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Pastorens årsmelding for 2017 
                                                                               

 
Bibelen er full av bilder som lærer oss hvor kort, midlertidig og forgjengelig livet på jorden  
er i forhold til evigheten som venter. Det brukes ord som et åndepust, en tåke og en røyk 
som forsvinner, for å forklare forskjellene. 
Grunnen til at vi enda er her som menighet er fordi vi står i et evighets oppdrag. Våre daglige 
prioriteringer, små og større valg, øyeblikk som gis til oss har betydning i et evighetsbilde. 
 
Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg i løpet av året som har gått, har hørt noen si at en enkel 
invitasjon, en enkel prat, en oppmuntring, noen gode ord eller en utstrakt hånd i en 
utfordrende situasjon, endret hele situasjonen for et medmenneske og hjalp til et sant, rett 
og godt fokus igjen.  
Våre ord og våre handlinger har enorm kraft og legedom i seg, om vi våger å leve nært, dele 
livet sammen og setter av tiden som trenges til å invitere til relasjon og vennskap.  
 
Vi lever i en tid der det å prestere nesten er blitt viktigere en den vi er som menneske.  
Det ytre presset skrus opp slik at det indre presset øker. Der en før fant glede og 
takknemlighet i de små ting, står en i mange sammenhenger i fare for å aldri bli fornøyd nok. 
Og det en sitter igjen med da, er en følelse av bruk og kast mentalitet.  
En slik kultur ønskes ikke velkommen hos oss.  
 
Menigheten er stedet der alle mennesker, i alle aldre, på sine ulike vandringer skal få senke 
skuldrene vel vitende om at de er verdsatt og høyt elsket for den de er.  
 
I Salme 39.6 skriver David:  ”Se en håndfull levedager har du gitt meg, min levetid er som 
ingenting for deg, hvert menneske er et pust”. 
 
Livet vi har fått er en gave og kun et kort øyeblikk i forhold til evigheten som venter. 
 
Det er også det som er grunnlaget for alt arbeidet som legges ned i menigheten. Om det er 
som barneledere, i ungdomsarbeid eller voksen arbeidet. Om det er i bønn, i husgrupper, 
ved forberedelser eller når praktiske gjøremål skal gjøres, så gir vi oss selv med den vi er og 
det vi kan gi, slik at Gud kan virke gjennom oss til oppmuntring, glede og vekst den korte 
tiden vi er her. 
 
Det å få være en del av det Gud gjør og stå i tjeneste for Ham er virkelig et privilegium. 
 

Hvert eneste år på denne tiden og idet 
årsrapporter skal skrives, er det en tid for 
tilbakeblikk, ettertanke og refleksjon. 2017 
er over og mer en noen gang så føles det 
som om året gikk i rekordfart. Dagene fylles, 
ukene blir til måneder og idet årsmeldingene 
skal skrives igjen, så forstår en at livet og det 
en fyller livet med virkelig er verdifullt. 
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Vi er i dag en menighet med en god stab og mange flotte frivillige som gjør en fantastisk 
innsats. Hver eneste dag i 2017 var det noen i menigheten som valgte å være noe og bety 
noe i Guds Rike, i menigheten og for evigheten, fordi de elsker Jesus, tror på evangeliet og 
tror på menighetens virke områder. 
 
Barn og unge er en skatt. Hver eneste barn er høyt elsket av Gud. Ingen av dem blir oversett 
eller glemt hos Gud. Jesus sier selv:”Guds rike hører slik til”. Vi som menighet får en kort tid 
og øyeblikk der vi kan få lov til å vise og lære de unge den vei de skal gå.  
Takk til alle dere som har vært der for de unge for å lede dem til et sunt og godt Gudsbilde.  
Verdien av dette arbeidet kan ikke måles fullt ut i dag, men det er virkelig godt i Guds øyne. 
 
Vi har i 2017 satt et større fokus på diakoni i menigheten. Vi ser allerede gode og sterke 
signaler på at dette er et nødvendig og viktig arbeid i tiden vi lever i.  
 
Gudstjenesten og Hus felleskap har vært to store satsningsområder de siste årene og de 
henger sammen som hånd i hanske. Det å møtes i den store forsamlingen, for så å dele liv 
sammen i mindre grupper, er ikke bare bra men helt nødvendig for et levende Guds liv, for 
mange. 
 
Jeg er virkelig takknemlig for at vi er en menighet som stadig velger å ha fokus på de nye og 
hvordan vi kan lede dem til et liv med Jesus. I 2017 var det flere som valgte å dele sitt 
vitnesbyrd om deres møte med den levende Jesus. Det griper meg hver eneste gang når en 
ser hvor nær og virkelig Guds kraft til frelse er. 
Måtte det bli mange slike øyeblikk i året som kommer, og la oss huske på å feire godt 
sammen når mulighetene er der. 
 
Gode relasjoner, godt samliv, god dialog og godt misjonsarbeid kommer ikke av seg selv.  
Det må skapes og legges til rette for. Den virkeligheten den enkelte av oss ønsker å ha i 
menigheten, må den enkelte av oss selv være med å skape. Her er vi alle en viktig plass å 
fylle i Guds familie slik at jordsmonnet kan bære Guds vekst. 
 
Takk til alle dere som er i løpet av 2017 har vært en del av Misjonskirken Lyngdal. Takk for all 
forbønn og skaperglede.  
 
Takk til gode kollegaer i staben som gir så mye av seg selv for andre. 
Den dere er, og det dere gjør har stor betydning for mange barn, unge og eldre i menigheten 
og i Lyngdal by. 
 
Takk til menighetens formann og lederskap for kjempeinnsats i 2017. Dere har gjort en stor 
og viktig jobb! 

 
Hoved pastor Jim L. Foss 
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Rapport 2017 
Eilif Tveit 
 
Året har for meg vært et overgangsår fra deltidsstilling inntil jeg gikk inn i full stilling som pastor i 
menigheten fra og med 1.juli. Det har vært spennende og godt å bli en fast del av en stab med så 
mange talenter og kvaliteter, men også sammen med så mange frivillige som gjør en slik fantastisk 
innsats for Guds rike i menigheten og ut i lokalsamfunnet.  
 
Mitt hovedfokus har ligget på det diakonale arbeidet - i og ut ifra menigheten. Det har vært flott å se 
en utvikling på dette feltet. Å få lov til å utarbeide en plan for dette arbeidet har vært et privilegium. 
Mange er i sving og har fått øyne og ører åpnet på en ny måte for mennesker med utfordringer i livet 
– enten det gjelder fattigdom, sykdom eller sosiale utfordringer i familie og livet ellers. Kontaktflaten 
utvider seg stadig slik at vi i dag kommer i kontakt med mange flere mennesker med hjelpebehov 
enn noen gang før – slik vi forstår det. Det at mennesker med reelle behov for støtte og hjelp søker 
kontakt med menigheten på en eller annen måte – det sier meg noe om at vi er på rett vei og at 
tilliten til det vi står for og kan være for andre - vokser. Det skal vi takke Gud for. 
 
Vi skal ikke slå oss til ro – hverken med diakoniplan eller enkelttiltak. Kan vi likevel gjøre en forskjell i 
enkeltmenneskers liv – da gjør vi Jesu gjerninger fortsatt – i den tid vi lever og som han har gitt oss 
ansvar for. Samtale, terapi, besøk på sykehus, sorgsamtaler, organisering av omsorg - er bare noe av 
det som har fylt min hverdag etter hvert. Som så mye annet av arbeidet i en menighet er dette 
usynlige tjenester som blir gjort i det stille og som ikke nødvendigvis figurerer i statistikker eller 
lesbar økonomi, men som like fullt gjør at vi som menighet til sammen bryr oss om og tar oss av 
mennesker. Her gjør mange mennesker i menigheten en fantastisk innsats. Vi når ikke alle og 
kommer nok aldri til å gjøre det. Det vil alltid være større behov enn vi kan dekke. 
 
I nært samarbeid med hovedpastor Jim har jeg kunne bidratt noe til gudstjenester, ALPHA-arbeid, 
organiseringsarbeid, stabsmøteansvar samt deltakelse og bidrag i lederskaps-møter og andre 
samlinger spesielt rundt det med ledelse, bærekraft og utvikling i tillegg til det diakonale og 
misjonale engasjementet. 
 
Det felleskirkelige arbeid ligger mitt hjerte nær – at vi som menighet kan bety mye på dette området. 
Dette arbeidet er ikke minst viktig å finne den gode retningen på framover – noe jeg gjerne vil bidra 
til. Det felleskirkelige landskapet er i endring. Her har vi fortsatt en viktig rolle å fylle – både å være 
en drivende kraft med vår enhets-visjon om «Guds barns enhet» - og samtidig være en menighet som 
står på Bibelens ord som eneste rettesnor for tro, liv og lære. 
 
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. Menighetens største potensiale ligger etter min mening fortsatt 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 Jesus-disipler i vår tid. 
 
17. januar 2018 
Eilif Tveit 
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Årsbetrakting 2017 av Markus Kvavik, Ungdomspastor 

«Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. Gutter blir trette og slitne, unge menn 
snubler og faller. Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke 

slitne, de går og blir ikke trette.» - Jesaja 40,29-31  

Det er en stor velsignelse å få lov å jobbe som ungdomspastor i Misjonskirken Lyngdal, med så mange 
fantastiske ungdommer. Våren 2017 startet som vanlig med ei flott lederhelg! Tidlig i januar reiste også 
teamledere og ungdomsstedet på tur for å evaluere ungdomsarbeidet vårt, og snakke om hvordan vi skal klare 
å nå ut til enda flere. (Dette gjorde vi igjen i februar 2018). Vi ser at samfunnet og ungdommene er i endring, og 
vi må gjøre det vi kan for å henge med på denne utviklingen. Vi opplever at vi sliter med å nå ungdomsskolen, 
og at vi mangler frivillige medarbeidere. Disse utfordringene jobber vi med, og jeg er med godt mot for 
fremtiden til ungdomsarbeidet vårt. Jeg tror vi må våge å tenke nytt, og kanskje gi slipp på noe som vi har gjort i 
lang tid. 

Våren 2017 innebar også for min del en periode hvor jeg var ganske sliten, og hadde veldig mye belastning over 
en god periode. I den tiden ble jeg møtt på en helt fantastisk måte av Jim og Guttorm, noe jeg har satt utrolig 
stor pris på. Jeg fikk lov å hvile litt, og kom tilbake med ny giv og motivasjon. Dette var til stor hjelp for meg 
personlig, og i neste omgang arbeidet. Tusen takk!  

I 2017 ble jeg velsignet med å få en god ny samarbeidspartner i Martine Tveit Kragholm, som jobber som 
ungdomsarbeider i 30 % stilling. Hun gjør en fantastisk jobb, og jeg er utrolig glad for det gode samarbeidet og 
vennskapet vi har! I tillegg vil jeg utrette en stor takk til Jan Terje Rottem som gjør en veldig god jobb som leder 
av ungdomsstyret. Jeg er velsignet som har gode folk rundt meg.  

Høsten 2017 var en annerledes høst for min del. Jeg var så heldig å få lov å gifte meg med min kjære Malin i 
august. Vi reiste på en 16 dagers bryllupsreise, som gjorde at jeg ble litt mer borte fra ÅpentHus enn vanlig. 
Men det er godt å se at arbeidet er godt bygget opp, og at ting går veldig bra uten min tilstedeværelse, takk og 
lov! Vi har sett ungdommer bli frelst i 2017 – halleluja! Det er derfor vi er her. Likevel har vi (som nevnt) stått 
ovenfor en del utfordringer som har preget høsten. Midt oppi alt har vi ca. 75 frivillige medarbeidere som gjør 
en helt fantastisk jobb. TUSEN TAKK til hver enkelt av dere. Uten dere hadde det ikke vært noe ÅpentHus!  

Jeg er veldig takknemlig for Misjonskirken Lyngdal. 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 Malin, tjenesten og ungdomsarbeidet! Tusen takk til alle i staben, for gode 
samtaler og godt fellesskap. Tusen takk Jesus, for din nåde, din grenseløse kjærlighet, og for at du kan bruke 
ufullkomne mennesker som meg.  

Helt til slutt; I januar ble det offisielt at jeg er inne i mitt siste år som ungdomspastor i Misjonskirken Lyngdal. 
Jeg vil i den anledning få lov å takke for noen helt fantastiske år. Misjonskirka har formet meg, min tro og min 
tjeneste mer enn dere aner. Det finnes ikke ord for å beskrive hvor takknemlig jeg er for årene jeg har hatt i 
menigheten. Tusen takk for at dere har stått bak meg i den tiden jeg har vært ansatt. Tusen takk at dere ga en 
17 åring tillit til å jobbe i menighet. Jeg er evig takknemlig. 

Markus Kvavik 
Ungdomspastor 
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Barnelederens årsrapport 2017 

" Lær den unge den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel."  
Ordspråkene 22,6 

 

Når jeg ser tilbake på året 2017 ser jeg et barnearbeidet som har fungert bra, men også et 

barnearbeid i endring, med et STERKT behov for nye ledere. Vi har mange ledere som har vært 

med i flere år, og vi opplever at det er vanskelig å rekruttere nye ledere når noen slutter. Dette 

gjør at vi i samtlige undergrupper må spørre oss hvor går veien videre?  

Barnearbeidet er en veldig viktig del av menigheten vår, barnearbeidet representere den nye 

generasjon menighet, og hva gjør vi uten den?  

Mitt ønske for 2018 er at alle vi som er Misjonskirken Lyngdal kan være med å bety noe for 

barnas fremtid med Jesus. Levende tro handler om å dele troen og gjøre den levede både i 

hjemmet og i menigheten. Her har vi alle et ansvar! Om du er forelder, besteforelder, tante eller 

nabo. Barnearbeidet i menigheten er en fin agenda til akkurat dette. Her kan vi på en naturlig 

måte gjøre troen levede og la barna bli kjent med Jesus – verdens Frelser! Så da er utfordringen 

gitt; tenk deg om og be om at du kan være med å bety noen for den neste generasjon menighet! 

 

Jeg vil takke og heie frem de som har vært hovedlederne og dirigenter i undergruppene/korene i 

barnearbeidet 2017. Harald Opsal og Monica Egeland i Maxi, Ingunn Opsahl i Hobbygruppa, Ida 

Synøve Lohne og Ingvild Forgard i Solstrålan og Anita Stedal, Irene Aune og Lena Foss i Gla sang. 

Sammen med resten av lederne gjør dere en fantastisk jobb!  

 

Jeg har også i 2017 jobbet videre 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 2017 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. Det felles barnemøte kl 18 er populært, og barna gleder seg over budskapet 

om Jesus, karamellene og konkurransene.  

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 det vært 

mellom 7 og 15 mødre + barn hver gang, og det ser 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. Bente er min trofaste hjelper på kjøkkenet, og mer enn en gang disker hun opp med litt 

ekstra i form av muffins, vaffler, kakao, eggerøre osv. 
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Jeg vil også kort nevne to begivenheter som nå er blitt en tradisjon og et felles løft for alle 

undergruppene i barnearbeidet.  

Søndag 11. juni arrangerte vi SUPERsøndag der vi samlet ca 400 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. Alle lederne i barnearbeidet var i sving, og vi så igjen at når vi jobber 

sammen mot noe får vi til store ting! Tusen takk til alle dere som var med å bidro på denne flotte 

dagen - ungdom, voksne og eldre!   

  

Mandag 11. desember arrangerte vi juletrefest for hele barnearbeidet. Da samlet vi over 200 

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

Vikse talte, og til og med julenissen dukket opp med godteri utpå kvelden. Igjen er lederne i 

barnearbeidet sammen om et arrangement som fungerer veldig bra! 

 

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

Årsrapport fra Søndagsskolen 2017 
 
Året 2017 har igjen 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! Igjen og igjen kjenner 
vi på 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! 
 
Dette er søndagsskolens ledere team våren 2018 
 
Team A: 

Inger Lise Frøytland, Åse Marie Galteland, Irene Hommeland-Larsen, Ida Frøytland, Martine 

Ellingsgård, Siv Opsal, Rune B. Lian, Mathejs Lockhorst. 

 
 

Team B: 

Caroline Skårdal, Andreas Omland,  Ida Synøve Lohne, Vidar Lillelid, og Thomas Gundersen.  

 

Team C:  

Henriette Brekne, Signe Marie Berntsen, Sara Skurve, Benedicte Stuestøl, 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 
 
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 
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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 ekstra stas på 
denne gruppa, og for at de skal trives på søndagsskolen gjennom hele storskolen.  
Høsten store happening var at søndagsskolen arrangerte Tweens leir på Undeland for akkurat 
for denne gruppa. Det var en stor suksess, med positive ledere og fornøyde og takknemlige barn 
og foreldre. Dette er noe vi har lyst til å gjøre igjen.  
 
Til slutt vil jeg takke alle lederne i søndagsskolen 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 – lederskapet i Misjonskirken Lyngdal

Menighetens lederskap har i 2017 bestått av: 

Ingunn Skretting, Gordon Møskeland, Lise Nøkland, Vidar Lillelid, Karl Igland, Tor Sigurd 

Tuen og Guttorm Høgli (leder). 

2017 har vært et innholdsrikt år med mye vi kan være takknemlige for. Vi har fått se at 

mennesker rundt oss har tatt imot Jesus. Det er et privilegium å få oppleve det og et tegn 

på at vi fungerer som menighet. Mange har tatt nye steg i sin tro, prøvd seg i nye tjenester 

og på ulike måter tatt noen utfordringer. 

2.Kor 5:17 ”Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er 

blitt til.” 

Gudstjenester og andre regelmessige samlinger, Godhetsdagen, Alphakurs har vært 

arrangert gjennom året, sammen med mye annen aktivitet og forskjellige arrangement. 

Kirkebygget vårt er i bruk de fleste dagene av uka, med tidvise utfordringer for å finne 

plass til alle. Det ser vi på som en positiv utfordring, og jobben med å finne gode løsninger 

er igangsatt. I oktober var det nære på at bygget ble oversvømt, hadde det ikke vært for rask 

og iherdig innsats kunne det gått riktig galt. 1cm kan bety mye den ene eller andre veien. 

Lederskapet ønsker å rette en stor takk til alle våre frivillige medarbeidere, staben og 

familiene deres, som gir av sin tid og energi for at vi skal få være en menighet som betyr 

noe i lokalsamfunnet. Vi er heldige som har disse flotte menneskene hos oss, som på hver 

sin måte er med å gjøre menigheten til det den er.  

Det å få tjene vår Herre sammen i fellesskapet er veldig flott, og det gleder oss å se at vi er 

mange som står sammen om nettopp det. 

Thore Tellefsen gikk av fra sin stilling som omsorgspastor i sommer. Vi er takknemlige for det 

han har betydd og fortsatt betyr for menigheten. Hans ungdommelige tanke mikset med 

livsvisdom er verdifull. 

Martine T. Kragholm ble ansatt i 30% som ungdomsarbeider med ansvar for konfirmantene 

og lovsangsarbeidet blant ungdommen. 

Vi ber om Guds velsignelse over det nye året, og alt som ligger foran. 1.Kor 16:13-14 

”Vær våkne, stå fast i troen, være modige og sterke! La alt dere gjør, skje i kjærlighet.”

Medlemstall pr 31.12.2017    Statistikk 2017   

Juridiske medlemmer: 498    Troende dåp: 3     Barnedåp: 6 

Voksne medlemmer i menigheten: 365  Konfirmanter: 18   Vielser: 6                   

        Barnevelsignelser: 5

I løpet av 2017 døde 3 av våre medlemmer, Birgit Olava Jacobsen, John Lillelid og Sigrid 

Paus. Vi lyser fred over deres gode minne.

 

For lederskapet 

Guttorm M Høgli 
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Resultatregnskap 2017 - Misjonskirken Lyngdal
Tekst 2017 2016 Budsjett -17 Avvik

Inntekter:

Driftsinntekter:

Menighetens Drift 2647016 2644807 2946300 -299284

Mandagsmiddag 44970 36900 35000 9970

Alpha 16317 0 30000 -13683

Veien til Betlehem 304173 313335 260000 44173

Menighetsweekend 0 208598 0 0

Formiddagstreff 19522 22216 16000 3522

Tilskudd fra underavdelinger 54376 0 50000 4376

Konfirmantarbeidet 42260 0 0 42260

Tilstelninger 81834 0 0 81834

Omsorgspastor gave 16000 0 0 16000

Kommunalt tilskudd 397461 367077 290000 107461

Momskompensasjon 162392 160851 120000 42392

Leieinntekter 75985 60340 40000 35985

Leieinntekt parkeringsplass 12500 0 0 12500

Renteinntekt 585 573 2000 -1415

Samlivskurs 16620 12600 0 16620

Fra Sparebank 1 0 23578 0 0

Forsikringsoppgjør 0 98814 0 0

Sum driftsinnteket 3892011 3949690 3789300 102711

Misjon:

Ytremisjon/Trosløfte 299713 234490 290000 9713

Misjon VTB 165733 177114 130000 35733

Gave til  pastor Saleem 0 19906 0 0

Sum misjon 465446 431510 420000 45446

0

Sum inntekter 4357457 4381200 4209300 148157

Utgifter:

Misjonsutgifter:

Gave til Colombia 0 22000 0 0

Misjon -299713 -234490 -290000 9713

Gave til pastor Saleem 0 -19906 0 0

Misjon VTB -165733 -177114 -130000 35733

Sum misjonsutgifter -465446 -409510 -420000 45446

Diverse utgifter:

Gave til Colombia 0 -20000 0 0

Menighetsrådgivere -66000 -61756 -66000 0

Nærradiosendinger -3250 -3938 -4000 -750

Vegårtun prosjektet -12000 -12000 -12000 0

Sum diverseutgifter -81250 -97694 -82000 -750

Personalkostnader:

Lønn Pastor -461734 -440169 -453000 8734

Lønn ungdomspastor -246466 -225429 -255000 -8534

Lønn administrasjon -124624 -124644 -129000 -4376

Lønn ungdomsarbeider -67092 -73855 -79000 -11908

Lønn barnearbeider -150504 -150653 -155000 -4496

Lønn Touchpoint -96498 -84580 -95000 1498

Lønn omsorgspastor -48587 -88038 -91000 -42413

Lønn ettåring ungdommen 0 -24000 0 0

Lønn Pastor 2 -402146 -152187 -410000 -7854

Innskuddspensjon -106983 -74150 -94000 12983

Yrkesskadeforsikring -3576 -3105 -3100 476
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Resultatregnskap 2017 - Misjonskirken Lyngdal
Personalkostnader: 2017 2016 Budsjett -17 Avvik

Gruppelivforsikring -4362 -8437 -30000 -25638

Personalulykke fritid -2792 -2380 0 2792

Uførekapital -16051 -13386 0 16051

Honorar predikanter -9625 -21998 -20000 -10375

Påløpne feriepenger -183184 -163627 -200000 -16816

Bilgodtgjørelse -8044 -7186 -15000 -6956

Reise & Diett etter regn. 0 0 -10000 -10000

Arbeidsgiveravgift -242520 -214149 -235000 7520

Arb.giv.avg. pål. feriep. -27032 -23071 -28200 -1168

Refusjon av sykepenger 78765 2638 0 -78765

Kurs pastorene -37274 -25266 -35000 2274

Lederkonferanse/ledertrening 0 -3500 -15000 -15000

Gave omsorgspastor 0 24000 0 0

Fra ungdommen vedr. ettåring 0 20000 0 0

Sum personalkostnader -2160329 -1877172 -2352300 -191971

Driftskostnader:

Avskrivning på bygninger -290000 -290000 -290000 0

Lys, varme -95208 -101928 -85000 10208

Kommunale Avgifter -11422 -10663 -12000 -578

Inventar -68608 -81189 -35000 33608

Lydanlegg -12217 -67418 -40000 -27783

Drift nettside -514 -3088 0 514

Alpha -27420 -16986 -30000 -2580

Veien til Betlehem -138440 -136221 -130000 8440

Husleie ettåring 0 -33000 0 0

Støtte husleie ettåring 0 47700 0 0

Lydanlegg lillesal 0 -99038 0 0

Revisjon 0 0 -15000 -15000

Reparasjoner og vedlikehold -46081 -112616 -80000 -33920

Parkeringsplass -239557 0 0 239557

Mandagsmiddag -26028 -18757 -35000 -8972

Formiddagstreff -19285 -15244 -16000 3285

Barne/Ungdomsarbeide -830 -1823 -5000 -4171

Konfirmantarbeidet -47282 3306 -20000 27282

Årskonferanse/møte 0 -17217 0 0

Menighetstur 0 -224322 0 0

Kontorrekvisita/Ukehilsen -3668 -13149 -10000 -6332

Kopinor -4892 -4598 -5000 -108

Telefon/Porto/Internett -63938 -58855 -50000 13938

Annonser -26299 -26596 -30000 -3701

Gaver -4400 -3212 -5000 -600

Forsikring -72250 -69261 -70000 2250

Kollektiv ulykkesforsikring -6666 -6485 -7000 -334

Driftsutg. Kirken -185753 -178113 -100000 85753

Tilstelninger -89650 -53408 -50000 39650

Blomster -11536 -8824 -10000 1536

Bankgebyrer -26014 -18111 -20000 6014

Renteutgifter -127370 -142751 -200000 -72630

Diverse Utgifter -1100 -483 -5000 -3900

Utgift vedr. flom -1000 -3775 0 1000

Sumd driftskostnader -1647428 -1766123 -1355000 292428

Sum kostander -4354452 -4150498 -4209300 145152

Resultat 3004 230701
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Balanse 2017 - Misjonskirken Lyngdal

Tekst: Pr. 31.12.2017

Eiendeler:

Misjonskirken 8429034

Kundefordringer 34704

Tilgode arrangement 1300

Forskudd lønn 218

Tilgode Frifond Formiddagstreff 9866

Aksjer Vegårtun A/S 6000

Bank drift 3085.30.03154 788151

BankTrosløfte 3085.30.05629 24155

Bank Høyrente 3085.65.08257 11941

Bank skattetrekk 3085.13.00534 67051

Bank Vipps 1503.77.13985 46183

Bank Skattefrie gaver 2801.03.25716 906669

Sum eiendler 10325273

Gjeld og egenkapital:

Egenkapital -4661530

Lån 2801.93.60344 -4672566

Skyldig Misjon -155356

Skyldig VTB misjon -165733

Skyldig Ungdommen -5855

Skyldig Solstrålan -700

Skyldig Touchpoint -8091

Skyldig rente -13140

Leverandørgjeld -295002

Skattetrekk -67051

Skyldig arbeidsgiveravgift -58447

Arb.giv.avg. pål. feriep. -29335

Skyldig lønn -748

Skyldig feriepenger -191718

Sum gjeld og egenkapital -10325273
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Budsjett 2018 - Misjonskirken Lyngdal
Tekst 2017 Budsjett -17 Budsjett -18

Inntekter:

Driftsinntekter:

Menighetens Drift 2647016 2946300 2942050

Mandagsmiddag 44970 35000 35000

Alpha 16317 30000 30000

Veien til Betlehem 304173 260000 260000

Menighetsweekend 0 0 0

Formiddagstreff 19522 16000 16000

Tilskudd fra underavdelinger 54376 50000 50000

Konfirmantarbeidet 42260 0 20000

Tilstelninger 81834 0 20000

Omsorgspastor gave 16000 0 0

Kommunalt tilskudd 397461 290000 350000

Momskompensasjon 162392 120000 150000

Leieinntekter 75985 40000 50000

Leieinntekt parkeringsplass 12500 0 50000

Renteinntekt 585 2000 2000

Samlivskurs 16620 0 0

Sum driftsinnteket 3892011 3789300 3975050

Misjon:

Ytremisjon/Trosløfte 299713 290000 320000

Misjon VTB 165733 130000 130000

Sum misjon 465446 420000 450000

Sum inntekter 4357457 4209300 4425050

Utgifter:

Misjonsutgifter:

Misjon -299713 -290000 -260000

Misjon VTB -165733 -130000 -130000

Diakoni 0 0 -60000

Sum misjonsutgifter -465446 -420000 -450000

Diverse utgifter:

Menighetsrådgivere -66000 -66000 -68400

Nærradiosendinger -3250 -4000 -4000

Vegårtun prosjektet -12000 -12000 -12000

Sum diverseutgifter -81250 -82000 -84400

Personalkostnader:

Lønn Pastor -461734 -453000 -467000

Lønn ungdomspastor -246466 -255000 -260000

Lønn administrasjon -124624 -129000 -128000

Lønn ungdomsarbeider -67092 -79000 -82000

Lønn barnearbeider -150504 -155000 -163500

Lønn Touchpoint -96498 -95000 -98000

Lønn omsorgspastor -48587 -91000 0

Lønn Pastor 2 -402146 -410000 -456000

Innskuddspensjon -106983 -94000 -140000

Yrkesskadeforsikring -3576 -3100 -3850

Gruppelivforsikring -4362 -30000 -16400

Personalulykke fritid -2792 0 -2700

Uførekapital -16051 0 -16900

Honorar predikanter -9625 -20000 -20000

Påløpne feriepenger -183184 -200000 -200000

Bilgodtgjørelse -8044 -15000 -15000
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Budsjett 2018 - Misjonskirken Lyngdal
Personalkostnader: 2017 Budjsett -17 Budjsett -18

Reise & Diett etter regn. 0 -10000 -10000

Arbeidsgiveravgift -242520 -235000 -250000

Arb.giv.avg. pål. feriep. -27032 -28200 -28500

Refusjon av sykepenger 78765 0 0

Kurs -37274 -35000 -55000

Lederkonferanse/ledertrening 0 -15000 -30000

Sum personalkostnader -2160329 -2352300 -2442850

Driftskostnader:

Avskrivning på bygninger -290000 -290000 -290000

Lys, varme -95208 -85000 -95000

Kommunale Avgifter -11422 -12000 -13000

Inventar -68608 -35000 -40000

Lydanlegg -12217 -40000 -40000

Drift nettside -514 0 -1500

Alpha -27420 -30000 -30000

Veien til Betlehem -138440 -130000 -130000

Revisjon 0 -15000 -15000

Reparasjoner og vedlikehold -46081 -80000 -30000

Huskomiteen 0 0 -50000

Parkeringsplass -239557 0 -20000

Mandagsmiddag -26028 -35000 -35000

Formiddagstreff -19285 -16000 -16000

Barne/Ungdomsarbeide -830 -5000 -5000

Konfirmantarbeidet -47282 -20000 -20000

Kontorrekvisita/Ukehilsen -3668 -10000 -10000

Kopinor -4892 -5000 -5000

Telefon/Porto/Internett -63938 -50000 -60000

Annonser -26299 -30000 -25000

Gaver -4400 -5000 -5000

Forsikring -72250 -70000 -76000

Kollektiv ulykkesforsikring -6666 -7000 -6800

Driftsutg. Kirken -185753 -100000 0

Driftsutg. Diverse 0 0 -5000

NRK avg. 0 0 -12000

Renovasjon 0 0 -22000

Data/datalisenser 0 0 -37000

Forbruksmateriell 0 0 -27000

Rengjøring 0 0 -10000

Bankterminal, gebyrer etc. 0 0 -9500

Kopimaksin, leie + drift 0 0 -20000

SMS tjeneste Sendega 0 0 -5000

Solidus, skattefrie gaver, SMS gaver 0 0 -20000

Bibler, bøker 0 0 -10000

Tilstelninger -89650 -50000 -50000

Blomster -11536 -10000 0

Bankgebyrer -26014 -20000 -22000

Renteutgifter -127370 -200000 -175000

Diverse Utgifter -1100 -5000 -5000

Utgift vedr. flom -1000 0 0

Sumd driftskostnader -1647428 -1355000 -1447800

Sum kostander -4354452 -4209300 -4425050

Resultat 3004 0
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Årsrapport fra Omsorgsgruppa 2017 

 

Omsorgsgruppa har etter årsmøtet 2017 bestått av: Tone Løland, Tove Skurve, Bente 

Thomsen, Randi Paus Sangolt, Einar Foss Kvavik og Tor Ole Rønning. 

Thore Tellefsen har ledet gruppa fram til sommeren 2017. Fra og med høsten har Eilif Tveit 

tatt over ansvaret. 

 

Omsorgsgruppa har jevnlig samarbeidet med omsorgspastor/ansvarlig. 

Vi har hatt til 3 samlinger, der vi har fordelt ansvar og utvekslet informasjoner om behovene 

til enhver tid. Omsorgsgruppa har formidlet blomsterhilsninger på åremålsdager og i 

forbindelse med jul da gruppas medlemmer vært rundt med en hilsen fra 

menigheten. Thore Tellefsen har fortsatt sine besøk hos eldre også etter at han gav fra seg 

ansvaret for omsorgsgruppa.  

 

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

ulike måter som ikke nødvendigvis organiseres av gruppa. 

 

Omsorgsgruppas medlemmer har ved ulike anledninger besøkt menighetsmedlemmer 

og andre, som p.g.a. av alder og sviktende helse, ikke har kunnet ta del i menighetens møter 

og samlinger. Omsorgsgruppa har vist omtanke ved medlemmers sykdom og spesielt overfor 

pårørende som har mistet en av sine. 

 

Det er selvsagt ingen aldersgrense for omsorgsarbeidet, likevel ligger nok hovedtyngden av 

fokuset naturlig nok på den eldre delen av menighetens medlemmer. Det vil aldri være mulig 

å fange opp alle behov – og å tilfredsstille dem, men ved at gruppa har et bredest mulig 

kontaktfelt så søkes det å nå flest mulig. Gruppa er likevel avhengig av at det gis signaler om 

spesielle behov slik at de kan bli sett og fulgt opp. Menigheten vokser stadig og da er det 

spesielt viktig at flest mulig deltar i det daglige omsorgsarbeidet som menighetens verdier 

hviler på – med å bære hverandres byrder. En spesiell gruppe kan aldri klare det aleine. 

 

Et tillegg i omsorgsarbeidet i 2017 er opprettelsen av «Samtalerommet». Dette er en gruppe 

på fem personer som står spesielt disponible for samtaler på en noe dypere plan og ved 

spesielle behov. Dette gruppa består av Randi Sangolt, Annlaug Dragland, Marianne Lien 

Tveit, Målfrid Øverland og Helge André Lohne. Kontakt fordeles via gruppas leder - Eilif 

Tveit. 

 

For Omsorgsgruppa 

Eilif Tveit 
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ÅRSRAPPORT SOLSTRÅLAN 

Solstrålan har øvelser annenhver mandag kl 17-18 for barn fra 3-6 år. Vi synger enkle barnesanger, har andakt, lek og 

koser oss med frukt. I høst hadde vi også kveldsmat sammen etter en av øvelsene, det var hyggelig for både barn og 

foreldre. 

Vi har sunget på 5 gudstjenester og på julefesten for barnearbeidet. 

Høstsemesteret samlet vi ca 25 barn hver gang.  Det er FANTASTISK å få synge om Jesus med barna og også bli kjent 

med barna og foreldrene. Vi er takknemlige for at det kommer mange barn som ikke ellers er knyttet til vår menighet.  

Ledere har vært: Marita Kvinlaug, Irene Larsen, Ingvild Foss Forgard (leder/dirigent). Ida Lohne var med våren 17. 

For Solstrålan, Ingvild Foss Forgard 

 

REGNSKAP SOLSTRÅLAN 2017 

RESULTAT  
Inntekter:  
Frifond 5221 

Kontingent 1100 

Renter bank 9 

Sum inntekter 6330 

  

Utgifter:  
Andel bærbart PA system 2653 

Frukt kiwi 84 

Frukt kiwi 96 

Frukt kiwi 178 

Materiell Vivo 98 

Kontingent UNG 1100 

Frukt kiwi 93 

Frukt kiwi 332 
Andel utgifter 
menigheten 1380 

Elkjøp minnepinne 198 

Frukt kiwi 103 

Sum utgifter 6315 

  

Resultat 15 

  

BALANSE  
Eiendeler:  
Bank 34188 

Fordringer 1541 

Sum eiendeler 35729 

  

Gjeld og egenkap:  
Skyldig form.treff 10563 

Egenkapital 25166 

Sum gjeld og egenkap. 35729 
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DRIFTSINNTEKTER 2017

Kollekt 13152,00

Kontingent 11854,00

Kulturmidler/Gaver 5000,00

NmU tilskudd 14713,00

Inntekt Tweens leir 17894,00

62613,00

DRIFTSUTGIFTER

Varer Søndagsskolen Norge/Waldemar 10757,00

Kiwi/Europris 7613,36

Utgifter leir 15000,00 ,

Utgifter bowling 2340,00

Kjøp av inventar 1813,25

Gave Columbia/andre gaver 6000,00

Andel utgift menighet 4943,00

Sum utgifter 48466,61

DRIFTSRESULTAT 14146,39

Renteinntekter/tilbakeføring 24,38

Bankomkostninger -249,00

ÅRSRESULTAT 13921,77

Sum inntekter

Regnskap søndagsskolen 2017
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ÅRSRAPPORT GLA SANG 2017 

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

På øvelsene møter det opp rundt 30-40 barn. Vi ser at  

barn som ellers ikke har tilknytning til menigheten.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 opp med felles 

barnemøte med hobbygruppa og går inn i salen og øver 

etterpå.Årets høydepunkt var nok overnatting i kirka 

med pizza,lek og sang. Og også showtime som alle 

liker.Vi sang også på alle «allesammenmøtene» og eller 

noen gudstjenester.Vi hadde også en mindre avslutning 

før sommeren,men avsluttet med supersøndag i 

juni.Ellers ikke så mye på høsten,men ett par 

opptredener på gudstjenste. Vi hadde stor 

juleavlutning felles med de andre grenene i 

barnearbeidet.Juletregang og besøk av nissen. 

Ledere 2017. Irene Holmen Aune (leder) Lena Å Foss 

(dirigent) Karina Hobbesland (kasserer)Maria Kvavik og 

Siv Opsahl. 
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REGNSKAP GLA SANG 2017

DATO BILAG INN UT SALDO

13841,99

5.1. 1 4800,00 9041,99

10.1. 2 120,00 8921,99

10.3. 3 636,00 8285,99

31.1. 4 5,00 8280,99

31.1. 5 5,00 8275,99

31.1. 6 150,00 8125,99

31.3. 7 5,00 8120,99

3.4. 8 1000,00 9120,99

10.4. 9 786,28 8334,71

29.5. 10 269,70 8065,01

29.5. 11 120,00 7945,01

19.6. 12 3380,00 4565,01

30.4. 13 5,00 4560,01

31.5. 14 10,00 4550,01

30.6. 15 5,00 4545,01

7.8. 16 600,00 3945,01

31.8. 17 3,00 3942,01

2.10. 18 376,00 3566,01

9.10. 19 10270,00 13836,01

14.10. 20 478,50 13357,51

29.11. 21 5000,00 18357,51

12.12. 22 2985,00 15372,51

1.1. 23 4,32 15376,83

31.10. 24 3,00 15373,83

31.10. 25 5,00 15368,83

31.12. 26 5,00 15363,83

15363,83

30116,31 30116,31

Nettgiro

Nettgiro

Nettgiro

Utgående beholdning 31.12.17

Vivo

UNG frifond

Kiwi

Kulturmidler

Europris

Kreditrenter

Andel utgift menighet

Nettgiro

Nettgiro x2

Nettgiro

Gavekort Vivo

Nettgiro

Årsavgift sikkerhetskort

Nettgiro

Kontingent

Kiwi

Kiwi

Kiwi

Inngående beholdning 1/1 - 2017

Buss tur/retur Kilden

Kiwi

Kiwi

Nettgiro

Nettgiro
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Årsrapport fra Maxi 2017  
 
En tirsdag i måneden samles ca 40 barn fra 5.-8. Klasse til Maxi.  
Aktivitetene er svært variable.  
Tur til Gitlevåg med grilling, fisking,natursti med mer.  
Kvs med ridning, pil og bue, klatring med mer.  
Førjulskveld med snekring, baking med mer.  
Felles for samlingene det er andakt og bønn.  
Til dette inviteres forskjellige andaktsholdere, Slik at det blir variasjon. Barna er flinke til å følge med. 
Ellers serveres det mat som medhjelpere kommer med.  
Ledere for Maxi dette året har vært: Petter Bye, Mats Remi Rom, Stig Gjerstad, Malin Nygård, Ole 
Georg Galteland, Åse Marie Galteland og Monica Egeland.  
 
Det er godt samarbeid rundt dette arbeidet. Alle er positive og gjør en god innsats.  
På denne måten får vi være med på å tjene Guds rike. Det er en stor glede.  
 
Lyngdal 21.01.2018 
 
På vegne av Maxi  
 
Monica Egeland  
 

Regnskap for Maxi 2017  
 

Saldo 01.01.2017 28154 

  

Inntekter:  
Kontingent 2017 2600 

Kulturmidler 5000 

Frifond 10472 

Rente inntekt 11 

Sum inntekter 18083 

  

Utgifter:  
Mat 8442 

Aktiviteter 6369 

Bank gebyr 340 

Sum utgifter 15151 

  

Resultat 2932 

  

Saldo 31.12.2017 31086 
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ÅRSRAPPORT FRA HOBBYGRUPPA 
Vi hadde 8 samlinger hvert halvår i fjor. Mellom 50 og 60 barn kom  
på samlingene☺ Vi forandret litt på gruppeinndelingen fra høsten i fjor 
pga mangel på ledere.  Så den største gruppa nå er 1-3 kl jenter som kan være opp 
mot 30 på det meste. Så er det 4-7 kl jenter og der er det mellom 12-20 jenter.  
Guttene blir også delt inn i 1-3 kl og 4-7 kl. De bytter på å være i hallen annenhver 
gang.  Det kommer ikke så mange gutter i forhold til jenter, ca 10 hver gang. 
Noe av det vi lagde i fjor var kalender, muffins, påskepynt, julepynt, snømann,  
foamclay, perling, bilde, ugleknagg, oreokake i kopp for å nevne noe☺ 
4-7 kl. jenter brukte også noen av gangene i høst til å lage noe som ble solgt på 
julemarkedet bl.a til og fra kort og reinsdyrglass med noe godt oppi☺ Men de liker 
best når de kan få det de har lagt med seg hjem☺☺ 
Vi hadde to styremøter i fjor, et for hvert halvår, der vi planla hva som skal lages 
og kjøpes inn. Var også med på supersøndag og juletrefesten. 
Vi fikk 5000 i kulturmidler og 15000 fra UNG. Kontigenten er 100 kr pr barn i 
semesteret. 
Ledere vår 2017: Ingunn Opsahl (hovedleder), Bente Vatland, Anders Søyland, 
Stanley Pettersen, Silje K Pettersen, Trine H Andreassen, Anne Britt Skarpeid, 
Gunn Karina Andersen. 
Ledere høst 2017: Ingunn Opsahl, Bente Vatland, Anders Søyland, Mette Biktjønn, 
Silje K Pettersen, Oddveig Georgescu, Gunn Karina Andersen, Andreas S 
Kristensen. 
 
Ingunn Opsahl 
 
Årsregnskap HOBBYGRUPPA 2017 

 Inntekter Utgifter 

Kontigenter 8 500,10  

UNG Frifond 15 319,00  

Kulturmidler 5 000,00  

Renteinntekter 11,07  

UNG Kontigent  6 100,00 

Varer korga/kjøkken  1 815,07 

Materiell  10 319,73 

Andel av utgifter menigheten  3 263,00 

Bankgebyr  3,00 

Sum 28 830,17 21 500,80 

   

Beholdning 1/1-2017 24 465,60  

Beholdning 31/12-2017  31 794,97 

 53 295,77 53 295,77 
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Regnskap 2017 - UK Glorious

Saldo pr. 01.01.2017 6167

Inntekter:

Kontingent 800

Renteinntekt 2

Sum inntekter 802

Utgifter:

Mat 120

Misjonskirken Ung 5976

Sum utgifter 6096

Resultat -5294

Saldo 31.12.2017 873

UK Glorious ble nedlagt i 2017. Saldo på konto blir overført til menigheten iflg. statutter.
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ÅRSMELDING FOR UNGDOMSARBEIDET 2017. 

I mars gikk jeg inn i en rolle jeg har hatt noen ganger tidligere som leder av ungdomsstyret og det er 

like spennende, interessant å arbeide med ungdommer ☺ 

I løpet av 2017 gikk Margit Omestad og Peter Bye ut av Ungdomsstyret. Jeg ønsker å takke dere for 

den innsatsen dere har gjort igjennom de årene dere satt i styret. 

Ungdomsstyret 2018: 

Tobias Mersland, Ingrid Kvinen, Nikolai Kristensen, Kjetil Fredriksen, Sveinung Forgard, Jan Terje 

Rottem.  

I tillegg møter Ungdomspastor Markus Kvavik.  

Jeg ønsker å takke og skryte av hver enkelt i styret for innsatsen dere har gjort igjennom flere år. 

Tusen takk !  

Vi har igjennom året hatt de vanlige fredagskveldene, kick-off, Lederhelger osv.  

Det som jeg kanskje setter høyest i 2017, var da deler av ungdomsstyret reiste ut med en minibuss på 

16.mai for å treffe ungdom langs gater og strender.

Ønsker å takke noen flotte mødre som serverte ferskt bakverk til oss denne kvelden. Ønsker også å 

takke Rune Stave for gratis lån av buss til dette formålet.

Vi ønsket å være et medmenneske mot ungdommer som var ute på byen, og samt å vise vi hva vi står 

for. Det er utrolig hva mennesker kan prate om når det er fest! 

Vi var blant annet innom Lista flyplass hvor russen hadde sitt arrangement. På Lista serverte vi nybakte 

boller, vann og kaffi til ungdommer som trengte å ta seg en pause. Blant ungdommene der ute gikk vi 

under navnet " Misjonsbussen".  

Noen ganger har vi som menighet behov for å komme oss ut av kirkebygget og treffe mennesker på 

deres banehalvdel.  

Vi er heldige i vår menighet som har et så bra ungdomsarbeid. Ved å besøke andre menigheter, så 

skjønner vi at vi har mye å takke Gud for ☺.  

Samtidig ser styret at det er en del utfordringer i arbeidet vårt for tiden, som vi må ta tak i 2018.  Første 

helga februar i år reiser ungdomsstyret + teamlederne bort for å stake ut en kurs fremover med tanke 

på Åpent Hus. 

Vi hadde rett etter nyttår en lederhelg hvor vi satte fokus på ; Hvordan skal vi være kirke i Lyngdal i 

dag?  Det ble gode og friske diskusjoner med fokus på å være relevant i 2018.  

Hver fredagskveld gjør våre medarbeidere, ungdommer og voksne en kjempeinnsats, for at den 

enkelte ungdom skal trives på Åpent Hus og finne Jesus☺. 

For ca. 10 år siden tok Tore Mersland og undertegnede et valg om at vi skulle ta Markus Kvavik inn i 
ungdomsstyret, og det valget ble jo veldig bra! Markus har gjennom de 10 årene gjort en 

kjempeinnsats, først som frivillig og senere som ansatt i vår menighet. Vi er nå kommet ved et naturlig 

veiskille, hvor Markus har gitt beskjed om at han slutter til sommeren.  

Jeg ønsker å takke deg for innsatsen, gløden, forkynnelsen gjennom disse årene. TUSEN TAKK !! Det 

blir spennende å følge deg og Malin på veien videre i deres tjeneste ☺ 

Til slutt vil jeg takke for all forbønn for ungdomsarbeidet i menigheten ! 

Gud velsigne dere alle sammen! 

Jan Terje Rottem 

leder av Ungdomsstyret 
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Regnskap Åpent Hus pr. 31.12.2017
Resultat: Balanse:

Inntekter: Eiendeler:

Kollekt 23580 Tilgode terminal 5855

Inntekter kiosk 105449 Tilgode arrangement 0

Jobb for ÅH 9932 Kasse 900

Inntekt Medlem 9514 Bank. 3085.30.12587 255926

Inntekt div. tilstelninger 18118 Bank 2801.20.12871 19591

Gave 10000 Sum eiendeler 282272

Inntekt turer 0

Momskompensasjon 13090 Egenkap. og gjeld:

Frifond 17742 Skyldig fast givertjeneste 2350

Kulturmidler 10000 Skyldig kollekt misjon 4174

Fast givertjeneste 3850 Påløpte kostnader 0

Renteinntekt 118 Leverandørgjeld 1837

Sum inntekter 221393 Egenkapital 273911

Sum egenkap. og gjeld 282272

Utgifter:

Varekjøp kiosk 71391

Kollekt misjon 1996

Honorar besøkende 24847

Fast givertjeneste menigheten 3850

Utgift lydutstyr 10000

Kjøp div. utstyr 8782

Kontorrekvisita 0

Utgift turer 500

Planning Center 3043

Utgift div. tilstelninger 17349

Reklamekostand 3087

Utgift jobb for ÅH 0

Notatblokk ÅH 0

Andel fellesutgifter 28078

Kurs 12905

Gaver/premier 5125

Kontingent Ung 7300

Diverse kostnader 0

Bankgebyr 5414

Sum utgifter 203667

Resultat 17726

26



Årsrapport Touchpoint 2017 
 

Vi har lagt bak oss enda et flott år i Touchpoint Lyngdal. 

Vi har hatt møter annenhver søndag kl 19. Møtene varer ca en time og vi ønsker at disse skal være 

relevante spesielt for de som ikke pleier å gå i kirka. Det har vært gjennomsnittlig 55 stk på møtene. 

Vi har hatt flere tale-serier i 2017. Typisk Jesus, «Seriøst, tror du virkelig…»  og Toxic er eksempler på 

dette.  

Vi har opplevd at mennesker møter Jesus og har stor pågang på forbønn og samtaler. Noen av de 

som kommer på møtene våre har ingen eller lite erfaring med menighet. Vi ønsker å ta godt imot 

dem og ønsker å også knytte dem opp mot menigheten forøvrig. 

 

Vår visjon er  

«Å nå mennesker som er borte fra Gud og menighet og gjøre dem til etterfølgere av Jesus» 

 

Møtet med Jesus er det viktigste men møtet med hverandre er også viktig. Vi har gratis kafe’ etter 

alle møtene og vil benytte sjansen til å takke alle som baker til oss.  

 De motsatte søndagene har vi hatt sosiale samlinger. Go cart, kino, spill og pizza er eksempler på 

dette. 

Vi har også i 2017 hatt en mangel på medarbeidere. Det er en aldersgruppe hvor det stadig skjer 

endringer i både planer og sivilstatus. Igjen ser vi at Gud virker og sender de rette folkene i rett tid. 

Våren 2017 ledet Richard Fossland lovsangen, høsten 2017 tok Veronika Nilsen over. De har begge 

gjort en strålende jobb.    

I november deltok vi på Touchpoint festivalen i Grimstad. Det var en fantastisk opplevelse. Gode 

møter og godt felleskap. 

Styret har bestått av teamledere: Jarl Håkon Pedersen (Rigging), Hege Pedersen (Kafe’), Eilif Hystad 

(Forbønn/møteverter), Richard Fossland/Veronika Nilsen (lovsang), Jonas Hovden (foto).  

Ole Georg Galteland er menighetens representant i styret og vi er veldig takknemlig for den jobben 

han har gjort. 

 

 

For Touchpoint Lyngdal 

Ingvild Foss Forgard 

leder 
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Resultatregnskap Touchpoint 2017

2017

3200 Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet  1 100,00

3201 Gaveinntekter  52 678,00

3202 Medlemskap  5 250,00

3204 Frifond  10 068,00

3205 Tilstelninger  18 560,00

32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet  87 656,00

 87 656,00

2017

4010 Varekjøp kafe - 10 039,68

40 Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata - 10 039,68

5002 Honorar besøkende - 4 496,00

50 Lønn til ansatte - 4 496,00

6501 Kjøp div. utstyr - 32 112,17

6502 Utgift div. tilstelninger - 20 271,00

6503 Turer - 4 500,00

6505 Social - 3 780,00

65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres - 60 663,17

7321 Reklameannonser -  694,11

73 Salgs-, reklame- og representasjonskostnad -  694,11

7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget - 4 400,00

74 Kontingent og gave - 4 400,00

7770 Bank- og kortgebyr -  314,58

7771 Gebyrer ved bruk av iZettle og Vipps -  907,63

77 Annen kostnad - 1 222,21

- 81 515,17

2017

 6 140,83

2017

8051 Renteinntekt bankinnskudd   5,74

80 Finansinntekt   5,74

  5,74

2017

 6 146,57

Driftsinntekter

Sum driftsinntekter

Driftsutgifter

Sum driftsutgifter

Driftsresultat

Driftsresultat

Resultat

Resultat

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster

Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster
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KontonrKonto 31.12.2017

Eiendeler

1531 Tilgode terminal  17 794,78

1579 Andre kortsiktige fordringer   0,00

1920 Touchpoint (28013748480)  10 758,58

Sum eiendeler  28 553,36

Gjeld og egenkapital

2050 Annen egenkapital - 28 553,36

Sum gjeld og egenkapital

Balanse Touchpoint 2017
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ÅRSRAPPORT ”VEIEN TIL BETLEHEM” 2017 

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

Britt Skarpeid, Ingelin Jerstad, Sten Ivar Skretting, Heidi Åmland, Christina Salvesen.  

Da opplevde vi også dette året 14 fantastiske vandringer. Flott vær alle dagene, og en 

himmel full av stjerner de fleste av kveldene. Spillet ble avsluttet med en nydelig fullmåne 

over englene som sang.  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 vært gjennom 11 år nå, og denne sesongen må vel sies å ha vært tidenes beste år 

på alle fronter. Billettene ble solgt, mange ble dessverre avvist da det var helt fullt. 

Julemarkedet har aldri vært så bugnende og flott.  Kafeen 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 flyttet vi stallscenen, og det med stort hell og lykke. En åpen 

himmel bak stallen, av og til selve månen-det ble magisk. 

I år valgte vi å sette ned antall billetter fra 170 til 150 pr. forestilling, det tror vi er lurt i.h.t. 

publikums opplevelse av selve spillet. Vi satte på en ekstra forestilling, så antall billetter 

totalt er som før 2100. Over 2000 av disse ble solgt, det er bare helt fantastisk.   

En del av kulissene bærer etter mange år preg av tidens tann. Et par gikk på bålet etter årets 

sesong. Vi planlegger å lage en del nye kulisser for 2018 sesongen, det er nå nødvendig.  
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VTB har utviklet seg til å bli et GIGANTISK stort menighetsprosjekt, med ca. 300 involverte. 

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

alle oppgaver ivaretas. 

Egen kafegruppe styrer driften av kafeen, samt mat til alle involverte i VTB. De gjør en 

kjempejobb. I år har styringsgruppen for kafeen vært: Karina Hobbesland, Reidun Feliu og 

Linda Ellingsgaard. De har VIRKELIG gjort en FANTASTISK innsats. Mye arbeid, mye nytt å 

sette seg inn. Resultatet og driften har vært ENORM. Takk til dere.  

Sten Ivar, Ingelin og Inger Lise har styrt alt praktisk arbeid. De er utrolig gode til å holde 

system og struktur. Derfor går denne jobben unna effektivt og greit. Det er en fryd å oppleve 

organiseringen.  

Mailin, Heidi, Christina og Anne Britt har «puslet» sammen det ENORME VTB puslespillet, 

ordnet drakter og laget metervis med lister. Her har timene flydd, men også i år kom alle 

brikker på plass. Utrolig bra jobba damer!!!! 

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 tok utfordringen med å levere salgsvarer til markedet. Dette 

ble et flott resultat. Ja definitivt tidenes flotteste og mest bugnende marked.  

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 finnes i 

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

dere. Under Takkefesten 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 4 år fram og er 

inspirerte og med godt mot. 

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. Du trår til der det trengs.  

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.  
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På alle vandringene var det en god stillhet blant de 150 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. Folket trenger 

fokus på julas egentlige innhold.  

Dette er en ypperlig måte å drive en kombinasjon av misjon og evangelisering på. Vi viser 

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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JULEMARKEDET 2017 

Fra høsten i fjor har vi møttes 3-5 damer i kirka annenhver 
torsdag for å lage ting til julemarkedet. Vi har det veldig 
hyggelig med god prat og god mat☺og fin lovsang i 
bakgrunnen☺ så vi håper at flere vil komme å være med på 
dette☺ På slutten kom vi sammen hver torsdag for å bli 
ferdig med alt.  
Julemarkedet var åpent alle 8 dagene Veien til Betlehem 
holdt på. 2 dager mer enn i 2016. Så dermed måtte vi ha flere 
varer å selge. 
Dette kunne vi ikke klare alene, så tusen takk til dere som har 
lagt ting, bakt og levert☺☺ 

Mail ble sendt ut til alle bibelgrupper om de kunne være med 
å bidra med noe. Tusen takk til dere som bidro☺ 
Vi fikk også fine gevinster til loddboka. Vi solgte for nærmere 
80000,-på markedet og det er jo fantastisk☺☺☺ 

Er dette noe du kan tenke deg å være med på så er du 
hjertelig velkommen!!! 
Vi som trofast har møtt opp er Silje K Pettersen, Monica 
Gujord og Ingunn Opsahl. Så har det vært noen andre innom 
noen ganger og det setter vi STOR pris på☺☺ 
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Årsrapport for misjonsrådet 2017 

Medlemmer: Arnold Seglem, Mona Skjørli, Javier Feliu og Lisa W. Omland 

Også i år har jeg fått lov til å dele misjonsinformasjon med menigheten 5-6 
ganger i løpet av året. Da har jeg fortalt litt i fra prosjektene vi støtter og 
vist bilder og film. Misjonskirken Norge deler villig sin informasjon med oss, 
og det har blitt mye lettere tilgjengelig for bruk til presentasjoner. For dere 
som ønsker mer informasjon om misjonskirkens prosjekter, ta en titt på 
mknu.no/prosjekter/ 

Dette året har Eilif Tveit jobbet videre med diakonitjenesten, dette er 
midler som går fra misjonsbudsjettet. Setter stor pris på hans engasjement 
for menneskene vi har rundt oss, og jeg tenker at det er flott prioritering av 
midler. Jeg er spent på fortsettelsen. 
Eilif Tveit har også jobbet for misjonstur til Romania i 2018, men disse 
planene måtte dessverre legges på is foreløpig. Jeg håper og tror at vi med 
tiden vil få til en misjonstur. 

Jeg velger å ta med et sitat av Per Fuggeli: 

”Å bli født til liv i Norge, er å vinne i historiens og geografiens lotteri” 

Jeg føler meg heldig og privilegert som går i misjonskirken Lyngdal, vi er en 
menighet med mange flotte engasjerte folk. Må vi være rause og dele med 
hverandre, ikke bare innad i menigheten. Min oppfordring er: 
Del Jesus!  
Del tiden din!  
La deg berøre av andres historie!  
La deg engasjere! 
Vær raus med mennesker som er forskjellig fra deg! 
Vær raus og del av økonomien din! 

”For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut 
har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.”   Ef. 2:10 

For misjonsrådet 

Lisa Wågø Omland 
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Misjonsbudsjett	2018

Prosjekt	1	Colombia
Misjonærer	Therese	og	Halvard	Olsen	(nr:	7195) 150000

Prosjekt	2	Romania
Barnefond	i	Romania	(nr:	8682) 60000
Menighetsplanting	i	Calarasi	(nr	4880) 100000

Prosjekt	3	Norge
Misjonskirken	Ung	(nr	3001) 45000

Misjonskirken	Norge	prosjekter	totalt 355000

Prosjekt	4	Frie	Midler
Godhetsdagen 5000
Diakonalt	lokalt	arbeid 60000
Frittstående,	midler	det	kan	søkes	om 30000

Frie	midler	totalt 95000

Total	sum	misjonsbudsjett	2018 450000

Policy	for	tildeling	av	frie	midler	til	misjonsarbeid

*    Søker	må	være	medlem	av	-	eller	ha	sterk	tilknytning	til	Misjonskirken	Lyngdal
*    Misjonsarbeidet	må	ha	en	evangeliserende	eller	diakonal	profil
*    Det	kan	søkes	på	midler	til	samme	prosjekt/organisasjon	i	inntil	3	år
*   Søknad	må	være	innkommet	til	Misjonsrådet	innen	1.mars	i	søkeråret.	Hvis	det	fortsatt
				finnes	frie	midler	kan	søknader	behandles	også	etter	denne	dato	for	inneværende	år.
*    Rapport	om	misjonsarbeidet	sendes	Misjonsrådet	ved	utgangen	av	hvert	år	det	søkes	for.

Andre	betingelser
*      Hvis	støttesummen	overstiger	den	frie	skattegrensen,	så	skal	pengene	overføres	til	organisasjonen	
						som	er	ansvarlig	for	prosjektet.	Misjonskirken	Lyngdal	påtar	seg	ikke	arbeidsgiveransvar	for	disse
						utbetalingene.
*      Pengestøtte	utbetales	i	forhold	til	innkomne	midler	til	misjonsbudsjettet	til	enhver	tid.
*      Misjonsrådet	lager	innstilling	til	endelig	vedtak	i	Lederskapet	angående	hvem	som	bør	få	pengestøtte	
						av	frie	midler	til	misjonsarbeid
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VALG – MISJONSKIRKEN LYNGDAL 2018 

Menighetens lederskap: 

Består av 6 personer valgt for 3 år. 

På valg 2018 På valg 2017 På valg 2016 

Lise Nøkland Ingunn Skretting Vidar Lillelid 

Heidi Åmland Karl Igland Tor-Sigurd Tuen 

Leder av lederskapet: 

Velges for 1 år. 

På valg 2018 

Guttorm Høgli 

Omsorgsutvalget: 

Leder: Eilif Tveit 

På valg 2018 På valg 2017 På valg 2016 

Mona Skjørli Bente Thomsen Tone Løland 

Asbjørn Gysland Einar Foss Kvavik Randi P. Sangolt 

Ungdomsstyret: 

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

På valg 2018 På valg 2017 

Sveinung Forgard Jan Terje Rottem 

Ingrid Kvinen, Nikolai S. Kristensen, Tobias Mersland, Kjetil Fredriksen. 

Touchpoint: 

1 representant velges hvert år. 

På valg 2018 

Ole Georg Galteland 

Leder / Ansatt: Ingvild Foss Forgard 

Jonas Hovden, Hege Pedersen, Jarl Håkon Egeli Pedersen, Eilif Hystad, 
Veronica Nilsen 
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Valgkomite: 

2 stk. velges hvert år for 2 år. Totalt 4 stk. 

På valg 2018 På valg 2017 

Gordon Møskeland Henning Persson 

Ruth Leksbø Mona Skjørli 

Misjonsutvalget: 

Arnold Seglem, Harald Opsahl, Magne Dragland 

TJENESTER I MISJONSKIRKEN LYNGDAL 2018 

Gudstjeneste: 

Jim Foss, ansatt hovedpastor, Ingvild Foss Forgard, ansatt 

Møteledere: 

Heidi Åmland, Lisa Omland, Ingunn Skretting, Guttorm Høgli, Oddbjørg Røssland. 

Lovsang: Ole Georg Galteland, Stanley Bye 

Møteverter: 

Gunn R. Benestvedt, Knut Benestvedt, Stephan Samuelsen, Elisabeth Samuelsen, 

Odd Kjell Skjørli, Kjell Magne Larsen, Petter Bye, John F. Sipayung, Anita 

Knutsen, Bente Persson, Tove Skurve, Tina Spilde, Monica Egeland, Ruth Anne 

Andreassen, Rønnaug Skogbakken, Pål Olsen, Mats Remi Rom, Tor Arne Spilde
Reserve:Torunn Bulæg, Bård Melvin Bulæg 

Nattverd-komite: 

Bernt Ivar Jakobsen (kontaktperson) Grete Rønning, Arnold Seglem, Inger Marie 

Stensland, Petter Røssland, Kurt Leksbø, Irene Litland, Elsbeth Sørensen 

Reserve: Reidar Landrud 

Forbedere: 

Annlaug Dragland (leder), Magne Dragland, Karl Henry Aslaksen, Anita 

Johannessen, Arild Omestad, Målfrid Øverland, Roy Landøy, Bente Vatland, Merete 

S. Lillelid, Thore Tellefsen, Solveig Høgli. 
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Lyd/Lys/Bilde: 

Kristian Fredrik Kristensen, Philip Vatland, Per Chr. Paus, Kristian Frøitland, 

Kristian Stuestøl, Stig Jerstad, Ariel Fåland, Tobias Mersland, Tomas Jerstad, 

Aleksander Gorgescu, Arne Skurve 

Reserve: Stanley Bye 

Huskomite: 

Oddvar Hobbesland (leder), Kurt Ødegård, Stig Jerstad, Pål Olsen, Svein Herdal, 

Sten Ivar Skretting, Ingunn Opsahl, Ronny Tomren, Karina Hobbesland, Matthjis 

Lokhorst 

Revisor: 

Ekstern fra BDO 

Husgrupper: 

Kontaktpersoner: Arleen Hystad, Reidun Feliu 

Barne og Familiearbeid: 

Leder: Åse Marie Galteland, ansatt 

Formiddagstreff: 

Bente Vatland, Ingunn Opsahl, Sissel Bye 

Søndagsskolen våren 2018: 

Inger Lise Frøitland, Irene Hommeland-Larsen, Ida Frøytland, Martine Ellingsgård, 

Siv Opsal, Rune B. Lian, Åse Marie H. Galteland, Matthijs Lokhorst, Caroline 

Skårdal, Andreas Omland, Ida Lohne, Vidar Lillelid, Jon Kåre Bekkelund, Thomas 

Gundersen, Martin Kragholm, Henriette Brekne, Sara Skurve, Signe Marie Bentsen, 

Benedicte Stuestøl, Eli Skurve, Kalle Mersland og Anette Seland 

Hobbygruppa våren 2018: 

Silje Pettersen, Oddveig Georgescu, Ingunn Opsahl, Mette Biktjønn, Bente Vatland, 

Andreas Kristensen og Andrea Muller 

Maxi våren 2018: 

Monica Egeland, Stig Jerstad, Mats Remi Rom, Petter By, Malin Nygård, Jon Kåre 

Bekkelund, Karina Hobbesland, Ole Georg og Åse Marie Galteland 

Solstrålan våren 2018: 

Ingvild Foss Forgard, Irene Hommeland-Larsen og Marita Kvinlaug 

Gla sang våren 2018: 

Lena Foss, Irene Aune, Maria Kvavik og Siv Opsal 
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Mandagsmiddag: 

Åse Seglem (leder), Jenny Glendrage, Gunn R. Benestvedt, Else Marie Herdal, 

Anne Kari Knutsen, Anne Kath E. Nyquist, Monika Gujord, Gladys Vimme, 

Oddbjørg Bulæg, Kirsten Jakobsen, Inger Marie Stensland, Liv Halvorsen, 

Ryddegutter: Olav Naglestad & Kåre Nilsen 

Ungdomsarbeid: 

Tentro: 

Martine Tveit Kragholm, leder/ansatt, Stephen Samuelsen, Solveig Høgli, Silje 

Pettersen, Christine Nilsen, Petter Bye, Jenny Lande Røssland 

Connect / husgrupper for ungdom): 

Ansvar: Markus Kvavik 

Teamledere Åpent Hus: 

Tobias Mersland, Petter Bye, Philip Vatland, Martine T. Kragholm 

Veien til Betlehem: 

Mailin Igland, leder, Einar Foss Kvavik, Sten Ivar Skretting, Anne Britt Skarpeid, 

Heidi Åmland, Christina S. Salvesen, 

Julemarked-komite: 

Ingunn Opsahl, Silje Pettersen, Monika Gujord, 

Bønnemøte: 

Annlaug Dragland (leder), Thore Tellefsen, Karl Henry Aslaksen, 

Israelkontakt: 

Tove og Karl Petter Kristensen 

Eldretreffkomite: 

Olav Naglestad, Mona Skjørli, Lena Kvavik, Bente Persson 

Møter på Lyngdalsheimen: 

Thore Tellefsen, Tone Løland, Mona Skjørli, Tove Kristensen, Kirsten Jakobsen, 

Bente Persson, Marianne Engesæth 

Nettredaksjonen: 

Jim Foss, Ebbe Sørensen  
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Brannvernleder: 

Knut Benestvedt 

Nye medlemmer komite: 

Jim Foss 

Samtalerommet: 

Eilif Tveit leder/ansatt 

Randi P. Sangolt, Målfrid Øverland, Annlaug Dragland, Marianne 

Tveit, Helge Andre Lohne. 

Plan Be:
Kontaktperson: Solveig Høgli
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MATLISTE 2018 

A LAGET 
Lena Åkerlund Foss 
Benedicte E Stuestøl 
Lena Skårland 
Gunn Mette Andalsvik 
Hilde Møskeland 
Tove kristensen 
Liv Halvorsen 
Mette Ødegård 
Åse Marie Galteland 
Torunn Bulæg 
Målfrid Øverland 
Torill Espeland 
Heidi Åmland 
Oddveig Georgescu 
 
 
 
 

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

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 
 
 
 
 

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 Holmen 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 
Trine H Andreassen 
Jenny Glendrange 
Siv Opsal 
Ida Lohne 
Lise Jerstad 
 
 

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

 

ÅR ÅRSFEST SAMLINGFEST ALLE SAMMEN 
2017 B og D A og C Teamet  sier i fra. 
2018 F og C B og E            
2019 A og D F og C       
2020 B og C A og E            
 

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  2018  

Uke 2, 17, 36, 51 
Ingunn og Sten Ivar Skretting 
Gunn Mette Andalsvik 
 Inger Lise Frøitland 
Ingelin og Stig Jerstad 
Oddveig og Alex Georgescu 

Uke 10, 25, 44, 7(2019) 
Elisabeth og Stephen Samuelsen 
Mona og Odd Kjell Skjørli 
Wendy og Jan Terje Rottem 
Åse og Arnold Seglem 
Lisa og Andreas Omland 

Uke 3, 18, 37, 52 
Anne Britt og Torbjørn Skarpeid 
Randi og Tor Sverre Sangolt 
Kristhild og Ronny Tomren 
Torill Espeland 
Lena og Oddvar Skårland 

Uke 11, 27, 45, 8(2019) 
Ingunn og Harald Opsahl  
Veronica og Arild Omestad 
Hege og Jon Nygård 
Tor Sigurd Tuen 
Helge og Ida Lohne 

Uke 4, 19, 38, 1(2019) 
Karina og Oddvar Hobbesland 
Gladys Vimme,  Malene Foss 
Elena og Geir Falkum 
Kirsten Byremo, Mattisjh Lokchorst 
Henriette og Arnt Brekne 

Uke 12, 29, 46, 9(2019) 
Tonje og Kalle Mersland 
Nancy og Roy Landøy 
Siv Kristine Ørseng Skailand 
Marilyn og Per Paus 
Wenche L Sinnes 

Uke 5, 20, 39, 2(2019) 
Bente og Andreas Vatland 
Alfred og Liv Steinsland 
Ebbe Sørensen 
 Tove Skurve, Jenny Glendrange 
Brit Fjelldal, Bente Hovland 

Uke 13, 31, 47 
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 6, 21, 40, 3(2019) 
Hilde og Stanley Møskeland 
Tone og Børge Sundnes 
Anne Linn og Tor Audun Sandal 
 Siv Opsal, Arne Skurve 
Karl Fredrik Ødegård 

Uke 14, 33, 48 
Bente og Osvald Thomsen  
Linda og Ragnar Ellingsgård  
Anne Lill og Jan Terje Aas 
 Heidi og Vegard Tellefsen   Målfrid Øverland 

Uke 7, 22, 41, 4(2019) 
Bente og Henning Persson 
 Monica Gujord 
Sissel og Stanley Bye 
Guttorm Høgli, Ruth Hovland 
 

Uke 15, 34, 49 
Ingvild og Sveinung Forgard 
Lise og Finn Jerstad  
Oddbjørg og Petter Røssland 
Lise Nøkland, Arleen Hystad 
Ariel Fåland,  Lene Tønnessen 

Uke 8, 23, 42, 5(2019) 
Anlaug og Magne Dragland 
Bente og Kai Skårdal 
Torunn og Bård Bulæg 
Merethe og Vidar Lillelid 
Guro Lian Kvamme og Rune Lian Brynestad 

Uke 1, 16, 35, 50 
Mette og Kurt Ødegård 
Mailin og Karl Igland 
 Irene Litland 
Ole Georg og Åse Marie Galteland 
Benedicte og Kristian Stuestøl 
 

Uke 9, 24, 43, 6(2019) 
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 

FULGT!! 
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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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	Pastorens årsmelding for 2017
	Rapport Eilif Tveit 2017
	Årsbetrakting 2017 av Markus Kvavik. Årsrapport
	Årsrapport fra barneleder 2017
	Årsmelding for lederskapet i Misjonskirken Lyngdal 2017
	RESULTAT 2017 Misjonskirken Lyngdal
	BALANSE 2017 Misjonskirken Lyngdal
	Budsjett 2018 Misjonskirken Lyngdal
	ÅRSRAPPORT SOLSTRÅLAN 2017
	Regnskap Solstrålan 2017
	Regnskap Søndagsskolen 2017
	ÅRSRAPPORT GLA SANG 2017
	Regnskap Gla Sang 2017
	Årsrapport fra Maxi 2017
	Regnskap Maxi 2017
	Årsrapport Hobbygruppa
	Regnskap Hobbygruppa 2017
	Regnskap UK Glorious 2017
	Årsmelding for Ungdomsstyret 2017
	Regnskap Åpent Hus pr. 31122017
	Årsrapport Touchpoint 2017
	ÅRSRAPPORT 2017 VTB
	Årsrapport JULEMARKEDET 2017
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