ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2018
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Medlemmene i Normisjon Askim innkalles til årsmøte torsdag
14.02.2018 klokka 19.00.
Bent Reidar holder andakt under møtedelen før årsmøtet settes.
Dagsorden for årsmøtet:
1. Valg av dirigent
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Diverse årsmøtevalg
a. Referent
b. Tellekorps
c. 2 til å underskrive protokollen
4. Behandling av årsmelding for 2018
5. Godkjenning av regnskap for 2018
6. Ansettelse. 40% til menighetsbygging.
7. Fastsettelse av medlemskontingent
8. Godkjenning av veiledende budsjett for 2019
9. VALG
Årsmøtet velger en representant til Valgkomiteen
10. Eventuelt

Velkommen til årsmøtet.

Hilsen styret
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Årsmelding fra Normisjon Askim 2018
Arbeidsår nr. 146

Vår visjon: Normisjon Askim en kraftstasjon for Jesusbegeistring og tettere fellesskap
Forrige årsmøte ble holdt torsdag 08.02.2018
MEDLEMMER
Foreningen har pr 31.12 2018, ca. 70 medlemmer.
I løpet av 2018 har ingen medlemmer gått bort.
STYRET
Styrets sammensetning har vært:
Dag Wengen, styreleder (et år igjen – valgt for 2018)
Annvor Greibesland, nestleder (et år igjen)
Hans Moesgaard, sekretær (et år igjen)
Geir Braadlie, styremedlem (et år igjen)
Irene Smidt Brustad, styremedlem (utgående)
Tormod Ropeid, styremedlem (utgående)
Tove Omvik Aune, styremedlem (utgående)
Styret har i perioden hatt 12 styremøter og behandlet 82 saker.
VIRKSOMHET
Årsmeldinger for de enkelte underavdelinger følger som vedlegg.
Faste aktiviteter på huset:
Soul Children øver onsdager kl. 18.00 -19.30
KRIK samles annen hver fredag, av og til med «After-Krik».
Kor X øver tirsdager i ulike uker fra kl. 19.30
Formiddagstreff tredje onsdagen i måneden kl. 11.00
Bønnemøte 1. fredag hver måned kl. 12.00
Hver første tirsdag i måneden har vi andaktsstund på Løkentunet kl. 18.00
NMS har sine møter ca. hver 2. søndag i måneden
Kveldsmøter på søndagene. Ca. 3 ganger i mnd.
Vi har også hatt to kulturkvelder
Kafeen leies ut til Kirkekroa 3 dager i uka
MISJON
Fra 1. januar 2018 begynte Normisjon Askim å støtte et nytt misjonsprosjekt i samarbeid med
Normisjon sentralt og HimalPartner. Prosjektet retter seg spesielt mot Nepal.
I Nepal blir ofte funksjonshemmede barn tilsidesatt og gjemt. Foreldrene blir ofte utsatt for
fordømmelse og ekskludering og får ikke den hjelpen de trenger for å ivareta et barn som er
annerledes.
Gjennom misjonsprosjektet er vi med å støtte den lokale organisasjonen Asha Bal Bikas Sewa
(ABBS). De driver tre dagsentre der det gis opptrening og omsorg til funksjonshemmede
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barn. Ønsket er at alle barn skal bli sett og elsket slik de er, og å kunne gi foreldrene støtte og
oppmuntring i en utfordrende tid.
Rask kirkevekst i Nepal stiller lederskapet overfor store utfordringer i forhold til sjelesorg og
trosopplæring. Kirken i Nepal fortsetter sin raske vekst, blant annet som et resultat av
målrettet evangelisering og kirkeplanting.
For å imøtekomme et voksende behov for økt kompetanse innen sjelesorg og krisehåndtering,
støtter HimalPartner Bethesda ressurssenter for sjelesorg.
Gjennom sjelesorgprogrammet blir kirkeledere utrustet med kunnskap og kompetanse til å
kunne håndtere oppgavene som de er pålagt.
Senteret ble etablert i 2010 etter initiativ fra lokale pastorer og utsending Mirjam Bergh.
Dette er vi også med å støtter gjennom misjonsprosjektet.
I 2018 støttet vi disse misjonsprosjektene med 25.000,- kr. hver.
ÅRET SOM GIKK:
Året som gikk har vært preget av jevnt og godt arbeid, med faste møter på søndager kl. 18: E18, med korvirksomhet: Kor X og SoulChildren/SoulTeens; med Formiddagstreff,
Bønnemøter, Bibeltimer og Kulturkvelder.
Dette året startet med at Askim Normisjon var medarrangør av den felleskirkelige bønneuka.
Og fredag 19. januar var det fellesmøte hos oss, der Maria Leirvik talte og det var fokus på og
for ungdom.
Også dette året har vi arrangert sang/temamøter; tre på våren og tre på høsten ledet av Jan
Fredriksen og der Geir Braadlie talte. Vårens temaer var: Jesus i møte med, og i
høstsemesteret hadde vi fokus på Efeserbrevet kapittel 1.
Vi har gledet oss over flere gode kor og sanggrupper som har vært med å berike
søndagsmøtene.
To kulturkvelder har også trukket mye folk: Både på våren med Thomas Hylland Eriksen som
gjest og i høstsemesteret da vi hadde besøk av Edvard Hoem.
I løpet av september og oktober arrangerte vi bibeltimer på 3 tordagskvelder. Gunnar
Navestad underviste fra Filipperbrevet.
18. oktober hadde vi et inspirasjonsmøte for bibelgruppene der Hans Johan Sagrusten fra
Bibelsselskapet underviste om Rik Bibelbruk.
Årets basar gikk av stabelen 4. desember under kyndig ledelse av Ellen Fredriksen. Kor X var
med og bidro med sang. Basaren innbrakte ca. kr. 30.000 til foreningen. Styret retter en stor
takk til samtlige som var med og tok ansvar!
Søndag 16. desember sang vi tradisjonen tro julen inn. I år valgte vi å flytte arrangementet til
Normisjonshuset, og det var vellykket. Godt oppmøte og god stemning. Kor X og
SoulChildren/SoulTeens sang og Jan Fredriksen ledet kvelden og hadde andakt.
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ØKONOMI
Vår forenings økonomi er stabil og inntektene kommer i hovedsak fra utleie, fast givertjeneste
og kollekt. (85%) Begge leilighetene er leid ut til stabile og greie leietagere.
Styret takker alle som er faste givere og de som også har gitt andre bidrag til foreningen.
Givertjenesten gir betydelig bidrag til driften, men det er ønskelig i tiden fremover å få øket
de faste bidragene.
Av vår samlede inntekt gir vi 34% til ytre og indremisjon. Det er et betydelig beløp for oss.
Vi er glade for at vi har anledning dette og det vil vi gjerne fortsette med.
For å få regnskapet til å gå i balanse i år er det benyttet midler fra særskilt konto. (31 000 kr.)

Inntekter 2018

7%

Utleie
5%

Medlemskontigent

30 %

Fast givertjeneste og gaver

27 %

Kollekt og inntekter fra arrangementer
3%

28 %

Fra særskilt konto
Moms komp. og renter

Utgifter 2018
Gaver til misjon
8%

17 %

Gaver til andre formål

13 %

Utgifter til arrangementer
17 %

Ungdomsarbeid
Drift av huset

24 %
10 %

11 %

Vedlikehold huset
Diverse og renter

5

HUSET VÅRT OG HUSKOMITEENS ARBEID 2018
Huset har fått nødvendig tilsyn også i 2018, takket være flinke og trofaste vaktmestere og
huskomite. Store prosjekter er imidlertid ikke gjennomført dette året. Hus-dugnaden ble
gjennomført med bra engasjement den 5.mai. Komiteen har videre gjennomført en grundig
opprydding i kjelleren og fått kassert diverse miljøfarlig avfall som malingrester o.l. De har
også fjernet jerngitteret som var foran vinduene i kjellerens kafèlokaler. Det er planlagt
utskifting av kafeens vinduer og nye vinduer er innkjøpt og kommet i hus. Nå venter vi på at
det våres slik at disse kan komme på plass i 2019.

MEDLEMSKONTAKT
Vi bekjentgjør arrangementer på flere måter. Annonser og omtaler i avisa, SMS og
månedsbrev til medlemmer og andre, hjemmeside, på møter og Face book.
Vår offisielle hjemmeside er: www.normisjonaskim.no. Den har fått et nytt utseende og
struktur som vi ikke har begynt å bruke ennå. Vi er ikke helt fortrolige med det nye
brukergrensesnittet og forsøker å holde de eksisterende sidene oppdatert.
En takk til alle som skriver og liker & deler oss på FB. Har du noe du vil bekjentgjøre kan du
kontakte Dag Wengen som vil ta det med i månedsbrev. Det kommer ut ca. en gang i mnd.
FREMTIDIGE UTFORDRINGER
Medlemstallet har vært stabilt i år, men er over tid synkende. Det er en utfordring å øke
medlemstallet og gjerne blant yngre generasjoner. Vi vil forsøke å få til et samarbeid med
Askim menighet der hvor det er naturlig. Utfordringen er å rekruttere personer/medlemmer
som brenner for saken og kan ta ansvar over tid.
Som beskrevet har vi en stabil økonomi, men givertjenesten har sunket med litt over 10% bare
på ett år. På grunn av skattereglene er det ikke mulig å ta inn mer i leie for leilighetene. Det
betyr at utvidelser av driften bare kan skje ved økte kollekter, givertjeneste/gaver og
medlemskontingent. En utfordring til neste år blir derfor å forsøke å øke den faste
givertjenesten.
Veldig mange gjør en strålende jobb i underutvalg/komitéer og er heldigvis fortsatt villige til
det, men det er generelt vanskelig å rekruttere til selve styret. Styret har ikke vært fult besatt,
med to vara på lenge. Dette er en utfordring.
ASKIM BARNEGOSPEL
Siden 1979 har Askim barnegospel vært et stabilt kristent hovedtilbud i Askim by for barn,
med øvelse hver tirsdag, mange sangoppdrag og sosiale aktiviteter. Mye gudstro og glede er
formidlet i den tide. Vi vet at mange er blitt «merket» for livet og at deres erfaringer vil setter
fotavtrykk i Askim lenge. På sitt aller mest aktive var det opp til 80 barn i koret. Normisjon
Askim er stolte, glade og takknemlige for det tilbudet som er blitt gitt. Derfor er en stor takk
til alle som har engasjert seg, tatt ansvar og gjort det mulig. Tidene endres og 2018 ble Barne
Gospel dessverre lagt ned.
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EN STOR TAKK
Det er mange å takke i vår forening. Medlemmene og vi i styret setter stor pris på den jobben
dere gjør. Det være seg arbeide med huskomité, festkomiteer, vaktmestere, besøkstjeneste,
blomsterhilsener, givertjeneste, misjonsarbeider, avisandakter, andakt på Løkentunet, basarer,
kasserer, revisorer, annonsering, de som arrangerer temamøter og «vi synger jula inn»,
kulturkvelder, teknisk ansvarlig, formiddagstreff, lydteknikere, pianister, musiker, forsangere,
bønnemøter og avisandakter. Dette gjør at vi kan ha et stort mangfold og uten denne innsatsen
kunne vi ikke drive i det omfanget som vi gjør nå.
Noen har sluttet i sine verv og vi takker spesielt for innsatsen de har nedlagt:
• Torill Bergerud for lang og tro tjeneste i festkomiteen
• Tove O. Aune for godt medarbeiderskap i styret
• Karen Braadlie for god tjeneste i festkomiteen
• Liv Valø som ivrig Face Book ansvarlig.
• Johan og Solfrid Seljås som dyktige webredaktører

En takk også til alle medlemmer som møter trofast opp.
EN STOR TAKK OG GUD VELSIGNE DERE ALLE!
Askim, 30.01.2019
Styret i Normisjon Askim

Dag Wengen
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Årsmeldinger for undergrupper
Side 9
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 15
Side 16
Side 18

Santalen
Kor X
Askim Barnegospel
Krik
Askim Soul Children
Løkentunet
Misjon
Formiddagstreff

Økonomi og regnskap
Side 19
Side 20
Side 21

Inntekter
Utgifter
Balanse

Valgkomiteens innstilling 2019
Side 22
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ÅRSMELDING FOR SANTALEN 2018.

Santalen er en forening som ble stiftet 4. sept. 1958. Foreningen består av 11 damer og er
tilsluttet Normisjon.
Vi har hatt møtene rundt i hjemmene den 1. tirsdagen i måneden, men fra høsten ble vi enige
om å ha møtene i Kaféen på Normisjonhuset. Hilde Moen er vår kontaktperson.
Vi har hatt 8 møter i 2018, og når vi kommer sammen, ber vi for de forskjellige
misjonsprosjektene, leser i AGENDA 3:16 og FERSKVARE, tar for oss misjonsstoff som vi
finner på Internett, snakker om søndagens tekst, synger, spiser sammen og har det hyggelig.
I mars hadde vi besøk av Torill Bredeg fra regionkontoret, og i oktober kom Anne Ca. Degnes
og holdt andakt for oss.
Kollekten på møtene utgjorde kr. 24.300.- . og er sendt til Martin Luther College i
Bangladesh.
Har du lyst til å være med i foreningen, er du hjertelig velkommen!
Askim, 8.1.2019
Ragnhild Torp
kasserer.
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Kor X
Årsmelding 2018
Koret startet opp 2. januar med kaffe og prat, da oppmøte var noe redusert.
Koret deltok ved Himal Partners møte på Normisjon søndag 28. januar. Tirsdag 13. februar
hadde koret inspirasjonskveld med Brita Holmen. Det ble en veldig fin kveld på Normisjon.
Årsmøte ble avholdt 27. februar.
Lørdag 7. april var koret invitert til Gunnlaug Brenne sin 50 års dag, som ble markert i
kirkestua ved Båstad kirke. Vi sang og hadde en fin kveld, der vi også var invitert til kaffen.
Videre sang vi på Normisjon søndag 8. april. Tirsdag 24. april hadde vi vanlig øvelse og
avsluttet med medlemsmøte.
Koret sang på Løken tunet 5. juni og avsluttet kvelden med pizza og samvær på Normisjon.
Søndag 17. juni skulle koret ha sunget ved Tenor kirkeruin, men pga dårlig vær ble det i
Bedehuset på Slitu.
På høsten startet vi med å synge på Normisjon 26. august. Så begynte vi å øve på English
Christmas Carols, som ble til sammen 12 sanger.
Fra 9. oktober hadde vi øvelse hver tirsdag og en hel lørdag med varm lunch. Generalprøven
gikk av stabelen i Askim kapell tirsdag 20. november.
Konserten ble holdt i Askim kapell torsdag 22. november kl 19.30med stort hell. Bent Reidar
Eriksen ønsket velkommen og fortalte litt om sangene vi skulle synge og Janet Laird Eriksen
leste tekster på engelsk. På piano bisto Gunn Randi Leite. Koret fikk skryt av publikum og
noen mente dette burde gjentas.
Koret sang på Normisjonens basar tirsdag 4. desember og til slutt i år var vi med og sang
julen inn på Normisjon.
Det har vært et fint år, med sang og opptredener. Øvelsene blir til sammen 24. Det sosiale
binder oss sammen og øvelsene avsluttes med andakt og Fader vår.
Korets dirigent dette året har vært Einar Fossland, pianist Ingar Carlsen og på bass Ole Røed.
Koret teller 21 medlemmer.
I styret sitter: Leder Bente Løvmo, styremedlemmer Ole Røed, Thor Peters og Gunnlaug
Brenne (sekretær). I noteutvalget sitter: Svein Johansen, Ingar Carlsen, Ole Røed, Einar
Fossland og Bente Løvmo. Einar Fossland er korets forretningsfører, betaler regninger og
fører regnskap.
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Å synge i kor er helsefremmende. Det gir glede og energi for de neste dagene etter en kor
øvelse. Og er du med eller uten kor erfaring, så vil vi gjerne utfordre deg til å prøve oss.
Semesterplanen ligger på www.normisjonaskim.no/KorX.
På vegne av styret Bente Løvmo, leder

-oOoÅrsmelding 2018
Askim Barnegospel
I slutten av året i 2017 var det fire aktive
medlemmer i koret, men i januar 2018 bestemte to av disse seg for å ta permisjon. Vi stod da
igjen med kun to aktive medlemmer. Styret bestemte seg derfor for å ta en pause fram til
sommeren 2018.
For å gjøre litt stas på de fire som hadde vært trofaste i 2017 ble de med familier invitert til en
sommeravslutning på Tusenfryd. Det ble en hyggelig og morsom dag.
Etter en vurdering i 2018 om hva som skulle skje med Askim Barnegospel videre ble det
bestemt i samråd med styret i Askim Normisjon å avvikle koret.
For styret i Askim Barnegospel 14.01.2019

-oOoKRIK Askim
KRIK – Askim er del av Askim Normisjon og Askim menighets ungdomsarbeid. KRIK –
Askim trener ca. annenhver fredag i den nye gymsalen på Askim videregående
skole. Treningene består av en andakt i tillegg til fysisk aktivitet. Andaktene holdes av
gruppens ledere, samt innbudte og ansatte i kirken. I noen treninger har konfirmantene
deltat..
Gruppens hovedledere er Erik Greibesland og Kim Brustad Torgersen. Styret består av:
Tobias Børud, Jacob Gjørtz, Emilie Hanstad, Kim Brustad Torgersen. Representanter fra
menighet og Normisjon er Magne Torbjørnsen og Tormod Ropeid.
Antall medlemmer/deltakere: ca. 8.
Tormod Ropeid
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Askim Soul Children
Årsmelding 2018

Dirigenter og styre
Heldigvis for oss har det vært kjente folk i alle posisjoner i år også:
Connie Marie Dons Tvedt, styreleder
Camilla Stokstad, styremedlem, musikalsk leder og dirigent
Ingar Carlsen, styremedlem og kasserer
Marita M. Solbakken, styremedlem og åndelig leder
Emilie Christiansen, styremedlem
Anna Key Frøberg, dirigent
Helene Aandstad, dirigent
Maria Aandstad, hjelpedirigent
Nicoline Hordnes, hjelpedirigent

Styremøter og årsmøte
I løpet av 2018 har vi hatt tre ledermøter/styremøter, og det er en for lite. Vi snakker mye med
hverandre utenom møtene også. Målet er fortsatt å få til to hvert halvår. Faste saker er
økonomi og planer framover.
Det har også vært styremøte med lederne i forhold til turen vi planlegger i 2019 til Chicago.
Vi hadde årsmøte onsdag 22.02.2018.
Styret ble gjenvalgt, med to endringer: Connie Marie Dons Tvedt ble valgt som ny styreleder
etter at Ingunn Tronstad gikk av etter flere år med fantastisk innsatts som leder i koret, og
Marita M. Solbakken tok over etter Magne Torbjørnsen som åndelig leder. Det var ingen
vedtektsendringer.

Økonomi
Askim Soul Children har god økonomi. Regnskap 2018 kommer snart.
Budsjett 2019 er sak på styremøtene i det nye året.

Medlemmer
I 2018 har 13 jenter i alderen 10-18 år vært betalende medlemmer i Askim Soul Children.
Flere av dem har vært medlemmer i mange år. Vi setter stor pris på alle de flotte
barna/ungdommene våre. Antallet viser en fortsatt en stor nedgang i medlemstallet, og
tendensen med at vi sliter mer og mer med rekruttering fortsetter.
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Øvelsene og foreldremøter
Vi følger i all hovedsak skoleåret når det gjelder øvelsene, selv om vi avslutter halvårene litt
tidligere. Øvelsene våre er 18:00 – 20:00 hver onsdag.
Marita M. Solbakken har ansvar for den viktige andaktsstunden, og Connie Marie Dons Tvedt
sørger for at det er saft og kjeks e.l. i pausene. En sjelden gang iblant har vi kveldsmat rett
etter øvelsene, og i desember ble det juletaco. Ved noen anledninger har vi fått hjelp av noen
foreldre hvis vi trenger noen ekstra biler til kjøring eller ekstra hjelp ved kveldsmaten.
Tidlig på våren byttet vi ut en øvelse med at vi reiste inn til Oslo da vi var så heldige at vi fikk
være med på en øvelse med SAFARI. Det var et populært tiltak.
Vi hadde to foreldremøter i 2018. I hovedsak på agendaen var turen vi skal på til Chicago
påsken 2019. Her snakket vi om dugnadsarbeid, egenandel og hva vi planlegger å besøke når
vi er der borte.

Sangoppdrag
11. februar hadde vi vårt første oppdrag for 2018. Vi sang da på «Lys våken» i Askim Kirke.
Lørdag 17. mars dro vi til Oslo for å spille inn en ny versjon av Askim Soul Children sin sang
«Love is kind». Dette var en spennende dag for koret med mye moro. Sangen ligger nå ute på
Youtube og Spotify.
12. april deltok vi på arrangementet «Hold mitt hjerte» i Askim Kulturhus. Dette var
artistdugnad, så vi deltok frivillig, og ungdommene synes dette var et veldig fint arrangement.
23. juni sang vi i bryllupet til vårt tidligere medlem Susanne Bjorvand. Dette var et fint
oppdrag!
Et Årets høydepunkt for dem som var med var nok da vi deltok på Soul Children festivalen i
Oslo 26. – 28. oktober. Her var det sang og moro hele helgen, som avsluttet med en stor
konsert i Oslo Spektrum. Festivalen er annethvert år. Vi sov i Holmlia kirke hele helgen og
dro innover til byen med toget hver morgen. Vi ble en god gjeng på 12 stk. denne helgen.
Moren til Anna Key Frøberg og Connie Marie Dons Tvedt hadde ansvar for ungdommene
denne turen. Vi spiste middag på Pepe’s Pizza og McDonald’s, noe ungdommene ble veldig
glade for.
11. november sang vi på presentasjonsgudstjeneste for neste års konfirmanter. Nytt i år er
nemlig at konfirmantene kan være «kor-konfirmanter». Spennende nytt prosjekt i samarbeid
med Askim menighet.
12. desember sang vi julekonsert med Atle Pettersen i Askim kirke. Dette var et veldig
spennende oppdrag for koret og ungdommene gledet seg til å synge med han. Vi ble allerede
etter konserten spurt om vi ville være med neste år, det var veldig stas. Vi var selvsagt også
med på «Vi synger jula inn» og julaftensgudstjenesten kl. 13, og julestemningen ble sikret.
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Musikkverksted
Vi sendte to av våre hjelpedirigenter Maria Aandstad og Nicoline Hornes til musikkverkstedet
som fant sted på Viken 6-10. august 2018. De kom tilbake fra denne uken med masse nye og
spennende oppvarmingssanger og sangteknikker som vi bruker i koret hver eneste øvelse.

Informasjonskanaler
Medlemmene blir informert om det som skjer, på øvelsene. Foreldrene (og medlemmer som
er over 13 år) blir først og fremst informert på Facebook-gruppene. Vi har også i 2018 laget
en egen foreldreside på Facebook hvor ledere Camilla Stokstad og Connie Marie Dons Tvedt
har direkte kontakt med foreldrene. Siden vår på normisjonaskim.no har vi fortsatt ikke tatt
tak i.

Askim, 01.01.19
Camilla Stokstad, styremedlem

Marita M. Solbakken, styremedlem

Ingar Carlsen, styremedlem

Emilie Christiansen, styremedlem

Connie Marie Dons Tvedt, styreleder
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Løkentunet 2018

Askim Normisjon har hatt ansvar for andaktene på Løkentunet første tirsdag i måneden
gjennom 2018.
Undertegnede, Bjørn Hanssen, har hatt gleden av å administrere tjenesten på vegne av
Askim Normisjon.
Gode hjelpere som har bidratt med sang og spill:
Takk til Tove Omvik Aune og Hans Olav Aune for deltagelse med vakker sang og musikk.
Takk til Jan Fredriksen for velvillighet ved behov for vikar.
Takk til Kor X, som bidrar når de kan. Desembermøtet kolliderte dessverre med korets
oppdrag ved Normisjonens egen basar.
Samlingene har en trofast forsangergruppe som består av Svein Johansen, Finn Borgar Bruer
og Toril Bauer Hanssen, i tillegg til noen andre støttesangere en gang imellom.
Undertegnede holder andaktene og spiller til sangene. Dette er en hyggelig tjeneste som jeg
setter stor pris på.
Tidspunktet for andaktene er fra kl. 18.00 og varer ca. en halv time. Forut for samlingene
spiller jeg noen gamle bedehussanger en snau halvtime.
Deltagelsen varierer fra godt besøkt ca. 40 til en ca. 15 stk.
Andre arrangement samme dag kan innvirke på fremmøte.
9/1 – 2019 Bjørn Hanssen
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ÅRSRÅPPORT 2018

MISJONSUTVALGET I ASKIM MENIGHET/NORMISJON ASKIM

Misjonsutvalgets medlemmer: Arne Kjell Raustøl (Normisjon, leder), Bjørnar Grønbech (NLM), Kari
Flateby (Den Norske Israelsmisjon), Bjørn Hasselgård, Estlandsutvalget, Magne Torbjørnsen Askim
Menighet, Bent Reidar Eriksen NMS, Irene Brustad (Normisjon).
Misjonsutvalgets oppgaver:
Misjonsutvalget består av representanter fra aktive misjonsforeninger i Askim og representanter fra
Menighetsrådet. Misjonsutvalget har følgende oppgaver: arrangering av en misjonsdag i menigheten,
tilrettelegging og oppfølging av misjonsprosjektet (kontakt med misjonsorganisasjon, sørge for
jevnlige innlegg til menighetsbladet etc), utveksle erfaringer og formidle informasjon fra
misjonsarbeidet i foreningene og oppmuntre til økt engasjement for ytre misjon og dermed også økt
engasjementet i Askim Menighet.
Utvalget består av følgende personer:
En fra hver misjonsforening
To representanter fra den organisasjonen som er engasjert gjennom misjonsprosjektet
Askim Menighet
Andre som enten har erfaring eller representerer en misjonsorganisasjon.
Misjonsutvalget har hatt 3 møter i 2018 og har drøftet og gjennomført følgende aktiviteter:
Samarbeid med samarbeidsmenigheten i Estland/misjonsprosjektet

Samarbeidet mellom Askim Menighet og samarbeidsmenigheten i Estland har fortsatt i 2918.
Selv om 2017 var det siste året av misjonsavtaln med Askim Menighet fortsetter kontakten
gjennom det kontaktnettet som allerede er etablert.
Sitat fra et nyhetsbrev om arbeidet: I slutten av november ble det endelig bestemt at EELK
(Den Estiske Lutherste Evangeliske Kirke) vil få noen miljoner til kompensasjon av en stor
katedral i sentrum. Dette har politikerne diskutert i 20 år og det syntes til å være en uendelig
sak. Men da vi trengte det mest, ble saken avgjort og vi fikk en stor sum av de pengene som
ble gitt til EELK – 1 miljon euro!
Pengene ble overført i midten av desember. Dette var en flott julegave!
Nå kan vi begynne å videre bygge allerede i denne januar!
Samariamisjonen har fortsatt et stort engasjement i Askim og søker etter personer som han være
med på dugnad en gang i blant. Ta kontakt med Bjørn Hasselgård. Bjørn Hasselgård vil fortsatt ha
kontakt med vennskapsmenigheten og planlegger et besøk til Askim fra Estland.

Nytt Misjonsprosjekt
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Sammen med Normisjon har Askim Menighet i januar inngått avtaler om støtte til arbeid for styrking
av mental helse i regi av Normisjon og HimalPartner. Samarbeidet har vært drøftet og vedtatt i Askim
Menighetsråd og Normisjon Askim.
Det dreier seg om arbeid i Nepal sammen med lokale organisasjoner.
De midlene som samles inn i Askim går generelt til organisasjonenes arbeid. Vi vil fokusere på ABBS
og Bethesda,
ABBS – NORMISJON Jenter og barn med funksjonsnedsettelser/ utviklingshemming.
Misjonsprosjektet til HIMALPARTNER vil fokusere på Bethesda
HimalPartner tilbyr kompetansebygging for de som står i lederposisjoner for kirken og det sivile
samfunn gjennom ressurssenteret for sjelesorg Bethesda.
I løpet av året er det blitt gjennomført følgende tiltak:
-

-

Besøke fra Nepal: Mirjam Berg og Ramu. Mirjam har arbeidet og er fortsatt engasjert i
Bethesda. Ramu er leder for senteret. Det deltok på et møte i Normisjon 30. september. Vi
fikk en smak av mat fra Østen. Besøket var til inspirasjon for misjonsarbeidet i Askim.
25.11 var det misjonsmøte med fokus på Nepal i Normisjon; Sverre Fjeldberg regionleder i
Normisjon viste lysbilder og engasjerte for misjon.
8. og 15. desember: Utlodning og stand til inntekt for misjonsprosjektet på Askimtorget
brakte inn kr 3500 til misjonsprosjektet.
Det var planlagt en reise for å besøke prosjektene i Nepal i mars 2019. Interessen var liten og
reisen ble avlyst. Misjonsutvalget vil drøfte om vi skal gå videre med saken senere.

Misjonsdagen
18. november ble den årlige misjonsdagen gjennomført. Fokus var på NMS.
Ivar Smedsrød, regionleder i NMS talte under gudstjenesten og var med på en misjonssamling i
prestegården etter gudstjenesten. Misjonsdagen spiller en viktig rolle i menighetens
misjonsengasjement.
Vurdering: Misjonsengasjementet er en viktig del av Askim Menighets utadrettede arbeid. Gjennom
et internasjonalt engasjement vokser det internasjonale ansvaret for å dele både ressurser og det vi
har felles gjennom troen på Jesus. Som det framgår av rapporten er engasjementet spredd over flere
land og organisasjoner. Denne bredden er vikitg for å minne oss på at vi har et internasjonalt
samarbeid og engasjement.
For Misjonsutvalget i Askim Menighet

Arne Kjell Raustøl
leder
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ÅRSMELDING FOR FORMIDDAGSTREFFET 2018

I 2018 har vi hatt 9 møter og en tur til Sjøglimt, der vi deltok på pensjonistenes dag.
Vi har møte 3. onsdag i måneden. På alle møtene har vi god bevertning og rikelig tid til å
prate sammen, samt utlodning. Ca. 30 – 35 stk. møter opp.
Bjørn Hanssen har tatt over som møteleder for treffene i 2018 og er nå også vår faste
pianist, noe vi er veldig takknemlige for.
Andaktsholdere, sang og musikkrefter har vært:
Einar Bjorvand, Liv og Bjarne Andersen, Svein Christoffersen, Fellesmusikken, Marit
Svinningen, Aud Oftestad, Asbjørg Bryne, Bjørn Hanssen, Tove O. og Hans Olav Aune.
Synnøve Brandsrud og Ranveig Brandsrud Henning. Kristin Tangen og Jan Fredriksen,
Raymann Karlsen, Hyttemusikken, Magne Torbjørnsen, Winnie Gulbrandsen, Marit og
Morten Svenneby.
Randi Mariussen, Grethe Dingstad og Willy Johansen har bidratt med opplesning og delt
gamle minner med oss.
Formiddagstreffet har i 2018 gitt kr. 10.000 til Normisjon og kr. 5.000 til barnehjemmet i
Chopta i India.
Ansvarsgruppa har bestått av:
Bjørn Hanssen, Marit Svinningen, Liv Aandstad, Grete Christensen, Grethe Dingstad, Leif
Torp (kasserer) og Ragnhild Torp.
I tillegg er det flere som hjelper oss når vi trenger det. Takk til dere alle!

Askim, 10. januar 2019
for formiddagstreffet
Ragnhild Torp
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REGNSKAP FOR NORMISJON ASKIM 2018
OG BUDSJETT FOR 2019
INNTEKTER:
Inntekter:
Medlemskontingent
Fast givertjeneste
Kollekter
Fra NMS
Fra Formiddagstreffet
Fra særskilt konto (*)
Julemesse
Andre gaver /søndagssk.
Tilbakebetalt moms.
Utleie av lokaler
Husleie leiligheter
Kulturstøtte
Kirkeoffer
Billetter
Renteinntekter
Sum inntekter

Regnskap18
14 750
98 200
73 129
10 000
31 000
32 500
3 000
20 697
1 500
127 600
7 000
3 293
9 291
697
432 657

Budsjett 18
16 000
110 000
60 000
2 500
10 000

Regnskap17
16 900
108 354
58 855
2 500
10 000

Budsjett19
15 000
120 000
70 000

25 000

30 000

5 000

28 788
5 000
18 810
7 300
131 800
16 000
8 902

500

685

389 000

413 894

20 000
5 000
135 000

10 000

20 000
140 000
5 000

410 000

(*) Forklaring på inntektsposten fra særskilt konto: Vi har hatt et fond som kommer fra et overskudd
på en Musikklederskole, med støtte fra kommunen, som ble holdt i 2011 for Soul Children og
Barnegospel kor i østfold. Fondet har hat sitt eget regnskap og derfor har det ikke vært med i
hovedforretningenes regnskap tidligere. Det er nå ført opp som inntekt og brukt til å støtte tur for
Soul Children i 2019.
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UTGIFTER:

Forsikring
Fyringsutgifter
Strøm
Kommunale avgifter
Telefon/data
Blomster
Matvarer
Vedlikehold
Annonser
Sjøglimt
Region Østfold
Normisjon
Misjonssatsing
Bibelen til alle-i Askim
De to nytt misjonsprosjekt
Utgifter til talere/sangere
Vedlikehold leiligheter
Revisor
Teknisk utstyr
Alphakurs/ ungdomsarb.
Renhold
Støtte SC
Diverse utgifter
Porto
Soul Children
Ungdomsarbeid
Vedlikehold kafeen
Renter/ gebyr
Sum utgifter
OVERSKUDD/UNDERSKUDD

Regnskap18
20 990
27 986
8 181
3 843
2 741
1 058
7 017
13 832
16 679
20 000
25 000
14 000
20 000
10 000
51 600
17 140
5 865
4 863

Budsjett18
21 000
30 000
15 000
15 000
3 000
4 000
15 000
30 000
18 000
20 000
25 000
14 000
20 000
10 000
50 000
2 000

Regnskap17 Budsjett 19
19 824
21 000
35 075
30 000
9 521
8 000
10 360
4 000
274
4 865
4 000
22 856
15 000
21 306
37 500
18 261
18 000
45 000
20 000
23 000
25 000
14 000
14 000
70 000
30 000

1 600

50 000
5 000
5 000

4 900

4 863

29 882

10 000
25 000

22 000

30 000

31 979
2 624
41 000

20 000
3 500
10 000

23 173
3 461

20 000
3 500

34 940
187

33 600

50 868
356

411 407

399 000

400 663

21 250

-10 000

13 231

10 000
60 000
410 000
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BALANSE
31 12 2018
Kontanter
Innestående i bank
Utestående fordringer
Sum eiendeler
Årets overskudd
Eiendeler
Egenkapital

357 907
4 400

31.12.2017
341 048
341 048

362 298

341 048
341 048

Fyring
63 474
21 290
13 200

Strøm
24 894
8 514
8 200

FORDELING AV FELLESUTGIFTER

Brutto hele huset
Kroa
leilighetene

Komm. Avg.
21929
11 036
7 050

Internett
4 199
2 550
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VALGKOMITEENS INNSTILLING 2019
Styreleder:
Dag Reidar Wengen (1 år)

Avisandakt:
Einar Bjorvand

Styremedlemmer/ikke på valg:
Annvor Greibesland (1 år igjen)
Geir Braadlie (1 år igjen)
Hans Moesgaard (1 år igjen)

Blomsterhilsener:
Jorunn Bjorvand

På valg:
Ellen Fredriksen (2 år)
Tormod Ropeid (2 år)
Irene Smidt Brustad (2 år)
Varamedlemmer:
Ikke funnet
ALLE ANDRE VERV
(1 ÅRS VARIGHET)
Kasserer og regnskapsfører:
Leif Torp
Revisorer:
Dagfinn Gaarder
Tor Arild Bergendahl
Vaktmestere:
Leif Torp
Anne Kjersti Torp Halvorsen
Espen Halvorsen
Festkomité 1:
Johan Seljås (kontakt)
Bjørg Skreppvin
Kari Flateby
Festkomité 2:
Arne Kjell Raustøl (kontakt)
Tora Østby
Ragnhild Torp
Vikarer for festkomiteene:
Grete Dingstad
Liv Aandstad

Andakt Løkentunet:
Bjørn Hanssen
Misjonskontakt:
Arne Kjell Raustøl
Annonsering:
Ragnhild Torp
Huskomité:
Anne Kjersti Torp Halvorsen
Espen Halvorsen
Jan Greibesland
Tone Gaarder
Dagfinn Gaarder
Teknisk ansvarlig:
Ingar Broen Carlsen
Webredaktør:
Jan Fredriksen og Dag Wengen
Formiddagstreff:
Ragnhild Torp (kontakt)
Bjørn Hanssen
Liv Aandstad
Marit Svinningen
Leif Torp
Grete Christensen
Grete Dingstad
Grethe Fjellstad (vikar)
Kulturkveld/Åpent hus:
Bent-Reidar Eriksen (kontakt)
Einar Bjorvand
Toril Bauer Hanssen
Til valgkomiteen:
Velges på årsmøte
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