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Rapport fra Menighetsrådet 2018 
 
«Vi tror at livet med Jesus Kristus forvandler meg, deg og verden.» 
 
Denne flotte visjonen har vi endelig fått på plass. Vi i menighetsrådet, sammen med 
menigheten, har endelig kommet i mål med å utarbeide en strategiplan som er med på 
å gi oss et arbeidsverktøy vi kan bruke. Det er enklere for oss å se hva som er 
fokusområder, hva våre svakheter er og hvor vår styrke er. Våre mål med Jesus i 
sentrum (OPP), være i ekte og livsnære felleskap med hverandre (INN) og bygge 
relasjoner med våre omgivelser (UT), er med på å bevisstgjøre oss slik at vi kan se hvor 
vi skal bruke ressursene for at vår menighet skal vokse. Vi er trygge på at Guds løfte 
om” – se jeg er med dere alle dager” også gjelder for Halden baptistmenighet. 
Menighetsrådet  
Roy Nordbakke (Viseforstander), Stig-André Lippert, Anita A. Lande, Yvonne Lie 
(Sekretær), Svein Riddervold, Lillianne F. Johnsen (Menighetsrådsleder) utgjorde det 
valgte menighetsrådet i 2018. I tillegg møtte pastor Atle H. Eidem fast i menighetsrådet. 
Vi har hatt 18 samlinger og behandlet 140 saker.  
  
Menighetsrådets hovedsaker siste år: 
Ferdigstille arbeidet med Halden baptistmenighets visjon og strategiplan 
Opprettelse av ny hjemmeside 
Avvikle menighetsbladet for så å utgi nyhetsbrev 
Aksjonen «Bibelen til alle» 
Ny logo 
Ansette to ungdomsarbeidere i 10% hver 
Planlegging av vår- og høstprogram 
Koordinering av tjenester ang. gudstjenester og møter 
Julebord for menighetens 70+ 
 
Medlemsprotokoll  
Medlemsprotokoll 2018 
Døpte: 0 
Innmeldte: Marit Synøve Ultvedt Amundsen, Liv-Kirsti Ultvedt og Rita Synøve Slang. 
Innmeldt juridiske: Melvin Asefa Simonsen 
Døde medlemmer: Thordis Helene Andreassen, Knut Langebråten, Arne Falck 
Døde menighetsbarn: Jan Johansen, Astrid Berit Karlsøen, Turid Synnøve Ludvigsen og 
Willy Navestad 
Utmeldte medlemmer: Lene Gran 
Utmeldte menighetsbarn: Kathe Sandvik 
Antall døpte medlemmer: 233 
Antall menighetsbarn: 260 
 
Økonomi 
Økonomi er alltid en utfordring i en menighet. Halden baptistmenighet er en godt 
voksen menighet, og det er de som er våre mest trofaste givere. Naturlig nok er det også 
her vi mister mange givere. Vi har en utfordring med å få flere nye, faste givere og å 
formidle at vi alle må være med å bidra, også når det gjelder å gi penger til vårt arbeid.  
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Menighetsmøter  
Vi har i 2018 avholdt 6 menighetsmøter inkludert årsmøte 1 og 2. Noen av sakene vi 
har behandlet er visjon, verdier og strategiplan. Det har også vært regnskap og budsjett, 
valg av personer til ulike verv, ansettelse av to ungdomsarbeidere, kutte annonsen i 
Halden Arbeiderblad, avslutte menighetsbladet og isteden gå over nye nettsider og 
nyhetsbrev.  
 
Gudstjenester  
Vi har hatt mange forskjellige gudstjenester og møter i 2018. Vi ønsker å ha et stort 
mangfold av utrykk, vi mener det gjenspeiler ønsket om at Halden baptistmenighet kan 
være en menighet for alle. Der alle er velkomne, ingen er perfekte og for Gud er alt 
mulig.  
 
Av møter ut over den vanlige gudstjeneste, kan nevnes: 
28. januar: Bibeldagen  
11. februar: Misjonsgudstjeneste 
18. februar: Årsfest 
4. mars: Gospelkveld med 4G4 
Påsken: felles med Elim i Tabernaklet 
22. april: Ungdomsgudstjeneste 
29. april: Misjonsgudstjeneste ved SilkPartners 
6. mai: Konfirmasjonsgudstjeneste 
13. mai: Pusteromsgudstjeneste  
Pinse: Felles med Elim og Fredrikstad på Elim 
19. august: Samlingsfest 
2. september: Høsttakkegudstjeneste 
16. september: Visjonssøndag 
7. oktober: Misjonsgudstjeneste med Lise Kyllingstad 
14. oktober: hele kirken synger engelske salmer 
Uke 44 og 45: aksjonen «Bibelen til alle» 
4. november: Pusteromsgudstjeneste 
18. november: Misjonsgudstjeneste ved SilkPartners 
24. november: Jazzgudstjeneste 
9. desember: Sprell Levende juletrefest 
16. desember: Vi synger julen inn 
30. desember: Takkegudstjeneste 
 
Vi har også avholdt en nattverdgudstjeneste i måneden (fortrinnsvis den første) og ca. 
en Sprell Levende gudstjeneste i måneden (fortrinnsvis den siste). Vi har også vært med 
på fellesgudstjeneste på Langfredag i Immanuels kirke og gudstjeneste på torget under 
mat- og trebåtfestivalen. Også i år var det felles sommermøter med Metodistkirken, 
Betel, Frikirken og oss. De ble avholdt fra og med søndag 24. juni og hver søndag frem 
til 12. august. 
 
Forkynnere som har talt i våre gudstjenester og møter utenom vår egen pastor Atle H. 
Eidem: 
Stig-André Lippert 
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Yvonne Lie 
Roy Nordbakke 
Agnar Sæli 
Batyr Nursen 
Ola Liland 
Bjørn Olsen 
Per Miteide 
 
Sang- og musikklivet 
Halden baptistmenighet er velsignet med mange som bidrar med sang og musikk. Vi er 
spesielt takknemlige for våre musikere Torill Erichsen, Christian Heide, Linda Tveter, 
Svein Bjørneby, Pål Esben Gustavsen? Vi har også flotte pianister og musikkere på 
gjestebesøk, som Elin Kaupang, Morten Olaussen, Jan Erik Norheim, Ozolini-familien, 
Arild Elnes med flere. Av sangkrefter ønsker vi å fremheve Siloa, Gordon Øhrn, Åse 
Sivertsen, Leif Olsen og besøk fra Jenny Norheim, Knut Lande, Trygve Blix, Margrethe 
Simensen, 4G4, Arnold Lexsander og Bjørn Olsen. 
 
Fellesskapsgruppene 
Fellesskapsgruppene treffes i hjemmene annenhver onsdag. Det har i år vært 68 
personer fordelt på syv grupper. De har hatt tolv samlinger på vårhalvåret og tolv på 
høsthalvåret. Fellesskapsgruppene har også ansvar for pastorens frihelg på omgang. 
Dette er et viktig arbeid i vår menighet. I små grupper er det enklere å bygge relasjoner 
og legge til rette for både mennesklig og åndelig vekst. Det har vært jobbet med Atle 
Eidems taler, med støttespørsmål utarbeidet av Terje Engmo og Eva S. Olsen.  
 
Bønnesamlinger 
Hver tirsdag er det bønnesamling i peisestua i kirken, der trofaste medlemmer møtes for 
å løfte menighetens arbeid og andre bønneemner opp i bønn til vår Frelser og Herre. Vi 
deltar også på felles bønnemøte for vår by hver onsdag morgen, og i 2018 var dette i 
vår kirke. I uke 7 hadde vi bønneuke der det var ekstra fokus på bønn i alle våre 
virkegrener og ekstra samlinger med fokus på bønn og forkynnelse. Nytt av året er, Be 
med bibelen, der har vi hatt veksellesning av ulike tekster fra bibelen, der særlig 
salmenes bok er sentral. Menighetrådet ser det som positivt at vi får et mer variert 
uttrykk i menighetens bønneliv. 
 
Misjon  
I året som har gått har vi hatt fire misjonsmøter. SilkPartners hadde ansvar ett på våren 
og ett på høsten der vi fikk spennende informasjon om det verdifulle arbeidet de driver. 
Vi ønsker Guds velsignelse videre i deres arbeid. To misjonsmøter var i 
misjonsforeningens regi, også der ett i halvåret. Da kom det besøk fra baptistsamfunnets 
misjonsleder, Lise Kyllingstad, som hadde informasjon om samfunnets misjonsarbeid. 
Vi fikk også på det andre møtet innblikk i flere prosjekter som misjonsforeningen har 
gitt penger til over mange år. Vi takker alle og velsigner de som er med på dette 
arbeidet.  
 
Pastortjenesten 
Vi er fortsatt glade og takknemlige for å ha Atle Eidem som menighetens pastor. Våren 
2018 fullførte vår pastor et studium i kristen sjelesorg ved Høyskolen Diakonova i Oslo. 
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Han har gitt uttrykk for at dette studiet har vært veldig givende og inspirerende for han. 
Menighetrådet ser viktigheten av at vår pastor, som har vært i tjeneste over mange år i 
vår menighet, får mulighet til å fylle på med ny inspirasjon og personlig utvikling og få 
nye oppgaver i den pastorale tjenesten. Vi vet at han er til stor glede med sin 
forkynnelse og undervisning, også i sin viktige oppgave i sjelesorgarbeidet. Dette er 
krevende, og vi håper at alle kan respektere pastorens frihelger og fridager, som er 
lørdag, mandag og fra 2019 også tirsdag. Vi oppfordrer menigheten til å oppmuntre, 
støtte og be for vår pastor og hans familie.  
 
Tanker om videre arbeid 
Vi i menighetsrådet ønsker nå å sette fokus på vår strategiplan og arbeide ut ifra den. Vi 
ønsker å visualisere visjon og verdier i våre kirkerom slik at vi alle kan føle tilhørighet 
til dem.  
Pastor Atle Eidem søkte senhøstes om muligheten til å få permisjon på 25% i ett år. Han 
fikk en forespørsel fra baptistsamfunnet om å dele en prosjektstilling med Agnar Sæli. 
Han skal ha ansvar for samtaler, sjelesorg og veiledning for pastorer og ledere på 
Østlandet. Dette hadde en kort behandlingstid, og vi i menighetsrådet tok beslutningen 
med å innvilge dette da det var for ett år. Vi beklager derimot at baptistsamfunnet 
gjorde dette offentlig før vi fikk informert menigheten om denne saken.  
Vi vil fortatt ha en pastor som skal forkynne like mye som før, og de 25% vil først og 
fremst tas av de mer administrative oppgavene og noe besøkstjeneste. Vi har klart å 
dekke opp alle arbeidsoppgavene og håper ikke menigheten vil merke veldig stor 
forskjell. Vi har også fått godkjennelse til å arbeide videre med en barne- og 
ungdomsarbeider, og det vil også dette året bli omgjøring av kontorer i 2. etasje til 
hybel for utleie. Til nye kontorer vil det bli tatt en del av søndagsskolerommet. Dette og 
de 25% av pastorens stilling vil frigjøre midler til andre satsningsområder, som kommer 
til å bli spennende å arbeide med videre.  
Vi ønsker ikke å legge visjon, verdier og strategiplan i skuffen. Vi ønsker å ha dette som 
vårt arbeidsverktøy, og vi ønsker også at alle virkegrener bruker dette for å gjennomgå 
og reflektere over arbeidet vi driver. Er det opp, inn og ut?  
Med dette ønsker vi velkommen til videre arbeid i Guds Menighet i 2019! 
 
Takk 
Vi vil også takke Roy Nordbakke for hans tjeneste som viseforstander. Han har vært til 
stor støtte i menighetrådet, for vårt menighetsråd og vår menighet. Vi vil takke ham for 
hans måte å kommunisere med alle aldersgrupper og hans store innsikt og kunnskap 
både i Ordet og vitenskapen. Han ønsker nå å fratre sitt verv, og vi vil ønske han Guds 
rike velsignelse.  
 
Vår barne- og ungdomsarbeider, Stig-André Lippert, avsluttet sin tjeneste i august. Han 
hadde fått et jobbtilbud som var enklere å kombinere med sin andre stilling i Oslo. Det 
har vært spennende og en velsignelse å følge hans utvikling i vår menighet. Vi vil takke 
for alt han har fått bety for spesielt Bapteens og arbeidet han la ned der. 
 
Vi vil også takke to flotte ungdommer som tok opp ansvaret etter Stig-André, Henrik 
Engmo og Louise Gustavsen. Vi oppfordrer hele vår menighet til å ta med disse to og 
ungdomsarbeidet vårt i bønn til Gud.  
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Vi ønsker også å takke alle frivillige som legger ned mye tid og penger i vårt arbeid. Det 
er så verdifullt for oss i menighetsrådet, for uten alle dere hadde Halden 
baptistmenighet nok ikke eksistert. Vi er kalt til å være Guds legeme på denne jord. Et 
legeme har mange lemmer, og Gud trenger hver eneste en av dere. Må Gud velsigne 
oss alle i vårt arbeid for Guds menighet her i vår tid. La det være vår alles bønn at vi må 
være Jesussentrert, være i ekte og livsnære felleskap og at vi kan bygge nye relasjoner 
med våre omgivelser.  
 
”Se jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i 
ørkenen, elver i ødemarken”. Jesaja 43,19 
 
 
Menighetsrådet 
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Pastorens årsrapport 2018 
 
 

Innledning 
Året 2018 var mitt 10 år som pastor i menigheten. Jeg må bare innrømme det. Av og til 
blir jeg motløs. Det er et så stort oppdrag vi har fått. «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag 
til disipler…» Vi skal ut å frelse sjeler. Det er ikke mye i statistikken vår de senere årene 
som peker i den retning. Å leve i en virkelighet der tall peker nedover, og målet er 
vekst, kan være vanskelig. Kanskje er det lov å bli motløs av og til? Derfor er det godt å 
realitetsorientere seg iblant. Hva er det egentlig som er vårt kall og oppdrag som kristne 
og som menighet? 
 
Doug Coe, hoved inspirator bak den nasjonale bønnefrokosten i USA, fortalte han en 
gang at han hadde blitt bedt om gi råd til ledelsen i en menighet. Han spurte dem hva 
som var deres viktigste mål. De svarte: «Å frelse sjeler.» Han spurte hvor mange de 
hadde frelst det siste året. De slo øynene beskjemmet ned. 
«Det Jesus ba oss om, var ikke å vinne sjeler, men å elske Gud og vår neste. Hva om 
dere heller prøvde det?» repliserte Coe.  
 
I løpet av 2018 har vi sluttført strategiprosessen vår som vi har drevet med i mange år. 
Der utkrystalliserer det seg 3 viktige verdier for oss som menighet: Alle er velkommen, 
ingen er perfekte og alt er mulig for Gud. Visjonen er formulert slik: Vi tror at livet med 
Jesus Kristus forvandler meg, deg og verden.  
I tillegg har vi sagt noe om tre retninger vi som menighet ønsker å bevege oss i: 
 
OPP: Utvikle en levende relasjon med Jesus Vi ønsker at alle skal leve med Jesus som 
sentrum i sitt liv.  
INN: Være i ekte og livsnære fellesskap med hverandre. Utvikle store og små fellesskap 
for tilhørighet, vekst og åndelig modning  
UT: Bygge relasjoner med våre omgivelser. Vi ønsker å uttrykke Guds kjærlighet til alle 
mennesker gjennom barmhjertighet, nåde og rettferdighet i våre hverdagsliv.  
 
Her har vi som menighet satt ord på hva som er menighetens hensikt og det er jo 
nettopp det det Jesus ba oss om «Elsk Gud og vår neste» Og gjennom det så kan vi 
legge til rette for at mennesker rundt oss skal se og få møte Jesus. Så er det heldigvis 
ikke vår oppgave å frelse sjeler, det er Guds oppgave. 
 
Menighetslivet generelt. 
Vi opplevde i 2018 at vi hadde er rikt og mangfoldig gudstjeneste liv. Vi hadde ulike 
former og utrykk i våre gudstjenester. Nattverdgudstjeneste, Sprell levende gudstjeneste, 
misjonsgudstjeneste, pusteromsgudstjeneste, stor søndag med gudstjeneste, middag og 
seminar, hele kirken synger.  
 
Vår store utfordring i årene som kommer er å få flere yngre mennesker til å finne sin 
naturlige plass på menighetens gudstjenester.  
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Jeg tror vi i årene som kommer må være enda mer bevist på vår gudstjeneste og hvilken 
form vi ønsker at den skal ha, slik at den oppleves rik og relevant også for de yngre 
generasjoner. 
 
Året 2018 har tross dette vært preget av mye godt såmannsarbeid, og vi har skriftens 
ord på at det er ikke forgjeves å så det gode. I alle virkegrenene ser vi utslag av dette. 
Uke etter uke så ofrer ledere av sin tid og sine krefter for å være med om en av de ulike 
aktivitetene vi har. Mange legger med ned en betydelig arbeidsinnsats for å utbre Guds 
rike. La meg her benytte anledningen til å takke alle lederne i våre ulike virkegrener. 
 
Felleskapsgruppearbeidet er et av satsningsområdene for oss som menighet. Den sterke 
kristne fellesskapsdimensjon gir oss en enestående sjanse til å imøtekomme lengselen 
som vi alle har etter tilhørighet og felleskap. Mennesker av i dag spør etter nærhet og 
mennesker som bryr seg om dem. I felleskapsgruppene deles livet og man finner 
medvandrere og ekte fellesskap. Det har vært drevet mye godt arbeid gjennom 
gruppene våre i 2018. De fleste gruppene våre bruker mine prekner som utgangspunkt 
for sin samtale. Eva Olsen gjør et flott arbeid med å lage relevante spørsmål til 
preknene. Jeg tror det er viktig at man kan respondere og reflektere over forkynnelsen i 
en liten gruppe. Da hører man ikke bare forkynnelsen, men man arbeider med den og 
lar den arbeide med seg. 
 
En stor sorg i 2018 var at søndagsskolen har tatt seg en pause. Det ble tilslutt alt for få 
barn som kom, med en slik regelmessighet, at det var forsvarlig å opprettholde ukentlig 
søndagsskole. Min bønn og håp er at vi i snar fremtid igjen har et tilbud til barna på 
søndag. 
 
Be med Bibelen, ble startet høsten 2018. Den siste torsdags formiddag i måneden har 
flere og flere utover høsten vært samlet til veksellesning fra Bibelen, der særlig 
salmenes bok er sentral. Å slik be Guds ord høyt sammen i felleskap er tidløst og 
slitesterkt. Etter lesningen har vi vært samlet til kafe og gode samtaler i peisestua med 
servering av nystekte vafler og kaffe og te. En stor takk til Ole og Grethe Åkerman som 
har gjort dette mulig. 
 
Forkynnelse 
Det går mye tid til forberedelse av min forkynnelse og undervisning. Jeg er takknemlig 
til menigheten som gir meg tilstrekkelig tid til forberedelser. Jeg ønsker at Bibelens ord 
skal være innholdet i mine prekener, jeg ønsker å vise frem Bibelens sannhet, viktighet 
og radikalitet for oss mennesker av i dag. Jeg ønsker at mine prekener skal være 
relevante for menneskers hverdag. Det er viktig for meg å være Jesus fokusert.  
Jeg nevner her de ulike prekenserier jeg holdt i Halden Baptistmenighet året 2018, i 
tillegg kommer enkeltstående prekener og andakter: 
 
Vår. 
Prekeserie over våre verdier: Alle er velkommen, ingen er perfekte, For Gud er alt 
mulig.  
Prekenserie over: En åpnet dør. 
Prekenserie over: Tegn i tiden 
Høst. 
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Prekenserie over: Tilgivelse 
 
I tillegg har jeg både innafor (virkegrener) og utenfor vår egen sammenheng bidratt med 
prekener, bibeltimer, foredrag og andakter på ulike steder. 

 
Jeg har også hatt samtale/undervisning om: ”Hvem er baptistene?” med elever og 
studenter fra ulike skoler i Halden. Dette har gjennom flere år falt i god jord hos ulike 
lærere fra ulike skoler, slik at vi nå er et fast stoppested for forskjellige klasser som skal 
besøke noen frikirker. En tilbakemelding fra et skolebesøk nådde også meg via en 
epost. «størstemann hos meg (15 åringen) var på rundtur i byen hvor de lærte om de 
ulike kristne kirkene vi har, og han kom hjem og var så positivt innstilt på Tabernakelet 
og at den personen som hadde pratet om den, virkelig kom best ut. Og hvorfor? Den 
kirken, som sønnen min sa, virket som om det bare var å komme som man var, man 
måtte ikke innta eller gjøre spesielle ritualer og den virket så imøtekommende!» 
I 2018 har langt over hundre elever vært innom kirken til 45 minutters undervisning og 
samtale. 
 
Jeg har bidratt med undervisning på Høyskolen vår HLT, med en dags undervisning i 
Tros og livshistorie. Den samme undervisningen har jeg også hatt for en gruppe av 
baptistpastorer som går i veiledning. 
 
Bønn 
I mitt kall til pastor ligger det selvsagt et kall til innvielse og bønn. Dette er spesielt for 
egen del, men også innvielse og bønn for menigheten er viktig og nødvendig.  
Bønnemøtene hver tirsdag er spesielt rettet mot bønn for menigheten, men også de 
bønnebegjæringer som er kommet inn. Vi bruker også tid på bønn for å med hverandre. 
Takk til Svein Langbråthen som trofast leder denne viktige tjenesten. 
 
Ledelse 
På det administrative planet har det meste gått i fint gjenge. Vi har fått en god og 
langsiktig planlegging som gjør det lettere å lede og administrere. Jeg opplever et godt 
samarbeid med menighetsrådet. Takk til leder av menighetsrådet Lillianne F. Johnsen 
og ikke minst viseforstander Roy Nordbakke som nå trer av.  
Ole Åkerman har også i 2018 hatt en kontordag i uka (tirsdag) I løpet av 2018 har Linda 
Tveter også tatt del i det administrative arbeidet på kontoret, hun er der på onsdager. 
Denne hjelpen er jeg svært takknemlig for og det er en stor avlastning for meg som 
pastor. 
 
Menigheten har i løpet av året fått nye nettsider, og det har vært mye arbeid med å sette 
seg inn i alt det nye og få alt til å fungere. 
Vi har også avsluttet annonse i Halden Arbeiderblad og sparer mye penger på det. 
Isteden begynte vi etter sommeren og sende ut nyhetsbrev en gang i uka til alle som vil 
ha. Nyhetsbrevet sammen med aktivt bruk av menighetens facebookside har blitt godt 
tatt imot og gir ukentlig oppdatering om smått og stort i menigheten, og mye bredere 
enn en liten annonse i avisen kunne bidra med. 
Jeg kan heller ikke se at møtebesøket har hatt noen innvirkning på avslutning av 
annonsen i lokalavisen, kanskje heller motsatt. 
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Ungdomsarbeiderne Louise Gustavsen og Henrik Engmo, har det siste halve året i 2018 
vært engasjert i ungdomsarbeidet, jeg har hatt planleggings og oppfølgingssamtaler med 
dem. 
  
Jeg har også i 2018 fungert som ansvarlig redaktør av menighetsbladet. 
Desembernummer av menighetsbladet ble også det siste for denne gang. Nyhetsbrevet 
har overtatt også denne funksjonen. 
 
Annet 
Det ligger til min stilling å utføre kirkelige handlinger som barnevelsignelse, dåp, 
nattverd, vigsel og begravelse. 
Jeg har kontakt med byens menigheter og baptistmenighetene i Østfold, DNB, offentlige 
myndigheter. 
Jeg deltar på predikantringen i Halden, felleskomiteen i Halden, DNB`s 
medarbeiderkonferanse og DNB landsmøte. Gjennom året har vi tre baptistpastorer i 
Østfold hatt ca en formiddag i måneden der vi har vært sammen. 
 
Jeg startet høsten 2016 en videreutdannelse i sjelesorg, der jeg to uker i halvåret var på 
studie på Høyskolen VID i Oslo. Dette studium avsluttet jeg våren 2018. Det var for 
meg meget givende å gå dette studiet, både med tanke på det faglige innholdet, men 
også det å treffe et annet miljø og nye mennesker. 
 
Bibelen til alle aksjonen i Halden var vi som menighet aktivt med på. Takk til alle som 
på ulike vis var med å sette bibelen i fokus ved å dele den ut til alle husstandene vi som 
menighet hadde fått tildelt. En stor takk til Svein Riddervold som sto i spissen for denne 
aksjonen fra vår menighet. 
 
Pastoral omsorg 
I året som er gått har jeg opplevd at stadig flere mennesker både innenfor og utenfor vår 
menighet ønsket samtaler og sjelesorg. Mange fine stunder har det blitt, selv om 
grunnene for å oppsøke sjelesørger ofte er vanskelige. Mange har fått oppleve at det og 
gå til noen og snakke om det som ligger en på hjerte er ren sjelemedisin. Noen har gått 
til faste samtaler over ett lengre tidsrom, andre bare en enkelt gang. Noe er direkte 
sjelesorg annet er mer veiledning. Det er med stor glede jeg opplever at jeg kan få være 
til hjelp i menneskers liv.  
 
Også i 2018 opplevde menigheten at noen gikk hjem til Herren. Begravelser er en god 
anledning for meg til å bli bedre kjent med familie og venner som vi ikke ser så ofte i 
kirken ellers, men også til å forkynne Guds ord til mennesker som ikke så ofte hører 
det. 
 
Pastoren har også i år drevet besøksvirksomhet til menighetens eldre og syke, men også 
med blomstergaver i forbindelse med runde dager. Også her har det blitt gode samtaler 
og fellesskap med de som er satt til side fra det ukentlige menighetsfellesskapet.  
En stor takk til alle i menigheten som er med å besøker syke og de som ikke lenger kan 
være ukentlig tilstede i kirken.  
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Jeg opplever det svært meningsfullt og givende og få være i samtale med mennesker 
som av ulike årsaker trenger en å snakke med. Man kommer tett innpå livet og troen. 
Alle har vi behov noen ganger i livet til å snakke med noen og dele det som er 
vanskelig. Jeg går selv regelmessig til sjelesorg/veiledning og finner det svært viktig og 
godt. 
 
Veien videre 
Vi må som menighet våge å hele tiden leve i forandring, bare da har vi livets rett. Vi må 
våge å være relevante for å nå dagens mennesker med evangeliet. Vi må våge å legge 
ned ting som ikke fungerer, vi må ikke la oss styre av tradisjoner eller tankegang at slik 
har det alltid vært.  
 
For å være sikker på at du alltid treffer målet, så er det aller enkleste å skyte først og 
uansett hva du treffer sier du at det var målet. Det er verre å sette opp en visjon, 
verdigrunnlag, og satsningsområder å så styre etter det.  Dette har vi som menighet nå 
sluttført i 2018. Da var strategien vår på plass, og nå er jobben å sette den ut i livet. 
 
Avslutning 
Det er med takk til Gud og menigheten jeg ser tilbake på året 2018 som pastor av 
Halden Baptistmenighet. Takk at jeg får tjene med mine gaver i felleskapet, takk at du 
er med å tjene med dine, takk til Gud at han er med og velsigner, for sammen er vi 
dynamitt!  
 
Takk for omtanke og overbærenhet, takk for all forbønn og oppmuntring. 
 
Pastor i Halden Baptistmenighet.  
Atle H. Eidem.  
  



 

 13 

Årsrapport - Husstyret 2018 
 

Leder: Harry Gran (også brannvernleder) 

Birger Eriksen, Steinar Kitterød, Solveig Melby, Pål Espen Gustavsen. 

Det er avholdt 6 møter pluss mange dugnadstimer. 

 

Hovedoppgaver: 

Innhente priser og sørge for at nødvendig vedlikehold blir utført. 

Vurdere hva som kan gjøres på dugnad. 

Lage vaskelister og sørge for at ukentlig rengjøring blir utført. 

Lage måkelister og sørge for at det blir strødd og måket ved behov. 

Lage lister for gressklipp og sørge for at dette blir utført.- 

Organisere vårdugnad. 

Sørge for at rømningsveier til enhver tid er frie. (brannvernleder) 

Sørge for at internkontroll blir utført (brannvernleder). 

Organisere brannøvelser (brannvernleder) 

Organisere og ha oversikt over hvem som har nøkler. 

 

Praktiske oppgaver som er utført i 2018 : 

Montert ny verandadør i leilighet 2.etg. 

Demontert høyttalere i kirkesal. 

Demontert defekte varmeovner i gymsal. 

Organisert vårdugnad. 

Ommøblert m.m. i kirkesal sammen med pastor. 

Skuret og pusset bord i peisestua. 

Ryddet i teknisk rom. 

Gjennomgang av varmestyring. 

Sparklet og malt rundt branndør i kjeller. Tettet div. hull (brannvern). 
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Flyttet orgel og div. kabler. 

Montert klosser på benker i peisestua. (mot panelovner) 

Peisestua og lillesal er utleid til forskjellige arrangementer både av menighetens 
medlemmer og andre. Husstyret må da sørge for at lokalene er oppvarmet. 

Vi ønsker fortsatt at flere kan være med å bidra med ukentlig vask i kirken. 

 

Harry Gran 

 

 

 

 

Årsrapport – Bønnemøtene 2018 
 
Vi har hatt gode bønnesamlinger i året som har gått. Mange bønneemner 
blir nevt, og takksigelser er også viktig å nevne. Gud hører bønn. Vi 
har mye å takke Gud for og vi ber om vekkelse og fornyelse i menigheten 
og vår by. Vi opplever at det er et godt og nødvendig behov å komme 
sammen til fellesskap i bønn. Ønsker derfor at flere av menighetens 
medlemmer ville kjenne behovet til å være med å fylle bønnerommet ved 
bønnens time. 
 
For bønnemøtene, Svein Langbråthen 
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Formiddagstreffene i 2018 
 
Våren 2018: 
Fredag 2. februar: Arild Harvik. Tema: Kom over og hjelp oss. Baptistene i Europa deler 
sin tro med Tyrkia. 
Fredag 9. mars: Egil Thorem Torgersen. Tema: Da Gud var nære. Damhaugen i 
krigsårene. 
Fredag 6. april: Einar M. Stensland. Tema: Frelseskallet, forkynnerkallet og pastorkallet. 
Fredag 4. mai: Ola Liland. Tema: Ola-boken – 75 år på Jorden. 
Fredag 1. juni: Gerda Solerød. Tema: Romania-hjelpen 
 
Høsten 2018: 
Fredag 14. september: Einar M. Stensland. Tema: Omsorg, behov og praksis. 
Fredag 05. oktober: Trond Henriksen. Tema: Ingen murer er for høye. TV-aksjonen til 
inntekt for Kirkens Bymisjon. 
Fredag 02. november: Pinås    Tema: Brannsikkerhet i hjemmet. 
Lørdag 7. desember: Julemiddag i Tabernaklets peisestue. 
 
Frammøtet varierer mellom 30 og 65, alt etter tema for dagen og klimatiske forhold! 
Målgruppen holder en høy gjennomsnittsalder. Vi merker hver måned at noen blir borte, 
mens nye kommer til. Antallet har vært overraskende stabilt i de over 30 årene vi har hatt 
Formiddagstreffene. 14 400 ganger har et menneske funnet sin plass i Formiddagstreffet! 
Formiddagstreffene følger et fast program: Mariann Strøm hilser velkommen og deler 
noen tanker. Hun er alltid godt forberedt, gjerne i tråd med dagens tema. 
Foredragsholderen eller kåsøren har 30-40 minutter til disposisjon. Mat og kaffe serveres 
klokken 12, med åre-salg innlagt! Andakten avslutter samlingen klokken 13.15. Det er 
sang og musikk inn mellom det øvrige programmet. 
 
Ansvarlige for Formiddagstreffet: 
Mariann Strøm og Ola Liland, ledere.  Ansvarlig for mat og servering: Aud Eriksen og 
Åse Elisabeth Berger. Gry Paulsen, står for salg av årer. I valgmøtet for 2019, ble Rita 
Slang innvalgt i tillegg til de øvrige, som alle tok gjenvalg for 2019. 
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Regnskapsoversikt Formiddagstreffene for året 2018 
 

Inntekter:       Utgifter_ 
Kontantbeholdning 1.1.2018       kr.      97,00 Gevinster åresalg        kr  4 923,00 
        Honorar, reise               1 
500,00 
                                                             Servering             6 305,00 
Åresalg        kr  19 974,00 Porto/trykk/konvolutter        6 342,00 
       Støtte til: 
Gave fra banken         «    2 000,00        Bymisjonen                  1 500,00 
       Romania    1 000,00                                                
      kr       21 974,00                  kr  21 570,00 
                Overskudd       404,00 
                        21 974,00 
                                 
Kontantbeholdning 01.01.2019: kr.     501,00 

     
Halden, 01.01.2019 
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Årsrapport fra fellesskapsgrupper 2018 
 
 
Fellesskapsgruppene samles annenhver onsdag i hjemmene.  
Vi kommer sammen for samtale om Bibelen, tro, tvil og personlige erfaringer. 
Det legges vekt på å ha et godt sosialt samvær med samtale mens vi spiser kveldsmat 
sammen.  
 
Pastor Atle Eidems taler har vært utgangspunkt for årets samlinger i gruppene.  
Vi samtaler om spørsmål i forbindelse med talen og leser tekster fra Bibelen som belyser 
temaet. Noen leser pastorens tale, og noen synger gamle og nye evangeliske sanger.  
Alle gruppene setter av tid til bønn og forbønn. 
 
Enkelte grupper har hatt ansvar for opplegget på noen gudstjenester i 2018. 
 
Fellesskapsgrupper – antall medlemmer og ledelse 
 
Fellesskaps- 
gruppe 

Leder/ 
kontaktperson 

Antall 
medlemmer 
31.12.18 

Antall 
samlinger 
vår 

Antall  
samlinger 
høst 

1 Svein Riddervold 11 11 7 
2 Christian Heide 11 10 6 
3 Harry Gran 11 9 6 
4 Ellen Eidem 6 4 - 
5 Atle Eidem 5 - 5 
6 Leif Olsen 8 7 6 
7 Eva Solberg Olsen 10 10 8 

 
Lederne av gruppene har hatt samlinger der arbeidet i gruppene ble evaluert. 
 

 
Alle som har mulighet for det, kan og bør være med i en fellesskapsgruppe. Noen kan 
bli med i eksisterende grupper, og vi kan starte nye. Dersom du ønsker å bli med i en 
gruppe, meld fra til meg eller si det til noen som gir meg beskjed. Det er gledelig at 
grupper som ikke var i aktivitet en tid, er komme i gang igjen. 
 
Leder fellesskapsgrupper: Eva A. Solberg Olsen 
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ÅRSRAPPORT FRA 
MISJONSFORENINGEN 2018 
 
Styret 2018: 
Harriet Stensrud, Sigrid Varildengen, Ellen Eidem og Lillianne Falch Johnsen 
 
Samlinger annenhver mandag i ulik uke   
Vårhalvår: 9  
Høsthalvår : 10 
 
Deltakerantall:                                                               
Det har vært 12 +/-                                                         
                                  
Spesielle arrangement: 
29 jan.  - Årsmøte  
                 - Vårutlodning til inntekt for Bapteens 
11 feb.       - Ansvar for misjonsgudstjeneste.  
12. feb.     - «Hjertemat» til AA 
12. mar.    - Påskeutlodning 
4. juni        - Tur til Stabburet på Holt 
7 okt.         - Ansvar for misjonsgudstjeneste  
5. nov.       - Baptistkvinnenes bønnedag 
16. nov.     - Julemesse med samling kl 13 der W. Rein Gustavsen deltok med sang 

og spill og Atle Eidem med andakt. 
4. des.       – Adventsfest der Ole Åkermann delte Guds ord og Gordon Øhrn og 

Torill Erichsen deltok med sang og spill. Utlodning og trekning av høstens 
utlodning.     

 
Til sammen har misjonsforeningen samlet inn 124 665,- i 2018. Derav innbrakte 
julemessa 106 959,-. 
 
Vi gav penger til: 
 
Kvinneforbundet   55 000,- Gitt til Halden Baptistmenighet    20 000,- 
Pastor i Romania     6 000,- til misjonsprosjekt  
Mama Children House     5 000,- Kornsjøbukta                  5 000,-   
Festningsgt m.barnehage  3 000,- Vårutlodning til Bapteens    5 250,-   
Menighetsbladet   12 000,- Bønnedagsoffer                             1450,- 
 
 
Det er med stor forundring at vi igjen ser at vi fortsatt klarer å samle inn penger som vi 
gjør. Men så har vi en mektig Gud på laget, som velsigner, og det er vi takknemlige for. 
Derfor ser vi allerede fremover og planlegger for 2019.  Det har også begynt noen nye 
på misjonsforeningen det siste året og det setter vi stor pris på og vi ser at det er 
inspirerende for oss alle. Vi ønsker fortsatt å være med på dette arbeidet som også 
velsigner oss rikt tilbake. Vi er takknemlige for at vi kan få bidra med det vi kan. Han 
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har brukt for oss alle og kan bruke oss alle! Vi vil også takke Sigrid Varildengen for lang 
og tro tjeneste i styret og sier velkommen til Kirsti S. Liland som tar over stafettpinnen.   
Gud velsigner J 
 
Så bli med! Du er hjertelig velkommen! 
PS: Vi har fått egen vipps. Nummeret er 549772 
 
For Tabernaklets Misjonsforening 
Lillianne Falch Johnsen 
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Rapport for virkeåret 2018 fra Bapteens 
Leder Stig-Andre Lippert frem til 1.september. Louise Gustavsen og Henrik Engmo 

fra september og ut året. 
 

Styre Vi har ikke styre i Bapteens, men leder(e) og medhjelpere samles til 
planleggingsmøte ved oppstarten av hvert halvår. I 2018 har følgende vært 
medhjelpere: Åse Sivertsen, Anita Lande, Lillianne Johnsen, Ellen Eidem, Lise 
Helene Engmo, Pål Esben Gustavsen og Øyunn Gustavsen 

 

Når samles 
dere 

Vi samles fredager kl 20.00 til 23.30. 
 

I hvilket rom i kirken 
samles dere 

Vi samles i Bapteensrommet i kjelleren.  
 

Hvor mange deltar i  
gjennomsnitt på samlingen 

Antall deltagere kan variere veldig fra alt mellom 5 til 25. 
Gjennomsnittet for 2018 har vært 16-17 per gang.  
 

Beskrivelse av virksomheten 
Ungdommene samles i Bapteensrommet for sosialt samvær, spiller spill, har 
bordtennisturnering, innebandyturnering eller andre aktiviteter. Etter en times tid er det 
enkel servering og andakt oppe i lillesalen. Som en del av andakten er det også 
bønnevandring med lystenning og bønneemner i bønnekrukka. Etter dette er det felles 
aktiviteter igjen. 
 

Større arrangementer i 2018 (Utover de vanlige samlingene): 
Det var også påskeleir sammen med Frelsesarmeen på Hafjell. I år deltok 5-6 
ungdommer på påskeleir sammen med Stig André. I løpet av våren var det også felles 
ungdomshelg sammen med Elim. I år foregikk denne hos oss på Tabernaklet. 
Vårhalvåret ble avsluttet med tur til Tusenfryd, også det sammen med Elim. I august dro 
en stor del av Bapteens-gjengen til BU-leiren på Vegårshei. I 2018 var vi ti stk. 
 

Hva er fruktene av arbeidet i 2018 
Selv om antallet ungdommer på Bapteens har gått noe ned utover høsten, har det 
allikevel stabilisert seg med en fin gjeng på 10-15 stykker. Flere av konfirmantene i 2018 
som ikke har vokst opp i menigheten kommer fortsatt trofast på Bapteens. Det er virkelig 
noe å være takknemlig for.  

Problemer: 



 

 21 

I forbindelse med at Stig-André sa opp sin stilling som ungdomsleder, stod menigheten 
ovenfor en utfordring i forhold til ledelse av arbeidet videre. Det løste seg imidlertid på 
en god måte da menighetens egne ungdommer Henrik og Louise ble ansatt i hver sin 10 
%-stilling. I tillegg har medhjelperne prøvd å trå til med andakter i tillegg til pizza-
stekingen. Det har stort sett løst seg, men vi ser at det er en utfordring å få til gode 
andakter hver fredag. Vi tar gjerne i mot hjelp og innspill fra menigheten på dette viktige 
arbeidet.  

 
Videre står vi igjen ovenfor en utfordring til høsten når Henrik og Louise går videre med 
studier, men vi er takknemlige for at menighetsmøtet har gitt menighetsrådet mandat til 
å finne en ny ungdomsleder, og ber om rett person på rett sted.  
 
Vedrørende rekruttering ser vi utfordringer på to sider. Vi skal både bevare de 
ungdommene vi har i en sårbar fase hvor de går fra ungdomsskolen og over til 
videregående. Kameratgjengen spres på flere linjer og treffes kanskje ikke så ofte lenger. 
I tillegg trenger i sårt å rekruttere yngre tenåringer. Hele vår ungdomsgruppe består nå 
av 03-kullet.  

Planer for 2019: 
• Å bli en større gruppe ved å få inn yngre tenåringer  
• Få med flere jenter siden det tidligere har vært ingen eller få jenter.  
• Å få med flere på fellesarrangement som BU-leiren.  

Annet: 
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SilkPartners - Med evangeliet til Sentral-Asia og 
tyrkisktalende folkeslag 

 
Årsrapport 2018 
2018 er nå historie. Også dette året har vært et svært aktivt år i vår tjeneste for å nå 
tyrkisktalende mennesker med evangeliet. Mange har tatt imot budskapet som har blitt 
forkynt i menigheten i Istanbul og på Tv-skjermen i gjennom Kanal Hayat. Mange hører 
om Jesus for første gang, og det gjør at misjonsbefalingen blir virkeliggjort, både 
gjennom våre misjonærer Batyr og Enejan og alle dere som står bak med penger og 
forbønn. Vi er absolutt avhengig og hverandre og Den Hellige Ånd, Hans som er vår 
drivkraft. 
Evangeliet blir forkynt og Herren åpner hjertene. All ære til oppdragsgiveren. 
 
Endring i prioriteringene i 2018. 
I året som har gått har vårt hovedfokus vært på menigheten i Istanbul og innfødte 
evangelister som kommer til Istanbul for korte perioder. Menigheten vokser stadig i 
antall og 
har økt i antall fra ca 45 til ca 70  i 2018.  5 muslimske menn frelst i Jule-Nyttårshelgen 
2018/19, og 7 personer skal bli døpt og tillagt menigheten nå i februar måned. 
Menigheten har fått et større lokale og samles i, og i Julehelgens møte var det ca 120 
samlet i møte. 
Menigheten i Istanbul støtter nå to evangelistfamilier i Turkmenistan og vil satse på 
flere. 
 
Mange slitne evangelister kommer fra Turkmenistan for å få hjelp og 
påfyll/undervisning. Dette gir fornyelse og styrke til å fortsett sin tjeneste som også 
medfører forfølgelse, trakassering, diskriminering og vanskeligheter. Dette er også 
veldig viktig for at våre Tv-sendinger skal bære frukt. Programmene brukes jo i 
husmenighetene til undervisning og evangelisering. 
 
Her er noe av det vi har fått være med på gjennom våre misjonærer i 2018: 
 - Sending av Turkmenske TV-programmer 2 ganger daglig på Kanal Hayat 
 - Sending av Uzbekiske TV-programmer 4 dager i uka på Kanal Hayat 
 - Sending av Turkmenske TV-programmer på YouTube 
 - Produksjon av 12 nye Turkmenske TV-programmer 
 - Oppfølging av tilbakemeldinger fra seere. 

- Menighetsbygging og disippelgjøring av nyfrelste i Istanbul.                         
      --    
- Batyr og Enejan tjener som pastorpar i menigheten.                                           
- Menighetstur til Alanya i to uker for bibelundervisning, personlig 
oppfølging/ferie 

   i Juli. Ca 30 personer 
- Pastorseminar i Alanya for 10 pastorpar m/familie (26 personer)kombinert 
m/ferie 

 - Deltatt med undervisning på Bildøy bibelskole i Bergen i regi av Åpne Dører. 
 - Deltatt med tale i 3 møter i misjonskonferanse i Filadelfia Stockholm med blant  
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   annet Ibra Media og svenske pinsevenners satsing på Kanal Hayat. 
- Besøk i SilkPartners-menigheter i Halden, Strømstad og Haugesund, med 
markering av 10-års jubileum for TV-sendinger og produksjon av 530 TV-
programmer, og med inspirasjon til fortsatt støtte og forbønn for arbeidet. En tur i 
april for Batyr og en tur i november for hele familien med fornying av pass m.m. 

 
Økonomi. 
Gaveinntektene i 2018 en noe lavere enn i 2017. Dette har begrenset satsingen noe. 
Kanskje spesielt Uzbekiske programmer. Jeg håper vi i fellesskap skal snu denne 
trenden i 2019. 
Vi har planer for 2019 om å produsere TV-programmer med live-opptak i menigheten i 
Istanbul. Dette vil være en stor effektivisering av Batyrs forkynnertjeneste i forhold til 
opptak 
i studio med stor tidsbesparelse som resultat. Programmene vil også få et mer levende 
preg. 
Vi vil kurse ungdommer i menigheten for dette og gå til innkjøp av opptaksutstyr. Det 
vil bli gitt anledning til alle partnere å gi en ekstra gave til dette i 2019. 
Vi drømmer og ber om å få se en økning fra 4 til 7 partnermenigheter og fra 40 til 70 
personlige partnere i løpet av 2019. 
Vi har fått en ny partnermenighet i 2018: Kristi Menighet Betel i Halden. Det er vi 
veldig glade og takknemlige for og ønsker dere hjertelig velkommen som SilkPartnere. 
Jeg vil benytte anledningen til å takke alle våre partnere, private, menigheter og 
organisasjoner for trofast støtte år etter år, og vil legge til at vi takker Gud for dere. 
 
Til slutt vil jeg minne om at menigheten i Istanbul vil være et menighets-senter i 
arbeidet med å spre evangeliet blant tyrkisktalende folk i Sentral-Asia. Dette er allerede 
et faktum og vi har tro for at det skal ha enda større betydning i årene som kommer, så 
lenge Jesus drøyer 
med å komme tilbake. Vi tror at Jesus kommer meget snart, og at høsten på jorden er 
fullmoden. 
 
En hilsen fra Guds ord til slutt, Johannes Åpenbaring 14, 14-16: 
14. Og jeg så – og se! En hvit sky, og på skyen satt en som var lik en menneskesønn. 
Han hadde en krans av gull på hode og en skarp sigd i hånden. 15. Og en engel kom ut 
fra tempelet og ropte med høy røst til Ham som satt på skyen: ”Løft din sigd og høst 
inn! For tiden er kommet for å høste, og jordens grøde er fullmoden.” 16. Han som satt 
på skyen, lot da sigden gå over jorden, og jorden ble høstet. 
 
Kan du ane satellitten som sigden? - Et innhøstningsredskap.   
Kan du se Jesus på skyen? – Høstens Herre.  
Etter denne sigden kommer en annen sigd – Guds vrede. (resten av kap.14) 
La oss være med å høste inn grøden Hans. Snart er det ikke lenger mulig. 
 
Jeg ønsker dere alle et velsignet år i tjeneste for Jesus. Vi står sammen og er misjonærer 
inntil HAN kommer. 
 
For SilkPartners 
Leif O. Olsen – styreleder 
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ÅRSRAPPORT FOR KORNSJØBUKTA 
LEIRSTED 2018: 

       
Så er det et nytt år igjen, og på tide med et tilbakeblikk på året 2018.                
Det har skjedd mye på Kornsjøbukta dette året.  
På forsommeren ble «plattingen» utenfor kjøkkenet utvidet, og det ble satt opp 
rekkverk. Vi var heldige og fikk nye «campingbord» fra Halden Videregåendeskole avd. 
Risum. 2 barnebord og 6 voksenbord. Kjempebra! 
Det har også blitt lagd en rullestol/barnevogn rampe opp til plattingen. 
Hele sommeren var Kornsjøbukta Leirsted bortleid til mange, både barn, unge, voksne 
og eldre koste seg på vårt fine leirsted i sommer. En sommer som var utrolig flott med 
mye sol og varme. 
Vi har hatt menighetstur og basartrekning. Konfirmantene har sine faste helger vår og 
høst. Jubaleiren har sin faste uke ved St. Hans tider. Noen nye har også benyttet seg av 
Kornsjøbukta Leirsted dette året. Fikk gode tilbakemeldinger, og det er jo positivt. 
På sensommeren/høsten startet den store oppussingen av leirstedet vårt for alvor. Et 70 
kvm stort tilbygg i tilknytning til spisesalen/møtesalen vår.  Et stort prosjekt som har blitt 
gjort på dugnad. Ca. 650 timer dugnad. Tusen takk til alle som hjulpet til, slik at dette 
tilbygget nå er så godt som ferdig da vi går over i 2019.  
Vi hadde en egenandel på 400.000 kr. Dessuten har vi vært heldige og blitt «sponset» 
med 200.000 kr fra Berg Sparebank. 200.000 kr fra Sparebankstiftelsen og 20.000 kr fra 
Kornsjøteamet. Tusen takk for det! 
Forskjellige firmaer har vært med på oppbygging av nybygget vårt: 
gravearbeid/masseflytting, tømmerfirma hjalp til med byggingen, murerfirma, 
blikkenslager, El-montør og kontrollansvarlig. Dette har kostet 800.000 kroner. 
På grunn av den jobben som nå er gjort på leirstedet vårt, ser vi oss nødt til å øke 
utleieprisene noe. 
 
Vær fortsatt med å be for Kornsjøbukta Leirsted! Vi takker Gud for at Han holder sin 
hånd over leirstedet vårt! 
 
 
Heidi Thorbjørnsen 
Sekretær    
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Regnskap, balanse og budsjett 
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