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Årsmelding for Pastor i Lyngdal Misjonskirke – 2018 

Når en speider tilbake på året som er gått så vil en se at de daglige og ukentlige 
aktiviteter og arbeids oppgaver i menigheten er mange og gode. Misjonskirken Lyngdal 
når bredt ut i lokal samfunnet, samtidig som vi berører mennesker i mindre og større 
grad andre steder i Norge og utover landets grenser.  

Frivilligheten har alltid vært og vil alltid være den drivende kraften i menighetens 
misjonsfokus og aktiviteter. Det å få se barn, unge og voksne som gleder seg over å være 
en del av menigheten, som blir kjent med Jesus og som vokser i troen, er noe av det 
flotteste som finnes. Vi har i året som har gått sett flere som har valgt å ta nye steg. Bli 
kjent med Jesus og vokse i relasjon til Ham og menigheten. Uten det frivillige lokale 
misjons engasjementet hadde ikke dette vært mulig. 

Det å få være med å skape et trygt sted, et menighets hjem der den enkelte kjenner seg 
verdsatt og respektert, er en verdi og en kultur vi vil ha i vårt felleskap. 
Verdien av det frivillige arbeidet og tjenestene som gjøres for å skape et slikt felleskap er 
helt avgjørende. Det handler om å tenke hvordan «vi sammen kan» og ikke, «de burde 
jo». Det handler om å gi det kreative spillerom til å utvikle seg og om dugnadsånden fra 
frivillige som står i tjeneste for Gud og mennesker. Uten dere hadde ikke Misjonskirken 
Lyngdal vært det den er i dag.  

Takk til deg som er med; Takk for ditt engasjement og viljen du viser. Takk til deg som er 
med og skaper en menighetskultur som gjør at andre kan kjenne seg trygg slik at de får 
vokse inn i det Gud har for deres liv.  

Til sommeren valgte Markus Kvavik, Åse Marie Galteland og Ingvild Foss Forgard etter 
flere år med god innsats å avslutte sine ansettelser i menigheten. Takk for den gode 
jobben og alt dere har betydd for så mange i deres stillinger.  
Etter sommeren var det en glede at Benedicte Stuestøl ønsket å bli endel av staben som 
barneleder, og at Martine Tveit Kragholm valgte å øke sitt engasjement i 
ungdomsarbeidet, fram til Eirik Vikse kommer i august 2019. Staben og Lederskapet 
gjør en fantastisk jobb. Vi er heldig som har så gode og dyktige ledere i menigheten.  

I Apostlenes gjerninger 1:8 så siteres Jesus når han sier: 
«Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine 
vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» 

Det handler om å leve et trosliv med mening. Våge å sprenge grenser slik at vi kan være 
en menighet med innflytelse og betydning, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
Ikke perfekte mennesker, men villige mennesker, som samles med våre ulike liv og 
erfarings grunnlag.  Men med en visshet om at det vi er, og det vi gjør kan få bety noe i 
en større sammenheng.  
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Misjonskirken Lyngdal er en menighets familie med mange forskjellige personligheter, 
livserfaringer, gaver og talenter. 

Noen av oss trengte i året som gikk venner som var der for oss. Andre igjen fikk prøve 
seg i noe nytt. Noen kjente det kreative boble og andre igjen opplevde at livet overasket 
dem og tok nesten livspusten ifra dem.  

Jeg håper at vi som menighet i året som gikk opplevdes som et felleskap som er tilstede  i 
alle livets faser. Et fellesskap som er inviterende, som kjennes varmt og som er raus med 
gode ord og omtanke. En menighet som er kjent for Guds nåde og sannhet. En familie og 
et hjem der det er godt å høre til og slå røtter i.  

Vi utvikler oss, og vil stadig være i endrings faser. Det er en naturlig del av det å være en 
sunn menighet som vokser. Ikke bare i antall mennesker, men også for vekst i eget liv.  
Det er mye visdom å hente når ting endrer seg. Ikke nødvendigvis i selve endringen, men 
hvordan en selv velger å møte og håndtere de nødvendige bevegelsene og endringer 
som skjer. 

En potensiell utfordring endringer og vekst alltid vil ha med seg, er at det kan skape en 
følelse av avstand og usikkerhet. Jeg ønsker ydmykt å gi dere alle en positiv utfordring 
inn i det nye året. Trekk deg ikke tilbake, men våg å bli værende på din «post».  
Del av dine erfaringer, vær lyttende samtidig som vi sammen gir rom for det kreative, 
for nyskapning, nye generasjoners tanker, metoder og ideer.  

Jesus valgte først og fremst å investere sin visdom og sine erfaringer inn i tolv disipler. 
Hva om vi alle i løpet av året som kommer kunne funnet en eller to, som vi valgte å følge 
ekstra tett og delte våre erfaringer sammen med. Det tror jeg hadde blitt et spennende 
og rikt «prosjekt» for alle parter. Det går an å spørre Gud hvem denne ene eventuelt 
kunne vært for deg. 

Takk til deg som er med og bærer fram misjonsfokuset, menigheten, de frivillige, 
lederskapet, staben og pastorfamilien i bønn. Det trenger vi alle. 

Takk til Formann Guttorm Høgli, Den enkelte i lederskapet og staben. 

Guds velsignelse og fred! 

Jim Lynwood Foss 

Pastor i Misjonskirken Lyngdal. 
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Rapport 2018 
Pastor Eilif Tveit 

Året for meg har naturlig vært preget av omsorgsarbeid i mange varianter. I en menighet som vokser 
vil oversikt, relasjonsbygging og mulighet for å utøve omsorg, sjelesorg, veiledning og terapi bli 
utfordret på mange måter. 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 fantastisk innsats for 
Guds rike i menigheten og i lokalsamfunnet. 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 jeg ser det. Vi har gjennom 
året kunnet yte hjelp til noen fattige i vårt lokalsamfunn som strever med sin hverdag – for å kunne 
være en praktisk hjelp og et håp og litt lys midt i en tøff hverdag. Det at vi faktisk har diakonimidler til 
rådighet er en frukt av det som Gud har velsignet oss med og som vi kan velsigne andre med. Det at 
mennesker med reelle behov for støtte og hjelp søker kontakt med menigheten på en eller annen 
måte; det skal vi takke Gud for. Når vi tjener mennesker – så tjener vi Gud! 

Vi skal likevel ikke slå oss til ro – hverken med diakoniplan eller enkelttiltak. Menigheten vokser og 
dermed også utfordringene i diakoniarbeidet. Samtalerommet har kommet til som et viktig tilskudd 
til tilbudet om samtale og veiledning for mennesker i alle livsfaser. Litt etter litt ser jeg at dette blir 
mer kjent og benyttet. I dagens virkelighet er ekteskapet noe av det som utsettes for store 
belastninger – også blant oss kristne. Alt som kan bygge opp om dette kjernefellesskapet i 
menigheten og i lokalsamfunnet vårt vil vi gjerne være en bidragsyter til. 

I nært samarbeid med hovedpastor Jim har jeg kunnet bidra til å tale på 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 og utfordres av endrede holdninger i forhold til 
bibeltroskap spesielt. Her tror jeg vi fortsatt har 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. 

At vi etter hvert får et oppgradert kirkebygg som tjener dagens behov på en mye bedre måte er en 
glede å se og erfare. Jeg er overbevist om at de sosiale rommene vil framover bety mer og mer for 
den enkeltes opplevelse av det å komme til Misjonskirken og vil praktisk legge til rette for gode 
relasjoner - bedre enn før. Når det er sagt – så er det oss som enkeltkristne som skal fylle rommene 
med forståelse, støtte, kjærlighet, fellesskap, lys og salt. 

30. januar 2019
Eilif Tveit
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Årsrapport 2018 av Martine Tveit Kragholm, Ungdomsleder  

Året for ungdommene starter alltid med lederhelg for medarbeiderne på Åpenthus. Her får vi 
ledertrening, blir bedre kjent med hverandre og planlegger våren. I løpet av våren har vi hatt 
konfirmasjonsgudstjeneste for 18 fantastiske konfirmanter. Vi er utrolig takknemlig for at 
ungdommer velger å konfirmeres her hos oss.  

Vi hadde også voksenteam-takeover 16. Mars. Her tok voksenlederne over Åpenthus og lagde en 
fantastisk kveld for oss, med underholdning og lek hele kvelden.  

Markus Kvavik sluttet i August som ungdomspastor, etter 7 år som ansatt. Han har gjort en fantastisk 
jobb med å bygge opp ungdomsarbeidet og legge til rette for oss som kommer etter. Han har satt 
mange spor i ungdommene her i Lyngdal og blir ofte snakket om på Åpenthus. Vi savner Markus og 
ønsker han og familien alt det beste.  

 

I August hadde vi lederhelg igjen, hvor vi var i Betesta Eiken. Det å reise bort på lederhelg er helt 
fantastisk, vi merker på medarbeiderne at de blir bedre kjent med hverandre, trygge på hverandre og 
får bedre tid til den gode samtalen. Dette tror jeg satte standarden for høsten. Det å ha trygge, gode 
og brennende medarbeidere er utrolig viktig. Vi hadde kickoff i August med over 200 ungdommer på 
møtet og i løpet av høsten har vi vært i gjennomsnitt rundt 140 stk på møtene fredagene. Vi har i 
tillegg blitt sponset med moped og Applewatch som vi har loddet ut og skal lodde ut i løpet av 2019. 
Vi hadde en fantastisk nyttårsfeiring med 95 ungdommer. I løpet av høsten har rundt 20 ungdommer 
tatt imot Jesus! Det er helt fantastisk og det er nettopp derfor vi er her!  

Dette har vært en litt annerledes høst for Åpenthus. Hvor jeg ble ansatt i 30% vikariat, mens vi venter 
på vår nye ungdomspastor Eirik Vikse som kommer August 2019. Jeg har merket at jeg er ansatt 
alene for ungdommen dette halvåret, det kan bli ensomt og tungt til tider, men jeg har en fantastisk 
gjeng med medarbeidere rundt meg som gjør en strålende jobb. Hadde det ikke vært for dem hadde 
vi ikke kunne hatt Åpenthus i den grad vi har det i dag. Jeg er så utrolig takknemlig for hver enkelt 
som er medarbeider både voksne og ungdommer. Som jeg sier til dere så ofte jeg kan, vi drar dette 
lasset sammen. TUSEN TAKK!  

I tillegg vil jeg utrette en stor takk til Jan Terje Rottem som gjør en veldig god jobb som leder av 
ungdomsstyret. Selv om han har vært mye på reis dette halvåret er han aldri lenger enn en 
telefonsamtale unna, noe jeg er utrolig takknemlig for.  

 

Tusen takk til Jesus som gav sitt liv for oss slik at vi kan leve evig! 

Til slutt vil jeg dele ett bibelvers som jeg har delt flere ganger med medarbeiderne på Åpenthus.  

Romerbrevet 12, 9-12 

«La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som 
søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i Ånden, 
tjen Herren! Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen og utholdende i bønnen. Vær med og hjelp de 
hellige som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet!» 

 

Martine Tveit Kragholm, Ungdomsleder 
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Barnelederens årsrapport 2018 
" Lær den unge tidlig hvordan han skal leve, så vil han fortsette med det selv når han blir gammel."  
Ordspråkene 22,6  

Jeg har nå vært ansatt som barneleder i 5 måneder, og synes det har vært spennende å få lov til å 
jobbe med barnearbeidet i menigheten. Det har vært en litt spesiell start med at jeg så å si begynte 
med å rydde ut av kontoret pga. ombyggingen. Så oppstarten har vært litt annerledes med 
hjemmekontor. Men nå har vi fått noen fantastisk flotte kontor. Tusen takk.  

Så vil jeg takke Åse Marie som har vært til stor hjelp for meg i oppstarten.  

Barnearbeidet er en veldig viktig del av menigheten vår, barnearbeidet representere den neste 
generasjons menighet. Barnearbeidet har fungert bra i høst, men det er 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. Mitt ønske for 2019 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 
noe for den neste generasjons menighet!  

  

Jeg vil takke og heie frem de som har vært hovedlederne og dirigenter i undergruppene/korene i 
barnearbeidet 2018. Monica Egeland i Maxi, Marita Kvinlaug og Ann Helen Breimoen i Solstrålan og 
Siv Opsal og Rebekka Jacobsen i Gla sang. Sammen med resten av lederne gjør dere en fantastisk 
jobb!   

 

Mandagsaktivitetene har i 2018 har vært i stadig endring. Høsten 2018 ble Hobbygruppa avsluttet 
pga. ledermangel, dette var jo trist. Hobbygruppa var populært og det kan vi se på antallet barn og 
voksne på middagene og på barnemøte i høst. Det felles barnemøte kl 17.30 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".      

Formiddagstreff valgte jeg å ikke prioritere i høst pga. det var en del andre ting å sette seg inn i ny 
jobb. Men satser på å få startet det opp igjen så fort som mulig.  

 

Jeg vil også kort nevne to begivenheter som nå er blitt en tradisjon og et felles løft for alle 
undergruppene i barnearbeidet.   

Søndag 3.juni arrangerte vi SUPERsøndag der vi samlet ca 300 barn og voksne til en søndag med 
gudstjeneste. Det ble ny forestilling for 5-13 år, et tilrettelagt opplegg for barn fra 0-4 år, forskjellige 
hoppeslott og en masse andre aktiviteter. Strålende vær og slush salget ble godt mottatt. Alle 
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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 og bidro på denne flotte dagen - ungdom, voksne og eldre!    

Mandag 10. desember arrangerte vi juletrefest for hele barnearbeidet. Da samlet vi ca 120 barn og 
voksne til mandagmiddags grøt, og ca 180 til festbarnemøte for hele familien og juletregang. 
Aleksander Gundersen talte. Vi gjorde en vri i år med at Julenissen kom dansene inn i salen med to 
fantastiske hjelpere. De hadde med godteri som ble delt ut. Dette ble vellykket. 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 2018 

  

Året 2018 har igjen vært et spennende år for søndagsskolen. Vi har fått flere nye ledere, og jeg er 
takknemlig 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 passe på og leke med barna. 
Siv Opsal er fortsatt nestleder og hun gjør en fantastisk jobb i søndagsskolen! Tusen takk!  

  

Dette er søndagsskolens ledere team våren 2019 

  

Team A: Inger Lise Frøytland, Irene Hommeland-Larsen, Ida Frøytland, Siv Opsal, Sara Skurve,             
Eli Skurve, Åse Marie Galteland og Matthijs Lockhorst.  

  

 Team B: Andreas Omland, Martin Kragholm, Ida Synøve Lohne, Vidar Lillelid, Kjersti Søyland,  
Thomas Gundersen og Jon Kåre Bekkelund 

  

Team C: Signe Marie Berntsen, Elisabeth Tuen, Marthe Opsahl, Benedicte Stuestøl, Lilly Skoland, 
Hilde Eneroth, Kalle Mersland og Martin Vatnedal  

  

Kasserer/regnskap: Karina H. Hobbesland.  

  

Søndagsskolen er inndelt i 3 klasser, 0-4år, 5år – 3.kl og 4.kl – 8.kl 
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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. 
Når de to eldste gruppene deles går den eldste gruppa til sitt eget gruppe rom.  

Da er det andakt, bibellesning, 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.   

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 forelder, 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.   

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. Nå har vi hatt sprell 
levende i mange år. Så nå ønsker vi å starte med et nytt opplegg. Dette heter Awana.  

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. Dette var 
andre gangen vi arrangerte det. Og det var en stor suksess denne gangen også. Med positive ledere 
og fornøyde og takknemlige barn og foreldre. Dette håper jeg vi kan få til at det blir en tradisjon.  

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 Misjonskirken Lyngdal 

Benedicte Engedal Stuestøl 
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Årsmelding - lederskapet i Misjonskirken Lyngdal

Menighetens lederskap har i 2018 bestått av: 
Ingunn Skretting, Lise Nøkland, Heidi Åmland, Vidar Lillelid, Karl Igland, Tor Sigurd Tuen og Guttorm 
Høgli (leder).  

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. 

Året har vært begivenhetsrikt på mange måter. Størst av alt som har skjedd er at flere 
mennesker har tatt imot Jesus, mange ungdommer og noen voksne. Det er et stort 
takkeemne at vi får lov å stå sammen med Gud, i hans plan om frelse for alle mennesker. 

Vi har vært på menighetstur til Vegårtun, søndagsskolen har hatt tweensleir på 
Undeland, det har vært temadag med sjelesorg og Godhetsdag for å nevne noe.  

Menigheten bestemte seg for å pusse opp og bygge om deler av kirkebygget. 
Dugnadsgjengen har vært formidabel, og resultatet så langt taler for seg selv. Nå går vi 
inn mot siste fase av ombyggingen hvor inngangsparti og kjøkken står for tur. 

Lederskapet har gjennom flere år jobbet med menighetskultur, verdier og visjonstanker. Det 
har nå endt ut i et forslag til fire verdier og en visjonssetning som forelegges årsmøtet for 
avstemming. Vi tror det vil hjelpe oss å fokusere på oppdraget. Det utfordrer og ansvarliggjør 
oss, samtidig som det minner oss om meningen med arbeidet vi står i. 

Tre av våre medarbeidere avsluttet sitt virke hos oss dette året. Vi takker Åse Marie, Ingvild 
og Markus for innsatsen og ønsker dem lykke til videre. Dette førte også til at noen nye 
ansikt kom til, Benedicte Stuestøl ble ansatt som barneleder og Eirik Vikse tiltrer som 
ungdomspastor til høsten. Vi var veldig heldige ved at Martine kunne ta et vikariat i tillegg til 
sin ungdomsarbeider stilling for å ta hånd om ungdomsarbeidet frem til Eirik kommer. Hun 
har virkelig gjort en fantastisk innsats. 

Vi ber om Guds velsignelse over det nye året, alt som ligger foran, og retter en stor takk til 
alle som bidrar i tjenesten. 

 

Ef 2:8-10 For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. 
Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. 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.

Medlemstall pr 31.12.2018    Statistikk 2018   
Juridiske medlemmer: 510   Troende dåp: 7     Barnedåp: 4 
Voksne medlemmer i menigheten: 374 Konfirmanter: 18    Vielser: 3                 
       Barnevelsignelser:   4
I 2018 døde en av våre medlemmer, Nordis Tuen. Vi lyser fred over hennes gode minne.

 
For lederskapet 
Guttorm M Høgli 
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Regnskap Misjonskirken Lyngdal 2018

2018 2017 Budsjett -18 Avvik
Driftsinntekter
Menighetens Drift 2554561 2647016 2952050 -397489
Mandagsmiddag 32814 44970 35000 -2186
Alpha 30240 16317 30000 240
Gaver med skattefradrag 0 0 0 0
Veien til Betlehem 294337 304173 260000 34337
Menighetsweekend 85100 0 0 85100
Formiddagstreff 13589 19522 16000 -2411
Tilskudd fra underavdelinger 44103 54376 50000 -5897
Konfirmantarbeidet 37886 42260 20000 17886
Tilstelninger 45355 81834 20000 25355
Omsorgspastor gave 0 16000 0 0
Kommunalt tilskudd 530096 397461 350000 180096
Gave til oppussing 2018 277800 0 0 277800
Momskompensasjon 177999 162392 150000 27999
Leieinntekter 53100 75985 50000 3100
Leieinntekt parkeringsplass 50000 12500 50000 0
Renteinntekt 725 585 2000 -1275
Samlivskurs 0 16620 0 0
Forsikringsoppgjør 10000 0 0 10000
Driftsinntekter 4237705 3892011 3985050 252655

Misjonsinntekter
Ytremisjon/Trosløfte 280453 299713 320000 -39547
Gaver med skattefradrag misjon 0 0 0 0
Misjon VTB 183453 165733 130000 53453
Spesielle kollekter 27257 0 0 27257
Misjonsinntekter 491163 465446 450000 41163

Sum inntekter 4728869 4357457 4435050 293819

Utgifter misjon
Misjon -280453 -299713 -260000 -20453
Misjon VTB -183453 -165733 -130000 -53453
Diakoni -3376 0 -60000 56624
Utgifter misjon -467282 -465446 -450000 -17282

Diverse utgifter
Menighetsrådgivere -68400 -66000 -68400 0
Spesielle Kollekter -27257 0 0 -27257
Nærradiosendinger -3875 -3250 -4000 125
Vegårtun prosjektet -12000 -12000 -12000 0
Diverse utgifter -111532 -81250 -84400 -27132

Lønnskostnad
Lønn Pastor -472558 -461734 -467000 -5558
Lønn ungdomsleder -36977 0 0 -36977
Lønn ungdomspastor -175362 -246466 -260000 84638
Lønn administrasjon -135900 -124624 -128000 -7900
Lønn ungdomsarbeider -88658 -67092 -82000 -6658
Lønn barnearbeider -156058 -150504 -163500 7442
Lønn Touchpoint -53258 -96498 -98000 44742
Lønn omsorgspastor 0 -48587 0 0
Lønn Pastor 2 -461558 -402146 -456000 -5558
Innskuddspensjon -98918 -106983 -140000 41082
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Regnskap Misjonskirken Lyngdal 2018

2018 2017 Budsjett -18 Avvik
Yrkesskadeforsikring -3808 -3576 -3850 42
Gruppelivforsikring -3160 -4362 -16400 13240
Personalulykke fritid -2660 -2792 -2700 40
Uførekapital -16856 -16051 -16900 44
Honorar predikanter -34412 -9625 -20000 -14412
Honorar predikanter Åpent Hus -11893 0 0 -11893
Honorar begravelse -2000 0 0 -2000
Påløpne feriepenger -188380 -183184 -200000 11620
Bilgodtgjørelse -16405 -8044 -15000 -1405
Reise & Diett etter regn. 0 0 -10000 10000
Arbeidsgiveravgift -236548 -242520 -250000 13452
Arb.giv.avg. pål. feriep. -26562 -27032 -28500 1938
Refusjon av sykepenger 94049 78765 0 94049
Kurs pastorene -74312 -37274 -55000 -19312
Lederkonferanse/ledertrening -4000 0 -30000 26000
Lønnskostnad -2206194 -2160329 -2442850 236656

Driftsutgifter
Avskrivning på bygninger -290000 -290000 -290000 0
Lys, varme -110063 -95208 -95000 -15063
Kommunale Avgifter -19133 -11422 -13000 -6133
Inventar -108812 -68608 -40000 -68812
Lydanlegg -18984 -12217 -40000 21016
Drift nettside 0 -514 -1500 1500
Alpha -12293 -27420 -30000 17707
Veien til Betlehem -110883 -138440 -130000 19117
Revisjon -27375 0 -15000 -12375
Reparasjoner og vedlikehold -4820 -46081 -30000 25180
Parkeringsplass -21084 -239557 -20000 -1084
Huskomiteen -27658 0 -50000 22343
Mandagsmiddag -27220 -26028 -35000 7780
Formiddagstreff -23368 -19285 -16000 -7368
Barne/Ungdomsarbeide 0 -830 -5000 5000
Konfirmantarbeidet -51409 -47282 -20000 -31409
Årskonferanse/møte -2400 0 0 -2400
Menighetstur -87278 0 0 -87278
Kontorrekvisita/Ukehilsen -2575 -3668 -10000 7425
Kopinor -5107 -4892 -5000 -107
Telefon/Porto/Internett -51032 -63938 -60000 8968
Annonser -19600 -26299 -25000 5400
Gaver -4580 -4400 -5000 420
Forsikring -75870 -72250 -76000 130
Kollektiv ulykkesforsikring -6742 -6666 -6800 58
Bibler, bøker -10388 0 -10000 -388
Driftsutg. Kirken -2443 -185753 -5000 2557
NRK avgift 0 0 -12000 12000
Renovasjon -24224 0 -22000 -2224
Data/datalisenser -48426 0 -37000 -11426
Forbruksmateriell -18375 0 -27000 8625
Rengjøring -3271 0 -10000 6729
Bankterminal, gebyrer etc. -12316 0 -9500 -2816
Kopimaskin leie og drift -32760 0 -20000 -12760
SMS tjeneste Sendega -7772 0 -5000 -2772
Solidus, skattefrie gaver, SMS gaver -16994 0 -20000 3006
Tilstelninger -71212 -89650 -50000 -21212
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Regnskap Misjonskirken Lyngdal 2018

2018 2017 Budsjett -18 Avvik
Blomster -13637 -11536 -10000 -3637
Bankgebyrer -30349 -26014 -22000 -8349
Renteutgifter -128613 -127370 -175000 46387
Diverse Utgifter -1711 -1100 -5000 3289
Utgift vedr. flom 0 -1000 0 0
Driftsutgifter -1530777 -1647428 -1457800 -72977

Resultat 413084
Gave oppussing 2018 -277800
Til fri egenkapital -135284

Balanse 2018:
2018 2017

Eiendeler:
Misjonskirken 8139034 8429034
Oppussing 2018 1597670 0
Kundefordringer 30712 34704
Tilgode iZettle kort 3890 0
Tilgode arrangement 13572 1300
Forskudd lønn 285 218
Tilgode Frifond Formiddagstreff 0 9866
Andre omløpsmidler 6067 0
Forskuddsbetalt innskuddspensjon 37844 0
Aksjer Vegårtun A/S 6000 6000
Bank drift 3085.30.03154 609466 788151
BankTrosløfte 3085.30.05629 28725 24155
Bank Høyrente 3085.65.08257 14735 11941
Bank skattetrekk 3085.13.00534 67123 67051
Bank Vipps 1503.77.13985 0 46183
Bank Skattefrie gaver 2801.03.25716 1289673 906669
Sum eiendeler 11844795 10325273

Gjeld og egenkapital:
Gave oppussing -277800 0
Egenkapital -4796814 -4661530
Lån Sparebanken Sør -5433193 -4672566
Skyldig Misjon -168319 -155356
Skyldig VTB misjon -183453 -165733
Skyldig spesielle kollekter -10000 0
Skyldig Ungdommen -17873 -5855
Skyldig Solstrålan 0 -700
Skyldig Touchpoint 0 -8091
Skyldig rente -36514 -13140
Leverandørgjeld -571208 -295002
Skattetrekk -67123 -67051
Skyldig arbeidsgiveravgift -65254 -58447
Arb.giv.avg. pål. feriep. -28864 -29335
Skyldig lønn 0 -748
Skyldig feriepenger -188380 -191718
Sum gjeld og egenkapital -11844795 -10325273
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Budsjett 2019 Misjonskirken Lyngdal

Budsjett 2018 Budsjett 2019

Driftsinntekter:

Menighetens drift 2942050 3040164

Mandagskafè 35000 35000

Alpha 30000 30000

Veien til Betlehem 260000 300000

Menighetsweekend 0 0

Formiddagstreff 16000 16000

Tilskudd fra underavdelinger 50000 45000

Konfirmanrarbeidet 20000 25000

Tilstelninger 20000 35000

Kommunalt tilskudd 350000 400000

Gave til oppussing 2018 0 0

Momskompensasjon 150000 150000

Leieinntekter 50000 50000

Leieinntekt parkering 50000 50000

Spesielle kollekter 0 0

Forsikringsoppgjør 0 0

Renteinntekt 2000 2000

Sum driftsinntekter 3975050 4178164

Misjonsinntekter:

Ytremisjon/trosløfte 320000 330000

Misjon VTB 130000 150000

Spesielle kollekter 0 0

Sum misjonsinntekter 450000 480000

SUM INNTEKTER 4425050 4658164

Utgifter misjon:

Misjon 260000 270000

Misjon VTB 130000 150000

Diakoni 60000 60000

Spesielle kollekter 0 0

Sum utgifter misjon 450000 480000

Diverse utgifter:

Menighetsrådgivere 68400 69600

Nærradiosendinger 4000 4000

Vegårtun Prosjektet 12000 12000

Sum diverse utgifter 84400 85600

Personalutgifter:

Lønn Pastor 467000 496500

Lønn ungdomspastor 260000 265000
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Budsjett 2019 Misjonskirken Lyngdal

Budsjett 2018 Budsjett 2019

Lønn Adm. Medarbeider 128000 133465

Lønn ungdomsarbeider 82000 96612

Lønn barnearbeider 163500 223400

Lønn Touchpoint 98000 0

Lønn pastor 2 456000 477500

Innskuddspensjon 140000 100500

Yrkesskadeforsikring 3850 3448

Gruppelivsforsikring 36000 29752

Honorar predikanter 20000 25000

Honorar predikanter Åpent Hus 0 0

Påløpne feriepenger 200000 203000

Bilgodgjørelse 15000 15000

Reise/Diett 10000 10000

Arb.g.avg. 250000 239000

Arb.g.avg. Påløpne feriepenger 28500 28700

Refusjon sykepenger 0 0

Personalutgifter:

Kurs pastorene 55000 70000

Lederkonferanse/Gen forsaml 30000 15000

Fagforeningskontigent 0 0

Sum personalutgifter 2442850 2431877

Driftsutgifter:

Avskrivning bygninger 290000 350000

Lys & varme 95000 110000

Kommunale utgifter 13000 20000

Inventar 40000 40000

Lydanlegg 40000 40000

Drift nettside 1500 1500

Alpha 30000 30000

Veien til Betlehem 130000 150000

Revisjon 15000 15000

Rep. Og vedlikehold 30000 30000

Huskomite 50000 50000

Parkeringsplass vedlikehold 20000 25000

Mandagskafe 35000 35000

Formiddagstreff 16000 16000

Barne/ungdomsarbeid 5000 5000

Konfirmantarbeide 20000 25000

Årskonferanse 0 0

Kontorrekvisita/Ukehilsen 10000 8000

Kopinor 5000 5500

Telefon/porto 60000 55000

Annonser 25000 20000

Gaver 5000 5000

Forsikringspremie 76000 80711

Kollektiv ulykkesforsikring 6800 6976
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Budsjett 2019 Misjonskirken Lyngdal

Budsjett 2018 Budsjett 2019

Driftsutgifter:

Driftsutg. Diverse 5000 5000

NRK avg. 12000 0

Renovasjon 22000 20000

Data/datalisenser 37000 36000

Forbruksmatr. 27000 22000

Rengjøring 10000 7500

Utgift. Bankterminal, gebyrer etc. 9500 12000

Utgift kopimaskin, leie + drift 20000 35000

SMS tjeneste Sendega 5000 5000

Solidus, skattefrie gaver, SMS gaver 20000 20000

Bibler, bøker 10000 10000

Tilstelninger 50000 60000

Blomster 0 12000

Bankgebyr 22000 25000

Diverse utgifter 5000 5000

Rentekostnad 175000 262500

Sum driftsutgifter 1447800 1660687

SUM UTGIFTER 4425050 4658164

RESULTAT 0 0

17



Årsrapport fra Omsorgsutvalget 2018 
 
Omsorgsgruppa har etter årsmøtet bestått av: Tone Løland, Bente 
Thomsen, Randi Paus Sangolt, Einar Foss Kvavik, Asbjørn Gysland. Eilif Tveit har ledet 
gruppa.  
 
Omsorgsutvalget har samarbeidet med omsorgspastor/ansvarlig og gitt innspill angående 
personer i menigheten som trenger spesiell oppfølging i tillegg til det den enkelte i utvalget 
har hatt ansvar for å besøke/følge opp. 
Vi har hatt til 3 samlinger, der vi har fordelt ansvar og utvekslet informasjon 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 i tillegg 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. 
 
Det er ingen aldersgrense for omsorgsarbeidet. Likevel ligger hovedtyngden av fokuset 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.  
 
Ved inngangen til 2019 ble det organisert en samling for flere grupper i menigheten som er 
involvert direkte eller indirekte i omsorgsarbeidet (lederskap, omsorgsutvalg og 
samtalerommet). Der kom det fram viktige tanker som pekte på utfordringer som ligger 
framover i omsorgstenkningen og hvordan vi organiserer det framover i den størrelsen av 
menighet vi etter hvert har blitt. 
 
 
For Omsorgsgruppa  
30.01.2019 
 
Eilif Tveit 
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Regnskap Solstrålan 2018

Resultat

Inntekter:

Frifond 5651
Renteinntekt 13
Sum inntekter 5664

Utgifter:

Frukt Kiwi 1526
Sum utgifter 1526

Resultat 4138

Balanse

Eiendeler:

Bank 29305
Sum eiendeler 29305

Gjeld og egenkapital

Egenkapital 29305
Sum gjeld og egenkapital 29305
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Regnskap søndagsskolen 2018 

 

DRIFTSINNTEKTER   2018 

     
Kollekt    7482,00 
Kontingent    3350,00 
Kulturmidler/Gaver    
NmU tilskudd   10195,00 
Inntekt Tweens leir   14100,00 

     
Sum inntekter     35127,00 

      
DRIFTSUTGIFTER    
      
Varer undervisning   13377,00 
Kiwi/Europris   3097,54 
Utgifter leir    15000,00 
Utgifter bowling   4569,00 
Kjøp av inventar/smågaver  4145,46 
Gave Columbia   6000,00 
Andel utgift menighet   6261,00 

      
Sum utgifter   52450,00 
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Gla sang 2018 
Ledere i glasang i 2018 har vært Lena Foss, Irene Aune, Maria Kvavik og Siv 
Opsal på våren. På høsten har det vært Rebekka Jacobsen, Siv Opsal, Ole Georg 
Galteland, Even Andre Frislie og Alf Gunnar Jacobsen. Kasserer gjennom hele 
året har vært Karina Hobbesland. 

Det har vært ca 30 barn på øvelsene i 2018. Hovedsakelig jenter. 

I vår gikk vi til innkjøp av t-skjorter som vi bruker når vi opptrer. 

Da sommeren kom takket Maria Kvavik for seg etter et år med god innsats som 
leder. Det samme gjorde Lena  Foss og Irene Aune etter mange gode år som 
dirigent og leder. 

Vi fikk med Rebekka Jacobsen som ny dirigent og hun har tatt over 
stafettpinnen på en glimrende måte. Hun fikk med seg sin mann  Alf Gunnar 
Jakobsen, Ole Georg Galteland og Even Andre Frislie som har spilt til noen av 
våre opptredener.  Vi har og brukt noe sing back. 

I år har vi i hovedsak sunget i kirka vår, men før jul ble vi invitert til Flekkefjord, 
hvor vi sang i gågata, etterpå koste vi oss med pizza og brus. 

Alt i alt har vi hatt et flott år i gla sang, og vi gleder oss til nye eventyr med 
glasang i 2019. 
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REGNSKAP GLA SANG 2018

DATO BILAG  UT SALDO
15363,83

22.1. 1 550,00 14813,83
27.2. 2 949,23 13864,60
28.2. 3 7000,00 6864,60

01.01-26.03 4 1700,00 8564,60
31.1. 5 3,00 8561,60
31.1. 6 150,00 8411,60
31.3. 7 10,00 8401,60
12.4. 8 Overføring Misjonskirken 597,16 8998,76
29.4. 9 1627,00 7371,76
29.4. 10 1096,89 6274,87
22.5. 11 4387,50 1887,37
20.5. 12 238,29 1649,08

01.04-30.06 13 200,00 1849,08
30.4. 14 10,00 1839,08
31.5. 15 5,00 1834,08
30.6. 16 5,00 1829,08
27.8. 17 500,00 1329,08
27.8. 18 475,00 854,08
10.9. 19 3600,00 -2745,92
10.9. 20 3600,00 854,08

01.07-30.09 21 800,00 1654,08
31.8. 22 6,00 1648,08
30.9. 23 3,00 1645,08

16.10. 24 5050,00 6695,08
26.10. 25 3600,00 3095,08
30.11. 26 5000,00 8095,08

6.12. 27 496,00 8591,08
01.10-31.12 28 Kontingent 400,00 8991,08

31.12. 29 Nettgiro 5,00 8986,08
1.1. 30 Kreditrenter 3,09 8989,17

8989,17
33210,08 33210,08

Tilbakbetalt lån
Kulturmidler
Ung frifond

Utgående beholdning 31.12.18

Ung kont 2017
Lån misjonskirken
Kontingent
Nettgiro
Nettgiro
Ung frifond

Vivo

Årsavgift sikkerhetskort
Nettgiro x2

Andel utgifter menigheten
Kiwi
T-skjorter
Kiwi
Kontingent
Nettgiro
Nettgiro
Nettgiro
Ung kont 2018

Nettgiro

Inngående beholdning 01.01.18
Waldemar Inspirasjon
Kiwi
Waldemar Inspirasjon
Kontingent
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Årsrapport Maxi 2018 
 
Vi har fortsatt med Maxi en dag i mnd og der samler vi 35‐40 barn.  
Vi har vært på turer til :  
13. Feb: akedag på KVS 
13.mars: bowling med kveldsmat og andakt i kirka etterpå. 
10.apr: kvavik med konkurranser og Einar som kom å laget wok til oss. 
8. Mai: Gitlevåg med kano, fisking og grilling. 
 
Vi som er med fast er: Jon Bakkelund, Stig Jerstad, Mats Remi Rom, Petter Bye, Signe Marie Berntsen 
og Monica Egeland. 
Vi er også heldige som har gode hjelpere som stiller med lapper og som er med oss på opplegget. 
 
Tusen takk til dere alle som er med og støtter og hjelper   
 
Maxi Monica Egeland  
 
 
 

Regnskap for Maxi 2018 

 Saldo 01.01.18   29832,09 

 

Inntekter: 
Kontigent:             14000,‐ 
Kulturmidler:             5000,‐ 
Frifond :                 14941,‐ 
Rente inntekt:                    65,63 
Sum inntekter:       21406,63 
 
 
Utgifter: 
Misjonen:                   2141,09 
Mat.                            4130,‐ 
Aktiviteter:                 2398,50 
Bankgebyr:                     300,‐ 
Sum utgifter:              8969,59 
 
Saldo 31.12.2018 :   31088,42 
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Årsregnskap HOBBYGRUPPA 2018 
Inntekter Utgifter 

Kontigenter 3 100,00 
UNG Frifond 10 061,00 
Renteinntekter 13,15 
UNG Frifond - retur 10 061,00 
Varer korga/kjøkken 1 793,23 
Materiell 7 715,13 
Andel av utgifter menigheten 2 882,00 
Sum 13 174,15 22 451,36 

Beholdning 1/1-2018 31 794,97 
Beholdning 31/12-2018 22 517,76 

44 969,12 44 969,12 

Hobbygruppe ble lagt ned i 2018. Beløpet som står på konto 31/12 vil bli brukt til
annet arbeid for barn i menigheten.
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ÅRSMELDING FOR UNGDOMSARBEIDET 2018. 

 

Året 2018 var et år hvor det skjedde en del forandringer i vårt ungdomsstyre og blant de ansatte.  
 
Ungdomsstyret 2018(Våren)  

Tobias Mersland, Ingrid Kvinen, Nikolai Kristensen, Kjetil Fredriksen, Sveinung Forgard og Jan Terje 
Rottem. I tillegg møtte Markus Kvavik 
 
Ungdomsstyret 2018(Høsten) 

Tomas Jerstad, Linn Åmland, Nikolai Kristensen, Kjetil Fredriksen, Petter Røssland, og Jan Terje 
Rottem. I tillegg møte Martin Tveit Kragholm 
 
Styret vil takke Tobias Mersland, Ingrid Kvinen og Sveinung Forgard for en kjempegod innsats i 
ungdomsstyret igjennom flere år.  
 
Jeg vil som styreleder takke hver enkelt av dere i styret for gode innspill for at vi skal løfte 
ungdomsarbeidet vårt videre. De voksne sin jobb i U-styret er å utruste ungdommene sånn at de kan 
bli fremtidige ledere i menigheter og andre steder. Vi har som menighet utrolig mange gode «ledere» i 
vårt ungdomsarbeid. Takknemlighet er et ord som ligger meg nærmest i denne sammenheng   

Markus Kvavik som hadde vært ansatt i mange år hos oss, reiste videre på sin «tjenesteferd» til 
Tromsø sommeren 2018.  
Lederskapet arbeidet våren 2018 med å finne en erstatter etter Markus, og til slutt ble det Eirik Vikse.  
Eirik har tidligere vært 1-åring i vår flotte menighet, så han kjenner mange av ungdommene som går 
fast på Åpent Hus. Han vil begynne å arbeide i hos oss august 2019.  
 
Som en midlertidig løsning ble Martine Tveit Kragholm oppjustert i sin stillingsprosent i   skoleåret 
18/19.  
Å overta etter Markus Kvavik er som jeg sa en gang: « å hoppe etter Bjørn Wirkola» innen vårt 
ungdomsarbeid.  

Martine har løst dette på en utrolig god måte og har «løftet» Åpent Hus høsten 2018. BRA!! 
Vi har fått flere og flere ungdommer som kommer stabilt på Åpent Hus igjennom høsten. 
 
TUSEN TAKK, Martine for den innsatsen du har gjort igjennom 2018!! 

VI har gjennom gode sponsorer klart å kunne ha gratis lotteri/trekning på en moped til en verdi av kr. 
28.500,-. Takk til Sveinung Forgard for denne gode ideen  
Vi begynte med å reklamere at du måtte være på møte vårt, og at mopeden ville bli trukket en vilkårlig 
fredagskveld i løpet av september 2018 og uke 7 i 2019. Nå er det en lykkelig ungdom som har fått en 
Flunk ny moped    
 
Ungdomsstyret vil takke menigheten for at Caféen ble pusset, noe vi ser resultater av i vårt arbeid. 
Ungdomsstyret brukte en god del penger i 2018 på å kjøpe inn diverse spill som vi ser blir brukt hver 
eneste fredag.  
 
16 mai på kvelden reiste noen voksne + «voksne» ungdommer ut i en minibuss på lik linje som året 
før. Målet var å treffe ungdom langs gater og strender i Farsund / Lista / Lyngdal. Kanskje vi var ett lys 
for en enkelt ungdom som vi traff denne natta. Takk til de som stilte opp med nybakt bakeverk. 
 
Nyttårsaften 2018 hadde vi et veldig bra arrangement for 95 ungdommer som var i kirka vår igjennom 
kvelden og natta. Det hele ble avsluttet med et vanvittig bra fyrverkeri i sammen med ungdommene 
oppe i Kirkesenteret.  
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Styret ønsker å takke alle ungdommene som bidro til at denne kvelden ble en suksess, og ikke minst 
alle VOKSNE som var med denne kvelden. TUSEN TAKK   

 
Vi i styret er veldig takknemlig for at det i løpet av de siste månedene har meldt seg flere og flere 
voksenledere som ønsker å bidra i vårt flotte arbeid. TAKK !  
 
Siste helga i mai 2019 vil alle ungdomsledere/medarbeidere reise på tur langt ned  
i Danmark. Vi skal som tidligere reise til Aabenraa hvor vi bor hos en menighet. Her bidrar vi med 
lovsangs team og andre ting under Gudstjenesten.  
Dette er en «belønningstur» for alle de som legger ned utallige timer i vårt ungdomsarbeid. Styret 
håper å klare en lavest mulig egenandel så flest mulig av ungdommene blir med.  
 
Hver fredagskveld gjør våre medarbeidere; ungdommer og voksne en kjempeinnsats, for at den 
enkelte ungdom skal trives på Åpent Hus og finne Jesus  . Tusen takk !!! 
 
I løpet av høsten 2018 har 20 ungdommer gitt til kjenne å at de vil ta i mote Jesus som sin 
frelser!    TUSEN TAKK, JESUS!!!!  
 
Vi har utrolig mye å takke for i vårt ungdomsarbeid.  
 
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 2018

Resultat pr. 31.12.2018
2018 2017

Kollekt 6 288 23 580
Inntekter kiosk 98 875 105 449
Jobb for ÅH 0 9 932
Inntetkt Ungdomsmedlemskap 12 752 9 514
Inntekt div. tilstelninger 23 236 18 118
Sponsing moped lotteri 25 000 0
Gave 18 750 10 000
Frifond 9 746 17 742
Kulturmidler 20 000 10 000
Momskompensasjon 10 250 13 090
Renteinntekt 103 118
Sum inntekter 225 000 217 543

Fast givertjeneste menigheten -3 000 -3 850
Varekjøp kiosk 83 595 71 391
Honorar besøkende 23 700 24 847
Kollekt misjon 630 1 996
Fast givertjeneste 3 000 3 850
Utgift lydustyr 0 10 000
Kjøp div. utstyr 57 442 8 782
Planning Center 2 767 3 043
Utgift turer 800 500
Utgift div. tilstelninger 60 200 17 349
Andel utgifter menighet 22 127 28 078
Reklamekostnad 640 3 087
Gaver/premier 5 792 5 125
Kurs 295 12 905
Kontigent Misjonskirken Ung 2 500 7 300
Bank og kortgebyrer 7 083 5 414
Div. utgifter 734 0
Sum utgifter 268 304 199 815

Resultat -43 304 17 728

Balanse pr. 31.12.2018

2018
Kundefordringer 10 000
Tilgode terminal 17 873
Tilgode arrangement 0
Tilgode kontant 7 476
Kasse 900
Bank 3085.30.12587 197 156
Bank 2801.20.12871 22 602
Sum eiendeler 256 007

Egenkapital 230 609
Skyldig kollekt misjon 4 803
Skyldig fast givertjeneste 600
Påløpte kostnader 0
Leverandørgjeld 19 995
Sum gjeld og egenkapital 256 007
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Årsmelding for Touchpoint 2018 
 
Touchpoint våren 2018 
Vi holdt møter annenhver søndag. Vi opplevde en nedgang i antall som kom og i mars flyttet 
vi derfor ut i kafeen. Det gav en annerledes atmosfære og opplevdes som en opptur.  
Vi fikk også denne våren oppleve sterke møter med Gud, for noen for første gang. Vi hadde 
tilbud om forbønn hver gang. Delekveldene må jeg få trekke fram som høydepunkt. 
Påskespesial i Lyngdal Kulturhus var også et høydepunkt!  
Vi hadde flere social‐arrangementer. Bowling, aktivitet i hallen, båttur og jentekveld.  
Styret bestod av Veronika Nilsen, Jonas Hovden, Eilif Hystad, Jarl Håkon Pedersen, Hege 
Pedersen, Ingvild Foss Forgard og Ole Georg Galteland. Sistnevnte kom inn som menighetens 
representant ved årsmøtet, det satte vi stor pris på. Jarl Håkon og Hege gikk ut av styret til 
sommeren og Ingvild sluttet også i sin stilling i ferien.  
Jeg vil benytte sjansen til å takke menigheten for tiden i TP. For tilliten og støtten. Jeg vil 
også takke alle de flotte ungdommene som jeg fikk lov til å tjene sammen med.  
TP sin visjon vil jeg ha med videre «Å nå mennesker som er borte fra Gud og menighet og 
gjøre de til etterfølgere av Jesus»  
Ingvild Foss Forgard 
 
Touchpoint høsten 2018 
Det ble holdt møter/samlinger i oppstarten fra august og ut i september, men det har over 
tid vært utfordrende å skaffe nok ledere til de forskjellige oppgavene for å kunne drive 
Touchpoint.  
Selv om det har vært forsøkt endringer som skulle gjøre det enklere og mer rasjonelt med 
tanke på antall nødvendige ledere, har det dessverre kommet dit hen at det ikke lengre lot 
seg gjøre å arrangere Touchpoint.  
Det er trist, spesielt med tanke på at dette arbeidet treffer en viktig aldersgruppe og vi har 
sett store frukter av arbeidet. Mange har kommet til tro, og mange har funnet tilbake til Gud 
og menighet gjennom Touchpoint.  
Alt har sin tid og vi må erkjenne at for nå, så har vi ikke de nødvendige ressurser for å kunne 
drive dette arbeidet videre, men så kan vi jobbe videre med å se på hvordan vi kan løse 
dette i fremtiden. 
Vi takker alle som har vært med som ledere, i styreverv og andre tjenester i forbindelse med 
Touchpoint. 
 
Lederskapet 
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Regnskap Touchpoint 2018

Beholdning 1/1‐18 10714

Inntekter:
Gaver/arrangement 32393
Frifond 8591
Renter 4
Sum inntekter 40988

Utgifter:
Annonse 189
Kafe 2947
Arrangement 21434
Reise/kurs 7348
Utgift regnskap 1117
Gebyr bank 39
Sum utgifter 33074

Beholdning 31/12‐18 18628
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 ÅRSRAPPORT ”VEIEN TIL BETLEHEM” 2018  
Styret i VTB har bestått av: Anne Britt Skarpeid, Sten Ivar 
Skretting, Heidi Åmland, Christina Salvesen, Einar Foss Kvavik, 
Ragnar Ellingsgaard, Lena Kvavik (fra i høst) og Mailin Igland  
Inger Lise Frøytland (støttemedlem) 
 
VTB hadde også dette året 14 fantastiske vandringer. Flott 
vær mange av dagene, noe regnvær på torsdagen, men det 
satte på ingen måte en stopper for spillet.  Vi er SVÆRT 
takknemlige. Det er totalt sett veldig inspirerende å drive 
med dette. Mennesker i alle aldre, og med alle typer gaver og 
utrustninger, tjener sammen i Guds rike.  VELDIG FLOTT! 
VTB har nå vært gjennom sitt 12 år, og vi får stadig 
tilbakemeldinger på at spillet er mye mer proft og bedre enn 
forventet. Billettene ble nesten utsolgt, litt dårlige 
værmeldinger gjorde nok sitt til at vi satt igjen med underkant 
av 200 a`2000 billetter. 
Julemarkedet var bugnende og flott. Mange fine og kreative 
ting. Cafeen leverte et godt og smakfullt utvalg. Selve spillet 
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gikk strålende. Lite feil og bra driv gjorde at vi vel kan si og 
godt fornøyde. 
Vi har etter hvert tillagt oss en del erfaring, og VTB 
organiseres stadig på en bedre og bedre måte. Vi prøver også 
å tenke forbedring og litt nytt for hvert år. I fjord flyttet vi 
stallscenen. I år flyttet vi gjeterscenen, denne gang for å 
spare inn litt tid, ned ca. 12 min. Vi har også i år laget noen 
nye kulisser, da de gamle var ødelagt etter mange år. 
VTB har utviklet seg til å bli et 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 gruppe styrer cafedriften, samt mat til alle involverte i 
VTB. De gjør en kjempejobb. I år har styringsgruppen for 
cafeen vært: Karina Hobbesland, Reidun Feliu og Linda 
Ellingsgaard. De har gjort en super innsats. 
Skaperglede med Ingunn Opsal i spissen står for 
julemarkedet. De har med seg mange gode bidragsytere, som 
lager ting på hjemmebane. Det ble et marked med mye 
forskjellig og masse fine julegaver. Mange i menigheten, også 
bibelgrupper el tok utfordringen med å levere salgsvarer til 
markedet. En god innsats og flott resultat. 

I år som tidligere hadde vi lykkehjul i entreen for de minste, 
noe som alltid er populært. Takk til dere som ordnet det i år. 

Nytt av året hadde vi 9 loddbøker som sirkulerte rundt i byen. 
Alle ble fylt opp, og det ble trukke mange fine gevinster. Vi 
hadde også en vellykket mini basar etter møte, siste 
søndagen i julespillet.  

Alt i alt fikk vi et veldig godt resultat. 
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Som leder vil jeg takke hver og en av dere som har bidratt på 
en eller annen måte i årets spill. Her er ALLE hender viktige, 
om du jobber ute eller inne. Det er vanskelig å trekke fram 
noe fremfor andre, og redd noen skal bli glemt, derfor: 
                 HJERTELIG TAKK TIL DERE ALLE  
Til Takkefesten 30.1.2018 kom hele 200 mennesker. Et slikt 
oppmøte setter vi i styret stor pris på. 
Takk til styret for godt samhold og positiv innstilling.  Takk til 
cafegruppa, julemarkedsgruppa og lotterigruppa for godt 
samarbeid. 

Det finnes fortsatt en vei til Betlehem. For noen har dette 
blitt veien til Jesus. Det er den STØRSTE inspirasjonen til å 
fortsette videre. 
På alle vandringene var det en god stillhet blant de som gikk.  
Vi ser på det som et kvalitetstrekk på prosjektet. Dersom folk 
kjeder seg, så snakkes det mer.  Folket trenger mer fokus på 
julas egentlige innhold. Dette er en ypperlig måte å drive en 
kombinasjon av misjon og evangelisering på.  
Vi viser at ved Jesus komme til vår jord, blir verden ny. Alle 
har blitt gitt en gave.  
Jesus kan bli alles frelser og beste venn.  
 

Mailin Igland (leder) 

32



Årsrapport for misjonsrådet 2018 
 

Medlemmer: Arnold Seglem, Magne Drageland, Harald Opsahl og Eilif Tveit 
 
I år har vi hatt misjonsinformasjon på 4 gudstjenester gjennom året der misjonsinformasjon 
har blitt gitt og utfordring til å støtte givertjenesten for menighetens internasjonale 
misjonsengasjement. Da har det blitt vist bilder eller film fra misjonsarbeidet. Til en av 
gudstjenestene hadde vi fått tilsendt en spesiell hilsen på film direkte til oss fra misjonærene 
Dorthe og Cornel i Romania. Vi har så hatt misjonskafé etter gudstjenestene der det er blitt 
solgt kaker og kaffe til inntekt for misjon. 
 
Møtene i misjonsrådet har i stor grad gått med til planlegging av disse gudstjenestene. 
Vi er også svært takknemlig for det bidraget til misjonsmidlene som kommer via Veien til 
Betlehem – en betydelig andel av budsjettet som gjør at vi kommer dit vi håpet med tanke på 
innsamlende midler til misjon. 
 
I den frie delen av misjonsbudsjettet inngår både støtte til et Israelsprosjekt og til diakoni-
midler. Noe av diakonibudsjettet er brukt til kursing, støtte til bespisning under diverse 
arrangementer – inkludert språkkafé våren 2018. Litt av midlene er også brukt direkte til å 
støtte til mat for fattige. 
 
Hoveddelen av misjonsmidlene er brukt til prosjektene i Colombia og Romania som drives 
gjennom Misjonskirken Norge sitt internasjonale arbeid. For dere som ønsker mer 
informasjon om Misjonskirkens prosjekter, ta en titt på mknu.no/prosjekter/ 
 
Jeg vil gjenta det som tidligere misjonsrådsleder Lisa før har skrevet: 
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 
30.01.2019 
 
Eilif Tveit 

 

33



Misjonsbudsjett 2019

Prosjekt 1 Colombia
Esperansa og skoler i Baranquilla 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 30000
Varhaug Misjonskirke 30000
Frittstående, midler det kan søkes om 30000
Israelsprosjekt 30000

Frie midler totalt 125000

Total sum misjonsbudsjett 2019 480000

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 2019 

 
Menighetens lederskap 

Består av 6 personer valgt for 3 år. 

 

På valg 2019 På valg 2018 På valg 2017 

Kjersti Søyland Lise Nøkland Ingunn Skretting 

 Heidi Åmland Karl Igland 

 

 

Leder av lederskapet 

Velges for 1 år. 

På valg 2019 

Guttorm Høgli 

 

 

Omsorgsutvalget 

Leder; Eilif Tveit 

På valg 2019 På valg 2018 På valg 2017 

Tone Løland Mona Skjørli Bente Thomsen 

Wendy M Rottem Ruth Leksbø (velges 1 år) Einar Foss Kvavik 

 

 

Ungdomsstyret 

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

På valg 2019 På valg 2018 

Kristian Stuestøl (leder) Petter Røssland (erstattet Sveinung 

Forgard) 

 Tomas Jerstad, Nikolai S. Kristensen, Linn Åmland, Kjetil Fredriksen. 

 

 

Valgkomite 

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

På valg 2019 På valg 2018 

Vidar Lillelid Gordon Møskeland 

 Ruth Leksbø 

 

 

Misjonsutvalget 

Eilf Tveit (ansatt), Harald Opsahl, Magne Dragland,  



 

 

 

TJENESTER I MISJONSKIRKEN LYNGDAL 2019 

 
Gudstjeneste: 

Jim Foss, ansatt hovedpastor, Jan Terje Rottem 

 

Møteledere:; 

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

Lena Kvavik 

 

Lovsang: 

Ole Georg Galteland, Stanley Bye 

 

Møteverter: 

Bente Persson (kontaktperson/leder), Gunn R. Benestvedt, Knut Benestvedt, Stephen 

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

John F. Sipayung, Anita Knutsen, Tove Skurve, Tina Spilde, Monica Egeland, Ruth 

Anne Andreassen, Rønnaug  Skogbakken, Pål Olsen, Mats Remi Rom, Hege Nygård, 

Anita Johannessen, Irene Holmen Aune, Tor Egil Eitland, Jon Kåre Bekkelund, Signe 

Marie Berntsen, John Augland, Anna Zoe Foss. 

Reserve:Torunn Bulæg, Bård Melvin Bulæg 

 

Forbedere: 

Annlaug Dragland (kontaktperson/leder), Magne Dragland, Karl Henry Aslaksen, 

Arild Omestad, Målfrid Øverland, Bente Vatland, Merete S, Lillelid, Thore Tellefsen, 

Solveig Høgli, Lise Myrland Jerstad, Harald Opsahl. 

 

Nattverd-komite: 

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

Seglem, Kurt Leksbø, Irene Litland, Tove Skurve, Asbjørn Gysland 

Reserve: Reidar Landrud 

 

Lyd/Lys/Bilde: 

Philip Vatland (kontaktperson), Kristian Fredrik Kristensen, Per Chr. Paus, Kristian 

Stuestøl, Stig Jerstad, Tobias Mersland, Arne Skurve 

 

Huskomite: 

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

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

Lokhorst, Anders Søyland 

 

 



Revisor 

Ekstern fra BDO 

 

 

Husgrupper 

Kontaktpersoner: Arleen Hystad, Reidun Feliu, 

 

 

Barne og Familiearbeid 

Leder: Benedicte Stuestøl, ansatt 

 

Søndagsskolen våren 2019 

Team A: Inger Lise Frøitland, Irene Hommeland-Larsen, Ida Frøitland, Siv Opsal, 

Sara Skurve, Eli Skurve, Åse Marie Galteland, Matthijs Lockhorst. 

 

Team B: Andreas Omland, Martin Kragholm, Ida Synøve Lohne, Vidar Lillelid, 

Kjersti Søyland, Thomas Gundersen, Jon Kåre Bekkulund. 

 

Team C: Signe Marie Berntsen, Elisabeth Tuen, Marthe Opsahl, Benedicte Stuestøl, 

Lilly Skoland, Hilde Eneroth, Kalle Mersland, Martin Vatnedal 

 

 

Maxi våren 2019 

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

Signe Marie Berntsen. 

Hjelpere: 

Annette Seland, Alf Gunnar Jakobsen, Stein Ivar Skretting, Guttorm Høgli, Jim Foss, 

Anders Søyland 

 

 

Solstrålan våren 2019 

Ann Helen Breimoen, Marita Kvinlaug, Lisa Eitland, Elisabeth Tuen, Marthe Opsahl 

 

 

Gla sang våren 2019 

Rebekka Jacobsen, Siv Opsal, Inger Merete Nygård 

 

 

Mandagsmiddag 

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

Anne Kari Knutsen, Anne Kath E. Nyquist, Monika Gujord, Kirsten Jakobsen, Inger 

Marie Stensland, Liv Halvorsen, Tone Løland 

 

Ryddegutter: Olav Naglestad & Kåre Nilsen 

 



 

 

Ungdomsarbeid 

 

Tentro 

Martine Tveit Kragholm, leder/ansatt, Stephen Samuelsen, Solveig Høgli, Petter Bye, 

Jenny Lande Røssland Nikolai Kristensen, Anna Zoe Foss, Tore Ellingsgaard 

 

Connect / husgrupper for ungdom) 

Ansvar; Martine Tveit Kragholm, Ingelin Jerstad 

 

 

Teamledere Åpent Hus 

Stine Risnes, Elisabeth Lande-Dahlstrøm, Julie Lande-Dahlstrøm, Tomas Jerstad, 

Petter Røssland, Torkel Hoveland, Tore Ellingsgaard 

 

 

Veien til Betlehem 

Mailin Igland (leder), Einar Foss Kvavik, Sten Ivar Skretting, Ragnar Ellingsgaard, 

Lena Kvavik, Christina S. Salvesen, 

 

Julemarked-komite 

Ingunn Opsahl, Silje Pettersen, Monika Gujord, Gunn Karina Andersen 

 

Bønnemøte 

Tone Løland (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 
     
 

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. 



MATLISTE 2019 

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 
Inger Helene Skogen 

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 
Linda Ellingsgård 
Lisa Omland 
Bente Vatland 
Monica Gujord 
Åse Seglem 
Monica Aanensen 
Mona Skjørli 
Tonje Mersland 
Karen Gundersen 
Anne Britt Skarpeid 
Irene Litland 
Gunn Reme Benestvedt 
Guro Lian Kvammen 
Rebekka Jacobsen 
Kjersti Søyland 

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 Larsen 
Lisa Eitland 
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E LAGET 
Oddbjørg Røssland 
Anne Lill Aas 
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 
2018 F og C B og E 
2019 A og D F og C 
2020 B og C A og E 
2021 F og A B og C 

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:  Et lag tar med smørbrød og et lag tar med kake. Koke kaffe. Stående buffet i 
kafeen. Et lag ordner til og et lag rydder.  

MENIGHETSMØTE/KVELD. Lederskapet ordner eller så får et matlag beskjed om å ha med mat. 

Nå som kafeen er oppusset er det plass til ca 150-200.  

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 og laktosefri mat. 
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RENGJØRINGSLISTE  2019 

Uke 14,32,48 
Ingunn og Sten Ivar Skretting 
Gunn Mette Andalsvik 
 Inger Lise Frøitland 
Ingelin og Stig Jerstad 
Oddveig og Alex Georgescu 

Uke 7, 22, 41, 4 ( 2020 ) 
Elisabeth og Stephen Samuelsen 
Mona og Odd Kjell Skjørli 
Wendy og Jan Terje Rottem 
Åse og Arnold Seglem 
Lisa og Andreas Omland 

Uke 15, 34, 49 
Anne Britt og Torbjørn Skarpeid 
Randi og Tor Sverre Sangolt 
Kristhild og Ronny Tomren 
Torill Espeland 
Lena og Oddvar Skårland 

Uke 8, 23, 42, 5 ( 2020 ) 
Ingunn og Harald Opsahl  
Veronica og Arild Omestad 
Hege Nygård 
Tor Sigurd Tuen 
Helge og Ida Lohne 

Uke 1, 16, 35, 50 
Karina og Oddvar Hobbesland 
Gladys Vimme,  Malene Foss 
Elena og Geir Falkum 
Kirsten Byremo, Mattisjh Lokchorst 
Henriette og Arnt Brekne 

Uke 9, 24, 43, 6 ( 2020 ) 
Tonje og Kalle Mersland 
Nancy og Roy Landøy 
Siv Kristine Ørseng Skailand 
Marilyn og Per Paus 
Wenche L Sinnes 

Uke 2, 17, 36, 51 
Bente og Andreas Vatland 
Alfred og Liv Steinsland 
Ebbe Sørensen 
 Tove Skurve, Jenny Glendrange 
Brit Fjelldal, Bente Hovland 

Uke 10, 25, 44, 7 ( 2020 ) 
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 3, 18, 37, 52 
Hilde og Stanley Møskeland 
Tone og Børge Sundnes 
Anne Linn og Tor Audun Sandal 
 Siv Opsal, Arne Skurve 
Karl Fredrik Ødegård 

Uke 11, 26, 45, 8 ( 2020 ) 
Bente og Osvald Thomsen  
Linda og Ragnar Ellingsgård 
Anne Lill og Jan Terje Aas 
 Heidi og Vegard Tellefsen  
Målfrid Øverland  

Uke 4, 19, 38, 1 (2020 ) 
Bente og Henning Persson 
 Monica Gujord 
Sissel og Stanley Bye 
Guttorm Høgli, Ruth Hovland 
Anders og Kjersti Søyland 

Uke 12, 28, 46, 9 ( 2020 ) 
Lise Nøkland 
Lise og Finn Jerstad  
Oddbjørg og Petter Røssland,  
Ariel Fåland,  Arleen Hystad 
Inger Helene og Frode Skogen 

Uke 5, 20, 39, 2 ( 2020 ) 
Bente og Kai Skårdal 
Alf Gunnar og Rebekka Jacobsen 
Torunn og Bård Bulæg 
Merethe og Vidar Lillelid 
Guro Lian Kvammen  og Rune Lian Brynestad 

Uke 13, 30, 47 
Mette og Kurt Ødegård 
Mailin og Karl Igland 
 Irene Litland 
Ole Georg og Åse Marie Galteland 
Benedicte og Kristian Stuestøl 

Uke 6, 21, 40, 3 (2020 ) 
Lena og Einar Kvavik 
Asbjørn Gysland 
Ruth og Kurt Leksbø 
Torhild og Kristian Kristensen 
Gunn og Knut Benestvedt 

De øverste på laget sender ut sms og minner om vasking. Alle på 
laget må ta sin del. Kryss av på liste der du har vasket. 

Følg retningslinjer og soneinndeling for vasking. Henger på 
vaskerommet. 

Takk at du er med å holde kirka i orden 
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