.050
0
2.975
94.876,50
73.294,50
2.950
0
130
6.940
0
6.344
93.658,50

2011

2012/2011

5.000
30.387		
20.000
5.000
20.000
2.630
83.017
21.000/18.000
0
35 000
0
35.000

1.200/1.200

63.109
16.001
1.250
3.817
84.177

14.500/14.500

67.439
8.470
1.500
410
7.000		
1. 405
3.344
89.568
23.800/23.800

104.200
36 000
11.000
7.500
27.960
0
0
62.600
74.017.50
18.000

126.000
31.850		
12.500
6.000		
25.200
400
234
45.000		
64.765.50			
28.000

28.100
6.000
0
0
6.000
1.750
0
0
1.945
379.072,50

11.200		
0
16.642,34
1.500		
19.000		
0		
6.130
8.241,50
1.881		
404.544,34 237.000/267.000

18.391
500
0
4.980
14.438
0
810
39. 119

Fast givertjeneste
med skattefradrag

KLEPP
ImF Klepp stajon
Orre indremisjon
Verdalen Yngres og Yngstes
ImF Bore
ImF Kleppe
Klepp sokneråd
Klepp st. bedehus
Bore bedehus
TOTALT

27.684,50
6.955
0
6.127
15.165
6.589
1.340
14.271
78.131,50

SOLA
Salem
Dysjaland indremisjon
Dysjaland kvinneforening
Ræge indremisjon
Tananger indremisjon
Røyneberg
TOTALT

1.900
4.550
8.750
21.578
11.230
6.110
54.118

1.600		
3.600
8.350		
5.150		
8.945
6.372
34.017 27.000/27.000

SANDNES
Lura og Stokka misjonsforening
0
Malmheim
2.790
Riska bedehusforsamling
44.981
Søskenringen, Hommersåk
41.500
Lauvås misjonslag
13.887
Sviland bedehus
800
TOTALT
103.958

2.510
1.755		
46.020			
57.000			
17.375
0
124.660 50.400/50.400

HALSNØY
Halsnøy indremisjon
Halsnøy kvinneforening
TOTALT

0
0
0

23.659,50
7.065
5.000			
9.110
30.000
0
3.500
0
78.334,50 63.000/66.600

8.397		
18.700		
27.097 22.800/22.800

ANDRE
Vedavågen
Talje
Kvitsøy
Tau
Frafjord
Randøy, Øye
Rennesøy
Åkrehamn bedehus
Sunde bedehus
Sjernarøy Sokn
TOTALT

50.184
10.550
7.366,50		
4.050
4.500		
45.443,80
20.772		
0
2.100
0
5.250
1.500
3.655
10.000
0
2.150
0
5.190
0
129.067,80
43.643,50 20.100//21.900
			
FORENINGSGAVER TOTALT
1.035.272
1.041.998***
FAST GIVERTJENESTE MED SKATTEFRADRAG TOTALT
566.000/570.200**
*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

10.739			
0
5.998,50		
2.530			
16.051,50
2.620		
0
37.939 64.200/57.000
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RESULTAT		
Indremisjonsforbundet i Rogaland 2012
Salgsinntekt

3100 - LØNNSREFUSJON
3101 - LØNNSREFUSJON ANDRE
3120 - INNTEKTER SISTE INDRE
3125 - ANNONSESALG
3130 - BOKSALG
3200 - EGNE ARRANGEMENT
3201 - LEIRKLUBB
3400 - TILSKUDD
ROGALAND FYLKESKOMMUNE
SUM SALGSINNTEKT

ANNEN DRIFTSINNTEKT
3710 - GAVEINNTEKTER
3711 - VÅRGAVER
3713 - HAUSTOFFER
3715 - VINTERGAVER
3716 - JULEGAVER
3718 - Årsmøtegaver
3720 - FORENINGSGAVER
3740 - FAST GIVERTJENESTE
3750 - KOLLEKTER
3755 - VINTERBASAR
3760 - JULEMESSE
3790 - ANDRE GAVER/INNTEKTER
3795 - Minnegåver/Testamentarisk
3950 - MOMSREFUSJON
Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT

2012

-635 700
-87 288
-72 850
-118 400
-24 541
-613 509
-2 988

-88 494
-1 600 580

-52 916
-1 608 191

DRIFTSINNTEKTER
-3 912 692
LØNNSKOSTNAD
5000 - LØNN TIL ANSATTE
1 734 453
5001 - HONORAR
1 200
5010 - FERIEPENGER
183 567
5110 - TELEFONGODTGJØRELSE
9 911
5210 - FRI TELEFON
2 544
5250 - PERSONALFORSIKRINGER
48 701
5400 - ARBEIDSGIVERAVGIFT
253 739
5410 - ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP.
25 883
5420 - INNBERETNINGSPL.
PENSJONSKOSTN.
96 347
5510 - ANDRE LØNNINGER
130 923
5800 - REFUSJON AV SYKEPENGER
-72 579
5801 - MOTKONTO REF. SYKEPENGER
-72 579
5802 - MOTKONTO REF. SYKEPENGER
72 579
5920 - YRKESSKADEFORSIKRING
10 678
Sum LØNNSKOSTNAD
2 412 146

ANNEN DRIFTSKOSTNAD
6300 - LEIE LOKALER
6540 - KONTORUTSTYR
6700 - REVISJONSHONORAR
6710 - REGNSKAPSFØRING
6715 - MISJONSTILSKUDD
6800 - KONTORREKVISITA
6805 - Kopimaskin
6810 - EDB OG BREIBAND
6820 - LEIRBLADET
6830 - UTGIFTER SISTE INDRE
6850 - ANNONSER OG REKLAME
6860 - KURS- OG MØTEUTGIFTER
6865 - EGNE ARRANGEMENT
6900 - TELEFON
6940 - PORTO
6995 - BLOMSTER/GAVER
7100 - BILGODTGJØRELSE
OPPGAVEPLIKTIG
7140 - REISEKOSTN.IKKE
OPPGAVEPLIKTIG
7300 - SALGSKOSTNADER
7500 - FORSIKRINGSPREMIER
7510 - FORSIKRINGSPREMIE

2011

-530 815
-128 230
-106 675
-118 100
-23 495
-588 271
-16 500

-18 535
-14 850
-38 200
-38 550
-58 700
-31 350
-945 504
-615 416
-161 703
-88 788
-184 784
-22 436
-20 850
-110 996
-2 312 113

7790 - ANDRE KOSTNADER
7791 - Andre kostnader-Personalet
7900 - GAVER TIL ANDRE
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD
SUM DRIFTSKOSTNADER
Sum DRIFTSRESULTAT

33 734
8 180
25 000
1 681 594
4 093 739
181 047

25 000
1 664 863
3 966 725
-74 833

-22 714
-32 000
-54 714

-62 518
-16 000
-78 518

126 333
126 333

900
900
-152 451
-152 451

-126 243
-126 243

152 361
152 361

ANNEN RENTEINNTEKT
8040 - Renteinntekter
8050 - ANDRE RENTEINNTEKTER
Sum ANNEN RENTEINNTEKT

ANNEN RENTEKOSTNAD

8140 - Rentekostnader		
Sum ANNEN RENTEKOSTNAD
Sum ORDINÆRT RESULTAT
Sum ÅRSRESULTAT
OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL
8960 - OVERF. ANNEN EGENKAPITAL
Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL

-122 567
-24 100
-84 450

25 731

-49 750
-942 497
-596 461
-177 069
-87 501
-166 388
-37 826

VALG

-106 208
-2 433 367

Kandidater til krinsstyret

-4 041 557
1 838 418
6 200
221 989
6 837

Siw Olrun Stokkeland (47) Brusand

Har vært med i kretsstyret de 4 siste årene. Aktiv i arbeidet på Brusand bedehus. Med i barnearbeidet lokalt.

27 023
244 475
31 300

Toralf Liene (35), Varhaug.

Arbeider i Aker Solution i Jåttåvågen. Har vært 1. vara til kretsstyret
siste året og møtt fast i styret. Aktiv i arbeidet til ImF-Varhaug.

69 655
81 142
-238 399
-238 399
238 399

Tarald Gudmestad (54), Høyland
Aktiv i ImF/Nor forsamlingen på Nærbø

Loyd Jarle Hetland (32), Bryne
Aktiv i Bedhuskirken på Saron.

2 301 862

85 750
17 893
18 750
8 728
316 800
22 166
18 329
65 492
34 084
104 050
63 197
15 669
618 975
8 935
78 177
4 395

82 746
4 312
20 000
17 900
324 012
36 373
10 867
98 105
26 276
95 200
63 060
42 089
580 696
7 958
69 001
5 513

53 351

63 295

49 789
22 869
2 405
4 877

37 753
21 595
2 332
5 050

Rolf Gunnar Husveg(43), Riska

Arbeider som leder for produsenttjenesten hos Fatland. Har vært
med i ledelsen på Riska bedehus siden 1996.

Kandidatar til ImF-Ung teamet
Tor Harald Håland

Han er 26 år, bur på Nærbø og er nestleder på Expert Nærbø
Har vært med i ImF-Ung teamet de to siste årene. Er med i leirarbeidet på Ognatun som leirsjef og leirleder.

Maren Eline Austbø

Bur på Brusand, 16 år, og skal begynne på Tryggheim, studiespesialisering, til høsten.
Jobber på kjøkken på Ognatun, Aktiv i Ogna Brusand og Sirevåg
Kristne ungdomslag.

Linn Marthe Fikstvedt

Bor på Ogna og er 17 år.
Hun går nå på Barn og Ungdom på Tryggheim. Skal gå på Påbygg på
Tryggheim til høsten.
9
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Fred

Sølve Salte
Runar Landro
Koret “Abraham”
Opplegg for hele fam

SISTE INDRE

SMØTET ImF ROGALAND 2013

dheim Arena, Sandnes 25.-26. mai

milien!

SISTE INDRE
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Innsamlingsbarometer til

Ognatun-utbyggingen
Vi skal samle inn 5 mill.
Vi har samla inn
kr. 3.919.104,- pr. 08. 02. 2013.
Kontonr: 3000 23 88231

5 mill

4 mill

kr 3919104,-

3 mill

2 mill

Grude Gartneri
Brekkeveien 18
4353 Klepp Stasjon

Bryne:		
Postboks 430, 4349 Bryne
Tlf.: 51 48 24 49
bryne@bokogmedia.no

Telefon: 51 77 82 00
E-mail: post@bryneror.no
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Nærbø:
Postboks 143, 4367 Nærbø
Tlf.: 51 43 46 55
narbo@bokogmedia.no
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LEIRER PÅ OGNATUN SOMMEREN 2013
Sommarleir 1
Sommarleir 2
Sommarleir 3
Tenleir

6.-7. kl
2.-3. kl
4.-5. kl
frå 8. kl

31 mai-02. juni
07.-09. juni			
14.-16. juni		
20.-22. sept.

Du kan melde deg på pr. post, e-post
eller telefon. Maks 5 pers. pr. påmelding.
Merk henvendelsen med: LEIRPÅMELDING.
Vi trenger navn, full adresse, fødselsdato og tlf.
nr. på forelder/foresatte. (helst mobil nr.)
Etter påmeldingsdatoen trekker vi vilkårlig
hvem som får bli med på leir.Vi sender brev
for å fortelle om du har fått plass eller ikke,
derfor er det viktig at vi får full adresse på alle
personene dere melder på. Oppgi en kontaktperson for gruppa, slik at vi kan gi beskjed
dersom du ikke har fått plass på leir. Gi gjerne
beskjed hvem du ønsker å ligge på rom med.

Påm. frist 13. mai.
Påm. frist 20. mai.
Påm. frist 27. mai
Påm. frist 2. sept.

Meld deg på:
Vår hjemmeside: www.imf.no/rogaland
Post adressen er: ImF – Rogaland, Ognatun,
Ogna, 4364 Sirevåg
Mail adresse: rogaland@imf.no
Tlf: 51 79 38 80
Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på.
Kontortid: Mandag – fredag fra kl 09.00-15.00
Barn/Ungdom med funksjonshemming som
trenger assistanse til personlig hygiene/ADL
skal ha med egen assistent.

Pål Hatteland AS
Entreprenør
Mob 99278710

Pris: 575 kr.
Pris: 680 kr
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Årsmelding for Ognatun 2012
Arbeidsåret 2012 har vore eit
jubelår for Ognatun. Matbygget med nytt kjøkken og stor og
tenleg matsal, vart bygd og tatt i
bruk. Laurdag 18. aug vart bygget
innvia med stor festkveld der om
lag 230 personar deltok. Misjonsvennene gleda seg over at vårt
misjonssenter blir fornya og utvikla slik at det er rusta for framtida. Vi trur vi nå har eit anlegg
som i mange år framover vil bety
mykje for barn og ungdom.
I året som ligg bak oss har Ognatun vore
utleidd dei fleste helgene. Gjestene gjev
uttrykk for at det er både fint, reint og
triveleg på leirstaden vår, - og vi legg ikkje
skjul på at vi er stolte over anlegget.
Det vert stadig arbeidd for å få auka utnytting av Ognatun. Siste året har spesielt
omfanget av catering - verksemda auka
betydeleg.Vi får og stadig meir spørsmål
etter utleige av anlegget til private selskap.
Dette er ei utvikling vi er svært glade for.
Omsetninga for 2012 har auka med ca.
14% samanlikna med året før.
Arrangementa dette året har vore:
Inspirasjonshelg for kvinner, kvinne weekend, Indremisjonsdag, onsdagskafè (4
dagar) leiarsamlingar og leirar. Ognatun
har dessutan vore utleigd til lagsweekendar, skuleklassar, årsmøter, konfirmasjonar,
bryllaup, åremålsdagar, pensjonistturar,
kveldsturar, foreiningssamlingar, styremøter, julebord, kurs og seminar m.m..
Det har vore bra søkning til leirane.
Mange gjev utrykk for at leirverksemda
på Ognatun er noko av det største og
viktigaste i arbeidet til ImF Rogaland. Takk
til ImF-Ung Rogaland som organiserer
dette arbeidet og takk til alle leirleiarar,
medhjelparar på kjøkken og all anna hjelp
i leirarbeidet.
Aquaklubben som held til på Ognatun
gjer eitt godt arbeid for ungdomen og
samlar framleis ein del unge. Nærmiljøanlegget ved Helgåvatnet som klubben har
opparbeidd, er vel nytta i samband med
eigne arrangement så vel som ved utleige
av Ognatun.

Ognatunforeninga på Nærbø betyr mykje
for leirstaden vår. Deira trufaste arbeid
er til stor glede og oppmuntring både
for styret og dei tilsette. Basaren dette
året gav kr. 219 400,- til Ognatun. Dette
er kjærkomne pengar til Ognatun. Styret
vil takke alle som har vore med og støtta
opp om basaren dette året også. Takk til
loddseljarar og alle som har kjøpt lodd.
Hjarteleg takk til Ognatunforeininga, og
Guds signing i arbeidet vidare.
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 born og ungdom.
Vi merkar omsut for Ognatun på mange
måtar: Mange gjer eit stort arbeid i form
av dugnad, 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.Vi vil også
takke innsamlingskomiteen og alle dei får
med seg til å arbeide med oppgåver som
gir pengar til å betale den nye matsalen.
Det er til stor inspirasjon i arbeidet for
Ognatun si framtid. Hjarteleg takk til alle!
Det er vårt ynskje at Ognatun framleis
må vera ein misjons- og
kraftstasjon der born og vaksne kan få eit
møte med frelsaren Jesus Kristus. Gjen-

Bedriftsveien 35 - 4353 Klepp Stasjon
tlf.: 51 78 98 50

nom arbeidet på Ognatun er det naturleg
å tenkja på noko Jesus sjølv sa i Matt.
25,40b: «Alt de gjorde mot ein av desse
minste brørne mine, det gjorde de mot
meg.»
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 13 faste, timeløna medarbeidarar i oppgåver med kjøkken og reinhald.
Desse utgjer til saman ca. 5,5 årsverk. I
tillegg har vi løna nokre skuleungdomar i
dei mest hektiske periodane.
Administrasjonsleiar i krinsen, Terje Slettebø, har dette året hatt 10 % stilling på
Ognatun for å avlasta med administrative
oppgåver, dette er ei ordning som har
vore til god hjelp.
Vi har også dette året vore skåna frå
personskader 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.
Tove Braut, avdelingsleiar
Odd Narve Grude, styreformann

Tlf.: 464 22 022
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BALANSE PR. 31.12.

NOTER 2012 TIL OGNATUN
UNGDOMSSENTER 				

				

Note
2012		
2011
EIENDELER						
Anleggsmidler
Ognatun, gammelt		
264 535 		 331 200
Ognatun nytt		
739 800 		 739 800
Tilbygg kjøkken		
43 315
Utebelysning		
27 800
37 900
Mir stablestoler				
Kontor/adm overf. Fra IMF
772 972 		 824 472
Nybygg		
337 990 		 367 990
Opparbeidelse utendørsanlegg
459 400 		 528 300
Teknisk utstyr nytt kjøkken
173 100 		
Inventar nytt kjøkken		
541 614 		
Fordamper				
1 445
Kombidamper		
38 800
54 800
Div. lekeapparat			
1 351
Nybygg Nordvest		
7 329 501 		 593 217
Brødskjæremaskin		
13 500 		 19 300
Sum anleggsmidler
3
10 699 012 		3 543 090

Org.nr. 971 440 279

Note 1 - Spesifikasjon av inntekter				
		
DRIFTSINNTEKTER					
2012
2011
Servering avg.pliktig		
		
1 567 748 1 394 546
Kiosk avg.pliktig		
		
74 022
86 046
Diverse salgsinntekter v/utleie
		
2 717 		
Servering (eier arr.)		
		
249 421
236 407
Kostpenger fra leirdeltakere			
		
Utleie rom internat (kr.arr.)		
261 063
273 312
Utleie rom internat 		
1 024 716 1 008 169
Basarinntekter		
		
226 570
192 700
Gaveinntekter, jfr note 10		
262 421
175 709
Kollekter			
30 073
38 620
Loppemarked		
		
28 800
5 495
Utlodning			
20 455
7 390
Gevinst salg anleggsmidler		
			
Annet			
39 848
20 342
Avbestillingsgebyr		
4 500 		
								
Sum inntekter		
3 792 354 		
3 438 736
			
Note 2 - Ansatte, godtgjørelser m.v.					
Lønninger			
1 594 672 1 429 915
Arbeidsgiveravgift		
232 688
206 491
Andre lønnskostnader		
75 058
84 914
Sum lønnskostnader		
		
1 902 418 1 721 320
Antall årsverk					
4
4		
Kostnadsført revisjonshonorar
		
23 000
28 000
			
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning, og har inngått avtale
om dette som tilfredstiller kravene i loven.					
		
							
Note 3 - Driftsmidler							

Omløpsmidler					
Varebeholdning
6
43 200 		 42 800
Kunder		
79 125 		 53 880
Til gode mva				 32 194
Kasse, bank
4
1 612 334 		3 720 443
Sum omløpsmidler		

1 734 659 		3 849 317

SUM EIENDELER		

12 433 671 		7 392 407

GJELD OG EGENKAPITAL					
Egenkapital					
Kapital 01.01		
5 607 979 		4 905 570
Utbyggingsfond Ognatun		
38 000 		 38 000
Årsresultat		
1 151 916
702 409
Kapital 31.12
7
6 797 895 		5 645 979

			
Utendørs
Fast tek.
Bygninger
Inventar
anlegg
utstyr
Sum
Anskaffelseskostnad pr. 01.01. 4 221 163
321 454
832 435
5 375 052
Tilgang i året
6 810 320
580 301
179 051
7 569 672
Avgang i året							
Mottatt gaver								
Anskaffelseskostnad pr. 31.12. 11 031 483
901 755
832 435
179 051
12 944 724
Samlede avskrivninger pr. 31.12. 1 586 686
302 341
350 734
5 951
2 245 712
Balanseført verdi pr. 31.12.
9 444 797
599 414
481 701
173 100
10 699 012
Årets ordinære avskrivning
265 516
63 283
79 000
5 951
413 750
Prosentsats for avskrivning
5-10 %
15-30%
10 %
10 %		

Langsiktig gjeld					
Uopptjent inntekt		
18 500 		 22 200
Langsiktig lån
5
5 000 472 		 800 472
Sum langsiktig gjeld		

5 018 972 		 822 672

Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk, arb.g.avg.
Skyldig merverdiavgift		
Skyldige feriepenger		
Annen kortsiktig gjeld		

115 884 		 519 201
116 388 		 100 597
11 705 		
174 371 		 152 742
198 456 		 151 216

Sum kortsiktig gjeld		

616 804 		 923 756

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

Note 4 - Bundne bankinnskudd						
Pr 31.12.2012 hadde selskapet bundne skattetrekksmidler med
kr 46 804. Skyldig skattetrekk 31.12.2012 utgjorde kr 48 496.		
				
Noter til Ognatun Ungdomssenter, side 2				
Note 5 - Langsiktig gjeld							
Sparebank +		
3 200 000 				
IMF Rogaland		
1 800 472 				
Langsiktig gjeld 31.12.12
5 000 472 				
Gjeld som forfaller etter 31.12.16 5 000 472 				
		
Note 6 - Varelager							
Selskapet varelager er vurdert til innkjøpspris.					

12 433 671 		7 392 407

					
Varelager		
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2012
43 200

2011
42 800
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Note 7 - Egenkapital							
Egenkapital 01.01.
			
3 289 829 			
Årets gaver utbyggingsfond
		
3 429 249 			
Årets resultat
			
78 817 			
Egenkapital 31.12.
			
6 797 895 			
				
Note 8 - Regnskapsprinsipper					
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, med unntak
for inntektsføring av gaver som er øremerket nybygg. Gaver til nybygg er
inntektsført i det år gaven mottas.				
Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger valgadgang.			
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester
inntektsføres etter hvert som de leveres.
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
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på leveringstidspunktet.			
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste anskaffelseskost etter
FIFO-prinsippet og virkelig verdi.		
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag
for avsetning til forventet tap. 		
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de
enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en
uspesifisert avsetning for å dekke antatte tap.			
Langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter løpende avregning
med fortjeneste metoden.		
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall
som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når
grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.			
					
Note 9 - Gaver til nybygg							
Gaver til nybygg inntektsføres i det år gaven mottas. 			
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RESULTATREGNSKAP FOR 2012
DRIFTSINNTEKTER
Note
2012
2011
Inntekter Ognatun
(spesifisert vedlegg)
1
3 792 353
3 438 736
Kommunalt tillskudd		
205 548
58 482
Sum driftsinntekter		
3 997 901
3 497 218
					
DRIFTSKOSTNADER					
Varekjøp		
755 707
580 010
Lønninger
2
1 902 418
1 721 320
Andre driftskostnader
2
776 434
625 392
Avskrivninger
3
413 750
331 048
Sum driftskostnader		
3 848 309
3 257 770
					
DRIFTSRESULTAT		
149 592
239 448
FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER				
Renteinntekter		
57 248
71 058
Rentekostnader
5
128 023
28 312
Netto finanskostnader		
70 775
(42 746)
ORDINÆRT RESULTAT		
78 817
282 194
Gaver til Nybygg
9
1 073 099
420 215
					
Årets resultat		
1 151 916
702 409

Spesifikasjon av andre
driftskostnader

2011
2010
2012
Vann/renovasjon
28884
30246
32596
Lys og varme
165072
208817
183217
Leie av lokaler				
Renhold
27163
26175
18560
Lyspærer/toalettpapir/andre
kostnader lokalet
719
12533
10497
Blomster og pynt
5516
2401
5024
Servietter, lys, div
19610
9047
22826
Kjøp/vedl.hold innventar,
mask. andre driftsm.
15651
23988
40866
Vaktmestertjenester				
Utg.ført arb. klær
490
8228
Utg. ført småansk.
812
2206
708
Rekvisita
22196
6554
29965
Siviltjeneste
70250
EDB-utg
24131
16308
33129
Vedlikehold
51905
55835
89794
Revisjonshonorar
29890
30958
24552
Regnskapshonorar
68941
92790
62869
Div. andre honorar		
7339
Kjøkkenutstyr/bestikk
12195
18725
31992
Representasjon m/fradrag
3742
+125
+2280
Kontingent u/fradrag
0
0
0
Kostnader bankterminal
410
5352
1703
Kontorrekvisita
8596
8563
8173
Aviser, tidsskr. bøker
3897
2568
2865
Møter, kurs, oppdatering
6282
6000
Div. andre kontorkostn/
adm. kostnader.
1300
2906
Telefon/mobil
15017
8526
9164
Internett/Bredbånd
16781
11140
22500
Porto
9594
9275
8476
Km. godtgj.		
109
2644
Reiseutg.
4621
1232
Annonser
14301
27271
44861
Andre driftsmaterialer
1229
1010
1929
Servicekostnader
11702
11702
Forsikringer
42786
42960
53555
Div. andre kostn.
8824
9453
13702
Ikke fradragsber. utgifter
557
550
4813
Bank –og kortgebyr
3102
1866
5115
Div. spesielle kostnader
22
350
246
625391
767155
776427

Startar innsamling-sonen fekk nytt liv
Åse Bente Høivik Nielsen på
Nærbø ynskjer å starte innsamling til Bibelskulen på Bildøy.
Ho gjer dette i takknemlegheit
til skulen der sonen Tor Ådne
fekk hjelp til å koma ut av sitt
stoffmisbruk, kom til tru på Jesus
og fekk eit heilt nytt liv.

Tekst og foto Terje Slettebø
Det er eit sterk vitnemål om forbøn, kjærleik frå Gud og menneske Tor Ådne Nielsen
(21) frå Nærbø kan fortelja når han fortel
om sin veg frå stoffmisbruker til eit nytt liv. I
dag vitnar han om eit liv fylt av Gud og hans
kjærleik. At han får leva i at Guds nåde er ny
kvar dag.

Ny livsstil
-Eg har innsett at eg er ein syndar som trenger
Jesus kvar dag. Nå har eg fått andre verdiar og
interesser i livet. Det som før var viktig betyr
ikkje noko lenger, nå har eg fått ein ny livstil
som kristen, fortel Tor Ådne på ein stille og
overbevisande måtte.

Gje tilbake
No vil Åse Bente og mannen Kjell Aage gjerne
gje noko tilbake til Bibelskulen på Bildøy i
takknemlegheit over kva skulen har betydd
for sonen. Dei les i Sambåndet tidlegare i vår
om dei økonomiske utfordringane som skulen
har, i samband med oppussing og vedlikehald,
og bestemte seg for at dette må vi gjera noko
med. Dei vil nå gje kr. 3000 til Bibelskulen i år
og dei neste 4 åra.
-Bibelskulen på Bildøy er ein skule kristen
Norge vil ha.Vi må stå samla om å støtta opp
om økonomien og eg utfordrar både foreiningar og einskildpersonar til å setja av 15 000
til Bildøy dei neste 5 åra. Folk kan sjølv velja
om ein vil gje dette i eit eingongsbeløp, eller
dele det opp i år og månader, seier ei ivrig
Åse Bente Høyvik Nielsen. Og ho oppfordrar
folk til å ta kontakt med Bibelskulen så fort
som mogleg for å få registrert sin støtte til
aksjonen.
-Eg er veldig takksam til Bibelskulen på Bildøy
og eg vil gleda meg stort over alle som tek
denne opp fordringa på alvor og slik støttar
opp om skulen, seier ei takksam mor.

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

Åse Bente Høivik Nilsen og sonen Tor Ådne håpar på stor respons på innsamlinga.
Dobbeltliv
Vi skal ikkje gå meir enn tre år tilbake før
situasjonen var ein heilt annan for familien
Nielsen på Nærbø. Sommaren 2010 er livet
til Tor Ådne blitt svært vanskeleg. Han levde
eit dobbelt-liv. Eit heima hjå foreldra og på
arbeidsplassen der han gjekk i lære som
tømrar. Eit anna liv og ei anna maske når han
var ute med vennene. Livet var anspent og fult
av stress.
-Eg prøvde hasj då eg gjekk på ungdomsskulen,
og så byrja eg å trena mykje, trening vart ein
livsstil, og det handla mykje om å få status. Det
vart bruk av ulovlege preparantar som anabole steroidar og tablettar. Dette saman med
bruk av forskjellige narkotiske middel førte
til at livet gjekk rask nedover. Eg vart ustabil,
dyster, sint, deprimert, fekk angst og veldig
egoistisk, fortel Tor Ådne.

- Sjølvbiletet vart stadig dårlegare, eg brukte
narkotika for å få hjelp mot dei psykiske problema. Eg vart paranoid og kunne ikkje vera
saman med folk i store samanhengar.

Omfattande rusproblem
Åse Bente fortel om ei vanskeleg tid. Tor Ådne
klarte å skjula bruken av narkotika i 3-4 år
for foreldra.Vi skjøna at noko var gale og var
bekymra.
-Ei helg var Tor Ådne borte heile helga og kom
ikkje heim før på søndagskvelden. Då fekk
eg kontakt med han og fekk lov til å koma
og henta han. I bilen fortalde han at han var
langt nede og tenkte på å ta sitt eige liv. Dette
gjentok han fleire gonger heime også, og vi
måtte passa på han heile tida. Det enda med
at han vart innlagt på psykiatrisk avdeling på
sjukehuset for ei natt. Der vart det avdekka

GM-offshore
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at Tor Ådne hadde eit omfattande rusproblem,
fortel Åse Bente.

Mykje bøn
Første veka etter denne avsløringa ville ikkje
Tor Ådne bu heima, men etter ei tid flytta han
heim og var heime stykkevis og delt – han
sov og var vekke fleir døgn før han kom heim
igjen. Ein dag gjekk Åse Bente ned på rommet til sonen og spurte om han verkeleg ville
øydeleggja livet på dette. Svaret ho fekk var
vondt og brutalt;-Satan har skreve melding på
veggen til meg. Ho spurte om lov til å be for
han der på rommet, men det fekk ho ikkje.
Det vart mykje bøn i denne tida. Familien
sendte melding til mange og bad om forbøn.
Dei hadde bønnemøte i stova (når dei ikkje
fekk be på rommet til Tor Ådne) Dei bad
om at Satan måtte gå, at Tor Ådne måtte bli
rusfri og at han måtte kristen. Tor Ådne har i
ettertid fortalt at etter bønnemøte i stova blei
Satan borte.

Vendepunktet
Det er inn i denne situasjonen at ein kamerat
av Tor Ådne ringer og vil ha han med eit år på
Bibelskulen på Bildøy. Første reaksjonen var
at dette var absolutt ikkje aktuelt for han. Han
var motstandar av alt kristeleg arbeid. Men på
denne tida var han så nedbroten at etter ei
veke med telefoner og SMS frå kameraten sa
han ja til å begynna på Bildøy.
Nå var det sommar og ferietid, familien
Nielsen hadde planlagt ei ferieveke i Bulgaria,
og Tor Ådne skulle vera med. Kvelden før
dei skulle reisa drog han ut på fest. Mora
fekk henta han heim etter ein time, og dagen
etter drog han i lag med familien til Bulgaria.
Han hadde ikkje med seg stoff, og dei klarte
å skjerma han medan dei var på feireopphaldet slik at han ikkje vart freista til å kjøpa
narkotika.

Rusfri
Korleis var denne ferieturen Tor Ådne?
-Det eg huskar er at eg låg med krampar og
abstinens! Men frå og med denne ferieturen
starta eit nytt liv, og det er eg veldig glad for,
seier han stille.
Tilbake frå ferieturen var det viktig å skjerma
Tor Ådne frå kameratane og miljøet på
Nærbø.
Han flytta inn til besteforeldra i Ryfylke. Samtidig tok Åse Bente kontakt med Bibelskulen
på Bildøy og spurte om det var mogleg at Tor
Ådne kunne få begynna der.
-Vi spela med opne kort om korleis situasjonen for Tor Ådne var, tenkte i vårt stille at
evangeliesenteret var meir aktuelt enn Bibelskulen på Bildøy, men han fekk plass på Bildøy,
noko som var svært raust av Bildøy og som er
eg veldig takknemleg for, seier Åse Bente.

Tor Ådne fekk eit nytt liv gjennom skuleåra på
Bildøy.

Kjærleik og omsorg
Første tida på Bibelskulen var tøff for Tor
Ådne, Han kjente på freistinga til å venda
tilbake til stoffmisbruket, samtidig vart han
møtt av varme, omsorg og kjærleik på skulen,
og dette gjorde noko med han. Han vart fylt
med noko nytt. Han fekk ein ny start, ein ny
identitet. Han ba mykje om å bli kvitt suget
etter narkotika i denne tida. Ein prosess starta,
det var vanskeleg for Tor Ådne og tru på noko
han ikkje kunne sjå konkret. Han ville ikkje tru
på noko som ikkje var sant. Han prøvde Gud
og Bibelen, bad mykje og fekk bønnesvar. Han
bad konkret om at Gud måtte ta bort hans
harde hjarta av stein og gje han eit nytt hjarta
av kjøtt og blod med følelsar. Han møtte Guds
kjærleik, vart født på nytt, og fekk ein ro og
fred som han ikkje hådde hatt før.

To år på Bildøy
Første året gjekk Tor Ådne på Film og TV linja
på Bildøy. Når skuleåret var over fekk han
lyst til å ta eit år til på Bibelskulen. Andre året
gjekk han på Disippel. Denne vinteren går
Tor Ådne på Nordborg vidaregåande skule på
Finnsnes. Der likar han seg også godt og har
mellom anna vore med og starta opp KRIK-lag.

Bildøy Bibelskule
Det var godt for foreldra å merka at Tor Ådne
trivast på Bildøy. Dei merka at han hadde
det godt. Dei kan ikkje få fulltakka skulen for
måten dei tok imot Tor Ådne på.
-Gjennom tida på Bildøy fekk han eit nytt liv,
våre tre bønne-emnar vart oppfylt, Bibelskulen
på Bildøy vil alltid bety noko spesielt for oss,
seier ei rørt og takknmeleg mor.
Nå håpar ho inderleg at dette initiativet kan
tilføra skulen mykje økonomiske midlar. Tor
Ådne er einige.
-Kan mi» historie» føre til noko positivt for
Bildøy er det veldig fint. Eg er eit konkret
eksempel på kva eit år på skulen kan bety. Gud
betyr alt for meg no. Det håper eg andre også
må få oppleva gjennom eit år på Bildøy.Vi trenger ein god og opprusta skule, så støtt skulen
økonomisk, understrekar mor og son i lag.

Vigdel Engineering AS
Telefon 46 41 18 19
Egil@vigdelengineering.no
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Seniorleir
”Vi over 60 på
Ognatun”

11.-13. juni.
Taler: Martha Irene Eriksrød
Tema: Hverdagskristen
Sangkrefter: Magna og Tor
Helge Undheim,
Egersund Musikklag og
«De syngende bestemødre»
Temasamlinger
Vertskap:
Judith og Harald Nærland
Åse og Rasmus Pollestad
Aud Torunn Nesvåg
Pris kr. 1.590 med oppreidd
seng.
Kr 1990 for einerom
(begrensa antall rom)
Påmelding til ImF-Rogaland
tlf. 51 79 38 80,
e-post:rogaland@imf.no.
Frist 31 mai

B-BLAD
PROGRAM

Returadresse:
Ognatun
4364 Sirevåg

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

Kl 11.30 Forhandlingsmøte starter i hovedsal.

3)

Årsmelding 2012

Kl 13.00-14.00
Lunsj

4)

Rekneskap 2012

5)

Val av 3 styremedlemmer for 2 år.
Ikkje på val: Gabriel Pollestad, Svein Ove Særsten,
Jarle Mong og Gerd Røyneberg
Forslag frå valnemnda: Siw Stokkeland (gjenvalg), Lloyd
Jarle Hetland, Toralf Liene, Tarald Gudmestad
og Rolf Gunnar Husveg.

6)

Val av 3 medlemmer, for 2 år, til ImF-Ung teamet
Ikkje på val: Oddbjørn Høyland, Roger Andre Finstad,
Marita Midtun Finstad og Bodil Skårland.
Forslag frå valnemnda: Maren Eline Austbø,
Tor Harald Håland, Linn Marthe Fikstvedt.

7)

Val av 2 medlemmer for 2 år til valnemnda:
I valnemnda frå før: Gudrun Austbø,
Svein Arne Fasseland og Aud Halsne.
Forslag frå krinsstyret: Aud Torunn Nesvåg,
Lars Tønnesen, og Rasmus Pollestad.

8)

Val av revisor
Ola Horve

9)

Stad for neste årsmøte
ImF/Nor Nærbø inviterer oss til Nærbø Bedehus

LØRDAG:
Kl 10.00
Årsmøtet starter i hovedsalen
Fortsetter med barneopplegg for de ulike aldersgrupper og
bibeltime for de voksne ved Per Åge Berge. Forsangerteam.
Kollekt.

Kl 14.00-17.30
Årsmøtet fortsetter.
Kaffepause ca 15.30.
Kl 18.00
Middag
Kl 19.00
Stormøte i hovedsal. Sølve Salte taler. «Abraham» synger.
Forsangerteam. Kollekt. Film for barna under talen.
Pause med servering av kaffe og kaker.
Etter pausen: Sangavdeling med «Abraham» og appell av
Johan Halsne.

SØNDAG:
Kl 11.00
Gudstjeneste. Runar Landro taler. Forsangerteam.
Barneopplegg. Kollekt.
Kaffe og litt å bite i etter gudstjenesten.

10) Strategiplan for ImF Rogaland 2013-2020
Planen har blitt til etter en grundig prosess over to
år, der planen var ute på høring en god månad våren
2013. Det endelege forslaget frå kretsstyret blir sendt
til styrer og kontaktpersoner, pluss at du finn det på
heimesida vår www.imf.no/rogaland
Planen kan også sendast til dei som bed om det pr
post ved å kontakte kretskontoret: 51793880
11) Korleis kan vi vise vei til Jesus i vårt nærmiljø?
Innleiing og gruppesamtaler
12) Open post.
Her kan utsendingane kome med
innspel og informasjon til årsmøtet.

