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26. - 27. april på Nærbø bedehus
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«Gå ikkje alltid dit vegen  fører deg. Gå 
heller der kor  det ikkje finns noen veg, og 
sett spor etter deg»
Indremisjonsforbundet Rogaland har sett 
spor etter seg i over 100 år på ulike måtar, 
bak desse spora fins det mange enkelt men-
neske. Ein av desse traff  vi i styret på et av 
våre mange besøk i kretsen i 2013. Hans 
historie har gjort inntrykk og gitt inspira-
sjon. Som ung tenkte han at livet måtte 
dreie seg om meir enn å arbeid og tene til 
livets opphald. Han kom til Norge for 60 år 
sidan, fant kjærleiken her og gifta seg. Han 
og kona fekk bety mykje for nærmiljøet 
gjennom foreiningsarbeid som har eksistert 
i mange ti-år. Dei har gitt eit viktig bidrag til 
indremisjonsarbeidet på sin heimplass.
Mange misjonsvenner får bety mykje på 

heimplassane sine. Dei er viktige ambassa-
dørar for Jesus, og set stadige spor i nærmil-
jøet.  Men vi ser at det er utfordingar med å 
rekruttere arbeidarar  i denne viktige tenesta 
i kretsen vår. Kanskje vi må våge trå nokre nye 
stiar i korleis arbeidet skal gjerast, utfordre 
yngre generasjoner, samt invitera menneske 
som ikkje kjenner Jesus til møta våre.
Vi i kretsstyret ønskjer å bidra til at Indre-
misjonen igjen skal få oppleve at nye men-
neske søker våre møter og samlingar, vi har 
utarbeida ressursar for bruk i foreiningar og 
forsamlingar, med spesielt fokus på utrust-
ning til teneste.  Mange gode medarbeidar har 
bidrege til at dette har blitt til.
Me håper på god oppslutning frå misjonsfol-
ket om arbeidet vårt og håper vi alle kan få 
bety noko for naboar, kollegaer og familie på 

heimplassane våre. 
Takk til alle de som trufast står i teneste, 
og til alle som på sin måte bidrar til det 
flotte arbeidet som er i kretsen vår. Håpar 
å sjå mange av dykk på årsmøte 26-27 april 
på Nærbø.

Så til slutt:
Framfor alt legg eg dykk på hjarta å bera fram 
bøn og påkalling, forbøn og takk for alle men-
neske. Be for kongar og alle som er i leiande 
stillingar, så vi kan leva eit stilt og fredeleg liv 
med gudsfrykt og vørdnad i alt vi gjer. Dette er 
godt og noko Gud, vår frelsar, gler seg over, han 
som vil at alle menneske skal bli frelste og læra 
sanninga å kjenna.
1 Tim 2,1-4   

Talarar: Ragnar Ringvoll og 
Aud Karin Kjølvik Ringvoll
Songarar: Roland Lundgren 
og Niklas Petersen , Halsnøy 
musikklag m.fl.

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

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

Vi jobber nå med planlegging av ferieda-
ger for barn i alderen 2.-6.kl. Dette vil 
foregå 11.-13. august.-14, og blir vår egen 
versjon av SFO. Vi har ikke programmet 
klart enda, men vi har tro på at vi skal 
få til mange kjekke aktiviteter sånn at 
det blir noen fine dager på Ognatun før 
skolestart. Påmeldingsfrist 1. mai.

Song og musikkhelg på 
Furutangen 06.-08. juni
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INNLEDNING
ImF Rogaland skal legges ned. En 
dag er all misjon slutt. Vi både tror 
og ber om at vi kan få være et red-
skap for Gud helt til misjonsbefa-
lingen ikke gjelder lenger. Vårt kall, 
vårt oppdrag og vår lengsel er å så, 
plante, vanne og høste inn den vekst 
som Gud vil gi. Våre medmennesker 
er for verdifulle til å gå fortapt.

Skal vårt arbeid bestå, må vi leve i fornyelsen. 
Fornyelse i vårt personlige gudsforhold og 
fornyelse av arbeidet vårt og i måten vi driver 
indremisjon.

På årsmøtet vårt i 2013 fikk kretsstyret full 
tilslutning til strategiplanen vi hadde arbeidet 
med siden 2011, og som skal gi retning til vårt 
arbeid fram til 2020. Dette har preget mange 
av satsingene vi har gjort i arbeidet vårt, 
men vi merker også hvor sterk kulturen og 
tradisjonen er i forhold til hvor lett det er å 
gjøre alt «slik vi alltid har gjort det»!   Denne 
faktoren må vi være klar over, og i sterkere 
grad erkjenne at vi driver kun indremisjon hvis 
vi misjonerer der folket vårt er.

Disippelgjøringen Bibelen kaller oss til, vil være 
avgjørende for om vi kan få være en misjons-
bevegelse framover eller ikke. Vi skulle så 
gjerne ønske at smågruppetenkningen hadde 
bredt om seg i større grad. Samtaleopplegget 
vårt er designet for å disippelgjøre, bevisst-
gjøre på hver enkelt sin nådegave og utruste 
til å leve for Jesus i hverdagsliv og nærmiljø. Vi 
hadde håpet at vi etter årsmøtet i 2013 hadde 
opplevd en større forventning og signaler fra 
flere om at de var klar til å ta samtaleoppleg-
get vårt i bruk når det skulle lanseres i 2014. 
Kretsstyret tror fremdeles at  en satsing på 
smågrupper vil få en sterkere misjonseffekt 
framover. Derfor håper og ber vi om at folket 
vårt vil bruke denne flotte ressursen som 
samtaleopplegget er, og våge å komme tett inn 
i nærhet til Jesus og andre som tror. Da vil vi 
få en ladestasjon som vil gi kraft til å gå ut med 
Jesu budskap og hans kjærlighet og omsorg.

Blir du med?

KRETSEN
ImF-Rogaland består av 17 lokalforeninger, 14 
kvinneforeninger, 2 mannsforeninger,1 brass - 
band og 1 sanggruppe. I tillegg har kretsen 30 

kontaktpersoner. På barne- og ungdomssekto-
ren er 26 lag innmeldt. Disse tallene er stabile.

MØTEVIRKSOMHETEN OG FOR-
SAMLINGSARBEIDET 
Antallet møter som våre lag og foreninger 
arrangerer er det vanskelig å si noe helt 
eksakt om. Vi har de siste årene merket en 
nedgang i antallet møteuker, men ser samtidig 
at det satses mer på et jevnlig hovedmøte for 
forsamlingen / bedehuset nå enn før. Det gjør 
noe med forespørslene etter talere. Vi trenger 
flere som kan dele på helgeoppdragene. Noen 
nye fritidsforkynnere har vi fått med de siste 
årene, det kjenner vi stor takknemlighet for.

Noen av forsamlingene våre har også utfordra 
og brukt egne medlemmer med forkynnergave 
til å tale i forsamlingen, det ser vi på med stor 
glede. Vi tror at en person med tilknytning og 
nærhet til forsamlingen gjerne kan nå inn med 
budskapet på en sterkere måte. En slik tenk-
ning er også med på å utvikle nådegavemang-
foldet lokalt.

Vi gleder oss over steder der en tenker mer 
helhetlig og målretta om det lokale forsam-
lingsarbeidet. Dette vil vi oppmuntre og heie 
fram. Samtidig er det viktig at målet er å være 
et misjonerende fellesskap. At ut-fokuset må 
ha prioritet! Dette hindrer ikke at kristne 
skal få åndelig mat og på fyll til sitt åndelige liv. 
Likevel kan fokuset på vårt eget matbehov få 
oss til å synke ned i godstolen, og hindre oss i 
å se at Jesus sender oss ut.

Hvorfor kommer vi sammen, hvorfor har vi 
våre møter og samlinger? Vi vil hjelpe hveran-
dre inn i Guds nærhet for at han skal prege, 
styrke og sende oss ut til de som ikke tror. Vi 
er en bevegelse av misjonærer som allerede 
er framme på vår misjonsmark.Vi kjenner kul-
turen, språket, folket, levesettet, tenkemåten. 
Vi er kalt til å drive kortreist misjon. Hvis en 
slik bevissthet kan bli sterkere i vår forkyn-
nelse, våre samlinger og vår forståelse av hva 
vi driver med, vil vi komme tettere på vårt kall 
som indremisjon.
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OGNATUN
Også dette året har det skjedd mye på 
Ognatun. Møtesalen er blitt pussa opp og har 
fått nytt lydanlegg. Loftstova i internatbygget 
er også opprusta og nye møbler er på plass.  . 
Leirer, arrangement, utleie og catering har gått 
for fullt, aktiviteten har vært større enn noen 
gang. De ansatte gjør en kjempejobb, Ognatun 
har en stab vi har grunn ti å være stolte over.

SISTE INDRE
Kretsbladet vårt kommer ut med 5 utgaver. 
Vi bruker bladet bevisst til å gi nyttig informa-
sjon om arbeidet vi driver, men har også et 
ønske om å gi inspirasjon gjennom intervju 
og reportasjer. Dette får vi gode tilbakemel-
dinger på. Mange betaler kontingenten, men 
vi håper at enda flere vil støtte bladet vårt på 
den måten. Porto og trykkerikostnader øker, 
så vi trenger mer inntekter også. Vi har mange 
som annonserer, og det er et godt bidrag på 
inntektssiden.

NETTSIDA imfrogaland.no 
Vi lanserte den 3. september 2013 ny nettside 
med ny adresse.  Den nye adressen er imfro-
galand.no. Sida er veldig billig i bruk for oss, og 
vi har oppdatert denne med informasjon og 
nytt stoff ukentlig. Vi har likevel en målsetting 
om å bli flinkere til å oppdatere sida vår of-
tere. Nye medier er viktige for oss. Vi har også 
i 2013 blitt mye bedre til å bruke facebook 
og instagram til å dele informasjon. Følg oss 
gjerne på disse mediene.

ARBEIDERSITUASJONEN
Medarbeiderstaben i ImF Rogaland har i 2013 
vært :
Terje Slettebø. (utleid i 20 % stilling til Ogna-
tun)

Torgeir Lauvås (utleid i 24 dager til Riska 
Bedehusforsamling),                 
Anne Berit Aarsland
Frøydis Fitje Aarsland, ca 30 %
Kari Helen Garheim, tilsett i mai etter at ho 
var ferdig som T2-student på Bildøy med 
praksis hjå oss.
Kretsen har i 2013 hatt leieavtale med ImF om 
å leie Johan Halsne 4- 5 uker til møter.
Eivind Volle, innleid til enkeltmøter.
Anfrid Mathiassen har hjelpt til med dugnads-
arbeid på kontoret.

På Ognatun: Tove Braut, Rønnaug Løge, Tone 
Vigrestad, Toril Aarsland Reime, Åse Pollestad, 
Milly Rosland Friestad, Bjørg Toft Eriksen, Åse 
Margrete Falkum (første halvår), Mona Ø 
Vigre, Liv Synnøve Vagle,  Anne Marie Espedal, 
Evy Matnisdal (andre halvår), Natalia Kristen-
sen (andre halvår), Brit Bårdsen, Leo Kristian-
sen 
Noen skoleungdommer har i tillegg og jobbet i 
helger og hektiske perioder

Gunleiv Undheim, Oddmund Mikkelsen, Tor 
Olav Østrem og Marit Melhus har vært fast 
på dugnad på tirsdagene også dette året. En 
annen dugnadsgjeng har samlast på onsdag 
ettermiddag/kveld.

Takk for godt arbeid og stor entusiasme til alle 
medarbeidere. Vi er glade for å ha dere med 
på laget.
   
FRA IMF OG BIBELSKULEN
Vi har hatt besøk av disse i 2013:
Olav Eikemo, Roald Evensen, Aud Karin Kjølvik 
Ringvoll, Roald Kvam, Tor Ingvald Lauvrak, 
Leif Nesheim, Ingbjørn Vingen, Marit Stokken, 
Sverre Dag Ljønes, Ingebrigt Sørfonn, Ruben 

Lie Monsen, Linn Jeanett Sirevåg, Per Gunn-
stein Nes 
Turnegruppe fra BBB var på turne i Rogaland 
25. – 29. jan. 
Vi vil takke ImF og Bibelskolen Bildøy for godt 
samarbeid gjennom arbeidsåret.

FRA ANDRE
I arbeidet er det en rikdom å ha god kontakt 
med andre kretser og arbeidslag. I 2013 hadde 
disse taleroppdrag i ImF-Rogaland: Runar Lan-
dro, Johnn R. Hardang, Torgeir Skrunes, Sidsel 
Haaland, Martha Irene Eriksrød, Tor Andre 
Haddeland, Johannes Kleppa, Solveig Hosøy, 
Karl Einar Tvedt, Ragnar Ringvoll

FRITIDSFORKYNNERE 
Både på leirer, møter, forskjellige arrangement 
og lagsbesøk trenger vi noen som har brukt 
tid i Jesu 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 2013 har vært:
Sølve Salte, Per Åge Berge, Randi Anita Helvig, 
Siv Anita Kindervåg, Reidar Røyland, Hilde 
Hetland, Elisabeth Hauge, Jakob Kjølvik, Guri 
Sollesnes, Else Malde, Frank Bjørkhaug, Bjarte 
Bore, Leiv Roald Thu, Gabriel Pollestad, Bjarne 
Ydstebø, Terje Bjørntvedt, Terje Skårland, Ivar 
Berland, Jan Roald Dalstrøm, Per Tjøstheim, 
Holger Kjølvik, Olaf Aamodt, Odd Narve 
Grude, Lars Magne Haugland, Svein Olav 
Nesse, Willy Mæland, Lars Tønnesen, Alfred 
Salte, Svein Arne Fasseland, Egil Vigdel, Petter 
Olsen, Magne Wold, Elisabeth K Husveg, Kari 
Fasseland, Bjørn Emil Matningsdal og Bjarte 
Halsne. 

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

ImFs Generalforsamling 2013
ImF Rogaland og ImF Sør var sammen vert-
skap for ImF sin Generalforamling i Lyngdal 
2013. Mange frivillige og dugnadsfolk fra Ro-
galand var med og bidrog. Fire av våre ansatte 
hadde også oppgaver under GF.

ÅRSMØTET 2013 
Bare 64 utsendinger var samlet til årsmøte i 
Indremisjonsforbundet i Rogaland på Fredheim 
Arena 25.-26. mai. Vi håper at det blir en øk-
ning i utsendingstallene framover. Det var også 
årsmøtet opptatt av, og ba kretsstyret jobbe 

ÅRSMELDING FOR INDREMISJONSFORBUNDET I ROGALAND 2013

Tlf: 958 19 505
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med en fornyelse av årsmøtehelga til årene 
som kommer. Derfor hadde vi et eget arbeids-
møte om dette i oktober der kretsstyret, ImF 
Ung Teamet Rogaland, Ognatunstyret og flere 
ansatte deltok.

Hovedsaken på årsmøtet var strategiplanen 
som kretsstyret hadde lagt fram etter en to-
årig prosess. Alle styrer, ledere og engasjerte 
i kretsen ble jevnlig invitert til å bidra i denne 
prosessen. I 2013 ble det første utkastet til 
strategi og tiltaksplan sendt ut. Denne var da 
ute til høring, før endelig utkast ble framlagt 
sammen med innkalling til årsmøtet 2013.
Årsmøtet gav sin tilslutning til planen, og 
vedtok at kretsen skulle bruke den til sine 
prioriteringer og veivalg fram mot 2020. 

Vi hadde flere forkynnere med oss gjennom 
helga. Per Åge Berge, Sølve Salte og Runar 
Landro bidro. Temaet for helga var «Vi er gode 
nyheter» Et lovsangsteam fra Fredheim ledet 
sangen, og på lørdagsmøtet var koret «Abra-
ham» med oss og sang.

Etter valget på årsmøtet ble kretsstyret sam-
mensatt slik: Gabriel Pollestad, Svein Ove Sær-
sten, Jarle Mong, Gerd Røyneberg, Siw Olrun 
Stokkeland (gjenvalg), Toralf Liene (ny), Tarald 
Gudmestad (ny), og Rolf Gunnar Husveg (1. 
vara)
ImF-ung teamet fikk denne sammensetning: 
Oddbjørn Høyland, Roger Andre Finstad, Ma-
rita Midtun Finstad, Bodil Skårland, Tor Harald 
Håland (gjenvalg), Maren Eline Austbø (ny) og 
Linn Marthe Fikstvedt (ny). 

Komiteen for helga og flere i forsamlingen på 
Fredheim gjorde en stor innsats slik at det ble 
ei flott helg. Barneopplegget fungerte veldig 
bra. Gymsalen på Fredheim, Vitenfabrikken på 
Sandnes og Kongeparken på Ålgård var gode 
arenaer for lek og moro for barna. Barna fikk 
også med seg andakt og samlinger med Jesus. 
Takk til komiteen for et flott barneopplegg. Vi 
var også heldige å få med oss et team fra ImF 
Ung som hjalp godt til med barneopplegget.

INDREMISJONSDAG PÅ OGNATUN
Den første større samlinga dette året var 
indremisjonsdagen søndag 20. jan.
Ein flott dag som strata med møte klokka 
11.00. Krinsleiar i Indremisjonsforbundet-Sør, 
Torgeir Skrunes var talar. Ut frå Guds ord 
fekk han formidla kallet til teneste i Guds rike 
på ein inspirerande og fin måte. Om lag 200 
personar var etter møtetid innom på søndags 
kafeen på Ognatun og fekk kjøpt seg ein god 
søndagsmiddag.

KOMLEDAG MED BASAR 
Dette er et flott arrangement lørdag 23. febr. 
som indremisjonsforeningene i Egersund og 
Bjerkreim står bak. Guds ord blir formidlet til 
mange gjennom sang og vitnemål. Mange sam-
les sosialt rundt komlemiddagen, og dagen gjev 
gode inntekter i arbeidet. Dette året vart det 
ny rekord med kr. 98 346 til Imf-Rogaland.
Svilandskarene  deltok med sang på samlinge-
ne både i Egersund og Bjerkreim. Odd Narve 
Grude og Tom Fjermedal hadde andakt på 
samlingene i Bjerkreim. Hjertelig takk til komi-
teen som står bak arrangementet år etter år.

INSPIRASJONSHELG FOR KVINNER 
Helga 1.-3. febr. var nærmere 40 kvinner samla 
til inspirasjonshelg på Ognatun. Godt å merke 
at deltakarene på slike weekender trivs og finn 
seg til rette på leirstedet vårt. Sidsel Haaland 
var hovedtaler, og tema for helgen var «Adres-
seendring»
Stor takk til komiteen som har ansvaret for 
inspirasjonshelgen.

INSPIRASJONSKVELD FOR 
KVINNER
Mandag 18. mars var om lag 50 kvinner samla 
på Nærbø bedehus til inspirasjonskveld.
Else Malde talte, og der var sang av Brit Jorunn 
Hovda. En fin kveld med gode tilbakemeldinger 
fra mange av deltakerne.

KVINNEWEEKEND
Helga 1 – 3. mars var om lag 65 kvinner sam-
let til kvinneweekend på Ognatun. Aud Karin 
Kjølvik var hovedtaler. Jesus er kongen min var 
tema for weekenden. Slike helger er en oase 
og et pusterom for mange i en travel hverdag.  
Stor takk til komiteen som har ansvaret for 
kvinneweekenden,.

SENIORLEIR
På seniorleiren 11.-13. juni var der 38 del-
takere (fult hus for denne aldersgruppen) 
Her var gode tilbakemeldinger fra fornøyde 
deltakere.. Martha Irene Eriksrød var taler, og 
ho hadde mye å gi gjennom sin forkynnelse. 
Tema for leiren var «Hverdagskristen”. Gode 
sangkrefter deltok. Takk til komiteen for fint 
opplegg og god gjennomføring.

SANG OG MUSIKKHELG 
I år igjen var det sang og musikkhelg på 
Furutangen i Ryfylke i pinsehelga, 18. - 20. 
mai. Arne Arnesen var med som taler. I tillegg 
deltok Halsnøy Musikklag, Anne og Hege 

Strøm, Fjordingane, Mette og Roger Sørensen 
og Mikael Jarlestrand. En trofast komite gjorde 
en kjempeinnsats slik at det i år igjen ble ei 
flott helg.

SYKKELLEIR
Vi prøvde i 2013 å arrangere sykkelleir. Det 
ble for få som meldte seg, slik at denne måtte 
vi avlyse.

INSPIRASJONSKVELDER PÅ 
OGNATUN
Kveldsbibelskolen vi har hatt på Ognatun i 
august i flere år, ble i år fornyet og fikk navnet 
Inspirasjonskvelder. Vi hadde med oss Runar 
Landro som snakket om «Levende tro» og 
Torgeir Lauvås som snakket om «Kortreist 
misjon» Tirsdag 27. aug. Torsdag 29. aug var 
Johan Halsne med oss og underviste om «Ekte 
liv» og Aud Karin hadde «Åpne fellesskap» 
som tema for sin forkynnelse. Det var ca 50 
tilstede på hver av disse kveldene, og det som 
var ekstra fint var at aldersgjennomsnittet 
var lavere enn tidligere år. Disse kveldene gav 
virkelig både inspirasjon og utfordring.

OGNATUNBASAREN 
Ognatunbasaren den 26. september vart en 
fin kveld på Ognatun. Ståle Handeland hadde 
andakt og Brit Skjørestad og Elisabeth Hauge 
sang.
Til Ognatun kom det denne kvelden inn kr 
196 000. Takk til Ognatunforeningen på Nærbø 
som står bak basaren og år etter år gjen-
nomfører denne basaren. Takk og  til alle som 
på ulike måter støtta opp om basarkvelden, 
denne støtte og omsorg er svært viktig for 
Ognatun.

FAMILIELEIR 
I 2013 hadde vi ingen familieleir. Vi gleder oss 
over alle forsamlinger og bedehus som har 
sine egne forsamlingsweekender, men har 
likevel en målsetting om å satse på familieleir 
framover.

JULEMESSA 
Julemessa i 2013 var den 53. messa på rad, 
og det ble et høydepunkt igjen i form av ny 
innsamlingsrekord da vi passerte 270 000 kr. 
Av netto inntekter på kr 205.000 blir 40 000 
kr sendt til ImF sitt arbeid i Finnmark. Vi har 
lyst å takke alle sammen som på en eller an-
nen 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. Siembra, Varhaug 
yngrskor og ImF-Brass-Bryne deltok med sang 
og musikk.

Haugstad Eiendom AS

Postboks 37
4369 Vigrestad



Odd Narve Grude
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ÅRSMELDING FOR INDREMISJONSFORBUNDET I ROGALAND 2013

JULEFEIRING PÅ OGNATUN
Ideen til julefeiring på Ognatun dukket opp 
på en strategisamling høsten 2012. Anne Berit 
Aarsland fikk med seg familien sin på denne 
tanken, og de startet tidlig å planlegge. Julaften 
2013 kl 12 var ca. 50 stk samlet til fest for 
Jesus. Vi startet med å spise julegrøt med 
mandel, og måtte forklare dette på flere språk 
før alle forstod at de kanskje kunne vinne en 
premie. Allerede fra første stund var det en 
fred, glede og fest over hele flokken som var 
en velsignelse å få oppleve.
Senere utover dagen ble det tid til å se en jule-
film før lederne framførte et julespill. Dette 
ble en markering av Jesu fødsel med skriftles-
ning og lovsang som ble en sterk opplevelse.
Julekvelden ble feiret med variert og tradi-
sjonell meny. Juletregang, utdeling av gaver, 
og spising av julekaker utover kvelden var alt 
med på å sette en fin ramme rundt en god 
jul. 11 nasjonaliteter var representert. Noen 
språkbarrierer oppstod, men vi fant julegleden 
sammen - og det gjorde dette til en ekstra 
meningsfull jul. Noen afrikanere spurte om å 
få danse en takknemlighetsdans, og da ble det 
afrikanske rytmer og glede sent utpå julekvel-
den! Vi vil takke alle sponsorer, forbedere og 
ikke minst alle gjestene vi ble velsignet med! 
Alle som feiret jul på Ognatun denne jula har 
fått en forbeder som skal be for seg i hele 
2014! Gjestene fikk også en gratis leir av oss. 
Vi håper virkelig at en lignende feiring finner 
sted julen 2014 også. Skal vå få det til, trenger 
vi både sponsorer, forbedere, ledere og noen 
som sprer informasjon om jul på Ognatun. 
Kan du bidra med noe?

KRISTENT INTERKULTURELT 
ARBEID (KIA) 
ImF-Rogaland er en av medlemsorganisasjone-
ne til KIA - Rogaland. I vårt indremisjonsarbeid 
ønsker vi også å integrere innvandrere. Her 
kan KIA sitt menighetsnettverk være en god 
ressurs. Julefeiringa på Ognatun vart et flott 
arrangement med deltakere fra 11 nasjoner.

ØKONOMIEN
Dette året kom kretsen ut med et underskudd 
på 42 728 kr.
Inntektene er 4 152 788 kr., driftskostnadene 
er på 4. 238 118 kr. I tillegg har vi finansinntek-
ter på kr 42 602.
Hovedtrenden i økonomien er at inntektene 

økte med 6,1%  i forhold til 2012
Utgiftene økte med 3,5 % fra 2012 til 2013. 
En viktig grunn til stigningen i inntektene var 
en fin økning i foreningsgavene og nesten en 
dobling av momskompensasjonen
 
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 
Strategiarbeidet ble fullført på årsmøtet vårt i 
2013 da planen ble godkjent av årsmøtet som 
en retningsgiver for kretsens arbeid. Etter 
årsmøtet ba kretsstyret et arbeidsutvalg bestå-
ende av Anne Berit Aarsland, Terje Slettebø, 
Torgeir Lauvås, Svein Ove Særsten og Gabriel 
Pollestad om å gi innspill til kretsstyret om 
hvordan vi kan sette strategi og tiltaksplanen 
ut i livet. Det ble også nedsatt en gruppe som 
skulle utarbeide selve samtaleopplegget som 
vi vil tilby til smågrupper framover. Denne 
gruppa består av Magne Wold, Svein Ove Sær-
sten og Torgeir Lauvås. Selve samtaleopplegget 
skulle lanseres tidlig i 2014, og den 1. feb 2014 
så nettsida bd-hus.net dagens lys. Der ligger 
alle resurser tilgjengelig for å drive slik grup-
per. Kretsen ønsket også å drive et ledertre-
ningsopplegg, og inngikk en avtale om å starte 
en slik prosess i november med Thomas Rake. 
Vi ble nødt å utsette oppstarten av «På Guds 
dreieskive», som ble navnet på denne leder-

treningen, til mai 2014. Vi håper og ber om god 
tilslutning til dette ledertreningsopplegget.

Det er krevende med endring. Tradisjoner står 
sterkt. Mange av oss har det alt for travelt. Skal 
vi fullføre oppdraget vårt med å lede flere til 
Jesus, må vi leve i fornyelsen. Arbeidet vårt må 
også fornyes. Vi utfordrer derfor til at alle som 
vil leve et liv for Jesus i sitt nærområde, altså 
indremisjon, må finne sin forankring i ei livs-
nær smågruppe og også i den lokale forsamlin-
gen. Vi tror at smågrupper er et spesielt viktig 
redskap for disippelgjøring, nærmiljømisjon og 
diakoni. Vi tror vi kan vinne flere for Jesus ved 
å fokusere på disippelliv hos oss som tror. Gud 
kaller oss til dette.

TAKK
Kretsstyret får rapporter om mange som leg-
ger ned en stor innsats for kretsen, Ognatun, 
men ikke minst det lokale arbeidet for Jesus 
i de ulike nærområder. La oss ikke gå trette, 
la oss oppmuntre hverandre. Vi er en del av 
verdenshistoriens største oppdrag, ingenting 
kan gi slike resultater som innsatsen Gud 
velsigner. Derfor vil vi takke alle som er med! 
Takk til ansatte, fritidsforkynnere og andakts-
holdere, dugnadsfolk, leirledere, forbedere, 
givere, sponsorer, styre og komité - medlem-
mer. ImF, Bibelskolen og andre kretser er gode 
medspillere som også fortjener takk for godt 
samarbeid i 2013.

Den ene, som ser et medmenneske som lever 
uten Gud og håp, går i bønn, rekker ut en 
hånd og lever i en lengt og forventing om å få 
lede sin neste inn til Jesus. Slike kristne finnes 
rundt om. Du må få høre hvor verdifull du er 
for Jesus! Han fryder seg over deg! Mislykkes 
du i egne øyne, mist ikke motet. Har du vært 
sløv? Gud gir deg ikke opp. Han vil begynne 
på nytt. Vi vil ha deg med på laget. Takk til alle 
som er gode nyheter i sitt nærområde! Takk 
til alle som begynner å be om å bli brukt av 
Jesus. Takk til deg som sier; -Jesus her er jeg, 
send meg!

Styret har vært samlet til  11 styremøter og 
behandlet 97 saker. 

Gabriel Pollestad, formann, Svein Ove Særsten, 
nestformann, Siw Olrun Stokkeland, Gerd 
Røyneberg, Toralf Liene, Jarle Mong, Tarald 
Gudmestad, Rolf Gunnar Husveg (1. varamed-
lem), Loyd Jarle Hetland (2. varamedlem)Terje 
Slettebø (administrasjonsleder) og Torgeir 
Lauvås (kretsleder).
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Kretsstyret foreslår for års-
møtet at det vert ei lovend-
ring slik at medlemmer i ImF 
Ung Teamet Rogaland (tidle-
gare Barne- og Ungdomsrådet 
i ImF Rogaland) ikkje lenger 
skal veljast av årsmøtet. I dag 
er det sju valde medlemmer 
og det skal normalt være to 
varapersonar der den første 
møter fast.  Det nye forslaget 
går på at vi ynskjer ei ordning 
der dei tilsette i barne - og 
ungdomsarbeidet i kretsen i 
lag med kretsledar foreslår 
for kretsstyret personar vi vil 
ha med i ImF Ung Teamet Ro-
galand. Kretsstyret gjer så eit 
vedtak på kven vi kan spørje 
og utnemner så dei som, etter 
å ha fått spørsmål, seier seg 
villige til å være med. Vi vil då 
organisere det slik at fem av 
dei utnemnde personane vil 
være med i ImF Ung Barne-
teamet og fem vil være med 
i ImF Ung Ungdomsteamet. 
Kvar av dei to einingane vil ha 
med seg ein av dei tilsette i si 
gruppe.

Ei slik ordning vil altså krevje ei lovendring 
som gjer at vi tek bort valet av ImF Ung 
Teamet Rogaland (BUR) frå Årsmøtet og legg 
utnemninga til kretsstyret. Vi må samstundes 
gjere det slik at vi får til ei vekslingsordning 
der medlemmane vert utpekt for to år om 
gongen og kan sitje maksimalt 8 år til saman. 
Kretsstyret tilrår ei slik lovendring for årsmø-
tet 2014. 
Ordninga med ein frå kretsstyret som møter i 
ImF Ung Teamet kan kretstyret sjølv velje om 
dei vil vidareføre. Ein kan gjerne se for seg ei 
ordning der ein frå kretsstyret møter på fel-
lesmøta der Barneteamet og Ungdomsteamet 
har sine møter i saman som ImF Ung Teamet 
Rogaland, minst to gonger i semesteret. Barne-
teamet og Ungdomsteamet skal ha sine eigne 
møter kvar for seg minst to gonger i semeste-
ret. ImF Ung Teamet Rogaland gjev råd til dei 
tilsette i krinsen sitt barne- og ungdomsarbeid 

LOvENDRINGSFORSLAG TIL ÅRSMøTET I IMF ROGALAND 2014

og bidreg med hjelp til desse. Kretsstyret skal 
utarbeide instruks for ImF Ung Teamet.

Her er dagens lover:

§ 4 Årsmøtet
a.   Årsmøtet er ImF-Rogaland si høgste myn-
digheit, og blir halde kvart år innan utgangen 
av juni.
Tale- og røysterett på årsmøtet har:
- Utsendingar frå indremisjonsforeiningar, lag, 
forsamlingar og kyrkjelydar som er innmelde 
i krinsen. Foreiningar med inntil 50 medlemer 
kan senda tre utsendingar. Foreiningar med 
meir enn 50 medlemer kan senda ein utsen-
ding meir for kvart påbyrja nytt femti. Likevel 
kan ingen senda meir enn seks utsendingar.
- Kontaktpersonar oppnemnde av krinsstyret.
- Krinsstyret.
- Barne- og ungdomsrådet. (Nytt forslag 
inneber at denne lina vert endra til ImF Ung 
Teamet Rogaland)
- Ognatunstyret

Styret for Indremisjonsforbundet kan senda 
ein utsending til årsmøtet. Denne har talerett, 
men ikkje røysterett. 

b. For å kunna røysta på årsmøtet må ein vera 
fylt 15 år. Krinsstyret har ikkje røysterett i 
saker som gjeld styret sine disposisjonar. 

c. Årsmøtet handsamar:
- Krinsstyret si årsmelding.
- Reviderte årsrekneskapar.
- Lovendringar.
- Andre saker som krinsstyret eller medle-
mene legg fram. (jfr pkt. f).

d. Årsmøtet vel:
- Styremedlemer og varamedlemer til krins-
styret 
- Barne- og ungdomsråd. (Nytt forslag inneber 
at denne lina vert stroken)
- Valkomité.
- Revisor. 

§ 8 Barne- og 
ungdomsrådet (Nytt forslag inneber 
at heile paragraf 8 vert teken ut av lovene) 

a. Barne- og ungdomsrådet har sju medlemer 
valde for to år om gangen, slik at det kvart 
år vekselvis går ut tre eller fire medlemer. 
Desse kan veljast att, men ingen kan sitja i 
rådet meir enn åtte år i samanheng. Rådet 

har to varamedlemer som er valde for eitt år. 
Første varamedlem møter fast i rådet. Rådet 
er vedtaksført når minst fire medlemer er 
til stade. Rådet vel seg imellom formann og 
nestformann.

b. Ein frå krinsstyret og barne- og ungdoms-
sekretæren (-konsulenten) møter i rådet med 
tale- og forslagsrett, men ikkje røysterett. 
 
c. Barne- og ungdomsrådet leier krinsen sitt 
barne- og ungdomsarbeid i samsvar med 
instruks utarbeidd av krinsstyret.

Kretsstyrets lovendringsforslag:
Kretsstyret for ImF Rogaland tilrår at årsmø-
tet 2014 vedtek å gjere desse lovendringane:
Paragraf 8 vert i sin teken heilt ut av lovene.
Paragraf 4 om Årsmøtet vert endra under 
punkta a og d til:

§ 4 Årsmøtet
a. Årsmøtet er ImF-Rogaland si høgste myn-
digheit, og blir halde kvart år innan utgangen 
av juni.
Tale- og røysterett på årsmøtet har:
- Utsendingar frå indremisjonsforeiningar, lag, 
forsamlingar og kyrkjelydar som er innmelde 
i krinsen. Foreiningar med inntil 50 medlemer 
kan senda tre utsendingar. Foreiningar med 
meir enn 50 medlemer kan senda ein utsen-
ding meir for kvart påbyrja nytt femti. Likevel 
kan ingen senda meir enn seks utsendingar.
- Kontaktpersonar oppnemnde av krinsstyret.
- Krinsstyret.
- ImF Ung Teamet Rogaland
- Ognatunstyret

Styret for Indremisjonsforbundet kan senda 
ein utsending til årsmøtet. Denne har talerett, 
men ikkje røysterett. 

d. Årsmøtet vel:
- Styremedlemer og varamedlemer til krins-
styret 
- Valkomité.
- Revisor. 

Grude Gartneri
Brekkeveien 18

4353 Klepp Stasjon
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Årsmelding for ImF-Ung Rogaland 2013

Ansatte
Anne Berit Aarsland
Leder for ImF-Ung Rogaland, 100%
Frøydis Fitje Aarsland
Leirsekretær, Ca 30%
Kari Helen Garheim
Ungdomsleder 50 % / Barnearbeider 50%

Lagsarbeid
Ved utgangen av 2013 hadde vi 26 barne- og 
ungdomslag, fordelt slik: 
5 Ungdomsforeninger
15 Barnelag
1 Mor og Barn lag
I tillegg har vi noen flere lag og foreninger 
som motorklubber, medieteam, kor og søn-
dagsskoler
Av alle disse lagene har 21 sendt inn sine 
medlemslister til oss slik at vi kan søke støtte 
for å hjelpe dem med andakter og lederinspi-
rasjon

Frivillige
Vi får være med å drive et spennende og viktig 
arbeid. Vi tror at det å gi barna ord fra Guds 
munn, er det beste vi kan gjøre for dem. Da er 
det en stor velsignelse å merke all den innsats 
frivillige legger ned i vår sammenheng. Vi har 
over 100 leirledere og vi har en flott stab av 
6 frivillige som besøker lag og forsamlinger og 
bidrar til andakter og annet for barn og unge. 
I tillegg kommer de som også forkynner på 
leirene våre.

Leirer
2012
12 leirer
636 deltakere
2013
12 leirer
625 deltakere

Vi har flott oppslutning om leirene våre. Alle 
barneleirene for barn på småskoletrinnet er 
fulle og som regel er det noen som ikke får 
plass. Disse får garantert plass på neste leir 
de melder seg på. Vi har plass til 60 barn på 
leirene våre. 6-7 kl. leirene i 2013 var halvfulle 
til påske og sommeren, men juleleiren ble helt 
full! Ten-leiren på våren ble avlyst p.g.a liten 
påmelding, men ten-leiren på høsten fikk vi 26 
deltakere på, og det ble ei flott helg for ung-
dommene! Lovsangsweekend hadde vi under 
planlegging, men den kolliderte med andre 

arrangement for ungdommer og ble derfor 
avlyst. Vi annonserte også med familieweek-
end, men til denne helga klarte vi ikke stable 
komite på beina, noe som gjorde at vi valget å 
sette strek over den. 
Leir er bra. Vi tror Jesus kan få arbeide med 
barn og unge både gjennom forkynnelse og 
ved at lederne kan dele bibelvers og vitnesbyrd 
med deltakerne. Vi tror ikke det skal vende 
tomt tilbake! Vi trenger derfor hele tiden nye 
leirledere i alle aldre. Vær med oss i bønn for 
leirarbeidet og be Gud drive ut leirledere til 
sitt arbeid. 

UL
30. juli til 3. aug. var det UL på Ålgård. Dette 
er et høydepunkt! Veldig mange ungdommer 
fra Rogaland og våre sammenhenger er på UL. 
Kari Helen Garheim, vår ungdomsleder, var 
med som møteleder på UL. ImF Ung Teamet 
Rogaland, hadde også for andre året på rad, 
stand under UL. Dette er fordi vi vil ha fokus 
på leirlederoppgaven på leirene vår, og få med 
ungdommer på Ten-leir og knytte dem til 
arbeidet vårt. UL er en flott arena til å knytte 
kontakt og sette fokus på kristent arbeid for 
barn og unge!

ImF Ung Teamet
ImF Ung Teamet er en ressursgruppe som skal 
gi innspill, planlegge og utvikle arbeidet ImF 
Rogaland driver for barn og unge. De bidrar 
også praktisk under flere av leirene og samlin-
gene vi arrangerer.
Barneteamet har spesielt fokus på barne-
leirene og foreldre / barn-leirene. De bidrar 
også under ulike kretsarrangement med plan-
legging og gjennomføring av barneopplegg.

Ungdomsteamet er en ressurs for ung-
domsarbeidet som drives i kretsen. Ten-leir, UL 
og det å besøke / informere lokale ungdomslag 
om vårt arbeide har vært viktige oppgaver. 
ImF Ung teamet har i 2013 bestått av:
Vårsemesteret:
Barneteamet:
Bodil Skårland
Roger Andre Finstad
Tor Harald Håland
Ungdomsteamet:
Siv Anita Kindervåg
Marita Midtun Finstad
Øystein Vassbø
Oddbjørn Høyland
Kretsstyrets representant:
Jarle Mong
Høstsemesteret:
Barneteamet:
Roger Andre Finstad
Tor Harald Håland
Maren Eline Austbø
Linn Marte Fikstvedt

Ungdomsteamet:
Bodil Skårland
Marita Midtun Finstad
Oddbjørn Høyland

Kretsstyrets representant:
Jarle Mong
ImF Ung Teamet ba kretsstyret om lov til 
å ha en prøveordning på å knytte til seg 
noen ressurspersoner slik at både barne -og 
ungdomsteamet hver bestod av 5 personer. 
Det fikk de, og fra høsten 2013 har disse også 
møtt som en prøveordning i de ulike teamene:
Rasmus Pollestad jr, barneteamet.
Svein Ånestad, ungdomsteamet.
Kristian Gudmestad, ungdomsteamet.

Glede og utfordringer
Guds Ord har så stor spirekraft at vi gleder 
oss over alle anledninger vi får til å så det inn 
hos barn og unge. Det vil vi fortsette med.
Vi kjenner også på stor takknemlighet til 
lokale ledere som står på i arbeidet for barn 
og unge! 
Den store utfordringen vår er nok å få bety 
mer for de unge. Vi drømmer om å lede flere 
av de unge inn i livsnære småfellesskap eller 
huskirker som kan bli til næring for deres tro 
og til disippelgjøring. Dette vi vil være en viktig 
satsing framover.
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Program og plan for opplegget: 
09.30 - 10.00 Registrering

10.00 - ca.10.15 Sammen med foreldrene i hovedsalen

10.15 -15.30 Eget opplegg for barna:
3-6år - Vi starter på ungdomsloftet på bedehuset. Det vil bli en samlingsstund med 
sang og andakt. Det vil bli en liten konkurranse før det fortsetter med litt frilek. Vi har 
også et uteområde på en barnehage rett ved bedehuset til disposisjon, og vil bruke 
den hvis vi ikke får altfor dårlig vær. Husk klær etter forholdene. Barna vil få litt å bite 
i utenom lunsjen. Barna blir med og spiser lunsj sammen med foreldrene, som da har 
ansvar for sine barn under måltidet kl.13.15-14.15. Pris per barn (inkludert ett måltid 
mat): 60kr.
1.-4.klasse - Vi starter på ungdomsloftet på bedehuset. Det vil bli en samlingsstund 
med sang og andakt. Det vil så bli en liten konkurranse. Vi reiser deretter til Jærgården 
på Kvia, Nærbø. Der blir det grilling (vi holder mat) og ulike aktiviteter på det gamle 
gårdstunet på gården. Pris per barn (inkludert grillmåltid): 150 kr.
5.-10.klasse - Vi starter på ungdomsloftet på bedehuset. Det vil bli en samlingsstund 
med sang og andakt. Det vil så bli en liten konkurranse. Vi reiser deretter til Jærgården 
på Kvia, Nærbø. Der blir det grilling (vi holder mat) og ulike aktiviteter på det gamle 
gårdstunet på gården. Pris per barn (inkludert grillmåltid): 150 kr.
Alle gruppene er ferdige med sine opplegg kl 15.30.

15.45 Familieshow med klovnen «Tulliball»

16.30 Middag (dette er ikke inkludert i opplegget, så det må betales utenom)

18.00 Stormøte i hovedsalen, med enkelt barneopplegg under talen

Barneopplegget under 
Sammen-helg 2014
Vi deler opp i tre grupper: 3-6 år, 1.-4. klasse og 5.-7.klasse. Det vil 
også bli tilbud til ungdomsskoleelever om å være med den eldste 
gruppa, eller de kan være med som hjelpeleder for barna på en av de 
minste gruppene. Vi vil lage en lekekrok i den ene sidesalen på be-
dehuset der foreldre kan være med barn under 3 år. Her vil det ikke 
være ledere.
Barneopplegget går fra klokka 10.00 til klokka 15.30 på lørdagen.
Det vil være registrering av barna som skal være med på barneopp-
legget fra klokka 9.30 – 10.00 i gangen utenfor hovedsalen. Her får 
dere møte lederne som skal være med i de ulike gruppene. Etter at 
barna er registrert, tar foreldrene barna med inn i hovedsalen der det 
blir en felles start kl. 10.00. Etter en kort stund starter selve barne-
opplegget og barna går til de ulike gruppene sammen med lederne 
som skal være med. Hovedansvarlige for 

barneopplegget er:

3-6 år: Hovedansvar, 
Anne Birgitte Auestad
1.-4.klasse: Hovedansvar, 
Olga Jorunn Harbo
5.-7.klasse: Hovedansvar, 
Kristian Gudmestad

Påmelding og betaling:

Påmelding av barn skjer til kretsk-
ontoret på tlf 51793880 eller via 
e-post: rogaland@imf.no Betalingen 
skjer ved registrering, kort eller 
kontant. Makspris per familie for 
barneopplegget er 400 kr. 

Søndagen
Søndagen er det storsamling klokka 
11.00. Da blir det barneopplegg slik 
det pleier være på Nærbø Bedehus, 
kalt Fargeklatten. Registrering og 
påmelding ved oppmøte før møtet.

Vigdel Engineering AS
Telefon 46 41 18 19

Egil@vigdelengineering.no







12

REGNSKAP IMF-ROGALAND

Vi har fått melding om at desse misjonsvennene 
har fått heimlov i 2013.

Gudbjørg Slettebø, Ognedal
Malvin Versland, Tengesdal

Ingeborg Helland, Bjerkreim
Stine Gerd Østrem, Nærbø

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

HEIMLOv

Balanse 2013
 
Finansielle anleggsmidler
1320 - Lån til ognatun -1 800 472        -1 800 472
Sum finansielle anleggsmidler -1 800 472        -1 800 472
Sum anleggsmidler -1 800 472        -1 800 472

Kortsiktige fordringer
1500 - Samlekonto debitor       -3 860             -16 877
Sum kortsiktige fordringer       -3 860             -16 877

Kortsiktige finansinvesteringer
1810 - Aksjer sambåndet forlag a/s     -10 000             -10 000
Sum kortsiktige finansinvesteringer     -10 000             -10 000

Kontanter bankinskudd o.l.
1900 - Kontanter       -6 656               -1 050
1920 - 8220.02.80101 - drift   -519 039           -373 044
1921 - 3335.20.68816 - sparebank 1       -1 028               -6 725
1925 - 3000.22.51201 - særvilkår   -261 417           -384 638
1950 - 8220.02.17000 - skatt     -92 369             -90 696
Sum kontanter bankinskudd o.l.   -880 509           -856 153
Sum omløpsmidler   -894 369           -883 030
Sum eiendeler -2 694 841         -2 683 501

Egenkapital
2050 - Annen egenkapital  1 109 863          1 152 591
2051 - Annen egenkapital regulerbar  1 266 545          1 266 545
Sum egenkapital  2 376 408          2 419 136

Leverandørgjeld
2400 - Samlekonto kreditor     -85 849            -100 961
Sum leverandørgjeld     -85 849            -100 961

Skattetrekk og andre trekk
2600 - Forskuddstrekk      92 369              90 696
Sum skattetrekk og andre trekk      92 369              90 696

Skyldige offentlige avgifter
2770 - Skyldig arb.g.avgift.      61 246              65 181
2771 - Skyldig arb.g.avgift feriep.      30 976              25 883
Sum skyldige offentlige avgifter      92 222              91 064
 
Annen kortsiktig gjeld
2940 - Skyldig feriepenger     219 691            183 567
 
Sum annen kortsiktig gjeld     219 691            183 567
Sum kortsiktig gjeld     318 433            264 366
Sum gjeld & egenkapital  2 694 841          2 683 501
Sum balanse

Fra revisor:
Kommentar til regnskapet 
for ImF-Rogaland 

Regnskapet er ryddig og oversiktlig.  Når en benytter 
anerkjente system både til lønn og regnskap, blir det en lett 
jobb å revidere.  Og når det i tillegg er en regnskapsfører 
som kan jobben, så er det greit å være revisor. 
Bankkonti i regnskapet stemmer overens med kontoutdrag 
fra banken, noe som gir god indikasjon på at regnskapet er i 
orden. 
Kortsiktig gjeld fra lønnssystemet som skattetrekk, ar-
beidsgiveravgift og skyldig feriepenger stemmer også. 
Skulle det være noe å sette fingeren på måtte det være kvit-
teringer for kollekt. De bør være nummererte slik at en har 
kontroll med at alle kommer med i regnskapet. 

Regnskapet er revidert og funnet i orden.

Hommersåk 12.03.2014.
Revidert av Ola Horve.



SISTE INDRE

13

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

INNBETALINGER FRA 
FORENINGER OG LAG    
 
    2012       2013
SOKNDAL 
Sokndal indremisjon 11 000    12.000  
Bø kvinneforening 25 300    22.000                
Jøssingfjord kvinneforening         0    18.000                 
Åmodt kvinneforening   5 600      5.000  
Eia kvinneforening 20 000    16.000                
Sokndal sokn   3 256      3.344 
TOTALT 65 156    76 344     29.000

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

BJERKREIM
Bjerkreim indremisjon*  75 201       75.851,50  
Ognedal indremisjon   9 800    16.050  
Ognedal søndagsskule   2 000
Ognedal barnelag   2 000
Bjerkreim kyrkje   4 495      2.975                   
TOTALT                                   93 496         94.876,50     14.500

EGERSUND
Egersund indremisjon* 71 989         73.294,50  
Helleland indremisjon   3 050      2.950  
Hellvik         0            0    
Hellvik Yngres     110        130  
Slettebø         0      6.940
Helleland Kyrkje         0            0                  
Egersund menighet         0      6.344   
TOTALT 75 149         93.658,50     20. 550

HÅ
ImF Brusand, Ogna og Sirevåg  125  367  104.200                
Sirevåg kvinneforening 36 100    36 000
Brusand kvinneforening               9 500    11.000       
Brusand barnelag   7 500      7.500 
Mattingsdal                               21 505             27.960  
Mattingsdal yngres                   0    
Matningsdal søndagsskule   2 000               0                     
ImF Vigrestad 49 000    62.600    
Kvinneforeninga Vigrestad      72 307,50        74.017.50        
Vigrestad mannsforening   8 000
ImF-Varhaug 20 710    18.000                  
Finnmarksforeningen
 Nordlys, Varhaug 24 100             28.100                 
Varhaug mannsforening   7 398
Lyngen jenteforening        6.000 
ImF/Nor Nærbø                      143 283                 0                 
Acta klubben, Nærbø   5 000            0
Høyland indremisjon                    0   
Høyland kvinneforening   3 100      6.000                   
Høyland ukeslutt       1.750   
OBS kristelege ungdomslag                  0                   
Varhaug sokn                  0                   
Ogna sokneråd                           2 314      1.945   
TOTALT                               537 184,5        379.072,5      283.493 

TIME
ImF-Bryne                                 16 404    18.391              
Saron, eldretreff              500        
Undheim Sokn   4 054              0                    
Fotland                                       1 152      4.980  
Lye 19 098    14.438                  
Eldretreff Frøyland             810 
TOTALT                                   40 708   39. 119     67.300    

Fast giver-
tjeneste
med skatte-
fradrag

2012/2013
KLEPP
ImF Klepp stasjon              27 575         27.684,50             
Orre indremisjon                 7 141               6.955 
Verdalen Yngres og Yngstes 11 000       0  
ImF Bore                             2 200               6.127  
ImF Kleppe                        15.165                 
Klepp sokneråd                   5 889               6.589         
Klepp st. bedehus                 1.340  
Bore bedehus                                            14.271                           
Torsdagsskulen Bore 
bedehus                              1 200     0
TOTALT                            55 005         78.131,50     68.1141 

SOLA
Salem                                 1 400               1.900   
Dysjaland indremisjon          2 200              4.550  
Dysjaland kvinneforening      8 200              8.750   
Ræge indremisjon                6 770             21.578 
Tananger indremisjon         12 846             11.230 
Røyneberg                          6 228               6.110  
Onsdagsklubben Ræge         1 000     0
TOTALT                            38 644             54.118     11.600 

SANDNES
Malmheim                           3 195               2.790                     
Riska bedehusforsamling     48 139             44.981                
Søskenringen, Hommersåk  61 000             41.500                  
Lauvås misjonslag               21 175             13.887                 
Sviland bedehus                      800  
ImF-Sandnes                        3 000     0
TOTALT                          136 509           103.958      44.100 

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

ANDRE
Nedstrand                          2 140     0
Ombo                                2 550     0
Ombo yngres                      2 000     0
Vedavågen                         50.184
Talje                                   8 040             10.550 
Kvitsøy                               7 500               4.050   
Tau                                   15 000         45.443,80             
Sævelandsvik                     10 000     0
Årdal                                  3 000     0
Frafjord                              3 550     0 
Randøy, Øye                              0     0 
Rennesøy  0               1.500 
Åkrehamn bedehus             6 199             10.000                                    
Sunde bedehus                    1 260               2.150                          
Sjernarøy Sokn                  12 196               5.190        
Suldal                                15 365    0
Haugesund                          2 402                    0
TOTALT                            91 202      129.067,80      18.700      
  
FORENINGSGAVER TOTALT                               
                                             1.157 918               1.035.272***
 
FAST GIVERTJENESTE MED SKATTEFRADRAG TOTALT 
                                           593.814**

*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 driftsinntek-
ter ettersom vi her også har tatt med vinterbasaren
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Kandidater til krinsstyret
Randi Klingsheim Bø (42), Klepp stasjon.
Lektor på Gand vidaregåande skule. Med i arbeidet på bede-
huset på Klepp stasjon. Misjonær i Etiopia i 4 år for NLM.

Loyd Jarle Hetland (33), Bryne
Aktiv i Bedhuskyrkja på Saron. Andre vara til kretsstyret siste 
året.

Rolf Gunnar Husveg(44), Riska
Arbeider som leder for produsenttjenesten hos Fatland. Har 
vært med i ledelsen på Riska bedehus siden 1996. Første vara 
til kretsstyret siste året.

Jarle Mong (32), Bryne
Lærar på Bryne vidaregåande skule, idrettslinja. Aktiv i bede-
huskyrkja på Saron. Medlem av krinsstyret dei siste to åra.

Gabriel Pollestad (43), Høyland
Næringsdrivande innan mekanisk industri. Bonde Med i ar-
beidet på Høyland og Nærbø bedehus. Medlem av krinsstyret 
sidan 2008, siste tre år som formann. 

Gerd Røyneberg (63), Røyneberg
Aktivt med i arbeidet på Vonheim, Røyneberg, Kontaktperson 
for Muslimmisjonen. Medlem av krinsstyret siste to år.

Svein Ove Særsten (53), Sandnes
Arbeider i Aker Solution i Jåttåvågen. Tidlegare formann i 
forsamlinga på Fredheim, er nå med i eldsterådet. Medlem av 
krinsstyret sidan 2010.

vALG

REGNSKAP IMF-ROGALAND

RESULTAT  
Indremisjonsforbundet i Rogaland 2013  
 2013 2012
Salgsinntekt
3100 - Lønnsrefusjon             543 384          530 815
3101 - Lønnsrefusjon andre    157 633          128 230
3120 - Inntekter siste indre    111 448          106 675
3125 - Annonsesalg                109 842          118 100
3130 - Boksalg                        11 307            23 495
3200 - Egne arrangement       592 993          588 271
3201 - Leirklubb                     13 886             16 500
3400 - Tilskudd 
rogaland fylkeskommune          87 790            88 494
Sum salgsinntekt                 1 628 283       1 600 580

Annen driftsinntekt
3710 - Gaveinntekter              13 753 14 535
3711 - Vårgaver                       17 500 14 850
3712 - Sommergaver               21 050         0
3713 - Haustoffer                   49 100 38 200
3715 - Vintergaver                  26 950         0
3716 - Julegaver                      41 575 58 700
3718 - Årsmøtegaver              19 400 31 350
3720 - Foreningsgaver         1 059 572          949 504
3740 - Fast givertjeneste        646 144          615 416
3750 - Kollekter                    141 602          161 703
3755 - Vinterbasar                   98 346            88 788
3760 - Julemesse                   167 537          184 784
3790 - Andre gaver/inntekter   21 715            22 436
3795 - Minnegåver/testamentarisk    0 20 850
3950 - Momsrefusjon            200 260           110 996
Sum annen driftsinntekt      2 524 505        2 312 113
 
Sum driftsinntekter             4 152 788       3 912 692

Lønnskostnad
5000 - Lønn til ansatte       -1 830 760      -1 734 453
5001 - Honorar                       -1 500 -1 200
5010 - Feriepenger               -219 691         -183 567
5110 - Telefongodtgjørelse      -11 607  -9 911
5250 - Personalforsikringer     -42 498           -48 701
5295 - Motkonto forsikringer 7 096         0
5400 - Arbeidsgiveravgift       -273 578         -253 739
5410 - Arbeidsgiveravgift
 av feriep.                              -30 976            -25 883
5420 - Innberetningspl.
pensjonskostn.                       -66 117           -96 347
5510 - Andre lønninger         -111 712         -130 923
5800 - Refusjon av sykepenger 4 290 72 579
5801 - Motkonto ref. 
sykepenger 4 290 72 579
5802 - Motkonto ref. s
ykepenger                               -4 290           -72 579
Sum lønnskostnad             -2 577 053       -2 412 146
 
Annen driftskostnad
6300 - Leie lokaler                 -85 400           -85 750
6540 - Kontorutstyr               -15 587           -17 893
6700 - Revisjonshonorar                  0      -18 750
6710 - Regnskapsføring            -9 375 -8 728
6715 - Misjonstilskudd          -346 656         -316 800
6800 - Kontorrekvisita           -16 648           -22 166
6805 - Kopimaskin                 -19 951           -18 329
6810 - Edb og breiband          -56 225           -65 492
6820 - Leirbladet                   -27 500           -34 084
6830 - Utgifter siste indre     -103 620         -104 050
6850 - Annonser og reklame  -90 415            -63 197
6860 - Kurs- og møteutgifter  -38 039           -15 669
6865 - Egne arrangement      -630 993         -618 975
6900 - Telefon                        -13 147 -8 935
6940 - Porto                         -84 610           -78 177
6995 - Blomster/gaver             -6 185 -4 395
7100 - Bilgodtgjørelse 
oppgavepliktig                        -72 872           -53 351
7140 - Reisekostn.ikke
 oppgavepliktig                       -33 949           -49 789
7300 - Salgskostnader              -1 010           -22 869
7500 - Forsikringspremier -2 477 -2 405
7510 - Forsikringspremie -1 099 -4 877

7790 - Andre kostnader      -2 882    -33 734
7791 - Andre kostnader-personalet  -1 620      -8 180
7900 - Gaver til andre         -807    -25 000
Sum annen driftskostnad           -1 661 065    -1 681 594

Sum driftskostnader                 -4 238 118     -4 093 739

Sum driftsresultat
    -85 330  -181 047
Annen renteinntekt
8040 - Renteinntekter     42 602     22 714
8050 - Andre renteinntekter             0     32 000
Sum annen renteinntekt
      42 602     54 714
Sum ordinært resultat før 
skattekostnad    -42 728  -126 333

Sum ordinært resultat    -42 728  -126 333

Sum årsresultat    -42 728       -126 333

Overført annen egenkapital
8960 - Overf. annen egenkapital     42 728        126 243

Sum overført annen egenkapital     42 728        126 243

Sum resultat             0               -90
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LEIRER PÅ OGNATUN SOMMEREN 2014

Pål Hatteland AS
Entreprenør

Mob 99278710

Du kan melde deg på ved å bruke vår 
nettside, e-post eller telefon. Maks 4 pers. 
pr. påmelding.

Merk henvendelsen med: LEIR-
PÅMELDING.
Vi trenger navn, full adresse, fød-
selsdato og tlf. nr. på forelder/
foresatte. (helst mobil nr.) 
Etter påmeldingsdatoen trekker vi vilkår-
lig hvem som får bli med på leir. Vi sender 
brev for å fortelle om du har fått plass 

Sommarleir 1 2.-4. kl 30 mai-01. juni Påm. frist 05. mai.
Sommarleir 2 3.-5. kl 13.-15. juni Påm. frist 19. mai.
Sommarleir 3 5.-7. kl 20.-22. juni Påm. frist 26. mai     Pris: 600 kr.
Feriedager                 2.-6. kl                    11.-13. aug.               Påm. frist 1. mai.     Pris: 750 kr

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.

Meld deg på:
Vår hjemmeside: www.imf.no/rogaland
Post adressen er: ImF – Rogaland, Ogna-
tun, 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 hygi-
ene/ADL skal ha med egen assistent. 

Dra med deg ungdomsgjengen på 
festival i Kongeparken til sommeren.

For enormt mange er UL årets høydepunkt. 
Det håper vi også det blir 29.juli-2.august 
2014. Håper du er klar for å ta med ungdoms-
gjengen din til UL og lage en skikkelig tur der 
dere reiser sammen til Ålgård. 
Vi oppfordrer deg til å bli gruppeleder og få 
din gruppe til å melde seg på. Vi tilbyr dere 
grupperabbatt på festivalpasset, og kan legge 
til rette for at dere kan campe på samme sted 
om ønskelig. Hvis dere er tidlig ute, kan det 
også være mulig bestille hytte sammen (det er 
plass til 6 stk i hyttene). Meld dere på nå!

Hva gjør jeg?
1. Begynn med å få med så mange som mulig 
fra din ungdomsforsamling/menighet, ung-
domsgruppe/bibelgruppe/skole/felleskap/hus-
kirke/gjeng. 
2. Gå til ul.no eller checkin.no for å melde på 
gruppen din. 
3. Den enkelte person som du har avtalt med 
melder seg på via en link som du får og sender 
ut. 

UL 2014
4. Den enkelte betaler selv med kort når han/
hun registrerer seg. Der velges også overnat-
tingsalternativ.
5. På checkin kan du følge med og se hvor 
mange som har meldt seg på. 

Kontakt oss om dere ikke har fått promo-
materiell for UL, så skal vi sende dere det i 
posten. 
Ta kontakt med oss i UL på ul@nlm.no om du 
lurer på noe. 

Astor Industri
Eiendom AS
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Årsmelding for Ognatun 2013
Den positive og gode trenden frå jubelåret 
2012, med innviing av nytt matbygg, har halde 
fram i 2013. Dette året har vi pussa opp møte-
salen, fått nytt lydanlegg, projektorar og piano. 
Den gamle matsalen er blitt salong. Loftstova 
i internatbygget er også blitt rusta opp og nye 
møbler er på plass.
Misjonsvennene gleder seg over at vårt mi-
sjonssenter 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 ut-
trykk for at det er både fint, reint og triveleg 
på leirstaden vår, - og vi legg ikkje skjul på at 
vi gleder oss over gode tilbakemeldingar. Ei 
utfordring for oss er at vi i nokre høve ikkje 
har nok ein-og to mannsrom.  
Det vert stadig arbeidd for å få auka utnyt-
ting av Ognatun.. Med nytt matbygg merkar vi 
større interesse for å leiga Ognatun til private 
selskap. Dette er ei utvikling vi er svært glade 
for.  Omsetninga for 2013 har auka med ca. 18 
% samanlikna med året før. 
 
Arrangementa dette året har vore: 
Inspirasjonshelg for kvinner, kvinne - week-
end, Indremisjonsdag, onsdagskafè (4 dagar) 
leiarsamlingar og leirar. Ognatun har dessutan 
vore utleigd til lagsweekendar, skuleklassar, 
årsmøter, konfirmasjonar, bryllaup, åremålsda-
gar, pensjonistturar, kveldsturar, foreiningssam-
lingar, 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 Helgåvat-
net som klubben har opparbeidd, er vel nytta 
i samband med eigne arrangement så vel som 
ved utleige av Ognatun. 
Dette året er det blitt klargjort grunn for eit 
aktivitetshus/verkstad for Aguaklubben nede 
ved vatnet. Ognatun har tatt på seg ansvaret 
for bygginga.  

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. 196 000,- til 
Ognatun. Dette er kjærkomne pengar til Og-
natun. 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, vedli-
kehald og investering. Desse midlane er med 
på å gjere det mogeleg og halda fram med 
arrangement og utleie spesielt retta mot barn 
og ungdom. Takk og til Time Sparebank for 
økonomisk støtte.
 
Vi merkar omsut for Ognatun på mange 
måtar: Mange gjer eit stort arbeid i form av 
dugnad. Nokre kjem og arbeider dugnad tys-
dagane på dagtid, ei litt større gruppe samlast 
til dugnad på onsdag ettermiddag/kveld.
Andre gir grønsaker, nokon gir verktøy, kon-
torutstyr, 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 eit leir-og misjonssenter. Ein stad der 

unge og eldre får møta kristen omsorg og 
nestekjærleik. Formidling av evangeliet om 
Jesus slik at det gjev framtid og håp både for 
tid og æva. 
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 avde-
lingsleiar. I tillegg til avdelingsleiar har  det vore 
14  faste, timeløna medarbeidarar i oppgåver 
med  kjøkken og reinhald. Desse utgjer til sa-
man ca. 5,5 årsverk. I tillegg har vi løna nokre 
skuleungdomar i dei mest hektiske periodane. 
Frå 1. jan 2013 tilsette vi Leo Kristiansen i 20 
% stilling som vaktmeister. Dette har vore ei 
svært nyttig og god ordning, og vi er så heldige 
å få ha Leo Kristiansen fast  i stillinga framover. 
Administrasjonsleiar i krinsen, Terje Slettebø, 
har dette året hatt 20 % stilling på Ognatun 
for å avlasta med administrative oppgåver, 
dette er ei ordning som har vore til god hjelp.
Våre medarbeidarar på Ognatun er ein positiv 
medarbeidarflokk som gjere ein kjempeinn-
sats. Dei skal ha mykje av æra for den positive 
utviklinga vi har på leirstaden vår.

Vi har også dette året vore skåna frå per-
sonskader og det har vore lite sjukefråvær. 
Drifta på Ognatun fører ikkje til forureining av 
miljøet. 
 
Regnskapet syner eit resultat som gjer at føre-
setnaden for vidare drift er til stades.    
   
                        Tove Braut, Odd Narve Grude   

Tlf.: 464 22 022
Bedriftsveien 35 - 4353 Klepp Stasjon

tlf.: 51 78 98 50
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NOTER 2013 TIL OGNATUN 
UNGDOMSSENTER            
Org.nr. 971 440 279 

Note 1 - Spesifikasjon av inntekter     
  
DRIFTSINNTEKTER         2013            2012  
Servering avg.pliktig                 2 159 083     1 567 748   
Kiosk avg.pliktig      95 360   74 022   
Diverse salgsinntekter v/utleie             -       2 717   
Servering (eier arr.)    230 009        249 421   
Kostpenger fra leirdeltakere                          -      
Utleie rom internat (kr.arr.)   310 112        261 063   
Utleie rom internat                  1 060 514     1 024 716   
Basarinntekter    207 600        226 570   
Gaveinntekter    343 752        262 421   
Kollekter                                             24 431   30 073   
Loppemarked      26 768   28 800   
Utlodning                                            15 000   20 455   
Offentlige tilskudd    103 814     
Aktiviteter/dugnad      10 920     
Gevinst salg anleggsmidler              -             -     
Annet                                                117 446   39 848   
Avbestillingsgebyr        5 100     4 500  
 
Sum inntekter  4 709 909    3 792 354   
 
Note 2 - Ansatte, godtgjørelser m.v.   
 
Lønninger                 1 868 697     1 594 672   
Arbeidsgiveravgift    278 320        232 688   
Andre lønnskostnader      90 405   75 058   
Sum lønnskostnader                 2 237 423     1 902 418   
Antall årsverk              4             4  
Kostnadsført revisjonshonorar      24 553   24 553  
 
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning, og har inngått 
avtale om dette som tilfredstiller kravene i loven.    
  

Note 3 - Driftsmidler       
                                                          Utendørs                Fast tek.
    Bygninger  Inventar         anlegg      utstyr                       Sum 
Anskaffelseskostnad pr. 01.01.    11 031 483   901 755     832 435    179 051        12 944 724
Tilgang i året                                   997 075   213 404                -                         1 210 479
Avgang i året                                                                                                                                            -  
Tilskudd   (1 261 000)           (1 261 000)
Anskaffelseskostnad pr. 31.12.   10 767 558      1 115 159     832 435    179 051           12 894 203  
Samlede avskrivninger pr. 31.12    1 997 418    454 681     424 235      23 856              2 900 190 
Balanseført verdi pr. 31.12.    8 770 140    660 478     408 200    155 195               9 988 514 
Årets ordinære avskrivning              410 732    152 340       79 000    17 905              659 977  
Prosentsats for avskrivning                5-10 %   15-30%         10 %       10 %  
     
Note 4 - Bundne bankinnskudd     
Pr 31.12.2013 hadde selskapet bundne skattetrekksmidler med kr 
62.049.Skyldig skattetrekk 31.12.2013 utgjorde kr 57.176.  
   
Note 5 - Langsiktig gjeld      
Sparebank +            3 115 788    
IMF Rogaland                     1 800 472    
Langsiktig gjeld 31.12.12           4 916 260    
Gjeld som forfaller etter 31.12.16          4 916 260    
  
Note 6 - Varelager       
Selskapet varelager er vurdert til innkjøpspris. 
          
      2013  2012 
Varelager                   70 138         43 200  
 

BALANSE PR. 31.12.    
 
   Note            2013           2012
EIENDELER     
Anleggsmidler     
Ognatun, gammelt        361 382        264 535 
Ognatun nytt        750 292        739 800 
Tilbygg kjøkken              -                -   
Nybygg, bod, lager, verksted       (226 325)  
Utebelysning          17 700         27 800 
Inventar        141 137               -   
Maskiner          13 664   
Kontor/adm overf. Fra IMF        721 472       772 972 
Nybygg        398 920       337 990 
Opparbeidelse utendørsanlegg       390 500       459 400 
Teknisk utstyr nytt kjøkken        155 195         173 100 
Inventar nytt kjøkken        425 554        541 614 
Fordamper              -                -   
Kombidamper          22 800         38 800 
Div. lekeapparat              -               -   
Nybygg Nordvest     6 571 028     7 329 501 
Brødskjæremaskin            7 700         13 500 
Piano Kawai k-5          44 123   
Aqua-bygget        193 370    
Sum anleggsmidler      3     9 988 514   10 699 012 
      
Omløpsmidler     
Varebeholdning      6         70 138         43 200 
Kunder        157 949         79 125 
Til gode mva              -                -   
Opptjente, ik fakt inntekter          41 981   
Kasse, bank      4    2 344 264     1 612 334 
     
Sum omløpsmidler     2 614 332    1 734 659 
      
SUM EIENDELER    12 602 847   12 433 671 
      
GJELD OG EGENKAPITAL     
Egenkapital     
Kapital 01.01      6 759 895     5 607 979 
Utbyggingsfond Ognatun          38 000         38 000 
Årsresultat        123 184    1 151 916 
Kapital 31.12    7    6 921 079    6 797 895 
      
Langsiktig gjeld     
Uopptjent inntekt          18 500         18 500 
Langsiktig lån     5    4 916 260     5 000 472 
Sum langsiktig gjeld     4 934 760     5 018 972 
     
 
Kortsiktig gjeld     
Leverandørgjeld        143 605       115 884 
Skyldig skattetrekk, arb.g.avg.        139 341       116 388 
Skyldig merverdiavgift          79 565         11 705 
Skyldige feriepenger        209 830       174 371 
Annen kortsiktig gjeld        174 667       198 456 
Sum kortsiktig gjeld        747 007        616 804 
     
SUM GJELD OG EGENKAPITAL   12 602 847    12 433 671 
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SPESIFIKASJON Av ANDRE 
DRIFTSKOSTNADER
                 2013               2012
Vann/renovasjon               54508             32596
Lys og varme             162886            183217
Leie av lokaler
Renhold               45992             18560
Lyspærer/toalettpapir/andre 
kostnader lokalet                 1657              10497
Blomster og pynt                                   7237                5024
Servietter, lys, div               21421              22826
Kjøp/vedl.hold innventar, 
mask. andre driftsm.                            184483              40866
Vaktmestertjenester
Utg.ført arb. klær                                                          8228
Utg. ført småansk.                                                      708
Rekvisita                                              18810              29965
Siviltjeneste
EDB-utg                                                9602              33129
Vedlikehold                                        194290              89794
Revisjonshonorar                                 24553              24552
Regnskapshonorar                                86175              62869
Div. andre honorar                                 8678
Kjøkkenutstyr/bestikk                                                 31992
Representasjon m/fradrag                                           +2280
Kontingent u/fradrag                                                          0
Kostnader bankterminal                                                1703
Kontorrekvisita                                     23711               8173
Aviser, tidsskr. bøker                               3087                2865
Møter, kurs, oppdatering                         3140
Div. andre kontorkostn/ 
adm. kostnader.                                     15284               2906
Telefon/mobil                                         9635               9164
Internett/Bredbånd                               32411             22500
Porto                                                    9041               8476
Km. godtgj.                                                                   2644
Reiseutg.                                                                      1232
Annonser                                             20925             44861
Andre driftsmaterialer                              704               1929
Servicekostnader
Forsikringer                                       118919              53555
Div. andre kostn.                                     5731             13702
Ikke fradragsber. utgifter                                                4813
Bank –og kortgebyr                                4224               5115
Div. spesielle kostnader                                                   246          
           1067104
                                                                                776427

Note 7 - Egenkapital  
Egenkapital 01.01.    6 759 895  
Årets gaver utbyggingsfond         38 000  
Årets resultat       123 184  
Egenkapital 31.12.    6 921 079  
   
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. Anleggs-
midler 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 for-
bigående. Nedskrivingen reverseres når 
grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Langsiktig gjeld bal-
anseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet.  
   
Note 9 - Gaver til nybygg 
Gaver til nybygg inntektsføres i det år gaven mottas.  

Seniorleir
”Vi over 60 på Ognatun”

10.-12. juni.
Talarar: Jorunn og Olaf Eikemo.

Tema: Du er gull vert, skapt av Gud.
Sangkrefter: 

Riskakameratene, Flekkefjord musikklag 
og «De syngende bestemødre»

Temasamlinger:
Vertskap:Judith og Harald Nærland

Åse og Rasmus Pollestad, Aud Torunn Nesvåg
Pris kr. 1.670 med oppreidd seng.

Kr 2070 for einerom (begrensa antall rom)
Påmelding til ImF-Rogaland tlf. 51 79 38 80,

e-post:rogaland@imf.no. Frist 30. mai

RESULTATREGNSKAP FOR 2013    
   
DRIFTSINNTEKTER           Note           2013        2012  
Inntekter Ognatun 
(spesifisert vedlegg)                 1    4 606 095      3 792 353   
Kommunalt tillskudd        103 814    205 548   
Sum driftsinntekter     4 709 909    3 997 901  
 
DRIFTSKOSTNADER       
Varekjøp        869 784      755 707   
Lønninger                 2    2 237 423    1 902 418  
Andre driftskostnader                 2    1 077 972      776 434   
Avskrivninger                 3       659 977    413 750   
Sum driftskostnader     4 845 155   3 848 309   
       
DRIFTSRESULTAT      (135 247)   149 592   
FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER      
Renteinntekter          22 100      57 248   
Rentekostnader                 5       139 289     128 023  
Netto finanskostnader        117 189      70 775   
       
ORDINÆRT RESULTAT      (252 435)     78 817   
Gaver til Nybygg                 9       375 619      1 073 099   
       
Årets resultat        123 184    1 151 916 
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GM-offshore
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

Telefon: 51 77 82 00 
E-mail: post@bryneror.no

Maler´n AS 
Vikeså

Marknadsdag på 
Ognatun

Onsdag 18. juni kl. 17.00.
Auksjon

Sal av grønsaker og blomster,
Sal av mat
Velkomen!

OGNATUN 
50 ÅR

Jubileumsmarkering på Ognatun,
Søndag 29. juni kl. 18.00.

Prolog, Tale og song av Marit og 
Irene. Barneopplegg
Historisk tilbakeblikk

Matservering med bl.a. jubileum-
skake. Jubileumsoffer

ALLE ER VELKOMNE!

REGNSKAP OGNATUN UNGDOMSSENTER
RESULTATREGNSKAP FOR 2013    
   
DRIFTSINNTEKTER           Note           2013        2012  
Inntekter Ognatun 
(spesifisert vedlegg)                 1    4 606 095      3 792 353   
Kommunalt tillskudd        103 814    205 548   
Sum driftsinntekter     4 709 909    3 997 901  
 
DRIFTSKOSTNADER       
Varekjøp        869 784      755 707   
Lønninger                 2    2 237 423    1 902 418  
Andre driftskostnader                 2    1 077 972      776 434   
Avskrivninger                 3       659 977    413 750   
Sum driftskostnader     4 845 155   3 848 309   
       
DRIFTSRESULTAT      (135 247)   149 592   
FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER      
Renteinntekter          22 100      57 248   
Rentekostnader                 5       139 289     128 023  
Netto finanskostnader        117 189      70 775   
       
ORDINÆRT RESULTAT      (252 435)     78 817   
Gaver til Nybygg                 9       375 619      1 073 099   
       
Årets resultat        123 184    1 151 916 



B-BLAD
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

3) Innleiing ved formannen.

4) Årsmelding 2013

5) Rekneskap 2013

6) Ny ordning for val av medlemmer 
       til ImF-Ung temaet.
 
7) Val av 4  styremedlemmer for 2 år.
        Ikkje på val: Siw Olrun Stokkeland, Toralf Liene, 
        Tarald Gudmestad
        Forslag frå valnemnda: Randi Klingsheim Bø, 
        Loyd  Jarle Hetland (ynskjer å stille som vara), 
        Rolf Gunnar Husveg, Jarle Mong (attval), 
        Gabriel Pollestad (attval), Gerd Røyneberg (attval), 
        Svein Ove Særsten (attval). 

8) Val av 3 medlemmer for 2 år til valnemnda: 
        I valnemnda frå før: Aud Torunn Nesvåg og 
        Rasmus Pollestad.
        Forslag frå krinsstyret: Ståle Handeland og 
        Kristian M. Refstie.
 
9) Val av revisor
        Ola Horve

10) Stad for neste årsmøte.
       Ognatun 17.-19. april

11) Open post. 
        Her kan utsendingane kome med innspel og 
        informasjon til årsmøtet.

PROGRAM

LØRDAG:

Kl 09.30 Registrering av utsendinger og 
  deltakere på barneopplegg.
Kl 10.00  Årsmøtet starter i hovedsalen.
Kl 10.15 Barneopplegg for de ulike 
  aldersgrupper starter.
Kl 10.15 Bibeltime for de voksne ved Andreas Nordli.
  Forsangerteam. Kollekt.
Kl 11.10  Forhandlingsmøte i hovedsal. 
Kl 13.15 Lunsj 
Kl 14.30  Speed - learning. Andreas Nordli. Jarle Mong. 
  Olga Jorunn og Sven Harbo. Olaug Bollestad.
  
Kl 15.30 Kaffepause
Kl 15.45 Familieshow med «Tulliball»
Kl 16.30  Middag
Kl 18.00  Stormøte i hovedsal. Andreas Nordli taler. 
  Kjersti Goa Lødemel og Bjørn Stornes . 
  Forsangerteam. Kollekt. 
  Opplegg for barna under talen.
Kl 21.00 Ungdomsmøte ved Nærbø Ungdomslag.
  Andreas Nordli.

SØNDAG:
 
Kl 11.00  Storsamling. Andreas Nordli taler. 
  Forsangerteam. Nattverd .Barneopplegg. 
  Kollekt. Kaffe og litt å bite i etter samlingen.


