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Pastorens Årsmelding for 2016 

Lyngdal misjonsmenighet har i løpet av dette året hatt mange møter og 
aktiviteter. Vi har et bygg der både størrelse og utstyr gjør at mulighetene 
er store for å kunne gjennomføre både mindre og større tilstelninger og 
møter. Vi har i dag en flott stab som gjør en suveren jobb med 
tilrettelegging både for de frivillige lederne og aktivitetene som skal 
gjennomføres. Hva disse medarbeiderne får ut av timene de har til rådighet. 
Er for meg imponerende og gjør meg svært takknemlig for å ha fått lov til å 
jobbe så tett med slike dyktige, gode og hengivne medarbeidere.  
Samtidig så må vi aldri glemme at uten den daglige viljen og innsatsen fra  
frivillige så hadde ikke Lyngdal misjonsmenighet vært det den er i dag. Den 
daglige dugnads innsatsen er og blir en kjerne verdi i alt Guds arbeid. Det 
også i året som har gått. Takk alle frivillige for innsatsen og at nettopp du 
valgte å tjene Herren slik du valgte å gjøre det. 

Jesus ga sin daværende ”lille” menighet disse siste ord før sin avreise:  
Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til 
mine disipler idet dere døper dem til Faderens og Sønnenes og Den Hellige 
Ånds navn, og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere 
alle dager inntil verdens ende! 

Oppdraget ble gitt og fylt av Den Hellige Ånd og med et sylskarpt fokus på 
hva oppdraget virkelig handlet om, så vokste denne ”lille” menighets 
bevegelsen hver dag, og er i dag blitt den største bevegelsen på jorden. 

Det å få være en del av denne bevegelsen. Å være en menighet som vil gjøre 
alt som skal til for at mennesker skal få komme til Jesus, se nåden hos Jesus, 
bli frelst og disippelgjort. Det utfordrer og det møter den enkelte av oss 
midt i livet. For kanskje mer en noen gang så må sentrum av oppdraget ha 
et sylskarpt fokus i sentrum. Slik at ikke det som er mindre viktig for 
overskygge hva vi som menighet virkelig holder på med.  

Å få være med i et sunt og rikt felleskap med ledere og frivillige som samles 
om felles mål. Å se nye komme til Jesus. Nye familier som finner en ny start. 
Mennesker som finner et varmt og helt felleskap. Mennesker som opplever 
et gjenoppreist liv og mennesker som heier på dem. Ingenting er større en 
Guds menighet i all sin prakt. Jesus døde og stod opp igjen fra de døde for 
denne menigheten. Han ga  ”stafettpinnen” videre og sa: Fortsett løpet. 
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2016 har vært et år med mye tanker og mange prosesser for pastoren. Vi 
har hatt et spennende år og Samtidig et år med en del ettertanke.  
Geir Johannesen som er vår menighets rådgiver hadde en undervisning hos 
oss for en stund tilbake der han snakket om det gode og det utfordrende 
ved å gå fra liten til medium og så til stor menighet. Vi har en ny 
organisasjons modell som vi ser begynner å ta form. Vi har en stab og 
frivillige som gjør en kjempe innsats. Vi ser en økonomi som har vokst. Vi 
ser nye mennesker innom så å si hver uke på mandagsmiddag, Åpent Hus, 
TouchPoint og i Gudstjenestene, M.M.  
 
Dette er et privilegium som menigheten bør ta godt vare på og sette høyt. 
Samtidig så vil jeg si at det brukes noe for mye energi på å prøve å håndtere 
en medium/stor menighet, som om den skulle vært liten. Det er en god 
utfordring vi som menighet må velge å finne ut av på en god måte i året som 
ligger foran oss. 
 
Tilslutt.  
 
Takk Formann Guttorm. For gode prater, stor støtte og ikke minst den store 
innsatsen du har lagt ned i 2016. 
Takk til overgitte kollegaer som har beriket arbeidet og livet mitt dette året. 
Takk til Lederskap for god innsats og sterk vilje til å være til det beste for 
menigheten. 
Takk til alle frivillige ledere som er med og skaper det Jesus kalte oss alle til 
å være en del av.  
Takk til dere alle for tilliten jeg har fått og kjent som pastor dette året. 
 
Jesus oppdrag og Guds menighet inn i 2017.  
 
 
Pastor Jim Lynwood Foss 
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Rapport 2016 

Eilif Tveit 
 

Fra 1.juni 2016 begynte jeg min tjeneste som pastor i Lyngdal misjonsmenighet i 60 % stilling etter 

kall fra menigheten. Det var en god utfordring å gå i møte og et flott tjenesteteam å bli en del av 

siden det nå var flere ansatte i menigheten. Fra da av har jeg hatt spesielt nært samarbeid med 

hoved-pastor Jim Foss.  

Mine funksjoner har så langt vært å fylle ut og hjelpe til med gudstjenester, samtaler og sjelesorg, 

noe organiseringsarbeid, stabsmøteansvar samt deltakelse og bidrag i lederskaps-møter og andre 

samlinger spesielt rundt det med ledelse, bærekraft og utvikling.  

Arbeid med å utvikle en helhetlig plan for menighetens diakonale arbeid er også påbegynt. Det betyr 

kontakt med diverse instanser i Lyngdal som kan bli viktige fokusområder eller samarbeidspartnere i 

den diakonale satsinger framover. Det finnes mye godt som er gjort hittil av diakonale innsatser – 

både innad- og utadrettet arbeid fra menigheten som helhet og fra enkeltpersoner sitt engasjement. 

Planen er å se dette i sammenheng og samle det under en mer helhetlig forståelse og satsing.  

Det felleskirkelige arbeid ligger mitt hjerte nær – at vi som menighet kan bety mye på dette området. 

Dette området er ikke minst viktig å finne den gode retningen på framover – noe jeg gjerne vil bidra 

til. 

At mennesker blir frelst og får et forvandlet liv med tro og håp for framtida – er det største vi som 

menighet kan legge til rette for at skal skje. Å kunne være en del av dette miljøet er et stort 

privilegium. Sammen med et stort antall frivillige medarbeidere + en dedikert stab som drar i samme 

retning, er det en stor glede å kunne bidra inn i dette. Menighetens største potensiale ligger etter 

min mening i at alle generasjoner både har ressurser og behov – og samtidig er opptatt med at Gud 

må lede oss framover og at vi med det fortsatt kan gjøre disipler slik Jesus utfordret oss til.  

 

31/1-17 

Eilif Tveit 
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Årsbetrakting 2016 av Markus Kvavik, Ungdomspastor 

«Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for 
at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i 

nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk.» 
- 2. Korinterbrev 12,9-10 -

Året som har gått har vært fantastisk og spennende. Det er en stor velsignelse å få lov å jobbe som 
ungdomspastor i Lyngdal misjonsmenighet, med så mange fantastiske ungdommer. Våren 2016 var fantastisk 
på så mange måter. Men det mest spennende som skjedde var at vi i ÅpentHus Lyngdal fikk lov å være med å 
starte opp ÅpentHus Farsund, i Farsund misjonskirke. De valgte å kjøre «en ny start» på ungdomsarbeidet sitt 
der ute, og valgte å koble seg på oss i ÅpentHus Lyngdal. Vi samarbeidet om taleserier, reklamemateriell og 
smågrupper. Dette samarbeidet bar gode frukter for begge menighetene, og det gjør det fortsatt. Det er stort å 
tenke på at vi er så velsignet i Lyngdal, at vi kan være med å velsigne de rundt oss. Nå er ungdomsarbeidet i 
Farsund nesten doblet i antall, og lederne der ute er i stadig utvikling. Gud er god! Våren i ungdomsarbeidet i 
Lyngdal var også veldig bra. Vi hadde mange fantastiske fredagskvelder, ei nydelig lederhelg og en fantastisk tur 
til Danmark med UK Glorious.  

Da sommeren kom var dessverre tid for utskiftninger i staben. Ungdomsarbeider Mats Åmland og ettåring Eirik 
Vikse sluttet i sine stillinger, etter ett års tjeneste i menigheten. Det ble en tårevåt avskjed, etter som de begge 
satte sterke spor i ungdommene, ungdomsarbeidet og i menigheten. Men heldigvis tok det ikke lang tid før Are 
Åmland var på plass i stillingen som ungdomsarbeider. Dette var en gledelig nyhet. Han gjorde en fantastisk 
god jobb i arbeidet. Det er kjekt å ha en god venn å samarbeide med på jobb.  

Når høsten startet opp var vi fulle av forventninger. Og høsten 2016 skulle vise seg å bli utrolig bra. Det ble en 
høst hvor ungdomsarbeidet virkelig har vokst «innover». Da vi i lang tid har vokst utover, og blitt flere og flere, 
så var det godt og nødvendig at høsten ble en tid for å bygge rotsystem. Jeg er stolt, og utrolig takknemlig når 
jeg i dag kan si at vi har aldri hatt flere solide ledere og medarbeidere i ungdomsarbeidet, enn det vi har nå. 
Høsten 2016 var virkelig en høst der vi fikk se at «våre» ungdommer utviklet seg, tok nye skritt sammen med 
Jesus, og vokste i tro og i tjeneste. Vi har fått større og mer solide røtter, som gjør at vi igjen er klare for at treet 
kan vokse seg større igjen. En av årsakene til dette kan være et av de nye satsningsområdene vi satte i gang 
denne høsten, nemlig lederskolen. Vi har samlet 20-30 ungdommer annenhver torsdag i en time for å ha 
lederundervisning. Dette har uten tvil vært en utrolig god ting. I tillegg har vi dette skoleåret 28 konfirmanter. 
De er fantastiske alle sammen, og jeg har blitt utrolig glad i gjengen allerede. Jeg har med meg 6 fantastiske 
ledere, som gjør en fantastisk jobb. Det er jeg utrolig takknemlig for. I tillegg får jeg også lov å være involvert i 
smågruppearbeidet vårt; Connect. Dette arbeidet er så bra, og så viktig. Jeg er så takknemlig for alle de 
fantastiske ungdommene som Gud har velsignet oss med. 

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. 2016 har alt i 
alt vært et av de beste årene i livet mitt til nå, men det toppet hele kransekaka når Malin 3. desember sa «ja» 
til å gifte seg med meg. Tusen takk for støtten du gir meg i livet og i tjenesten min, Malin. Det er en stor 
velsignelse. Takk til familien min, og til alle forståelsesfulle venner som står bak meg i min tjeneste. Tusen takk 
til alle i staben, for gode samtaler og godt fellesskap. Tusen takk til Ingelin Jerstad for innsatsen som leder av 
ungdomsstyret. Du har virkelig gått inn i tjenesten med alt du er, og alt du har. Tusen takk for alt du har betydd 
for meg i min tjeneste og i mitt liv. Og tusen takk for alt du har betydd for ungdomsarbeidet. Du er fantastisk! 
Sist, men ikke minst: Tusen takk Jesus, for din nåde, din grenseløse kjærlighet, og for at du kan bruke 
ufullkomne mennesker som meg. Takk Jesus!   

Markus Kvavik 
Ungdomspastor 
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Barnelederens årsrapport 2016 

" Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud! 

Jeg gjør deg sterk, og hjelper deg, ja, holder deg oppe med min frelser hånd." Jesaja 41.10 

 

Når jeg ser tilbake på året 2016 ser jeg et barnearbeidet som har fungert bra, og at nye ting som 

er etablert har blitt en naturlig del av helheten. Jeg har også fått erfare at Gud er med meg og 

hjelper meg - det er trygt å kunne legge arbeidet i Hans allmektige hender. 

 

Min jobb som barneleder definerer seg stadig mer. Jeg ser at en ansatt som er med å lede, 

samkjøre de ulike aktivitetene, og sette en retning for barnearbeidet er positivt. Jeg ser også at 

det å kunne gå inn å gi ekstra støtte til hovedledere og i perioder hjelpe til med aktivitetene er 

viktig. Vi har undergrupper som i 2016 har hatt utfordringer i form av ledermangel, og spørsmål 

om hvor går veien videre?  Da er det fint at jeg som ansatt kan være med å bidra til at tjenesten 

blir lettere å stå i for de frivillige.  

Jeg vil i den anledningen takke og heie frem de som har vært hovedlederne og dirrigenter i 

undergruppene/korene i barnearbeidet. Kristian Fredrik  Kristensen og Harald Opsal i Maxi, 

Ingunn Opsahl i Hobbygruppa, Monica Aanensen og Ingvild Forgard i Solstrålan og Anita Stedal 

og Lena Foss i Gla sang. Sammen med resten av lederne gjør dere en fantastisk jobb!  

 

Jeg har også i 2016 begynt å jobbe med det som jeg vil kalle et "Trosopplæringsprogram" for 

menigheten. Jeg ønsker at vi som menighet skal kunne tilby noe til våre menighetsbarn og 

familier som kan hjelpe dem til å få en Levende Tro som vil vare hele livet. Vi har mye bra 

trosopplæring allerede i menigheten vår, så litt av jobben er å sette dette i system og sikre at 

informasjon om arbeidet kommer ut til alle som har tatt et bevisst valg om å høre til hos oss.   

Mandagsaktivitetene har i 2016 har vært i stadig endring. Nye ledere og barn har kommet til, og 

vi ser at flere stopper igjen i kafeen, tar seg en kopp kaffi og prater litt mens ungene er på 

aktiviteter. 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. Dette fungerer fortsatt kjempebra! Mellom 60 og 80 barn er 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!  

Sammen med gode voksne som ser barna og snakker med dem i løpet av aktivitetene tror jeg 

barnemøte er med på å hjelpe oss til å nå vår viktigste verdi og store mål i barnearbeidet. Nemlig 

at "barna skal bli kjent med Jesus, og vokser i troen".     

Torsdager i oddetallsuker har vi Formiddagstreff for småbarnsforeldre. Dette er en uformell 

samling der vi først og fremst har fokus på det sosiale. Vi åpner alltid med et bibelvers og bønn, 

og deretter er det lek, babysang, lunch og god prat som preger formiddagen. I høst har vært 

mellom 15-20 mødre + barn hver gang, og det er ut til at folk trives og kommer igjen. For å få 

dette treffet til å gå rundt er jeg avhengig av frivillige hjelpere. Her vil jeg spesielt takke Bente 

Vatland, Andrea Muller, Mette Biktjønn, Malene Foss, Ingunn Opsal, Målfrid Øveland og  Kjersti 

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

barnearbeidet.  

Søndag 22. mai arrangerte vi SUPERsøndag der vi samlet ca 500 barn og voksne til en søndag 

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

en masse andre aktiviteter. I øs pøs regn!!!! Undertegnede var litt svett der en periode, men med 

denne store kirka vår og en haug med positive frivillige medarbeidere klarte vi å få til alle 

aktivitetene vi hadde planlagt.  

Vi hadde besøk av Jarle Waldemar som hadde opplegget for barna fra 4-13 år. Alle lederne i 

barnearbeidet var i sving, og vi så igjen at når vi jobber sammen mot noe får vi til store ting! 

  

Mandag 12. desember arrangerte vi juletrefest for hele barnearbeidet. Da samlet vi over 200 

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

 

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

Årsrapport fra Søndagsskolen 2016 
 
Året 2016 har vært et spennende år for søndagsskolen. Vi har fått flere nye ledere, og jeg er 
takknemlig og ydmyk for alle lederne Gud sender til oss i akkurat rett tid! Det er godt å kjenne at 
Gud har kontroll over dette viktige arbeidet vi står i.  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 forsatt nestleder og hun gjør en fantastisk jobb i søndagsskolen! Tusen takk! 
 
Vi er spesielt stolte og glade over å ha hatt med oss Ida Nøkland, Anne Zoe Foss, Caroline 
Skårdal, Filip Røssland, Kirsten Lian og Marthe Persson som ungdomsledere. Noen er nå sluttet 
og andre har kommet til.   
 
Dette er søndagsskolens ledere team våren 2017 
 
Team A: 

Ruth Hoveland, Åse Marie Galteland, Ida Frøytland, Martine Ellingsgård, Siv Opsal, Rune B. Lian, 

Irene/ Kjell Magne Larsen, Karl Fredrik Ødegård, Oddvar Skårland. 

 
 

Team B: 

Caroline Skårdal, Belen Pallas, Kristina Lillebø, Lena Danielsen, Vidar Lillelid, Rebekka 

Jakobsen, Veronica Omestad, Thomas Gundersen.  

 

Team C:  

Ida Synøve Lohne, Elena Falkum, Amina Falkum, Benedicte Stuestøl, Geir Falkum, Eli Skurve, 

Kalle Mersland og Anette Seland  

 
Kasserer/regnskap: Karina H. Hobbesland. 
 
Søndagsskolen er inndelt i 3 klasser, 0-4år, 5år – 3.kl og 4.kl – 7.k 
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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. På den minste gruppa kan foreldrene 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 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. 
 
Vi har også noen ekstra aktiviteter for den eldste gruppa. Dette er for å gjøre litt stas på de 
eldste, og for at de skal ha lyst til å gå på søndagsskolen. Nytt av året er at Åpent Hus har tatt 
ansvar for å ha tre samlinger i halvåret der de inviterer 7. klasse sammen med ungdommene til å 
gå sammen på gudstjenesten. Da sitter de sammen og finner på noe gøy etterpå. Dette er for at 
overgangen til Åpent Hus ikke skal bli så stor, og for at 7. klasse skal få en ekstra motivasjon til å 
bli med på gudstjenesten.  
 
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 lederskapet i Lyngdal Misjonsmenighet 2016 
Menighetens lederskap har i 2016 bestått av: 

Ingunn Skretting, Gordon Møskeland, Karina Hobbesland, Vidar Lillelid, Malene Foss 

(permisjon), Tor Sigurd Tuen og Guttorm Høgli (leder). 

Vi ser tilbake på året 2016 med mye takknemlighet og glede. Lederskapet ønsker å uttrykke 

at vi er ydmyke for tilliten menigheten viser oss, og vi er takknemlige for hver og en av 

menighetens medlemmer. En stor takk til vår himmelske Far, som så rikelig velsigner oss og 

holder oss i sin hånd. 

Menigheten har også dette året vokst, det ser vi på som svært positivt. At vi får lov til å se 

mennesker ta imot Jesus som sin Herre og Frelser er jo bare helt fantastisk. Tenk – vi snakker 

om evigheten hos Gud og vi får være med på Hans plan. Vi opplever godt oppmøte på 

gudstjenester og andre samlinger, mange husgrupper samles jevnlig og vi opplever at 

undervisningen i våre gudstjenester blir med oss ut i vår hverdag. Det er et eksempel på 

disippelgjøring. 

Arbeidet blant barn, ungdom og unge voksne er også i stadig utvikling. Dette året ble Are 

Åmland ansatt i 30% med fokus på lovsang og musikk hos ungdommen, Ingvild Foss Forgard 

ble ansatt i 30% som leder av Touchpoint. De har begge kommet godt i gang med arbeidet 

og gjør en formidabel jobb, sammen med resten av staben. Eirik Vikse avsluttet som ett-

åring i ungdomsarbeidet, Mats Åmland avsluttet som ungdomsarbeider og Andre Martinsen 

avsluttet som leder av Touchpoint. Vi takker dem for det gode arbeidet de utførte, og ønsker 

dem Guds velsignelse på veien videre.  

Eilif Tveit ble i juni ansatt som pastor i 60%, med en opptrappingsplan til 100%, som en 

overgang fra jobben sentralt i Misjonskirken Norge. Noen av ansvarsområdene hans er 

samtale, sjelesorg, diakoniarbeid og stabsmøter. Hovedpastor Jim L. Foss og Eilif har et tett 

og godt samarbeid, en god fordeling av oppgaver og ansvar, samt at de er gode støttespillere 

for hverandre, resten av staben og lederskapet.  

Som hovedpastor har Jim mange oppgaver. Forkynnelse, undervisning, gudstjenesteliv, 

inspirasjon og menighetsutvikling for å nevne noe. Vi opplever hans undervisning som 

relevant og utfordrende.  

Åse Marie Galteland holder god orden på barnearbeidet, spesielt vil vi nevne barnemøtene 

som noe av det flotte arbeidet hun står i. Markus Kvavik har som ungdomspastor mange jern 

i ilden, Åpent Hus, lederskole, forkynnelse og konfirmanter er blant virkegrener i et stort og 

flott ungdomsarbeid. Per Chr Paus har svært god orden og oversikt på økonomien, sammen 

med en del administrative oppgaver. Thore Tellefsen er aktiv, jobber blant annet med 

omsorgskomiteen, besøkstjeneste, samtaler og kveldssamlinger.  

Felles for vår unike stab er at de gir mye mer enn hva som kan forventes, oppmuntrer og 

legger til rette for frivillig arbeid og bidrar sterkt til vekst i Guds rike. Lederskapet retter en 

stor takk til alle de ansatte, og deres respektive familier. 
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Det har vært et år med mange arrangement og samlinger, vi nevner menighetsmøter, en 

mengde flotte gudstjenester, bønnemøter, inspirasjonskvelder, medarbeiderfest arrangert 

av staben, fellesmøter, konfirmasjonsgudstjeneste, SuperSøndag arrangert av 

barnearbeidet, sommermøter i Juli, samlingsfest, samlivskurs, rekefest/The Voice, 

sangkvelder med Vokal og Søsknene Meland, julekonsert og en god del flere. Vi ønsker å 

løfte frem Godhetsdagen som gikk av stabelen 4. Juni. Her ble det antakelig startet en ny 

felleskirkelig tradisjon i Lyngdal som gir positive ringvirkninger i byen vår.  

Veien til Betlehem ble arrangert for 10.året på rad. Det ble et flott jubileumsår, menigheten 

står sammen om prosjektet på tvers av generasjoner, og mennesker finner nye veier inn til 

menigheten vår. Viktigst av alt er menneskene som får et møte med Gud gjennom dette 

arbeidet. Takk til alle som deltok for flott innsats i de mange oppgavene. 

Siste helgen i august reiste menigheten på weekend til Danmark (ca 170stk). Varmen slo 

imot oss da vi ankom Øster Hurup, og vi hadde noen fantastiske dager sammen. Nye 

relasjoner, mennesker i alle aldre, lek og bading, stor grillfest og inspirerende møter er 

stikkord herfra. Takk til komiteen som organiserte det hele.  

Ny organisasjonsplan er godt i gang med å bli innarbeidet, menighetens virkegrener er delt 

opp i forskjellige team. Dette gir en bedre struktur for kommunikasjon, effektivisering og 

oversikt. 

Det er mange som legger ned mye tid og krefter i menighetens arbeid, en hjertelig takk til 

alle som trofast er med å bygge Guds rike gjennom gaver, bønn og tjeneste. Gud velsigne 

dere alle sammen! 

La oss sammen stadig strekke oss fremover, for å nå mennesker som ikke kjenner Jesus, 

disippelgjøre, tjene hverandre og Gud med glede! Hilser dere alle med Fil 2,13: ”For det er 

Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje.” 

 

I løpet av 2016 døde 2 av våre medlemmer, Olav Vidringstad og Arne Skjoldal. Vi lyser fred 

over deres gode minne. 

Medlemstall pr  31.12.2016    Statistikk 2016 

Juridiske medlemmer: 483    Troende dåp: 4 

Voksne medlemmer i menigheten: 355  Konfirmanter: 24 

       Vielser: 3 

       Barnevelsignelser: 6 

       Barnedåp: 6 

       

For Lyngdal Misjonsmenighet 

Guttorm M Høgli 

Leder av lederskapet 
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RESULTAT OG BALANSE 2016
31.12.2016 Budsjett Avvik

Driftsinntekter:

Menighetens drift 2644807 2777888 -133081
Mandagskafè 36900 35000 1900
Alpha 0 30000 -30000
Veien til Betlehem 313335 260000 53335
Sponsor VTB 0 0 0
Billett VTB 0 0 0
Kafe VTB 0 0 0
Menighetsweekend 208598 0 208598
Formiddagstreff 22216 15000 7216
Kommunalt tilskudd 367077 290000 77077
Momskompensasjon 160851 120000 40851
Leieinntekter 60340 35000 25340
Renteinntekt 573 2000 -1427
Forsikringsoppgjør 98814 0 98814
Fra Sparebank 1 23578 0 23578
Samlivskurs 12600 0 12600
Sum driftsinntekter 3949689 3564888 384801

Misjonsinntekter:

Ytremisjon/trosløfte 234490 320000 -85510
Misjon VTB 177114 130000 47114
Spesielle kollekter 0 0 0
Gave til pastor Saleem 19906 0 19906
Gave til Colombia 22000 0 22000
Sum misjonsinntekter 453510 450000 3510

SUM INNTEKTER 4403199 4014888 388311

Utgifter misjon:

Misjon 234490 320000 85510
Misjon VTB 177114 130000 -47114
Spesielle kollekter 0 0 0
Gave til pastor Saleem 19906 0 -19906
Gave til colombia 20000 0 -20000
Sum utgifter misjon 451510 450000 18490

Diverse utgifter:

Menighetsrådgivere 61756 48000 -13756
Nærradiosendinger 3938 4000 62
Vegårtun Prosjektet 12000 12000 0
Sum diverse utgifter 77694 64000 -13694

Personalutgifter:

Lønn Pastor 440169 441000 831
Lønn ungdomsleder/pastor 225429 246000 20571
Lønn Adm. Medarbeider 124644 125000 356
Lønn ungdomsarbeider 73855 76000 2145
Lønn barnearbeider 150653 150000 -653
Lønn 18+ arbeider 84580 77000 -7580
Lønn omsorgspastor 88038 88500 462
Lønn ettåring ungdommen 24000 0 -24000
Lønn pastor 2 152187 152188 1
Innskuddspensjon 74150 70000 -4150
Yrkesskadeforsikring 3105 3500 395
Gruppelivsforsikring 24203 30000 5797
Honorar predikanter 21998 25000 3002
Påløpne feriepenger 163627 163000 -627
Bilgodgjørelse 7186 25000 17814
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RESULTAT OG BALANSE 2016
31.12.2016 Budsjett Avvik

Reise/Diett 0 10000 10000
Arb.g.avg. 214149 206200 -7949
Arb.g.avg. Påløpne feriepenger 23071 25000 1929
Refusjon sykepenger -2638 0 2638
Utg. kurs pastorene 25266 35000 9734
Lederkonferanse 3500 15000 11500
Gave lønn omsorgspastor -24000 0 24000
Fra ungdommen vedr. ettåring -20000 0 20000
Fagforeningskontigent 0 0 0
Sum personalutgifter 1877172 1963388 86216

Driftsutgifter:

Avskrivning bygninger 290000 290000 0
Lys & varme 101928 110000 8072
Kommunale utgifter 10663 10000 -663
Utg. Inventar 81189 70000 -11189
Utg. lydanlegg 67418 80000 12582
Drift nettside 3088 5000 1912
Utg. Alpha 16986 30000 13014
Utgift Veien til Betlehem 136221 130000 -6221
Husleie ettåring 33000 33000 0
Søtte husleie ettåring -47700 -33000 14700
Lydanlegg lillesal 99038 0 -99038
Rep. Og vedlikehold 112616 80000 -32616
Utg. mandagskafe 18757 35000 16243
Formiddagstreff 15244 15000 -244
Utg. barne/ungdomsarbeid 1823 5000 3177
Utg. konfirmantarbeide -3306 20000 23306
Årskonferanse/møte 17217 5000 -12217
Menighetstur 224322 0 -224322
Kontorrekvisita/Ukehilsen 13149 12000 -1149
Kopinor 4598 5000 402
Telefon/porto 58855 55000 -3855
Annonser 26596 45000 18404
Gaver 3212 3000 -212
Forsikringspremie 69261 70000 739
Kollektiv ulykkesforsikring 6485 0 -6485
Driftsutg. Kirken 178112 125000 -53112
Div. tilstelninger 53408 80000 26592
Utg. blomster 8823 10000 1177
Bankgebyr 18111 20000 1889
Diverse utgifter 483 7500 7017
Rentekostnad 142750 220000 77250
Utg. vedr. flom 3775 0 -3775
Sum driftsutgifter 1766122 1537500 -228622

SUM UTGIFTER 4172498 4014888 -137610

RESULTAT 230701
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RESULTAT OG BALANSE 2016
BALANSE 31.12.2016

Eiendeler:

Misjonskirken 8719034 4658526
Kundefordringer 39545 5025214
Tilgode kommunalt tilskudd 0 114536
Tilgode VTB drift 0 177114
Til gode VTB misjon 0 3564
Tilgode momskompensasjon 0 Skyldig gave pastor Saleem 11000
Tilgode sykepenger 0 15909
Tilgode iZettle kort 0 101170
Forskudd lønn 0 53022
Tilgode arrangement 0 59480
Forskuddsbetalt forsikrin 0 24968
Aksjer Vegårtun AS 6000 169281
Bank Drift 3085.30.03154 685915 0
Bank Trosløfte 3085.30.05629 29063 13825
Bank Høyrente 3085.65.08257 8316 4650
Bank Skattetrekk 3085.13.00534 53022 10432259

Bank Skattefrie 2801.03.25716 887288
Bank DNB Vipps 1503.77.13985 4076
Sum Eiendeler 10432259

Skyldig VTB misjon

Skyldig rente
Leverandørgjeld
Skattetrekk
Skyldig arb.g.avg.

Skyldig ungdommen

Lån 2801.90.75690

Gjeld og egenkapital:

Egenkapital

Skyldig misjon

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

Sum gjeld og egenkapital

Skyldig innskuddspensjon
Skyldig Touchpoint
Skyldig søndagsskolen
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LEDERSKAPETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017
Budsjett 2016 Budsjett 2017 Pr. mnd. Regnskap 2016 Pr. mnd. 

Driftsinntekter:

Menighetens drift 2777888 2946300 245525 2644807 220401
Menighetsweekend 0 0 208598
Mandagskafe 35000 35000 36900
Alpha 30000 30000 0
Veien til Betlehem 260000 260000 313335
Kommunalt tilskudd 290000 290000 367077
Momskompensasjon 120000 120000 160851
Leieinntekter 35000 40000 60340
Formiddagstreff 15000 16000 22216
Tilskudd fra underavdelinger 0 50000 0
Renteinntekt 2000 2000 573
Andre driftsinntekter 0 0 134992
Sum driftsinntekter 3564888 3789300 3949689

Misjonsinntekter:

Ytremisjon/trosløfte 320000 290000 234490
Misjon VTB 130000 130000 177114
Spesielle kollekter 0 0 0
Gave til pastor Saleem 0 0 19906
Gave til Colombia 0 0 22000
Sum misjonsinntekter 450000 420000 453510

SUM INNTEKTER 4014888 4209300 4403199

Utgifter misjon:

Misjon  120000 290000 234490
DNM hjemmemisjon 65000 0 0
Misjon VTB 130000 130000 177114
Pastor Saleem, Nazareth 30000 0 0
Wycliffe bibeloversetter 30000 0 0
Gave til pastor Saleem 0 0 19906
Gave til colombia 0 0 20000
Oddrun Agnethe Bulæg 30000 0 0
Link child foundation 30000 0 0
Frittstående midler 15000 0 0
Sum misjonsutgifter 450000 420000 451510

Diverse utgifter:

Menighetsrådgiver 48000 66000 61756
Spesielle kollekter 0 0 0
Nærradiosendinger 4000 4000 3938
Vegårtun Prosjektet 12000 12000 12000
Sum diverse utgifter 64000 82000 77694

Personalutgifter:

Lønn Pastor 441000 453000 440169
Lønn Pastor 2 152188 410000 152187
Lønn Ungd. Pastor 246000 255000 225429
Lønn ungdomsarbeider 76000 79000 73855
Lønn Adm. Medarbeider 125000 129000 124644
Lønn barnearbeider 150000 155000 150653
Lønn 18-25 Touchpoint 77000 95000 84580
Lønn omsorgspastor 88500 91000 88038
Lønn ettåring 0 0 24000
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LEDERSKAPETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017
Budsjett 2016 Budsjett 2017 Regnskap 2016

Pensjon 70000 94000 74150
Gruppeliv 30000 30000 24203
Yrkesskadeforsikring 3500 3100 3105
Honorar predikanter 25000 20000 21998
Påløpne feriepenger 163000 200000 163627
Bilgodtgj. 25000 15000 7186
Reise/Diett 10000 10000 0
Arb.g.avg. 206200 235000 214149
Arb.g.avg. Påløpne feriepenger 25000 28200 23071
Refusjon sykepenger 0 0 -2638
Utg. kurs pastorene/lederskap/styre 35000 35000 25266
Lederkonferanse/ledertrening 15000 15000 3500
Gave lønn omsorgspastor 0 0 -24000
Fra ungdommen vedr. ettåring 0 0 -20000
Sum personalutgifter 1963388 2352300 1877172

Driftsutgifter:

Avskrivning på bygninger 290000 290000 290000
Lys & varme 110000 85000 101928
Kommunale utgifter 10000 12000 10663
Utg. Inventar 70000 35000 81189
Utg. lydanlegg 80000 40000 67418
Drift nettside 5000 0 3088
Utg. Alpha 30000 30000 16986
Utg. VTB 130000 130000 136221
Husleie ettåring 33000 0 33000
Støtte husleie ettåring -33000 0 -47700
Lydanlegg lillesal 0 0 99038
Rep. Og vedlikehold 80000 80000 112616
Utg. Mandagskafe 35000 35000 18757
Formiddagstreff 15000 16000 15244
Revisjon 0 15000 0
Utg. barne/ungdomsarbeid 5000 5000 1823
Utg. konfirmantarbeide 20000 20000 -3306
Årskonferanse/møte 5000 0 17217
Menighetsweekend 0 0 224322
Kontorrekvisita/Ukehilsen 12000 10000 13149
Kopinor 5000 5000 4598
Telefon/porto/internett 55000 50000 58855
Annonser 45000 30000 26596
Gaver 3000 5000 3212
Forsikringspremie 70000 70000 69261
Kollektiv ulykkesforsikring 0 7000 6485
Driftsutg. Kirken 125000 100000 178112
Div. tilstelninger 80000 50000 53408
Utg. blomster 10000 10000 8823
Bankgebyr 20000 20000 18111
Diverse utgifter 7500 5000 483
Rentekostnad 220000 200000 142750
Utg. vedr. flom 0 0 3775
Sum driftsutgifter 1537500 1355000 1766122

Resultat 0 0 230701
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Årsrapport fra Omsorgsgruppa 2016. 

 

Omsorgsgruppa har etter årsmøtet 2016 bestått av: Tone Løland, Tove Skurve, Bente 

Thomsen, Randi Paus Sangolt, Einar Foss Kvavik, Tor Ole Rønning med Thore 

Tellefsen som leder. Olav Naglestad og Harald Agnar Halvorsen gikk ut av gruppa 

ved årsmøtet. Vi takker for deres innsats. 

Omsorgsgruppa har hatt et jevnt godt arbeidsår i samarbeid med omsorgspastoren. 

Vi har hatt til 4 samlinger, der vi har fordelt ansvar og utvekslet informasjoner. 

Det enkelte medlem har også utfra sine nådegaver og kontaktflate vist omsorg på 

ulike måter. 

 Omsorgsgruppas  medlemmer har ved ulike anledninger besøkt  menighets-

medlemmer og andre, som pga av alder og sviktende helse, ikke har kunnet ta del i 

menighetens møter og samlinger.  

Omsorgsgruppa har vist omtanke ved medlemmers sykdom og overfor pårørende som 

har mistet en av sine. Vi har vært opptatt av være en støtte for mennesker som trenger 

oppmuntringer og veiledning. Det er selvsagt ingen aldersgrense for omsorgsarbeidet. 

                     Omsorgsgruppa har formidlet blomsterhilsninger på åremålsdager fra 

fylte 75 år. I forbindelse med jul har gruppas medlemmer vært rundt med en hilsen fra 

menigheten. 

Omsorgsgruppa tok også initiativ til åpen Venners venners fest. Den gikk av stablen 

lørdag 15.10 under overskriften The Voice. Festen samlet fullt hus og ble meget 

vellykket. Omsorgsgruppa hadde et praktisk ansvar i forbindelse med festen. 

 I en voksende menighet  er det viktig at vi arbeider for å kunne se den enkelte og vise 

hverandre omsorg ikke minst når livet av ulike årsaker kan være vanskelig. 

Apostelen utfordrer oss til å vise det samme sinnelag som var i Jesus Kristus, vår 

Herre og bære hverandre byrder. 

 

For Omsorgsgruppa Thore Tellefsen 
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ÅRSRAPPORT FRA SOLSTRÅLAN 2016 

Solstrålans ledere har for året 2016 vært: Irene Hommeland Larsen (dirigent 

frem til aug), Monica Sikveland Aanensen (leder, sluttet i des 2016), Siv Opsal, 

Ingunn Sandal, Ingvild Foss Forgard og Åse Marie Galteland (vikarierer som 

dirigent). 

Solstrålan er kor for barn fra 3 år til 1. klasse. 

2016 ligger bak oss, og antall barn gikk ned en del på våren, men har gått opp igjen 

i høst. I desember var det mellom 20 og 25 barn per øvelse. 

Vi tror at noe av grunnen til økning er at vi har lagt en ny struktur på øvelsene. Vi 

starter nå øvelsen med et stempel på hånden, før vi setter oss i ring på gulvet. Alle 

får ei lita pute hver, og vet dermed hvor de skal sitte hele øvelsen. Etter at 

navnesang og hellig boogie er sunget, fisker vi opp sanger, noe som er veldig stas. 

Vi skriver opp hvem som fisker hver gang, og på den måten får alle fisket hver sin 

gang. Vi synger med playback og synes det fungerer bra. 

Barna får cd med sangene med seg hjem og de lærer sangene godt.  

Etter vi har sunget ei lita stund har vi en liten andakt. Med barna i ring på gulvet er 

det lettere å få blikk kontakt, og vi opplever at de følger med og er interesserte i det 

vi har og fortelle.  Barna tar imot på en lettere måte enn vi voksne, så vi skal ikke 

undervurdere denne lille andakten. Om tiden tillater det har vi en liten lek, før vi 

har en liten mini konsert for foreldrene kl 17.45. Der opptrer vi med sangene vi har 

hatt på øvelsen. Vi avslutter øvelsen med frukt, før vi synger velsignelsen. 

Vi har i år sunget på flere «alle sammen møter» og Gudstjenester. Vi ledere har alle 

vært enige om at det har vært bra for Solstrålan å synge på noen «vanlige» 

Gudstjenester. Da får barna bli kjent med søndagskolen, og foreldrene har kunnet få 

med seg Gudstjenesten med tale. Så dette er noe vi ønsker å fortsette med i 2017. 

Vi deltok på SUPERsøndag sammen med resten av barnearbeidet, det var veldig 

populært blant barna. 

Vi ledere i Solstrålan er takknemlige for det arbeidet vi får lov å være med på. 

Vær med å be for alle barna i Solstrålan og familiene deres! 

«La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører 
slike som dem.»Luk.18.16 

På vegne av lederne i Solstrålan 

Siv M. Opsal 
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REGNSKAP SOLSTRÅLAN:

Inngående saldo: 23929,42

Inntekter:

Innbetalt kontingent 1960,00

Frifond midler 6827,00

Kulturmidler Lyngdal Kommune 5000,00

Renteinntekter 11,00

SUM 13798,00

Utgifter:

Betalt kontingent UNG 1800,00

Andel Jarle Waldemar Supersøndag 3500,00

Frukt og mat 1103,83

Utstyr, musikk 690,58

Leker 1484,00

Gaver, gevinster 1081,50

Godteposer felles julefest 4179,00

Gebyr 42,00

SUM 13880,91

Utgående saldo 23846,31

Resultat Solstrålan 2016 -83,11

For Solstrålan, Ingvild Foss Forgard
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REGNSKAP SØNDAGSSKOLEN 2016

DATO BILAG INN UT SALDO
23017,98

18.1. 1 832,00 23849,98
20.1. 2 500,00 23349,98
26.1. 3 1866,00 21483,98
26.1. 4 1315,78 20168,20
27.1. 5 449,00 20617,20
31.1. 6 3,00 20614,20
31.1. 7 5,00 20609,20
17.2. 8 1813,00 18796,20
17.2. 9 805,59 17990,61
20.2. 10 500,00 17490,61
29.2 11 3,00 17487,61
29.2 12 5,00 17482,61

14.3. 13 1792,00 15690,61
15.3. 14 1405,00 17095,61
20.3. 15 500,00 16595,61
22.3. 16 1010,00 17605,61
29.3. 17 710,00 18315,61
29.3. 18 1926,00 20241,61
31.3. 19 3,00 20238,61
20.4. 20 500,00 19738,61
30.4. 21 150,00 19588,61
10.5. 22 622,00 20210,61
10.5. 23 700,00 19510,61

10.10. 24 278,60 19232,01
20.5. 25 500,00 18732,01
31.5. 26 10,00 18722,01
14.6. 27 2295,00 16427,01
20.6. 28 500,00 15927,01
21.6. 29 439,00 16366,01
21.6. 30 2450,00 18816,01
21.6. 31 3750,00 22566,01
30.6. 32 678,00 23244,01
30.6. 33 5,00 23239,01
20.7. 34 500,00 22739,01
20.8. 35 500,00 22239,01
13.9. 36 963,00 21276,01
19.9. 37 Kollekt 330,00 21606,01
19.9. 38 Kollekt 450,00 22056,01
20.9. 39 Gave til Columbia 500,00 21556,01
22.9. 40 Kontingent 300,00 21856,01
22.9. 41 Kollekt 1356,00 23212,01
27.9. 42 Utlegg Åse Marie 296,80 22915,21
30.9. 43 2stk nettgiro m/mld 10,00 22905,21
3.10. 44 Abonnement "Barnas" 1792,00 21113,21

10.10. 45 Kontingent 300,00 21413,21
19.10. 46 Kollekt 1747,00 23160,21

Kollekt

Inngående beholdning 1/1 - 2016
Kollekt
Gave til Columbia
T-shorter
Utlegg Åse Marie

Kollekt

1stk nettgiro
1stk nettgiro m/mld
T-shorter
Utlegg Kiwi
Gave til Columbia
1stk nettgiro
1stk nettgiro m/mld
Abonnement "Barnas"
Søndagsskole cafe
Gave til Columbia
Kollekt

Kollekt

Søndagsskole cafe
1stk nettgiro
Gave til Columbia
Årsavgift Sparebanken Sør
Kollekt
Kursavgift
Utlegg Åse Marie
Gave til Columbia
2stk nettgiro m/mld
Bowling
Gave til Columbia

Utlegg Siv Opsahl

Kontingent
Kontingent
Kollekt
1stk nettgiro m/mld
Gave til Columbia
Gave til Columbia
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20.10. 47 Frifond 20008,00 43168,21
20.10. 48 Gave til Columbia 500,00 42668,21

1.11. 49 Sprell levende 6390,00 36278,21
31.10. 50 Lån betaling av billeter Gla Sang 2000,00 34278,21
31.10. 51 2stk nettgiro 6,00 34272,21

1.11. 52 Tilbakebetaling lån Gla Sang 2000,00 36272,21
2.11. 53 Kollekt 1697,00 37969,21
9.11. 54 Kollekt 406,00 38375,21

20.11. 55 Gave til Columbia 500,00 37875,21
1.12. 56 Kulturmidler 5000,00 42875,21
5.12. 57 Kollekt 555,00 43430,21
5.12. 58 Kollekt 1001,00 44431,21

20.12. 59 Gave til Columbia 500,00 43931,21
1.1. 60 Kreditrenter 12,42 43943,63

43943,63
72451,40 72451,40

Utgående beholdning 31.12.2016
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ÅRSRAPPORT GLA’SANG 2016 

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.  

Vi har kor annenhver mandag. 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 november. 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. 

På nyåret hadde vi korseminar med Mathias og Pernille Fjalsett. Vi merket at 

dette var spesielt stas for guttene vi har i koret, alltid godt med noen gode 

forbilder. 

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 

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, 

lisensavgifter, korseminar og betalt for utgifter i forbindelse med storkonsert. 
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Ledere våren 2016: 

Anita Stedal (leder) Lena Åkerlund Foss (dirigent), Torkel Hovland (lyd), Vidar 

Lillelid (lyd), Irene Aune og Karina Hobbesland (kasserer) 

Ledere høsten 2016: Anita Stedal (leder), Irene Aune, Karina Hobbesland 

(kasserer)  torkel Hovland (lyd) 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. 

Romerne 10, 9-10 

For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er herre, og i ditt hjerte tror 

at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjerte tror en til 

rettferdighet og med munnen bekjenner en til frelse. 
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REGNSKAP GLA SANG 2016

DATO BILAG  INN UT SALDO

18239,87

29.1. 1 3000,00 15239,87

1.2. 2 1550,00 16789,87

12.3. 3 9072,00 7717,87

15.3. 4 4550,00 12267,87

28.3. 5 673,03 11594,84

31.1. 6 150,00 11444,84

31.3. 7 10,00 11434,84

30.5. 8 1000,00 10434,84

31.5. 9 5,00 10429,84

September  10-12 300,00 10729,84

13.9. 13 764,19 9965,65

September  14-36 6100,00 16065,65

27.9. 37 2800,00 13265,65

September 38-43 1250,00 14515,65

30.9. 44 3,00 14512,65

30.9. 45 5,00 14507,65

Oktober 46-60 4100,00 18607,65

20.10. 61 8952,80 27560,45

Oktober 62-73 10650,00 38210,45

31.10. 74 2000,00 40210,45

1.11. 75 27040,00 13170,45

31.10. 76 10750,00 2420,45

1.11. 77 2000,00 420,45

November 78-91 8425,00 8845,45

1.12. 92 5000,00 13845,45

1.1. 93 6,54 13851,99

31.10. 94 5,00 13846,99

31.10. 95 5,00 13841,99

13841,99

71124,21 57282,22

Utgående beholdning 31.12.2016

1stk nettgiro

Kontingent og konsertbilletter

1stk nettgiro

1stk nettgiro m/melding

Kontingent og konsertbilletter

Misjonskirken U

Kontingent og konsertbilletter

Lån betaling av billetter

Betaling av billetter

Koravgift

Tilbakeført lån

Kontingent og konsertbilletter

Kulturmidler

Utlegg Kiwi

Kreditrenter

Inngående beholdning 1/1 - 2016

Uttak til vekslepenger

Inntekt konsert

Konserthonorar

Inntekt konsert

1stk nettgiro

Årsavgift

2stk nettgiro m/melding

Lena Foss innbetalt for mye

1stk nettgiro m/melding

Kontingent

Utlegg Kiwi

Kontingent og konsertbilletter

Felleskontingent NMU
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Årsrapport fra Maxi 2016 

 

Annenhver onsdag samles 20 til 40 barn fra 5-7 klasse til Maxi. Aktivitetene er svært  variable: 

Natursti,  lek med pil og bue, tur til Kinnungland med  kano, fiske og  bading. Ellers har vi hatt spark på 

boks og slåball utenfor kirka. Presteneset og nærområdene rundt kirka er også i bruk. Inne i hallen har vi 

hatt lek med kanonball, innebandy og fotball. Vi har vært på KVS og fått prøvd riding og klatring. Ellers 

har vi hatt reklamelek, rollespill og lagedag – bare for å nevne noe. 

Felles for alle samlinger er at det er andakt og bønn. Til dette inviteres forskjellige 

andaktsholdere slik at det blir stor variasjon. Barna er flinke til å følge med. Ellers  serveres det 

mat som barna ofte lager sammen med en voksen.   

Ledere for Maxi dette året har vært Harald Opsahl (leder), Jon Nygård  , Stig Gjerstad, John 

Sipayung, Malin Nygård  , Petter Bye, Mats Remi Rom  og Ebbe Sørensen.  

Dette er et viktig arbeid som barna virkelig setter pris på.  De er fulle av liv og gleder seg over 

aktiviteter som er litt mer fysisk. Dette er et viktig suplemenbt til korarbeid og 

formingsaktivitetene som ellers tilbys barn i kirka vår.   Dette er en også en fin måte å komme i 

kontakt med barn og så evangeliet på. Her kommer mange barn som ellers ikke går i kirka vår. 

I 2016 hadde vi  XX kontigentbetalende barn. 

Det er et godt samarbeid rundt dette arbeidet. Alle er positive og gjør en god innsats. På denne 

måten får vi være med å tjene Guds rike. Det er en stor glede. 

 

Lyngdal 30.01.2017 

På vegne av Maxi 

 

Ebbe Sørensen 

   

26



Regnskap Maxi 2016 
 
 

Inngående beholdning pr. 01.01.2016    64.499,- 
 

Kontingent i løpet av 2016         4.600.- 
 
Støtte fra Misjonskirken Ung       10.016.- 
 
Utlegg til mat 2016     11.962.- 
 
Utlegg aktiviteter 2016       4.438.- 
 
Kontingent til Ung grupper     3.300.- 
 
Kjøp av tur utstyr               34.461.- 
 
Bank kostnader          375.- 
 
Renteinntekter                 18.- 
 

Utgående beholdning 31.12.2016     28.155.- 
 
 
 

13.500.- av beholdningen er øremerket prosjekt ”ut i naturen” fra 
Gjensidigestiftelsen og kan kun benyttes til utstyr til dette formål. 
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ÅRSRAPPORT FRA HOBBYGRUPPA 
Det kommer mellom 50-60 barn fra 1 til 7 klasse annenhver mandag. Da er 

det fullt trøkk en god time . Vi møtes en halv time før for å gjøre klart. Vi 

samles i fire grupper og lager ting de tar med hjem. Det krever en del 

forarbeid siden materiell må kjøpes inn og gjøres klart til hver gruppe. Vi har 

en time til å lage på så da er det å finne på noe som passer den enkelte 

gruppe, og som ikke er for lett og heller ikke for vanskelig… men det er mange 

gode ideer i kataloger og på nett  Vi kommer sammen en gang i halvåret der 

vi planlegger hva som skal lages i løpet av halvåret.  Vi har hatt 8-9 samlinger 

hvert halvår. 

Guttene er delt i to der den ene gruppa er i hallen annenhver gang og den 

andre gruppa lager noe.  Da er de ofte inne på lageret hvis de skal spikre og 

hamre  

Vi merker at en del fra 7 klasse slutter nå. Ellers er det en del flere jenter enn 

gutter som kommer. 

Vi har kontingent på 100,- hvert halvår. Vi fikk også god støtte fra UNG og vi 

fikk kulturmidler  

Jeg vil dele noe fint jeg opplevde på hobbygruppa for en del år siden: Mange 

barn kom løpende inn til felles samling på hobbygruppa. Det var stappfullt i 

peisestua. Mens jeg satt der hørte jeg en stemme inni i meg som sa: « Det er 

jeg som sender de til dere». 

Vi har en stor oppgave. La oss ta godt vare på barna. Takk at vi kan være med 

å gi Jesus til alle de barna som kommer innom i kirka vår 

Etter mange års arbeid slutter Anne Britt Skarpeid, Trine H Andreassen og 

Ingunn Opsahl til sommeren. 

Ledere: Ingunn Opsahl ( hovedleder), Anne Britt Skarpeid, Trine H 

Andreassen, Bente Vatland, Gunn Karina Andersen, Silje Kvinlaug Pettersen, 

Stanley Pettersen, Anders Søyland. 

Christina Salvesen, Børge Dahlstrøm og Torill Espeland var med første halvår 

av 2016. Takk for innsatsen dere har gjort 

Guds velsignelse videre over dette arbeidet 

Mvh Ingunn Opsahl 
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Regnskap HOBBYGRUPPA 2016

Inntekter Utgifter

Kontigenter 8 800,00       

UNG Frifond 16 819,00     

Kulturmidler 7 000,00       

Renteinntekter 10,01            

UNG Kontingent 6 500,00       

Varer korga/kjøkken 2 698,56       

Materiell 22 553,74     

Live Production, lydutstyr 11 117,00     

Bankgebyr 53,00            

Sum 32 629,01     42 922,30     

Beholdning pr. 01.01.2016 34 758,89     

Beholding pr. 31.12.2016 24 465,60     

67 387,90     67 387,90     
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Årsrapport for U.K. Glorious 

Året 2016 ble nok en gang et utfordrende år for både ledere og sangere. Etter at vi skiftet ut 
så og si hele kompet +dirigenten måtte alt øves inn på nytt igjen både gamle sanger pluss 
noen nye sanger. Så det ble nok litt lite synging denne våren men den store happening ble jo 
selvfølgelig Danmarks turen som nok en gang gikk til Aabenraa .  
Dette ble nok en gang en uforglemmelig tur der vi sang 3 ganger og reiste på handletur til 
Tyskland . Men det som nok mange husker er dele kvelden der vi delte og hadde forbønn for 
hverandre og opplevde at Gud også kan virke blant noen ungdommer i Danmark .  
Nei en helt fantastisk tur kan vi nok si selv om spysyken herjet på hjemveien hos mange av 
oss. Sommeren kom og spenningen om hvordan ting ville bli til våren . Heidi sluttet etter 
mange år i sjefsstolen og vi skylder henne en stor takk for alt ho har betydd for koret. Vi 
savner deg . Men vi bestemte at vi kjører på og ser hvor veien vil bringe oss . 
Har sunget på Alle Sammen møte , på noen Åpent Hus og har øvd annenhver fredag . Har 
opplevd at flere ungdommer har kommet til oss og er vel oppe i ( hvis alle kommer ) 
nærmere 30 stk. Må jo til slutt skryte av Wenche som er en stor inspirasjon for oss alle som 
arbeider med Glorious .  Ho er blitt litt MOR for oss alle , passer på at alle har det bra, deler 
ut klemmer når ungdommene kommer og smiler og gjør oss i godt humør. You Are simply 
the best . Håpet vårt er Glorious skal være en plass der alle føler seg inkludert og føle at de 
betyr noe for fellesskapet .  Vi har ingen planer om verdensherredømme men gleder oss til 
hva Gud har for oss i 2017 

Stanley Bye for U.K. Glorious 
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ÅRSREGNSKAP UK GLORIOUS 2016

INNTEKTER

DANMARKSTUR 46500

KONTINGENT 1100

RENTEINNTEKTER 9,16

UNG KONTINGENT 5976,4

UTGIFTER

DANMARKSTUR 80762,18

MAT 434,46

KONTINGENT UNG 1400

SUM INNTEKTER 53585,56

SUM UTGIFTER 82596,64

ÅRSRESULTAT -29011,08

IB 01012016 35177,83

INNTEKTER 53585,56

UTGIFTER 82596,64

UB 31122016 6166,75

88763,39 88763,39
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Årsmelding - ungdomsarbeidet 2016 
 
2016 har vært et fantastisk bra år i ungdomsarbeidet vårt. Veldig spennende å 
se hvordan Gud jobber i ungdommene, og hvordan de rotfestes i Han. Vi har så 
mange fantastiske ungdommer, som vi skal få lov å sende ut for å forandre 
verden – det er jeg takknemlig for. Det er stort å få lov å følge disse ungdommene 
tett, og se deres reise og utvikling. Jeg har det siste året fått gode relasjoner til 
mange av ungdommene, gjennom forbønn, samtale og fredagskveldene våre. 
Det siste året har vi sett at flere av våre medarbeidere og ledere har tatt nye 
skritt, og konkrete valg i sin tro. Det er utrolig spennende å være en del av. Jeg 
føler meg så velsignet.  
 
Mine oppgave i ungdomsarbeidet har i stor grad dreid seg om oppfølging av 
ungdomsstyret og Connect-lederne våre. I tillegg har jeg prøvd å være tilstede 
der det skjer. Jeg har vært med ungdommene på lederskolen, Stagedive, 
lederhelger og de fleste fredagskvelder. Det har vært veldig berikende! 
 
Det er vemodig å skulle tre ut av dette fantastiske arbeidet, men siden 
ungdomspastoren vil inn i familien min så var det naturlig å tre av nå. Jeg er 
utrolig takknemlig for den tiden jeg har hatt i ungdomsarbeidet.  
Tusen takk Markus for godt samarbeid og alle gode samtaler. Du utvider stadig 
horisonten min. Takk for at du peker på Jesus med livet ditt. 
Tusen takk til ungdomsstyret, Connect-ledere og alle de herlige ungdommene i 
Lyngdal misjonsmenighet. Dere har en stor plass i hjertet mitt.  
 
 
Ingelin Jerstad 
Hovedleder 
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Regnskap Åpent Hus pr. 31.12.2016
Resultat: Balanse:

Inntekter: Eiendeler:

Kollekt 21789 Tilgode terminal 3564

Inntekter kiosk 115495 Tilgode arrangement 5553

Jobb for ÅH 15934 Kasse 900

Inntekt Medlem 12793 Bank. 3085.30.12587 271036

Inntekt div. tilstelninger 58415 Bank 2801.20.12871 15732

Inntekt turer 0 Sum eiendeler 296785

Momskompensasjon 17872

Frifond 18945 Egenkap. og gjeld:

Kulturmidler 15000 Skyldig fast givertjeneste 4450

Fast givertjeneste 4450 Skyldig kollekt misjon 2178

Renteinntekt 85 Påløpte kostnader 5025

Sum inntekter 280778 Leverandørgjeld 28948

Egenkapital 256184

Utgifter: Sum egenkap. og gjeld 296785

Varekjøp kiosk 72938

Kollekt misjon 2178

Lønn ettåring 20000

Honorar besøkende 21765

Fast givertjeneste menigheten 4450

Utgift lydutstyr 0

Kjøp div. utstyr 9952

Kontorrekvisita 0

Utgift turer 0

Planning Center 3131

Utgift div. tilstelninger 46743

Utgift jobb for ÅH 2337

Notatblokk ÅH 5375

Kurs 10710

Gaver/premier 663

Kontingent Ung 7500

Diverse kostnader 0

Bankgebyr 1895

Sum utgifter 209637

Resultat 71141
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ÅRSRAPPORT TOUCHPOINT LYNGDAL 

Touchpoint Lyngdal (TP) har lagt bak seg et år med store endringer. Andre Martinsen ledet 

arbeidet frem til sommeren. Da reiste han og Lisa videre for nye utfordringer. De har lagt 

ned en stor innsats i oppstarten og videre i de første årene. De brenner for Jesus og har lagt 

et godt grunnlag for TP Lyngdal. Jeg vil benytte muligheten til å takke de for det! Fra 

vårsemesteret må jeg spesielt trekke frem Påskespesial. En fest av et møte hvor alle var 

invitert.   

Da jeg startet som leder av TP i august var det mye utskiftning og vi startet på mange 

områder på nytt. Det har vært fantastisk å oppleve hvordan Gud sender akkurat de rette 

menneskene i rett tid. Teamet har utvidet seg sakte men sikkert utover høsten og vi er i 

januar 2017 tilsammen 35 medarbeidere. Vi har medarbeidersamlinger 2 ganger hvert 

semester hvor vi har undervisning, mat og bygger teamet.  

Styret består av teamledere fra hvert team. I år Richard Fossland (lovsang), Jarl Håkon E. 

Pedersen (møteverter/riggeteam), Jonas Hovden (foto), Hege M. Pedersen (Kafe) og Ingvild 

Foss Forgard (leder) Vi ønsker oss en teamleder for social og det skal også komme inn en 

menighetens representant. 

Kafe, lovsangsteam, foto/media, møteverter og riggeteam. De gjør alle en fantastisk jobb og 

jeg er så takknemlig for å få lede denne gjengen.  Det beste er å se at deres drivkraft er å 

lede andre til Jesus. De opplever et kall til å tjene og gir virkelig alt. 

Vi har møter annenhver søndag kl 18 med gjennomsnitt på 65 stk på hvert møte. Vi opplever 

at budskapet berører ungdommen. Det er også ungdommer fra bygdene rundt som kommer. 

Vi har forbedere fra menigheten. Bente Vatland, Randi Sangolt og Solveig Høgli er med oss.  

Vi har 4 connectgrupper med til sammen 30 medlemmer. De bruker opplegg fra TP-møtet og 

legger også vekt på det sosiale felleskapet. Her ser vi en stor vekst og det øker jevnlig på med 

flere grupper.  

TP-Social er sosiale samlinger. Aktiviteter, bowling, pizza og spill, Jentekveld og årets 

høydepunkt: «Heim te jul». At 170 ungdommer ville komme til oss på bittelille juleaften, det 

var stas! Vi har startet en tradisjon! Jeg må benytte sjansen til å takke alle som hjelper oss å 

lage mat, både gjennom året og på Heim te jul, vi er veldig takknemlige for det du bidrar 

med. 

TP sin visjon er: «Å nå mennesker som er borte fra Gud og menighet, og gjøre dem til 

etterfølgere av Jesus.»      

Vi ønsker å se unge mennesker bli frelst, disippelgjøre, og skape en sosial ramme som er 

trygg og inkluderende. Tusen takk for all god støtte fra menigheten og gode kollegaer. Tusen 

takk for forbønn. 

Ingvild Foss Forgard 
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Regnskap Touchpoint pr. 31.12.2016
Resultat: Balanse:

Inntekter: Eiendeler:

Gaveinntekter 80057 Tilgode terminal 13825

Gave Redd Barna 7544 Andre kortsiktige fordringer 11000

Medlemsskap 3700 Bank 2801.37.47480 20220

Div. tilstelninger 5960 Sum eiendeler 45045

Turer 16500

Frifond 4913 Egenkap. og gjeld:

Renteinntekt 20 Påløpte kostnader 16155

Sum inntekter 118694 Egenkapital 28890

Sum egenkap. og gjeld 45045

Utgifter:

Varekjøp til kafè 4622

Honorar besøkende 10250

Sendt Touchpoint 10477

Sendt Redd Barna 7544

Div. utstyr 12945

Kontorrekvisita 1523

Church Fuel 1596

NRK avgift 2835

Spotify 396

Div. tilstelninger 36795

Turer 20242

Bibler 5270

Vianett 3759

Dropbox 676

Facebook reklame 2804

Reklameprodukter 10730

Bankgebyr 1360

Sum utgifter 133824

Resultat -15130
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ÅRSRAPORT FOR ALLE SAMMEN GUDSTJENESTENE VÅREN OG HØSTEN 2016 

På våren 2016 hadde vi to gudstjenester: 

14.februar: 

Tema denne søndagen var «Bønn». Barne- pastor Elin Myra talte over temaet. Nordis laga en film om bønn. Det ble 

filma over tre ulike bønne-situasjoner. Vi fikk oppleve en god natt bønn, bønn ved frokost bordet og ungdommer 

som ber. 

Vi hadde konkurranse. Ungdoms koret og Solstrålan sang. 

Det ble gikk mulighet for forbønn etterpå gudstjeneste. 

Det var mat servering: lapskaus. 

Det kom mellom 160-200 stk.  

29.mai: 

Tema denne søndagen var «Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke». Det var barnearbeider Tove Edvardsen fra 

Porsgrunn misjonsmneighet som kom og talte over temaet. Vi hadde et drama stykke som ble fremført, «Trust fall». 

Det handlet om å stole på Gud. 

Vi hadde konkurranse. Ungdommens lovsangs team og Glad sang var med å sang. 

Matservering denne søndagen var lapskaus. 

Det kom ca. 200 stk. 

På høsten hadde vi to gudstjenester: 

25. september: 

Dagens tema var: «Vennskap». Det var Martin Morfjord i fra Farsund misjonsmneighet som talte over temaet. 

Ungdomskoret og Solstrålan var med og sang.  

Matservering denne søndagen var pølser i brød. 

 Det kom 243 stk. på gudstjeneste. 

13.november: 

Dagenes tema var «Jesus elsker de små ting». Aleksander Gundersen fra Stavanger misjonsmneighet talte over dette 

temaet. 

Ungdommens lovsangs team og Glad sang var med å sang. Vi hadde et drama stykke med tittelen «Små ting». Det 

handlet om å se Gud gjennom de små tingene i hverdagen. 

Matserveringen var pølser i brød. Det kom ca. 220 stk. på denne gudstjenesten. 

Verdier som vi har for arbeidet: 

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

De som er med i teamet: Anne Lill Aas, Christina Salvesen, Andreas Vatland, Andreas Omland, Martin Kragholm, 

Nordis og Tor-Sigurd Tuen.      

                                                             På vegne av Alle sammen team, Nordis Tuen.    
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ÅRSRAPPORT ”VEIEN TIL BETLEHEM” 2016 

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 vær alle dagene, og en 

himmel så nydelig vakker kveld etter kveld. Det hele føltes nærmest uvirkelig.   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 10 år nå , og jubileumsåret må vel sies å ha vært tidenes beste år 

på alle fronter. Billettene ble solgt hver og en, mange ble dessverre avvist da det var helt 

fullt. Julemarkedet har aldri vært så bugnende og flott.  Cafeen leverte et utvalg som 

begeistret alle .Selve spillet gikk strålende. Lite feil og bra driv gjorde at vi vel kan si at «det 

gikk på skinner» . Dette er bare  sååååå inspirerende å være med på.  

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 stallscenen fornyet. Ny stall på plass, og Ebbes 

selvlagde sauer satte en ekstra levende og fin ramme rundt selve høydepunktet-frelserens 

fødsel. Bosti-den lille hesten fra Eiken, stod så fredelig i stallen og tygde på høy. Det hele ble 

en himmelsk opplevelse av fred og harmoni og glede. Ny stall gav definitivt spillet et løft.   

For 2017 har vi valgt å ta en ekstra forestilling. Vi kjører 2 forestillinger søndagen etter 

øvelseslørdag. Vi kutter ut nattforestillingen Fredag Kl 21:00. Vi setter også ned antall 

deltakere fra 170 til 150 for å gi publikum en bedre opplevelse, men med 14 forestillinger 

blir totalt antall billetter det samme.  
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Porten inn i Betlehem må fornyes pga slitasje. Dette gjelder etterhvert også en del av de 

øvrige kulisser, så det blir dette det konsentreres seg om i 2017. Ingen nye kulisser lages, og 

spillet blir som i 2016-cirka…Det jobbes allikevel med spennende prosjekter via Droner og 

høye lifter, dere får følge med og se hva som skjer…. 

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. 

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.  Resultatet 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. Mange i 

menigheten, også bibelgrupper el tok utfordringen med å levere salgsvarer til markedet. 

Dette ble et flott resultat.  

Overskuddet i 2016 ble REKORDSTORT, og ca 100.000.- over budsjett. Dette er vi meget 

stolte av. 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. Under Takkfesten 25.1.2017, kom hele 220 mennesker. Det var sprudlende og god 

stemning, og det er INGENTING som tyder på at prosjektet har slitasje. Vi ser 5 år fram og er 

inspirerete og med godt mot. 

I 2017 supplerers VTB styret med 2 flotte personer. Heidi Åmland og Christina salvesen blir 

med i gjengen vår. Velkommen-dette blir kanonbra.  

 

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.  
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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. 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 dette gir alle en 

spesiell opplevelse. Vi ser på dette som et kvalitetstrekk på prosjektet. Dersom folk kjeder 

seg, så snakkes det mer. Våre fakkelbærere gjør en viktig og meget solid jobb. Lyngdal 

trenger dette, og kvitterte med å gi oss hele 25000 kroner vi ikke engang hadde spurt om. 

Dette ble overlevert av selveste ordføreren under en VTB gudstjeneste. Snakk om opptur. 

Folket trenger fokus på julas egentlige innhold. Dette er en ypperlig måte å drive en 

kombinasjon av misjon og evangelisering på.Vi viser at ved at Jesus kommer til vår jord, blir 

verden ny. Alle har blitt gitt en gave, vi presenterer Jesus som han som kan bli alles frelser og 

beste venn.  

 Einar Foss Kvavik 
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ÅRSRAPPORT FRA JULEMARKEDET 

 
Vi har vært tre damer som har møttes annenhver torsdag i kirka i fjor høst for å 

lage ting til julemarkedet. På slutten av året ble Silje Kvinlaug og Siv Bulæg med 

så det er vi veldig takknemlig for 

Det begrenser seg jo hva vi kan rekke å lage, så vi er avhengig av flere. 

Oppfordring ble gitt til alle bibelgrupper i menigheten om de kunne bruke en av 

kveldene til å lage noe til julemarkedet. Så tusen takk til dere som bidro med 

peppernøtter, skjærebrett, kranser og brente mandler også en stor takk til 

dere som har bakt og strikket/heklet Håper dere vil bidra med noe også til 

årets julemarked Takk også for den flotte vogga vi fikk som mange kjøpte 

lodd på. En heldig vinner ble trukket den siste kvelden. Takk for fire store 

fuglehus 

Vi syns vi fikk satt opp et fint julemarked og er godt fornøyd med resultatet. 

Vi solgte for nærmere 39000,- Har ikke hatt mye utgifter på det vi har lagt. 

Hjemmebakt og småkaker selger alltid godt, så det hadde vært bra om vi kunne 

fått mer av det til årets julemarked.  

Vi kommer til å møtes annenhver torsdag framover snart så da er du hjertelig 

velkommen om du har lyst å være med å lage så har vi alltid noe godt å 

spise.. 

Julemarked gjengen: Ingunn Opsahl, Monica Gujord, Gunn Karina Andersen, 

Silje Kvinlaug Pettersen, Siv Bulæg. 

Mvh Ingunn Opsahl 

 

40



Årsrapport for misjonsrådet 2016 
 
Medlemmer: Arnold Seglem, Mona Skjørli, Javier Feliu, Brit Fjelldal, Karl Igland og Lisa 
W. Omland 
 
I 2016 har vi hatt 5 gudstjenester der jeg har fått lov til å dele informasjon om noen av 
de prosjektene vi støtter. Dette har blitt gjort gjennom bilder, tekst, fortelling og film. Vi 
håper at det har vært med på å synliggjøre for dere hva vi som menighet gir til. 
 
På våren arrangerte vi et kveldsmøte der Saleem Salash, pastor i Nasareth kom og talte. 
Det var spennende og inspirerende å høre hans personlige historie, og hans arbeid for 
evangeliets framgang. 
 
Dette året har vi også fått være med å velsigne andre med penger til forskjellige 
prosjekter. Dette var midler det spesifikt måtte søkes om, under ”frie midler”. Vi har fått 
være med å gi til bl.a. ”Håp for alle” ved Vidar Abrahamsen, støtte til misjonstur for Jonas 
Vatland, Oddrun Bulæg som jobber i Ungdom i Oppdrag, Link Child fondation, Saleem 
Salash, Levende vann og Godhetsdagen. 
 
Vi ønsker fortsatt å ha sterkt fokus på Colombia og Romania som misjonsland også i 
tiden framover. Fortsatt holder vi drømmen om en misjonstur til Romania høyt oppe. Og 
med Eilif Tveit på lag ser vi at drømmen kan begynne å virkeliggjøres ;-)  
Ønsker du å være med i planlegging for misjonstur i 2018, er du velkommen til å ta 
kontakt! 
 
Takk for din forbønn og støtte til våre misjonærer og prosjekter! 
 
 

Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste 
inn grøden hans. Gå av sted! Jeg sender dere som lam blant ulver. Luk 10:2-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
For misjonsrådet 
 
Lisa Wågø Omland 
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Forslag til misjonsbudsjett 2017
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Prosjekt 1: Colombia
Misjonærer Therese og Halvard Olsen (nr: 7195)

Prosjekt 2: Romania

Barnefond i Romania (nr: 8682)

Menighetsplanting i Calarasi (nr: 4880)

Prosjekt 3: Norge
Misjonskirken UNG (nr: 3001)

Sentrale Misjonskirken Norge prosjekter totalt

Prosjekt 4: Frie midler

Godhetsdagen

Diakonalt lokalt arbeid

Frittstående, midler det kan søkes om

Frie midler totalt

Total sum 2017 420000
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VALG - LYNGDAL MISJONSMENIGHET 2017 

Menighetens Lederskap: 

Består av 6 personer valgt for 3 år: 

På valg 2017 Valgt 2016 Valgt 2015 

Ingunn Skretting Vidar Lillelid Gordon Møskeland 

Karl Igland Tor-Sigurd Tuen Lise Nøkland* 

*Lise Nøkland er på valg 1. år for å erstatte Malene Foss

Leder av Lederskapet 
Velges for 1 år. 

På valg 2017 

Guttorm Høgli 

Omsorgsutvalget 

Leder: Thore Tellefsen Ansatt 

På valg 2017 Valgt 2016 Valgt 2015 

Bente Thomsen Tone Løland Tove Skurve 

Einar Kvavik Randi Sangolt Tor Ole Rønning 

Ungdomsstyret 

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

På valg 2017 Valgt 2016 

? Sveinung Forgard 

Leder:? 

Styremedlemmer:Tobias Mersland,Margit Omestad,Petter Bye og Ingrid 

Kvinen 

Touchpoint 

1 representant velges hvert år 

På valg 2017 

 Leder / Ansatt: Ingvild Foss Forgard. 

Jonas Hovden, Hege Pedersen, Jarl Håkon Egeli Pedersen og Richard Fossland 
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Valgkomite 

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

På valg 2017 Valgt 2016 

Lena Kvavik 

Arleen Hystad 

Misjonsutvalget 

Lisa Omland(leder), Arnold Seglem, Mona Skjørli, Javier Feliu 

TJENESTER 

I 

LYNGDAL MISJONSMENIGHET  2017 

Gudstjeneste 

Leder  

 Jim Foss, ansatt hovedpastor, Ingvild Foss Forgard, Jan Terje Rottem 

Møteledere 

Lena Kvavik (leder), Heidi Åmland, Lisa Omland, Ingunn Skretting, Guttorm 

Høgli, Nordis Tuen og Oddbjørg Røssland 

Lovsang 

Ole Georg Galteland m/team, Vegard Tellefsen m/team, Stanley Bye m/team, 

Are Åmland m/team (ansvar, lovsang ungdom) 

Møteverter 

Magne Drageland (leder), Gunn Reme Benestvedt, Arne Skurve, Stephan 

Samuelsen, Elisabeth Samuelsen, Odd Kjell Skjørli, Kjell Magne Larsen, Petter 

Bye, John F Sipayung, Anita Knutsen, Malin Jerstad, Torunn Bulæg, Bård 

Melvin Bulæg, Trine Andreassen, Bente Persson, Tove Skurve, Tina Spilde, 

Asbjørn Gysland, Mette Ødegård, Monica Egeland og Ruth Anne Andreassen. 

Reserve: Knut Benestvedt og Alfred Steinsland 

Nattverdkomite 

Bernt Ivar Jakobsen (kontaktperson), Karl Petter Kristensen, Grete Rønning, 

Arnold Seglem, Inger Marie Stensland, Petter Røssland, Marianne Møskeland 

og Kurt Leksbø 

Forbedere 

Ronny Tomren, Annlaug Dragland, Magne Dragland, Karl Henry Aslaksen,  

Anita Johannesen, Arild Omestad, Målfrid Øverland, Tone Løland, Gunn Reme 

Benestvedt og Roy Landøy 
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Lyd/lys/bilde 

Kristian Fredrik Kristensen (leder), Philip Vatland (Ansvarlig lyd), Kristian 

Frøitland, Daniel Kvavik, Thomas Nøkland, Kristian Stuestøl, Stig Jerstad, 

Ariel Fåland, Tobias Mersland, Knut Andreas Foss, Tomas Jerstad og 

Aleksander Gorgescu. 

Reserve: Stanley Bye 

Huskomite 

Sveinung Forgard(leder), Kurt Ødegård(leder), Oddvar Hobbesland, Stig 

Jerstad, Pål Olsen, Svein Herdal, Stein Ivar Skretting, Ingunn Opsahl, Ronny 

Tomren, Karina Hobbesland, Matthijs Lokhorst 

Revisor 
Ekstern revisor fra B.D.O 

Husgrupper 

Kontaktpersoner: Arleen Hystad/Reidun Feliu 

Barne og familie arbeid 

Leder: Åse Marie Galteland Ansatt 

Formiddagstreff: 

Bente Vatland, Ingunn Opsahl, Sissel Bye, Målfrid Øverland, Mette Biktjørn, 

Malene Foss 

Søndagsskolen 

Team A: 

Ruth Hoveland, Åse Marie Galteland, Ida Frøytland, Martine Ellingsgård, Siv Opsal, 

Rune B. Lian, Irene/ Kjell Magne Larsen, Karl Fredrik Ødegård, Oddvar Skårland. 

Team B: 

Caroline Skårdal, Belen Pallas, Kristina Lillebø, Lena Danielsen, Vidar Lillelid, 

Rebekka Jakobsen, Veronica Omestad, Thomas Gundersen.  

Team C: 

Ida Synøve Lohne, Elena Falkum, Amina Falkum, Benedicte Stuestøl, Geir 

Falkum, Eli Skurve, Kalle Mersland og Anette Seland  

Kasserer/regnskap: Karina H. Hobbesland. 
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Hobbygruppa: 

Våren 2017: 

Leder; Ingunn Opsahl, Trine H. Andreassen, Silje Kvinlaug, Anders Søyland, 

Anne Britt Skarpeid, Bente Vatland, Gunn Karina Andersen, Stanley Pettersen, 

Høsten 2017  

Leder: ?  
Anders Søyland, Stanley Pettersen, Gunn Karina Andersen, Bente Vatland, 

Mette Biktjørn, Silje Kvinlaug. 

Reserve: Siw Diana Karlsen 

Maxi: 

Våren 2017 

Ebbe Sørensen, Jon Nygård, Harald Opsahl(leder), John Sipayung, Petter Bye, 

Mats Remi Rom,  

Høsten 2017   

Ebbe Sørensen, Arild Omestad, Jon Nygård, John Sipayung, Petter Bye, Mats 

Remi Rom, Stig Jerstad og Elise Leksbø. Resesrve: Ruth Hoveland 

Solstrålan: 

Våren 2017: 

Dirigent Ingvild Foss Forgard, Siv M. Opsal, Irene Hommeland Larsen, Ingunn 

Sandal, Ida Lohne, Marthe Foss Forgard 

Høsten 2017:       

Leder: Ida Lohne, Dirigent Ingvild Foss Forgard, 

Irene Hommeland Larsen, Marthe Foss Forgard,  

Glad Sang: 

Våren 2017: 

Dirigent: Lena Foss, Anita Stedal, Leder, Irene Holmen Aune, Anna Zoe Foss, 

 Torkel Hoveland (tekniker) 

Høsten 2017: 

Dirigent: Lena Foss, Irene Holmen Aune, Leder 

Torkel Hoveland (tekniker) 
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Mandagsmiddag: 

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

Tone Løland, Anne Kari Knutsen, Anne Kath E Nyquist, Monica Gujord, 

Gladys Vimme, Oddbjørg Bulæg, Kirsten Jakobsen, Inger Marie Stensland og 

Liv Halvorsen 

Ryddegutter: Olav Naglestad og Kåre Nilsen 

Alle Sammen 
Nordis Tuen (leder), Martin Kragholøm, Christina Salvesen,  

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

Ungdomsarbeid 

Tentro;  

Leder Markus Kvavik 

Stephen Samuelsen, Randi Sangolt, Solveig Høgli 

Ine Åmland,  

Åpent Hus 

Teamledere: Martine T.Kragholm, Mats Remi Rom, Malin Jerstad, Petter Bye, 

Tobias Mersland, Philip Vatland og Are Åmland 

Uk Glorius 

Voksenledere: 

Stanley Bye, Wenche Lillelid Sinnes og Kjersti Søyland 

Kasserer:  

Arnhild Hægeland 

Connect (husgrupper for ungdom) 

Ansvar: Markus Kvavik 

Alpha/ Beta/ Samliv 

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, Heidi Åmland og Christina 

Salvesen 

Julemarkedkomite 

Ingunn Opshal(Kontakt), Gunn Karina Andersen, Monica Gujord, Ebbe   

Sørensen 
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Bønnemøte: 

Kontaktpersoner: Annlaug Drageland (leder), Thore Tellefsen, Karl Henry   

Aslaksen, Magne Dragland 

Israelkontakt: 

Tove og Karl Petter Kristensen 

Eldretreffkomite: 

Olav Naglestad 

Møter på Lyngdalsheimen: 

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

Kirsten Jakobsen og Bente Persson. 

Nettredaksjonen: 

 Per Christian Paus og Ebbe Sørensen 

Brannvern leder: 

Knut Benestvedt  

Nye medlemmer komite : 

Arleen Hystad, Einar Kvavik og Jim L. Foss (ansatt) 
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MATLISTE 2017 

A LAGET 
Lena Åkerlund Foss 
Benedicte E Stuestøl 
Lena Skårland 
Benedicte E Stuestøl 
Hilde Møskeland 
Tove kristensen 
Liv Halvorsen 
Mette Ødegård 
Åse Marie Galteland 
Lene Tønnessen 
Målfrid Øverland 
Torill Espeland 
Heidi Åmland 

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

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

D LAGET 
Lena Kvavik 
Randi sangolt 
Bente Persson 
Marianne Møskeland 
Tone Sundnes 
Tove Skurve 
Anita Johannessen 
Hege Nygård 
Kristhild Tomren 
Else Marie Herdal 
Christina Salvesen 
Irene Aune 
Elena Falkum 
Irene Hommeland 
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E LAGET 
Anne Lill Aas 
Oddbjørg Røssland 
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 
Siv Opsal 
Ana Adam 
Trine Andreassen 

F LAGET 
Ingunn Opsahl 
Veronica Omestad 
Siw Diana Karlsen 
Ruth Hovland 
Oddveig Georgescu 
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 

2017 B og D A og C Teamet  sier i fra. 

2018 F og C B og E Teamet sier i fra.  

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

ÅRSFESTEN:  Beregn mat til ca 150-200. Et lag tar med smørbrød og et lag tar med kake.  Stående 

buffet i kafeen. Koke kaffe. Et lag ordner til og et lag rydder. 

SAMLINGSFESTEN:  Alle tar med et fat med smørbrød og ei kake.  Sett ut ekstra bord og stoler i 

kafeen. Det ene laget ordner til og det andre laget rydder etterpå. Papir duker og enkel pynt på 

bordene. Koke kaffe. 

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. Alle sammen møte er 2 ganger hvert halvår. 

MENIGHETSMØTE/KVELD:  Et av lagene blir spurt om å ha med mat.  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  2017  

Uke 5, 20, 39, 2(2018) 
Ingunn og Sten Ivar Skretting 
Gunn Mette Andalsvik 
 Inger Lise Frøitland 
Ingelin og Stig Jerstad 
Oddveig og Alex Georgescu 

Uke 13, 31, 47 
Elisabeth og Stephen Samuelsen 
Mona og Odd Kjell Skjørli 
Wendy og Jan Terje Rottem 
Åse og Arnold Seglem 
Lisa og Andreas Omland 

Uke 6, 21, 40, 3(2018) 
Anne Britt og Torbjørn Skarpeid 
Randi og Tor Sverre Sangolt 
Kristhild og Ronny Tomren 
Torill Espeland 
Lena og Oddvar Skårland 

Uke 14, 33, 48 
Ingunn og Harald Opsahl 
Nordis og Tor Sigurd Tuen 
Veronica og Arild Omestad 
Hege og Jon Nygård 
 

Uke 7, 22, 41, 4(2018) 
Karina og Oddvar Hobbesland 
Gladys Vimme,  Malene Foss 
Elena og Geir Falkum 
Kirsten Byremo 
Anita Stedal       Matthijs Lokhorst 

Uke 15, 34, 49 
Tonje og Kalle Mersland 
Nancy og Roy Landøy 
Siv Kristine Ørseng Skailand 
Marilyn og Per Paus 
Wenche L Sinnes 

Uke 8, 23, 42, 5(2018) 
Bente og Andreas Vatland 
Alfred og Liv Steinsland 
Ebbe Sørensen 
 Tove Skurve, Jenny Glendrange 
Brit Fjelldal, Bente Hovland 

Uke 16, 35, 50 
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 9, 24, 43, 6(2018) 
Hilde og Stanley Møskeland 
Tone og Børge Sundnes 
Anne Linn Sandal, John Sipayoung 
 Siv Opsal, Arne Skurve 
Karl Fredrik Ødegård 

Uke 17, 36, 51 
Bente og Osvald Thomsen  
Linda og Ragnar Ellingsgård  
Anne Lill og Jan Terje Aas 
 Heidi og Vegard Tellefsen   Målfrid Øverland 

Uke 10, 25, 44, 7(2018) 
Bente og Henning Persson 
 Monica Gujord 
Sissel og Stanley Bye 
Guttorm Høgli, Ruth Hovland 
Svein Osmundsen 

Uke 18, 37, 52 
Ingvild og Sveinung Forgard 
Lene Tønnessen   
Oddbjørg og Petter Røssland 
Lise Nøkland, Arleen Hystad 
Ariel Fåland,  

Uke 11, 27, 45, 8(2018) 
Anlaug og Magne Dragland 
Bente og Kai Skårdal 
Torunn og Bård Bulæg 
Merethe og Vidar Lillelid 
Guro Lian Kvamme og Rune Lian Brynestad 

Uke 19, 38, 1(2018) 
Mette og Kurt Ødegård 
Mailin og Karl Igland 
 Irene Litland 
Ole Georg og Åse Marie Galteland 
Benedicte og Kristian Stuestøl 
 

Uke 12, 29, 46 
Gunn og Knut Benestvedt 
Asbjørn Gysland 
Ruth og Kurt Leksbø 
Torhild og Kristian Kristensen 
Einar og Lena Kvavik 

 
 

 

DE ØVERSTE PÅ LAGET SENDER SMS OG MINNER DE ANDRE PÅ 

LAGET OM VASKING. SETT AV I KALENDEREN. KAN DU IKKE 

KOMME MÅ DU BYTTE MED NOEN. 

 

SE REGLER ANG VASKING PÅ NESTE ARK VIKTIG AT DETTE BLIR 

FØLGT!! 
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RETNINGSLINJER ANG VASKING AV KIRKA.  

 

1 GJØRES I HOVEDSAK PÅ LØRDAGER. 

2 VASK OG RYDD ALLE ROM. ALLE SONER MÅ TAS. SETT KRYSS DER DU HAR VASKET. 

3 HALLEN TØRRMOPPES. 

4 FYLL PÅ TØRKEPAPIR, TOALETTPAPIR OG SÅPE. 

5 TØM SØPPEL I ALLE ROM. LEGG I NY POSE I BØTTA. 

6 TA OPPVASK PÅ KJØKKENET. 

7 VASK VINDUENE I GANGA OG DER DET TRENGS. 

8 SETT BORD OG STOLER FINT PÅ PLASS I KAFEEN OG PÅ GRUPPEROM. STOLREKKENE I 

SALEN SKAL FESTES I HVERANDRE OG STÅ BEINT. 

9 SETT I NYE LYS I STAKEN OG GLOBEN HVIS DET TRENGS. 

10 FJERN SØPPEL OG FEI PÅ UTSIDEN. 

11 SE TIL AT VINDUER OG DØRER ER LUKKET. 

12 I SOMMERFERIEN VASKES DET ANNENHVER UKE. 

13 TØM SKITTENT VANN I TOALETTET, IKKE I VASKEN. 

14 VASK MOPPER OG KLUTER HVER FOR SEG I VASKEMASKINEN. MOPPER PÅ 60 GRADER 

OG KLUTER/KOPPEHÅNKLE PÅ 90 GRADER.  

 

ALLE VOKSNE MEDLEMMER AV KIRKA MÅ STÅ PÅ ET VASKELAG, UNNTAK AV DE SOM 

IKKE HAR HELSE TIL DET ELLER ER OVER 67 ÅR.  

 

TAKK FOR AT DU ER MED PÅ Å HOLDE KIRKA VÅR I GOD STAND 
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