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ÅRSMØTET 2016-DAGSORDEN 

Godkjenning av innkallingen 

Godkjenning av dagsorden 
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Valg av to til å skrive under protokollen 

Valg av tellekorps 

Årsrapport 2015 

Årsregnskap 2015 

Misjonsrådets og menighetens styre sin innstilling til misjonsprosjekter 

Budsjett 2016 

Pastorens årsrapport 

Ungdomslederens årsrapport 

Godkjenning av ny organisasjonsplan 

Godkjenning av nye vedtekter 

Servering – kort pause 

Kommentarer til øvrige rapporter og regnskaper 

Valg. Lederen av valgkomiteen leder valgene. 
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Pastorens årsmelding for 2015 

For Gud, som sa: “Lys skal stråle fram I mørket”, 
han har også latt lyset skinne I våre hjerter, for at 
kunnskapen om Guds herlighet I Jesu Kristi ansikt 
skal lyse fram.  

1. Korinterbrev 4. 6

Hvert år har med seg både store og små hendelser, dager med oppturer og dager som utfordrer 
og er vanskelige. Felles for dem alle er, at de har potensiale i seg til å forme og danne oss som 
mennesker og menighet.  
Hvor lett det er å se tilbake og kun snakke om de ”store” øyeblikkene i året som gikk og helt 
glemme, at det er de små daglige ”dryppene” og summen av dem som produserer resultatet og 
hvilke øyeblikk vi tilslutt snakker om.  

Lyngdal misjonsmenighet har i løpet av 2015 hatt flere tusen slike små ”drypp” og øyeblikk, der 
summen av et: Varmt blikk, noen oppløftende ord, en telefon samtale, dugnad, forberedelse, 
øving eller en enkel invitasjon, kan lede til noe stort for den enkelte og felleskapet. 

For pastoren så har dette vært et år der summen av mange små hendelser og henvendelser, det 
gode og det vanskelige, har ført til både gledes utbrudd, men også en tid med søvnløse netter og 
sykemelding.  

Det er godt å se menigheten vokse i antall.  
Det er et privilegium å oppleve kalenderen og aktiviteten vokse på seg, men også det skaper noe 
nytt som skal læres og håndteres. 

Vi er i dag en menighet med flere generasjoner, der hver generasjon ønsker å bli møtt med sine 
behov. Vi har en relativt ung stab med flere del stillinger. Vi har mange aktiviteter med flotte og 
gode ledere. Nye kommer stadig til. Det er samtaler, livs endringer og nye livsfaser som oppleves 
og skal håndteres. 

I tillegg så har det vært helt nødvendig dette året og i vekst perioden, å ha et stadig fokus på 
endring av kommunikasjonsflyt og struktur.  
Dette slik at vi ikke ender opp der, at all vår tid og hele vårt fokus tilslutt kun handler om 
vedlikehold og stadig skifte av ledere og hovedledere, som ikke får den tilrettelegging som er 
nødvendig.   

Vi ønsker å ha et sunt og godt jordsmonn, der vi beholder et nødvendig fokus på Jesu oppdrag og 
hvorfor vi gjør det vi gjør som menighet, samtidig som vi ivaretar ledere, generasjonene og 
møter de nye som kommer til. 

 Å få lov til å være en menighet som står midt innhøstnings arbeid er et privilegium.
Jesus sa: ”Høsten er moden”. Vi kan si: ”Ja og amen”.

Det er til stor glede for pastoren og se gangen fylles opp av barnevogner annenhver torsdag på 
formiddagstreff. Mange nye barn og foreldre er innom. God mat deles, Barnesanger synges, Guds 
ord deles og goe drøs høres i kafeen og ut i hele kirka.  

En ny generasjon står ved dørterskelen og jeg takker Gud for arbeidere som bidrar slik at vår 
dør er åpen for å ta imot. 
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Det er ikke få ganger jeg går hjem over en time etter gudstjenesten er ferdig, og enda sitter folk 
ved bordene i kafeen i god drøs med kaffe koppen. Det er et godt tegn som handler om trivsel og 
ønske om dypere felleskap og dypere relasjon. 

Ukentlig så søker mennesker kontakt, råd og samtale. Nye og vel etablerte. Det er godt å merke 
at hele livet kan deles og snakkes om. Det er godt å få være medmenneske til støtte og 
oppmuntring, slik at byrder blir lettere å bære idet vi bærer sammen. 

Noen dager og kvelder er alle grupperom og kontorer tatt i bruk, slik at aktiviteter og møter skal 
kunne avvikles.  

Bygget er stadig utleid og lovordene mange. Om det er skoler, foreninger, kommunen eller 
artister som holder konserter i lokalet, så er tilbakemeldingene veldig, veldig gode.  
Teknikker gruppen har gjort og gjør en kjempe god jobb med tilrettelegging, rigging idet de 
stadig møter opp tidlig som sent slik at arrangement kan gjennomføres. 

Om det er for barna, tenåringene, de unge, unge voksne, voksne eller eldre. 
Vi har dette året hatt mange ledere som har gitt seg til arbeidet, slik at Guds Rike kan vokse 
gjennom deres hender, deres stemme og deres engasjement. 

Å få være i en menighet som har ledere som har stått i arbeidet i over 30 år og enda velger å 
”løpe løpet” er stort. De er forbilder og har skatter med erfaring som er vel verdt å lytte til.  

Tusen takk til alle dere, for deres bønner, deres ønske, deres vilje og deres arbeid i Guds Rike og 
menigheten. Tusen takk for innsatsen. 

Lyngdal misjonsmenighet er en menighet med stort nedslagsfelt og betyr mye for mange i 
Lyngdal og omegn.  

2015 har vist oss at forandring og liv ikke kommer av seg selv. Det er forfallet og død som 
kommer av seg selv. Den virkelighet vi vil ha, må vi selv være med å skape.  

Jeg er glad for at vi med en ny ansettelse ønsker større fokus på: Diakoni, teologi, leder fokus og 
administrasjon. Ønsket er også at denne stillingen som de andre, skal bidra og komme de 
frivillige lederne i møte, slik at den frivillige tjeneste kan oppleves meningsfull og gi næring mer 
en tæring. 

Det er en ting å være en menighet i vekst. Det er en ting å ha gode møter og flotte aktiviteter. 
Men hvilken menighet og hvilken type vekst er det vi virkelig ønsker å være kjent av? 

Gode relasjoner, godt samspill, god dialog, disippelskap og godt misjons arbeid. 
Kommer ikke av seg selv. Det må vi fortsette med å skape. 

Takk til alle dere som lar: ”lyset skinne slik at Guds herlighet kan lyse”.  
Takk kollegaer og menighetens styre for god innsats i 2015. Dere har gjort en stor og viktig jobb!        

Pastor Jim  
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Årsbetrakting 2015 av Markus Kvavik, Ungdomsleder 

«Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå, jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd.» 
- Salme 32,8 -

Året som har gått har vært spennende og utfordrende, og det er med et ydmykt og takknemlig hjerte at jeg ser 
tilbake på året som ligger bak. Jeg har igjen fått erfare Guds veiledning gjennom alle ting som har møtt meg i 
året som har gått. Som ung og uerfaren ungdomsleder må man av og til lære ting på den harde måten. Og selv 
om våren 2015 var litt vanskelig, så er det godt å kjenne på at man har lært masse, og kommet styrket ut av en 
vanskelig periode. Det er sterkt å oppleve Guds trofasthet også gjennom vanskelige tider. Dette fikk både jeg og 
ungdomsarbeidet erfare også våren 2015. Ungdommer strømmet til kirka, og arbeidet fortsatte å vokse.  

Da sommeren kom ble det utskiftninger i staben innenfor ungdomsarbeidet. Morten Mersland og André 
Martinsen trakk seg ut av ungdomsarbeidet. I tillegg sluttet Jan Terje Aas som leder av ungdomsstyret. Jeg har 
lyst å rette en stor takk til disse for innsatsen de la ned i ungdomsarbeidet i tiden de var her. En spesiell takk til 
Jan Terje, som heiet på meg, og backet meg gjennom de mest utfordrende tidene i min tjeneste til nå. Det 
betydde utrolig mye for meg. Heldigvis falt brikkene på plass i disse rollene. Mats Åmland tok over som 
ungdomsarbeider. Eirik Vikse kom inn i en ny stilling som ettåring. Og sist, men ikke minst så kom Ingelin 
Jerstad inn som ny leder av ungdomsstyret. I august reiste vi fire sammen på hyttetur for å bli kjent og legge 
planer for høsten i ungdomsarbeid. Vi fant fort tonen, og jeg tror jeg kan snakke på vegne av alle fire, og si at 
dette samarbeidet har vært en sann velsignelse. Tusen takk til dere tre, for at dere er de dere er og for alt det 
dere betyr for meg personlig, og for ungdomsarbeidet.  

På den årlige lederhelga i august kunne jeg sense at denne høsten kom til å bli helt spesiell. Og sannelig viste 
det seg å være rett.  På kick-offen i august trodde vi neppe det gikk an å overstige fjorårets antall på 260 
ungdommer. Men der tok vi sannelig feil. Vi startet høsten med å samle 332 ungdommer, som faktisk utgjør ca. 
1/3 av Lyngdal ungdommer i denne aldersgruppa. Dette var en stor opplevelse. Men det skulle vise seg og ikke 
stoppe der. Folk strømmet til fredagskveldene våre. Ungdommer tok imot Jesus, ble med i smågrupper og ble 
med i tjeneste i ungdomsarbeidet. Hele høsten erfarte vi at ungdommer tok nye skritt sammen med Jesus, og 
vokste i sin tro på Ham. Dette er stort, og sterkt å få lov å være med på. Høsten 2015 satte vi fokus på den 
enkeltes åndelige vekst. Dette har vi sett fruktene av allerede, og det tror jeg vi vil fortsette å se i årene som 
ligger foran. Det er viktig, og moro å vokse i antall, men like viktig er den enkeltes vandring med Jesus. Jeg 
håper at vi skal få erfare vekst på begge disse områdene i årene fremover.  

I tillegg til ÅpentHus så får jeg lov å jobbe sammen med 24 fantastiske konfirmanter. Det er en spennende jobb, 
som jeg er heldig som får lov å ha. Jeg har med meg 6 fantastiske ledere, som gjør en fantastisk jobb. I tillegg 
får jeg også lov å være involvert i smågruppearbeidet vårt; Connect. Vi har ca. 80 ungdommer i smågrupper nå. 
Og fra mitt ståsted blir dette arbeidet bare viktigere og viktigere. Selv om vi er et av de aller største 
ungdomsarbeidene i misjonsforbundet, så ønsker vi ikke å bli et stort ungdomsarbeid. Vi ønsker å holde oss 
små. Vi ønsker å være et lite ungdomsarbeid, med mange folk i. Dette er en av nøklene for videre vekst i 
ungdomsarbeidet vårt. Derfor fokuserer vi på Connect-gruppene våre, og ønsker å bruke disse aktivt og 
strategisk for å se at ungdommene våre vokser i sin tro, og tar stadig nye skritt sammen med Jesus.  

Jeg er veldig takknemlig for å få lov å være en del av Lyngdal misjonsmenighet. Jeg ser på dere som min familie, 
og setter dere utrolig høyt. Tusen takk til hver og en av dere. Takk for den støtten dere gir meg. Tusen takk for 
gode ord og oppmuntringer. Takk for forbønn for meg og min tjeneste, og for ungdomsarbeidet. Jeg vil gi en 
spesiell takk til leder av ungdomsstyret, Ingelin Jerstad for samarbeidet vårt. Takk for utallige gode samtaler om 
liv og tjeneste. Du inspirerer meg, og utfordrer meg på en fantastisk bra måte. Setter utrolig stor pris på deg. 
Tusen takk til alle mine fantastiske kollegaer for gode samtaler, og det åndelige fellesskapet vi har. Dette 
verdsetter jeg utrolig høyt. Tusen takk til mamma og pappa for at dere alltid er der og støtter meg og heier på 
meg. Dere er fantastiske! Hilser til slutt med Romerne 8,28a: «Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker 
Gud.» Dette har jeg virkelig fått erfare i året som har gått.  

The best is yet to come. 

@MarkusKvavik 
#Ungdomsleder 
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Barnelederens årsrapport 2014 

Når jeg ser tilbake på året 2015 ser jeg et spennende år i barnearbeidet. Nye ledere har kommet 

til, Formiddagstreff for småbarnsforeldre er blitt etablert, søndagsskolen har fått et helt nytt 

lederteam, og mandagsaktivitetene har fått et løft i form av felles barnemøte for Hobbygruppa 

og Gla sang.  

Min jobb som barneleder har definert seg mer og mer. Jeg ser at en ansatt som er med å lede, 

samkjøre de ulike aktivitetene, og sette en retning for barnearbeidet er positivt.  

Jeg vil også benytte anledningen til å takke og heie frem hovedlederne i undergruppene i 

barnearbeidet. Kristian Fredrik  Kristensen i Maxi, Ingunn Opsahl i Hobbygruppa, Monica 

Aanensen i Solstrålan og Anita Stedal i Gla sang. De gjør en fantastisk jobb, og leder lederne sine 

og barnearbeidet i  Lyngdal Misjonsmenighet i den retningen vi ønsker. Nemlig dit at "Barna blir 

kjent med Jesus og vokser i troen", og at "Barna har det gøy og inviterer med seg venner!" Jeg vil 

også trekke frem dirigentene i barnekorene, Lena Foss og Irene Hommland-Larsen. De legger 

mye arbeid ned i forberedelse og ledelse av den musikalske biten. Tusen takk!  

Mandagsaktivitetene har i 2015 vært i en positiv endring. Vi har begynt å ha "kafe- verter" slik at 

de voksne som venter på barna sine blir tilbudt kaffe og en god prat i kafeen. Her har Tone 

Løland spilt en uvurderlig rolle. Hun stiller opp annenhver mandag og er klar for å koke kaffi og 

prate med folk. Andre har også mer sporadisk vært med henne i dette arbeidet, så tusen takk! En 

prat og en kopp kaffi kan være en døråpner til å besøke kirka igjen, og til å stifte nye 

bekjentskaper.   

Høsten 2015 startet vi med et felles barnemøte som overlapper tidspunktet for Hobbygruppa og 

Gla sang. Vi var spente på om dette ville fungere, særlig med tanke på Hobbygruppa som fikk 

barnemøte på slutten av samlingen sin. Dette har vært en stor opptur! Mellom 60 og 80 barn har 

vært med på samlingen hver gang!  Ungene synger av full hals, følger godt med på andakten og 

svarer ivrig på spørsmålene fra dagens tema. Konkurranse og "Dagens Heldiggris er fast innslag, 

og ungene viser stor begeistring!  Undertegnede leder alltid barnemøtene, og jeg kan røpe at en 

pose karameller er fast følgesvenn. Det fungerer utmerket, og gir barna ekstra motivasjon til å 

følge godt med og svare på spørsmål. 

Jeg vil også kort nevne to begivenheter som var et felles løft for alle undergruppene i 

barnearbeidet.  

Søndag 14. juni arrangerte vi SUPERsøndag der vi samlet ca 150 barn og 230 voksne til en 

søndag med gudstjeneste, 2 forestillinger for barn fra 0-13 år, pannekake kafe, forskjellige 

hoppeslott og en masse andre aktiviteter.  

Mandag 7. desember arrangerte vi juletrefest for hele barnearbeidet. Da samlet vi over 230 barn 

og voksne til mandagsmiddags grøt, festbarnemøte for hele familien og juletregang.    

Våren 2015 var første samling i det jeg har kalt "Formiddagstreff for småbarnsforeldre". Dette er 

en uformell samling der vi først og fremst har fokus på det sosiale. Vi møtes annenhver torsdag 

kl 11-13.30. Vi åpner alltid med et bibelvers og bønn, og deretter er det lek, babysang, lunch og 

god prat som preger formiddagen. Vi har vært mellom 10-20 mødre + barn hver gang, og det er 

ut til at folk trives og kommer igjen. Vi har meldt oss inn i Misjonsforbundet ung for å få støtte, 

og i 2015 var vi 33 medlemmer. For å få dette treffet til å gå rundt har jeg også vært helt 

avhengig av frivillige hjelpere. Her vil jeg spesielt takke Anne Linn Sandal, Ingvild Foss Forgard, 
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Benedicte Stuestøl, Marita Kvinlaug, Kjersti Søyland, Oddveig Georgeshu, Tonje Foss og Solveig 

Høgli. Som naturlig er med mødre i permisjon begynner de på jobb igjen, og per i dag har jeg få 

hjelpere til dette treffet. Oppfordrer herved du som har en eller flere timer ledig en torsdag i 

måneden til å ta kontakt med meg. Hovedoppgaven er å stelle i stand lunch og vaske opp.  

Formiddagstreffet trenger dere, og vi kan bruke alle!   

Som barneleder i menigheten fungere jeg også som hovedleder av søndagsskolen. 

Årsrapport fra Søndagsskolen 2015 

Året 2015 har vært et spennende år for søndagsskolen. Vi har jobbet en del med 
lederstrukturen, og dette har gitt avkastning i form av stor vekst i ledergruppen. Høsten 2015 
gikk vi fra 2-3 team, og dette har gjort arbeidsmengden betydelig lettere for lederne. Jeg 
opplever positive ledere som virkelig ønsker å gjøre en forskjell for at barna skal bli kjent med 
Jesus og vokse i troen. Vi har ledere som har ansvar for formidlingen på de forskjellige 
aldergruppene, ledere som har ansvar for aktiviteter i gymsalen, ledere som hjelper med 
praktiske ting, og ledere som har ansvar for å passer på og leke med barna på den minste 
gruppa.  
Siv Opsal er nestleder og fungere som min høyre hånd. Hun gjør en fantastisk jobb i 
søndagsskolen! Du er utrolig lett å samarbeide med Siv, og gjør jobben min 1000kg lettere! 
Tusen takk! 

Vi er spesielt stolte og glade over å ha Ida Nøkland, Anne Zoe Foss, Caroline Skårdal, Filip 
Røssland, Kirsten Lian og Marthe Persson med som ungdomsledere - dere gjør en super jobb!  

Søndagsskolens ledere team 2015 
Team A:  

Elena Falkum, Marita Kvinlaug,Ann Kristin Aarnes Paus, Ida Nøkland, Benedicte Stuestøl, 

Geir Falkum, Eli Skurve, Ingvild Foss Forgard, Steffen Igland  

Team B: 

Ana Adams, Rune Lian, Anna Zoe Foss , Hege Nygård, Caroline Skårdal, Siv Opsal, Vidar 

Lillelid, Kirsten Lian, Veronica Omestad, Rune Espeland. 

Team C: 

Ruth Hoveland, Åse Marie Galteland, Nancy  Landøy, Oddveig Georgeschu, Fillip Røssland 

Trine Lise Foss, Marthe Persson, Kalle Mersland, Anette Seland 

Kasserer/regnskap: Karina H. Hobbesland. 

Søndagsskolen er inndelt i 3 klasser, 0-4år, 5år – 3.kl og 4.kl – 7.kl. 

Det var ca70  betalende medlemmer i 2015, som alle betalte kr 100,- i kontingent. Antall barn på 
samlingene variere fra ca 50-70 barn.   

Samlingene våre begynner med at Noah kommer inn for å hente barna ca kl 11:15. De to eldste 
gruppene samles til fellessamling før de igjen deler seg, mens de minste går direkte til eget 
opplegg. Nytt av året 2015 er også at foreldrene på den minste gruppa kan levere barna på 
søndagsskolen og selv gå tilbake til gudstjenesten. Dette ser vi er verdifullt for noen foreldre, og 
flere barn blir nå levert på søndagsskolen. Andre barn igjen er utrygge uten en foreldre, og da er 
foreldrene selvsagt hjertelig velkommen til å bli med. Den minste gruppa startet med en samling 
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med formidling, sang, lek og bønn. Etterpå er det frilek med alle lekene lederne har ryddet frem 
før det begynner.  

 Når de to eldste gruppene deles går den eldste gruppa til sitt eget gruppe rom. Da er det andakt, 
bibellesing, sang og bønn før de to gruppene møtes igjen til felles aktiviteter i gymsalen og på de 
to grupperommene. Offisiell avslutning er kl 12:30.  

Vi bruker et undervisningsmateriell som gir lederne alternativer med tanke på formidling, 
aktiviteter og sanger. Opplegget er laget av Søndagsskolen Norge og heter Sprell Levende.  
Vi har fantastiske ledere som gjør sitt ytterste for at barna skal få variert undervisning gjennom 
lek og aktiviteter. En av visjonssetningene våre for barnearbeidet er at "Barna har det gøy, og 
inviterer med seg venner" Dette er noe vi har mye fokus på i søndagsskolen, og jobber for å klare 
å oppnå.  

Barna gir kollekt på hver samling, og hver måned sender vi penger til skolene i Baranquilla, 
Colombia, som er et av misjonsforbundets prosjekter der. 

Til slutt vil jeg takke alle lederne for en fantastisk innsats! Dere gjør en fantastisk jobb alle 
sammen, og er viktige for at barna i menigheten blir kjent med Jesus og ønsker å følge Ham. Et 
smil, en oppmuntring, en andakt, et fang, en lek i hallen eller en kopp med popkorn kan gjøre 
utslaget for det enkelte barn!  
Gud velsigne dere!!  

Barnearbeider i Lyngdal Misjonsmenighet 

Åse Marie Harsten Galteland 
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ÅRSMELDING FOR STYRET I LYNGDAL MISJONSMENIGHET 2015  

 

Menighetens styre har i 2015 bestått av:  

Jan Terje Rottem – Leder 
Guttorm Høgli – Nestleder 
Lena Kvavik 
Vidar Lillelid 
Gordon Møskeland  
Ingunn Skretting  
 

Året 2015 ligger nå bak oss og vi ser med takknemlighet tilbake på et innholdsrikt år hvor Gud nok en 
gang har vist oss sin trofasthet. Som styre er vi stolte av menigheten vår og takknemlige for hver og 
en av menighetens medlemmer. Takken går til vår gode og omsorgsfulle Far som har den fulle 
oversikt og kontroll.  

Menigheten vokser og stadig flere deltar på våre Gudstjenester og i menighetens mange husgrupper. 
Gjennomsnittlig har det vært ca 250 på våre Gudstjenester. Vi er svært takknemlige for dette og takker 
Gud for at stadig nye mennesker ønsker å bli kjent med Jesus. Det har vært flotte og innholdsrike 
Gudstjenester hvor vi opplever at flere tar beslutninger om sin tro. Flere talerserier er blitt kjørt 
gjennom året og mange satte også pris på felles leseplaner som samlet menigheten rundt Guds ord. 

Også i ungdomsarbeidet og Touch Point har de opplevd en vekst dette året. 
I juni gikk Morten Mersland sin 20 % stilling som ungdomsarbeider ut. Det var et ønske om å gå 
tilbake til slik det var tidligere med 70% ungdomsleder+ 30% ungdomsarbeider med fokus på 
lovsang/musikk. Mats Åmland ble ansatt i denne 30% stilling høsten 2015. Samtidig ønsket 
ungdomsarbeidet å styrke sin stab ytterligere ved å ansette en 1-åring og Eirik Vikse ble derfor ansatt 
samtidig.  
Alle «gamle» og nye ansatte ble presentert på samlingsfesten i august og det var et flott skue med 
ansatte som stod på scenen. 
 

I april fikk menigheten besøk av ledere fra Eagle Brook Church i Minneapolis. Dette er en menighet 
flere av våre medlemmer har besøkt, og som vi har fått lov å bli kjent med, å lære mye av. Samme 
helg gjestet også Egil Svartdal menigheten vår. Dette ble noen flotte og inspirerende dager for 
menigheten. 
 

Som menighet er det viktig at vi er synlig i byen vår. 17 mai deltok menigheten i byens folketog, til stor 
begeistring for mange. Dette ble en flott fremvisning av menigheten, hvor blant annet «Veien til 
Betlehem», Noa og søndagskolen, innebandy med mer deltok.   
På året Sommerdans deltok vi også med kafe og misjonsbasar. Mange var innom vår stand og satte 
pris på at vi var til stede i bybildet. 

Siste søndag i april var det «konfirmasjons Gudstjeneste» hvor det stod 26 flotte ungdommer som 
konfirmanter. Takk for fantastisk arbeid til alle ledere som er engasjert i dette viktige arbeidet for en 
særdeles viktig ungdomsgruppe.  

Når menigheten vokser så man det som nødvendig å ha noen retningslinjer å forholde seg til for 
ledere i menigheten. Våren 2015 jobbet derfor styret med dette og disse «retningslinjer for ledere» ble 
fremlagt for menighetsmøte den 27 mai hvor de ble endelig vedtatt.  

I høst ble det igjen arrangert Alpha kurs.  Kurset hadde en veldig stabil deltakelse og 
tilbakemeldingene på kurset har vært gode. Takk til pådriverne i Alpha og alle frivillige!  

10.10 var dagen for Menighetsdag, hvor nærmere 100 stk deltok. Menighetsrådgiver Geir 
Johannessen inspirerte menigheten med blant annet «Hva vil det si for meg å gå på vannet?» Styret 
har tatt med seg alle de innspillene vi fikk fra menigheten den dagen, og vil jobbe videre med dette. 
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«Veien til Betlehem» ble gjennomført de siste dagene i november. Nok en gang var det utsolgte 
forestillinger og over 200 frivillige medarbeidere deltok i dette fantastiske menighetsprosjektet. Takk til 
alle som deltok for flott innsats i de mange oppgavene.  

I begynnelsen av desember ble Sørlandet rammet av stormen «Synne». Vannet steg og truet med å 
renne inn i kirkebygget vårt. Takket være trofaste medlemmer som tok spadene fatt og jobbet gjennom 
natten, klarte vi å forhindre at vannet kom inn i kirken. Styret er takknemlig for den innsatsen som ble 
vist, noe som gjenspeiler den kjærligheten medlemmene har til kirka vår!  

Julekonsert ble avholdt siste søndag før jul.  En fullsatt kirke fikk lytte til flotte julesanger og satte det 
riktige fokuset for julen! Takk til alle som var med å arrangere dette! 

2015 har vært det andre året med prøveperiode for ny organisasjonsmodell. I høst ble det satt ned en 
gruppe som har evaluerte denne modellen. Gruppen har lagt fram sin anbefaling om å videreføre den 
nye organisasjonsmodellen, med noen små justeringer. Dette skal endelig vedtas på årsmøte i 2016. 

Som et ledd i at vi stadig blir flere i menigheten begynte styret å se på muligheten for å kunne styrke 
arbeidet også for den «voksne menigheten». Styret har jobbet med denne tanken gjennom året som 
har vært, og framla et forslag for menigheten om å kunne utlyste en «Pastor 2 stilling». Dette ble tatt 
opp og drøftet ved flere menighetsmøter og ble endelig vedtatt på menighetsmøte den 25 oktober. 
Stillingen har blitt utlyst og det er svært spennende og gledelig å kunne se fram mot 2016 og hvilke 
planer Gud har for menigheten. 
 

Styret ønsker å rette en stor takk til de ansatte i menigheten for det engasjementet og pågangsmotet 
dere viser i deres arbeid. Takk til Jim L. Foss, Per C. Paus, Thore Tellefsen, Markus Kvavik, Andre 
Martinsen, Åse Marie Galteland, Mats Åmland og Eirik Vikse.  
Dere er viktige på hver deres unike måte.  

Styret retter også en stor takk for villigheten og innsatsen til alle frivillige. En hjertelig takk til alle som 
trofast er med å bygge Guds rike gjennom bønn, arbeid og givertjeneste. Sammen er vi sterke! 

 
Gud velsigne dere alle sammen!     

Til slutt vil vi dele en bønn for oss alle i Lyngdal Misjonsmenighet: La oss utfordre oss selv og 
hverandre til å ta steget ut av båten og å tørre å gå på vannet! 
«Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg 
overalt hvor du går!» Josva 1:9 
 
I løpet av 2015 døde 2 av våre medlemmer:  Marion Vidringstad og Bjørn Ballestad. 

Vi lyser fred over deres gode minne. 

 

Medlemstall pr. 31.12.2015:    Statistikk pr. 31.12.2015:  

Juridiske medlemmer: 473    Barnedåp    2 
Voksne medlemmer i menigheten: 345  Barnevelsignelse   5 
       Voksne/troendes dåp 12 
       Vielser     3 
       Begravelse    2 
 
For Lyngdal Misjonsmenighet 

Jan Terje Rottem  
Leder av styret 
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RESULTAT OG BALANSE 2015
31.12.2015 Budsjett Avvik

Driftsinntekter:

Menighetens drift 2343301 2460214 -116913
Mandagskafè 39046 30000 9046
Alpha 13750 40000 -26250
Veien til Betlehem 267320 260000 7320
Kommunalt tilskudd 340734 290000 50734
Momskompensasjon 158232 120000 38232
Leieinntekter 53265 30000 23265
Renteinntekt 503 2000 -1497
Sommerdansen 20268 0 20268
Fra Sparebank1 13337 0 13337
Etableringsstøtte Formidagsstreff 7500 0 7500
Sum driftsinntekter 3257256 3232214 25042

Misjonsinntekter:

Ytremisjon/trosløfte 251355 320000 -68645
Misjon VTB 126613 130000 -3387
Spesielle kollekter 43417 0 43417
Gave til pastor Saleem 20000 0 20000
Gave til Colombia 30000 0 30000
Gave til misjon mrk. Eilif Tveit 30000 0 30000
Sum misjonsinntekter 501385 450000 51385

SUM INNTEKTER 3758641 3682214 76427

Utgifter misjon:

DNM Ytremisjon 66363 120000 53637
DNM hjemmemisjon 64992 65000 8
Misjon VTB 126613 130000 3387
Spesielle kollekter 43417 0 -43417
Pastor Saleem Nazareth 30000 30000 0
Wycliffe bibeloversetter 30000 30000 0
Gave til pastor Saleem 20000 0 -20000
Oddrun Bulæg, Ungdom i oppdrag 30000 30000 0
Link child foundation 30000 30000 0
Frittstående midler misjon 0 15000 15000
Gave til colombia 30000 0 -30000
Gave til misjon mrk. Eilif Tveit 30000 0 -30000
Gave til Levende Vann 10000 0 -10000
Sum utgifter misjon 511385 450000 8615

Diverse utgifter:

Menighetsrådgivere 48000 44000 -4000
Nærradiosendinger 3950 4000 50
Vegårtun Prosjektet 12000 12000 0
Sum diverse utgifter 63950 60000 -3950

Personalutgifter:

Lønn Pastor 440841 445000 4159
Lønn ungdomsleder 200792 199000 -1792
Lønn Adm. Medarbeider 124327 121500 -2827
Lønn ungdomsarbeider 73792 74000 208
Lønn barnearbeider 147725 146500 -1225
Lønn 18+ arbeider 75082 98500 23418
Lønn omsorgspastor 86823 87000 177
Lønn ettåring ungdommen 20000 0 -20000
Innskuddspensjon 67980 38500 -29480
Yrkesskadeforsikring 3046 3046 0
Gruppelivsforsikring 26378 29608 3230
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RESULTAT OG BALANSE 2015
31.12.2015 Budsjett Avvik

Honorar predikanter 27364 25000 -2364
Påløpne feriepenger 140326 142000 1674
Bilgodgjørelse 1858 25000 23142
Reise/Diett 0 10000 10000
Arb.g.avg. 182662 169000 -13662
Arb.g.avg. Påløpne feriepenger 19786 20100 314
Refusjon sykepenger -30146 0 30146
Utg. kurs pastorene 20369 35000 14631
Lederkonferanse 14050 15000 950
Fra avsetning 18+ -33037 0 33037
Gave lønn omsorgspastor -24000 0 24000
Fra ungdommen vedr. ettåring -20000 0 20000
Fagforeningskontigent -300 0 300
Sum personalutgifter 1565718 1683754 118036

Driftsutgifter:

Avskrivning bygninger 290000 290000 0
Lys & varme 84141 130000 45859
Kommunale utgifter 9724 8500 -1224
Utg. Inventar 51491 70000 18509
Utg. lydanlegg 51049 50000 -1049
Drift nettside 4863 10000 5137
Utg. Alpha 17650 40000 22350
Utgift Veien til Betlehem 140707 130000 -10707
Husleie ettåring 27500 0 -27500
Søtte husleie ettåring -25350 0 25350
Rep. Og vedlikehold 39824 75500 35676
Utg. mandagskafe 17441 30000 12559
Formiddagstreff -1208 0 1208
Utg. barne/ungdomsarbeid 6502 5000 -1502
Utg. konfirmantarbeide 19148 20000 852
Kontorrekvisita/Ukehilsen 9565 10000 435
Kopinor 4409 4200 -209
Oppvaskmaskin 49082 0 -49082
Telefon/porto/internett 52456 55000 2544
Annonser 41584 40000 -1584
Gaver 5224 3000 -2224
Forsikringspremie 67561 70760 3199
Driftsutg. Kirken 119292 135000 15708
Div. tilstelninger 70867 50000 -20867
Utg. blomster 12367 10000 -2367
Bankgebyr 21014 14000 -7014
Diverse utgifter 227 7500 7273
Rentekostnad 156109 230000 73891
Utg. vedr. flom 22774 0 -22774
Sum driftsutgifter 1366013 1488460 122447

SUM UTGIFTER 3507066 3682214 245148

RESULTAT 251575
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RESULTAT OG BALANSE 2015
BALANSE 31.12.2015

Eiendeler:

Misjonskirken 9009034 4427823
Kundefordringer 25408 5377862
Tilgode kommunalt tilskudd 0 27080
Tilgode VTB drift 0 35716
Til gode VTB misjon 0 126613
Tilgode momskompensasjon 0 0
Tilgode sykepenger 0 4831
Tilgode iZettle kort 0 12500
Forskudd lønn 0 Skyldig gave pastor Saleem 0
Tilgode arrangement 2500 12500
Forskuddsbetalt forsikrin 0 0
Aksjer Vegårtun AS 6000 12500
Bank Drift 3085.30.03154 607057 15949
Bank Trosløfte 3085.30.05629 32910 67670
Bank Høyrente 3085.65.08257 3820 46578
Bank Skattetrekk 3085.13.00534 46578 50360
Bank Skattefrie 2801.03.25716 655097 20886
Sum Eiendeler 10388404 140326

8550
0

660
10388404

Skyldig arb.g.avg. Påløpne feriep.
Skyldig feriepenger

Sum gjeld og egenkapital

Skyldig Oddrun A. Bulæg

Skyldig innskuddspensjon
Skyldig Solstrålan

Skyldig Touchpoint

Skyldig pastor Saleem

Skyldig Wycliffe

Skyldig rente
Leverandørgjeld
Skattetrekk
Skyldig arb.g.avg.

Skyldig link child foundation

Skyldig gave misjon mrk. Eilif Tveit
Skyldig ungdommen

Lån 2801.90.75690

Gjeld og egenkapital:

Egenkapital

Skyldig DNM hjemmemisjon
Skyldig DNM ytremisjon
Skyldig VTB misjon
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STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2016
Budsjett 2015 Budsjett 2016 Pr. mnd.

Driftsinntekter:

Menighetens drift 2460214 2777888 231491
Matsalg Kafè 0 0
Mandagskafe 30000 35000
Alpha 40000 30000
Veien til Betlehem 260000 260000
Kommunalt tilskudd 290000 290000
Momskompensasjon 120000 120000
Leieinntekter 30000 35000
formiddagstreff 0 15000
Renteinntekt 2000 2000
Andre driftsinntekter 0 0
Sum driftsinntekter 3232214 3564888

Misjonsinntekter:

Ytremisjon/trosløfte 320000 320000
Misjon VTB 130000 130000
Spesielle kollekter 0 0
Gave til pastor Saleem 0 0
Gave til Colombia 0 0
Sum misjonsinntekter 450000 450000

SUM INNTEKTER 3682214 4014888

Utgifter misjon:

DNM Ytremisjon 120000 120000
DNM hjemmemisjon 65000 65000
Misjon VTB til DNM 130000 130000
Pastor Saleem, Nazareth 30000 30000
Wycliffe bibeloversetter 30000 30000
Gave til pastor Saleem 0 0
Gave til colombia 0 0
Oddrun Agnethe Bulæg 30000 30000
Link child foundation 30000 30000
Frittstående midler 15000 15000
Sum misjonsutgifter 450000 450000

Diverse utgifter:

Menighetsrådgiver 44000 48000
Spesielle kollekter 0 0
Nærradiosendinger 4000 4000
Vegårtun Prosjektet 12000 12000
Sum diverse utgifter 60000 64000

Personalutgifter:

Lønn Pastor 445000 441000
Lønn Pastor 2 0 152188
Lønn Ungd. Pastor 0 246000
Lønn ungdomsleder 199000 0
Lønn ungdomsarbeider 74000 76000
Lønn Adm. Medarbeider 121500 125000
Lønn barnearbeider 146500 150000
Lønn 18-25 Touchpoint 98500 77000
Lønn omsorgspastor 87000 88500
Pensjon 38500 70000
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STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2016
Budsjett 2015 Budsjett 2016 Pr. mnd.

Gruppeliv 29608 30000
Yrkesskadeforsikring 3046 3500
Honorar predikanter 25000 25000
Påløpne feriepenger 142000 163000
Bilgodtgj. 25000 25000
Reise/Diett 10000 10000
Arb.g.avg. 169000 206200
Arb.g.avg. Påløpne feriepenger 20100 25000
Refusjon sykepenger 0 0
Utg. kurs pastorene/lederskap/styre 35000 35000
Lederkonferanse/ledertrening 15000 15000
Fra avsetning Touchpoint 0 0
Gave lønn omsorgspastor 0 0
Fra avsetning barnearbeider 0 0
Sum personalutgifter 1683754 1963388

Driftsutgifter:

Avskrivning på bygninger 290000 290000
Lys & varme 130000 110000
Kommunale utgifter 8500 10000
Utg. Inventar 70000 70000
Utg. lydanlegg 50000 80000
Drift nettside 10000 5000
Utg. Alpha 40000 30000
Utg. VTB 130000 130000
Husleie ettåring 0 33000
Støtte husleie ettåring 0 -33000
Rep. Og vedlikehold 75500 80000
Utg. Mandagskafe 30000 35000
Formiddagstreff 0 15000
Utg. barne/ungdomsarbeid 5000 5000
Utg. konfirmantarbeide 20000 20000
Årskonferanse/møte 0 5000
Kontorrekvisita/Ukehilsen 10000 12000
Kopinor 4200 5000
Telefon/porto/internett 55000 55000
Annonser 40000 45000
Gaver 3000 3000
Forsikringspremie 70760 70000
Driftsutg. Kirken 135000 125000
Div. tilstelninger 50000 80000
Utg. blomster 10000 10000
Bankgebyr 14000 20000
Diverse utgifter 7500 7500
Rentekostnad 230000 220000
Sum driftsutgifter 1488460 1537500

Resultat 0 0
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DRIFTSINNTEKTER 2015 2014

Kollekt 5897,00 28499,92

Kontingent 9605,00 4300

Kulturmidler/Gaver 5000,00 0

NmU tilskudd 14271,90 7085,14

Feilføringer/innskudd/lån 18916,85

Sum inntekter 53690,75 39885,06

DRIFTSUTGIFTER

Varer Søndagsskolen Norge 28210,00 4752,00

Kjøp materiall/bøker/leker/kurs 10273,99 11544,70

Utgifter søndagsskoletur 0,00 2870,00

Varer Europris/Rema/Rimi/Nille 628,43 1787,02

Kjøp av inventar 5535,00 11417,50

Gave Columbia/andre gaver 6000,00 6979,00

Feilførte poster/lån 10599,00 20921,85

Sum utgifter 61246,42 60272,07

DRIFTSRESULTAT -7555,67 -20387,01

Renteinntekter/tilbakeføring 9,87 586,74

Bankomkostninger -327,50 -1091,26

ÅRSRESULTAT -7873,30 -20891,53

Regnskap søndagsskolen 2015
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ÅRSRAPPORT GLA’SANG 2015 

Vi har nå lagt bak oss nok et fint år i Gla Sang.  

På øvelsene møter det opp rundt 40-50 barn. Vi ser at det både er barn som 

har tilhørighet i menigheten og også barn som ellers ikke har tilknytning til 

kirken. Vi håper at vi på vår måte kan være med på å hjelpe noen av barna å 

finne sin plass i menigheten.  

Nytt fra i høst av er vi har kor annen hver mandag, og da litt lengre øvelser. Vi 

starter da opp med et felles barnemøte med Hobbygruppa og går inn i salen og 

øver etterpå. 

 Årets store høydepunkt for alle Gla´Sangerne var nok turen til Kristiansand og 

storkonserten i Kilden i mai. Det ble en hektisk, men fantastisk opplevelse for 

store og små!!  

Vi har i år sunget på ”Alle sammen” møter, og ellers på noen gudstjenester 

fordelt utover året. 

Ellers var planen å få til et korseminar med Mathias Fjalsett i høst, men det ble 

utsatt til nå på nyåret.  

I år hadde vi en mindre avslutning med koret før sommeren, men avsluttet med 

brask og bram med supersøndag i midten av juni. Vi hadde også juleavslutning 

felles med de andre grenene av barnearbeidet i menigheten, ordentlig 

juletrefest med juletregang og besøk av nissen.   

Barnekoret er med i misjonsforbundet UNG. Vi har derfor i år også hatt en 

frivillig kontingent på 100 kr pr.barn. Dette sendes i sin helhet til UNG. Vi får da 

økonomisk støtte tilbake til koret.  

Kassereren vår fører eget regnskap for disse midlene. Dette rapporteres inn til 

Misjonsforbundet UNG. Vi har bl.a. kjøpt pizza, Kinderegg, premier og betalt for 

utgifter i forbindelse med storkonsert. 
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Ledere våren 2015:  

Anita Stedal (leder) Lena Åkerlund Foss (dirigent), Anna Zoe Foss, Karen 

Gundersen, Merete Lillelid, Irene Aune og Karina Hobbesland (kasserer) 

Ledere høsten 2015: Anita Stedal (leder), Irene Aune, Vidar Lillelid, Karina 

Hobbesland (kasserer) Anna Zoe Foss og Lena Åkerlund Foss (dirigent)  

Takk for all tiden og energien dere legger ned i Gla Sang!! 

Og, er det noen voksne som føler seg kallet til å være sammen med oss i Gla 

Sang annen hver mandag, er det bare å ta kontakt. 

 

 

Salme 98, 4 

" Rop med glede for Herren, all jorden!  

Bryt ut i jubel og lovsang! ‘’ 
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REGNSKAP GLA SANG 2015

DATO BILAG  INN UT SALDO

23413,77

19.1. 1 4478,00 27891,77

19.1. 2 6360,00 34251,77

19.1. 3 4500,00 29751,77

19.1. 4 1986,85 27764,92

23.1. 5 1460,00 26304,92

9.2. 6 100,00 26404,92

11.2. 7 100,00 26504,92

11.2. 8 100,00 26604,92

12.2. 9 100,00 26704,92

12.2. 10 630,00 27334,92

16.2. 11 150,00 27484,92

16.2. 12 5400,00 22084,92

17.2. 13 150,00 22234,92

25.2. 14 150,00 22384,92

2.3. 15 100,00 22484,92

2.3. 16 100,00 22584,92

2.3. 17 150,00 22734,92

2.3. 18 260,00 22474,92

3.3. 19 100,00 22574,92

3.3. 20 100,00 22674,92

3.3. 21 100,00 22774,92

3.3. 22 150,00 22924,92

7.3. 23 150,00 23074,92

10.3. 24 100,00 23174,92

10.3. 25 150,00 23324,92

11.3. 26 100,00 23424,92

11.3. 27 150,00 23574,92

12.3. 28 150,00 23724,92

13.3. 29 200,00 23924,92

16.3. 30 100,00 24024,92

16.3. 31 150,00 24174,92

16.3. 32 250,00 24424,92

16.3. 33 250,00 24674,92

16.3. 34 500,00 25174,92

17.3. 35 100,00 25274,92

17.3. 36 100,00 25374,92

17.3. 37 Kontingent 100,00 25474,92

17.3. 38 Kontingent 100,00 25574,92

17.3. 39 Kontingent 100,00 25674,92

17.3. 40 Kontingent 100,00 25774,92

17.3. 41 Kontingent 150,00 25924,92

17.3. 42 Kontingent 150,00 26074,92

17.3. 43 Kontingent 150,00 26224,92

17.3. 44 Kontingent 150,00 26374,92

17.3. 45 Kontingent 200,00 26574,92

Kontingent

Kontingent

Kontingent

Kontingent

Kontingent

Kontingent

Kontingent

Kontingent

Diverse gaver

Kontingent

Kontingent

Kontingent

Kontingent

Kontingent

Kontingent

Kontingent

Kontingent

Kontingent

Kontingent

Kontingent

Kontingent

Kontingent

Kontingent

Kontingent 

Innbetaling 

Kontingent

Konsertavgift

Kontingent

Kontingent

Kontingent

Kontingent

Kiwi

Inngående beholdning 1/1 - 2015

Tilbakeføring, bet fra feil kto

Tilbakeføring, bet fra feil kto

Seven - Bet av S.skolen - tilbakeført

Kiwi - Bet av s.skolen - tilbakeført
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18.3. 46 Kontingent 200,00 26774,92

23.3. 47 Kontingent 100,00 26874,92

24.3. 48 Kontingent 100,00 26974,92

24.3. 49 Kontingent 100,00 27074,92

24.3. 50 Kontingent 200,00 27274,92

26.3. 51 Kontingent 100,00 27374,92

26.3. 52 Kontingent 100,00 27474,92

27.3. 53 Utlegg S.skolen 4478,00 22996,92

27.3. 54 Utlegg S.skolen 2674,00 20322,92

27.3. 55 Kiwi 1593,60 18729,32

27.3. 56 Utlegg S.skolen 875,00 17854,32

31.3. 57 Utlegg S.skolen - TILBAKEBETALT 8027,00 25881,32

31.3. 58 7 nettgiro 29,00 25852,32

16.4. 59 Kontingent 200,00 26052,32

19.4. 60 Kontingent 100,00 26152,32

20.4. 61 Kontingent 200,00 26352,32

22.4. 62 Kontingent 200,00 26552,32

24.4. 63 Kiwi 222,49 26329,83

27.4. 64 Kontingent 100,00 26429,83

12.5. 65 Lederseminar Viggo Klausen 3000,00 23429,83

29.5. 66 Buss utgifter til Kilden 5000,00 18429,83

4.6. 67 Pizza kortur 2065,00 16364,83

4.6. 68 Diverse gaver 43,00 16321,83

26.6. 69 Gave 7.kl 140,00 16181,83

26.6. 70 Gave 7.kl 105,00 16076,83

30.6. 71 2 x CD 218,00 15858,83

30.6. 72 8 nettgiro 38,00 15820,83

12.8. 73 Gave 149,00 15671,83

11.9. 74 3 x CD 1143,00 14528,83

11.9. 75 Jarle Waldemar 250,00 14278,83

30.9. 76 Diverse gaver 276,00 14002,83

30.9. 77 4 stk nettgiro 14,00 13988,83

1.12. 78 Kulturmidler 5000,00 18988,83

28.12. 79 Seven 608,00 18380,83

31.12. 80 Kreditrenter 12,04 18392,87

31.12. 81 Nettgiro 3,00 18389,87

31.12. 82 Årsavgift sikkerhetskort Go3 150,00 18239,87

18239,87

54920,81 54920,81

Utgående beholdning 31.12.2015
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ÅRSRAPPORT FOR «MAXI»  - 2015 

Annenhver tirsdag, (oddetallsuke), samles en god gjeng 5 – 7 klassinger på MAXI. Vi 

fortsetter i samme spor som tidligere år  

Våren 2015 var vi mellom 20 og 30 unge på samlingene. Fra høsten 2015 har vi stort sett 

vært over 30 helt opp mot 40 stk! Mange 5 klassinger har begynt. Det er en fantastisk 

gjeng med flotte barn 

 

 Vi starter alltid våre samlinger i søndagsskole-rommet (om vi da ikke er en annen plass 

enn kirka) med et bibelvers som blir lest opp og grunnet litt på. Så er det andakt og 

bønnering. Etterpå andakt setter vi i gang med ulike aktiviteter. I løpet av året har vi 

hatt tur til Hausvik, klatring og ridning på KVS med flott hjelp av Ole Georg og 

ungdommer fra KVS, tur til Kinnungsland,”lagedag”, kinokveld, ulike aktiviteter i og 

rundt misjonskirka. Vi er veldig takknemlige for hallen som er god å ha tilgjengelig.  

 

Et av årets høydepunkt var da Kristian og Karina, som representanter for MAXI ble 

overrasket med en gave på 135 000 fra Gjensidige Stiftelsen!!! Disse pengene var 

øremerket 8 kanoer m/henger, bålgryter og div utstyr. Helt fantastisk! Vi er veldig 

takknemlige 

21.04.15 hadde vi tur til Kinnungsland med innvielse av kanoer. Kjempegøy- selv med mye 

vind. Deilig Wok tilberedt på ny bålgryte, stod på meny. En ting er sikkert -kanoer og 

utstyr vil bli mye brukt i årene fremover til glede for barn og unge i kirka vår!! 

  

Ellers har vi alltid noe godt å spise og prøver å ha god tid til og nyte maten og en liten 

prat!  

Før vi avslutter hver gang samler vi gjengen i en ring og ber Fader Vår sammen. En fin 

avslutning på MAXI! 

 Mange andaktsholdere har gjestet oss på MAXI. Flere stiller opp år etter år. Hjertelig 

takk skal dere alle ha! 

 Likedan har vi hatt god hjelp av positive ungdommer og voksne på flere samlinger.  

Vi er en takknemlig ledergjeng som får være med disse flotte unge og tror at det er et 

viktig arbeid. Vårt største ønske for arbeidet vårt er at barna skal vi kjent med Jesus 

og ta med seg troen på Jesus videre i livet! Vær med å be for disse unge og familiene 

deres og arbeidet i MAXI! 

 

Ledere for Maxi 2015 har vært: Sveinung Forgard, Karina Hobbesland, Kristian Fredrik 

Kristensen(hovedleder), John Sipayuong, Ingelin (og Stig)Jerstad ,Harald Opsahl, Jon 

Nygård, Mats Remi Rom, Petter Bye og Bente Persson 

 

Karina og Ingelin fortsetter ikke i MAXI i 2016. Vi takker dem for flott innsats i 

arbeidet vårt  

 

På vegne av MAXI –gjengen 

Bente Persson  
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Regnskap Maxi 2015 

 

Inngående beholdning pr.1.1.15       15.425,- 

Kontingent i løpet av 2015          3.600,- 

Støtte fra Misjonsforbundet Ung         8.649,- 

Gjensidigestiftelsen       135.000,- 

Andre inntekter             2.800,- 

Utlegg til mat 2015    7.020,- 

Utlegg aktiviteter 2015   5.020,- 

Kontingent UNG-grupper 2015  1.750,- 

Kjøp av Kanoer m/div utstyr                87.000,- 

Gebyr for betalinger        215,- 

Renteinntekter 2015               34,- 

Utgående beholdning 31.12.15     64.503,- 

 

 48.000,- av beholdningen er øremerket prosjekt "ut i naturen" 

fra Gjensidigestiftelsen og kan kun benyttes til utstyr til dette. 
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ÅRSRAPPORT FRA HOBBYGRUPPA 

 

Hobbygruppa går sin vante gang. Mange barn , opp mot 60-70  kommer trofast 

annenhver mandag og vi er en fin gjeng med ledere. Litt utfordrene når noen 

av lederne slutter, men nye flotte medarbeidere har kommet og det er vi veldig 

takknemlig for 

Nytt av året er at vi  i fra høst har hatt felles samling med sang, andakt, 

loddtrekning og konkurranse etter hobbygruppa fra kl 18 til 18.20 sammen 

med de som går i Gla sang. Det ble veldig bra og Åse Marie gjør en 

kjempejobb Så det viser seg at det går an å tenke nytt fra sånn som det alltid 

har vært. Tusen takk 

Supersøndagen var en suksess der hele barnearbeidet hadde felles 

sommeravslutning og til jul hadde vi felles julefest for alle barna 

Vi er delt inn i fire grupper og vi prøver å være kreative å finne på greie ting 

som barna kan lage. Guttegruppa kan noen ganger være krevende, så de har 

vært mye i hallen og ellers holdt på med pilkast, lagt fly o.l.  En av gruppene har 

alltid vært på kjøkkenet å lagt noe spiselig 

Vi har god økonomi. Får god støtte fra UNG som vi må rapportere inn hva vi har 

brukt midlene til. Vi søkte også på kulturmidler og var heldige å få 7000,- 

Kontigeneten er 100,- for hvert halvår.  

Ledere vår 2015: Ingunn Opsahl( hovedleder), Torill Espeland( hovedleder), 

Anne Britt Skarpeid, Birgitte Spilde, Julie Tellefsen, Bente Vatland, Christina 

Salvesen, Børge Dahlstrøm, Oddvar Hobbesland, Trine H Andreasse, Petter Bye. 

Ledere høst 2015: Ingunn Opsahl( hovedleder), Silje Kvinlaug, Anne Britt 

Skarpeid, Julie Tellefsen, Trine H Andreassen, Børge Dahlstrøm, Oddvar 

Hobbesland, Bente Vatland, Christina Salvesen. 

Nå på nyåret har Gunn Karina Andersen, Ingunn Eiesland og Anders Søyland 

begynt som ledere, så det er vi veldig glad for 

 

Mvh Ingunn Opsahl 
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Årsregnskap HOBBYGRUPPA 2015 

 Inntekter Utgifter 

Kontigenter 10 000,00  

UNG Frifond 14 271,90  

Kulturmidler 7 000,00  

Renteinntekter 20,57  

UNG Kontigent  3 350,00 

Varer korga/kjøkken  4 176,42 

Materiell  19 993,00 

Ledersamling v/Viggo Klausen  3 000,00 

Utstyr  7 524,50 

Sum 31 292,47 38 043,92 

   

Beholdning 1/1-2015 41 510,34  

Beholdning 31/12-2015  34 758,89 

 72 802,81 72 802,81 
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Årsrapport UK 2015 
Tida flyr og vi sier takk og farvel til 2015. Våren 2015 hadde koret øvelse hver fredag, sang 
på gudstjenester og åpent hus i kirka vår. En lørdag i mars var de med og sang på 
ungdomstreff på Audnastrand. De gav alt, det var nesten så taket løftet seg!:) I mai reiste 
koret til Danmark, til frikirken i Åbenrå, der de synger og inspirerer menigheten. I tillegg til at 
det sosiale og åndelige fellesskapet blir godt tatt vare på. 
Margit Omestad takket for seg som dirigent når vårsemesteret var slutt. Takk til henne for alt 
hun gjorde for koret! Det gjorde også de fleste musikerne, så da begynte letingen etter nye 
folk. Vi var bortskjemte med bra musikere som hadde lagt ned mange timer i tjenesten. Takk 
til alle sammen!! (Jonathan Omland, Are Åmland; Sivert Lie, Stanley Bye)) 
 Vi ba om at ting måtte ordne seg, og det gjorde det:) Gud er god!! Wenche Sinnes ble med 
som dirigent, noe vi er veldig takknemlige for. Hun gjør en kjempeinnsats! Fullt komp ordnet 
seg også. Takk til David Foss(fortsatte videre fra våren), David Skogen; Elias Bulæg og Tom 
Stian Seland:-) 
Høsten har naturlig nok blitt brukt til å restarte koret med så mange nye folk, men koret er 
virkelig på gli. Ca 30 på hver øvelse, men noen nye nesten hver gang. Koret har begynt å 
øve annenhver fredag. Flere nye sanger har blitt øvd inn. Koret er opptatt av at teksten i 
sangene er bra og handler om det de vil formidle mest av alt, Jesus! I høst reiste koret på 
øvingshelg til sambrukshuset i Kvås. Mange ble med og det ble ei veldig bra helg med 3 nye 
sanger, delekveld der flere av ungdommene leste noe eller delte ting de tenker på eller har 
opplevd, pluss lek og moro som også hører med;) 
Dette er en fantastisk gjeng og være leder for! Vi ser fram mot 2016 og ber Gud vise oss 
veien videre! 
 

 

Heidi Tellefsen 

Leder i UK Glorious.  
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ÅRSREGNSKAP UK 2015
INNTEKTER

Sommeravslutning 620
Turer 83545
Øvelseshelg 4150
Kontingent 1400
Frifond/Ung 7771
Renteinntekter 21,59
UTGIFTER

Sommeravslutning 2254
Turer 82950,73
Øvelseshelg 3709,4
Mat 750,45
Kontigent Ung 1500
SUM INNTEKTER 97507,59
SUM UTGIFTER 91164,58
ÅRSRESULTAT 6343,01

IB 01.01.2015 28834,92
Inntekter 97507,59
Utgifter 91164,58
UB 31.12.215 35177,83

126342,51 126342,41
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Årsmelding - ungdomsarbeidet 2015 
 
Året 2015 var godt i gang når jeg fikk forespørsel om å tiltre som leder av ungdomsarbeidet i 
menigheten. Jeg overtok stafettpinnen fra Jan Terje Aas i august, og vil benytte anledningen 
til å rette en stor takk til ham for innsatsen han la ned i ungdomsarbeidet. Våren 2015 hadde 
ungdomsstyret vært igjennom en vanskelig periode. Likevel opplevde arbeidet en vekst også 
denne våren, det er vi takknemlige for. Så da jeg fikk forespørselen fra tjeneste/ gaveteamet 
om å gå inn som leder av ungdomsarbeidet, takket jeg ja til det med stor glede.  
 
Forespørselen kom uten stillingsbeskrivelse, så i samarbeid med Markus, Eirik og Mats har vi 
utarbeidet en god arbeidsfordeling oss imellom. Det har fungert veldig bra. Mine oppgave i 
høst har primært vært å lede ungdomsstyret, samt lede LederConnect-samlingene. Her får jeg 
lov å trene og inspirere ca. 20 unge ledere fra Lyngdal og Farsund, dette er en givende tjeneste. 
I tillegg til disse oppgavene har jeg prioritert å være tilstede på fredagskveldene på ÅpentHus.  
 
Noen av høydepunktene fra mitt første halvår er blant annet kick-offen i august, der vi samlet 
332 ungdommer. Da ble jeg litt redd!  Jeg vil også trekke fram lederhelga vi hadde i forkant 
av kick-offen i august. Skjønte fort hvilke fantastiske ungdommer vi har med å gjøre, og ble 
fylt med forventinger til høsten som lå foran. Sist, men ikke minst vil jeg si noen ord om de tre 
fantastiske kollegaene mine; Markus, Eirik og Mats. For en gavepakke! Tross en liten 
aldersforskjell har dette samarbeidet fungert over all forventning. Vi fikk en fantastisk start 
med ei helg på hyttetur, der vi ble bedre kjent med hverandre. Jeg er vanvittig takknemlig for 
alle dere, dere tilfører mye til arbeidet og til meg personlig. Gleder meg til videre samarbeid.  
 
Pr. januar 2016 er det 21 voksne og 78 ungdommer som er engasjert som ledere i ÅpentHus. 
Disse lederne samlet høsten 2015 ca. 175 ungdommer hver fredag til ÅpentHus. Ser vi tilbake 
to år, til årsrapporten fra januar 2014 leser vi: «Pr. januar 2014 er det 16 voksne og 48 
ungdommer som er engasjert som ledere! Disse deltar på fredager gjennom hele året og 
samler ca. 100 ungdommer til ÅpentHus.»  Vi er utrolig takknemlige til Gud for den veksten vi 
har sett, og er spent på fortsettelsen. Jeg vil avslutte med å utrette en stor takk til alle disse 
fantastiske lederne for innsatsen dere gjør for Guds rike. Dere er helter!  
 
 
Ingelin Jerstad 
Hovedleder 
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Regnskap Ungdomsarbeidet pr. 31.12.2015
Resultat: Balanse:

Inntekter: Eiendeler:

Kollekt 36617 Tilgode terminal 4831

Inntekter kiosk 163459 Tilgode arrangement 19560

Jobb for ÅH 23106 Kasse 900

Salg av juletre 3400 Bank. 3085.30.12587 165125

Kontingent 12900 Bank 2801.20.12871 11275

Inntekt div. tilstelninger 40501 Sum eiendeler 201691

Inntekt turer 18200

Gave husleie ettåring 8000 Egenkap. og gjeld:

Momskompensasjon 23360 Skyldig Ny Generasjon 0

Frifond 23057 Skyldig fast givertjeneste 1800

Kulturmidler 15000 Skyldig kollekt misjon 1176

Fast givertjeneste 8050 Påløpte kostnader 5678

Renteinntekt 69 Leverandørgjeld 7993

Sum inntekter 375719 Egenkapital 185044

Sum egenkap. og gjeld 201691

Utgifter:

Varekjøp kiosk 126226

Kollekt misjon 13608

Lønn ettåring 20000

Honorar besøkende 13344

Fast givertjeneste menigheten 8050

Utgift lydutstyr 2250

Kjøp div. utstyr 19010

Kontorrekvisita 3010

Utgift turer 66024

Utgift div. tilstelninger 35370

Husleie ettåring 8000

SMS traffic Sendega 5649

Gaver/premier 2433

Kontingent Ung 5850

Diverse kostnader 9414

Bankgebyr 2673

Sum utgifter 340911

Resultat 34808
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Touchpoint Lyngdal - årsrapport 2015 

“VI ØNSKER Å SE MENNESKER FRELST PÅ EN UKENTLIG BASIS”. 
Dette har vært vår drøm siden vi startet Touchpoint og en av hovedgrunnene til alt vi gjør og 
legger ned i arbeidet.


2015 har vært et enormt spennende år. Det er nesten vanskelig å skulle begynne å skrive en 
rapport fra et så bra år, men jeg har noen høydepunkt som er verdt å trekke frem:


I Januar 2015 satte vi oss et par mål for året som ventet. Noen vil kanskje kategorisere 
dem som hårete, men vi ønsket allikevel, fulle av tro, å kjøre på. Vi satte oss som «mål» at vi 
ønsket å se 100 mennesker på våre møter innen utgangen av året. I tillegg drømte vi om å 
se 20 unge voksne mennesker ta i mot Jesus som sin Herre og Frelser. Så klart er det 
mange faktorer som spiller inn i slike mål, men det gjorde oss ekstra gira på å gi alt for å nå 
målene. 
Vi endte opp med ha mellom 90 og 100 besøkende på et av våre møter og når det kommer 
til målet om 20 frelst måtte vi bare bøye oss i støvet. Det hadde seg nemlig slik at Gud 
hadde andre planer. Bare fra August til desember tok 20 mennesker i mot Jesus. På vårt 
første møte etter sommeren tok hele 7 stk i mot Jesus og 6 stk møtet etter det igjen. Gud 
forbløffet oss! 


�1
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Utpå våren arrangerte vi «låvefest» på Bergsaker da Misjonskirken var utleid en av 
søndagene våre. Dette ble også en stor suksess, med stinn brakke og god stemning hele 
kvelden.


Det aller største høydepunktet i 2015 tror jeg må ha vært når vi tok et steg i tro og beveget 
oss fra å ha møter i cafésalen til å starte opp høsten 2015 i storsalen. Tilbakemeldingene 
har vært overveldende. Vi ser flere og flere på møtene og alt det praktiske løser seg nå mye 
bedre enn tidligere. Vi fryktet at salen ville bli for stor for oss, men vi valgte å gå i tro på at 
Gud ville begynne å fylle lokalet mer og mer.


Fokus i 2015 har vært å fortsette med å få folk med i en meningsfull tjeneste på Touchpoint 
og å føle eierskap for arbeidet. Vi har hatt 3 teamsamlinger hvor vi har fått 
lederundervisning, spist mat og brukt tid med Gud sammen. 


Vi lever i spennende tider og jeg er overmåte spent på hva Gud har for 2016.  
På vegne av Lisa og meg ønsker jeg å takke for all forbønn og støtte i året som har gått. Det 
har gått opp og ned; folk har blitt frelst, gode medarbeidere har både blitt med og sluttet, 
men alt i alt så er jeg veldig takknemlig. Til Gud, til menigheten og til alle som er med på å 
bygge Touchpoint.


Jeg ønsker spesielt å takke Jim og Lena Foss, for at dere alltid har troa på oss og backer 
oss opp, Markus Kvavik som er en av mine beste venner og en enormt god støttespiller. 
Ønsker også til slutt å takke Mats Åmland som kom inn i arbeidet som en reddende engel 
og teknisk geni.  
Vi digger dere alle sammen! 
 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 André og Lisa Martinsen 
- ledere for Touchpoint

�2

“Jeg kom på TP 
for første gang i 
høst og tok i 
mot Jesus den 
kvelden. Beste 
kvelden i mitt 
liv.” 
-Ingelin Johansen 
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Touchpopint 2015

KtoNr KontoNavn KontoSum

RESULTATREGNSKAP

DriftsInntekter

3210 Kollekt møter 55 799,00
3220 Gave i bank 49 445,00
3300 Tilskudd 11 015,00
3400 Filmproduksjon 10 000,00
3900 Annen inntekt 27 458,37
3950 Innbetalt Londontur 45 450,00

Sum DriftsInntekter 199 167,37

DriftsKostnader

4000 Utlegg Londontur -59 267,87
6600 Rekvisita -2 022,22
6700 Kurs og samlinger -1 500,00
6710 Kost eksterne talere(sangere -10 381,00
6800 Driftsmateriale -10 924,92
6810 Småinventar -2 975,00
6820 Utstyr -19 992,81
6830 SMS-tjeneste -3 945,96
6910 Porto - post -287,00
7300 Annonsering / reklame mm. -10 048,22
7350 Bevertning -20 500,01
7360 Gaver og oppmersomhet -1 499,00
7400 Annen kostnad -27 152,13
7600 Lisenser og kontigenter -11 347,60

Sum DriftsKostnader -181 843,74

DRIFTSRESULTAT 17 323,63

Finansposter

8050 Annen renteinntekt 17,90
8190 Gebyrer -1 909,00

Sum Finansposter -1 891,10

RESULTAT FØR SKATTER 15 432,53

Årsoppgjørs disp, skatt

Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00

ÅRSRESULTAT 15 432,53

ÅRETS RESULTAT 

Lisensiert til: Bjarne Elle (Pr 31.12.2015) ©www.alphareg.no Utskriftsdato: 23.01.16  kl: 23:58   Side: 1     
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ÅRSRAPPORT FOR ALLE SAMMEN GUDSTJENESTENE VÅREN OG HØSTEN 2015 

Våren 2015 hadde vi to gudstjenester: 

2.februar: Tema: «Fantasticus, evangelium, bakterium». Tale: Viggo Klausen. 

Solstrålan var med og sang. 

Andre innslag: Viggo hadde dukketeater, konkurranse, levende tro og alter-

kall/forbønnshandling i slutten av g.t. 

Matservering etter gudstjenesten- middag, kaker og kaffe. 

Ca. 220 kom på g.t. 

31.mai: Tema: «Smittekilden»» Tale: Ellen Merete Drønen. Glad sang og Solstrålan sang. 

Andre innslag: Konkurranse, drama og levende tro. 

Matservering etter gudstjenesten- middag, kaker og kaffe. 

Høsten 2015 hadde vi to gudstjenester. 

20.september: Tema: «Kan jeg få smitte deg litt?». Taler: Markus Kvavik.  

Sangkreftene vi hadde med var Mats Åmland m/lovsangs team og Solstrålan. 

Andre innslag: 2 film innslag, konkurranse og levende tro. 

Matservering etter gudstjenesten- middag, kaker og kaffe. 

Ca. 275 kom på g.t. 

22.november: Tema: «Du er unik» Taler: Elisabeth Linde Dahle.  

Sangkreftene vi hadde med: Tore Tuen m/lovsangs team og Glad sang. 

Andre innslag: to film innslag, konkurranse, drama og levende tro. I slutten av g.t ble det 

delt ut 300 ballonger. Hver enkelt måtte blåse opp sin ballong. Ballongene ble kastet opp i 

luften mens det ble spilt en sang. Ballongene skulle holdes oppe hele tiden mens sangen ble 

spilt. Det ble et fantastisk syn! Ballongene skulle symbolisere at nettopp du er viktig, 

fargerikt felleskap og gleden med å gjøre noe sammen. 

Matservering etter gudstjenesten- middag, kaker og kaffe. 

Ca. 276 kom på g.t. 
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Et lite tilbakeblikk: 

I 2013 begynte menigheten å arrangere Alle sammen gudstjenester. I flere andre av 

misjonsforbundets menighetene holdes slike gudstjenester. På misjonsforbundets 

sommerstevne Liv og vekst er det store høydepunktet for deltakerne å oppleve disse 

samlingene. Så dette er godt kjent. 

 

Med Alle sammen menes at alle generasjoner er samlet til g.t. Vi blir begeistret når vi ser at 

det kommer mange mennesker. Vi ser ofte at det kommer søsken, foreldre og 

besteforeldre til de som deltar i de ulike korene. Dette synes vi er gledelig og viktig. Vi ber 

menigheten benytte muligheten til å prate med og knytte relasjoner med alle som kommer. 

Det som fryder hjertet vårt ekstra er at ungdommen kommer (joho)! 

Vi føler at vi har fått til en god ramme for arbeidet. Vi prøver å få til en gjennomgående rød 

tråd i gudstjenesten. Vi har alltid ulike innslag som understreker dagens tema. Dette for 

eksempel gjennom intervju, sang, film, drama og tale. Vi anerkjenner at ulike sanseinntrykk 

kan gjøre inntrykk på mennesker. Det er verdifullt å formidle budskapet med forskjellige 

uttrykksformer fordi vi er forskjellige som menneske. Et menneske opplever at Gud taler til 

det gjennom sangen, mens et annet menneske får et Gudsmøte gjennom intervju, 

filminnslaget, talen eller drama. Derfor bruker vi bevisst en del visuelle effekter/innslag. Når 

det gjelder konkurransen så tar denne maks 5 min. og disse minuttene er «just for fun». 

Dette fordi en av verdiene for arbeidet er nettopp GLEDE.  

Vi vil benytte anledningen til å takke spesielt teknikerne for innsatsen de legger ned i våre 

gudstjenester.   

 

Verdier som vi har for arbeidet: 

 -sentral forkynnelse, bli sett, lav terskel, glede og matfellesskap. 

De som er med i teamet er: Andreas Vatland, Andreas Omland, Christina Salvesen,  

Anne Lill Aas, Tor-Sigurd Tuen og Nordis Tuen. 

 

På vegne av Alle sammen teamet, Nordis Tuen. 
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ÅRSRAPPORT ”VEIEN TIL BETLEHEM” 2015 

 

Styret i VTB har bestått av : Einar Foss Kvavik (leder),  Inger Lise Frøitland, Mailin Igland, 

Anne Britt Skarpeid, Ingelin Jerstad og Sten Ivar Skretting 

 

Da opplevde vi også dette året 13 fantastiske vandringer. Flott, mildt vær. Noen får kraftige 

hagl og regnbyger var det et par av dagene, men Betlehemsgjengen står imot slikt. Englene 

sang like vakkert og stod støtt som fjell.  Vi er SVÆRT takknemlige. Det er totalt sett svært 

inspirerende å drive med dette. Mennesker i alle aldre og med alle typer gaver og 

utrustninger tjener sammen i Guds rike. Herlig!!! 

 

VTB har nå vært gjennom 9 år og i 2016 er det 10 års JUBILEUM. Det må på en alle annen 

måte markeres Vi i styret jobber i disse dager med planer for dette.  I år passerte vi dessuten  

100 vandringer. Da ble det stor marsipankake og ballonger. Det var en stor milepæl.  Vi er ei 

godt sammensatt gruppe, som alle har stort hjerte og iver for dette arbeidet.  

Vi har etter hvert også en del erfaring, og VTB organiseres stadig på en bedre og bedre måte. 

Vi prøver også å tenke litt forbedring og litt nytt for hvert år, og får tilbakemeldinger på at 

det har lykkes oss å få til. I År var ble det åpnet Herberge i Betlehem, hvor Josef og Maria får 

beskjed om at stallen er eneste mulighet. Det ble et løft for spillet.  

Vi har planer om ny stall for 2016, den skal gi en god varm opplevelse å stå ved.  

 

VTB har utviklet seg til å bli en GIGANTISK stort menighetsprosjekt, med ca 250 involverte. 

Vi i styret har innad forskjellige oppgaver, og er sammensatt som personer på en slik måte at 

alle oppgaver ivaretas. 
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Egen cafegruppe styrer driften av cafeen, samt mat til alle involverte i VTB. De gjør en 

kjempejobb. I år har styringsgruppen for Kafeen vært: Lena Kvavik, Bente Thomsen og 

Marianne Engesæth.  Resulatet og driften har vært ENORMT.  

Sten Ivar og Inger Lise har styrt all praktisk arbeid. De har hatt med seg Kurt Ødegård, 

Oddvar Hobbesland og Jan Nøkland i gruppa. Dette har fungert meget bra 

Skaperglede står for julemarkedet. De har med seg mange gode bidragsytere, som lager ting 

på hjemmebane. Dette ble et marked med mye forskjellig og masse fine julegaver 

Veien til Betlehem solgte ut nesten alle billetter I alt var ca 2000 mennesker og så spillet. 

Pågangen og interessen er etter 9 år like stor. Inspirerende. .Vi føler oss velsignet og godt 

fornøyd med responsen både før og etter spillet. Vi ser at markedet for VTB stadig utvides. Vi 

har hatt mange mennesker fra våre nabokommuner, men også solgt en del billetter til 

Rogaland , Aust Agder og videre. Det er spennende.  

Det er også fint å sitte igjen med stort overskudd etter årets spill. Dette fordeles av 

menighetens styre og Misjonsråd.  Også denne dimensjonen er viktig for menigheten, og gir 

ytterligere inspirasjon til å fortsette. Tenk å kunne kombinere alle disse positive elementene 

i dette prosjektet. Det er et stort ”KINDEREGG”.  

 

Som leder vil jeg takke hver og en av dere som har bidratt i årets spill. Her er ALLE hender 

viktige. Vil spesielt framheve alle disse kjeledress kledte USYNLIGE arbeiderne som finns i 

spillet. Dere gjør en utrolig god jobb og hadde fortjent en STOOOR blomst hver og en av 

dere. 

 

Jeg vil også spesielt framheve gruppa for lyd og lys. De utgjør en viktig kompetansegruppe. 

Mange av dem er unge gutter. Takk til hver og en av dere. Disse gutta sparer seg IKKE.  

Det samme gjelde Ebbe Sørensen. Hun syr drakter av fineste sort, reparerer og inspirerer. Du 

er til meget god hjelp for hele spillet.  

Takk til styret for godt samhold og positiv innstilling. Det er travle dager. Takk til Kafegruppa 

og markedsgruppa for godt samarbeid, Dette kan vi være stolt av.  

Som leder gleder jeg meg til fortsettelsen. JUBILEUMSÅRET!!! Det finnes definitivt fortsatt en 

vei til Betlehem. Og for noen har dette blitt veien til Jesus. Det er den STØRSTE inspirasjonen 

til å fortsette ferden.  

På alle vandringene var det en god stillhet blant de 170 som gikk. Også dett gir alle en 

spesiell opplevelse. Vi ser på dette som et kvalitetstrekk på prosjektet. Dersom folk kjeder 
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seg, så snakkes det mer. Våre fakkelbærere med Oddbjørg Røssland og Anne Lill Aas som 

leder, gjør en viktig og utrolig god jobb. 

Vi i VTB gruppa holder nå på å holde evaluering av årets spill. Det finnes alltid rom for 

endringer og forbedringer. Vi er også allerede i gang med å tenke VTB 2016, og satser på å 

gjennomføre dette med ny giv og inspirasjon. Lyngdal trenger dette. Folket trenger fokus på 

julas egentlige innhold. Dette er en ypperlig måte å drive en kombinasjon av misjon og 

evangelisering på. "Gå derfor ut….", sier misjonsbefalingen. Og det er nettopp dette vi her 

gjør, og mulighetene er store. Vi tar Jula tilbake.  

 

                                                                                                                     Einar Foss Kvavik                     

39



Årsrapport for misjonsrådet 2015

Medlemmer: Brit Fjelldal, Karl Igland, Merete S. Lillelid, Arnold Seglem, Mona Skjørli og 
Lisa Wågø Omland 

Dette året har vi vært i en endringsprosess. Den tradisjonelle misjonsgudstjenesten ble 
avviklet på våren etter en prosess med styret. Å slutte med noe som har vært i mange år 
har vært vanskelig, men vi har også sett at det er behov for å tenke nytt. Vi har sett at 
den tradisjonelle misjonsgudstjenesten har hatt noe mindre besøkstall enn de andre, 
samt at dette året er første gang på mange år at misjonsbudsjettet ikke ble nådd. Så da 
må vi gå litt i oss selv og tenke i nye baner.  

Hva er misjon? Hva skal til for å vekke misjonsengasjement? Hvordan kan vi nå ut med 
informasjon og skape glød rundt misjonsprosjekter? Kan vi bidra til å tenne et 
misjonskall? Dette er spørsmål vi stadig stiller oss selv. 
Vi i misjonsrådet kjenner at ”ytremisjon” ligger vårt hjerte nærmest. Derfor ønsker vi å 
fortsatt ha mest fokus og størst engasjement utenfor Norges grenser. Det vil dere se i 
budsjettet for 2016. 

Det nye er at det skal være gudstjenester med fokus på misjon. Jeg forsøker å ha fokus 
på noen av de prosjektene vi støtter i informasjonsdelen av enkelte gudstjenester. Ellers 
finner dere mer utfyllende informasjon om alle prosjektene på menighetens nettside, i 
tillegg til at det skal rulle noe informasjon på TV-skjermen i gangen. 

I løpet av 2016 ønsker vi å arrangere en egen misjonskveld, og hvem vet kanskje kan vi 
få til en misjonstur i 2017?! Er dette noe du har lyst å være med å planlegge? Ta i så fall 
kontakt med en av oss  

Takk for din støtte og forbønn for våre misjonærer og prosjekter! 

Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, 
den eneste sanne Gud, 

og han du utsendte, Jesus Kristus. 
Joh. 17:3 

For misjonsrådet 

Lisa Wågø Omland 
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Forslag til misjonsbudsjett 2016 
 
 
Prosjekt 1: Colombia 
Grunnskoler i Barranquilla (nr: 7930)    75.000 
Esperanza skolefritidsordning (nr: 7920)    25.000 
 
Prosjekt 2: Romania 
Barnefond i Romania (nr: 8682)     75.000 
Menighetsplanting i Calarasi (nr: 8685)    75.000 
 
Prosjekt 3: Norge 
Misjonsforbundet UNG (nr: 3001)     45.000 
Menighetsplanting på Hånes (nr: 4880)    20.000 
 
Sentrale misjonsforbundsprosjekter totalt   315.000 
 
Prosjekt 4: Frie midler 
Anette Helgestad, wycliffe bibeloversetter   35.000 
Ftittstående midler til fordeling     60.000 
Frittstående, midler det kan søkes om    40.000 
 
Frie midler totalt       135.000 
 
Total sum 2016       450.000 
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VALG - LYNGDAL MISJONSMENIGHET 2016 
 

 

Menighetens Styre:  

Består av 5 personer valgt for 3 år: 

 

På valg 2016 Valgt 2015 Valgt 2014 

Vidar Lillelid Gordon Møskeland Ingunn Skretting 

Tor-Sigurd Tuen  Malene Foss* Karina Hobbesland** 

*Malene Foss er på valg i 2016 for 2 år for å få inn to nye hvert år da styret også 

utvides med en person.  

**Karina Hobbesland er på valg for 1 år for å fylle Guttorm Høgli sin plass i styret 

  

Leder av Styret:   
Velges for 1 år.  

På valg 2016 

Guttorm Høgli 

 

Omsorgsutvalget:   

 Leder: Thore Tellefsen Ansatt       

2 velges hvert år for 3 år, totalt 6.  

 

På valg 2016 Valgt 2015 Valgt 2014 

Tone Løland Tove Skurve Bente Thomsen 

Randi Sangolt Tor Ole Rønning Einar Kvavik** 

**Einar Kvavik erstatter Harald Agnar Halvorsen 

Misjonsutvalget:          

  2 velges hvert år for 3 år, totalt 6. 

På valg 2016 Valgt 2015 Valgt 2014 

Mona Skjørli Lisa Omland (leder) Karl Igland 

Javier Feliu Arnold Seglem Britt Fjelldal 

  

     

Huskomite:            

 3 velges hvert år for 3 år, totalt 9. 

På valg 2016 Valgt 2015 Valgt 2014 

Oddvar Hobbesland Sveinung Forgard (leder) Svein Herdal 

Stig Jerstad Kurt Ødegård (leder) Sten Ivar Skretting 

 Pål Olsen Ingunn Opsahl 

  Ronny Tomren 
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Revisorer.            
 1 velges hvert år for 2 år, totalt 2. 

På valg 2016 Valgt 2015 

Svein Herdal Kai Skårdal 

 

 

 

 

Ungdomsstyret 

 2 stk velges av menigheten (1 hvert år) derav 1 leder som velges hvert år 

 

På valg 2016 Valgt 2015 

Sveinung Forgard Ingelin Jerstad 

Leder: Ingelin Jerstad 

Styremedlemmer: Malin Jerstad, Marius Mersland, Margit Omestad og Petter Bye. 

 

 

Valgkomite 

 2 stk velges hvert år for 2 år, totalt 4 stk.  

På valg 2016 Valgt 2015 

Lena Kvavik Andreas Omland 

Arleen Hystad Arne Skurve 

 

 

 

 

 

 

TJENESTER 

I 

LYNGDAL MISJONSMENIGHET  2016 
 

Gudstjeneste 

Leder :    Jim Foss, ansatt hovedpastor 

 

Møteledere: 

Børge Sundnes, Heidi Åmland, Lisa Omland, Ingunn Skretting, Ingvild Foss 

Forgard, Lena Kvavik, Eirik Vikse og Guttorm Høgli. 

 

Lovsang: 

Ole Georg Galteland m/team, Jon Are Åmland m/team, Stanley Bye m/team, 

Mats Åmland m/team (ansvar, lovsang ungdom) 
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Møteverter:           

Magne Drageland (leder) Gunn Reme Benestvedt, Arnt Kristian Kristensen, 

Irene Litland, Arne Skurve, Ruth Leksbø, Kurt Leksbø, Stephan Samuelsen, 

Lisbeth Samuelsen, Nordis Tuen, Tor Sigurd Tuen, Odd Kjell Skjørli, Kjell 

Magne Larsen, Wendy Rottem, Jan Terje Rottem, Jonas Hompland, John Helge 

Espeland og Petter Bye. 

Reserve: Knut Benestvedt, Britt Fjelldal og Alfred Stensland 

Nattverdkomite:           

 Bernt Ivar Jakobsen (kontaktperson), Karl Petter Kristensen, 

Grete Rønning, Arnold Seglem, Inger Marie Stensland, Petter Røssland, Bård 

Bulæg og Marianne Møskeland. 

 

Lyd/lys/bilde:          

Per Christian Paus (leder) Philip Vatland, Sondre Forgard, Kristian Frøitland, 

Daniel Kvavik, Thomas Nøkland, Kristian Fredrik Kristensen, Kristian Stuestøl, 

Stig Jerstad, Ariel Fåland, Tobias Mersland, Knut Andreas Foss, Tomas Jerstad. 

Reserve: Stanley Bye 

 

Husgrupper:                                                                                         

Kontaktpersoner: Arleen Hystad, Ingvild Foss Forgard  

 

 

Tjeneste/gave team: 

Arnold Seglem(leder), Heidi Åmland, Arleen Hystad 

 

 

Barne og familie arbeid 

Leder:  Åse Marie Galteland, Ansatt 

  

Søndagsskolen:           
Siv Margrethe Opsal(nestleder), Ana Adam, Ruth Hoveland, Kalle Mersland, 

Veronica Omestad, Benedicte Stuestøl, Rune Lian, Marita Kvinlaug, Eli 

Skurve, Trine Lise Foss, Vidar Lillelid, Geir Falkum, Elena Falkum, Oddveig 

Georgescu, Nancy Landøy, Ann Kristin Aarnes Paus, Steffen Igland, Anette 

Seland, Anna Zoe Foss, Ida Nøkland, Filip Røssland, Marthe Persson, Caroline 

Skårdal 

Kasserer; Karina H. Hobbesland 

    

 

Hobbygruppa:           
Ingunn Opsahl (leder), Trine H. Andreassen, Silje Kvinlaug, Anders Søyland, 

Anne Britt Skarpeid, Bente Vatland, Christina Salvesen, Børge Dahlstrøm, 

Ingunn Eiesland, Gunn Karina Andersen, Julie Tellefsen 
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Solstrålan:            

Monica Aanensen (leder), Siv Margrethe Opsal, Wenche Lillelid Sinnes, Irene 

Hommeland Larsen, Ingunn Sandal og Marthe Foss Forgard. 

Glad Sang:            

Lena Foss (dirigent), Anita Stedal (leder) Irene Holmen Aune,  

Vidar Lillelid(tekniker frem til sommeren) Torkel Hoveland(tekniker), Anna 

Zoe Foss(hjelpeleder)  

 

Maxi:             
Harald Opsahl (leder), Bente Persson, John Sipayung, Jon Nygård, Eirik Vikse, 

Petter Bye, Mats Remi Rom og Kristian Kristensen. 

Reserve: Reidun Feliu 

 

Mandagsmiddag:       

Åse Seglem (leder), Jenny Glendrange, Gunn Benestvedt, Else Marie Herdal, 

Tone Løland, Anne Kari Knutsen, Anne Kate Amundsen, Liv Halvorsen, 

Monica Gujord 

Ryddegutter: Olav Naglestad, Kåre Nilsen, Svein Osmundsen 

Alle Sammen:           

Nordis Tuen (leder), Martin Kragholm, Christina Salvesen,  

Tor Sigurd Tuen, Anne Lill Aas, Andreas Vatland, Andreas Omland  

 

 

Ungdomsarbeid 

Leder: Ingelin Jerstad 

 

Åpent Hus          
 Voksenledere: 

Heidi Tellefsen, Stanley Møskeland, Ragnar Ellingsgård, Linda Ellingsgård, 

Tor Arne Spilde, Tina Spilde, Tommy Svensson, Trine Svensson, Sveinung 

Forgard, Arnt Sikveland, Martine T. Kragholm, Kristian Stuestøl, Trond Eirik 

Hovden, Odd Kjell Skjørli, Karl Fredrik Ødegård, Jon Are Åmland, Torbjørn 

Skarpeid, Monica Egeland, Ken Mario Kvinlaug, Tone Sundnes. 

Reserve: Sandra H. Søvik, Olaug Foss, Ronny Tomren 

 

Uk Glorius          
 Voksenledere: 

  Heidi Tellefsen, Stanley Bye, Wenche Lillelid Sinnes 

 Kasserer:  

  Arnhild Hægeland 
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Connect (husgrupper for ungdom) 

Ansvar: Markus Kvavik 

 

Tentro, ledere  

Markus Kvavik, Solveig Høgli, Andreas Omland, Randi Sangolt, Eirik Vikse, 

Jonas Hompland, Ine Åmland 

 

Touchpoint 

Leder: Andre Martinsen, ansatt 

Lisa Christina Martinsen, Jarl Håkon Egeli Pedersen, Hege Margrethe Stålesen, 

Eilif Hystad, Mats Åmland, Benjamin Svindland. 

 

Alpha/ Beta/:            

 Børge Sundnes (leder), Tove Skurve, Nordis Tuen, Henning Persson 

Veien til Betlehem:         

Einar Foss Kvavik (leder), Inger Lise Frøitland, Mailin Igland, Sten Ivar 

Skretting, Ingelin Jerstad, Anne Britt Skarpeid 

Julemarked:          

Kontaktperson: Ingunn Opsahl, Gunn Karina Andersen og Monica Gujord 

 

Bønnemøte:           

 Kontaktpersoner: Jonas Vatland og Annlaug Drageland 

Eldretreffkomite:           

 Olav Naglestad (kontaktperson) 

 

Heimen: 

Nordis Tuen(leder), Tone Løland, Mona Skjørli, Lena Kvavik, Kirsten 

Jakobsen, Thore Tellefsen og Tove Kristensen 

Nettredaksjonen:           

 Per Paus og Elsbeth Sørensen  

 

Brannvern leder:  

Knut Benestvedt    
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MATLISTE 2015 

A LAGET 
Anne Linn T Sandal 
Anita Stedal 
Lena Skårland 
Benedicte E Stuestøl 
Hilde Møskeland 
Tove kristensen 
Solfrid Ballestad 
Mette Ødegård 
Åse Marie Galteland 
Lene Tønnessen 
Målfrid Øverland 
Torill Espeland 
Heidi Åmland 
Liv Halvorsen 

B LAGET 
Lise Nøkland 
Wendy Rottem 
Ruth Leksbø 
Bente Thomsen 
Ingunn Skretting 
Karina Gysland 
Anlaug Drageland 
Nordis Tuen 
Inger Lise Frøitland 
Karina Hobbesland 
Marit T Ringvold 
Marianne Engesæth 
Monica Egeland 
Wenche L Sinnes 

C LAGET 
Ingvild Foss Forgard 
Tonje Mersland 
Bente Vatland 
Monica Gujord 
Åse Seglem 
Monica Aanensen 
Mona Skjørli 
Lisa Omland 
Karen Gundersen 
Anne Britt Skarpeid 
Irene Litland 
Linda Ellingsgård 
Guro Lian Kvammen 
Gunn Reme Benestvedt 

D LAGET 
Anita Johannessen 
Tove Skurve 
Bente Persson 
Marianne Møskeland 
Tone Sundnes 
Lena Kvavik 
Randi Sangholt 
Hege Nygård 
Kristhild Tomren 
Else Marie Herdal 
Christina Salvesen 
Irene Aune 
Elena Falkum 
Irene Hommeland 
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E LAGET 
Trine H Andreassen 
Siv Opsal 
Mailin Igland 
Heidi Tellefsen 
Grete S Rønning 
Merethe Lillelid  
Solveig Høgli 
Bente Hovland 
Arleen Hystad 
Inger Marie Stensland 
Anne Lill Aas  
Liv Steinsland 
Jenny Glendrange 
Oddbjørg Røssland  
Ana Adam 

F LAGET 
Ingunn Opsahl 
Veronica Omestad 
Siw Diana Karlsen 
Ruth Hovland 
Lene Åkerlund Foss 
Malene O Foss 
Martine Tveit Kragholm 
Rønnaug E Skogbakken 
Nancy Landøy 
Eli Skurve 
Torhild Kristensen 
Ingelin Jerstad 
Elisabeth Samuelsen 
Brit Fjelldal 
Sissel Bye 

ÅR ÅRSFEST SAMLINGFEST ALLE SAMMEN 

2016 A og E F og B 14.2: D      29.5: C 

2017 B og D A og E 

DERSOM DU IKKE KAN KOMME MÅ DU FÅ EN ERSTATTER. DETTE GJELDER ALLE ARRANGEMENT!! 

ÅRSFESTEN:  Dekker bord i storsalen til ca 200 stk. Et lag tar med et fat med smørbrød ( 20 skiver ) og 

et lag tar med kake.  Et lag tar med ei kanne kaffi.  Stående buffet bak i salen. 

SAMLINGSFESTEN:  Alle tar med et fat med smørbrød og ei kake pluss ei kanne kaffi.  Sett ut ekstra 

bord og stoler i lillesalen. Det ene laget ordner til og det andre laget rydder etterpå. 

ALLE SAMMEN: Alle sammen teamet ordner med maten som skal serveres. Matlaget møter i god tid 

og setter fram bord og stoler til 250 stk. Sette fram service, glass og bestikk. Ta på hvite papirduker 

på de lange bordene. Laget er med og servere maten, vasker opp og rydder vekk bord og stoler til 

slutt. 

MENIGHETSMØTE/KVELD:  Et av lagene blir spurt om å ha med mat pga kafegruppa går ut. Beregn til 

ca 100 stk. 

De to øverste på laget tar ansvar og minner om de oppsatte arrangementer de har ansvar for. 

En til to på hvert lag tar med glutenfri mat. 
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RENGJØRINGSLISTE  2016 

Uke 12, 27, 42, 5(2017) 
Ingunn og Sten Ivar Skretting 
Kirsten Jakobsen,  
 Inger Lise Frøitland 
Ingelin og Stig Jerstad 
Ana Adam og Efraim Selistran 

Uke 5, 20, 35, 50 
Elisabeth og Stephen Samuelsen 
Mona og Odd Kjell Skjørli 
Wendy og Jan Terje Rottem 
Åse og Arnold Seglem 
Lisa og Andreas Omland 

Uke 13, 28, 43, 6(2017) 
Anne Britt og Torbjørn Skarpeid 
Randi og Tor Sverre Sangolt 
Kristhild og Ronny Tomren 
Torill Espeland 
Lena og Oddvar Skårland 

Uke 6, 21, 36, 51 
Ingunn og Harald Opsahl 
Nordis og Tor Sigurd Tuen 
Veronica og Arild Omestad 
Hege og Jon Nygård 
 Susan Strøm 

Uke 14, 29, 44, 7(2016) 
Karina og Oddvar Hobbesland 
Grete og Tor Ole Rønning  
Elena og Geir Falkum 
Kirsten Byremo 
Anita Stedal 

Uke 7, 22, 37, 52 
Tonje og Kalle Mersland 
Nancy og Roy Landøy 
Else og Svein Herdal 
Marilyn og Per Paus 
Wenche L Sinnes 

Uke 15, 30, 45, 8(2017) 
Bente og Andreas Vatland 
Alfred og Liv Steinsland 
Ebbe Sørensen 
 Tove Skurve, Jenny Glendrange 
Brit Fjelldal, Bente Hovland 

Uke 8, 23, 38, 1(2017) 
Heidi og Jon Are Åmland 
Martin og Martine T Kragholm 
Marianne og Gordon Møskeland 
Christina og Roy Salvesen 
Irene Hommeland og Kjell Magne Larsen 

Uke 1, 16, 31, 46 
Hilde og Stanley Møskeland 
Tone og Børge Sundnes 
Anne Linn Sandal, John Sipayoung 
 Siv Opsal, Arne Skurve 
Inger Marie Stensland,  

Uke 9, 24, 39, 2(2017) 
Bente og Osvald Thomsen  
Linda og Ragnar Ellingsgård  
Anne Lill og Jan Terje Aas 
Heidi og Vegard Tellefsen    Målfrid Øverland 

Uke 2, 17, 32, 47 
Bente og Henning Persson 
 Monica Gujord 
Sissel og Stanley Bye 
Guttorm Høgli, Ruth Hovland 
Svein Osmundsen, Anita Johannessen 

Uke 10, 25, 40, 3(2017) 
Ingvild og Sveinung Forgard 
Lene Tønnessen   
Oddbjørg og Petter Røssland 
Lise Nøkland, Arleen Hystad 
Ariel Fåland, Siw Diana Karlsen 

Uke 3, 18, 33, 48 
Anlaug og Magne Dragland 
Bente og Kai Skårdal 
Torunn og Bård Bulæg 
Merethe og Vidar Lillelid 
Guro Lian Kvamme og Rune Lian Brynestad 

Uke 11, 26, 41, 4(2017) 
Mette og Kurt Ødegård 
Mailin og Karl Igland 
 Irene Litland 
Ole Georg og Åse Marie Galteland 
Benedicte og Kristian Stuestøl 

Uke 4, 19, 34, 49 
Gunn og Knut Benestvedt 
Asbjørn Gysland 
Ruth og Kurt Leksbø 
Torhild og Kristian Kristensen 
Einar og Lena Kvavik 

 De med uthevet skrift sender sms/ringer de andre på laget og minner om vasking. Viktig at alle på laget møter opp og tar sin 

del av vaskinga enten hele laget møter opp sammen eller dere fordeler arbeidet og vasker når det passer den enkelte.  Merk av 

i kalenderen. Skulle det ikke passe må du få andre til å gå for deg. Vaskingen gjøres på lørdager. 

Har delt kirka inn i soner. Kryss av på lista der dere har vasket. Henger på innsiden av bøttekott døra. 

RENGJØRING: VASK OG RYDD alle rom.  IKKE vann på gulvet i hallen. Skal tørrmoppes. Heller ikke vann på alloc 
gulvene i de to grupperommene. Vurder om det er nok å feie/støvsuge. 
Ta evt oppvask på kjøkkenet. Vask vinduene i ganga. Fyll på papir. Tøm søppel. Se etter at bord og stoler står som det 
skal. Se etter at lys og pynt står som det skal. Rydde og feie på utsiden. Vanne blomster. Pass på at vinduer og dører 
er lukket. Vask moppene og klutene hver for seg  i maskinen i kirka. 
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