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INNLEDNING 
KLIPPEN SANDNES- ENDELIG HJEMME. 

Høsten 2019 begynte vi å si; «Klippen - endelig hjemme.» Dette positivt ladede slagordet synes jeg får 

fram det vi har jobbet med i Klippen de siste årene. Klippen skal være et hjem det skal være godt å 

komme hjem til. Ikke bare for oss som har vært i Klippen en stund, men det skal føles slik for dem som 

kommer til Klippen for første gang også. 

Det som vi kan kalle et slagord for kirken forplikter oss alle som er en del av Klippen. Det er ikke «de», 

men «vi» som skal tilrettelegge for at det skal bli mer enn fine ord. Jeg tenker at ordene må bli 

handling. Det må få konsekvenser for hvordan vi tenker kirke i dag, og for framtiden. 

 

Så, hva betyr det for oss som kirke, og som enkeltmenneske?  

Jeg vil forklare hvordan jeg ser på dette, gjennom å bruke tre innfallsvinkler: 

 

For det første sier «endelig hjemme» noe om vårt fokus oppad. 

Vi er kun «endelig hjemme» når vi får en nær relasjon til «Far i huset», Gud. Vi vil tilrettelegge for at 

alle som ønsker det, skal få komme hjem til sin Far i himmelen. Denne relasjonen er selve fundamentet 

i vår tro. Det handler ikke om vår fortjeneste eller prestasjon, men om Hans kjærlighet og nåde. 

Johannes evangeliet lærer oss: «… alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn» (Joh. 

1.12) 

Vi skal derfor gjøre det enkelt for mennesker å komme i kontakt med Gud gjennom troen på Jesus 

Kristus.  

Som barn er vekst veldig viktig. Vi må derfor som troende ha ett «disippelsinn», som ønsker stadig 

vekst og utvikling, i vår trosvandring og relasjon med vår Far i Himmelen.  

 

For det andre sier «endelig hjemme» noe om vårt fokus innad, hvordan relasjonen mellom oss, som en 

del av fellesskapet, skal være. 

Vi tror at troslivet skal leves sammen. Vi ønsker et åpent, sjenerøst, ærlig og inkluderende fellesskap. 

Det er verdier det er godt å komme hjem til. Vi erkjenner at vi alle er på en trosreise, der ingen har 

nådd målet. Vi kan alle hjelpe hverandre videre. Vi tror på et fellesskap som strekker seg, og ønsker å 

sette andre foran seg selv. På den måten lar vi Kristi sinnelag bli en del av vårt sinnelag overfor 

hverandre. 

 

For det tredje så sier «endelig hjemme» noe om vårt fokus utad, hvordan vi ser på samfunnet utenfor 

kirken.  

Som fellesskap må vi aldri bli oss selv nok. Da mister vi selve hensikten med å være en kirke. Vi skal 

strekke oss ut. Som kirke har vi verdens beste budskap. La oss derfor ikke bare med ord, men med mye 

mer handlinger, vise samfunnet rundt oss at vi forkynner håpet og fredens budskap. La oss være et 

folk som representerer nåde og sannhet i samfunnet, som vi til enhver tid er en del av. 

På den måten kan vi være i verden, men ikke av verden. 

 

Dette er tanker jeg tenker, men jeg håper at det også kan være noe vi som fellesskap kan tenke for 

veien videre. Når vi jobber dedikert oppover, innover og utover tror jeg at vi blir balanserte i 

oppdragsforståelsen vår. 

Potensialet er enormt. Oppdraget er stort. Med Guds visdom og ledelse tror jeg av hele mitt hjerte at 

det beste ligger foran.  
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ÅRSMELDING 2019 
 

Da er vi allerede godt i gang med 2020. Vi skal med denne årsrapporten ta et lite tilbakeblikk på hva 

som har skjedd i året som ligger bak. 

 

I vår kirke er det hver uke, året gjennom, et yrende liv. Det er ulike mennesker, aldre og nasjonaliteter. 

Det er ulike aktiviteter som har forskjellige målgrupper, men som har felles mål.  

Vi er veldig privilegerte i Klippen. Det er noe som er viktig å minne hverandre på. Da blir vi ikke 

fartsblinde, og tar mangfoldet som er i Klippen for gitt. La oss bruke mangfoldet sammen for å nå ut 

lengre og bredere til ulike mennesker. Da blir ikke ulikhetene våre en utfordring, men en styrke. Det er 

ikke lett, men med Guds hjelp, alles tålmodighet, og langmodighet, balanserer vi dette så godt vi kan. 

 

I 2018 startet vi opp et stort oppussingsprosjekt i Klippen. Gjennom dyktig ledelse ble oppussingen 

ferdigstilt i 2019. Nå kan vi glede oss over en oppjustert administrasjon, som gir våre ansatte ett 

hyggeligere arbeidsmiljø. Vi har en oppusset storsal med, både nye stoler og nytt golv. Det er en ny 

foajé. og Ikke minst har vi fått nye toaletter oppe og nede. Oppussingen var særdeles nødvendig for at 

bygget, også framover, skal være et redskap vi kan bruke for å oppnå vår hensikt.  

 

Hjerte For Sandnes har vokst mye i 2019, og vokser fremdeles. Det er i dag et stort diakonalt arbeid 

som jobber hver dag for at Sandnes by skal bli en litt bedre by og bo i.  

Det var spesielt å høre Ordfører Stanley Wirak nevne organisasjonen vår i sin nyttårstale, når han skulle 

oppsummere høydepunkter i Sandnes for 2019. På samme møte fikk vår egen Wenche Lillebø 

innsatspokalen av kommunen for sitt arbeid i Hjerte for Sandnes. Da må det være lov å være stolt!   

 

Det er ikke bare Hjerte For Sandnes som gjør byen vår til en bedre by å bo i. Klippen er velsignet med 

mange virkegreiner som strekker seg lenger enn en tradisjonell menighetsdrift kan klare. I 2019 hadde 

vi to velfungerende barnehager i full drift. Lyd- og lysfirmaet vårt, KLS, fortsatte sin enorme 

tilstedeværelse på landets viktigste arrangementer. Ruskaféen på NO 13 er sentral, samt utleie av 

byggene våre.  

Alt dette er med å betjene. Vi har evnen til å være en velsignelse i byen vi er en del av. La oss fortsette 

å be om at alle disse redskapene, som vi er blitt velsignet med, skal bli tydelige broer inn til tro på 

Jesus og inn til fellesskapet vårt. 

 

Også i 2019 har vi hatt et jobbet mye med Klippens lifegrupper. Lifegruppene våre er noe av det 

viktigste vi har, og gjør. De er et viktig mottakerapparat for nye, men like viktig for oss som har vært i 

menigheten en stund. I et mindre fellesskap, som lifegruppene er, kan vi være ærlig overfor hverandre. 

Vi kan be, for og med hverandre. Vi kan også bygge nære vennskap med hverandre. Lifegruppene får 

fram det beste med å være kirke. Det er at vi lever troslivet og livet sammen. 

 

Øvrige begivenheter og virksomhet i 2019 er godt beskrevet i virksomhetsrapporten. Fra 

statistikkoversikten ser vi at 17 ble ønsket velkommen som medlemmer (i tillegg 9 tilhørige), og 17 

avsluttet sitt medlemskap.  

Ved årsskifte hadde Klippen 544 medlemmer og 302 tilhørige (846 til sammen) 

 

Statistikk gir som kjent ikke det fulle og hele bildet, ettersom et større antall medlemmer ikke sitter i 

benken hver søndag. Det er mange som gjør det. enten det er fredag eller søndag. Det er ikke alle 

faste kirkegjengere som har formelt medlemskap i menigheten.   

I løpet av 2019 har vi som menighet tatt avskjed med to av våre medlemmer: Berner Jåsund og Margit 

Kristoffersen. Vi tar vare på de gode minnene og lyser fred over deres minne. 
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Menighetsledelse og ansatte per 31.12.2019  

Klippens ledelse ved utgangen 2019 besto av Kjell Harald Horpestad, Laila Joseph, Erik Stokkeland, 

Kristoffer Gill, Kjersti Reppen Karlsen og Stefan Lindholm. Utenom eldste bestod ledelsen av Maria og 

Håkon Vestersjø, som er menighetens Pastorpar. 

  

Klippen har også en velfungerende og hardtarbeidende lønnet stab som pr. 31.12. 2019 bestod av 

Håkon Vestersjø i 100 % som hovedpastor, Maria Vestersjø i 10 % som medpastor, Wenche Rubbestad 

Lillebø i 50 % som administrasjonsleder (i tillegg dekker Klippen Wenches 50% som daglig leder for 

hjerte for Sandnes), Martin Høyland i 40 % som ungdomspastor, Ann Kristin Horpestad i 60% som 

barnepastor, John Willy Torp i 50% som lovsangsleder og koordinator for hovedpastor, Marita Jarwson 

i 60% som kontormedarbeider, Sissel Hoff i 50 % som kaféansvarlig på No.13 og Elin Holen De 

Capitani, som er timebasert ansatt som regnskapsfører.  

Også i 2019 har vi hatt flere frivillige som har jobbet på dagtid og vært en del av staben vår. De har 

jobbet med ulike praktiske behov, administrativt arbeid samt i ruskaféen på No 13.  

 

Utenom de ansatte og den frivillige staben, så er det en formidabel jobb som gjøres av frivillige i 

menigheten hver eneste uke. Det er ikke få dugnadstimer som blir lagt ned i løpet av et år! Vi er så 

takknemlig, men også så avhengig av at vi alle tar i et tak. Din tjeneste og din tilstedeværelse betyr en 

stor forskjell.  

 

Sammen, ja sammen, skal vi bygge Guds menighet!  

 

 

Håkon Vestersjø, pastor.  
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STATISTIKK: 
Pr. 31.12.2019 

 

Medlemmer: 544   Tilhørige: 302  Til sammen 846 

 

Nye medlemmer, gjennom innmelding    Nye tilhørige 9 

og statusoppdateringer 17 

                                           Abraham Oftedal 

Bjørn Eriksen       Brook Shitto Høidahl 

Daniel Triet Koppang                  Chidinma Ogbodo  Nwachukwu   

David Koppang                                                                   Chigozie Ogbodo Nwachukwu 

Eunice Ogbodo Nwachukwu                 David George 

Geir Helge Brox       Jeanne D`arc Uwimana 

Habtom Bereke Hagos                              Jenny Samuella Nsabimbona 

Hanna Shitto Mersha      Pedro Silva Svabø 

Jonas Alexander Lid                  Prosper Desire Nsabimbona 

Laila Sultanpour 

Maria Cicera Da Silva Svabø 

Samuel Nsabimbona 

Sarah Uwimana 

Silje Storebø 

Tobias Kroken Larsen 

Torill Irene Finserås Brox 

Venus Yohannes Beemnet 

Yonas Hadgu Berakhi Berakhi 

                                                         

 

 

Utmeldte 17        Døde 2 

Benjamin Tørressen       Berner Jåsund 

Brede Fladen        Margit Kristoffersen 

Elisabeth Horne Kolnes 

Helen Wenke Gill 

Haakon Folde 

Ivar Gill 

Jarle Waldemar 

Jon-Oddvar Kolnes 

Karina Sørnes 

Karina Waldemar 

Marianne Huus Fladen 

Mona Benededikte Magnussen Ceban 

Nicolae Ceban 

Olav Veland Thu 

Rebecca Waldemar 

Ruth Marie Storebø 

Øistein Storebø 

+ 6 tilhørige 

 



 

7 

 

Virksomhetsrapporter 
 

Søndagsskolen  

Klippen søndagsskole er pr 31.12.2019 et organisert tilbud for barn i alderen 3 år og oppover. 

Vi har søndagsskole hver søndag klokka 11.00 under menighetens hovedgudstjeneste. 

Søndagsskolens hovedmål er at barna bli kjent med Jesus, og få venner i menigheten.  

Barna deltar i lovsangen under gudstjenesten, og går ca. 10 minutter ned i kjellerlokalene 

sammen med søndagsskolens maskot. Der samles alle barna først til fellessamling med lek, 

sang og kreativ bønn. Etter 15 minutters fellessamling går barna til aldersinndelte andakter 

med påfølgende gruppeaktiviteter. En andaktsgruppe er for barn fra 3-5 år. Der undervises 

sentrale fortellinger fra Bibelen. Den andre gruppa er for barn mellom 6-12 år. Der 

undervises det i sentrale tema fra hele Bibelen, enkeltstående bibelvers og gjennom 

samtalegrupper ønsker vi å sammen med barna reflektere over bibelens etikk og moral. 

Gruppeaktivitetene har i år vært sport, konkurranser, PlayStation, Nintendo, 

samtalegrupper, hoppeslott, matlaging, hobby og tegning. Søndagsskolen har arrangert 3 

temasamlinger i 2019. Disse er ‘bønnevandring’, ‘påskevandring’ og ’Jesu liv’. Målet med 

disse er at barna skal lære om Gud og erfare ham. 

Etter sommeren har Søndagsskolen vært med og deltatt med sang og dans på 

Storsøndagene i Klippen ca. hver 4 søndag. På Storsøndagene er barna oppe på møtet i ca. 

35 minutter før de går ned med søndagsskolemaskoten og har kjekke aktiviteter i kjelleren. 

Målet med dette er at hele menigheten er samlet og barna er synlige i fellesskapet. Barna 

deltar i sang, dans, får med seg kollekt og informasjon i tillegg til barnevelsignelse m.m. 

Disse søndagene har det ikke vært andakt (pga. barna har fått med seg mye på møtet 

oppe), men heller aktivitet som det er lett å ta med seg venner på. Aktiviteter har vært 

konkurranser, stasjoner, talentiade, karneval, isfest. temasamlinger m.m. 

Det er registrert ca. 120 barn i søndagsskolen og på en vanlig søndag samles det mellom 40 

og 60 barn. Vi har barn fra mange ulike nasjonaliteter slik som i menigheten for øvrig.  

Søndagsskolen har totalt 17 medarbeidere fordelt på 3 team. Disse har faste oppgaver på 

sitt team, og holder andakter, synger, gjør kreativ bønn, holder konkurranser, er maskott, 

og drifter de ulike gruppene hver søndag. De er også med på de ulike temasamlingene i 

søndagsskolen.  

Mange kreative og dyktige medarbeidere bidrar i søndagsskolen. Dette er vi veldig 

takknemlige for, men har også behov for at flere krefter kommer til. Noen av våre trofaste 

ledere over mange år har gått videre i annet arbeid i år og vi er utrolig takknemlige for den 

jobben de har gjort i søndagsskolen.  Søndagsskolen vokser og det er mange 

menighetsbarn og venner av barna som går på søndagsskolen som blir med i arbeidet vårt.  
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Dette er vi veldig glade for og håper at det kommer flere nye barn og ledere til i 2020 for å 

være med på denne kjekke tjenester for neste generasjon. 

Ann Kristin Horpestad 

 

Tweens  

Tweens er et arbeid for alle fra 5.-7. klasse. Vi har hatt samlinger annenhver fredag før 

ungdomsmøtet fra kl 18 – 19.30. Når barna kommer blir de registrert og samler stempel for 

å få gratisbilletter i kiosken.  Hvid de tar med en ny venn får begge en gratisbillett til 

kiosken. Vi starter med en samling med en kort andakt og sang/dans etterfulgt av 

aktiviteter og kiosksalg. Vi har over 40 barn registrert og mellom 20-35 barn på hver 

Tweenssamling. Det er ca. 8 voksne ledere og har hatt 2 medarbeidersamlinger. Noen av 

aktivitetene vi har hatt i år er Bingo, matlaging, Mesternes Mester, hobby, sport, rebusløp 

og juleavslutning. I år har vi også vært en tur på Bowling som var veldig kjekt og noe vi 

ønsker å gjøre igjen. 

The Tweeners  

Vi i Tweensbandet øver sammen hver onsdag fra 17:00-18:30. Her kan alle som ønsker å 

synge eller spille i band være med.  Vi er 2 voksne ledere og 7 barn så langt.  Tweensbandet 

har spilt på en rekke storsøndagsgudstjenester og barna synes det er veldig kjekt å være 

med å spille i menigheten. Vi synes det er viktig å bringe musikkgleden videre til neste 

generasjon og la dem vokse inn i tjeneste i menigheten. 

John Willy Torp og Frank Storebø 

 

Time Out   

Time Out er en samling for hele familien annenhver onsdag fra kl 16.30-18.30.  Dette 

tilbudet er spesielt for familier med barn i alderen 0-4.klasse. Samlingen starter kl 16.30 

med middag til 25 pr. pers. og en max. pris på 100 kr pr familie.  Klokken 17.15 er det en 

samling med lovsang, andakt og konkurranser.  Etter samlingen er det forskjellige 

aktiviteter hver gang. Vi har hatt hobby, spillekveld, Kahoot, sport, juleverksted m.m. 

 

Målsetningen med arbeidet er at barna og barnefamiliene i Klippen skal bli bedre kjent med 

hverandre og å styrke trosopplæringen i menigheten og hjemmene. 

 

Det er 2 ledere i Time Out i tillegg til at foreldre hjelper til når de er der.  Etter nyttår får vi 

med en leder som har ansvar for å handle og lage mat, noe vi er veldig glade for.  

 

Ann Kristin Horpestad 
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Juniorgospel  

 

Juniorgospel, Klippens barnekor for jenter og gutter fra 4 år – 4.klasse, ble avviklet etter 

sommeren 2019 pga. ledermangel og ønske om å nå ut til flere gjennom famliearbeidet 

Time Out.   

 

Juniorgospel har sunget på alle Storsøndager, ca hver 4 søndag, våren 2019. 

 

 Ann Kristin Horpestad 

 

KlippenUng 2019  

KlippenUng har hatt et bra 2019. Detter var et år som har bestått av mye bra arbeid, og vi er 

takknemlige for alle frivillige som var med å drive arbeidet. Det hadde ikke gått uten en så 

dedikert og god gjeng. Arbeidet består av ca 70 ungdommer. Antallet som er på de ulike 

aktivitetene variere fra uke til uke. Vi er gjennomsnittlig 40-50 på hver fredag.  

KlippenUng er sammensatt av mange ulike aktiviteter. Primært så er det fredagen er 

hovedaktiviteten. I 2019 hadde vi «Sommerfest» sammen med Sentrums og Hillsong 

Sandnes/Stavanger. Dette var et supert arrangement som mulig blir noe vi gjør i 2020 også.   

Vi hadde også Get-Together fest i oktober som samlet 350 ungdommer fra hele Rogaland. 

Fra Jørpeland til Moi og Sokndal og alt imellom. Det var en stor opptur for ungdomsarbeid å 

se hva som var mulig å skape, samtidig som man kunne se hvor mange kristne ungdommer 

det er rundt oss.  

Noen uker etterpå var vi på leir på Lunden. Det er alltid en opptur. Vi var 70 stk som reiste. 

Stemningen var på topp, Gud var til stede og mange ble møtt av Gud. Ble litt kaos på vei 

hjem, med tanke på snø og slikt som la seg over natten. 

Vi avsluttet året med tradisjonell nyttårsfeiring. Dette er alltid en slager og det er ingen 

bedre måte å starte et nytt år på. Vi var 65 stk som gikk inn i det nye året sammen. 

ULT (ungdomsleder teamet) består av Eivind Reppen Karlsen, Hanne Therese Fladen, 

Martine Skjeggestad, Maria Reppen Karlsen, Eirik Bauge, Simon Dysjaland og Martin 

Høyland. Vi har jobbet godt sammen og har som mål å bygge gode strukturer og systemer 

som gjør det lett å bli en del av det fellesskapet som KlippenUng har.  

Takker alle ungdommer og voksne som har vært med å bidra til at 2019 ble et så bra år som 

det ble. Takk for alle timene, alt blod og svette som har blitt gitt og ikke minst takk til dem 

som er med å støtte økonomisk.  

Martin Høyland  
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Tentro 2019/2020  

Tentrokullet i år består av 13 flotte ungdommer. 11 av dem er fra Klippen og 2 av dem er 

konfirmanter i Sentrums, men er med oss på undervisning og opplegg. Året så langt har 

vært bra, og man har gått igjennom mye bra undervisning. Vi har vært på utflukt til Alsvik, vi 

har overnattet på Klippen, vi har vært på leir på Lunden. Det som nå står for tur er turen til 

Tyskland i april og selveste konfirmasjonsdagen i mai.  

Martin Høyland 

 

Klubb KLS  

Klubb KLS er for deg som er teknisk interessert i Lyd, Lys og Bilde. 

Vi samles hver torsdag der vi skrur, mekker, tester, trykker på knapper og forsker på 

hvordan vi gjøre teknikken enda bedre. 

Dette er vår måte å gjøre en tjeneste sammen med Gud. 

Klubb KLS er både for gutter og jenter og alle er hjertelig velkomne. 

Øyvind Karlsen, leder 

 

Seniorarbeidet  

Seniorarbeidet har fungert bra i 2019, uten de store endringer med virksomhet og personal. 

TREFF FOR VI OVER SEKSTI: Formålet med disse samlingene er at vennene og andre 

besøkende skal få oppleve et åndelig og sosialt fellesskap. Samlingene består av sang, tale, 

åresalg, og velsmakende bevertning. Inntekten ved åresalget videreføres til misjonsfeltene, 

dvs. Paris og Paraguay, som mottok ca. 29 000 kr hver. Takk til alle for medvirkning ved 

bønn og bidrag! 

Trofaste medarbeidere ved treffene: Målfrid og Olav Moen, Magny Enge, Torill Lian, 

Oddvar og Liv Foss, Edel og Helge Jansen. 

Gjestetalere i 2019: Håkon Vestersjø, Ragnhild Lauvås, Ingvald og Gunvor Skretting, Laila G. 

Joseph, Magnus Nebdal, Jon Erling Henriksen, Lars B. Ølberg, Geir Myra 

SENIORMUSIKKEN deltok ved de 9 treffene i løpet av året, og ved 10 sangandakter. En stor 

takk til Rannveig Fuglestad, som har ansvar og ledelse av musikken. Vi besøker vekselvis 
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Åseheimen og Lura Bo & Aktivitetssenter, hvor vi også har med en andaktsholder. I 2019 var 

det Ragnhild Lauvås, Folke Gjestvang, Laila Joseph, Ingvald og Gunvor Skretting, Helge 

Jansen. En stor takk til betjeningen ved hjemmene, som gir adgang og ordner med det 

praktiske og terminoversikten. Vår bønn er at sangandaktene skal være til oppmuntring og 

velsignelse. Gud alene vet hvilken betydning det blir for den enkelte som lytter til oss!                            

Marvin Ringdal er ny sanger i 2019. Vi ønsker han spesielt velkommen, og oppmuntrer 

andre til å bli med! 

BESØKSTJENESTEN retter seg i hovedsak mot de som har passert 85 år. Men også til yngre 

venner som har et særlig behov. Takk til de som er med i denne tjenesten, som har stor 

betydning for den enkelte. Nye behov kan meldes til Helge Jansen (tlf. 91364259) eller til 

menighetskontoret (tlf. 51601960). Disse var med i besøkstjenesten i 2019: Leikny Larsen, 

Piers Crocker, Torunn og Folke Gjestvang, Torild og Rein Hansen, Brit Lorvik, Anne May 

Følgesvold, Laila Joseph, Målfrid og Olav Moen, Ingvald og Gunvor Skretting, Kjersti 

Karlsen, Kirsten Julfelt, Ingrid Fuglestad, Ragnhild Skadberg, Edel og Helge Jansen.                                                                                                                                      

Gud velsigne enhver medarbeider i denne viktige tjenesten! 

Helge Jansen 

seniorpastor 

 

Lifegruppene  
 
Lifegruppe-fellesskapene har en sentral plass i menigheten. Ledelsen ser disse felleskapene 

som svært viktige for at vi som enkeltpersoner opplever tilhørighet, omsorg og utvikling, og 

helt avgjørende i forhold til å lykkes med å inkludere og fostre nye i troen. I 2018 ble det 

gjort en fornyet satsning på smågruppene som ble lansert med en kick-off i oktober 2018.  

Det som har vært viktig i denne satsingen er det å etablere et felles fundament for hva 

lifegrupper skal være og hva som er fokus i arbeidet. Dette er nedfelt i de fire hensiktene:  

TILHØRE: Tilhøre et fellesskap preget av åpenhet og omsorg, med Jesus i sentrum. 

VOKSE: Utvikle oss sammen i liv og tjeneste. 

TJENE: Tjene hverandre praktisk og åndelig. 

DELE: Stå sammen om å gjøre Jesus kjent for de som ikke tror. 

2019 har vært første «driftsår» med de nye rammene. Opplegget i lifegruppene tar 

utgangspunkt i undervisningen på gudstjenesten. Ukentlig sendes det ut mail til alle 

lifegruppeledere med undervisnings- og samtaleopplegg samt relevant informasjon.  

Storsamling for Lifegrupper er blitt arrangert vår og høst i 2019 og er en viktig møteplass for 

å bygge den felles kulturen omkring lifegruppene. I tilknytning til storsamlingen er det også 

ledertrening. Spesielt i forhold til unge ledere legges det vekt på at de får god oppfølging. 6 

coacher er tilknyttet lifegruppearbeidet. Disse følger til sammen opp 15 gruppeledere og er 

en ressurs for disse. Det er behov for flere coacher i lifearbeidet.  
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Status ved årsskiftet er at det er 27 aktive lifegrupper i Klippen. To grupper ble avviklet i 

2019 mens det ble startet 3 nye.  13 personer er startet i lifegrupper i løpet av 2019, hvorav 

de fleste av disse er relativt nye i menigheten. I 2019 er det laget tre videoer for å informere 

og rekruttere til lifegruppene på gudstjenesten. 

 

Kjersti Karlsen 

 

Bønnearbeidet  
 
Det har i hele 2019 vært avholdt regelmessige bønnemøter i Klippen. 
Søndagene før gudstjenesten er det Bønn fra kl. 10.00 til ca.10.45. 
Tirsdagene fra kl.11.00 er det Bønnens time. Kirsten Julfelt og Målfrid Moen har ansvaret 
for, og leder disse samlingene. 
Tirsdagene er det bønnemøte fra kl. 19.00. Per Sandblost leder vanligvis disse samlingene. 
Menighetens hovedmøte er søndagene kl. 11.00. Da er det anledning til å få forbønn i 
slutten 
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av gudstjenesten. 
Bønnemøtene er viktige samlinger. Bønn har stor betydning for menighetens åndelige 
utvikling og for de forskjellige sektorer og virkegrener i menigheten. Det er også viktig for 
enkeltmennesker at det er mulighet til å få velsignelsesbønn og forbønn i menighetens regi. 
Oppslutningen i de forskjellige samlingene er naturligvis noe varierende. Jevnt over er det 
gode samlinger med rimelig god oppslutning. 
 
Per Sandblost. 

 

Kafé No 13  

På Sandnes No13 Kafé serverer vi middag 2 dager i uka til rusmisbrukere og 

vanskeligstilte. Vi har åpent tirsdag og torsdag fra 11.00 til 14.00.  Det kommer 30 -50 

gjester innom som får middag, nye klær eller trenger å vaske klær. De får matpose 

med seg hjem. Vi har mange gode samtaler og oppmuntrer gjerne gjestene å reise 

inn på rehabilitering, for å få den hjelpen de trenger for å slutte med rus. Vi anbefaler 

evangeliesenteret, siden det er det stedet vi har hatt mest samarbeid med og kjenner 

best til, men gir de også informasjon om andre nærliggende rehabiliteringssteder 

som A-alarm, og Karmsund osv. Vi hjelper gjerne med søknader, avtaler, og 

forberedelse til reisen hvis det trengs.  

 Vi har ca. 17 frivillige arbeidere som jobber i Kafeen. De er med på matlaging, 

servering, samtaler, utlevering av klær, henting av matvarer og rengjøring av 

kafeen. Vi har møte 1 gang i mnd. med en veileder. Der vi tar opp 

situasjoner/problemer, og hun følger opp personal/frivillige ved behov. Gjestene er 

veldig takknemlige og fornøyde med tilbudet på Kafe no 13. Flere spiller billiard, gitar 

og piano, så det er en god stemning på kafeen. Flere av gjestene sier de føler seg 

hjemme og er veldig takknemlige for nr 13. Vi har et veldig bra samarbeid med alle 

de andre tilbudene som er for rusmisbrukere i Sandnes. 

 "Samarbeidsforum" er en gruppe der Frelsesarmeen, Funkishuset, Crux, Byprestene, 

Stoppen, Veiledningssenteret, Kompasset (blå kors) Møteplassen på Klepp, Vi samles 

4 ganger i året. Crux har arbeidstrening for de som er rusfri.  

Sissel Mary Hoff 
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Hjerte for Sandnes  
 

Hjerte for Sandnes er en frivillig veldedig organisasjon som har sitt utspring fra Klippen. 

Hjerte for Sandnes ønsker å gjøre Sandnes til en bedre by å bo i, gjennom å drive og 

mobilisere til sosialt og diakonalt arbeid. Vi retter oss særlig mot tidligere rusmisbrukere, 

vanskeligstilte barnefamilier, innvandrere og andre sosialt vanskeligstilte. Målet er å støtte 

positiv livsutvikling og sosial deltakelse for brukerne av foreningens tiltak og tjenester. 

 

I november 2019 hadde vi en flott aksjonshelg der vi samlet inn ca. 250.000,- Vi hadde 

loddsalg, åresalg og masse salgsboder med hjemmestrikka og hjemmebakte produkter. 

Masse god underholdning både på dagen og kvelden.  

 

18.-19. desember arrangerte vi to julekvelder for de som trenger en ekstra oppmuntring i 

byen vår. 

Vi var samlet ca 600 personer, gjester og frivillige. Vi hadde flott musikk med lokalt band, 

underholdning, julegaveutdeling og flott julemiddag. Utrolig positivt arrangement. 33 

nasjoner innom. Vi fikk også hilsen av ordfører og varaordfører. 

Alle kjøpesentrene og handelstanden i sentrum engasjerte seg i få byens innbyggere til å 

være med å samle inn julegaver vi kunne dele ut.  

Ansettelser: 

Vi har i 2019 hatt 2 ansettelser. 

Torgeir Rovik Larsen fra april og Maria Vestersjø fra september. 

Hjerte for Sandnes vokser og for å ivareta våre deltakere, frivillige og aktivitetene våre  

så er det veldig kjærkomment å få disse to på laget. 

Vi jobber også med å tegne leiekontrakt i Hoveveien 9. Vi trenger mer plass til våre 

aktiviteter, og regner med å flytte inn der ca 1. mars 2020 

 

Aktiviteter: 

Hjerteverkstedet: 

Aktivitetsdag hver torsdag der vi har hatt malerkurs, keramikk kurs, de lærer å strikke, 

matlaging og andre typer aktiviteter. En flott arena for å komme sammen og skape nye 

nettverk., og for de som trenger å fylle dagene sine med noe meningsfullt. 

 

Musikkafe «JAM»: 

En arena der ungdom kan komme sammen å spille, synge og «jamme». 

Mange har talenter, men har ingen steder å komme sammen for å utfolde seg sammen med 

likesinnede. Vi låner også ut instrumenter til de som eventuelt ikke har selv. 

Med god veiledning så vi de lære seg å mixe lyd, spille instrumenter, utføre vertskap, hjelpe 

til i kafeen , skrive plakater/markedsføring - alt etter hvilke interesser en måtte ha. 
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Nettverkstreff: 

Nettverkstreffet er et aktivitetstilbud mot ettervern og andre som trenger et nettverk utenfor 

sitt gamle miljø.  Ut fra denne gruppen blir det arrangert bowlingkvelder, spillekvelder, 

toppturer, god mat og stort fokus på sosial inkludering. 

Hjertelageret med tilhørende kafe:  

Dette er et spesielt rettet tiltak mot fattige barnefamilier, og fattigdomsbekjempelse i byen 

vår. Det består av et lager med brukte klær, leker, vogner og diverse som vi deler ut gratis til 

enslige forsørgere og barnefamilier som har vanskelig for å få endene til å møtes. Familiene 

får også et varmt måltid mat og en prat når de kommer på Hjertelageret. 

Det er registrering av familiene som mottar utstyr og mat slik at vi har mulighet for å følge 

disse opp. Dette arbeidet har hatt en enorm vekst og vi har nå ca 390 registrerte familier som 

mottar hjelp. Vi deler ut godt over 100 poser med dagligvarer ukentlig. Hjertelageret har hele 

32 frivillige medarbeidere som deltar både på kveldstid og på dagtid.  

Familiekontakten:  

Mammahjerte: 

Hjerte for Sandnes ønsker å bidra til at barn og deres familier får det bedre i Sandnes. 

Oktober 2019 startet vi opp et dagtreff for mødre som trenger nettverk og å få snakke med 

andre mødre om mammarollen, forventninger til familielivet og barneoppdragelse. Fagfolk 

holder et inspirert innlegg etterfulgt av lunsj og samtale/sosialt.  

Gårdsbesøk, kinobesøk og teater: 

Vanskeligstilte barnefamilier har blitt invitert til å gå på teater, kino for å få en hyggelig 

opplevelse. Det ble i desember arrangert et gårdsbesøk på Høle med grøt, hesteridning, 

sporlek og gaveutdeling. Totalt 17 familier har blitt invitert på et av disse arrangementene.  

Hjerte for Sandnes i farta: 

Vi har også ei aktivitetsgruppe «Hjerte for Sandnes i farta» som trener hver uke i 

vår/sommerhalvåret. De syklet Nordsjørittet, Egersund til Sandnes 92 km. 

De var 8 stk til start som fullførte i fin stil som en samlet gruppe. 

Vi har kjøpt inn flere sykler og utstyr som brukes under treningene.  

De har også blitt kurset i ernæring og sykkeltips av erfaren, tidligere aktiv syklist. 

Vi ser at dette er med på å få tankene og fokuset over på noe annet og bygger nye sunne 

nettverk. 

 

Wenche Lillebø 

Daglig leder i Hjerte for Sandnes 
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Misjon  

Klippen har i 2019 vært aktive på følgende felt:  

Frankrike:  

Jesus2 Europe 2019 

Året 2019 ble på mange måter en forlengelse av trosprøvelsene 2018 gav oss. Samtidig 

opplevde vi også flere viktige gjennombrudd dette året. Arbeidet måtte legges om en del 

igjennom May-Linns hardeste sykdomsperiode. Dette gav en god anledning til å jobbe mer 

aktivt med utviklingen av appen WonByOne. Første halvdel av året ble det derfor utført mer 

enn to fulle stillinger i dette arbeidet. Resultatet var at appens første versjon ble lansert i 

løpet av sommeren. I løpet av høsten hadde appen noe mindre fokus, selv om det ble gjort 

en del forbedringer i den og en hel del markedsføring av den. Appen har også løftet arbeidet 

fra å bare være Paris fokusert, til at mennesker rundt om i Europa gir tilbakemelding om at 

de bruker denne appen. Dette gir navnet Jesus2Europe mer mening. Vi ble også invitert av 

bydels-kommunen Boulogne-Billancourt, til å søke til et konkurranseprosjekt om å få overta 

eierskap av et tomt militærpolitibygg. Et bygg som kommunen ønsker skal bli brukt til noe 

godt for byen i fremtiden. Vi leverte før jul et prospekt på ca.40 sider, som beskriver et 

godhetssenter til glede for byen. Kommunen ba om at kandidatene av innleverte prosjekt 

skulle stå med «tilbudet» i et år. Vi har vært nøye på å holde i gang bønnemøtene, som vi 

tror og mener er selve kjernen i arbeidet og grunnen til at vi klarer å stå tjenesten her. Vi har 

bønnemøte hver uke dag, mandag kl.10 – 12, tirsdag, onsdag og fredag kl.09.30 – 10, 

torsdag kl.10 – 11 med påfølgende teammøte. Fra og med september startet vi strategisk 

bønnevandring i Boulogne-Billancourt, hvor vi går i alle gater og inn i vær liten krok og ber. 

Dette gjør vi hver onsdag fra kl.09.30 – ca.12. Vi merker av hvor vi har gått på et kart og vi 

mener å oppleve at det har blitt større åpenhet for evangeliet i dette området. Vi har også 

hatt fokus på å lese bibelen sammen som team - mandagene og torsdagene. Det har vært 

utfordrende å samles til husgrupper dette året, da også dem vi står tett med har blitt prøvd 

på bland annet bo situasjon. Men vi har klart å få til en del samlinger spesielt for barna. Siv 

Haukelid har i løpet av dette året blitt en del av en menighet som har fokus på flykninger. 

Nadina og Nicola Stanimirovic som er et fransk ektepar, ble med i det franske Jesus2Europe 

styret dette året og de er en god resurs inn i arbeidet. Selv om det har vært en del 

utfordringer, ser vi at det har vært et viktig gjennombrudds år på flere områder. Vi har også 

dette året fått dele evangeliet med flere franskmenn enn de tidligere årene, noe vi ser på 

som stor fremgang. Vi er med godt mot på videre arbeid for å gi evangeliet om Jesus Kristus 

til mennesker i Europa.  

 

May-Linn og Arvid Aasen 
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Paraguay  

Når vi ser tilbake på året 2019, så er det med takk til Gud som har gått med og stadfestet 

sitt ord, og til menighet og støttepartnere hjemme som trofast står med og støtter, og på 

den måten er med og gir oss en mulighet til å utføre det vi gjør.... 

Arbeidet kan deles inn i arbeidet blant mestisbefolkningen, og blant indianerne.  

Blant mestisbefolkningen er vi fortsatt engasjert i Choré. Her fortsetter menighetsveksten, 

og menigheten teller ved årskiftet 872 aktive medlemmer. Disse er fordelt på ca 60 utposter 

eller husfellesskap. Hovedpastorer i menigheten er Gladys og Higinio Molinez. 

Det har vært avholdt ungdomsleir som i år samlet i overkant av 100 ungdommer. Dette 

forteller også om et ungdomsarbeid i vekst... 

Santani er en større by ca. 56000 innb. Den ligger ca. 60 km fra Choré. Her er det et nytt 

arbeid som startet opp for ca.5 år siden. Nancy og Victor Sosa er forstanderpar her, og 

menigheten teller ca. 60 medlemmer. Her er vi engasjert som støtte og mentorer, og i 

tillegg tar jeg det elektriske arbeidet ved byggingen av nytt menighets bygg.. Det bygges et 

bygg med plass til ca. 550 sitteplasser. Bygget reises i en ny bydel. Det blir et flott bygg når 

det blir ferdig. Håper at det vil stå ferdig i løpet av 2021  

Indianerarbeidet er også i vekst. Ut fra Paso Cadena arbeides det systematisk til flere 

kolonier. Angélica og Silverio Vargas er pastorpar her. Tre kolonier blir besøkt regelmessig 

Dette gir resultater, og gjennom året har ca. 30 blitt døpt og nå er det en viktig oppgave 

med undervisning og disippelgjøring. De opplever at Herren går med og stadfester sitt ord. 

Kuetuvy, achekolonien har blitt regelmessig besøkt, og relasjonene blir forsterket. 

Byggeplaner for en ny kirke er blitt konkretisert. Vi hadde med oss ut tegninger tegnet av 

Jan Jensen i Arendal, og på nyåret starter Viktor Sosa, pastoren i Santani opp arbeidet med 

å reise bygget.  

Klippen har betydd mye for denne kolonien, helt fra slutten av 90 tallet, da Olav hjalp dem 

med å få dette området og hjalp dem med et bistands prosjekt med skole, vann og strøm. 

Et prosjekt som har nådd stor annerkjennelse i fagmiljøer. 

 

Stiftelsen Sueños.  

Sueños er en filantropisk stiftelse som vi formaliserte for 10 år siden. Det er en stiftelse med 

eget styre, og registret med org nr. 994 628 291, registrert i Brønnøysund registrene, med 

egen regnskapsfører og stats. Aut. revisor. Alle beløp går via bank og vår revisor kontrollerer 

regnskapene både hjemme og bruken ute i Paraguay. Det er betryggende.  
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Hoved engasjementet til Sueños er jo hjelp til høyere utdanning for ungdom, der familien 

ikke har økonomisk mulighet til å hjelpe dem frem. Vi har ca 40 studenter, som tar studier 

som, bl. lærer, lege, sykepleier, agronom, advokat, osv. Videre har vi to små jenter 10 og 11 

år, døtrene til en enslig mor, som vi fortsatt hjelper, Vi har også gitt hjelp og dekker opphold 

for 6 ungdommer fra indianerkolonier som ligger 50 km fra Paso Cadena, til å komme til den 

videregående skolen i Paso Cadena, for å kunne fullføre videregående. For deretter 

fortsette ved en høyskole, for så å gå tilbake til sin koloni som en ressurs. Her arbeider vi 

planmessig og langsiktig.. 

I 2019 var det flere som fikk sin embetseksamen. Studenter avsluttet både legestudiet, 

advokatstudiet, sykepleierstudiet og lærerstudiet. Det kan sies ganske kort at ingen av disse 

hadde nådd sitt mål. Dersom vi/dere ikke hadde støttet. Sueños betyr mye for mange.   

I tillegg kommer hjelpesendingene. I 2019 hadde vi fire container som ble sendt ut, til glede 

og velsignelse for mange. Vi kommer ikke til å glemme da de eldre ache indianerne, som 

kom ut av skogen i 1976, fikk flotte senger fra et hotell i Sogndal. Det var flere av dem som 

ikke klarte holde tårene tilbake da. Takk til dere som er med å gjør dette arbeidet mulig ...  

Det er Olav og Gloria som administrerer Sueños sitt hjelpearbeid her, gjennom stiftelsen 

Alma Guarani.  Uten Olav og Gloria hadde vi ikke maktet alt dette. Hver student skal følges 

opp, personlig og ved fakultetet, og det krever sitt. Så vi er takknemlig for at vi slipper 

denne delen av arbeidet.  

 

Pakistan:  

Arbeidet i Pakistan er betraktelig redusert da vi ikke har utsendt misjonær etter at Marit 

Rasmussen kom hjem for en stund siden. Vi støtter en nasjonal barneevangelist med navn 

Phillip. Han inspirerer og holder kurs/seminarer for søndagskolelærere, så vel som han 

holder barnemøter og underviser på Bibelskolen. Han driver et fantastisk arbeid for at barn 

skal få høre evangeliet. 

Ukraina: 

Dette arbeidet ledes gjennom en egen Ukrainakomite som rapporterer til Misjonsrådet. 

Ukrainakomiteen organiserer innsamling til humanitærhjelpen. I tillegg er flere av 

menighetens medlemmer med i en fadderordning til barnehjemmet. Det er et sterkt og 

viktig arbeid som drives og arbeidet er til stor velsignelse i Ukraina.  
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Søstermisjonen:  
 

Vi samles en onsdag i måneden unntatt juli og august. Frammøtet er stabilt pluss/minus 20. 
Vi samles hovedsakelig om misjon hvor kontakten med misjonærene er viktig. Det er ekstra 
kjekt med besøk av misjonærene når de er hjemme. 
 Dette året har vi hatt besøk av Anita Pettersen og Ellen Crocker som fortalte interessant fra 
sin misjonærtid i Sudan. I vår førjulssamling hadde vi besøk av vårt pastorpar Maria og 
Håkon Vestersjø hvor vi også fikk rapport og bilder fra Paraguay. Håkon var nettopp 
kommet hjem fra Paraguay. 
 Innsamlet offer går til misjonærene som oppmuntring når de er hjemme og julegaver til jul. 
 Andaktene blir holdt av gjester eller av Ragnhild. 
 Vi leser og fra boka "Bro til Tro" av Gina Gjerme og Siri Kalvatn som er anbefalt av 
Studieringen. Ellers har v i kaffe og noe attåt, det sosiale fellesskapet er viktig. 
 
 Ragnhild Lauvås 

 

 

 

 

Ukraina-hjelpen   

 

Innsamlingen på Tjelta går fast første lørdag i hver måned unntatt januar og juli. Mange 

kommer trofast og leverer klær, kjøkkenutstyr m.m. Det betales kr. 50,00 for hvert kolli som 

leveres. Dette året ble det sendt 4 lass med en totalvekt på ca. 54 tonn, 2 lass til Ivano 

Frankivsk og 2 til Rivne.  

 

Også dette året har vi sendt utstyr til sykehus og hjem for eldre. Det har vært sykehussenger 

og forskjellige type helseartikler. For første gang har vi også sendt sykehussenger for barn. 

Det er leid lastebil flere ganger for å hente sykehussenger, rullatorer og rullestoler og 

diverse møbler her i distriktet.  

 

Inntektene fra kafedriften på Klippen har gjort at barneleirene ble støttet med kr. 10 000,00. 

 

Vi har mange trofaste medarbeidere både ved innsamlingene og ved lasting av trailerne. 

Lageret ble tomt da siste lass ble kjørt i desember.  

 

Bankinnskudd pr. 31.12.2019 viser kr. 81 420,00.  

 

Solveig Hommeland er fortsatt med i Pinsemisjonens landutvalg for Ukraina. Landutvalget 

var på tur i Ukraina i dagene 3. – 9. september. Foruten lederen Ove Arnoldsen, deltok 

Solveig og Svein Hommeland samt Svein Magne Foss, Liv og Oddvar Foss på denne turen. 

Hovedmålet for turen var å besøke områdene rundt Ivano Frankivsk. Det var derfor gledelig 

at flere fra Klippen var med på turen.  Besøket styrket den gode kontakten Klippen har med 

menigheten i Ivano. 
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Medlemmer i Klippens Ukraina-komite er: Elena Skårland, Solveig Hommeland, Svein 

Hommeland, Leikny Larsen og Folke Gjestvang 

 

Folke Gjestvang 

Sekretær for Ukrainahjelpen 

 

 

 

                             

Klippen Lydsystem 

KLS driver ut fra en 3 delt visjon: 

1. Være kristne i ikke kristne miljø 
2. Være kristne teknikere på kristne arr. 
3. Utdanne kristne teknikere til tjeneste i misjon. 

 

Vår virksomhet innen misjon og festivaler: 

KLS leverer utstyr og tjenester til en rekke kristne festivaler og misjons oppdrag. 

Vi får være med å bidra med vår tjeneste på en slik måte at det bidrar positivt for de vi 

jobber med. 

Sport, Kultur & Event: 

KLS er en betydelig leverandør til regionens største sport arrangører, kultur arrangører & 

Event arrangører. 

Her opplever vi stor respekt for jobben vi leverer og vårt kristne ståsted. 

 

 

 

Økonomi: 

KLS har i 2019 et resultat på kr. 338 602,-  

Resultat skylles i hovedsak stor innvestering og nedskriving. 

Omsetting på ca. 13,5 mil som er over 100 000,- over 2018 

Ansatte: 

KLS har 7 fast ansatte som utgjør ca. 6 årsverk + mange på deltid. De som daglig i KLS er: 

Øyvind Aasen (daglig leder) Eivind Boganes, Arne Apeland, Gunnar S. Hauge & Ragnhild 



 

21 

 

Helmersen 

Martin Underhaug og Tormod Høye 

Styret: 

KLS har et meget profesjonelt styre satt ned av menigheten. 

Dette styret står sammen med de ansatte i å holder visjonen for bedriften høyt. 

Styret består i tillegg til daglig leder av:  

Alf Sørdal (styreformann), Ragnhild Skadberg, Sindre Ånestad  

Og Yngvar Karlsen (representant for ledelsen i Klippen) 

Øyvind Aasen 

Daglig leder 

 

Kreativ barnehager  

 

Kreativ har for 2019 valgt at styret lager årsrapporten for å få et litt annet perspektiv på 

virksomheten. 

"Med hjerte for barna" er vår slogan og styret opplever at de ansatte i Kreativ hver eneste 

dag på jobb holder fast på innholdet i denne slogan, og etterlever den til det beste for alle 

barna som har sitt andre hjem i barnehagen. Stor takk til ledelsen og alle medarbeidere. 

2019 har vært et år der ny bemanningsnorm og pedagognorm har påvirket det økonomiske 
resultatet slik at vi nå akkurat balanserer. Bakgrunnen er at tilskuddene til barnehagen 
baseres på to år gamle regnskapstall i kommunen. 
Prognosen per nå er at vi nok vil kunne gå med overskudd igjen fra 2021. Det er svært viktig 

for at vi skal ha ressurser til oppgradering av utstyr og videre utvikling av barnehagene. 

Kreativ har gjennom årene brukt betydelige midler til oppgradering av  utstyr og 

videreutvikling av  medarbeidere. Så også i 2019 der blant annet utendørs lekeanlegg  på 

Bogafjell ble betydelig oppgradert. 

Kreativ er IA bedrift og vi har jevnt over et lavt sykefravær. Det jobbes svært godt med de 

langsiktig sykemeldte slik at disse kan komme tilbake på jobb igjen. Menneskekraften er vår 

viktigste ressurs. 

Visjonsarbeidet har vært pågående i snart 20 år og er fortsatt høyt på agendaen. Slogan, 

visjon og verdier henger nøye sammen der verdier er en konkretisering av  innholdet i vår 

visjon. Vi mener dette er noe av årsaken til de positive tilbakemeldinger vi får fra brukere av 

barnehagen. Årsplaner oppleves som svært grundig gjennomarbeidet og at de etterleves på 

en forbilledlig måte. Stor takk til lederteamet. 
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Med bakgrunn i medieoppslag der barn har forulykket sovende i barnevogner har Kreativ 

gjort tiltak med kameraovervåkning og styrket personalettersyn av sovende barn i vogner 

ute. Selvsagt innenfor lovverket. Dette tiltaket er et godt eksempel på HMS arbeid basert 

på faktiske hendelser som viser høy risiko for fatale utfall. 

Det har vært regulært branntilsyn på Kreativ Bogafjell helt uten anmerkinger. Vi opplevde 

at tilsynsfører var svært fornøyd og gode løsninger ble delt begge veier. 

I det store bildet nok et godt driftsår med solid banehagefaglig innsats, stort fokus på vår 

slogan "Med hjerte for barna", men samtidig noe utfordrende økonomisk. Kreativ er 

allikevel godt rigget for framtiden. 

Styret 
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Vedtak fra menighetsmøter 2019 

 

Vedtak gjort i menighetsmøter siden forrige årsmøte 2019: 

 

 
Vedtak 1- 2019 (24.01) 
Menigheten gir herved administrasjonen fullmakt til å oppta lån inntil 3.500.000 NOK til 
ombygging og renovering av eiendommen i Eidvsollsgata 20. 
Menighetsmøtet gav sin tilslutning. 
 

Vedtak 2- 2019 (28.04 Årsmøte) 
Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2018 
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Resultatregnskap Klippen 
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               BALANSE KLIPPEN 
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Spesifikasjoner misjon 

 

Misjons 2019   

   

Inntekter   

Offer/gaver Klippen 862 000  
Støtte andre menigheter 80 000  
Salg kafe 85 000  
Fadderordningen 96 000  
Klippen humanitærhjelp 161 000  
Sum inntekter 1 285 000  

   

Utgifter   

Paris -552 000  
Paraguay -376 000  
Pakistan -97 000  
Fadder ordningen -109 000  
Klippen humanitærhjelp -137 000  
Diverse -13 000  
Sum utgifter -1 285 000  
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       Revisjonsberetning Klippen  
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Klippen Lydsystemer AS  
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Balanse  KLS 
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Resultatregnskap Kreativ barnehage  
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Balanse Kreativ barnehage 

 

  

 

 
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                       KLIPPEN©2019 

 

                                                                                                                                      

 

 


