
     ÅRSMØTE IMF ROGALAND 2017 
IMF-LUNSJ, OGNATUN 22. APRIL KL. 12.00 – 14.20  

SAKLISTE: 

1) Valg av: 
 Møtedirigent og varadirigent 

2) Valg av 
 To personer til å føre møteboka 
 To personer til å skrive under 

møteboka 
 Referent til aviser og blad 
 
3) Årsmelding 2016 
 
4) Regnskap 2016 
 
5) Valg av 3 styremedlemmer for 2 år. 
 Ikke på valg: Randi Klingsheim Bø , Jarle Mong, Torbjørn Walderhaug og 
               Tor Harald Håland.
 

Forslag fra valgnemnda: Tarald Gudmestad (gjenvalg), Toralf Liene(gjenvalg), 
Torunn Ivesdal Gjedrem (ny), Linn Sirevåg (ny), Egil Vigdel (ny) og
Håkon Haugland (ny). 
         

6) Valg av 3 medlemmer for 2 år til valgnemnda: 
Valgt for to år på årsmøtet i fjor: Gabriel Pollestad og Inger Klungland Tynning

 Forslag fra kretsstyret: Rolf Gunnar Husveg og Lars Tønnessen  
 
7) Valg av revisor 
              BDO 

8) Sted for neste årsmøte 
 Ognatun 20.-22. april 2018 

9)         Orientering om Ognatun ¡rsmelding & Regnskap 
 

10) Orientering om styrets revideringsprosess med strategiplan
for ImF Rogaland 
 

11) Åpen post 
 Her kan utsendingene komme med innspill og informasjon til årsmøtet. 
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ÅRSMELDING FOR INDREMISJONSFORBUNDET I ROGALAND 
2016 

 
INNLEDNING 
ImF er en organisasjon der det lokale arbeidet er det aller viktigste. På lokalplanet skjer den 
kortreiste misjonen. Vi som tror er naboer, kollegaer, lagledere og foreldre. Det er i disse 
nærmeste relasjonene at vi lettest kan lede andre nærmere Jesus. Kretsen er et ledd i 
organisasjonen som skal utruste og hjelpe det lokale arbeidet. Målet er at vi da kan bidra med 
opplæring, ledertrening og frimodiggjøring av kristne, enten de hører til ei stor eller liten 
lokalforsamling. Uansett størrelse på det lokale fellesskapet, er det lokale Jesusfolket plassert 
i sitt nærmiljø for å være håp, lys og salt. Vi er gode nyheter der vi er. Jesus har en plan for 
oss alle og for våre forsamlinger. Derfor vil vi i ImF Rogaland være med å utruste ledere og 
styrer til å bruke sine nådegaver og sine talent til å bygge sunne fellesskap som leter etter 
muligheter til å berge flere for Himmelen. 
 
I 2016 ble Bibelselskapets 200-årsjubileum markert. Vi var med i et samarbeid med andre 
bedehusorganisasjoner om ei bibelmarkering i Stavanger 13. september. Det var samtidig 
dette år at Den norske kirke vedtok at det kan leve to helt forskjellige syn på hva ekteskapet er 
i kirken. Dette bunner i ulike bibelsyn, og gir også to helt forskjellige syn på nåde, tilgivelse 
og velsignelse i kirken.  

Dette er et alvorlig lærevedtak som gjør det mer naturlig enn noen gang å bygge selvstendige 
forsamlinger på bedehusa. Når forsamlingsbygging forhåpentligvis intensiveres framover, må 
vi være bevisste på bibelsynet vårt, indremisjonskallet og fellesskapstenking med andre på 
bedehuset som tenker likt om bibelen.  
 
KRETSEN 
ImF-Rogaland består av 16 lokalforeninger, 13 kvinneforeninger, 2 mannsforeninger, 1 brass 
- band og 1 sanggruppe. I tillegg har kretsen 33 kontaktpersoner. På barne- og 
ungdomssektoren er 35 lag innmeldt.  
 
MØTEVIRKSOMHETEN OG FORSAMLINGSARBEIDET  
De lokale forsamlinger er viktige som hjem og ladestasjoner for Guds barn. Derfor er 
forkynnelsen av Guds Ord åndelig mat som trengs for trosliv og tjeneste. Vi får 
forkynnerhjelp fra både ImF, Bildøy Bibelskole, andre kretser og mange frivillige forkynnere. 
Vi tror det Det forkynnes evangelisk, god forkynnelse i vår sammenheng. Samtidig ser vi at 
det lokale lederskap nok kan ta et større ansvar for at hele Bibelens budskap blir formidlet..  
 
Flere bedehusfellesskap er i prosess med å vurdere oppstart av arbeid med å danne og bygge 
forsamling på sitt lokale bedehus. Dette er utfordrende i et mangfoldig organisasjonsbilde. Vi 
både oppmuntrer til at en lokalt prøver å få til felles forsamlinger på tvers av organisasjonene 
og håper at andre organisasjoner tenker slik. Runar Landro, som er forsamlingskonsulent i 
ImF i en deltidsstilling, har bistått med råd og veiledning til et par forsamlinger i 2016. 
Kretsleder har også vært delaktig med råd og veiledning i slike lokale prosesser. Kretsen har 
også i samarbeid med Bedehuskirken bestemt å starte et læringsfellesskap for forsamlinger i 
2017 siden behovet for råd og veiledning på dette området blir større og større. 
 
 
OGNATUN 
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Mange barn og unge har også dette året fått møte budskapet om vennen og frelseren Jesus 
gjennom leirarbeidet på Ognatun. Bibelen sitt budskap blir sådd ut i tro og tillit til at Guds ord 
er spiredyktig og virkekraftig. Vi gleder oss også over alle andre som leier leirstedet til 
weekendarrangement eller private selskap. 
 
Dette året har Ognatunstyret  arbeidet målretta sammen med de ansatte for å få en bedre 
økonomisk utvikling på Ognatun.Dette har gitt resultat, og regnskapet viser et lite overskudd. 
 
Ognatun er et viktig misjonssenter og samlingssted for arbeidet i ImF-Rogaland. Stedet er i 
stadig utvikling og er godt rustet for fremtiden. 
 
 
SISTE INDRE 
Gjennom bladet vårt prøver vi å gi glimt fra arbeidet, og informasjon om arrangement kretsen 
har. Andakt og oppbyggelig stoff ønsker vi også å gi god plass. Vi har gode sponsorer som 
annonserer i bladet og skaffer gode inntekter. Bladet ble gitt ut 5 ganger i 2016. Utfordringen 
fremover blir å finne en god fordeling av ressursbruk mellom bladet og elektroniske media.  
 
NETTSIDA imfrogaland.no  
Nettsida vår er en enkel kanal til informasjonsspredning. Vi vet at flere og flere bruker den til 
å sjekke opp hva som skjer i kretsen og på Ognatun. Facebook og Instagram er to andre 
kanaler vi bruker. Dette er også måter å kommunisere på som vi tror at vi stadig får flere 
følgere på. Vi trenger flere som vil følge oss og som vi kan nå ut med informasjon til. 
 
ARBEIDERSITUASJONEN 
Medarbeiderstaben i ImF Rogaland har i 2016 vært: 
Terje Slettebø, Torgeir Lauvås, Anne Berit Aarsland, Frøydis Fitje Aarsland, Kari Helen 
Garheim (frem til 01. april), Anne Birgitte Auestad, Tore Nesvåg (fra 08.aug.). Gunn Siri 
Meland Tjelta er T2 -student med praksisplass hos oss(fra aug). Kretsen har også fast 
leieavtale med Per Åge Berge. 
Fra 10. oktober og ut året fikk kretsleder Torgeir Lauvås innvilga studiepermisjon. Han reiste 
da til Israel med hele familien sin. På turen studerte han bøker om temaene apologetikk og 
misjonsstrategi i tillegg til å utforske Jesu fotspor i landet der det skjedde. Kretsleder leverte 
en rapport til styret etter sitt studieopphold i Israel og satte ord på stor takknemlighet for 
studiepermisjonen. Anne Berit Aarsland reiste i september på studietur til USA for å få 
nærmere kjennskap til Awana-arbeidet. Vi fikk støtte fra K-stud. til begge disse studieturene 
på til sammen 15 000 kroner. Andre ansatte har også deltatt på kurs og konferanser gjennom 
året for å øke sin kompetanse og hente inspirasjon. 
 
Medarbeidetsatben på Ognatun har i 2016 vært: 
Tove Braut, Rønnaug Løge, Tone Vigrestad, Toril Aarsland Reime, Milly Rosland Friestad 
Anne Marie Espedal, Evy Matnisdal, Leo Kristiansen, Åse Pollestad, Bjørg Toft Eriksen, 
Mona Ø. Vigre, Liv Synnøve Vagle, Elisabeth Aarsland og Ingelin Sirevåg (fra aug.). 
 
Tove Braut har 90% stilling som avdelingsleder. De andre medarbeiderne går i 
deltidsstillinger fra 10 - 80 %. Noen skoleungdommer har i tillegg jobbet i helger og hektiske 
perioder 
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Vi har to dugnadsgjenger som går fast på Ognatun. Noen kommer på dagtid på tirsdagene, 
mens den andre gruppen møtes onsdag ettermiddag/kveld. Disse to gruppene utfører et svært 
viktig arbeid for Ognatun. 
  
Takk til trofaste og gode medarbeidere som gjennom et nytt år har utført arbeidet med stor 
dyktighet og entusiasme. Vi er glade for å ha dere med på laget. 
    
Fra ImF og Bildøy Bibelskole 
Vi har hatt besøk av disse i 2016: 
Erik Furnes, Roald Evensen, Gunnar Ferstad, Aud Karin Kjølvik Ringvoll, Tor Ingvald 
Lauvrak, Leif Nesheim, Ingbjørn Vingen, Marit Stokken, Linn Jeanett Sirevåg, Solveig 
Hosøy, Bjarne Vesetvik, Ragnar Ringvoll, Torgeir Skrunes, Maria Hornes, Håkon Garvo, 
Anne Furnes, Torgeir Nygård, Karianne Hatlevik og Kjetil Fyllingen. 
 
To grupper med elever fra Bildøy bibelskole var på turne i Rogaland 19. – 24. jan. Vi vil 
takke ImF og Bildøy bibelskole for godt samarbeid gjennom arbeidsåret. 
 
Fra andre 
I arbeidet er det en rikdom å ha god kontakt med andre kretser og arbeidslag. I 2016 hadde 
disse taleroppdrag i ImF-Rogaland: Maria Lode, Wenche Lunde, Randi og Sverre Dag 
Ljønes, Martha og Edgar Paulsen, Runar Landro og Thomas Rake, Jørgen Tønnessen, 
Arne Arnesen og Mia Holta. 
 
Fritidsforkynnere 
Vårt arbeid er helt avhengig av frivillige som er med og forkynner Guds ord på møter, leir og 
i lagssammenheng. Også dette året har mange vært med og forkynt Guds ord for liten og stor. 
Takk til hver enkelt for det dere formidler av evangeliet, og vi håper dere har blitt rikt 
velsignet igjen! 
 
Fritidsforkynnere i 2016 har vært:  
Elisabeth Hauge, Gunhild Lauvås, Brit Skjørestad, Magne Wold, Petter Olsen, Egil Vigdel, 
Reidar Røyland, Alfred Salte, Lars Tønnesen, Willy Mæland, Lars Magne Haugland, Olaf 
Aamodt, Holger Kjølvik, Ståle Handeland, Ivar Berland, Terje Bjørntvedt, Bjarne Ydstebø, 
Leiv Roald Thu, Jakob Kjølvik, Rolf Gunnar Husveg, Marianne Lie, Randi Klingsheim Bø og 
Kathrine Malmin,     
 
DUGNAD  
Dugnad er viktig for ImF Rogaland. Både Ognatun og kretsen nyter godt av god dugnadsånd. 
Dugnadsgjenger til praktisk arbeid på Ognatun utgjør en helt avgjørende innsatts for at 
anlegget vårt ser så innbydende og flott ut. Leirledere, servitører, fritidsforkynnere og komite 
- & styremedlemmer er flere eksempler på dugnadsinnsats som virkelig monner. Dugnad er 
en viktig del av misjonsoppdraget vårt og vil være det framover også. 
 
SAMMEN-HELG OG ÅRSMØTET 2016 
For andre året på rad hadde vi Sammen-helgen med årsmøte på Ognatun. Vi var samlet helga 
8.-10. april, og hadde med oss bibelskolerektor Gunnar Ferstad som forkynner. 
På åpningsmøtet fredagen var koret Hananja fra Varhaug med oss og sang. Det ble en god 
start på ei helg der ca. 80 overnattet hele helga, og anslagsvis 500-600 stk. var innom Ognatun 
og Sammen-helga. 
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Lørdagen startet med familiesamling på formiddagen der koret Shine fra Nærbø sang og 
Gunnar Ferstad holdt fin familieandakt. Videre var det Sammen-tivoli med 170 gjester 
parallelt med årsmøtet til ImF Rogaland som vi kaller ImF Lunsj. På ettermiddagen var det 
bibeltime for de voksne mens barna hadde familiesamling med Vigrestad Barnekor. God 
middag stod så på programmet før kvelden ble avslutta med Sammen-fest, en festsamling med 
både underholdning, sang og god forkynnelse av Gunnar Ferstad. Søndagen hadde vi en flott 
Storsamling klokka 11.00 der vi i tillegg til forkynnelse, skriftlesing og sang hadde 
nattverdsfeiring. Det ble ei vellykka helg på alle måte. Gudsnærvær, godvær og god stemning 
preget Sammen-helga som i år hadde det flotte mottoet: «Når dere kommer sammen» 
 
ImF-lunsjen er ImF Rogalands årsmøte for 2016. Etter en innledning med valg av ordstyrer og 
andre formalia i starten av sakslista, ble det servert lunsj. Etter en liten matøkt gikk årsmøtet 
videre med godkjenning av både årsmelding og regnskap. Regnskapet for 2015 viste et 
underskudd på 407 000 kr, men årsmøtet ba ikke om reduksjon av arbeidet. Årsmøtet så 
lyspunkter og iverksatte tiltak man trodde ville bedre økonomien for neste år. 
Valget av kretsstyret fikk dette utfallet: Randi Klingsheim Bø (gjenvalg), Jarle Mong 
(gjenvalg), Torbjørn Walderhaug (ny) og Tor Harald Håland (ny). 
Tarald Gudmestad, Toralf Liene, og Torbjørn Corneliussen ble valgt i 2015 og sitter til 2017. 
Varamedlemmer: Rolf Gunnar Husveg og Torunn Ivesdal Gjedrem. 
 
I samtalen om arbeidet ble det delt mange tanker om å våge å gå nye veier for å drive 
indremisjon og kunne lede våre medmennesker til Jesus. Jarle Mong hadde også en 
orientering fra kretsstyret om behovet for å justere vår strategiplan i tiden som kommer. 
Årsmøtet og innspillene fra utsendingene ble et heiarop på all innsats av frivillige og ansatte 
som på ulike måter prøver å tegne et bilde av en frelser som lengter etter våre naboer og 
venner. Det var 61 utsendinger på årsmøtet, noe som er en liten økning fra 2015. 
 
Styret konstituerte seg senere med Randi Klingsheim bø som styreleder og Toralf Liene som 
nestleder. Styret brukte en del tid på konstitueringen siden lovverket til kretsen sier at 
styreleder skal sitte i vårt hyrde – og læreråd og derfor være en mann. Styret kom fram til at vi 
likevel kunne utpeke Randi som leder siden vi utpekte to andre menn fra styret til å være med 
i Hyrde og lærerådet i ImF Rogaland. Styret vurderte derfor at vi ikke rokket ved lovens 
intensjon i vårt ledervalg. Kretsstyret utpekte Tarald Gudmestad og Toralf Liene til å sitte i  
Hyrde og lærerådet i ImF Rogaland sammen med kretsleder Torgeir Lauvås.  
 
 
STORSAMLINGER  
Den første storsamlingen i 2016 var 24. jan på Ognatun som samkjøring med siste møtet i 
mannsweekenden. Erik Furnes talte over temaet «Brødsbrytelsen» i 2015. Den andre var 10. 
april på Ognatun i forbindelse med Sammen-helga der Gunnar Ferstad var med oss og 
forkynte. 
 
Kretsstyret hadde evaluert storsamlingene våre ei stund og kom til at vi ikke ville arrangere 
disse så ofte som de siste årene lenger. Dette skyldes blant annet at vi tidvis slet med 
oppslutningen på samlingene. og i tillegg at det lokalt satses mer på egne møter søndags 
formiddag. Vi vil ikke arrangere møter som konkurrerer med lokale samlinger. Kretsen vil 
likevel være åpen for samarbeid med lokale bedehus eller forsamlinger som ønsker at vi i 
samarbeid arrangerer og inviterer inn fra nabobygder til en storsamling. 
 
LEDERSAMLINGENE  «I POTTEMAKERENS HÅND» 
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I 2016 hadde vi to samlinger som vi kalte ”I pottemakerens hånd”. Tirsdag 2. februar var vi 
samlet på Bryne og fikk undervisning av Torgeir Lauvås under temaet ”Lys og salt”. Onsdag 
20. april møttes vi igjen på Bryne og fikk undervisning om ”Evighetsalvor i 2016” av Runar 
Landro. Høsten 2016 la vi ikke opp til slike samlinger siden vi satset på Bibeldagen 13. 
september i Salem i Stavanger. Den samlingen arrangerte vi sammen med flere andre 
organisasjoner. Hans Johan Sagrusten, ansatt i Bibelselskapet, var underviser og gav grundig 
og viktig undervisning om troverdighetene til det nye testamentet.  
  
MEDVANDRINGSGRUPPE 
Kretsleder har også våren 2016 ledet ei gruppe med 7 unge ledere som var samlet 3 ganger til 
bibellesning, undervisning, samtale og bønn. Lederne er unge menn som har vært ledere på 
leir, har engasjert seg i ImF Ung Teamet eller er aktive lokalt i ungdoms – eller 
forsamlingsarbeid. Målet med samlingene er å reflektere sammen over Guds Ord, livet og 
oppdraget vi kristne har fått til å dele Guds håp. Gruppa hadde en samling på høsten i 
Stavanger i forbindelse med Bibeldagen vi i ImF Rogaland var med og arrangere 13. 
september. Siden kretsleder gikk ut i studiepermisjon siste del av 2016, hadde vi ikke flere 
samlinger dette året. 
 
ALPHAKURS 
Sammen med en gjeng ildsjeler på Klepp stasjon, har vi i ImF Rogaland bidratt til et 
Alphakurs som startet 13. januar og ble avslutta 16. april. Det var over 25 deltakere på kurset 
og flere av dem hadde ikke et avklart forhold til tro før kurset startet. Flere av dem tok steg 
nærmere Jesus og tro i løpet av kurset. ImF Rogaland bidro på kurset med planlegging, 
opplæring, rekruttering av undervisere og reklamemateriell. Kretsleder var med og underviste 
en god del både på noen av de ti kurskveldene og på weekenden som vi hadde i februar på 
Nordlys. I bedehusfellesskapet på Klepp stasjon opplevde forsamlingen kurset så positivt på 
flere måter at man raskt gikk i gang og planla nytt kurs i 2017. Vi i kretsen har også hatt 
dialog med flere steder og forsamlinger for å kunne bidra til at det startes flere kurs rundt om i 
Rogaland og vet at det jobbes seriøst med å starte kurs flere steder framover. 
 
KOMLEDAG MED BASAR  
Dette flotte arrangement var i år lørdag 6. februar. Det er indremisjonsforeningene i Egersund 
og Bjerkreim som står bak, og det er samlinger både i Egersund og Bjerkreim. 
Andaktsholdere i år var Kjersti Bjerkreim og Alfred Salte og sanggruppe fra Holum bidrog 
med sang og vitnesbyrd. Mange samles sosialt rundt komlemiddagen før det er stor basar om 
kvelden. Dagen gir gode inntekter til arbeidet, dette året ble det igjen rekord med kr. 118 523 
til ImF Rogaland. Hjertelig takk til komiteen som står bak arrangementet år etter år. 
 
MANNSWEEKEND 
Mannsweekenden 2016 var på Ognatun 22.-24. jan. Det var samla 33 deltakere. Temaet for 
helga var «De fire B-ene». Erik Furnes formidla et flott bibelsk budskap ut fra temaet. I 
tillegg til samlingene på Ognatun vart det også tid til et interessant bedriftsbesøk hos 
Aarbakke. Stor takk til komiteen som hadde ansvaret for mannsweekenden. 
 
 
INSPIRASJONSHELG FOR KVINNER  
Helga 29.-31. januar var 51 kvinner samlet til inspirasjonshelg på Ognatun. Anne Furnes var 
taler og Synnøve Sveen Harila deltok som sanger.  Tema for helga var: «Fri og Modig», og på 
en ekte og varm måte fikk disse to formidlet Bibelens budskap ut fra tema. Stor takk til 
komiteen som har ansvaret for inspirasjonshelga. 
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KVINNEWEEKEND 
Den var 26.-28. februar, og 66 kvinner var samlet på Ognatun. Wenche Lunde var hovedtaler 
og Kjerstin Handeland Stokken og Magnhild Sørlie deltok med sang. Tema for weekenden 
var: «I lys og mørke», noe som vart formidlet på en varm og fin måte gjennom helga. Stor 
takk til komiteen som har ansvaret for kvinneweekenden. 
 
 
SENIORLEIR 
På seniorleiren 7.-9. juni var der 38 faste deltakere. Martha og Edgar Paulsen deltok med tale 
og sang. Tema for leiren var «Bønn». Dette året ble det markert 10-års jubileum for  
seniorleiren. Det er kjekt å se og oppleve de gode åndelige og sosiale samvær som er på disse 
leirene. Takk til komiteen for fint opplegg og god gjennomføring. 
 
 
SANG OG MUSIKKHELG  
Sang og musikk-helg på Furutangen i Ryfylke i pinsehelga, 13.-15. mai er et samarbeid 
mellom ImF-Rogaland og ImF-sentralt. Johan Halsne leder komiteen for denne helga. Arne 
Arnesen og Johan Halsne var talere. I tillegg deltok Halsnøy Musikklag, Emilia Lindberg og 
Roland Lundgren & Niclas Peterson. Komiteen gjør en kjempeinnsats for at samlingen skal 
bli en helg til oppbyggelse og påfyll. 
 
GENERALFORSAMLING ImF I ÅLESUND 
27. – 31. juli var det generalforsamling for ImF på Borgund folkehøgskole i Ålesund. Mottoet 
for samlingen var: «Innta landet». Runar Landro fra Fredheim i Sandnes var bibeltimeholder 
mens det på kveldsmøtene var mange ulike forkynnere. God sang og musikk, flott fellesskap 
og gode samtaler om arbeidet preget samlingen. Vi var ganske godt representert fra vår krets 
på GF og fikk være med å velge inn Gabriel Pollestad fra Rogaland i ImF-styret. Han ble 
valgt som nestleder i styret da de konstituerte seg.  
 
FLERKULTURELL FAMILIELEIR 
Den ble arrangert 4.-7. aug. i samarbeid med KIA. Også i år var det fullt hus på Ognatun, 86 
deltakere og 15 ledere. KIA hjelper oss å tilby dette ferieoppholdet til de som trenger det aller 
mest. Fredag 5. aug. var det besøk i Kongeparken. Lørdag var hovedaktiviteten strandtur til de 
flotte strendene i nærmiljøet til Ognatun. På kveldstid og søndag formiddag var det samlinger 
der evangeliet ble formidla. Det oppleves godt å både dele evangeliet med våre nye 
landsmenn og å gi dem som har små ressurser en god ferieopplevelse. Til denne leiren fikk vi 
midler fra Staten, fra Bedehuskirken og fra ImF sitt evangeliseringsfond. Arrangementet var 
derfor tilnærmet gratis for deltakerne.  
 
INSPIRASJONSKVELDER PÅ OGNATUN 
Inspirasjonskveldene på Ognatun onsdag 31. aug. og torsdag 1. sept. i år ble gode og 
tankevekkende. Det var rett over femti frammøtte onsdagen og litt under femti andre kvelden. 
Runar Landro, pastor på Fredheim i Sandnes, underviste første kvelden om vår bevegelses 
røtter og behovet for fornyelse. Runar er en engasjert og dyktig formidler som kjenner vår 
historie og vet at vi må være i endring for å nå mennesker som preges av samfunnsendringer.   
Begge kveldene var Sync, ei lovsangsgruppe fra Ogna og Sirevåg med oss og ledet sangen på 
en flott måte. Torsdagskvelden underviste Thomas Rake. Thomas er pastor i Bedehuskirken 
på Bryne. Han tok utgangspunkt i efeserbrevet 4, 1-16. Han begynte først med å peke på de 5 
siste versene i avsnittet og understreket at det er et mål for våre forsamlinger og fellesskap å 
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nærme oss den tilstand som der beskrives. En målsetting for oss må da være at fellesskapet 
utruster alle hellige til tjeneste slik at Jesu kropp bygges opp. 
 
OGNATUNBASAREN  
Den var torsdag 29. september. Reidar Røyland hadde andakt og Astrid H. Varhaug sang. 
Basaren gav i år et flott resultat på kr 173 847. Et viktig håndslag til Ognatun og arbeidet her. 
Hjertelig takk til alle som på ulike måter bidrog til en flott kveld og godt økonomisk resultat. 
Ekstra takk til den nye Ognatunforeningen som i år tok ansvaret for basaren. 
 
JULEMESSA  
Julemessa i 2016 ble en flott messe med resultat på kr 270 137 i brutto inntekt. En nedgang på 
23 000 fra rekorden i 2015. Aud Karin Kjølvik Ringvoll og Anne Birgitte Auestad var talere, 
ImF Brass Bryne og Kor Bra deltok med sang og musikk. Selv om økonomi og penger står 
sentralt på julemessa, fikk vi også gode møtesamlinger der Guds ord ble formidla til en lydhør 
forsamling. Takk til alle som på en eller annen måte støttet opp om messa gjennom loddsalg, 
gevinster, varer, kakebaking, lodd og mat, og til alle som bidrog praktisk under messa. 
Komiteen som planlegger og arbeider for messa hele året fortjener også en stor takk for sitt 
trofaste arbeid. 
 
JULEFEIRING PÅ OGNATUN 
Det var 51 deltakere og 18 ledere som feiret julekvelden sammen på Ognatun fra kl. 16.00 til 
21.30. Viktige poster på programmet var juleforestilling, middag, gang rundt juletreet, 
utdeling av julegaver og julekos med julekaker og moro. Trivselen var stor og både store og 
små kosa seg. Det er godt å være sammen på julekvelden, men en slik samling skaper også 
gode relasjoner for fremtiden. Ettersom dette er et gratis arrangement er økonomien en 
utfordring, men med støtte fra evangeliseringsfondet, KIA og andre støttespillere fikk vi også 
i år de midler vi hadde bruk for. Vi vil rette en stor takk til alle som støtter arrangementet 
økonomisk. 
 
KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA)  
ImF-Rogaland er en av medlemsorganisasjonene til KIA - Rogaland. KIA er en ressurs og 
pådriver i arbeidet med å integrere nye landsmenn i samfunnet vårt og drive kristent arbeid 
rettet mot innvandrere. Her gir Gud oss nye muligheter til å dele evangeliet med flere, og 
kristne innvandrere trenger å bli inkludert i kristne felleskap. 
  
ØKONOMIEN 
Arbeidsåret 2016 ble et godt økonomisk år med et driftsoverskudd på 25 519. Men en viktig 
grunn til det positive økonomiske resultatet var sykemelding og nedbemanning med en 50% 
stilling i barne- og ungdomsarbeidet. Den andre viktige faktoren bak resultatet er en økning i 
inntektene på 341 000 sammenliknet med året før. 
  
Inntektene er 4 926 600 kr, mens driftskostnadene er på 4 921 068 kr. I tillegg har vi 
finansinntekter på kr 19 987. 
 
Hovedtrenden i økonomien er at inntektene steg med 7,4 % i forhold til 2015. 
Utgiftene vart redusert med 2 % fra 2015 til 2016.  
 
Det er arrangementsinntekter som bidrar mest til økningen i inntektene. Her er og en fin 
økning i fast givertjeneste. På inntektssiden må vi og merke oss en nedgang i innbetalinger fra 
lag og foreninger på kr. 133 790. 
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Vi merker oss med takk og glede alle som er med og bidrar til ImF-Rogaland sin økonomi. Vi 
håper vi sammen kan videreføre dette inn i det nye året, for oppgavene og mulighetene for 
ImF-Rogaland er mange og store. Vi håper å kunne videreføre et arbeid på om lag det nivået 
vi har i dag og med en bærekraftig økonomi. 
 
 
TAKK 
Jesus har vært med alle sine hver eneste dag i 2016. Han har gitt oss av sin nye nåde hver dag. 
Vår himmelske Far kaller oss for sine barn både når vi opplever gode og onde dager. Vi har 
en Far som er full av nåde og sannhet, derfor er vi som er hans barn gode nyheter til 
menneskene rundt oss. Vår takk går til vår Frelser og vår Far. Takk for frelse, framtid og håp! 
Vi takker for at vi får være med i arbeidet for at flere skal bli frelst. Takk til alle som har stilt 
opp i vår sammenheng og bidratt på sin måte, med sin nådegave og utrustning. Vi ber om at 
Høstens Herre må gi vekst og at han må drive flere arbeidere ut. Takk til deg som dro ut for å 
være leder på leir, for å møte en ufrelst venn, for å bidra på dugnad, for å planlegge 
forsamlingsarbeid eller for å vise godhet mot noen som sliter. Uansett hva ditt bidrag har vært, 
- økonomisk, praktisk eller om det er bønnearbeid, -takk for at du var med! Sammen kan vi 
være med å vise mer av Guds kjærlighet. Når kristne står sammen kan bredden, lengden, 
dybden og høyden i Jesu store kjærlighet til oss bli tydeligere og tydeligere for flere. La oss 
tjene ham videre inntil han kommer igjen! 
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Ansatte 
Frøydis Fitje Aarsland 
Leirsekretær, Ca 40% 

Anne Birgitte Auestad 
Familiearbeider 50% 

Anne Berit Aarsland 
Leder for ImF-Ung Rogaland, 100% 

Kari Helen Garheim 
Leder for ungdomsarbeidet 50% 
Barnearbeider 50%  
(Ansatt ut mars) 

Tore Nesvåg  
Barne- og ungdomsarbeider 50% (fra aug.) 

Gunn Siri Meland Tjelta 
T2 student 61,7% stilling (fra høsten) 

Lagsarbeid 
2016 
2 Ungdomslag 
23 Barnelag 
10 Familiemøter 
35 Totalt (33 i 2015) 

Det er ikke alle disse lagene vi har like mye 
kontakt med, men vi har også kontakt med 
lag som ikke er innmeldt hos oss. I 2016 
besøkte vi  32 lag/bedehus på 
vårsemesteret og 35 lag/bedehus på 
høstsemesteret.  Vi reiser ut for å holde 
andakt og noen plasser har vi «Speedleir» 
der vi reklamerer for leir ved å holde en 
liten minileir for dem den «timen» vi er 
der. Barnelagslederne viser stor 
takknemlighet over at vi kommer for å 
besøke dem. Høstsemesteret spurte vi 

lagslederne om å få en time sammen med 
dem i etterkant av lagsbesøket. Der hadde 
vi med oss Awana-resurser og reklamerte 
for det nye disippeltreningsprogrammet 
som kommer ut neste høst. Ellers spurte vi 
om de var interessert i å bli med i 
ressursgruppe for lagledere. På grunn av 
svært liten respons på dette bestemte vi 
oss for ikke å starte opp ressursgrupper. 

Frivillige 
ImF Ung Rogaland har i 2016 hatt 141 
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 

2015 
12 leirer  
785 deltakere 
(Her er nok ikke Flerkulturell leir 
medregnet) 

2016 
15 leirer  
825 deltakere 

Vi får støtte av Rogaland Fylkeskommune 
til leirene våre. 

Besteleir 
7.-9. oktober var det Besteleir for første 
gang på Ognatun. Dette er et nytt konsept 
der besteforeldre reiser på leir sammen 
med barnebarn. De fleste av samlingene 
denne helga var felles for store og små, 
men lørdagen hadde vi en samling der 
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besteforeldrene fikk delta på et seminar 
om hvordan sunne, kristne forbilder kan 
sette dype spor hos små gutter og jenter 
og hjelpe dem til en levende tro på Jesus. 
En slik leir er et godt redskap til å knytte 
familiebåndene enda tettere og få evige 
konsekvenser. Ny dato for besteleir i 2017 
er satt opp. 

Lagsleir: 
Vi laga leir for deltakerne på Ombo Yngres. 
Etter båt- og togtur hentet vi dem på Ogna 
stasjon fredag ettermiddag. Vi hadde lek 
og filmkveld med popcorn etter kveldsmat 
på fredagen. Lørdagen hadde vi bibeltime 
og ulike aktiviteter utover dagen, før de 
reise hjem lørdag kveld.  Dette ble 
begynnelsen til et nytt leirkonsept som 
førte til at vi ville planlegge flere slike 
leirer neste år.  

Tenleir: 
Tenleiren hadde 39 deltakere i år. Torgeir 
Nygård fra ImF Sør var taler over temaet 
«som jeg er». Flere av tilbakemeldingene 
fra ungdommene på forkynnelsen var at 
det var «det beste de hadde hørt». En flott 
leir hvor ungdommene ble bedre kjent 
med Jesus i en viktig alder. Det var 
derimot svært utfordrende å finne ledere, 
og vi ønsker å komme med en generell 
utfordring til dere som brenner for 
ungdomsarbeid om å bli med å satse på 
denne leiren! 

Konfirmantarbeid 
I 2016 startet vi opp en prosess på hvordan vi 
kan starte konfirmantarbeid i ImF Rogaland. 
Det ble satt ned et utvalg som hadde et par 

møter i løpet av høsten for å utrede en plan 
på hvordan dette arbeidet vil se ut. Blant 
annet utførte vi en enkel spørreundersøkelse 
og var i kontakt med andre kretser og 
menigheter for å hente innspill og tanker. 

 

UL 
På grunn av underbemanning hadde vi 
dessverre ingen å sende fra oss på UL 
dette året. ImF Ung er NLM Ung`s 
samarbeidspartner om UL. Vi syntes det er 
viktig å oppmuntre vår ungdommer til å 
reise på dette arrangementet.  

ImF-Ung Teamet 

Vi har i 2016 hatt 5 styremøter der vi har 
behandlet 47 saker. 

Vi planla førjulsleirene, leirlederfesten og 
kontaktet alle barnelag i bygdene våre for 
å oppdatere kontaktinfo til informasjonen 
om de lokale barnelagene som blir delt ut 
til leirbarna. 

På grunn av sykemelding ble det ikke så 
mange styremøte for ungdomsteamet. 
Etter at ungdomsarbeideren sluttet la vi 
ned ungdomsteamet, og barneteamet ble 
da kalt for ImF Ung teamet.   

Barneteamet  

Barneteamet har også hatt 2 styremøter 
og har behandlet 17 saker.   

Vi planla påskeleirene, sommerleirene, 
Sammen-helgen og laga leirlederbrev. 
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Ungdomsteamet  

Ungdomsteamet har hatt 2 styremøte og 
behandlet 12 saker. 

Teamet har planlagt Sammen-helg, tenleir 
og laga tenleirfilm.  

ImF Ung teamet har i 2016 bestått av: 

Vårsemesteret: 
Barneteamet: 
Tor Harald Håland 
Rasmus Pollestad 
Linn Marte Løvbrekke Fikstvedt 
Lillian Skarding 
Kristian Gudmestad 

Ungdomsteamet: 
Ester Varhaug 
Eirik Moi 
Ingve Slettebø 

Haustsemesteret: 
ImF Ung teamet: 
Tor Harald Håland  
Rasmus Pollestad 
Kristian Gudmestad 
Lillian Skarding 
Gunn Siri Meland Tjelta (T2-student) 

Tur til Finnmark 
I høstferien reste Anne Berit Aarsland og 
Tor Harald Håland til Maria Hauge i Vestre 
Jakobs elv i Finnmark. Der fikk vi bli med 
på 4 ulike barnelag, en Between-leir og et 
voksenmøte. Det var utrolig kjekt å få se 
hvordan Maria hadde det i arbeidet hun 
driver i nord.  
 

Familiearbeid 

Familiearbeideren har i løpet av 2016 
besøkt ulike lag og familiearrangement 
med andakt og lek. Hun opplever det 
veldig givende og kjekt å komme rundt å 
møte barn og voksne, og få fortelle dem 
om Jesus. 

På leir med mor:  
6.-7.februar hadde vi en flott leir for mor 
og barn. 39 barn og 26 voksne deltok på 
leiren. Gode aktiviteter og samlinger for 
både barna og voksne. 

Feriedager:  
8.- 12.aug hadde vi igjen feriedager på 
Ognatun. Det var 28-30 barn fra 1.-6.kl 
her fra kl. 8.00-15.00. Vi hadde 
reisefølge på toget, så mange kom med 
tog. Det var ulike temaer hver dag: 
Orienterings-dag, natur-dag, strand-dag, 
kunst-dag og sports-dag. Veldig kjekke 
dager. Deltakerne var en god gjeng med 
godt humør i både regn og sol.  

På leir med far:  
Dette året hadde vi for første gang På leir 
med far ei heil helg, 9.-11.september. Bra 
opplegg med samlinger for både barn og 
fedre. Barna fikk også prøve å være på leir 
alene noen timer der fedrene var ut på 
eget opplegg. Det gikk kjempe fint. Det var 
også kjekke aktiviteter der fedrene og 
barna var i lag. 

Foreldrekurs:  
Våren 2016 hadde vi foreldrekurset 0-10 
som er et kurs over fem kvelder med disse 
temaene 

-Bygge en sterk familie med fokus på 
kjærlighet  
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-Møte behovet til ditt barn 

-Sette effektive grenser 

-Lære sunne relasjoner 

-Videreføre de verdiene du synes er 
viktige  

 Vi hadde kurset i en heim. Hadde «enkel» 
kveldsmat. Undervisning på dvd og 
samtale i grupper. 

Vi prøvde også å starte et nytt på høsten 
2016, men fikk for få påmeldte. Opplever 
stor interesse for kurset, men vanskelig å 
få deltakere. Fortsetter med å oppmuntre 
huskirker og bibelgrupper til å kjøpe 
undervisnings-dvd og bøker og holde 
kurset selv i fellesskapet de allerede går i. 

 

Awana 

Awana er et disippeltreningsprogram som 
blir brukt i 119 land. Leder for ImF Ung 
Rogaland ble høsten 2016 med i Awana-
rådet.  I september reiste rådet til Chicago 
for å få innføring og veiledning i det å ta 
Awana til Norge. Det har vært en stor og 
tidkrevende prosess. Vi gleder oss veldig 
til å spre Awana ut i landet vårt.  
 

Glede og tanker for tiden 
fremover 

Barnelag tar kontakt og vil reise på leir. 
Awana har kommet for å innta landet. Vi 
får inspirasjon til ikke å bare forkynne 
ordet, men til å disippelgjøre barna våre. 

Til å lære dem og holde alt det Gud har 
sagt oss i sitt ord. Vi har gjennom Awana 
fått gode redskap til ikke bare å nå barna, 
men til også å nå foreldrene. Til å 
bevisstgjøre dem på deres unike mulighet 
til å snakke om tro i hjemmet.  
Noen forsamlinger vil starte 
konfirmantarbeid på sitt bedehus. Vi 
drømmer om mentorgruppe som kan gi 
oppfølging av ungdomsledere i bygdene 
våre. Vi ser frem til nye leirer med 
gruppesamlinger der vi som driver leir 
også kan bli med i disppeltreningen av 
barna. Vi ser stort på det arbeidet vi får 
være en del av! 
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Leirregnskap for ImF-Rogaland sine leirer2016.

Tid Leir Deltakere Inntekter Utgifter Underskudd 

6/2-7/2 På leir m/mor (5-7 år) 65 32 890 44 960 16 270 

04/3-06/3 Påskeleir 1 56  38 920 57 540 22 820 

11/3-13/3 Påskeleir 2 54 37 530 47 910 14 580 

18/3-20/3 Påskeleir 3 53  36 835 49 295 16 660 

0305-05/5 Sommerleir 1 60   41 700 51 600 14 100 

10/6-12/6 Sommerleir 2 58 40 310 41 970   5 860 

17/6-19/6 Sommerleir 3 53  36 835 49 295 16 660 

9/9-11/9 På leir m/far  (5-7 år) 63 57 870 73 245 19 575 

23/9-25/9 Tennleir 39  32 175 52 155 24 180 

07/10-/10 Besteleir 33  32 450 45 110 16 860 

18/11-20/11 Førjulsleir 1 60 47 400 57 300 14 100 

25/11-27/11 Førjulsleir 2 54 42 660 53 040 14 580 

09/12-11/12 Førjulsleir 3 63 49770 59 430 13 860 
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Salgsinntekt
    	3100 - Lønnsrefusjon 422 375464 845
    	3101 - Lønnsrefusjon andre 195 858157 384
    	3120 - Inntekter siste indre 110 550113 480
    	3125 - Annonsesalg 108 100102 200
    	3130 - Boksalg 17 32116 124
    	3200 - Egne arrangement 914 9631 175 911
    	3201 - Leirklubb 26 96057 981
    	3400 - Tilskudd rogaland fylkeskommune 95 66097 030
Sum salgsinntekt 1 891 7862 184 954

Annen driftsinntekt
    	3710 - Gaveinntekter 21 50351 878
    	3711 - Vårgaver 036 600
    	3712 - Sommergaver 44 20030 300
    	3713 - Haustoffer 69 85029 250
    	3715 - Vintergaver 18 06022 950
    	3716 - Julegaver 59 15028 950
    	3718 - Årsmøtegaver 20 88025 200
    	3720 - Foreningsgaver 980 538846 748
    	3725 - Prosjektkatalog 00
    	3730 - Familiearbeidar 12 00011 000
    	3735 - Barne og ung.arb. 2 5509 900
    	3740 - Fast givertjeneste 773 242930 389
    	3750 - Kollekter 114 632155 102
    	3755 - Vinterbasar 107 998118 523
    	3760 - Julemesse 207 216172 437
    	3790 - Andre gaver/inntekter 15 52522 315
    	3950 - Momsrefusjon 246 396250 103
Sum annen driftsinntekt 2 693 7392 741 646

Sum driftsinntekter 4 585 5254 926 600

Lønnskostnad
    	5000 - Lønn til ansatte -2 192 782-2 065 587
    	5001 - Honorar -3 7600
    	5010 - Feriepenger -263 182-225 959
    	5013 - Lønn u.oppg. plokt 0-11 000
    	5110 - Telefongodtgjørelse -2 544-1 113
    	5210 - Fri telefon 0-5 490
    	5250 - Personalforsikringer -99 689-63 880
    	5291 - Motkonto pensjonsforsikringar 94 25484 944
    	5292 - Motkonto fri telefon pl 05 490
    	5295 - Motkonto forsikringer 41 74238 262

Indremisjonsforbundet i Rogaland

2016

Resultat

Hittil 2015
01.01 - 13.12 01.01 - 31.12

periode 1-12

03.04.2017
Side 1 / 3













INNBETALINGER FRA FORENINGER OG LAG         
 

2015        2016   
SOKNDAL  
Sokndal indremisjon  4 800 29 300   
Bø kvinneforening                                                         12 165                 12 200 
Åmodt kvinneforening  6 500 13 600  
Sokndal kyrkje    2 130                
TOTALT 23 465 57 230             
 
LUND 
Hovsherad indremisjon          0      20 000 
Heskestad/Ueland   4 460   6 066  
TOTALT   4 460       26 066 
            
BJERKREIM 
Bjerkreim indremisjon* 95 850               104 028   
Ognedal indremisjon 11 300                 10 606   
Bjerkreim kyrkje   6 011   7 679 
TOTALT                                                                      113 161              122 313             
 
EGERSUND 
Egersund indremisjon*                                                102 886        63 864   
Helleland indremisjon  5 820   6 100      
Hellvik Yngres     960      600 
Egersund Kyrkje     640  
Hellvik         0   1 370                    
TOTALT                                                                     110 306                  71 934          
 
HÅ 
ImF Brusand, Ogna og Sirevåg                                    125 000 105 000              
Sirevåg kvinneforening 39 000   34 000 
Brusand kvinneforening 12 150   18 310      
Brusand barnelag 12 500     7 500 
Matningsdal 24 900   26 500  
Matningsdal yngres        1 500 
Matningsdal søndagsskule        500 
ImF Vigrestad 64 400   37 000     
Kvinneforeninga Vigrestad 75 389   74 705         
Vigrestad mannsforening   9 100                            0 
ImF-Varhaug   3 000   10 000                   
Finnmarksforeningen Nordlys, Varhaug 23 600   21 600                 
Varhaug mannsforening 18 203     9 357 
Lyngen jenteforening          0     2 000  
ImF/Nor Nærbø                                                              92 500                   52 436                 
    
   

Sak 4



    
Gladsang barnekor, Nærbø           0    5 000                  
Ogna sokneråd           0    4 300    
TOTALT                                                                       500 742               409 708        
 
TIME 
ImF-Bryne                                                                       40 400  23 448                            
Undheim      640           0 
Fotland    2 713,    1 100   
Lye  13 347  10 443 
Fotland, Ope hus                          0    2 000  
Eldretreff Frøyland       800           0  
TOTALT                                                                         57 900  36 991          
 
KLEPP 
ImF Klepp stasjon                                                           26 536  32 251 
Klepp st. Bedehus                 800                  10 000 
Orre indremisjon   6 100    3 050 
Orre yngres                                   500 
Verdalen Yngres og Yngstes   7 000      7 000   
ImF Bore   6 550    5 939   
Bore Bedehus 17.969           0 
Klepp sokneråd   6 349                           0            
Torsdagsskulen Bore bedehus    5 850    4 720 
TOTALT                                                                        77 154  63 460       
 
SOLA 
Salem   1 350           0    
Dysjaland kvinneforening   9 855    8 890    
Ræge indremisjon                                                            9 820    3 833    
Røyneberg   9 027    6 462   
Onsdagsklubben Ræge   2 000    2 000 
TOTALT                                                                      32 052   21 185              
  
SANDNES 
Malmheim   2 950     2 620                      
Riska bedehusforsamling                                                39 695   34 820                 
Søskenringen, Hommersåk                                           31 050   20 625                  
Lauvås misjonslag                                                        21 900   10 475                   
Lauvås bedehus    10 000 
ImF-Sandnes 17 827             0 
Mini Ving, Sandnes         500 
TOTALT                                                                      113 422                   79 040            
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HALSNØY 
Halsnøy bedehus     3 341           0    
TOTALT     3 341            0             
 
ANDRE 
Tau     9 350 
Talje                                                                                    5 809    3 800 
Kvitsøy     2 050     6 800 
Hvitsøy ungdomslag     3 500 
Ålgård     2 000                  2 000 
Frafjord           0    3 500 
Ådland bedehus     7 329 
Sunde bedehus   13 450  14 130                           
Sjernarøy Sokn           0    7 802 
Suldal   11 605    8 828 
Haugesund, Betania indremisjon     2 000 
Ombo yngres         3 000 
Sand     5 305 
Langåker     2 500           0 
Gilja     2 000                         0 
Åkrehamn bedehus                                                            13 119                        0                                         
TOTALT                                                                      52 533 77 344         
   
 
FORENINGSGAVER TOTALT                               1.088  536               965  271** 
  
 
*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 ettersom vi 
her også har tatt med vinterbasaren 
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Til årsmøte i ImF-Rogaland 2017 
 
Her kommer innstillingen fra oss i valgkomiteen, på Dei som stiller til valg i 
Styret i IMF-Rogaland 
 
Tarald Gudmestad 
Toralf Liene 
Torunn Ivesdal Gjedrem 
Egil Vigdel 
Linn Janett Sirevåg 
Håkon Haugland 
 
Mvh  
Valgkomiteen v/Gabriel Pollestad 
 

Sak 5



Kandidater til kretsstyre: 
Namn: Tarald Gudmestad (attval) 
Alder: 58 år 
Høyrer til på Forsamling/bedehus: ImF/Nor Nærbø 
Yrke/Stilling: Ingeniør 
Verv i kristen arbeid du syns er relevante her: Medlem av kretsstyret dei 4 siste årene. 
Dette brenn eg for når det gjeld ImF sitt arbeid: Levande fellesskap med Jesus i sentrum 

Toralf Liene (attval) 
Alder: 39 
Høyrer til på Forsamling/bedehus: Varhaug Misjonshus 
Yrke/Stilling: Prosjektleder Tine 
Verv i kristen arbeid du syns er relevante her: Leder ImF Varhaug 
Dette brenn eg for når det gjeld ImF sitt arbeid: Ønsker at det er et aktivt barne- og ungdomsarbeid 
som engasjerer og gjør at de unge blir kjent med Jesus og kan bli bevart. Legge til rett for å styrke 
forsamlingene i samarbeid med andre organisasjoner på samme hus. 

 
Namn: Torunn Ivesdal Gjedrem (ny) 
Alder: 47 år 
Høyrer til på Forsamling/bedehus: Bjerkreim 
Verv i kristent arbeid du syns er relevante her: barne- og ungdomsarbeid lokalt, styremedlem ImF 
lokalt 
Dette brenn eg for når det gjeld ImF sitt arbeid: Arbeid for at fleire, i alle aldrar, vil ta imot Jesus 
som sin Frelsar. 
 

Namn:  Linn Sirevåg (ny) 
Alder: 28 år 
Høyrer til på Forsamling/bedehus: Bedehuskirken  
Yrke/Stilling: Tannlege 
Verv i kristen arbeid du syns er relevante her: Eg sat i styret og var generelt veldig aktiv i OBS 
Ungdomslag som ungdom og i seinare år i studentarbeidet i Betlehem Indremisjon. Eg har mange 
års erfaring innan søndagsskulearbeid. Eg har hatt ein 20% stilling som barneforkynnar i ImF i 5 år 
der jobben min var å vere talar på barneleirar, og eg har hatt ansvar for Salomokonkurransen til 
ImF i 1,5 år.  
Dette brenn eg for når det gjeld ImF sitt arbeid: 
Eg brenn for at ennå fleire skal få møte Jesus og vekse i trua gjennom eit solid og målretta barne- 
og ungdomsarbeid. I tillegg brenn eg for eit meir samlande arbeid på bedehusa der det blir laga 
forsamlingar med bl.a. eigne forsamlingsleiarar.  
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Namn: Egil Vigdel (ny) 
Alder: 50 
Høyrer til på Forsamling/bedehus: Emmaus Bedehus, Ræge 
Yrke/Stilling: Daglig Leder Agri-e AS, Gründer. 
Verv i kristen arbeid du syns er relevante her: Kontaktperson for indremisjonen på Ræge, 
fritidsforkynner og leder i gutte -  og jentelaget Havblikk 
Dette brenn eg for når det gjeld ImF sitt arbeid: 
At Guds evangelium og frelsende ord slik hele bibelen lærer skal forkynnes til våre venner og 
naboer og sette mennesker i frihet og gi trygg forankring i Jesus, og ikke i form og tradisjon.    
At Guds ord skal overleveres klart og tydelig til nye generasjoner slik Gud har gitt det i Bibelen. 
 

Namn: Håkon Haugland (ny) 
Alder: 39 
Høyrer til på Forsamling/bedehus: ImF-Nor Nærbø 
Yrke/Stilling: Lærar på Tryggheim ungdomsskule 
Verv i kristen arbeid du syns er relevante her: 
Dette brenn eg for når det gjeld ImF sitt arbeid: Eg brenn for leirarbeidet for barn og unge, og synest 
det er spennande å vera med å tenka på korleis forsamlingsarbeidet til ImF skal bli framover. 
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                                  Årsmelding for Ognatun 2016 
 
Mange barn og unge har også dette året fått møtt bodskapen om vennen og frelsaren 
Jesus gjennom leirarbeidet på Ognatun. Bibelen sin bodskap blir sådd ut i tru og tillit til 
at Guds ord er spiredyktig og virkekraftig. Kast brødet ditt på vatnet, for med tida skal du 
finna det att, står det i Fork. 11.1. 
Vi gleder oss også over alle andre som leiger leirstaden til weekendarrangement eller 
private selskap. 
 
Interessa for å leiga Ognatun er framleis stor. Dei fleste helger har vore utleigt og vi har 
måtte seia nei til mange som ynskjer å bruka Ognatun. Men det er ei utfordring for oss å 
få til større aktivitet i vekedagane, denne har nok gått noko tilbake siste året. Den totale 
omsetninga for Ognatun var om lag som i fjor.  
 
Dette året har styret arbeida målretta saman med dei tilsette for å få ei betre økonomisk 
utvikling på Ognatun. Dette er utfordrande i ei tid der næringslivet i Rogaland slit og 
arbeidsledigheten i regionen aukar. Dette er ytre forhold som vi trur også verkar inn på 
drifta på Ognatun.  Driftsinntektene gjekk ned med 57 000 kr, men med eit bevisst fokus 
på utgiftsida vart driftsutgiftene redusert med 289 000 kr. Dette saman med 
ekstraordinære gåver gjorde at Ognatun kom ut med eit overskot på 18 227 kr.   
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.  
 
Styret ynskjer å utnytte den bygningsmasse som vi har slik at den skal vera mest mogleg 
tenleg. Dette året vart det bestemt at vi vil bygge om deler av kjellaren i internatbygget til 
8 dobbeltrom. På mange arrangement er det spørsmål etter fleire enkelt og dobbelrom. 
Dette prosjektet vil ein starta på i 2017. 
Første halvår i år vart  aktivitetshuset ned ved Helgåvatnet ferdigstilt. Her har 
Aquaklubben fått tenelege lokalar som dei kan bruke  til sine aktiviteter. Vi har fått både 
spelemidlar og kommunal støtte til dette bygget. 
 
Hausten 2017 har vaktmeister og dugnadsfolk brukt til å byggja om det gamle kjøkkenet 
og bomberommet til hobby og aktivitetsrom. Der er også blitt nokre gode lagerrom. Dette 
skal etter planen stå ferdig til våren. 
Byggningsmassen er nå sett i god stand, og vi er takksame for å ha ein 
leirstad/misjonssenter som er godt rusta for framtida. 
 
Arrangementa dette året i ImF regi har vore:  
Tretten leirar, Leirleiarfest, Inspirasjonshelg for kvinner, Mannsweekend, Kvinnweekend, 
Sammen-helg Seniorleir, Feriedagar Storsamling, Interkulturell leir (saman med KIA) 
onsdagskafè (4 dagar), marknadsdag og  inspirasjonssamlingar.. Ognatun har dessutan 
vore utleigd til lags-og forsamlings weekendar, Konfirmantweekendar, skuleturar, 
årsmøter, konfirmasjonar, bryllaup, åremålsdagar, pensjonistturar, kveldsturar, 
foreiningssamlingar, styremøter, julebord, kurs og seminar m.m..   
  
Ei ny Ognatunforeining starta opp i 2016 og har samling ei gong i månaden på Ognatun. 
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Vi er svært takksame for det har lykkast å starta denne nye støttegruppa for Ognatun. 
Dette betyr mykje for leirstaden, og foreininga tek nå ansvaret for Ognatunbasaren. 
 
Den gav i år eit flott resultat på kr 173 847. Eit viktig handslag til Ognatun og arbeidet 
her.. Hjarteleg takk til 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 og halda fram 
med arrangement og utleie spesielt retta mot barn og ungdom.  
  
Vi merkar omsut for Ognatun på mange måtar: Dugnadsarbeidarane på tysdagar og 
onsdag ettermiddag gjer ein stor og viktig jobb. 
Andre gir grønsaker, nokon gir verktøy, kontorutstyr, utstyr til kjøkken, gevinstar, 
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. I tillegg til avdelingsleiar har  det 
vore 11  faste, timeløna medarbeidarar på kjøkken og vask. Desse utgjer til saman ca. 3,8 
årsverk. I tillegg har vi løna nokre skuleungdomar i dei mest hektiske periodane.  
Leo Kristensen er vaktmeister i 20% og Terje Slettebø brukar 20% av sin stilling inn mot 
administrative oppgåver for Ognatrun. Dette er begge ordningar som fungerer godt. 
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 personskader og det har vore lite sjukefråvær. Drifta 
på Ognatun fører ikkje til forureining av miljøet.  
  
Regnskapet syner eit resultat som gjer at føresetnaden for vidare drift er til stades.     
    
                        
  
    Tove Braut (sign)                                             Odd Narve Grude (sign)  
                        avdelingsleiar                                                       styreformann  
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STRATEGIPLAN ImF Rogaland 2013-2020 
Revisjon 1, våren 2017, av strategiplan vedtatt i 2013 

«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp 
dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt 
dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matt 28, 18-20 

 

”Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet 
for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle 
lys” 1. Pet 2, 9 

 

HISTORIE 
ImF Rogalands historie forteller fra oppstartstiden for over hundre år siden om personer med 
forskjellige yrker og utrustning som fikk en brann om å dele Jesus med sine naboer. De våget å 
samle seg til felleskap om Bibel og bønn. Dette gjorde de som et resultat av at Hans Nilsen 
Hauge vant fram med kampen for at personer uten prestestilling også kunne si noe om Jesus i 
offentlige samlinger. Noen indremisjonspredikanter fra Bergensområdet kom sørover til 
Rogaland med en forkynnelse som skulle gi starthjelp til dannelsen av indremisjonsforeninger. 
Profilen på deres forkynnelse la også til rette for vekkelsene som etter hvert kom med vår 
bevegelse. De forkynte til mennesker at de kunne komme til Jesus i dag, slik som de var. I 
Dalane ble det mot slutten av 1800-tallet dannet flere slike foreninger av mennesker som med 
sine liv og sin møtevirksomhet ledet mennesker til Jesus. Disse foreningene gikk etter hvert 
sammen om å danne en krets, et samarbeidstiltak, som kunne ansette forkynnere. Kretsen 
skulle også gi inspirasjon og hjelp til at fokuset på de som levde sine liv uten Jesus måtte være 
hovedprioriteten. Etter hvert ble det dannet flere foreninger utover i Rogaland som sluttet seg 
til denne kretsen som etter hvert fikk navnet Rogaland Indremisjon og ble tilslutta Det 
Vestlandske Indremisjonsforbund.  

Kretsen ble et bindeledd mellom disse foreningene, men skulle ikke ha noen myndighet over de 
lokale lag og foreninger. Kretsen skulle være en tjenesteyter for lagene og ha en fellesfunksjon 
på vegne av det lokale indremisjonsarbeidet. Alle innmeldte lag og foreninger kunne da sende 
sine utsendinger til kretsens årsmøter og der være med å ta avgjørelser i veivalg og 
prioriteringer for indremisjonskretsen. Slik har strukturen vært i Indremisjonsforbundet helt fra 
starten og fram til i dag. De lokale lag, foreninger og forsamlinger er selvstendige og gjør selv 
sine strategiske valg hvordan de vil drive sitt arbeid. En har likevel lagt som premiss for 
organisasjonen at lag og foreninger forplikter hverandre til å stå på samme læregrunnlag, altså 
på Bibelen og med en evangelisk, luthersk bekjennelse. 
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Denne organiseringen har vært et gode for organisasjonen, og vi vil fremdeles være en 
bevegelse bygd opp etter de samme prinsipper. 

Helt fra starten av sendte Gud vekkelser gjennom vår bevegelse. Mennesker ble frelst og fikk et 
kristent fellesskap der de kunne vokse i tro og kjennskap til Jesus. Bedehus ble bygget. Både 
enkeltkristne og foreninger var engasjert i sine medmenneskers liv og sine nærmiljø for å få 
kontakt med dem og kanskje få lede dem til Jesus. Et par steder ansatte lokale 
indremisjonsforeninger personer som skulle gå rundt i hjemmene med praktisk omsorg, pleie 
av syke og en hilsen fra Bibelen. Ekte Jesus – liv i hverdagen og omsorg for menneskene rundt 
seg var døråpnere for evangeliet inn til mange rogalendinger. 

Forkynnerne talte om Jesus og det å få komme til ham som du er. Vekkelsene satte spor etter 
seg. Mange ble frelst. Disse vekkelsene kom når Gud reiste opp personer og sendte dem, 
vekkelsene kom uregelmessig og var ulike i omfang og resultat. Lengsel etter at flere skulle bli 
frelst førte de troende inn i bønn. Forkynnelsen holdt fokuset oppe på de som levde uten Jesus. 
Fellesskap og nattverd gav kraft og styrke til å leve i tjeneste for Herren.  

Arbeid blant barn og unge ble også et sterkt fokus etter hvert, og gav hjelp i unge år til å si ja til 
Jesus og følge ham. Leirarbeid ble også en satsing som gav frukter for Guds rike, og på 1960-
tallet ble Ognatun leirsted bygget. Mange møtte Jesus gjennom leirarbeidet og det skjer også i 
dag.  

På siste del av 1900-tallet ble vekkelsene færre. Enkeltpersoner ble fremdeles ledet til tro 
gjennom venner som gjorde Jesus synlig med sine liv og vitnesbyrd. Indremisjonsfolket ba og ba 
om vekkelser, mende kom ikke så sterkt og ofte som før.  

Hverdagslivet til rogalendingene har blitt veldig forandra i de godt hundre år 
indremisjonskretsen vår har eksistert. Teknisk, vitenskapelig og kulturelt har utviklingen vært 
stor. Respekten for Gud og Bibelen var stor i nesten hele folket vårt for hundre år siden. I dag er 
respekten for og kunnskapen om Gud veldig liten. I tillegg har vi rogalendinger blitt rike og fått 
en formidabel velstandsøkning. Jesus sier at rikdom er det som lettest skaper hinder for tro og 
Jesusetterfølgelse. Når i tillegg bibelkunnskapen nå er mye mindre, og travelhet, karrierejag og 
en frafallsbølge slår inn, må vi erkjenne at prosentandelen kristne er kraftig redusert i Rogaland.  
Samfunnet slår ikke lenger ring rundt de klassiske kristne verdier som ekteskap og 
menneskeverd. 

Vi må også erkjenne at vi flere steder ikke har nådd ungdommer og unge familier gjennom vårt 
arbeid.  

Gud har brukt vår bevegelse. Vi har drevet misjon rundt om i fylket som vi tror har gitt evige 
resultater. Deler av vårt arbeid har blitt redusert, men vi tror at Gud vil bruke oss videre. Vi 
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kjenner at Gud utfordrer oss til å finne veien inn til menneskene i våre nærmiljø. Vi tror det kan 
gjøres på mange måter. Mangfold vil alltid være en del av Guds planer. Samtidig har det blitt 
tydeligere for oss at vi tror Gud vil fornyelse i vårt arbeid. Strategiprosessen vår pågikk fra 2011-
2013. På flere samlinger, på årsmøtene og i kretsbladet inviterte vi så mange som mulig til å si 
hva de drømmer om for indremisjonsarbeidet framover. Mange innspill kom,  Setninger, 
stikkord og bibelvers. Kretsstyret samlet seg til slutt om et forslag vi mente var veldig godt. Det 
var i tråd med mange av de forslagene som ble levert inn. Vi ser at det nå er nødvendig med en 
revisjon av denne strategiplanen. 

Her er de moment vi legger til grunn for våre prioriteringer i kretsarbeidet framover. 

FRA HISTORIEN: 

• Misjon i 
nærmiljøet 

• Samlinger 
der en var 
samlet til 
bønn, 
bibellesning, 
nattverd og 
til å dele 
vitnesbyrd  

• Fokus på 
personlig 
Jesusforhold  

• Diakoni 

• Satsing på 
barn og unge  

• Leirarbeid  

 

SAMFUNNSUTVIKLING: 

• Økende materiell rikdom  

• Digitale verktøy og 
kommunikasjon på helt nye 
måter 

• Travelhet og mindre tid til 
sunn, medmenneskelig 
kontakt. 

• Familie og ekteskap som 
oftere går i oppløsning 

• Individualisme  

• Foreningsmodellen erstattes 
av nettverkstenking 

• Kulturmangfold  

• Minkende bibelkunnskap  

• Avvisning av autoriteter og 
sannheter. 

• Menneskeverdet er svekket 
ved livets begynnelse og 
livets slutt. 

 

 

GUDS ORD: 

• Gud vil 
frelse hvert 
menneske 
fra, synd og 
fortapelse 
til evig 
fellesskap 
med seg  

• Misjonsbe-
falingen gir 
oss et fokus 
på å gå og 
gjøre Jesus 
kjent  

• Kraft, 
utrustning 
og 
nådegaver 
- bevissthet 
til å tjene 
Gud der 
han vil ha 
oss 

 

STRATEGIPROSESSEN: 

• Livsnære grupper med 
fokus på et nært forhold 
til Jesus. 

• Større satsing på å nå 
ungdommene for Jesus 

• Indremisjonsfolket lever 
diakonalt i sine nærmiljø 

• Satsing på områder i vår 
region der få følger Jesus 

• Flere smågrupper, færre 
møteuker 

• Utruste personer som 
kan være misjonærer i 
nærmiljøet 

• Ha en målsetting om å 
vokse ved å vinne nye for 
Jesus i våre nærområder. 

 

 

 

Sak 10



4 

 

 

 

 

 

 

SLAGORD 

Vi er gode nyheter 
Kan vi få peke på Jesus, midt i våre feil og utilstrekkelighet, da er vi lys og salt, og da er vi gode 
nyheter til våre nærmiljø. Det skjer ikke større under enn at en synder kan vise vei til Jesus for 
en annen synder. 

Verdier er de kjennetegn vi vil preges av i alt det vi gjør. Vi ønsker å måles på disse tre 
verdiformuleringene i ImF Rogaland: 

VERDIER 

LEVENDE TRO  

Levende tro bygger på at vi har fått en ny identiet i Kristus. Tro er en levende relasjon til Jesus. Vi responderer på Guds kjærlighet og nåde til 
oss, slik at troen fører til handlinger, en tro virksom i kjærlighet. Vi ber, lytter,  og går i tro i tillit til at Guds løfter holder. Levende tro handler 
også om den daglige omvendelsen og en stadig større avhengighet av Jesus og hans tilgivelse og nåde.  

EKTE LIV   
Ekte liv handler om at det er samsvar mellom liv og lære. Videre handler det om å snakke sant om livet, våge å vise 
sårbarhet og svakhet. Bibelen snakker om at vi  har skatten i leirkar. Vi er sprukne kar, og trenger ikke å pusse på 
fasaden, men være den vi er med våre styrker og svakheter.   

 ÅPNE FELLESSKAP 
 

Åpne fellesskap er fellesskap som er rause i møte med mennesker og deres liv. Det er utadretta fellesskap preget 
av Guds kjærlighet. Våre fellesskap skal være hospital for syndere, ikke hotell for de salige.  

 

FORNYELSE 
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Vårt samfunn er i endring. Det er ikke noe nytt. Kultur, språk og levesett har alltid vært i 
endring. Vi må likevel erkjenne at nå går det fortere. Den teknologiske utvikling har gått 
framover med stadig større fart. Kommunikasjonen mellom oss mennesker er derfor stadig blitt 
endret. Vi kan reise raskt nå, vi rekker over mye mer på ei uke. Mobiltelefoner, data og 
internett gjør at nesten alle i hele verden er kun et tastetrykk unna. Vi kommuniserer med 
bilder, korte meldinger og kan spille nettspill med mennesker i nabohuset og på andre siden av 
kloden samtidig uten å møtes reelt.  

Rogalendingene lever i høyeste grad med i både disse endringene og andre forandringer som 
preger oss. Vi kan ikke stoppe denne utviklingen. Den gir oss nye muligheter og utfordringer. 
Men det krever av oss at vi driver vårt arbeid på nye måter. Vi må finne nye stier å gå på for å 
nå målene for vår bevegelse om at folk skal møte Jesus og bli frelst. En god bibelsk tanke som vi 
ser hos de første kristne, er at de prøvde å leve så nær mennesker rundt seg at de fikk vise dem 
Jesus gjennom sine liv. 

Gjennom strategiprosessen vår har spesielt to ting vært pekt på: Vi som tror må møtes slik at 
samlingene med Jesus og hverandre kommer nær det livet vi lever. Samtidig må samlingene ha 
disippelgjøring som målsetting slik at vi ikke lever for oss selv men for Jesus. 

Apologetikk vil også være viktig. De etablerte Bibelske sannheter må holdes fram og folk må bli 
utrustet til å kunne drive trosforsvar og stå støtt på Bibelen med troskap og autoritet. 

 Vi som er tilgitt og elsket av vår Gud, er kalt til å elske menneskene rundt oss. Vi drømmer om å 
leve slik at vi kan speile noe av den nåde og kjærlighet vi har fått gjennom Jesus. Diakoni, 
medmenneskelighet og fokus på våre nærmiljø er noe vi vil utfordre hverandre på. 

Mange av oss gjør fornyelser hele tiden. Med jevne mellomrom skiftes interiør, møbler, 
garderobe og bil. Bedehusene pusses opp. Vi er oppdatert og følger trender som andre. Vi må 
våge å se i øynene at vi må fornye oss i våre møteformer og i tanken om hvordan vi best kan 
komme hverandre og Jesus nær når vi skal møtes. Våre møteformer må også endres for å 
kommunisere med verden utenfor. Vår bevegelse var en av de banebrytende og nyskapende da 
den kom. Vi tror det også var noe av årsaken til at det ble ledet mange til Jesus gjennom vårt 
arbeid. Det ligger i våre røtter å være radikale, våge noe nytt, risikere noe, satse friskt. Dette vil 
vi blankpusse og sette høyt på ny. Vi vil at flere skal bli frelst. 

FELLESSKAP OG FORSAMLINGER 
Jesus sier at hver den som kommer til ham får rett til å kalles Guds barn. (Joh 1,12) Vi vil være 
en bevegelse som vektlegger at Jesus vil ha fellesskap og nærhet med oss som 
enkeltmennesker. Bibellesning og bønn er nøkkelord her. Det aller viktigste for Gud er å få være 
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Far. Den viktigste relasjonen hans er mellom seg og sitt barn. Fellesskap er viktig. Det aller 
minste fellesskap, fellesskapet mellom deg og Jesus, er det viktigste.                                    

Vi mennesker trenger også noen nære venner og medmennesker. Vi ønsker at alle kristne i vår 
sammenheng skal tilhøre et lite, nært fellesskap. Småmøter eller smågrupper må bygges på to 
viktige pilarer. Vi vil være sammen for å komme nærmere Jesus, og vi vil utruste hverandre og 
sende hverandre til nabolag og omgangskrets som lever uten Jesus.  

Et sitat sier: Når du bruker tiden din på å nå de fortapte, trenger ingen å minne deg på å komme 
sammen med de hellige.  

Slike små fellesskap av troende kan være det lokale bedehusmøtet, bibelgrupper, cellegrupper 
eller huskirker der en samles jevnlig. Bruk Bibel og bønn når dere er sammen. Be konkret for to 
– tre personer hver som trenger å møte Jesus. Gi rom for å dele hverdagslivets gleder og sorger. 
Bruk et enkelt matfellesskap, det baner vei for den viktige praten. Be for hverandre, del gjerne 
Herrens legeme og blod gjennom nattverden. Send hverandre ut til de ferdiglagte gjerningene 
som venter i hver troendes hverdagsliv. Kretsen har nettsida bd-hus.net der det finnes gode 
ressurser til smågrupper og god veiledning til slike samlinger. 

Vi vil oppmuntre til forsamlingsbygging på bedehusene der alle nådegaver får være i funksjon 
og nådemidlene forvaltes. Dette gjøres i samarbeid med andre misjonsorganisasjoner der det er 
formålstjenlig. Vi vil bidra med hjelp til forsamlingsbyggingen ved å opprette læringsfellesskap 
og gi råd og veiledning underveis. I arbeidet med forsamlingsbygging vil også de mindre 
fellesskap hvor man kan være åpne og livsnære sammen være viktige. De små fellesskapene 
skal være forankret i en større sammenheng. De store fellesskapene vil fortsatt spille en viktig 
rolle. Her vil det fortsatt være fokus på forkynnelse, bønn, tilbedelse og feiring. Mindre 
fellesskap oppfordres til å søke samarbeid med andre. Indremisjonsoppdragets fokus på 
kortreist misjon er viktig for alle forsamlinger i bedehusland. En satsing for oss framover vil 
være en misjonsskole for kortreist misjon. Her vil vi invitere enkeltpersoner, ektepar, familier og 
smågrupper som vil få undervisning og bli utrustet til menneskefiske i sitt nærmiljø. Deltakerne 
møtes jevnlig noen ganger i semesteret. Misjonsskolen bør gå over en to-tre-årig periode der 
man sammen bruker tid til utrustning, planlegging og bønn slik at man kan invitere søkende 
venner til en disippelgjørende prosess. Skolens siktemål vil være å gjøre oss kristne i stand til å 
invitere mennesker inn i våre liv, dele evangeliet og gi dem en presentasjon av Bibelens 
budskap.  

 

Tanken er at dette vil endre vår kristne livsstil til å leve mer misjonalt i vår hverdag. Dette vil ha 
en modellerende effekt og inspirere også andre kristen til å leve et mer disippelgjørende liv. Vi 
vil bidra til en  slik dominoeffekt som misjonsbefalingen legger opp til.. Vi trenger verktøy slik at 
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vi kan disippelgjøre hverandre i større grad og tegne et mønster for hvordan dette kan se ut i 
vår hverdag og for kommende generasjoner. 

 

Bedehusforsamlinger i vår sammenheng skal oppmuntres til, og også få tilbud om tilsyn fra ImF 
Rogaland. Vi vil jobbe sammen med de etablerte bedehusforsamlinger hos oss for å etablere en 
tilsynsordning som kan sikre sunnhet i forsamlingsliv og teologi.  

 

OGNATUN 

 

Ognatun er kretsens viktige misjonssenter. Styret og personalet har gjort en kjempeinnsats for 
leirplassen vår i mange år og gjort mange viktige prioriteringer.  Vi vil bruke stedet enda mer 
aktivt framover for både å samle kristne til disippelgjøring og utrustning, og samle mennesker vi 
kan gi omsorg og formidle evangeliet til. 

Noen nye leirkonsept i tillegg til de vi allerede driver, ønsker vi å realisere. Plassen er også et 
utmerket sted å bruke til Alpha – kurs eller Samlivskurs.  

Fordi vi tror at leirplassen fremdeles skal ha en viktig plass i arbeidet vårt framover, ønsker vi at 
Ognatunstyret fortsetter som før med å holde anlegget fint og veldrevet, samtidig som vi vil at 
det hele tiden tenkes framover og satses på strategiske oppgraderinger av anlegget både når 
det gjelder bygninger og aktivitetsmuligheter på tomta.  

Vi tror det er strategisk å bruke leirstedet og personalet til en fortsatt catering - og 
utleievirksomhet i så stor utstrekning som mulig i tillegg til kretsens bruk av leirplassen.  

 

LEIRARBEID 

Den viktigste trosformidling til barn og unge skjer i hjemmene og engasjerte forsamlinger. Vi vil 
like fullt fortsette med vårt leirarbeid for barn og unge. Vi vil satse på  Barnelagsleirer som en 
leirform som knytter barna sterkere til den lokale forsamling, samtidig som vi her får hjelp til å 
rekruttere ledere. Tiltak vi vil gjøre framover, er å være mer frimodige i disippelgjøring av de 
yngre gjennom bevisst bibelbruk og bruk av samtaleopplegg knytta til møtene på leir. Vi vil 
hjelpe de unge til å bekjenne Jesus og gi dem praktisk hjelp til å følge ham i hverdagen. 
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Vi vil også bruke Ognatun til opplegg som kan gi godhet og omsorg. Eksempler på slike 
arrangement er flerkulturell leir og julefeiring., Skal vi få til en større satsing på leirer og 
arrangement på Ognatun, trenger vi flere ansatte i barne og ungdomsavdelingen i kretsen. 

 

BARNE OG UNGDOMSARBEID LOKALT 

 

Det store lokale arbeidet for barn og unge er veldig viktig og vil være det framover også. Vi vil 
satse mer på lederopplæring og mentoring av de ressurspersoner som driver dette arbeidet. Vi 
vil fortsette å besøke disse lagene en gang hvert år  for å knytte relasjoner, gi oppmuntring og 
hjelpe til med andakt.  

Barnearbeidet gir oss en stor mulighet i følge bedehusundersøkelsen fra 2012. Veldig mange vil 
sende barna sine til bedehuset og opplegg som drives for de små. Kretsens oppgave vil da være 
å inspirere ledere og oppmuntre til et variert og godt tilbud. Rekruttering og oppfølging av 
lokale ledere vil være en viktig satsing.  

Vi ser også at lederopplæring gjennom mentorgrupper er en arbeidsform som passer vår tid og 
som vi vil satse på. Dette gjeld både det lokale barne - og ungdomsarbeid og leirarbeidet på 
Ognatun. Skal vi få ei bærekraftig barne- og ungdomsarbeid må vi utruste de lokale lederne i 
stedet for å avlaste dem. 

I vår sammenheng har det også i senere tid dukket opp spørsmål rundt konfirmantarbeid, og 
kretsen ønsker å satse på dette området. Det er opprettet et utvalg som skal utrede om dette, 
og hvorvidt det skal være lokale satsninger eller kretsen som arrangerer dette. Det viktige her 
er at de som ikke lenger kjenner sin tilhørighet til Den Norske Kirke, men som har sin tilhørighet 
i ImF også har et tilbud for deres ungdom i overgangsfaser, og vi ønsker å ta ansvar på dette 
området. 

Awana er i disse dager i ferd med å bli tatt til Norge fra USA av ImF. Dette er et 
disippeltreningsprogram  for barn/ungdommer fra 0 til 18 år, og det gir  en grundig 
gjennomgang av hele Bibelen. Smågrupper, relasjonsbygging og disippelgjøring er viktige 
elementer i opplegget. Awana er et opplegg vi tror kan være til stor hjelp for å nå våre mål for 
barne - og ungdomsarbeidet, vi vil derfor arbeide for at det blir tatt i bruk. 

 

BEMANNING I ImF ROGALAND 
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Indremisjonsarbeidet er at kristne møter sine medmennesker der de bor og knytter relasjoner 
til dem for å kunne gi dem sitt vitnesbyrd i sin tid. Det er på lokalplan at arbeidet skjer. Vi vil 
derfor oppmuntre til at lokalforeninger som har ressurser til det kan lønne en arbeider som kan 
jobbe strategisk og målretta i det lokale arbeidet. Vi i kretsen kan i noen tilfeller være 
medarbeidsgiver og det vil være positivt om slike lokale medarbeidere kan få 
medarbeiderfelleskap i kretsen. 

Vi ser det tjenlig å ha en arbeidsfordeling i kretsen der kretsleder har en instruks som har 
hovedfokus på forkynnelse, kontakt med lokalforeningen og å inspirere det lokale arbeidet for å 
vinne flere for Jesus. Kontoret og det daglige arbeidet der skal administreres av en egen 
administrasjonsleder.  Det er en målsetting at kretsen på daglig basis skal kunne ledes av disse 
to personene. 

Vår barne- og ungdomsavdeling ledes i dag av en person, dette vil vi vurdere framover. Finner vi 
personer som kan dele lederoppgavene for barnearbeidet og ungdomsarbeidet hver for seg, 
tror vi det vil være strategisk. Det er uansett en målsetting for oss til en hver tid å ha ansatte 
som har sin hovedoppgave med enten barn, ungdommer eller familier. Med flere arrangement 
og leirer vil det kreve en opptrapping av arbeidsstyrken. Dette må skje i takt med de nye tiltak vi 
gradvis vil sette i verk framover. 

  DIAKONI 

Når Jesus beskriver hva som skiller sauene fra geitene (Matt 25,31-46), sier han blant annet om 
sauene: «jeg var sulten, og dere gav meg mat; jeg var tørst og dere ga meg drikke». Diakoni er 
den uselviske og oppofrende tjeneste man gjør i kjærlighet for andre, en beskrivelse som Jesus 
tilegner sitt eget oppdrag, og ga videre til disiplene. Et oppdrag vi fortsatt har i dag. Gjennom 
diakoni gir vi hjelp til mennesker i nød og bringer Guds nærvær til dem gjennom vår tjeneste. 

ImF-Rogaland har  i dag diakonale arrangement som julefeiring, fleirkulturell  leir, og seniorleir. 
Vi ønsker å tilby samlivskurs og foreldrekurs i vår sammenheng.  Vi har også oppmuntret til og 
bidratt til mor / barn – treff og eldretreff i de ulike nærmiljøene.  

I takt med samfunnsutviklinga vil det være viktig for indremisjonsarbeidet å få integrert 
innvandrere og flyktninger i våre arbeidslag og tilbud. Kretsen ønsker å markere gode 
holdninger og løfte fram positive eksempel. 
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En viktig oppgave for kretsen vil også være å kartlegge, synliggjøre og oppmuntre til diakonalt 
arbeid og opprette dialog med naturlige samarbeidspartnere. Det diakonale ansvaret må 
forkynnes frem igjen. Kompetanse og erfaring må videreføres gjennom medvandring og bli 
tilgjengelig i et nettverk. 

Også innover i våre forsamlinger må det settes søkelys på diakoni. Mange er ensomme og 
trenger å få dekket sitt sosiale behov i forsamlingen. Alle har et behov for å bli sett og å ha noen 
å snakke med i forsamlingen sin. Diakonitjenesten og -engasjementet ønsker vi skal bli planta i 
alle kristne, samtidig er det viktig at ansvaret for kretsen si diakonisatsing blir plassert inn i en 
eller flere stillingsinstrukser. Vi vil også følge med på om det er situasjoner eller institusjoner 
som trenger konkrete tiltak. Det kan også være rett å samles om diakonale tiltak i samband 
med møtevirksomhet. 

 

GÅ UT 

 

Evangeliseringen i hjemmet er viktig. Vår egen familie er vårt primære kall. Vi vil hjelpe foreldre, 
besteforeldre og faddere til en større bevissthet på hvordan en kan disippelgjøre i sitt eget 
hjem. Dette vil vi gjøre på familieleirer, foreldre / barn – leirer og ved å ha dette fokuset på kurs 
og temakvelder som vi vil arrangere.  

Flere steder i Rogaland er det få kristne. Vi vil at vi som krets, smågrupper, foreninger og 
forsamlinger, skal være med og ta et større ansvar for slike steder. Det må være en bønn og et 
spørsmål som jevnlig stilles i forkynnelse og ledelse rundt omkring, om vi har noen å sende til 
andre steder i Rogaland. Vi tror at smågrupper som ber for ufrelste og har fokus på misjon i 
våre nærområder, vil bli ledet av Gud til nye mennesker og til innsats f.eks. i ei nabobygd. 

Vi vil også ha med fokuset på andre steder i Norge og til andre land og kontinenter. Vi vil være 
sendebasis i nært samarbeid med andre deler av ImF eller ytremisjonsorganisasjoner for å være 
en del av en større sammenheng. Noen må flytte til nye steder. Vi tror Jesus i større grad vil 
kalle til det framover innenfor Rogalands og Norges grenser.  

Evangelisering er å være bevisst på at du har Jesus i ditt hjerte når du bruker tid på dem som 
ennå ikke tror. Ut-fokuset må prege oss i alle deler av vårt arbeid hvis vi skal være en troverdig 
misjonsbevegelse.  

Evangelisering er at mennesker lever så nær Jesus at de kjenner hjerteslagene hans som banker 
for de ufrelste. Jesus, høstens Herre, vil gi oppdrag til hver enkelt om hvordan og hvor en skal 
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gå ut. Oppdragene vil være ulike fordi vi er forskjellige som enkeltmennesker og fordi alle de vi 
skal nå er forskjellige. 

Vi vil fortsatt ha et stort fokus på mennesker og sammenhenger som leder andre til Jesus både 
på nettsidene og i kretsbladet vårt, dette for å spre sjelevinnerbrannen. 

Kretsen har gjort gode erfaringer med Alphakurs og dette er noe vi vil oppmuntre flere 
forsamlinger til å prøve. Fra kretsens side vil vi prioritere veiledning og undervisning i 
forbindelse med Alphakurs fordi vi ser at dette er et godt arbeidsredskap. 
Vi vil også utfordre lokale forsamlinger som vil iverksette tiltak med en utadretta profil til 
samarbeid med kretsen dersom det er ønskelig. Slike tiltak vil vi strekke oss veldig langt for å 
imøtekomme.  

GIVERTJENESTE 

Penger er en ressurs som vi ikke har klart å frigjøre slik vi burde. Bibelen er tydelig, Guds folk 
bør gi. Klarte mennesker gi tiende i eldgamle tider, både under fattigere og vanskeligere kår enn 
vi har i dag, bør det utfordre oss. 

Fast givertjeneste må være en storsatsing for oss framover.   

Basarer, julemesser, loppemarkeder og auksjoner har vært store inntektskilder. Mange 
engasjerte personer trives med å samle inn penger på denne måten ennå. Det vil vi oppmuntre 
til og være med å bidra til fra kretsens side. 

Muligheten for å gi testamentariske gaver til indremisjonen vil vi også minne om gjennom 
kretsbladet og nettsida. 

MEDIA 

 

Vi vil i større grad framover satse på bruk av e-post, hjemmesida vår og sosiale medier til å 
kommunisere, og i mindre grad benytte papirbasert informasjon.  
For eksempel kan årsmeldinger, sakliste og andre dokumenter til årsmøtet ligge tilgjengelig på 
hjemmesida vår og kun sendes i papirutgave til dem som ber om det. 

Vi skal fortsette å bruke facebook, hjemmeside og ta i bruk andre / nye sosiale medier som 
etterhvert blir aktuelle. Vi skal holde våre profileringer på disse relevante plattformer 
oppdaterte med nødvendig hyppighet. 
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Media er et område som stadig er i endring og som kan gi enda flere og uante muligheter. Som 
indremisjon må vi bruke de arenaer der mennesker kommuniserer med hverandre i større grad. 
Det er en målsetting for oss å stadig utvikle oss på dette området og lete etter ressurspersoner 
som kan hjelpe oss i dette arbeidet. 

 

OPPSUMMERING 

 

I vårt arbeid framover vil vi i større grad være med og utruste det lokale indremisjons – og 
forsamlingsarbeidet. Vi ønsker at alle som tror på Jesus skal se på seg selv som en misjonær, 
satt av Jesus til å tjene i forsamling, familie og hverdagsliv. Dette vil vi på flere måter bidra til. 
Forkynnelse om tro og tjeneste, medvandringsgrupper og disippelgjøring vil være viktige 
satsinger. Vi vil bidra til at kristne hjem og forsamlinger blir utrusta til å lede mennesker i sitt 
nærmiljø til Jesus. ImF Rogaland vil i ord og handling dele håpet Jesus har gitt oss 

Sak 10


	Plakat Sammen-helg 2016.pdf
	Lysbildenummer 1

	ADPFC60.tmp
	I 2016 hadde vi to samlinger som vi kalte ”I pottemakerens hånd”. Tirsdag 2. februar var vi samlet på Bryne og fikk undervisning av Torgeir Lauvås under temaet ”Lys og salt”. Onsdag 20. april møttes vi igjen på Bryne og fikk undervisning om ”Evighetsa...

	ADP1E0A.tmp
	STRATEGIPLAN ImF Rogaland 2013-2020




