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Til sak 4: ÅRSMELDING FOR INDREMISJONSFORBUNDET I ROGALAND 2019 

 

 

I lokalforeninger og forsamlinger henter kristne fellesskap og kraft til å være lys og salt i sin hverdag for 

kolleger, naboer, venner og familie. Det kommer alt for få mennesker som ikke har en tro på våre 

samlinger i bedehus. Vi er nødt til å gå ut, og Jesus gav oss jo selv dette som en befaling. Det legges mye 

ressurser i å lage gode samlinger for oss som tror og tilhører kristne fellesskap, det er bra. Vi kan likevel 

ikke, som en misjonsorganisasjon, slå oss til ro med gode møter som samler og inspirerer oss. Vi trenger 

kraft og hjelp til å gå, til å leve et hverdagsliv som kristne og som Jesu hender og føtter i vår tid. Dette må 

forkynnes, det trengs praktisk undervisning og vi kan aldri slå oss til ro med at det ikke nytter. Vi i ImF 

Rogaland ønsker å være en ressurs og støtte til lokale fellesskap. Det er på lokalplanet at kristne lever et liv 

side om side med mennesker som ennå ikke tror. Vår misjonsmark er der vi bor. Kretsen er et støtteledd i 

baktroppen av lokalforsamlingen. Samtalene og innspillene fra lokale ledere i forbindelse med GF 2019 gav 

oss signal om at mange forsamlinger trenger hjelp og støtte fra et kretsledd, men prosessen framover skal 

ha som målsetting at vår organisasjon må innrettes slik at den lokale forsamlingen får de beste muligheter 

til å lede mennesker i sitt nærmiljø nærmere Jesus.   

 

Hva vi har gjort? 

I ImF Rogaland har forkynnelse, undervisning, kursing og rådgiving vært viktige satsinger. Flere 

bedehusforsamlinger er etablert de siste årene, og tre nye: Klepp stasjon, Tau og Varhaug kom til i 2019. 

Ognatun, vår leirplass, bruker vi selv til leirer for barn, ungdom, voksne, familier, eldre, mennesker med 

ulik etnisk bakgrunn og leirer for barn som reiser med enten foreldre eller besteforeldre. 
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ImF-Rogaland består av: 

11 forsamlinger 

9 lokalforeninger  

13 kvinneforeninger  

2 mannsforeninger 

1 brass-band 

1 sanggruppe  

27 kontaktpersoner  

 

I barne - og ungdomssektoren er 53 lag innmeldt. 
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Ressurser som bidrar: 

 

Ansatte ImF-Rogaland 

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

Anita Byberg, Ester Frantzen Aarsland (startet 15. aug)  og Frøydis Aarsland, (sluttet 30 juni). T2 studenter i 

praksis, Anita Byberg (vår) og Gøril Vigdel (vår). 

Ansatte Ognatun 

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

Leo Kristensen. 

Fritidsforkynnere 

Magne Wold, Egil Vigdel, Reidar Røyland, Sølve Salte, Alfred Salte, Lars Tønnessen, Willy Mæland,            

Olaf Aamodt, Holger Kjølvik, Ståle Handeland, Per Tjøstheim, Jan Roald Dalstrøm, Ivar Berland, Terje 

Bjørntvedt, Bjarne Ydstebø, Leiv Roald Thu, Rolf Gunnar Husveg, Margit Hunemo, Tor Andre Giskegjerdet, 

Oddrun Fuglestad, Ole Laurits Tønnessen, Arne Kristian Helgøy, Ida Husveg, Silje Sandanger, Marianne 

Salte, Guri Sollesnes, Jorunn Apeland, Else Haugstad, Marie Håland, Marie Eggebø Stokke, Lillian Skarding, 

Trond Pundsnes og Randi Klingsheim Bø. 

Forkynnere vi tildeles fra ImF eller leier inn: 

Petter Olsen, Thomas Rake, Magne Vatland, Erik Furnes, Gunnar Ferstad, Aud Karin Kjølvik Ringvoll,           

Tor Ingvald Lauvrak, Marit Stokken Berland, Jarle Berland, Edvard Foss, Harald Tjervåg, Torgeir Skrunes, 

Håkon Garvo, Åge Nygård, Jørgen Tønnessen, Ola Honningdal Grytten, Øystein Person, Borghild Bøhn 

Tonstad, Wenche Lunde, Øyvind Benestad, Lisbeth Hjortland, Kennet Hjortland og Bjarte Vesetvik. 
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Dugnad Vi er svært takknemlige til dere som bidrar som leirledere, talere, sangere, musikere, 

foredragsholdere, styremedlemmer, komitemedlemmer og flere ulike praktiske oppgaver for ImF 

Rogaland. Vi gleder oss over alle som vil være i tjeneste for Jesus gjennom vår virksomhet. 

Kretsarrangement 2019 

Navn Tid og sted Talar Deltakere Inntekt 

Mannsweekend 11.-13. jan Ognatun Ola Honningdal Grytten 37  

Damehelg 01.-03. feb Ognatun Marianne Salte 61  

Vinterbasar 09. feb Egersund og 
Bjerkreim* 

Erik Furnes  127 773 

Kvinneweekend 08.-10. mars Ognatun Borghild Bøhn Tonstad 
Margunn Nord-Varhaug 

74  

Sammen-helg 05.-07. april Ognatun Gunnar Ferstad 56**  

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

18.-20. mai Furutangen Wenche Lunde   

Seniorleir 03.-06. juni Ognatun Marit S. Berland og             
Jarle Berland 

25  

Flerkulturell leir 
(s.m. KIA) 

02.-05. aug Ognatun Jorunn Apeland og Else 
Haugstad 

80  

Julemesse 06. – 07. des Saron Jørgen Tønnessen  249 215 

Julefeiring 27. des Ognatun  116  

*Vinterbasaren er ikke et kretsarrangement men Indremisjonsforeningene i Egersund og Bjerkreim står 

bak. 

** Det var 56 utsendinger på ImF Lunsjen, Årsmøtet til ImF Rogaland 
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Gud gir vekst 
Vi er kalt til å vanne, plante og så. Guds ord og evangeliet er vårt såkorn. Hver person har ulikt jordsmonn, 
og vi må be om hjelp til å se hvordan vi kan bruke vår tid og omsorg til å bearbeide et nedtråkket eller 
ugressfylt jordstykke. Kristen nestekjærlighet kan være en plogspiss som åpner muligheten for at 
evangeliefrøet etter hvert kan slå røtter og begynne og vokse. Gud elsker hvert menneske like høyt nå som 
i tidligere tider. Ennå blir hvert menneske skapt i Guds bilde, og Jesus har sonet hver av våre naboer og 
sambygdinger sin synd. Hva kaller Gud oss til i våre forsamlinger og våre hverdagsliv for at han kan nå de 
ufrelste rundt oss?      
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ÅRSMELDING ImF UNG ROGALAND 2019 
 
Ansatte   
Anita Byberg  
T2 student frem til skoleslutt i mai 2019  
Jobbet på timebasis frem til sommerferien 
Anita ble ansatt 15. aug som bare- og ungdomsarbeider i en ca.18.% stilling (30 timer pr. mnd.) 
 
Anne Berit Aarsland  
Leder for ImF-Ung Rogaland, 100%  
Fra sept. begynte hun i studiepermisjon (12,5% i 2 år) 
 
Anne Birgitte Auestad  
Barne- og familiearbeider, 60%  
 
Ester Frantzen Aarsland 
Ledertreningskonsulent, 30 % 
Fra 1. aug. Gi ut i fødselspermisjon 14. des. 
 
Frøydis Fitje Aarsland  
Leirsekretær, 30% (permisjon til hun sa opp sin stilling den.)  
 
 

Gøril Vigdel  
T2 student frem til skoleslutt i mai 2019  
Jobbet på timebasis frem til sommerferien 
 

Kristina Ødegård 
T2 student i Bjerkreim 
Fra august 
Vi har personalansvar mens det økonomiske ansvaret ligger lokalt 
 
Monica Pollestad  
Barnearbeider 40%  
 
Ragnhild Olsen 
T2 student i Bjerkreim 
Fra august 
 
Solveig Marie Sekkeseter 
T2 student på i ImF-Nor forsamlingen på Nærbø 
Fra august 
 
Tore Nesvåg   
Barne- og ungdomsarbeider 50%   
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Lagsbesøk  

Vi besøkte:  
T2/Fast ansatte 
 
15/9 Ungdomslag  
 
13/20 Barnelag  
7/18 Familiemøter  
15/9 Mor barn treff  
0/2 Barnemøteuker  
25/1 Kor  
0/2 Voksenmøte  
0/2 Tro i hjemmet-samling   
0/1 Basar  
2/0 Familieleir 
0/1 Awanasamling 
8/16 Konf-arbeid 
0/13 Ledertrening 
1/2 Konfweeend  
2/2 Søndagsskole 
 
88/97 Totalt 
   
I 2019 besøkte vi 5/51 lag/bedehus på vårsemesteret og 83/46 lag/bedehus på høstsemesteret.    
 

Innmeldte lag  

53 lag var i 2019 innmeldt i ImF Ung  
 

Frivillige   
ImF Ung Rogaland har i 2019 hatt 111 ulike leirledere med på leirene våre. Vi setter stor pris på den 
innsatsen som blir gjort av frivillige leirsjefer, leirmødre, leirfedre, leirsjefassistenter, talere og leirledere!  
  

Leirer  

13 leirer  
550 deltakere (648 stk. i 2018) 
 

Vi får støtte av Rogaland Fylkeskommune til leirene våre.  
 

Leirteamet  
Leirteamet har i 2019 bestått  av: Anne Birgitte Auestad, Anne Berit Aarsland, Tor Harald Håland, Gunn Siri Meland 
Tjelta og Kristian Gudmestad. Vi har vært samlet en gang i januar, en i april og en gang i september.  
Når vi er samla arbeider vi med de ulike leirene, finner ledere og talere, og forbereder ulike aktiviteter.  
Vårt fokus er at barna skal få et møte med Jesus, og at han skal være deres beste venn hver dag.  
Vi ønsker også at barna skal få gjøre masse kjekt når de er på leir, så vi handler stadig inn nye kjekke ting for pengene 
vi får. Har kjøpt to store turn-madrasser som vi kan bruke på både vann og land. Ziplinen som vi drømte om i 2018 er 
nå på plass, og vi har kost oss med den. Det neste vi gleder oss til skal bli ferdig er en stor flott gapahuk.  
 
Leirlederfesten 2019 

Vi setter stor pris på alle som er med som ledere på leir, vi kunne ikke hatt leir uten dere. Så 11.jan inviterte vi til fest 

på Ognatun, med god mat, andakt og underholdning. Vi var en god gjeng som hadde en flott kveld i lag. 
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På leir med mor  

8.-10. februar hadde vi en koselig liten leir med 17 barn og 10 voksne. Anne Birgitte Auestad var leirsjef, og Oddrun 

Fuglestad var taler for barna. Hun hadde spennende og kreative andakter om Gideon, og hva vi kunne lære av han. 

På grunn av få voksne deltakere valgte vi å ikke bruke så mye ressurser på talaren til mødrene. Men de hadde fine 

samlinger med tale cd om Fader Vår, og de så filmen «War room». 

Både voksne og barn koste seg med kjekke aktiviteter og samlinger. 

 

Lagsleir 

Også dette året hadde vi en vellykket lagsleir. En leir der 5 ulike lag fra en bygd reise sammen på leir. Temaet for 

årets leir var «Gud er». 

 

Dette året har vi brukt vårsemesteret for å reklamere for lagsleir. Dette har ført til at 16 ulike lag har booket Ognatun 

til lagsleir neste år. Til sammen skal de ha 5 lagsleirer i 2020. 

Påskeleir  

Dette året hadde vi bare to påskeleirer. Det var totalt 98 deltakere på de to leirene. Mottoet for leirene var: «Jesus 

min frelser».  Som aktivitet dette året hadde vi tre ulike stasjoner, der vi planta, laga snurrebass og fletta armband. 

På leir med far 

6.-8. september hadde vi en fin liten leir med 12 barn og 8 voksne. Monica Pollestad var leirsjef, og Lillian Skarding 

var taler for barna og snakket om Jesus vår venn og Frelser.  

Trond Pundsnes var taler for de voksne, og han utfordret fedrene til å fortelle sin troshistorie til hverandre. Tor Jarle 

Ueland var leder for de voksne.  

Barna laget en klokke som de kunne lære klokka med. Ute hadde vi ulike aktiviteter på Awanasirkelen og ulike 

aktivitetsposter sammen med fedrene. 

Til neste år skulle mannfolka mobilisere og  reklamere for leiren, slik at den vil bestå. Både små og store koser seg på 

leiren. 

Tenleir 

13-15. September ble det avholdt Tenleir med 22 deltakere, en merkbar nedgang fra tidligere år. Ester F. Aarsland 

var med som taler over temaet: “Who am I?” - et spørsmål som står sentralt for de fleste tenåringer. Leiren har 

opplevdes som god og fruktbar, men vi skulle gjerne vært flere og det må jobbes med rekruttering til neste Tenleir. 

  

Besteleir 

Besteleir er en leir for besteforeldre og barnebarn som reiser på leir sammen. 4.-6. okt hadde vi vår fjerde, årlige 

besteleir med Lisbeth og Kenneth Hjortland som talere og 5 andre ledere. 15 besteforeldre og 21 barnebarn deltok 

på leiren der teambuilding, skattejakt og funbattle var populære aktiviteter. Temaet for leiren var «Jesus er kongen 

min» 

Førjulsleir  

Det ble gjennomført 3 stk førjulsleirer med 168 deltagere til sammen. Marie Stokke, Guri Sollesnes og Marie Håland 

var talere på leirene. Mottoet på disse leirene har vært «Jesus har frelst meg», «Jesus er kongen min» og «Velg rett, 

velg Jesus». Aktivitetene var brenning på trehus/sparebøsser, maling på papirholder og akryloppheng til å ha på 

juletreet. 

Ellers kunne deltagerne velge å reise på blåtur istedenfor inne-aktiviteter. Dette året gikk turen til Vedafjell i 

bunkersene.  Det ble båltenning, grilling og skattejakt. Veldig vellykket. 

Det har vært godt stemning, trivsel og gode bibeltimer på alle leirene. 
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Konfirmantarbeid 

I april 2019 ble det andre konfirmantkullet i regi av forsamlingene på Nærbø bedehus og ImF Rogaland avsluttet, og 

det tredje kullet satte også i gang på høsten. For 18/19 var det 11 konfirmanter, og i 19/20 er det 15 konfirmanter 

som følger undervisningen. Vi er en god og samlet ledergjeng som står sammen i denne tjenesten, og det er godt! 

 

Ungledertrening 

I 2019 har vi fortsatt med trening av unge ledere. Ca. én gang i måneden har fem deltakere i tenårene vært med på 

et opplegg for å styrke sine lederegenskaper i kristent arbeid. Vi har også vært med på å utruste to forsamlinger til å 

kunne drive det samme opplegget lokalt, og satser videre på at flere skal drive med ledertrening lokalt i vår 

sammenheng!  

 

UL-Ungdommens landsmøte 

ImF-Rogaland var også i 2019 representert på UL. Blant annet var Tore Nesvåg med i komiteen for ledersamlingene 

og vi fikk arbeide tettere sammen med mange av lederne på UL dette året, og på den måten også får synliggjort 

bedre at UL er et samarbeidsarrangement mellom NLM og IMF. 

 

T2 studenter 

Vi hadde to studenter fra Bildøy som var i praksis hos oss i ImF Ung Rogaland skoleåret 2018/2019. De var lærevillige 

og fikk utrettet masse dette skoleåret. Etter at skoleåret deres på Bildøy var ferdig ansatte vi dem på timer frem til 

sommeren siden Frøydis, leirsekretæren vår var i permisjon.  

Høstsemesteret startet Anne Berit å studere kristen sjelesorg. Hun fikk permisjon til å reise to uker til Oslo for å 

studere. Anita Byberg, den ene av vår T2 student ble derfor ansatt for å avlaste Anne Berit mens hun var i 

studiepermisjon. 

Skoleåret 2019/2019 har vi to T2 studentene plassert i Bjerkreim. De var i praksis både på Vikeså misjonshus, 

Bjerkreim bedehus og i kirken i Bjerkreim. Vi har også en T2 student plassert i ImF-Nor forsamlingen på Nærbø. På 

denne måten får de være til stor hjelp i arbeidet som blir drevet lokalt. Ellers får de utvikle seg og prøve ut 

nådegavene, bli bevisste på sine gaver og styrke sine de.   

Anne Berit -leder for ImF Ung- har hatt personalansvar for T2 studentene. Både for de som var i praksis i kretsen og 

lokalt. Men vi passer på at de har gode arbeidsforhold og at de får utfordringer i praksisperioden uten at en blir satt 

til å drive et arbeid helt alene. T2 studentene har fadder i hvert lag de er med i. Fadderne har ansvar for 

kommunikasjon og informasjon og sørger for at de har det greit i deres lagsarbeid.  

 

Awana 
En av grunnene til at vi har så mange flere innmeldte lag dette året er at det har startet flere Awanalag i vår krets. De 

lage som ønsker det får både oppfølging fra oss og gjennom Awana Norge.  

Når våre ansatte er ute på taleroppdrag bruker de ofte «Awana andakter». Når vi bruker dette verktøyet både på 

lagsbesøk og på leir er det ikke bare en reklame/presentasjon av opplegget, men også en hjelp til de som allerede 

bruker Awana i sin hjembygd. 

Awana er et flott disippeltreningsprogram som vi er så heldige å ha fått til landet vårt. Noen lag ber oss komme å 
hjelpe de i gang. Derfor har vi også dette året møtt ledere i de lokale laga, og som ber oss om det, for å veilede i en 
oppstartfase.   
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Veien videre 
I august startet vi arbeidet med å få på plass en mentornettverksordning som vi nå i 2020 har lansert. Dette er et 
nettverk der vi kan koble de som trenger en mentor med de som ønsker å være en mentor. Vi møter mennesker som 
trenger noen å snakke med. Ikke alle vet hvor de skal gå. Vi vil utfordre alle til å være en medvandrer og oppmuntre 
folk til å melde seg som mentorer i nettverket vårt. Vi definerer en mentor som en person som vandrer med Jesus og 
som drar nytte av sin livserfaring for å utruste og veilede andre til å vandre med Jesus.  
 
Ellers så har vi også neste år fokus på flere lagsleirer. Det blir spennende å se hvor mange lagsleirer vi får da. På 

lagsleirene er det laget sitt ansvar å skaffe ledere. Vi brenner for at lokale ledere skal få bygge sterkere relasjoner 

med barna de møte en time en dag annenhver uke. Vår visjon er at de da lettere kan lære barna og kjenne, elske og 

tjene Jesus Kristus. 

Ellers ønsker vi å ha fokus på Tro i hjemmet. Gjøre det vi kan for å oppmuntre foreldre til å snakke om troen sin 

sammen med barna sine.  

Ansatte har vært samlet for å ha idemyldring om hva vi kan bruke Ognatun til fremover. Der kom det frem at flere 

hadde samme drøm. Idemyldring ble også holdt på et fellesstyremøte for Ognatunstyret og for kretsstyret. Der ble 

det bekreftet at de igjen hadde samme drømmer som de ansatte. Det førte til at kretsstyret i 2019 vedtok at vi 

ønsket å starte et bønne- og retreat-arbeid på Ogantun. Det jobbes nå med å få på plass en komite som skal jobbe 

videre med dette arbeidet. Jesus trakk seg til side, gikk opp i fjellet for å be og være sammen med sin far. Av og til 

trenger vi hjelp/oppmuntring til å klare gjennomføre en retreat.  Legge bort telefonene våre og alt det som fyller 

hverdagen vår med «støy». Ta oss tid til å lytte, være stille og la Gud tale slik bare Han kan tale.   

Til sak 5: Regnskap og økonomi 

 

«Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver» 2. Kor 9,7 
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Til sak 6  Valg av 4 styremedlemmer for 2 år. Ikke på valg: Tarald Gudmestad, 
Edel Refve Hauge og Egil Vigdel 

 Torunn Ivesdal Gjedrem, Håkon Haugland og Torbjørn Walderhaug 
stiller ikke til gjenvalg. Geir Inge Byberg stiller til gjenvalg.   

 
Forslag fra valgnemnda: Geir Inge Byberg (gjenvalg), Sofie Braut (ny), 
Kari Helen Garheim (ny), Reidar Røyland (ny) og Inger Klungland 
Tynning (ny) 
 
Kort presentasjon av styrekandidatene: 
 

Geir Inge Byberg er 52 år fra Verdalen i Klepp. Er 
ingeniør og tilhører forsamlingen på Bore Bedehus. 
Vært i styret for Bore Bedehus, leder nå interims-
styret for Bore Bedehusforsamling (ImF/NLM-
forsamling fra august 2020). Vært med i kretsstyret 
siste 2 år. 

Sofie Braut er 43 år, tilhører huskirke på 
Hognestad der hun bor og er aktiv i Bedehuskirken 
på Bryne. Lektor på Tryggheim videregående skole 
med hovedfag i engelsk litteratur. Variert 
bakgrunn fra kirke og bedehusliv. Frilanser som 
skribent og bokanmelder.  

 
Kari Helen Garheim er 31 år og bor på Klepp stasjon. 
Sitter i ImF-Ung Landsstyret og var tidligere ansatt i 
ImF Ung Rogaland. Arbeider på Sulzer Pumps på 
Orstad 
 
 

Reidar Røyland, 52 år fra Sandnes. Medlem av ImF 
Sandnes, Fredheim Arena og rektor på Stavanger 
Kristne Grunnskole. Har vært med i kretsstyret og 
ImF - styret i tidligere perioder. 

 
Inger Klungland Tynning er 53 år. 
Hun er sykepleier og bor på Orstad. Var tidligere 
kontakt for ImF på Frøyland. Har sittet i kretsstyret i 
ImF Rogaland i en tidligere periode og vært 
varamedlem det siste året. 
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Til sak 7    Valg av 3 medlemmer for 2 år til valgnemnda:  
Valgt for to år i fjor: Rolf Gunnar Husveg  
Forslag fra kretsstyret legges fram på årsmøtet.   

 

Til sak 8   Valg av revisor Kretsstyret foreslår: BDO  
 

Til sak 9   Sted for neste årsmøte Kretsstyret foreslår: Ognatun 17. april 2021  
 

Til sak 10 Økonomien i ImF Rogaland Over flere år har økonomien i kretsen vår 
vært anstrengt. Både styret og administrasjonen har tatt og tar dette på 
største alvor. Dette ble også diskutert på årsmøtet til ImF Rogaland i 
2019. Slik styret vurderer dette, finnes det to ansvarlige måter å 
håndtere dette på: 

 
1 Økning av inntekter. 

2 Reduksjon av utgifter. 

Økning av inntekter: 

Styret har sammen med administrasjonen jobbet med, og vil fortsette å 

jobbe med, kampanjer for å øke den faste givertjenesten. I tillegg har vi 

jobbet med arrangement og planer for arrangement for å øke de mere 

variable inntektene. Det er også jobbet frem en kampanje som vil starte 

nå i høst som henvender seg til vårt lokale nettverk. Denne kampanjen 

vil bli presentert på årsmøte.  

Dersom vi som organisasjon ønsker å opprettholde eller styrke vårt 

viktige arbeid i en tid det trengs mer enn noen gang, er det viktig at vi 

finner inntektsmodeller og inntektskilder som gir stabilitet og 

forutsigbarhet.  

Reduksjon av utgifter: 

Som vi påpekte ved gjennomgang av økonomien i fjor er det ikke mange 

poster som kan dekke inn det underskuddet vi har.  

Dersom vi skal komme i balanse må vi redusere lønnsutgiftene. Det vil si 

at vi må kutte i stillinger, som i sin tur gjør at vi må endre på og kutte i 

aktiviteter.  

Endring av måten vi arbeider på er hele tiden til vurdering. Dette kan 

føre til at noen av dagens oppgaver kan bli nedprioritert. Samtidig ser vi 

et økende behov for at kretsen bidrar med støtte til små og store 

forsamlinger som vokser frem i kretsen vår. Kretsstyret ønsker derfor å 

beholde dagens personalressurser og heller jobbe for å øke våre 

inntekter. Vi ser det som nødvendig å legge dette alvoret inn over 

årsmøte og ber om forbønn og innspill for at vi sammen kan ta kloke 

valg for kretsen vår. 
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Kretsstyrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet ber kretsstyret og de ansatte gå i dialog med både lokallag, 

kontaktpersoner og forsamlinger i ImF Rogaland for å utfordre til å 

være med og ta ansvar for kretsens arbeid gjennom å bidra 

økonomisk. Det er en målsetting å ha balanse i kretsøkonomien i løpet 

av en toårsperiode. 

Til sak 11  

 

Årsmelding for Ognatun 2019 

Ognatun er bygd og blir driven for at den først og fremst skal vera ein leirstad der barn og unge får 

læra Jesus å kjenna. Difor er vi glade for at også i året som ligg bak, har leiraktiviteten vore stor. 

Mange leirer blir arrangert av kretsen, men vi gleder oss også over alle som leiger Ognatun til 

konfirmantleirer, forsamlingsweekendar og likande. Det er eit privilegium å få vera med å leggja til 

rette for at evangeliet kan få nå ut. Leirstaden blir også nytta til private selskap og ein del 

skuleklasser legg ulike turar til Ognatun. Vi opplever det veldig positivt at anlegget vårt blir tatt i 

bruk også til slike viktige og flotte samlingar. Utfordringa er å få meir utleige i vekedagane enn det 

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

 

Hovudtrenden i 2019 var bra med ein omsetning på i overkant av 100 000 meir enn i 2018. 

Resultatet viser eit underskot på 10 000. Det er viktig at vi alle har fokus på leirstaden vår, bruka 

den, reklamera for den og gjerne vera villig til dugnadsinnsats når det trengst. På Ognatun er det 

flott å sjå og oppleva den iver og positivitet som det er i dugnadsarbeidet både på tysdagar 

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

god stand og vi prøver å utvikle Ognatun for framtida.  

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

overnattingsrom. Dette ombyggingsarbeidet var ferdig til påsken dette året, og vi kan nå gleda oss 

over auka romkapasitet på anlegget. Sommaren 2019 fekk vi skifta taket på Hovudbygget.  
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Eit tiltak som var heilt nødvendig og sær godt å få gjort. Nå kan vi vera trygge for lekkasjar. 

Hovudbygget er nå opprusta og i gode stand. Vi har fått lovnad på 50% investeringstilskot frå Hå 

kommune på desse prosjekta. Andre viktige tiltak som er gjort dette året er maling av mange rom i 

2. etasjen i Internatbygget. Brannvarslingsanlegget i dette bygget er også oppgradert. Vidare er 

Zipline på plass ved sida av fotballbanen, Ognatun har fått ny nettside og i matsalen er nytt 

lydanlegg på plass. Gjennom året har også tanken på å byggje Gapahuk nede ved Helgåvatnet 

vakse fram. Dette prosjektet vil ein starte opp til neste år.  

Arrangementa dette året i ImF regi har vore: Tretten leirar, Leirleiarfest, Damehelg, 

Mannsweekend, Kvinnweekend, Sammen-helg Seniorleir, Interkulturell leir (saman med KIA), 

Ognatunbasaren, marknadsdag og Ognatunkafè (4 dagar). Ognatunkafen 27/2 med 

omsetningsrekord på kr 49 763. Ognatun har dessutan vore utleigd til lags-og forsamlings 

weekendar, konfirmantweekendar, skuleturar, årsmøter, konfirmasjonar, bryllaup, åremålsdagar, 

pensjonistturar, kveldsturar, foreiningssamlingar, styremøte, julebord, gruppe med tyske turistar, 

kurs og seminar m.m.. Nytt tilbod på Ognatun i år er «Småspurven» som er eit tilbod for foreldre 

og barn som samlast tysdag føremiddag.  

På Ognatunbasaren kom det i år inn kr 160 000. Ognatunforeininga som samlast ein gong pr mnd 

på Ognatun har ansvaret for basaren. Eit viktig handslag til Ognatun og arbeidet her Hjarteleg takk 

til foreininga og alle som på ulike måtar bidrog til ein flott kveld og godt økonomisk resultat. Vi på 

Ognatun er også takksame for den stønaden vi får frå kommunen til drift, vedlikehald og 

investering. Desse midlane er med på å gjere det mogeleg å halda anlegget i god stand og 

vidareutvikla det for framtida. Vi merkar omsut for Ognatun på mange måtar: Dugnadsarbeidarane 

er allereie nemnt. Andre gir grønsaker, blomar, verktøy, kontorutstyr, utstyr til kjøkken, gevinstar, 

gunstige innkjøp m.m. og mange gir fine pengegåver. Vi er også takksame for alle som er med i 

omtanke og forbøn.. Det er til stor inspirasjon i arbeidet for Ognatun. Hjarteleg takk til alle! Det er 

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

nye generasjonar, og at unge og eldre får møta kristen omsorg og nestekjærleik. I tillegg ser vi det 

som ei viktig oppgåve å være eit rusfritt alternativ i eit samfunn som elles fløymer over av 

rusmidlar.  



Tove Braut har hatt 90 % stilling som avdelingsleiar. Tone Vigrestad er kjøkkenleiar i 80% stilling. I 

tillegg har det vore 4 faste, timeløna medarbeidarar på kjøkken og vask. Desse utgjer til saman ca. 

1,8 årsverk. Ognatun har også løna nokre skuleungdomar i dei mest hektiske periodane. Leo 

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

oppgåver for Ognatun. Våre medarbeidarar på Ognatun er ein positiv og engasjert 

medarbeidarflokk som gjere ein kjempeinnsats og vi er glade for å ha kvar og ein med på laget. Vi 

har også dette året vore skåna frå personskadar. Drifta på Ognatun fører ikkje til forureining av 

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

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

Tone Vigrestad, Monica Pollestad/Anne Berit Aarsland, Tove Braut og Terje Slettebø.  

 

Tove  Braut(sign)         Odd Narve Grude (sign) 

avdelingsleiar         styreformann  
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Til sak 12 

ImF-prosess mot GF2022 

“Vi ser ei rørsle av unge og eldre som saman veks og modnast som Jesu disiplar, former nye fellesskap og 

forsamlingar, og misjonerer i Norge ved å dele evangeliet i ord og praktisk kvardags diakoni.  

Vi ser tusenvis av familier som frimodig deler trua på heimebane og når ut til barn og unge i sitt nærmiljø.” 

Dette ønsket for ImF står i  strategiplanen som ble vedtatt i 2013. Dette er fremdeles vårt ønske for enkeltpersoner, 

lokale fellesskap og familier innen ImF, og det er vår bønn til Gud at det må skje.  

Hvordan vi i enda større grad kan være med på å virkeliggjøre en slik ønsket fremtid, var bakgrunnen for “GFåret 

2019”. Vi sendte ut en undersøkelse til forening og forsamlinger i begynnelsen av året og ba om tilbakemelding på 

spørsmål som omhandlet økonomi, struktur, strategi og behov, og kretsårsmøtene behandlet også dette. 

Representanter fra kretser og forsamlinger møttes så til Rådsmøte som kom med sin innstilling til ImF-styret og til 

GF. PÅ GF ble det vedtatt å invitere kretsene med på en langsiktig prosess med mål om å lande en mest mulig tjenlig 

struktur for å nå lengst mulig med vårt misjonsoppdrag (hele vedtaket ligger vedlagt). For å sikre at prosessen kan 

fremme samhandling, og ikke isolasjon, gav ImF-styret en innstilling om at hovedrammen for prosessen skal være et 

såkalt læringsfellesskap der en gruppe (kretsgruppe) fra hver krets møter. Disse skal utpekes av kretsårsmøtene og 

vil jobbe sammen frem til Rådsmøte og GF i 2022.  

I det følgende vil dere får informasjon om hvordan denne prosessen kan se ut. Til slutt står et forslag til innstilling. 

Dette er en revidert versjon som tar hensyn til korona-krisen så langt vi kan se i den nåværende situasjon. 

 

Oversikt over prosessen 

 

 

Læringsfellesskap: 

Kretsgruppene møtes til læringsfellesskap på Straume tre ganger (fredag-lørdag) i løpet av to år. Datoer: 2021: 12.-

13.mars og 10.-11.september. 2022: 11.-12.mars. Det var egentlig planlagt en samling september 2020, men på 

grunn av korona-situasjonen og dens konsekvenser legger vi opp til felles videokonferanse i oktober-november for 

alle gruppene for å komme i gang og gi en innføring i opplegget videre.  
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Fra og med mars vil en samling bestå av øvelser, samtaler, bønn, undervisning, mat og sosialt. Hver kretsgruppe vil 

også alltid reise hjem med en prioriteringsplan som de følger opp i sine møter. Samlingene vil ha en fast struktur, 

men innholdet er ulikt fra gang til gang. Deler av innholdet vil bli bestemt etter at situasjonen i kretsene er kartlagt 

tidlig på høsten. For å få best mulig utbytte av hver samling og prosessen, legger vi opp til 3-4 timers individuell 

forberedelse før hver samling. Både innhold til forberedelse (videoer og spørsmål) og opplegg til kretsgruppe-

samling vil ligge på en online kursplattform. 

Kretsgruppene: 

I følge GF-vedtaket skal gruppene ha mandat og myndighet til å gå inn i denne prosessen på vegne av kretsårsmøtet 

og kretsstyret. Foruten å møtes i læringsfellesskap sammen med de andre kretsene, har kretsgruppen et møte 

mellom hver samling i læringsfellesskapet. 

Vi foreslår følgende kriterier for gruppen: 

- Det bør være 4-8 medlemmer i hver gruppe. 

- Kretsleder, krets-styreleder og ungleder bør være med. 

- En bør ha med både kvinner og menn, og ha en god alderssammensetning. 

- Representanter for forsamlinger i kretsen skal inviteres til å være med. 

ImFs rolle: 

ImF planlegger prosessen, innhenter kompetanse til planlegging og undervisning, utvikler opplegg som brukes av 

kretsgruppene, følger opp den enkelte gruppe, organiserer det praktiske knyttet til de fire samlingene og møter med 

en representant på kretsårsmøtene i 2021 og 2022.   

Økonomi: 

I følge GF-vedtaket skal ImF og kretsene legge føringer for økonomien. Vi tror at den skisserte prosessen er vel verdt 

å investere i, samtidig som at vi prøver å legge oss på et nøkternt budsjett som gjør at kostnaden ikke skaper 

utfordringer for deltakelse. Vi har samlingene i Straume Forum, engasjerer frivillige til å lage mat, og skaffer losji 

privat eller på bibelskolen (for de som trenger overnatting). De som ønsker å bo på hotell, dekker dette selv. ImF 

dekker lokale og innhold (materiell, bidragsytere). Vi praktiserer reiseutjevning slik at alle betaler det samme for 

reisen uavhengig hvor de kommer fra. Estimert kostnad for kretsene per samling per deltaker: 2500 kr (reise og kost) 

Forslag til innstilling til kretsårsmøtet:  

1. ImF Rogaland går inn i den forpliktende prosessen sammen med ImF sentralt som ble vedtatt under GF 2019 

i henhold til skisserte plan, der en de neste tre årene kan arbeide sammen for å finne fram til en mest mulig 

tjenlig organisasjon og struktur for å nå lengst mulig med vårt misjonsoppdrag.  

2. Årsmøtet peker ut følgende personer (presenteres på årsmøtet) til å sitte i gruppen som representerer 

kretsen i det skisserte læringsfellesskapet. 
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