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Til sak 4: ÅRSMELDING FOR INDREMISJONSFORBUNDET I ROGALAND 2020 

 

Årsmelding ImF Rogaland 2020 Det store spørsmålet vi sitter igjen med etter 2020 er om det er Korona-

avstand eller Kristusnærhet som har satt de dypeste spor? Siden koronapandemien ennå ikke er over, er 

det kanskje for tidlig å gi et godt svar, men vi kan som forsamlinger og enkeltpersoner likevel reflektere 

over dette. I januar, februar og halve mars 2020 sendte vi forkynnere, hadde tre weekender for voksne på 

Ognatun, var til stede med andakter og informasjon på flere lokale årsmøter og var i full gang med 

planlegging av tiltak og satsinger utover året. Torsdag 12. mars stengte landet ned. Vanlig møte og 

lagsvirksomhet stoppet. Alle ansatte i ImF Rogaland ble helt eller delvis permittert fra august til juli. Fra mai 

og til og med oktober ble det åpnet for en del forsamlingsliv, men med begrensninger og smittevernstiltak 

hele tiden. Årsmøtet til ImF Rogaland ble utsatt fra april til 8. september. Alle andre kretsarrangement ble 

avlyst resten av året. Det ble likevel noen unntak. En samling i læringsfellesskapet Sirkel D ble avholdt på 

høsten, far & barn-leiren i september og den flerkulturelle leiren vi flytta til oktober lot seg gjennomføre 

med gode smittevernstiltak. Vi satte også inn et ekstratiltak i den oppsatte årsmøtehelga vår i april og 

gjennomførte en «Drive-in-basar» på parkeringsplassen til 6 bedehus i kretsen. Trekningen ble sendt 

direkte på Facebook på kvelden. Basaren gav 101 000 kr i inntekt til kretsen. I desember fikk julemessa vår 

en helt ny vri. På dette tidspunktet var smittespredningen i Rogaland på vei opp, men vi gjennomførte det 

vi kalte ei Hjulemesse på 6 bedehusparkeringsplasser med gode tiltak mot smitte og med et flott resultat. 

Etter 272 000 kr i innsamlede midler på hjulemessa, satt vi igjen med 240 000 kr i nettoinntekter. Av disse 

ble 40 000 kr sendt til ImFs arbeid i Finnmark. Takk til mange frivillige for en kjempeinnsats på både Drive-

in-basaren og Hjulemessa.   

 

 



Mange forsamlinger har hatt møter når det har vært åpninger for det. Vi har sendt forkynnere både til 

møter men også til flere digitale sendinger som har blitt laget. Det har vært kreative tiltak som bilrebuser, 

bålpannegudstjenester, husgrupper som går turer sammen og møter på Teams eller Zoom.  

 

Bore Bedehusforsamling ble stifta i 2020. I kretsen er det flere bedehusfellesskap som vil videreutvikle sitt 

arbeid enten de definerer seg som forsamling eller forening. Dette skjer i et læringsfellesskap, med hjelp av 

en veileder eller ved omorganisering og strategiarbeid som initieres lokalt. Det viktige i alt som skjer er at 

formålet handler om å bygge fellesskap som vil gi næring og kraft til å vokse som kristne og til å gå som 

sendebud i møte med mennesker rundt oss som ikke følger Jesus.  

 



 

ImF-Rogaland består av: 

12 forsamlinger 

8 lokalforeninger  

13 kvinneforeninger  

2 mannsforeninger 

1 brass-band 

1 sanggruppe  

27 kontaktpersoner  

I barne - og ungdomssektoren er 54 lag innmeldt. 

 
Ressurser som bidrar: 

Ansatte ImF-Rogaland 

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

(sluttet 15. nov.) Anita Byberg, Ester Frantzen Aarsland.   

Ansatte Ognatun 

Tove Braut, Tone Vigrestad, (sluttet 01. nov) Milly Friestad, Torill Reime, (sluttet 1. juli), Anne Marie 

Espedal, Evy Matnisdal, (sluttet 01. nov), Ragnhild Røyneberg, (startet 01. aug.) og Leo Kristiansen. 

Fritidsforkynnere 

Hilde Hetland, Brit Skjørestad, Magne Wold, Egil Vigdel, Reidar Røyland, Sølve Salte, Svein Arne Fasseland, 

Alfred Salte, Lars Tønnessen, Willy Mæland, Olaf Aamodt, Ståle Handeland, Jan Roald Dahlstrøm, Terje 

Bjørntvedt, Bjarne Ydstebø, Leiv Roald Thu, Rolf Gunnar Husveg, Tor Andre Giskegjerdet, Ole Laurits 

Tønnessen, og Arne Kristian Helgøy 

Forkynnere vi tildeles fra ImF eller leier inn: 

Petter Olsen, Roald Evensen, Aud Karin Kjølvik Ringvoll, Tor Ingvald Lauvrak, Marit Stokken Berland, Jarle 

Berland, Ole Magnus Breivold, Harald Tjervåg, Per Gunstein Nes, Håkon Garvo, Espen Ottesen, Marianne 

Salte, Rita Aasen, og Wenche Lunde.  



 

2020 har vært et år som har utfordra oss til å finne nærhet til Jesus, til hverandre og til menneskene vi er 

sendt til på tross av avstandskrav. Har vi makta det? Er Jesuslivet så integrert i vårt sinn, våre vaner og vår 

lengsel at det lever og blomstrer også i utfordrende tider? 

Vi vil takke alle som har bidratt til kretsens arbeid i 2020. I år kjennes det ekstra viktig å takke de ansatte 

som ble permittert og dermed fikk litt mindre på lønnskontoen. Frivillige, dugnadsfolk, styremedlemmer, 

komitemedlemmer, givere, sponsorer og forbedere har hjulpet på mange måter. Sammen har vi planta, 

vanna og sådd. Takk til alle for viktig innsats. Vi får fortsatt stå sammen i bønn om at Gud gir vekst. Det 

som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.    

Kretsarrangement 2020

 

Navn Tid og sted Talar Deltakere Inntekt 



Mannsweekend 17.-19. jan Ognatun Ole Magnus Breivold 23  

Damehelg 24.-26. jan Ognatun Marianne Salte 36  

Vinterbasar 08. feb Egersund og 
Bjerkreim* 

Egil Vigdel  110 119 

Kvinneweekend 08.-10. mars Ognatun Rita Aasen 80  

ImF-dag 08. sept 
 

52**  

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

18.-20. mai Furutangen 
(Avlyst p.g.a Korona) 

Wenche Lunde   

Seniorleir 03.-06. juni Ognatun 
(Avlyst p.g.a Korona) 

Marit S. Berland og             
Jarle Berland 

 
 

Flerkulturell leir 
(s.m. KIA) 

02.-04. okt Ognatun Margrethe Heggebø og Irene 
Ege 

45  

Julemesse 02.-05. des HJULEMESSE 
 

 272 416 

Julefeiring 27. des Ognatun 
Avlyst p.g.a. Korona 

 
 

 

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

bak. 

** Det var 52 utsendinger på Årsmøtet til ImF Rogaland 
 

 
 
Kresttstyret i ImF Rogaland  
 
 
 
 
 

 
 



Årsmelding 2020 ImF Ung Rogaland 
 
Ansatte   
Anita Auestad 
Bare- og ungdomsarbeider i ca. 18 % stilling (30 timer pr. mnd.) 
 
Anne Berit Aarsland  
Leder for ImF-Ung Rogaland, 100%  
Hun har i 2020 studert Kristen sjelesorg på VID og har hatt studiepermisjon i 12,5%. 
 
Anne Birgitte Auestad  
Barne- og familiearbeider, 60%  
 
Ester Frantzen Aarsland 
Ledertreningskonsulent, 30 % 
Var i fødselspermisjon frem til 8 aug.  
 
Monica Pollestad  
Barnearbeider 40%  
Monica sa opp stillingen sin og sluttet 15. nov. 
 
Tore Nesvåg   
Barne- og ungdomsarbeider 50%   
I 2020 fikk han ny tittel som ungdomsforkynner. 
 

T2 - studenter: 
Vi har hatt personalansvar for studentene mens det økonomiske ansvaret har ligget lokalt. 
 
Kristina Ødegård 
T2 - student i Bjerkreim 
Frem til skoleslutt i juni 
 
Ragnhild Olsen 
T2 - student i Bjerkreim 
Frem til skoleslutt i juni 
 
Solveig Marie Sekkeseter 
T2 - student i ImF - Nor forsamlingen på Nærbø 
Frem til skoleslutt i juni 
 

Permittering 
Ung - ansatte ble permittert 30. mars- 1. aug, noen helt og andre delvis.  
 

 
Lagsbesøk  

Vi besøkte ungdomslag, barnelag, familiemøter, mor & barn - treff, kor, voksenmøter, hadde 
barnemøteuker, foreldrekurs, drev konfirmasjonsarbeid og hadde ledertrening. Grunnet covid -19 ble det 
veldig redusert antall besøk dette året.  
 
 

Innmeldte lag  



54 lag var i 2020 innmeldt i ImF Ung  
 

  

Leirer  

2 leirer  
61 deltakere (550 stk. i 2019) 
Grunnet covid -19 ble de fleste leirene avlyst 
 

Vi får støtte av Rogaland Fylkeskommune til leirene våre.  
 

Leirteamet  
Leirteamet har i 2020 bestått av: Anne Birgitte Auestad, Anne Berit Aarsland, Ester F. Aarsland, Tor Harald 
Håland, Gunn Siri Risa, Sigve Kydland og Kristian Gudmestad. Vi har vært samlet en gang i januar, en i april 
og en gang i september.  
Når vi er samla arbeider vi med de ulike leirene, finner ledere og talere, og forbereder ulike aktiviteter.  
Vårt fokus er at barna skal få et møte med Jesus, og at de skal lære å elske, kjenne og tjene ham.  
Vi ønsker også at barna skal få gjøre masse kjekt når de er på leir, så vi handler stadig inn nye kjekke ting 
for pengene vi får som frifondmidler til leirklubbene. Det neste vi gleder oss til skal bli ferdig er en stor flott 
gapahuk.  
 
Leirlederfesten  

Vi setter stor pris på alle som er med som ledere på leir. 17. jan. inviterte vi til fest på Ognatun med god 

mat, andakt og underholdning. Vi var en god gjeng som hadde en flott kveld i lag. I år var teamet til Bildøy 

Bibelskole med, det var veldig kjekt. Dei hadde lovsang, andakt og leker for oss. 

Liten og stor - leir  

Vi slo i år sammen «På leir med mor» og Besteleiren, og kalla den «Liten og stor – leir». Leiren skulle vært 

7. – 8. februar, men ble avlyst pga. for få påmeldte. 

 

LAN - leir 

Avlyst grunnet liten interesse. 

 

Lagsleir 

I 2020 hadde vi planlagt 5 lagseirer. Grunnet Covid-19 ble det kun en leir som ble arrangert. Denne var i 

februar for barnelaga i Bjerkreim kommune. De 4 andre lagsleirene ble avlyst.  Mottoet for årets leir var «Å 

leva i nåden». Anne Berit Aarsland var leirsjef på denne leiren.  

Påskeleir  

Avlyst grunnet Covid -19. 

Sommerleir 

Avlyst grunnet Covid -19. 

Flerkulturell leir 

Flerkulturell leir ble en av de få leirene vi fikk til å arrangere i 2020. Totalt var vi 45 store og små deltakere 

på leiren 2.-4. oktober. Nesten alle var beboere på asylmottaket på Nærland i Hå, men det kom også fire 

personer fra Moi. På leiren var sporlek, aktiviteter, sang, samlinger og ulike kulturelle innsalg fra flere land. 

Vi hadde også samlinger med andakt og bibelfortellinger om temaet vennskap. På grunn av mange 

smitteverntiltak var vi færre på denne leiren enn tidligere år. Måltidene ble preget av nye måter å servere 

maten på og helt faste plasser i en romslig møblert matsal. Vi tror at alle de tiltak vi satte i gang var gode 

og fornuftige. Vi gleder oss over at akkurat denne leiren ble gjennomført fordi vi tror deltakerne som har 

annen kulturell bakgrunn og er uten mulighet til å reise på ferie med sine barn, trenger slike samlinger mer 



enn mange andre. I år igjen er vi stolte av å sette ord på takk til de 14 lederne, alle som støtter oss 

økonomisk og ikke minst Kristent Interkulturelt arbeid (KIA) som vi arrangerer leiren sammen med. I 2021 

planlegger vi to slike leirer. 

På leir med far 

11.-13. september hadde vi en fin leir med 16 barn og 15 voksne. Anne Birgitte Auestad var leirsjef, og Ester Frantzen 

Aarsland var taler og hadde som motto at «Gud er god».  

Tenleir 
I 2020 har det ikke vært avholdt tenleir. Den opprinnelige datoen kolliderte med utsatte konfirmasjoner pga. Covid-

19, og september var en vanskelig måned å arrangere noe for ungdom i denne målgruppa. Vi arbeidet med å ha 

tenleiren senere på året, men den ble avlyst grunnet få påmeldinger. Vi startet i 2020 et arbeid med å revitalisere 

konseptet «tenleir» og samarbeider nå med ungdomslagene i regionen framover. Følg med i 2021 for spennende 

oppdateringer! 

Førjulsleir  

Avlyst grunnet Covid -19 

Konfirmantarbeid 

Konfirmasjonsarbeidet fikk i 2020 en ekstra utfordring med Covid-19. Undervisningen var for det meste ferdig da 

Norge stengte, men den siste weekenden ble avlyst. Selve konfirmasjonsdagen ble utsatt til september, og da ble 

endelig 9 ungdommer konfirmert! Dette var også siste året hvor kretsen var tungt inne i arbeidet på Nærbø 

bedehus, og de skal fra nå av stå mer på egne ben i konfirmantarbeidet. Det frigjør oss til å kunne arbeide mot å 

etablere nye konfirmantarbeid på andre steder i fremtiden. 

 

Ung - ledertrening 

I 2020 fortsatte vi med trening av unge ledere. Ca. én gang i måneden har fem deltakere i tenårene vært med på et 

opplegg for å styrke sine lederegenskaper i kristent arbeid. Det ble redusert hyppighet i 2020 pga. Covid - 19, men I 

siste halvdel av året gikk det stort sett som normalt. Kurset ble avsluttet i desember 2020. Vi har arbeidet for å få 

gjennomføre et nytt opplæringskurs, men det ble ikke startet noen nye kurs i 2020. 

 

UL-Ungdommens landsmøte 

UL foregikk digital pga. Covid-19, og Anne Berit Aarsland var engasjert som digital forbeder under UL i 2020.  

 

T2 - studenter 

Vi hadde tre studenter fra Bildøy som var i praksis hos oss skoleåret 2019/2020.  

To studenter var plassert i Bjerkreim. De var i praksis både på Vikeså misjonshus, Bjerkreim bedehus og i kirken i 

Bjerkreim. En student var plassert i ImF – Nor -forsamlingen på Nærbø. På denne måten fikk de være til stor hjelp i 

arbeidet som blir drevet lokalt. Ellers fikk de utvikle seg, prøve ut sine nådegaver, bli bevisste og utvikle sine gaver.   

Anne Berit -leder for ImF Ung- har hatt personal- og mentor ansvar for T2 - studentene. Vi brenner for at studentene 

har gode arbeidsforhold og at de får utfordringer i praksisperioden uten at en blir satt til å drive et arbeid helt alene. 

T2 - studentene har fadder i hvert lag de er med i. Fadderne har ansvar for kommunikasjon og informasjon og sørger 

for at de har det greit i deres lagsarbeid.  

Grunnet covid- 19 ble mye lagsarbeid på bedehusene avlyst. I Bjerkreim fikk de nye utfordringer som blant annet å 

lage undervisningsvideoer til ungdommer og konfirmanter. Studenten på Nærbø fikk bruke tid sammen med lederen 

for ImF Ung Rogaland, Anne Berit. Sammen utarbeidet de Vandrekortene. Disse kortene er ment som en hjelp til å 

ta opp ulike følelser sammen med Gud. Vi drømmer om at kortene kan brukes på arrangement som 

mannsweekend, damehelger, tenleir og retreater i årene som kommer.  

Awana 



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

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

bruker Awana i sin hjembygd. 

Awana er et flott disippeltreningsprogram som vi er så heldige å ha fått til landet vårt. Noen lag ber oss komme og 

hjelpe dem i gang.  Anne Birgitte Auestad er vår Awana-kontaktperson i kretsen.  

 

Mentornettverk 

Vi lanserte Rogaland Kristne Mentornettverk i 2020, og vi hadde en fagdag for nettverket i februar. Anne 

Håkonsholm og Sigve Øksendal underviste, og det var 23 personer som deltok.  

Vi har i løpet av året jobbet med å promotere nettverket og utvikle ressurser og system for oppfølging, 

samt rekruttere og koble mentorer og mentéer. Flere forteller om meningsfylte samtaler og gode 

relasjoner.  

GDPR 
Siden vi fikk litt ekstra tid grunnet avlyste leirer og lagsbesøk fikk vi tid til å lage personvernregler for 

arbeidet vårt. Personvernordningen er en lov EU har vedtatt (GDPR = general data protection regulation).  

 

Veien videre 

Mentornettverket har vært en stor suksess. Nå i februar 2021 er 63 stk. tilknyttet nettverket som mentee 
og/eller mentor. Dette året har vi til og med fått på plass mentorpar. Vi har pr. feb. 2021  3 ledige 
mentorpar. 
Vi drømmer om at vi i 2021 kan koble mange menteer/menteepar til hver sine mentorer/mentorpar.  
 

  
 
Ellers jobber vi dette året med Retreat.  De ansatte, kretsstyret og Ognatunstyret har vedtatt å starte Retreatarbeid 

på Ognatun. I januar hadde vi dagsretreat for de ansatte i ImF Rogaland. I september planlegger vi 4 dagers retreat 

for ImF Ansatte og tillitsvalgte i styrer i ulike kretser eller forsamlinger.  

Vi vil også jobbe videre med å få på plass flere lagsleirer. Siden vi har utfordringer med covid-19, tror vi at Lagsleir 

har stor fremtid også for 2021. Da får vi begrense eventuell smitte med av vi da har leirer med få kohorter. Vi 

brenner for at lokale ledere skal få bygge sterkere relasjoner med barna de møter en time en dag annenhver uke. 

Vår visjon er at de da lettere kan lære barna og kjenne, elske og tjene Jesus Kristus. 

 

 

 

 

 



Til sak 5: Regnskap og økonomi

 



 



 



 



 

 

«Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver» 2. Kor 9,7 

 



 

 

 

 



Til sak 6   Valg av 3 styremedlemmer for 2 år. (Se side ) 
Ikke på valg: Geir Inge Byberg, Sofie Braut, Kari Helen Garheim og 
Reidar Røyland.  
Forslag fra valgnemnda: Egil Vigdel (gjenvalg), Torgeir Kalvenes(ny). 
Laila Mong (ny), Svein Risdal (ny) og Grethe Thorsen (ny)  

 
Kort presentasjon av styrekandidatene: 
 

Egil Vigdel er 54 år og hører til på Emmaus bedehus på 
Ræge. Er gründer og daglig leder i Agri-e AS. 
Kontaktperson for ImF-Rogaland på Ræge, 
fritidsforkynner og leder i gutte- og jentelaget Havblikk. 
Leder av kretsstyret til ImF-Rogaland de to siste årene. 
 

 

Torgeir Kalvenes er 27 år og bosatt på Bryne.                     

                                            Elektriker av yrke, for tiden student. 
Holder på med årsstudiumet «Misjon og kirke» ved 
Høyskolen for Ledelse og Teologi i Stavanger. 
Hører til i Bedehuskirken og har vært der siden mai 
2013. For tiden huspastor i huskirken han hører til. 

 

Laila Mong er 60 år og hører til på Egersund bedehus. 
Hun er med i styret for Egersund Indremisjon. Tidligere 
har hun vært aktiv i NLM Egersund i styret, barnelag og 
ungdomsarbeid. Nå er hun husmor, har tidligere 
arbeidet i skolen. 

 
 

Svein Risdal er 46 år og bor på Hommersåk. Han 
hører til Riska bedehus og har de siste 10 årene hatt 
diverse styreverv der. Han er nå med i åndelig 
lederskap i Riska Bedehusforsamling. Er 
prosjektleder i Risa AS 
 

 

Grethe Thorsen er 54 år og bor i Verdalen på Klepp. 

Er kokk og tilhører Bore bedehusforsamling. Aktivt 

med på Bore bedehus, sitter i styre for bedehuset, og 

for Bore bedehusforsamling (nyoppretta). 

Kontaktperson for Åpne Dører på Bore 

 

 

 



 
Kretsstyret vil foreslå for årsmøtet at vi velger styremedlemmer for 2,5 år i det kommende valget. Da blir 
nye styremedlemmer valgt for perioden årsmøtet september 2021- årsmøtet april 2024. Da må vi også 
velge de som allerede er valgt til å sitte fram til årsmøtet 2022 til ein utvida periode fram til årsmøtet 2023. 
Årsmøtet 2022 blir dermed uten valg av nytt styre. Årsmøte må da også gjøre vedtak om at valnemnda blir 
sittende ett år ekstra.  
 
Merknad til forslaget: Med dette vedtaket har styret fremmet et vedtaksforslag som kommer i konflikt 
med lovane til ImF-Rogaland. Men styret vurderer det slik at p.g.a den spesielle Koronasituasjonen vi er i, 
vil disse tilpassingane kunna forsvarast med at dette vedtaket likevel ikke i vesentlig grad kommer i konflikt 
med intensjonen i loven om at årsmøte velger og at det skal være rom for utskifte av styret. Det gjeld disse 
paragrafene: § 4 Årsmøte: a) Årsmøte er ImF-Rogaland si høgaste myndigheit, og blir halde kvart år 
innan utgangen av juni. Denne § kjem i konflikt med årsmøte i sept både i 2020 og 2021. Men vi var nødt 
til å flytte årsmøtene p.g.a koronrestriksjonene. Styret mener at utsetting av årsmøtene var bedre enn 
alternativene som var digitale årsmøter. d) Årsmøte vel: Styremedlemer og varamedlemmer til 
krinsstyret, valkomite og revisor. Med denne endringen som kretsstyre foreslår er det fremdeles årsmøtet 
som velger kretsstyre og valgkomite, men tidsbolken for periodene blir endra og tilpassa flyttinga av 
åramøte p.g.a koronasituasjonen. §5 Krinsstyret b) Krinsstyret har sju medlemmer som blir valde for to år 
om gangen, slik at det kvart år vekselvis går tre eller fire medlemer ut av styret. Desse kan veljast att, 
men ingen kan sitja i styret meir enn åtte år i samanheng. Styret har to varamedlemmer som vanligvis blir  
valgt for et år. Varamedlemmer valgt på årsmøtet i år blir valgt for 1,5 år. For styremedlemmer som velges 
i år blir perioden på 2,5 år, og ikke 2 år som vanlig. I forhold til tidsavgrensning på sammenhengende år i 
kretsstyret, foreslår kretsstyret at det må forstås slik at pga denne spesielle situasjonen kan vi tolerer at 
kretsstyremedlemmer som fikk sine valgperioder forskjøvet av dette vedtaket kan gjenvelges tre ganger og 
sitte opptil 9 år sammenhengende hvis årsmøte gir dem tillit til det. 
 
Kretsstyret sitt forslag til vedtak i årsmøtet blir da: 
Årsmøtet til ImF Rogaland vedtok at vi velger styremedlemmer for 2,5 år i det kommende valget. Da blir 
nye styremedlemmer valgt for perioden årsmøtet september 2021- årsmøtet april 2024. Årsmøtet vedtar 
også å utvide valgperioden for de som ble valgt inn i kretsstyret i 2020 til å sitte fram til årsmøtet 2022, 
til en utvida periode fram til årsmøtet 2023. Årsmøtet 2022 blir dermed uten valg av nytt styre. Årsmøte 
vedtar også at alle medlemmer av valgnemnda blir sittende et år ekstra.  
 
 
 

Til sak 7    Valg av 2 medlemmer for 2 år til valgnemnda:  
Valgt for to år i fjor: Magne Wold og Brit K. Tønnessen 

Forslag fra kretsstyret: Rolf Gunnar Husveg og Monica Pollestad. 
 

Til sak 8   Valg av revisor Kretsstyret foreslår: BDO  
 

Til sak 9  Sted for neste årsmøte Kretsstyret foreslår: Ognatun onsdag 20. april 
2021  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Til sak 10   

Årsmelding for Ognatun 2020 

 

 Dette arbeidsåret vart på grunn av Korona pandemien eit veldig spesielt år for Ognatun. Frå 12. mars og 

fram til sommaren var det nesten ikkje arrangement, og dei tilsette måtte permitterast. Avdelingsleiar 

Tove Braut arbeida i denne perioden i 50% stilling. Utover hausten vart det opna opp for ein del 

arrangement som vart gjennomført med dei smitteverntiltak som var gjeldande. Men i midten av 

november var det ny nedstiging med strenge restriksjonar på både private arrangement og 

kulturarrangement/religiøse samlingar.  

Det er utfordrande økonomisk å drifta ein leirstad gjennom slike Koronatider. Men det som smerter mest 

er alle barn og unge som ikkje kunne koma til Ognatun og få opplæring i Guds ord og meir kjennskap til 

Jesus Kristus. Vi ser fram til at leirstaden igjen skal fyllast av unge og eldre, aktivitetar og samlingar om 

Guds ord.  

Drifta på Ognatun har kome inn under Staten sin kompensasjonsordning for frivillige organisasjonar og 

fekk i 2020 ein kompensasjon for inntektsbortfall på kr 429 500. Dette er eit handslag vi er svært takksame 

for og veldig viktig for at leirstaden har eit økonomisk fundament å stå på for arbeidet framover.  

Også når det gjeld utleige til private selskap, kurs og catering har dette blitt sterkt redusert på grunn av 

Koronasituasjonen. Det har vore til tider svært utfordrande å kunna planleggja verksemd med den 

usikkerheit som har vore, arrangement er blitt utsett og avlyste, ofte på kort varsel.  

Eit underskot på 266 000 er resultatet for Ognatun etter eit spesielt og utfordrande år. At leirstaden har 

klart seg så pass godt gjennom kriseåret er vi svært takksame for, og det betyr vi har økonomi til å framleis 

driva og vidareutvikla Ognatun på ein sunn og forsvarleg måte.  

Også dette året har det vore flott å sjå og oppleva den iver og positivitet som det er i dugnadsarbeidet 

både på tysdagar (dagtid) og onsdags ettermiddag/kveld. Også i dette arbeidet er det blitt opphald p.g.a 

smittevern, men mykje flott arbeid er utført. Arbeidet på Gapahuken er det mest synlege, men det 

generelle vedlikehaldet er heller ikkje forsømt.  

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

Kvinnweekend, ImF-kveld (årsmøte) Interkulturell leir (saman med KIA), Ognatunbasaren, og Ognatunkafè 

(2 dagar). Marknadsdagen 26 mai arrangerte vi som «Drive inn marknadsdag» og frammøte var veldig 

godt, og det økonomiske resultatet var på 35 840 kr.  

På Ognatunbasaren, som vi fekk arrangert med gode smitteventiltak, kom det i år inn kr 207 000,- som er 

eit av dei beste resultata vi har hatt. Ognatunforeininga som samlast ein gong pr mnd (med nokre unnatak 



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

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

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

Desse midlane er med på å gjere det mogeleg å halda anlegget i god stand og vidareutvikla det for 

framtida. Vi merkar omsut for Ognatun på mange måtar: Dugnadsarbeidarane er allereie nemnt. Andre gir 

grønsaker, blomar, gevinstar, gunstige innkjøp m.m. og mange gir fine pengegåver.  

Vi er også takksame for alle som er med i omtanke og forbøn. Det er til stor inspirasjon i arbeidet for 

Ognatun. Hjarteleg takk til alle!  

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

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

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

Tove Braut har hatt 90 % stilling som avdelingsleiar. Tone Vigrestad var kjøkkenleiar i 80% stilling fram til 

30. nov. då ho slutta i stillinga. Styret takkar for flott arbeid i 17 år på Ognatun. Elisabeth Aarsland er tilsett 

som ny kjøkkenleiar i 50% stilling frå 01.01.21. I tillegg har det vore 4 faste, timeløna medarbeidarar på 

kjøkken og vask. Milly Friestad, Anne Marie Espedal, Evy Mattingsdal, (slutta 30. nov.) Ragnhild Røyneberg. 

(starta 01. aug.) Desse utgjer til saman ca. 2 årsverk. Ognatun har også løna nokre skuleungdomar i dei 

mest hektiske periodane. Leo Kristiansen er vaktmeister i 20% og Terje Slettebø brukar 20% av sin stilling 

inn mot administrative oppgåver for Ognatun.  

Våre medarbeidarar på Ognatun er ein positiv og engasjert medarbeidarflokk som gjere ein kjempeinnsats 

og vi er glade for å ha kvar og ein med på laget. Vi har også dette året vore skåna frå personskadar. Drifta 

på Ognatun fører ikkje til forureining av miljøet.  

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

I Ognatunstyret siste året har vore: Odd Narve Grude, Magne Skårland, Tarald Gudmestad, Tone Vigrestad, 

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

 

Tove Braut (sign)         Odd Narve Grude (sign) 

avdelingsleiar          styreformann 

 



 

















Til sak 11 

11. ImF-prosess mot GF 2022  
Årsmøtet gir sine innspill til kretsens gruppe som arbeider med prosessen som har fått 

navnet «Veien videre».  

Gruppe-samtale på bakgrunn av gruppens arbeid med status: 

ImF-representant, Andreas Evenesen, informerer om bakgrunn og hva som skjer videre 

Kretsgruppens leder, Svein Arne Fasseland, informerer om hva gruppen har jobbet med så 
langt og deler status-punkter (styrker, utfordringer ...) 

Årsmøtet deles inn i grupper, og får konkrete spørsmål/oppgaver knyttet til status. Notater 
tas inn. 

Vi åpner for spørsmål, men ikke for lange oppsummeringer eller enkelt-innlegg 

 

Til sak 12 

 

12. Strategi og tiltaksplan 2021-2024 
Årsmøtet gir sine innspill til kretsstyrets utkast til strategi og handlingsplan for 2021-2024  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FULL UTRUSTNING MED GUDS FULLE RUSTNING 

Strategi og tiltaksplan for ImF Rogaland 2021-2024 

Vårt mål er at alle kristne i alle våre forsamlinger blir fullt utrusta til liv og tjeneste for Jesus 

Kristus og grunnfestes med glede i Guds sannhet for å kunne disippelgjøre i Åndens kraft.  

ImF Rogaland er til for de lokale forsamlinger og fellesskap som er tilslutta oss. Vi vil hjelpe 

til med forkynnelse av Guds Ord og støtte lokalt indremisjonsarbeid ved å utruste og 

istandsette ledere til å tjene i sin forsamling og i sitt nærmiljø. Vi vil framover gi opplæring, 

frimodighet og fora der ledere får vokse, modnes og frigjøres til å lede og til selv å utruste 

nye ledere. Å vokse som kristen skjer i Jesu nærhet. Bibel, bønn, fellesskapet med andre 

som tror og det å dele evangeliet er de viktige faktorene. 

 

Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå 

dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot 

makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens 

åndehær i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre 

motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast! 

Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, stå klar med 

fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan 

dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og Åndens 

sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i 

Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige 

Efeserbrevet 6, 10-18 

 



FOKUSOMRÅDE FORMÅL TILTAK 
SANNHETENS  
BELTE 
 
 
 

Guds Ord er sannhet. 
Sannheten setter mennesker fri. 
Det bibelske verdensbildet setter alt i 
det rette perspektiv. 

Guds Ord og sannhet: 
- Tilby forkynnere (21-24)  
- Hjelpe ledere til sunn 

selvforståelse og mulighet 
til modning og vekst 
gjennom regionale 
ledergrupper (22-24) 

- Mentornettverk (21-24) 

RETTFERDIG- 
HETENS 
BRYNJE 
 
 

Jesus tok vår skyld og straff. Det er 
mulig for mennesker å bli kvitt synd og 
skyld. Han kan gi oss sin renhet og sin 
rettferdighet.  
 
 
 

Nåden alene:  
- Forkynnerutrustning 

gjennom fagdag hvert 
halvår (21-24) 

- Liste over forkynnere (21-
24) 

EVANGELIETS 
SKO 
 
 
 
 

Verdens beste budskap trenger føtter 
og sko. Det må videre. Budskapet har 
forvandlingskraft og skal formidles av 
dem som kjenner Jesus. 

Gå derfor ut: 
- Bistå til lokale Alphakurs 

(21-24) 
- Sirkel D (22-24) 

TROENS 
SKJOLD 

 
 
 
 

Det er god grunn til å tro Guds ord. 
Troen har ankerfeste i noe troverdig. 
Grunnlaget for vår tro skal undervises. 
Profetiene i GT og NTs dokumentasjon 
må knyttes sammen. 

Troen alene: 
- Kretsen arrangerer en årlig 

trosforsvarskonferanse (23-
24) 

- Forkynnere kurses i 
trosforsvar (23-24) 

FRELSENS 
HJELM 

 
 
 
 

Hjelmen beskytter hodet. Vår identitet 
blir helt ny når vi blir født på ny. Vi er 
gått fra mørke og til lys, vi er blitt Guds 
barn. Hver den som påkaller Jesu navn 
skal bli frelst. 

Det eneste navn til frelse: 
- Vi vil møte alle lokale ledere 

og styrer og snakke om UT-
fokuset. (22-23) 
 

ÅNDENS 
SVERD 

 
 
 
 

Sverdet er rustningens våpen. Åndens 
sverd er Guds Ord. Når Ånden og 
Ordet får fritt spillerom, blir Bibelen 
tredimensjonal og Jesus blir synlig og 
nydelig. Sverdet er samtidig både 
levende og tveegget.   

Ånden og Ordet sammen: 
- Vi vil tilby retreat for å være 

nær Jesus i stillhet og lytte 
til hans Ord og Åndens 
ledelse (21-24) 

- Årlig forum for åndelig 
lederskap i forsamlingene 
(22-24) 
 

BE TIL 
ENHVER TID 
 
 
 
 

Bønn er en bærebjelke i alt arbeid i 
Guds rike. Bønn åpner stengte dører. 
Bønn setter oss i direktekontakt med 
himmelens redningssentral. 

Bedehusfellesskap og bønn: 
- Etablere nettverk av 

bønnegrupper (23-24) 
- Utruste forbedere (21-24) 

 

 

 



Til sak 13 

 

13. Åpen post 
Her kan utsendingene komme med innspill og informasjon til årsmøtet. 

 
 


