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Årsmøte ImF Rogaland 2022
Ognatun onsdag 20. apr. kl 17.30. Kveldsmat.
Påmelding: Sms til 459 55 969 der du skriver
ditt navn og hvilket lag/forsamling du er
utsending for, eller bruk mail:
rogaland@imf.no
Frist: tirsdag 12. april
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Minibibeltime ved Erik Furnes
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18.20 Årsmøtet fortsetter, slutter senest 20.40

Sakliste
1.

Godkjenning av innkalling til årsmøtet

2.

Valg av:
Møtedirigent og varadirigent

3.

Valg av
To personer til å føre møteboka
To personer til å skrive under møteboka
Referent til aviser og blad

4.

Årsmelding 2021

5.

Regnskap 2021

6.

Valg av revisor
BDO

7.

Sted for neste årsmøte
Ognatun 18. april 2023

8.

Orientering om Ognatun

9.

ImF-prosess mot GF 2023
Årsmøtet gir sine innspill til kretsen og ImF til saken som skal opp på GF i november i
år og på ekstraordinært GF i november 2023. Dette vil i hovedsak handle om å be
årsmøtet gi innspill på mulige modeller for organisasjonsstruktur.

10.

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

Til sak 4: ÅRSMELDING FOR INDREMISJONSFORBUNDET I ROGALAND 2021
Årsmelding ImF Rogaland 2021 ImF Rogaland kunne feiret 120 års-jubileum i 2021, men det var ikke et
godt år for fester og jubileumsmarkeringer. Koronapandemi og smittevernstiltak preget både kretsens og
våre lokalforsamlingers arbeid. Vi fikk likevel
gjennomført noen leirer og arrangement, men
mye måtte likevel avlyses. Damehelga, Gladsangdagene og den flerkulturelle leiren gikk av
stabelen. Vi hadde i år også «Drive-in»-basar og
gjennomførte en litt ny julemessevariant som i
år ble et julemarked på Ognatun to kvelder i
desember. Læringsfellesskapet for smågrupper,
Sirkel D, ble avslutta etter sitt oppsatte program
i november 2021. Fire smågrupper deltok og
holdt ut selv om vi måtte utsette flere ganger og
ble ferdige ett år etter planlagt avslutning. En
ade flott nysatsingene vi fikk til å i 2021, var å
gjennomføre en Retreat på Ognatun.
Ognatunstyret, ansatte og dugnadsfolk har
klargjort leirplassen vår med bl.a. innkjøp av
lenestoler og å anlegge en tursti slik at praktiske
Ei medvandringsgruppe samles før jul hvert år og lager varer til salg på ImF forhold skulle ligge bedre til rette for
Rogalands julemesse.
retreatvirksomhet. Tre ansatte og ett frivillig
komitemedlem har fått opplæring i
retreatforberedelse og gjennomføring. Vi tror virkelig at vi følger i Jesu fotspor når vi inviterer kristne
mennesker til å bruke tid i stillhet, bønn og bibelrefleksjon for å kunne leve nær Jesus i liv og tjeneste hele
livet.

På årsmøtet i 2021 ble kretsstyrets
forslag til strategi og tiltaksplan
behandlet. Etter innspill fra møtet ble
den endelige planen godkjent på
neste kretsstyremøte. Planen har
overskriften «Full utrustning med
Guds fulle rustning» og peker på flere
viktige tiltak vi vil sikte mot framover
for å utruste og disippelgjøre
hverandre til å tjene og leve et helt liv
i etterfølgelse av Jesus. En viktig
satsing, som vi tenker er en måte å
invitere til å vokse og modnes som
Med Bibel og Jesusrefleksjon på retreat på Ognatun i september 2021
disipler, er at vi inngikk et samarbeid
med Ungdom i Oppdrag om å
arrangere «Hjertefokus» på Ognatun i november 2021. Dette samarbeidet håper vi kan fortsette framover
og bety mye for mange som vil følge Jesus.
Mange forsamlinger hadde ulike typer samlinger for å ta smittevernhensyn på alvor. Påskemøtene på Tau
ble gjort om til digitale møter som ble spredt godt på Youtube. Mange satte stor pris på dette i ei viktig

Inge Magnus Vasvik filmer påskemøter på Tau

høytid med veldig få samlinger grunnet
pandemien. Et annet tiltak som ble brukt på
Ogna, Klepp og Riska var en digital
påskevandring med små andaktssnutter og
oppgaver. Vi er ekstra takknemlige for at vi
fikk mulighet til å avholde den Flerkulturelle
leiren vår for barnefamilier som ikke har
mulighet til å reise på egen ferie. Dette er
alltid et flott arrangement som gir oss
mulighet til å vise konkret nestekjærlighet og
dele det kristne håpet. Takk til Kristent
Interkulturelt Arbeid i Rogaland for godt
samarbeid. Julefeiringen vi har hatt på
Ognatun i flere år kunne heller ikke gå som
vanlig, men mat, gaver, julesang og en
julehilsen ble levert på døra til de som hadde

meldt seg på til det avlyste arrangementet.
Gjennom hele året har ei gruppe på sju, utpekt av årsmøtet 2020, jobbet med organisasjonsprosessen i ImF
på vegne av ImF Rogaland. Gruppa har sett på vår historie og røtter, og har møtt gruppene fra de andre
kretsene. I siste del av 2021 har gruppa sett på mulige modeller for hvordan ImF kan bli organisert
framover med en tydeligere målsetting om å gi mest fokus til å berøre våre naboer og de som ikke kjenner
Jesus med evangeliet.
En ny forsamlingsdannelse er innmeldt i ImF Rogaland i 2021, nemlig Åkra bedehusforsamling
Barnekoret Barnefryd i Åkra Bedehusforsamling

.
Hele 2021 ble preget av et lite virus med store ringvirkninger. Vi er i bønn til Gud om at ikke mangel på
kristent fellesskap kan ha ført mange bort fra Jesus, og vil prøve å stille våre kretsressurser til rådighet for
forsamlinger og fellesskap i tiden framover slik at Guds rike kan vokse og gå fram i Rogaland. Takk til alle
dem vi står sammen med og som deler den samme drømmen og bønnen om at dette må skje. Gud gis oss

nåde og utholdenhet. Mange har bidratt til kretsens arbeid på svært ulike måter, vi kjenner igjen på stor
takknemlighet til alle og enhver.

ImF-Rogaland består av:
13 forsamlinger
7 lokalforeninger
13 kvinneforeninger
2 mannsforeninger
I barne - og ungdomssektoren er 41 lag innmeldt.

1 brass-band
1 sanggruppe
27 kontaktpersoner

Ressurser som bidrar:
Ansatte ImF-Rogaland
Torgeir Lauvås, Terje Slettebø, Anne Berit Aarsland,
Anne Birgitte Auestad, Tore Nesvåg (sluttet 01. juli)
Anita Auestad, Ester Frantzen Aarsland (sluttet 01.
aug.)
Ansatte Ognatun
Tove Braut, Milly Friestad, Anne Marie Espedal,
Ragnhild Røyneberg, Leo Kristiansen. Elisabeth
Aarsland (begynte 01.01.21), Joanna Magdalena
Gabrys (begynte 13.08.21) og Gerd Evy Vestly Thu
(begynte 01.08.21)
Fritidsforkynnere
Brit Skjørestad, Magne Wold, Egil Vigdel, Reidar
Røyland, Alfred Salte, Lars Tønnessen, Willy Mæland,
Olaf Aamodt, Bjarne Ydstebø, Leiv Roald Thu, Rolf
Gunnar Husveg, Tor Andre Giskegjerdet, Ole Laurits
Tønnessen, Arne Kristian Helgøy, Renate Austbø, Stine
Vold, Gudrun Oltedal, Randi Klingsheim Bæ
Forkynnere vi tildeles fra ImF eller leier inn:
Petter Olsen, Roald Evensen, Aud Karin Kjølvik
Ringvoll, Marit Stokken Berland, Jarle Berland, Edvard
Foss, Håkon Garvo, Annie Schaug, Øyvind Augland og
Geir Otto Holmås.

1Vaktmester Leo Kristiansen på Ognatun og dugnadshjelperne Tor
Olav Østrem og Oddmund Mikkelsen

Kretsarrangement 2021
Navn
Mannsweekend

Tid og sted
15.-17. jan Ognatun
(Avlyst p.g.a. Korona)
Damehelg
15.-17. okt. Ognatun
Vinterbasar
P.g.a korona var det berre
salg av nysteikte
kransekaker i Egersund som
kunne gjennomførast
(8.12.20)
Kvinneweekend
12.-14. mars Ognatun
(Avlyst p.g.a. Korona)
ImF-dag
14. sept
Sang og musikk-helg 21.-23. mai
(s.m. ImF)
Dette måtte også avlysast
P.g.a Korona,
Gospelcruise
Gladsang-dager
07.-10. juni Ognatun
Flerkulturell leir
(s.m. KIA)
Retreat
Julemarked
Julefeiring

12.-15. aug. Ognatun

Talar
Ola Honningdal Grytten

Deltakere

Annie Schaug

48

Inntekt

16000

Kari Holmås
(Andreas Evensen)
Wenche Lunde

53**

Marit S. Berland og
Jarle Berland
Håkon Persson

25
54

20.-23. sept.
Geir Otto Holmås
5
03.-04. des, Ognatun
197 000
27. des Ognatun
Avlyst p.g.a. Korona
I staden kjørte ein rundt og
delte ut julemat og
julegaver
*Vinterbasaren er ikke et kretsarrangement men Indremisjonsforeningene i Egersund og Bjerkreim står
bak.
** Det var 53 utsendinger på Årsmøtet til ImF Rogaland. Andreas Evensen ble syk og kom ikke som taler.

Årsmelding 2020 ImF Ung Rogaland
Ansatte
Anita Auestad
Barne- og ungdomsarbeider i ca. 18 % stilling (30 timer pr. mnd.) 01.08.2021 begynte hun i en 40 % fast
stilling.
Anne Berit Aarsland
Leder for ImF-Ung Rogaland, 100%
Hun har i 2021 fullført studiet Kristen sjelesorg på VID og har hatt studiepermisjon (12,5% fordelt på 2 år).
Ble ferdig juni 2021.
Anne Birgitte Auestad
Barne- og familiearbeider, 60%
Ester Frantzen Aarsland
Prosjektstilling Ledertreningskonsulent, 30 %
frem til 01.08.2021 – Jobbet også noen få ekstratimer høsten 2021.

Tore Nesvåg
Barne- og ungdomsarbeider 50%
Sluttet den 01.07.2021

Lagsbesøk
Det ble mange avlyste taleroppdrag grunnet covid-19. Men noen oppdrag ble gjennomført. Vi besøkte,
ungdomslag, barnelag, søndagsskoler, familiemøter, mor & barn - treff, kor, voksenmøter og
foreldrekvelder.
Innmeldte lag
41 lag var i 2021 innmeldt i ImF Ung
Leirer
7 leirer (2 stk. i 2020, 13 stk. i 2019)
209 deltakere (50 stk. i 2020, 550 stk. i 2019)
Grunnet covid -19 var det flere leirer som ble avlyst.
Vi får støtte av Rogaland Fylkeskommune til leirene våre.
Leirteamet
Leirteamet har i 2021 bestått av: Anne Birgitte Auestad, Anita Auestad, Kristian Gudmestad, Tor Harald
Håland, Lars R. Aarseth, Maria Hauge og Caroline Engedal Langheim (kun april). Januar hadde vi møte på
zoom med leirteamet.
I april hadde vi møte på zoom med de nye kandidatene til leirteamet.
I september kunne vi endelig møte sammen på Ognatun.
I leirteamet har vi i 2021 arbeida med leir, finne talere og ledere, og å finne ulike aktiviteter.
Vårt fokus er at barna skal møte Jesus, og at de skal lære å kjenne, elske og tjene ham. Dette året har vi
arbeida ekstra med dette i en ny trosopplæringsplan for leir. Der har vi arbeidet med ulike temaer vi
ønsker å ha på bibeltimene og kveldssamlingene, for å se på hva vi vil gi deltakerne av info og ting de kan
bruke i hjemmet og hverdagen. Arbeidet med denne planen vil fortsette inn i 2022.
Vi ønsker også at barna skal gjøre masse kjekt når de er på leir så vi handler stadig inn nye, kjekke ting for
frifondmidlene vi får fra staten.

Lagsleir- Lyeleir
Det var ikke lett for barnelag å planlegge leir i denne tiden. Men en bygd våget og fikk muligheten til å
satse. I oktober samlet alle barnelaga på Lye seg til leir på Ognatun. Tema for leiren var «Gud kan du stole
på». Vi hadde hobbyverksted og blåtur. Anne Berit Aarsland var leirsjef på denne leiren. Ragnhild Hanssen
var taler.
Kohortleirer
I stedet for å ha tre sommerleirer annonserte vi 6 ett døgns leirer for skoleklasser. 4 skoleklasser meldte
seg. Vi gjennomførte 4 kohortleirer. Foreldrene til barna var med som ledere.
Kohortleir for Klepp stasjon
5. - 6. juni var det 16 stk. femteklassinger fra en barneskole på Klepp Stasjon på kohortleir.
Motto og leirsang på leiren var: Skapt, ønska og elska. Randi Klingsheim Bø var taler. Anne Berit Aarsland
var leirsjef.
Kohortleir for 3. kl. Ogna skole
11.-12. juni var 24 stk. tredjeklassinger fra Ogna skole på Kohortleir.
Motto for leiren var: Skapt, ønska og elska av Gud. Leirsang: Du gir liv. Anne Birgitte Auestad var taler og
leirsjef.
Kohortleir for 2. kl. Ogna skole
18.-19. juni var 20 stk. andreklassinger fra Ogna skole på Kohortleir.
Motto for leiren: Jesus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Leirsang: Guds kjærlighet og Livsglede
Leirsjef: Anne Birgitte Auestad. Taler Gudrun Oltedal
Kohortleir for 1. kl. Ogna skole
19.-20. juni var 23 førsteklassinger fra Ogna skole på Kohortleir.
Motto og leirsang for denne leiren var: Jesus er min venn. Anne Berit Aarsland var taler og leirsjef på denne
leiren.
Påskeleir
Denne leiren ble avlyst grunnet Covid -19.
Flerkulturell leir
Ett av hovedmålene med leiren er at barna kan få en god ferieopplevelse. Flerkulturell leir ble arrangert for
7. gang i samarbeid med Kristent Interkulturelt arbeid (KIA).
Det deltok 54 deltakere fra 18 familier. Deltakerne kom fra blant anna Eritrea, Etiopia, Kongo, Syria og
Iran. Dagene starta med frivillig bønnesamling og morgensamling der vi delte fortellinger fra Bibelen.
Utover dagen var det mange ulike aktiviteter som kanopadling, hoppeslott, bruskassestabling, biljard,
shuffleboard, skattejakt, ulike spel og filmkveld.
Dette er ein gratis leir/ferie for familier som av ulike grunner ikke har mulighet til annen ferie. Leiren har
fått støtte fra Barne-ungdoms og familiedirektoratet, Fredheim Arena og Bedehuskirken, og i tillegg har det
vært god dugnadshjelp. Gode tilbakemeldinger og takknemlighet fra deltakerne gir inspirasjon til å drive
dette arbeidet.
På leir med far
24. - 26. september hadde vi en fin, liten leir med 21 barn og 14 fedre. Anne Birgitte Auestad var leirsjef og
Stine Vold var taler. Tema: Jesus elsker meg! Jesus har bruk for meg!
Tenleir
Tenleiren for 2021 ble avlyst for å heller kunne arrangere lokal UL camp på Ognatun.
Førjulsleir
Vi fikk gjennomført en av to førjulsleirer i desember, da den ene ble avlyst på grunn av korona-

restriksjoner. Leiren vi gjennomførte var for 2. - 4. klassinger og ble full like etter at påmeldingen åpnet.
Det var tydelig at barna var klare for å reise på leir etter to år med pandemi. Vi hadde smågrupper der
barna fikk stille spørsmål. I tillegg tok vi i bruk bønnekart fra “Åpne dører” som var en fin måte å lære
barna og be. På kveldssamlingen på lørdagen delte flere av lederne sine vitnesbyrd og fortalte hvorfor de
er kristne. Vi hadde kjekke aktiviteter der barna kunne velge mellom juleverksted eller blåtur.
Konfirmantarbeid
Vi har drevet konfirmantarbeid på Nærbø Bedehus. På våren ble 9 konfirmanter konfirmert. Dette var det
siste året hvor kretsen var tungt inne i arbeidet på Nærbø bedehus. Lokale personer på Nærbø står nå i
hovedsak for konfirmantarbeidet selv, men vi støtter dem og hjelper dem med det de måtte trenge oss til.
På høsten startet et nytt kull med 12 nye konfirmanter. Det var konfirmanter fra Sirevåg, Vigrestad,
Varhaug og Nærbø.
Jakob Kjølvik er vår kontaktperson i dette arbeidet. Han er hovedleder sammen med Arne Kristian Helgøy.
UL-Ungdommens landsmøte
Sommeren 2021 ble UL omgjort til et digitalt arrangement med flere mindre UL-camper rundt omkring i
landet. Vi arrangerte UL-camp her på Ognatun der omkring 70 ungdommer og en gjeng ledere deltok. Vi
bodde på Ognatun gjennom UL-uka og fulgte de digitale UL-sendingene sammen. I tillegg arrangerte vi
kjekke aktiviteter som blant annet Team-building, paintball, volleyball, fotball-turnering, bading,
underholdningskveld og tur til Kongeparken. Det var kjekke dager der ungdommene fikk bygge relasjoner
seg imellom i tillegg til å bli bedre kjent med Jesus. Vi fikk gode samtaler med ungdommene om tro i
smågruppene og flere valgte å gå til forbønn.
Sosiale medier
Vi har laget studio på Ognatun. Dette brukes til å filme videoandakter til sosiale medier og andre digitale
møter.
I starten av 2021 begynte vi å ta aktivt i bruk sosiale medier for å nå ut med Jesu budskap til ungdommer.
Hver mandag publiserer vi noe vi kaller for «Ukens Kickstart», som er korte videoandakter på under 1
minutt. Disse andaktene spiller vi inn i studioet på Ognatun. Vi utfordrer ungdommer til å lage disse
andakter. For noen er dette første andakt de holder. Ungdommene som venter på å bli filmet har det
sosialt og koser seg på aktivitetsrommet. Vi får positive tilbakemeldinger både fra ungdommene som
spiller inn andakt og dem som ser andaktene på sosiale medier. På onsdagene publiserer vi alltid et
bibelvers. Vi vet at mange ungdommer bruke mye tid på sosiale medier og tenker det er en fin anledning til
å gi dem ukentlig input.
Awana
Når våre ansatte er ute på taleroppdrag brukes 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 for å hjelpe dem i gang.
Anne Birgitte Auestad er vår Awana - kontaktperson i kretsen. Hun har jevnlig kontakt med Awana og får
oppdateringer om nyheter og andre gode råd. Ta kontakt med henne hvis noen ønsker tips, råd og
veiledning om Awana.
Samlivskursene: “7 kvelder om å være to” og “Klar for samlivet.”
Begge kursene hadde felles oppstartskveld med åpen samling for første tema (Et sterkt fundament) på
Kvalbein gård slik at flere kunne få teste ut konseptet uten forpliktelse til å bli med videre. 6 par fortsatte
deretter på kurset “7 kvelder om å være to” og et par på kurset “Klar for samlivet”
Kveldene består av god middag på Kvalbein gård, undervisning, dessert og parsamtale. (Ingen
gruppesamtaler) Kurset avsluttes med de siste samlingene i 2022.
Ønsker du/dere, huskirka eller forsamlingen samlivskurs er det bare å ta kontakt med

Anne Birgitte Auestad, barne- og familiearbeider i ImF Rogaland
Mentornettverk
I 2021 hadde vi en digital fagdag for mentorene våre. Da leide vi inn Øyvind Augland.
Mentee kan få mentor og kjærestepar/ektepar kan få mentorpar. Men ikke mange benyttet seg av dette
tilbudet. Vi har flere ektepar som er tilgjengelige for andre kjærestepar eller ektepar. Det er stadig
etterspørsel etter kvinnelig mentor. Vi har flere ledige mannlige mentorer, men få menn etterspør denne
tjenesten. De fleste mentee er voksne. Vi vil jobbe for å få markedsført mentornettverket enda bedre,
spesielt blant ungdom.
Veien videre
ImF Ung Rogaland ønsker og ber om å få bli med på det Gud gjør. Ikke at vi skal drive et arbeid på grunn av
tradisjon, men hele tiden lytte til hva Gud viser oss og hva han leder oss til for den tiden vi nå lever i.
Vi opplever at Gud har kalt oss til at barn og unge skal lære å kjenne, elske og tjene Jesus Kristus. Dette
ønsker vi å legge til rette for gjennom det arbeidet vi driver. Vi vil forkynne Guds ord til alle folkeslag og
være med og gjøre disipler slik Jesus ber oss om i Misjonsbefalingen. Vi brenner for at barn og unge skal bli
disippelgjort for så å kunne disippelgjøre neste generasjon. Barn og unge trenger trygge voksne som ser
dem og kan gå tett sammen med dem i det de står i.
Visjonen vår vil vi stadig gå tilbake til for å se på hvordan vi best kan nå målet vårt. Dette tror vi blir lettere
ved å utvide bemanningen av ansatte i ungavdelingen. Vi ser frem til 2022 og er spendt på hva Gud har
planlagt for oss videre.
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 revisor Kretsstyret foreslår: BDO

Til sak 7

Sted for neste årsmøte Kretsstyret foreslår: Ognatun tirsdag 18. april
2023

Til sak 8

Informasjon om Ognatun

Årsmelding for Ognatun 2021

Også arbeidsåret 2021 vart sterkt prega av koronarestriksjonar og avlyste arrangement.
Omlag 35 arrangement vart avlyst første halvdel av året. På våren og forsommaren vart det opna slik at vi fekk
gjennomført nokre mindre arrangement. Spesielt gledeleg at kretsen kunne arrangere 4 kohortleirer i juni.

Etter sommaren vart det opna opp for arrangement og hausten vart travel på Ognatun. Like til nye nedstigningar i
desember slik at siste mnd av året vart roleg igjen med 8. avlyste arrangement. Det er utfordrande å drifta ein
leirstad når det svingar slik og det er stor uvisse om arrangement blir avlyste eller kan gjennomførast. Ein periode er
det svært stille for medarbeidarane før det går over i ein ny fase med mykje arbeid og ein skulle vore fleire
medarbeidarar.

Det er utfordrande økonomisk å drifta ein leirstad gjennom slike Koronatider. Men det som smerter mest er alle som
ikkje kunne koma til Ognatun og få gode sosiale opplevingar. Delta i kristent fellesskap og lytta til forkynning av
evangeliet
om Jesus . 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 643 616.
I tillegg har Ognatun fått om lag 155 000 i «Koronastøtte» frå Hå kommune.
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.

Eit underskot på 191 000 kr 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

Dugnadsarbeidet på tysdagar (dagtid) og onsdagskveldane er svært viktig for Ognatun og vi er veldige glade for
arbeidet som blir utført og den positivitet som dugnadsfolka viser. Ein stor takk til alle for den innsats som blir lagt
ned for Ognatun. I år er Gapahuken blitt ferdigstilt og berre innredning står igjen. Det er blitt laga ein flott tursti bak
bygningsmassen på Ognatun og den rød hytta er blitt reven. I tillegg kjem mykje dagleg vedlikehald som er blitt
utført på dugnad.
Alle som stiller på dugnad som servitørar i private selskap gjer også ein svært viktig teneste for leirplassen og
fortenar ein stor takk.

Arrangementa dette året i ImF regi har vore:
Tre vanlege leirar, fire kohortleirer, UL, Damehelg, ImF-kveld (årsmøte), Glad song dagar, Interkulturell leir (saman
med KIA), Ognatunbasaren, Retreat, Hjertefokus (med arrangør saman med Ungdom i oppdrag), Ognatunkafè (3
dagar) og Marknadsdag.

På Ognatunbasaren 30. sept. som vi fekk arrangert med gode smitteventiltak, kom det i år inn kr 183 000,- som er eit
resutat vi er svært takksame for. Ognatunforeininga som samlast ein gong pr mnd. på Ognatun har ansvaret for
basaren. Eit viktig handslag til Ognatun og arbeidet her Hjarteleg takk til foreininga og alle som på ulike måtar bidrog
til ein flott kveld og godt økonomisk resultat.

Vi på Ognatun er også takksame for den stønaden vi får frå kommunen til drift, vedlikehald og investering. Desse
midlane er med på å gjere det mogeleg å halda anlegget i god stand og vidareutvikla det for framtida.

Vi merkar omsut for Ognatun på mange måtar: Dugnadsarbeidarane er allereie nemnt.
Andre gir grønsaker, blomar, 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. Elisabeth Aarsland vart tilsett som ny kjøkkenleiar i 50% stilling
frå 01.01.21.Denne stillinga hadde ho fram til Joanna Magdalena Gabrys overtok i august. Elisabeth Aarsland
fortsatte som fast timelønna medarbeidar. I august begynte også Gerd Evy Vestly Thu i tillegg til til dei 3 faste,
timeløna medarbeidarar på kjøkken og vask. Milly Friestad, Anne Marie Espedal, Ragnhild Røyneberg. 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.
Til saman har Ognatun tilsette medarbeidarar som utgjer 4,2 årsverk.
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, Svein Risdal, Elisabeth Aarsland, Anita
Auestad, Jarle Stokkeland, Tove Braut og Terje Slettebø.

Tove Braut (sign)
avdelingsleiar

Magne Skårland(sign)
styreformann

Til sak 9

9. ImF-prosess mot ekstraoridnært GF 2023
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 mulige organiseringsmodeller for vår
organisasjon:
Kretsgruppens leder, Svein Arne Fasseland, og kretsleder Torgeir Lauvås, informerer om hva
gruppen har jobbet med så langt, hvilke mulige modeller man vurderer, og vil legge til rette
for gode gruppesamtaler om denne saken.
Årsmøtet deles inn i grupper, og får konkrete spørsmål/oppgaver knyttet til mulige
modeller. Notater tas inn.
Vi åpner for spørsmål, men ikke for lange oppsummeringer eller enkelt-innlegg
Til sak 10

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

