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KLIPPEN SANDNES - ENDELIG HJEMME. 

Hei. Jeg heter Dag Eivind Noreid og har fått tillitt av dere til å gå inn i lederskapet og pastorteam-
et, så tusen takk for det.  
 
Jeg er født i Bergen, men har hatt hele min oppvekst i Kristiandsandsregionen. Jeg hadde mine 
barneår i en frittstående karismatisk menighet og senere var jeg med i Juniorkor og gikk Tenbibel-
skolen (konfirmasjon) i Filadelfia Kristiansand. Jeg var borte fra en personlig tro i de tidlige tenåre-
ne. Da jeg begynte på videregående skole reiste jeg til Drotningborg VGS i Grimstad. Der kom jeg 
igjen inn under forkynnelsen og kom til et punkt der jeg skjønte Evangeliet og fikk ta imot Jesus 
som min frelser. 
 
Jeg fikk tidlig en opplevelse av et kall til tjeneste, samtidig kunne jeg ikke se noen vei inn i tjenes-
te. Jeg gikk på alt som var av møter i Filadelfia Kristiansand og ble døpt i 1993. Et par år senere 
begynte jeg på Ansgarskolen i Kristiansand, i håp om at det kunne være starten på en tjeneste. 
Etter halvannet år med studier skulle jeg på en to måneders praksis i Misjonskirken i Stavanger. 
Den første måneden skjedde det mye i ungdomsarbeidet, flere ungdommer kom til tro og ble satt i 
brann for Jesus.  
 
Jeg gikk fra praksis til siviltjeneste i Misjonskirken og fikk deretter tilbud om å bli ansatt som ten-
åringspastor. Jeg fortsatte der fram til 2003 og fikk da kall fra Baptistkirken på Sandnes. Jeg job-
bet der først som ungdomspastor og deretter pastor fram til jeg fikk kallet fra Klippen i september 
2020. For meg har dette vært en vandring der Gud har gitt meg nåde og åpnet dører jeg kunne gå 
inn i. 
 
Jeg er gift med Rita som jobber som sykepleier og som også er utdannet lærer. Vi har to døtre 
Amy Elisabeth på 13 år og Junia Elen på 11 år. 
 
Jeg vil benytte anledningen til å si at jeg gleder meg veldig til å bli kjent med menigheten i måne-
dene og årene som ligger foran. Jeg har allerede fått blitt kjent med de flotte medarbeiderne vi har 
her i staben på Klippen. Det jeg har sett så langt, både blant frivillig, stab og de medlemmene jeg 
har møtt gjør at jeg har store forventninger til tiden som ligger foran. Jeg har tro på at Klippen vil 
bli et hjem for meg og min familie! 
 
Mitt hjerte som pastor vil jeg si er følgende setning: «Hele legemet i funksjon!».  
Jeg tror av hele mitt hjerte at den beste menigheten i verden er den der alle finner sine gaver og 
får bruke dem. Jeg vil si at som pastor og lederskap så er en stor og viktig del av vår jobb å grave 
etter gull. Det handler om å se gullet Gud har lagt ned i det enkelte medlem og bekrefte dette. 
 
Året 2020 er kanskje det som jeg vil huske som et av de rareste  
årene mine som ansatt i menighet.  
Før påske kom første nasjonale nedstengning på grunn av coronaviruset. Etter dette har vi om-
trent ikke hatt normal virksomhet uten begrensninger. Dette preget resten av året 2020. Online og 
digital er kanskje de to mest brukte ordene når det kommer til å beskrive menighetsarbeid i 2020. 
Og starten på 2021 har ikke vært så annerledes, men vi ser nå endelig konturene av en mer nor-
malisert hverdag fra høsten av. 
 
Vi i Klippen er velsignet i at vi har dyktige og fleksible medarbeidere, både lønnede og frivillige, 
som har vist stor endringsvilje og endringskraft i et år der lite har kunnet gå på rutine. Vi er velsig-
net med så mye kreativitet og kompetanse i fellesskapet vårt, som har gjort slik at vi han kunnet 
tilby digitale produksjoner med god kvalitet. Disse har nådd langt utenfor kjernen av de som van-
ligvis kommer på gudstjenestesamlingene på Klippen. 
 
Endelig hjemme! Hvordan ser dette ut når vi ikke får lov til  
å feire gudstjeneste i bygningen vår?  
En ting er sikkert, familie er viktig også i de periodene vi ikke møtes så ofte. Selv i perioder der vi 
ikke kan møtes fysisk, så slutter vi ikke å være en familie. Det er fortsatt meningen at vi skal vise 
omsorg for hverandre. Jeg tror at mange av dere har gjort dette. Det kan være å sende en opp-
muntrende melding, ta en telefon eller at dere har møttes ute og gått tur sammen med trygg av-
stand. Fortsett gjerne med dette også når vi kan møtes igjen. 
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Det er utrolig godt å komme hjem når en har vært lenge borte. Vi sier ofte: «Borte bra, men  
hjemme best!». Jeg håper at året der vi i stor grad har måtte være borte fra Gudstjenestefelles-
skapet har vært bra på tross av den fysiske avstanden. I enda større grad håper jeg at vi fra høs-
ten 2021 kan erfare at det er hjemme som er best. Så kanskje et motto for høsten 2021 kan 
være: «Endelig hjemme igjen!» 
 
Måtte høsten bli en sesong der vi virkelig opplever at det er godt å være hjemme igjen.  
Det er godt å møte brødre og søstre, som vi ikke har sett så mye det siste året. At det er godt  
å komme sammen i hjemmene våre, lifegrupper og Gudstjenester. Min bønn er at Klippen  
skal være et hjem der det også er godt å komme på besøk. At de som blir invitert til våre  
Gudstjenester eller de som kommer for egen maskin opplever at: «Her er det godt å være!».  
 
Menighet handler egentlig ikke om aktiviteter, det handler om relasjoner. 
Først og fremst: Din, min og vår relasjon til Gud gjennom Jesus Kristus.  
Vi er et fellesskap av mennesker som har møtt Jesus. 
 
Deretter: Vårt fellesskap til hverandre som disipler av Jesus.  
Vi er brødre og søstre med samme far, vi tilhører samme familien, samme hjemmet. Vi vil være 
et trygt og godt hjem der en får både veiledning, trøst og oppmuntring. Der vi sammen bærer  
byrder, deler sorger og gleder. Der vi tilber og tjener sammen. 
 
Jeg håper at relasjonen til Jesus og til hverandre skal få prege våre aktiviteter og tjeneste i 2021. 
Uansett hva vi er med på og hvilken oppgave vi har så bør dette være drivkraften vår.  
Jeg tjener fordi jeg er elsket av Jesus og drives av min kjærlighet til ham og til mine brødre  
og søstre i menigheten. 
 
Alt dette handler også om den tredje dimensjonen: At vi er satt her som fellesskap for å vise  
verden hvem Jesus er! Vi har fått et oppdrag, et kall. Vi skal være disipler som sammen vokser 
og gjør nye disipler. Vi skal dele de gode nyhetene om at veien hjem til farshuset er åpnet av  
Jesus. Vår oppgave er at de som enda ikke kjenner Jesus skal få møte ham.  
 
Ett av mine favorittavsnitt i Evangeliene finner vi Johannes 13:34-35 
Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere,  
skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler:  
at dere har kjærlighet til hverandre.» 
 
La oss prioritere fellesskapet i året som ligger foran!  
La menneskene få se at vi er Jesu disipler ved at vi bryr oss om hverandre.  
Når denne kjærligheten fungerer tror jeg vi vil være et attraktivt fellesskap. 
 
Vi kan invitere inn mennesker i våre hjem, lifegrupper og Gudstjenester. Vår bønn er at de  
skal få oppleve et Gudsnærvær og en atmosfære preget av kjærlighet og trygghet.  
Og at de som oss kan si: «Endelig hjemme!» 
 
La oss bygge hjemmet i sammen i 2021! 
 
Hilsen  
Dag Eivind Noreid 
Pastor og Administrativ leder 
 
 
 
 

     
       Her er familien No- reid: 
       Amy Elisabeth (13) 
       Junia Elen (11) 
       Rita og Dag Eivind.  
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Årsmelding 2020 
 
Annerledesåret 2020, ligger nå bak oss. Vi vil med denne enkle årsmeldingen ta en liten titt i 
bakspeilet for å se hva som skjedde i 2020.  
 
Året begynte ganske normalt, men i mars nådde Koronapandemien vårt land og vår by også. 
Vi var alle like lite forberedt på konsekvensene dette skulle få. 
 
Koronaen har lært oss at det vi tar som en selvfølge, over natten kan endres. Vi har lært at  
tilhørighet er viktig og at vi aldri må ta fellesskapet for gitt. Vi trenger hverandre, og vi trenger 
å stå sammen. 
 
I Klippen er vi velsignet med mange omstillingsdyktige og kreative mennesker, både i stab og 
blant de frivillige. Det har vi sannelig hatt god bruk for dette året. 
 
Året 2020 har det meste av gudstjenestefellesskap skjedd gjennom skjerm. Søndagsskolen 
har sendt sine sendinger digitalt og ungdommene har gjort sitt beste i å tilby gode alternative 
tilbud. 
Det er ingen tvil om at de fleste av oss foretrekker fysiske treff, men pandemien har gjort oss  
kreative og hjulpet oss til å nå lengre ut enn vi ellers hadde gjort. 
 
Flere har gitt en tilbakemelding på at selv om de ikke har vært på Klippen fysisk på mange år, 
har de fått med seg søndagsskole sendingene og 1100 Gudstjenestene på nettet. 
 
Vi fikk også feiret 1. påskedag på en litt spesiell måte i 2020. Takket være lyd og lydfirmaet 
vårt KLS, feiret vi en oppstanden Jesus med en drive in Gudstjeneste på Forus travpark. 
Hvem hadde vel trodd at det var mulig?! 
 
Det å se muligheter har virkelig vært noe som KLS. har måtte jobbet med i 2020. Når hele  
kulturlivet stopper opp og når store forsamlinger blir forbudt, forsvinner også livsgrunnlaget  
for ett firma som KLS. Heldigvis, gjennom heroisk innsats fra både stab og styret overlevde  
KLS. denne krisa! 
 
Når hele verden stenger ned, blir det alltid vanskeligst for de av oss som har minst fra før av.  
Det har derfor blitt gjort en stor innsats i dette annerledesåret for byens vanskeligstilte. Både 
Hjerte For Sandnes og Rus kaféen på No 13, har strukket sine hender langt ut for å hjelpe de 
trengende i sin sårbare og vanskelige situasjon.  
 
Vi var veldig usikre på hvordan pandemien og permitteringer ville få av konsekvenser for  
økonomien til menigheten. Det ble fra ledelsens side gjort noen grep for å prøve å spare inn  
der det var forsvarlig og mulig. 
 
Med ydmykhet og takknemlighet kan vi konstatere at vi, på tross av pandemien og på tross 
av permitteringer, så har vi i fellesskap tatt ansvar for Klippens økonomi. Utfra regnskapet 
kan vi lese at vi har hatt ett år med økning av midler, ikke en tilbakegang! 
 
Tusen takk for dine trofaste gaver! La oss fortatt be om at midlene som samles inn blir til  
menneskers frelse og fremgang for Guds rike.  
 
Men året handlet heldigvis ikke bare om koronasituasjonen. i løpet av 2020 er vi blitt medeier  
i Bibelskolen Link. Vi har styrket arbeidet vårt i Paraguay gjennom å anerkjenne og stemme 
inn Gloria og Olav Skretting som Klippens misjonærer.  
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I tillegg er det blitt gjort store ut skiftelser i staben ved at Wenche Lillebø har sluttet som  
administrasjonsleder og blitt ansatt 100% som daglig leder i Hjerte for Sandnes. Vi er så  
takknemlig for jobben Wenche har gjort i Klippen. Til å erstatte hennes jobb, samt å styrke  
den pastorale tjenesten i Klippen, stemte menigheten inn Dag Eivind Noreid som Pastor og  
Administrasjonsleder på menighetsmøtet i september. Vi håper vi snart kan samles som  
normalt igjen, slik at vi kan gi Wenche en velfortjent takk, samt gi familien Noreid  
en ordentlig velkomst. 
 
Øvrige begivenheter og virksomhet i 2020 er godt beskrevet i virksomhetsrapporten.  
Fra statistikkoversikten ser vi at 9 ble ønsket velkommen som medlemmer (i tillegg 5. tilhørige) 
og 8 avsluttet sitt medlemskap.  
 
Ved årsskifte hadde Klippen 542 medlemmer og 305 tilhørige, totalt 847. 
 
I løpet av 2020 har vi som menighet tatt avskjed med 3 av våre medlemmer:  
Karen Stangeland Netland, Ingolf Ludvik Olsen og Olaug Sisilie Sviland.  
Vi tar vare på de gode minnene og lyser fred over deres minne. 
 
Menighetsledelse og ansatte per 31.12.2020 
Klippens ledelse ved utgangen av 2020, besto av Kjell Harald Horpestad, Laila Josef, Erik 
Stokkeland, Kristoffer Gill, Kjersti Reppen Karlsen, Stefan Lindholm. Utenom eldste bestod  
ledelsen av Maria og Håkon Vestersjø som er menighetens pastorer. 
  
Klippen har også en velfungerende og hardtarbeidende lønnet stab som pr. 31.12. 2020  
bestod av Håkon Vestersjø i 100 % som Pastor, Maria Vestersjø i 10 % som medpastor,  
Wenche Rubbestad Lillebø i 50 % som administrasjonsleder, Martin Høyland i 40 % som  
ungdomspastor, Ann Kristin Johansen Horpestad i 40% som barnepastor, Marita Jarwson  
som 60% kontormedarbeider, John Willy Torp 50% som lovsangsleder og koordinator for  
Pastor, Sissel Hoff i 50 % som kaféansvarlig på No.13 og Elin Holen De Capitani som er  
timebasert ansatt som regnskapsfører. 
 
Utenom de ansatte så er det en formidabel jobb som gjøres av frivillige i menigheten hver 
eneste uke. Vi har flere som med ett smil kommer med både hammer og sag for å ta vare på 
lokalene våre. Malerkoster er også blitt flittig brukt av frivillige i 2020. 
 
Vi har flere frivillige i sving foran og bak kameraet. Frivillige på No 13, som verter i gangen  
på Klippen, foran miksepulten, i barnearbeidet vårt, ungdomsarbeidet og seniorarbeidet.  
Vi er er så takknemlig, men også så avhengig av at vi alle tar i et tak. Din tjeneste og din  
tilstedeværelse betyr en stor forskjell for så mange!  
 
Så får vi håpe at koronarestriksjoner snart er ett fremmedord. At vi snart kan leve tettere  
sammen, se hverandre og gi hverandre klemmer. 
 
Med ønske om Guds rike velsignelse! 
 
 
Håkon Vestersjø, Pastor 
Sandnes 14.04.2021 
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VEDTAK KLIPPEN SANDNES 2020 
 
Vedtak 1- 2020 (10. januar) 
En samlet ledelse går inn for Klippens rolle som medeier i Bibelskolen LINK.  
 
Vedtak 2- 2020 (28. mai) 
Årsmøtet godkjenner årsregnskap for 2020 

Vedtak 3- 2020 (03. september) 
Menigheten går inn for å sende ut Gloria og Olav Skretting som våre misjonærer  
til Paraguay. (Med over 2/3. flertall.) 
 
Vedtak 4. 3030 (24. september) 
Menigheten går inn for å kalle Dag Eivind Noreid til Pastor/Administrasjons tjeneste en en 100% 
stilling i Klippen.  
(Med over 2/3. flertall) 
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Virksomhetsrapporter: 
 
 

Søndagsskolen  
 
Klippen søndagsskole er pr 31.12.2020 et organisert tilbud for barn i alderen 3 år til 7.klasse.  

Vi har søndagsskole hver søndag klokka 11.00 under menighetens hovedgudstjeneste.  

Søndagsskolens hovedmål er at barna bli kjent med Bibelen, Jesus, hvordan vi kan leve  

for Gud og få venner i menigheten.  

 

Barna deltar i lovsangen under gudstjenesten, og går etter 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 grupper med 

andakt med påfølgende gruppeaktiviteter/smågrupper.  

 

Den ene gruppa heter Kids og er for barn fra 3-5 år. Der undervises sentrale fortellinger fra  

Bibelen. Hoved fokuset er at barna skal vite at Gud elsker meg, Gud skapte meg og Jesus er 

min venn for alltid. Etter samlingen leker barna sammen og har hobby, klatrevegg, leker,  

puteborg, hoppeslott og motorsykler i sine grupperom.   

 

Den andre gruppa er SuperKids for barn mellom 1.-4.klasse. Den tredje gruppa er for  

Tweens 5.-7.klasse. I de to siste gruppene undervises det i sentrale tema fra hele Bibelen og  

enkeltstående bibelvers for at barna skal få god kjennskap til Guds ord.   

 

SuperKids har månedstemaer som vi henter fra «Think Orange» sine årsplaner og Tweens 

gruppa leser og snakker om bibelfortellingene i «Action bibelen» fordelt over et 3 års løp.  

 

Etter andakten deles barna i smågrupper der vi ønsker å sammen med barna reflektere over  

bibelens etikk og moral. Smågruppene har også forskjellige aktiviteter hver søndag som:  

konkurranser, PlayStation, Nintendo, arkadespill, samtalegrupper, matlaging, hobby og tegning. 

Barna i skolegruppene oppfordres også til å være ledere på den minste gruppa en søndag i  

måneden om de har lyst. Her hjelper de til med hobby og leker med de minste barna. 

 

Når vi har hatt samlinger under koronaepidemien har vi ikke hatt fellessamlinger, men gått rett i 

gruppeinndelinger pga. smittevern.  Det har også vært god digital registrering av barn ved  

henting og levering til gruppene.  

 

Når det er Storsøndag, ca. hver 4 søndag, er Søndagsskolen med og deltar med sang og dans 

mm. 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, dåp, bokutdeling m.m.  

 

Disse søndagene har det ikke vært andakt på søndagsskolesamlingen etterpå (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: andakt, sang, kreativ bønn, konkurranser, maskot, og gruppeledere hver søndag.  



9 

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.  Dette er vi veldig glade for og håper at det  

kommer flere nye barn og ledere til i 2021 for å være med på denne kjekke tjenester for  

neste generasjon. 

 

I 2020 har Søndagsskolen også hatt et større fokus på høytider, ettersom vi går mer inn i  

trosopplæringsplanen «Jesus hele livet» der det presiseres at høytidene skal løftes frem og at 

barna skal få vite hvorfor vi feirer disse.  Dette har betydd at vi har laget høytidspakker og delt  

ut til barn og barnefamilier til påske, pinse og jul.  Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på  

og håper å fortsette med i 2021. 

 

2020 har vært et annerledes år og vi har kun hatt fysisk søndagsskole på Klippen fra januar  

til mars, noe ute søndagsskole i juni og fra august til oktober. Dette skyldes smittevern og  

retningslinjer nasjonalt og regionalt. Når vi ikke har hatt fysiske samlinger har vi laget digital  

søndagsskole på vår Facebook side «Klippen Barn» hver søndag.  

 

Vi håper at 2021 skal bli et år der vi kan treffes mye og finne tilbake til det gode fellesskapet i 

Søndagsskolen både for store og små! 

 

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.  Hvis 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 20-50 barn på hver Tweenssamling. Det er ca. 8 voksne 

ledere og har hatt 2 medarbeidersamlinger. Noen av aktivitetene vi pleier å ha er Bingo,  

matlaging, Mesternes Mester, hobby, sport, rebusløp og juleavslutning. I år har vi også vært  

en tur på Bowling og invitert til en kveld der barna laget sjokolade mm.  

 

På grunn av korona epidemien har vi kun hatt samlinger i januar-mars og august-oktober.   

Utenom disse samlingene har vi dessverre ikke fått til møtepunkter digitalt eller annet for  

Tweens. Vi håper at vi får mulighet til å samles mye igjen i 2021.  

 

Ann Kristin Horpestad 
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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 25kr. 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 for barna og  

mulighet fot voksne å bli kjent over en kaffekopp. 

 

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 3 ledere i Time Out som har ansvar for å lage mat og ha samlinger.  I tillegg hjelper for-

eldre til når de er der. 

 

På grunn av korona epidemien har Time Out kun hatt samlinger fra januar -mars i 2020.  Uten-

om dette har vi ikke fått til noen treffpunkt digitalt eller annet.  

Vi håper å kunne starte opp arbeidet igjen i 2021.   

 

Ann Kristin Horpestad 

 

 

Tweensband 
 

Vi har Tweensband som øver hver onsdag fra kl. 17:30-19:00. Her kan alle som ønsker å synge 

eller spille i lovsangsteam være med. Vi er 2 voksne ledere (John Willy Torp og Frank Storebø), 

3 musikere og 4-5 vokalister. Siden covid 19 begynte har det dessverre blitt mindre øvelser, 

men når vi først er samlet, har vi det veldig gøy! 

 

Vi pleier å få være med å spille på storsøndager, noe som er spennende og lærerikt. Vi synes 

det er viktig å bringe musikkgleden videre til neste generasjon og la dem vokse inn i tjenesten i 

menigheten. Her er det bare å melde seg til John Willy eller Frank for en prat, om det er  

ønskelig å begynne. 

 

John Willy Torp 
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Årsrapport - KlippenUng 2020 
 

Vi i KlippenUNG startet året med store planer og mye spennende planlagt for det kommende 

året. I mars tok alt en vri da koronapandemien traff oss. Vi startet med digitalt opplegg og ULT 

var aktive på sosiale medier med både små videosnutter og livesendinger.  

 

Slik som dette holdt vi på nokså lenge frem til vi fikk åpne for små grupper igjen, da kjørte  

vi 2 møter på en kveld. Først for de som gikk på ungdomsskolen deretter for de som gikk  

på videregående.  

 

Etter sommerferien ble det åpnet opp for å samles opptil 50 stk, så da kjørte vi møter som  

vanlig med en begrensning på 50 stk. Vi planla og organiserte alt for å reise på leir i starten  

av november, men like før avreise fikk vi vite at det ikke var forsvarlig å reise på leir. Da kjørte  

vi heller en komprimert versjon av leir en kveld her på klippen, dette var et vellykket opplegg,  

som plaster på såret for at vi ikke fikk dratt på leir.  

 

Det neste som skjedde var nyttårsfeiring, også dette var et usikkert opplegg med nye frem og  

tilbake på hva som var lov og ikke. Til tross for dette ble det en fin nyttårsfeiring til slutt med  

ca 20 deltakere.  

 

I ULT (Ungdomslederteamet) er Martin Høyland, Martine Skjeggestad, Maria Reppen Karlsen, 

Simon Dysjaland, Daniel Koppang, Esther Ighalo, Rebecca Angelsen, Tobias Larsen,  

Filip Finnbakk. 

 

Til tross for et annerledes år har vi hatt gode samlinger og vi er imponert over innsatsen fra  

ungdommene i arbeidet og foreldre som stiller opp når det trengs. 

 

Martin Høyland 

 

 

 

Tentro 2020 
 

I 2020 hadde vi et spennende året med mye turbulens. Det begynte bra med kullet som er  

født i 05 som fikk fullføre året sitt den 13.september istedetfor 3.mai som var utgangspunktet. 

Man hadde samlinger etter retningslinjene og gjorde det vi kunne for å gjøre det så normalt  

som overhode mulig.  

 

Vi fikk også et nytt kull fra høsten av, som startet før kullet før hadde hatt sin avsluttnings  

gudstjeneste. 06-kullet fikk en god start på året sitt, så kom nedstengingen og strengere  

restriksjoner i november som gjord at det ble en liten pause på samlingene.  

 

Tentro gjengen i år består av 14 elever og 4 ledere. Lederne for dette tentrokullet er  

Miriam Jansen, Marte Aasen, Simon Dysjaland og Henrik Apeland.  

 

Martin Høyland 



12 

Seniorarbeidet 
 

Seniorarbeidet i året 2020 har væt et Annus horribilis! Korona-pandemien har hatt alvorlige  

konsekvenser for eldrearbeidet i Klippen. Det har gått ut over Treffene for vi over 60, og  

sangandaktene ved Lura boas og Åseheimen, som har stoppet helt opp. 

 

TREFF FOR VI OVER SEKSTI: I løpet av året har vi gjennomført tre treff, i januar og i februar, 

dessuten i oktober da vi måtte samles oppe i hovedsalen pga. smittesituasjonen. Etter hvert har 

vennene uttrykt frustrasjon over det manglende tilbudet, og kanskje noen også har begynt å stille 

spørsmål ved konsekvensene som nedstengingen har ført med seg. Men vi har valgt å følge de  

anbefalingene som lokale og nasjonale myndigheter har lagt ut. 

 

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 har mottatt 

ca. 7500 kr hver, betydelig mindre enn tidligere, pga. Korona-pandemien. Uansett - takk til alle 

for medvirkning ved bønn og bidrag! 

 

Trofaste medarbeidere ved treffene: Målfrid og Olav Moen, Oddvar og Liv Foss, Edel og Helge 

Jansen, Magny Enge.fl. Gjestetalere ved treffene var Gunvor og Ingvald Skretting, representan-

ter fra Skoleskipet Gand og misjonær og prest Steinar Dale 

 

BUSSTUR: Den 20. mai ble det arrangert en busstur gjennom den nye Ryfast-tunnelen til 

«Strandalandet». Haga buss ved Svein Hommeland tok ansvar, og vi hadde en flott tur til steder 

mange av oss ikke har vært før, med avslutning ved Rosehagen på Jørpeland. Pga smitterestrik-

sjonene kunne vi ikke fylle bussen, men ca. 20 personer kunne glede seg over tiltaket. 

 

SENIORMUSIKKEN deltok ved de tre treffene vi kunne gjennomføre i løpet av året, og ved to 

sangandakter. En stor takk til Rannveig Fuglestad, som har hatt ansvar og ledelse av musikken. 

Vi besøkte Åseheimen og Lura Bo & Aktivitetssenter, hver av dem en gang. Andaktsholdere i 

2020 var Ragnhild Lauvås og Folke Gjestvang. En stor takk til betjeningen ved hjemmene, som 

henter beboerne og ordner med terminoversikten. Vår bønn er at sangandaktene skal være til 

oppmuntring og velsignelse. Gud alene vet hvilke resultater det blir for den enkelte som lytter til 

oss!  

 

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 betyd-

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

kontoret (tlf. 51601960). Disse var med i besøkstjenesten i 2019: Leikny Larsen, Piers Crocker, 

Torunn og Folke Gjestvang, Torild og Rein Hansen, Laila Joseph, Ragnhild Skadberg, Målfrid og 

Olav Moen, Ingvald og Gunvor Skretting, Kjersti Karlsen, Brit Lorvik, Anne May Følgesvold, Edel 

og Helge Jansen, m.fl. Dette unnaksåret har betydd at besøkene i stor grad har blitt erstattet av 

telefonsamtaler, dette pga. smitteforholdene. Men telefonkontakt er ikke å forakte. Mange eldre 

som har måttet holde seg hjemme, har satt stor pris på disse samtalene.                                                         

Gud velsigne enhver medarbeider i denne viktige tjenesten! 

 

Helge Jansen 

seniorpastor 
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Rapport fra Søstermisjonen for 2020. 

 

Vi samles en onsdag i måneden, men fjoråret ble jo en del amputert på grunn av  

corona. Fremmøte er pluss/ minus 20. Vi samles hovedsakelig om misjon hvor 

kontakten med misjonærene er viktig. Det er selvfølgelig ekstra kjekt med besøk 

av misjonærene når de er hjemme.  

 

Dette året hadde vi besøk av Gunvor Skretting.  

Det ble et særdeles flott møte. På julesamlingen hadde vi besøk av vår pastor  

Håkon Vestersjø.  Da hadde vi og videohilsen fra Siv Haukelid og May-Linn og Arvid Aasen og 
barna fra Paris samt fra Olav og Glorya Skretting i Paraguay. Det var 

veldig positivt.  Ellers hadde vi og besøk av Laila Grønning Joseph i februar.  

 

Innsamlet offer går til misjonære, som oppmuntring når de er hjemme og julegaver  

til jul. Vi har og sendt ut ved spesielle behov. 

 

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 vi kaffe og 

noe attåt. Det sosiale fellesskapet er selvsagt viktig. 

 

Ragnhild Lauvås 
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Årsrapport fra Lifegruppene 2020 
 

Lifegrupper har vært en ekstra viktig ressurs gjennom et år med pandemi, nedstengning og  

restriksjoner i forhold til sosial kontakt. Når vi ikke lenger kunne samles til gudstjeneste på grunn 

av korona restriksjoner var småfellesskapene den eneste arenaen hvor vi kunne møtes som  

menighet.  

 

Da var vi glade for den satsningen som var lagt ned i å fornye smågruppe-arbeidet og å motivere 

folk til å være en del av en lifegruppe. I noen perioder har det heller ikke vært mulig å samles  

fysisk i lifegruppene. Noen grupper har i disse periodene hatt digitale treff, andre har hatt  

telefonisk kontakt og noen har hatt lite eller ingen aktivitet. Gruppelederne er regelmessig  

blitt oppfordret til å holde kontakt med alle medlemmene i gruppa og spesielt de som er  

ekstra sårbare i denne situasjonen.  

 

Etter et år hvor både arbeidsliv, skole og sosiale relasjoner i stor grad skjer via nettet så er det 

nok mange som er lei av digitale samlinger, og noen gruppeledere har meldt tilbake at de har  

tatt en pause i gruppa pga. lav oppslutning.  

 

Det har ikke vært avholdt storsamlinger for lifegruppene dette året pga. pandemien. 

 

Høsten 2020 lanserte Salt Bergen et nettbasert gruppelederkurs med lokale samlinger.  

Kurset gikk over 3 kvelder. 22 gruppeledere og nestledere deltok på hele eller deler av kurset.  

Det var et lærerikt og inspirerende kurs.  

 

Ved utgangen av 2020 var det 23 lifegrupper i avdeling voksen og 3 grupper i  

ungdoms-avdelingen. En gruppe har multiplisert i løpet av året, mens to andre grupper  

er slått sammen til en. 

 

Kjersti Reppen Karlsen 
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Kafé No 13 

 
På Sandnes Kafe No13 har vi det siste året hatt «et anderledes år» som alle andre.   Vi har hele 

tiden hatt matutlevering, og siden sommeren har vi også laget næringsrike middager som de kan 

ta med seg hjem. De kan også spise inne dersom de vil, om det ikke er for mange andre inne. 

Der kommer mellom 20-35 som plukker ut maten de trenger og tar det med seg hjem.  

De får også tilbud om klær og kan også bruke vaskemaskinen dersom de trenger det. 
 

Vi har i denne tiden hatt mange gode samtaler og mange har spurt om forbønn. De får også med 

seg en liten andakt i A-4  format i posene. De aller fleste tar imot med glede og mange sier at de 

leser dem, og noen sier at de henger dem opp på kjøleskapet. Betjeningen samles hver morgen 

før arbeidet begynner til 30 min. bønn for gjestene våre, og vi nevner de ved navn hver gang. Vi 

ber at ordet de hører må ha sin virkning og at Den Hellige Ånd må tale til dem. 
 

Vi  oppmuntrer gjerne gjestene til å besøke Klippen og å reise på rehabilitering slik at de får  

hjelp til å slutte med rus. Vi anbefaler Evangeliesenteret, siden det er det stedet vi har hatt mest 

samarbeid med og kjenner best til. Vi gir dem også informasjon om andre rehabiliteringssteder 

som A-senteret og Karmsund osv. Vi hjelper gjerne med søknader, avtaler, og forberedelse til  

reisen hvis det trengs.  
 

Vi har ca. 12-14 frivillige arbeidere som jobber i Kafeen nå i denne koronatiden. De er med på 

matlaging, servering, utdeling av mat og klær,samtaler, henting av matvarer og rengjøring av  

kafeen. Vi pleier å ha møte 1 gang i mnd. med en veileder. Der tar opp situasjoner/problemer,  

og hun følger også opp personal/frivillige ved behov. Siden mars, 2020 har vi ikke hatt møter  

med henne, men når kafeen åpner igjen, setter vi i gang møtene. 
 

Det siste året har ikke gjestene fått komme mye inn og de savner den vanlige åpne kafeen. Til 

vanlig spiser de, spiller billiard, gitar, piano, og hører på andakt. Mange av gjestene sier de føler 

seg svært hjemme på kafeen, og alle er veldig takknemlige. Vi har et veldig bra samarbeid med 

alle de andre tilbudene som finnes for rusmisbrukere i Sandnes.  "Samarbeidsforum" er en  

gruppe der Frelsesarmeen, Funkishuset, Crux, Byprestene, Stoppen, Veiledningssenteret,  

Asfalt, Kompasset (Blå Kors) og Møteplassen på Klepp, Vi samles 4 ganger i året. 
 

I høst begynte Asfalt kontoret sin virksomhet også på nr 13. Samarbeidet går veldig bra, og  

det er svært hyggelig å ha dem i lokalet. Mange av våre gjester selger også Asfalt, så det er  

naturlig at vi er i samme lokalet. 

 

Vi gleder oss til at kafeen kan åpne igjen, og det gjør gjestene våre også. 

 

Sissel Mary Hoff 
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Hjerte for Sandnes 
 

Hjerte for Sandnes er en frivillig veldedig organisasjon. 

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. 

 

2020 har vært et veldig spesielt år for de fleste. Vi fikk nye lokaler i Hoveveien 9 den 1. mars og 

bare få dager etter ble Norge stengt ned.  

 

Vi har jobbet mye med å tilpasse driften etter de nye smittevernsreglene som til enhver tid har 

vært gjeldende. Det har vært en stor økning i behovet for våre tjenester etter at Covid 19 meldte 

sin ankomst.  

 

I tillegg til våre faste aktiviteter som var delvis begrenset i 2020 så klarte vi å gjennomføre  

sommerleir. Vi var samlet 12 ulike familier med forskjellig kulturbakgrunn på Himmel og Hav  

på Sola. Fantastisk tilbud. De var samlet fra tirsdag – søndag. De hadde ulike temasamlinger, 

masse aktivitetstilbud. Tur til prekestolen, strandturer, klatrepark og masse annet. 

 

Vi arrangerte også «Sommerbasen» Dette var et tilbud for ungdommen i Sandnes som strakk 

seg over 5 uker. Her var det aktiviteter som bading, klatring, kanoturer, foto og film, Kongeparken, 

dansekurs, bowling, sytrening og kafe. 

 

Vi samarbeidet med Sandnes kommune om dette prosjektet der vi hadde aktiviteter både ut i fra 

No.13 og L54 i langgata. 

 

Julen 2020: 

Denne julen ble veldig spesiell siden vi ikke kunne gjennomføre våre faste julefester pga  

Covid-19. Men takket være Skaperhjertet så fikk vi laget en «Digital julefeiring» som vi fikk  

sendt rundt til alle som meldte seg på. Vi kjørte ut matkasser og julegaver til mange familier  

som trengte en ekstra oppmuntring i julen. Mange flotte frivillige som var med å bidro til en  

bedre jul for mange. 

 

Ansettelser: Hjerte for Sandnes vokser og det kreves stadig mer kapasitet for å imøtekomme  

behovene i byen vår.  

 

Vi har i 2020 hatt 2 ansettelser. 

Fred Ole Hansen og John Willy Torp. De startet opp i september. 

Hjerte for Sandnes startet opp salgskontor for Gatemagasinet Asfalt i september hvor Fred Ole 

er ansvarlig. Her får mennesker med ruserfaring mulighet til å skaffe seg en inntekt på en verdig 

måte. Vi har åpen hver ukedag fra kl 10-13.  

Fred Ole er også med å jobber i Skaperhjertet. 

 

Skaperhjertet er et sted der mennesker kan få kunnskap innen musikk, grafisk design, foto og 

filmproduksjon. Her kan det produseres låter, filmmusikk, enkle reklamefilmer for eksterne aktø-

rer. Her er plass for mennesker som har falt litt utenfor arbeidslivet, hvor det er mulighet for  

arbeidstrening på dagtid. Her er John Willy ansvarlig.I tillegg er Maria Vestersjø, Torgeir Rovik 

Larsen og Wenche Lillebø ansatt i Hjerte for Sandnes. 
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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 personer (fokus på 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 like-

sinnede. 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. 

Andre aktiviteter som konserter, biljard- og shuffleboard turneringer blir også arrangert.  

 

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, tørrvarer og diverse som vi deler ut gratis 

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

alle 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 flere hundre registrerte familier som mottar hjelp. Hver tirs-

dag hjelper vi ca 400 personer, og det deles ut godt over 200 poser med dagligvarer. Hjertelage-

ret 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. Her sam-

les småbarnsmødre mammarollen, forventninger til familielivet og barneoppdragelse. Fagfolk hol-

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

Systua: 

Hjerte for Sandnes har fokus på gjenbruk og redesign og vi har innredet en koselig systue. 

Vi har hver uke sykurs der Silje Storebø er kursleder. 

Her er det påmelding og kursene varer et halvt år om gangen. 

 

 
Wenche Lillebø 
Daglig leder i Hjerte for Sandnes 
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Årsrapport for Kreative Barneheager -  annerledesåret 2020  
 

I Kreativ barnehage startet vi året som vanlig med et spennende prosjekt om Albert Åberg,  

og gode vintermåneder. I slutten av februar måtte vi frem med rutiner for forsterket renhold,  

epidemi, smittsomme sykdommer og begynte å gjøre grep i barnehagen. Det var en krevende 

uke før alle barnehagene ble stengt den 12. mars. Da startet en helt ny barnehagehverdag,  

der vi drev barnehage på over 100 steder og vi ble digitaliserte over natten.  

 

Våre ansatte gjorde en imponerende jobb med å følge alle barna opp daglig, gjennom facebook, 

telefonsamtaler, hjemmebesøk (på god avstand utendørs). De lagde digitale samlinger, de var på 

facetime med barna. Påskebudskapet ble formidlet til alle hjem via facebook-samlinger. Det er 

helt nydelig å tenke på hvordan de ansatte omstilte seg over natten og utførte arbeidet sitt på en 

helt annen måte enn de noen gang har gjort- men fortsatt: med hjerte for barna! 

 

20. april kunne vi endelig åpne dørene igjen! Det var en gledens dag for ansatte, barn og  

foreldre! 5 dager før hadde vi fått den nasjonale smittevernveilederen, som forklarte oss  

hvordan vi skulle drive barnehage på rødt nivå. Igjen viste de ansatte ekstrem stor omstillingsev-

ne og vilje til å få dette til, og vi skapte gode dager sammen med barna! Vi var velsignet med  

nydelig vårvær, noe som gjorde kohortlivet enklere.  

 

Etter hvert har vi kunnet drive barnehage på gult nivå, noe som gjør hverdagen mer fleksibel, 

men det begrenser fortsatt mye av vår hverdag. Barna kan fortsatt bare leke med barn på egen 

avdeling, vi kan ikke ha fellessamlinger, hjelpe hverandre på tvers av avdelingene, men totalt sett 

opplever vi å ha gode dager.  

 

Høsten var så klart preget av å drive barnehage på gult nivå og høyt fokus på smittevern. Men vi 

har gode dager, vi har hatt prosjekt om vennskap og følelser, ved å bli kjent med Ole Brumm og 

vennene hans i hundremeterskogen.  

 

Vår årlige julevandring fikk vi ikke gjennomført på vanlig vis, men vi filmet julespillet og foreldre 

og besteforeldre har fått filmen hjem, til stor glede.  

 

Gunnar Dysjaland har vært styreleder og styremedlem siden starten av Kreativ barnehage i 

2000. han avsluttet sin tjeneste i juni, og vi er så takknemlige for alt han har lagt ned av arbeid i 

Kreativ- med hjerte for barna og oss ansatte.  

 

Erik Stokkeland har overtatt som styreleder.  

 

Med hjerte for barna 

 

Lisbeth Aasen  

Daglig leder  
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Klippen Lydsystemer AS 
 

2020 har vært et år som går inn i historien med minne om store utfordringer rundt Covid 19. 

Norge ble stengt helt ned i mars, det har siden da ikke vært mulig å samle noe særlig mye folk. 

Vi i KLS har gjennom årene bygd høy kompetanse på teknikk til små og store folkemengder i  

inn og utland. Dette er kompetanse som det over natten ikke lenger er bruk for.  

Våre ansatte har strekt seg langt for å finne nye oppdrag og løse nye utfordringer.  

Vi snudde oss rundt og satset på Drive-in konsept, stream konsept og salg av teknisk utstyr. 

Dette har til sammen gitt oss noe aktivitet gjennom året. 

  

Høydepunkter: 

Det har likevel vært høydepunkt vi ser tilbake på med glede. 

1.      Klippen arrangerte Drive-in Gudstjeneste 1. påskedag på Forus Travbane på KLS sin 

scene og store LED skjerm  

(med kollekt til teknikk). 

2.      Sarons Dal arrangerte 4 uker sommerstevnet med inntil 200 pers. på hvert møte som 

KLS fikk levere folk og utstyr til.  

3.      Ungdommene i Klippen med Martin Høyland i spissen samlet inn penger i høst til støtte 

for KLS i en vanskelig tid. Dette viser varm omsorg som vi setter høyt. Tusen takk!!! 

  

Økonomi: 

KLS har ikke et endelig regnskap for 2020 pt. 

Det er utsatt fra regnskapskontor og revisor pga. pågående søknader om støtte i forbindelse  

med Covid 19 for høsten 2020. Omsetning i 2020 falt betydelig målt mot omsetning i 2019. 

 

Vi har mottatt støtte for sommeren 2020 som har hjulpet oss godt gjennom høst og vinter. 

Av offentlig støtte ordninger har vi benyttet oss av følgende: 

1.      Kriselån gitt til firma som ble hardt rammet av Covid 19 i starten av krisen. 

2.      Støtte for faste uunngåelige kostnader (husleie, leasing, forsikring osv) 

3.      Kompensasjon for underleverandører til kultur arrangementer 

4.      Redusert arbeidsgiveravgift på feriepenger utbetalt sommeren 2020 

5.      Lettelse i lønnsplikt overfor ansatte (permittering) 

  

Ansatte: 

KLS har 5 fast ansatte som utgjør ca. 4,8 årsverk + mange på deltid.  

Arbeidsstaben ble redusert med 2 personer fra 1. aug. 2020 pga. Covid 19 og manglende opp-

drag. 

Fra 12 mars 2020 og ut året har de fleste vært permittert. De ansatte har vært tilbakekalt når vi 

har fått inn oppdrag. 

  

Styret: 

KLS har et meget profesjonelt styre satt ned av menigheten. 

Dette styret står sammen med de ansatte i å holde 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 
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Misjon  
 

På de neste sidene får dere et innblikk fra feltene der Klippen har vært involvet i 2020:  
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Årsrapport Paris 2020 
 

Når man ser tilbake på året 2020, kan man kjenne på både glede, frustrasjon og takknemlighet 

tross transportstreik, portforbud og diverse restriksjoner som har begrenser mye av det daglige 

arbeidet ute blant flyktningene og «mote-bransjen» folkene. 

 

Året startet med planer om middag 1 gang i måneden for kvinner fra den muslimske verden. Vi 

(Siv og Verona misjonær fra Egypt) fikk til 2 middager før covid-19 og portforbudet tok over mye 

av hverdagen. Ei fra Syria og ei fra Algerie ble grepet av forkynnelsen og ønsket å lære mer om 

Jesus. Hun fra Syria har tatt imot Jesus, mens hun fra Algerie er på vent.  

 

AT HOME. 

At Home er en organisasjon med kall til flyktninger og immigranter, hovedsakelig med islamsk 

bakgrunn. Den har en menighet, (som jeg er en del av), og en humanitær del hvor det blir delt ut 

klær og mat til flyktninger som enda bor på gata. 

Husgrupper, bibelskole og gudstjenester gikk sin gang gjennom hele året, men fra midten av 

mars og ut året var det via ZOOM. Ved slutten av sommeren ble 3 av flyktningen døpt. Det ble 

dåp i en hage, da vi ikke hadde lov å møtes i et menighetsbygg. Flere har kommer til tro i løpet 

av høsten, men det er ikke like lett å følge dem opp da ikke alle har tilgang til internett. 

Gatemøtene som er hver torsdagskveld, ble noe begrenset grunnet alle restriksjonene.  

 

Mote-bransjen 

Gjennom årenes løp ha jeg blitt kjent med flere personer som jobber i mote, modell, design, 

kunst osv. – verden. En av dem, en fotograf, tok imot Jesus rett før portforbudet startet og via 

mobil samtaler ble det disippelgjøring. Da første portforbudet var over, møttes vi hjemme hos 

meg og hvor hun valgte å gå dåpens vei.  

 

Takk til alle dere som trofast står med og støtter, og på denne måten gir mulighet til å tjene blant 

de unådde her i Paris.  

 

Siv Haukelid 

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

sen 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. Ukraina-

komiteen organiserer innsamling til humanitærhjelpen. I tillegg er flere av menighetens medlem-

mer med i en fadderordning til barnehjemmet. Det er et sterkt og viktig arbeid som drives og ar-

beidet er til stor velsignelse i Ukraina.  
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ÅRSRAPPORT 2020 

Gloria og Olav Skretting 

 

Kjære venner, Herrens fred! 

 

Det er en glede for oss å kunne sende dere en liten rapport fra året som gikk. Det var jo et  

spesielt år, med denne Covid-19 situasjonen som vi jo ennå har. Menigheten vår, som er i  

Villa Ygatimi og heter forkortet Iglesia Vida Nueva, (Det betyr: Menigheten Nytt Liv) måtte  

holde stengt fra midten av mars til begynnelsen av oktober, og vi hadde i denne perioden  

ikke möter. Men takk og lov, i oktober startet vi opp igjen. Ute på plenen, pga restingsjonene  

i lukkede rom, og de aller i menigheten fleste mötte opp. Det takker vi Herren for, for det  

er jo desverre ikke noen selvfölge.  

 

Ellers er hverdagen vår slik at Gloria jobber i kafeen til moren, og i helgene forsöker vi å reise til 

Villa Ygatimi, som ligger en 28 mil fra Ypacarai, der vi bor og hun arbeider. 

 

Vi har jo også det daglige ansvaret for arbeidet til Stiftelsen Sueños her ute. I år har vi hatt 26 

studenter vi har stöttet, samt at vi har bidratt med tilskudd/lönn, til to lærere.  Desverre måtte vi si 

nei til flere av studentene dette året pga ökonomien, som jo har svekket seg pga Covid-19 situa-

sjonen. Vi ber og håper at dette bedrer seg i 2021. 

 

Når det kommer kontainere med hjelpesendinger, er vi også med og hjelper. I år kom det to kon-

tainere, som ble sendt til Santani, hvor de ble losset. En hel del av hjelpesendingenen ble gitt til 

menigheten der. Resten ble lesset opp lastebilen og bil/henger til far, og kjört til lageret vi har i 

Villa for å bli sendt videre til ”indianerland”. Her deler vi ut i koloniene/reservatene. Lastebilen fikk 

stiftelsen av Goman-bakeri for flere år siden.    

 

Vi er VELDIG takknemlige til menigheten for den stötteerklæringen dere har vist oss, ved å stå 

bak oss som utsendermenighet. I slutten av 2020 spurte vi noen ledere i noen kolonier/indianer-

reservat, om de önsker mer fast besök fra oss. Vi ber til Gud om at han åpner og leder vei for oss 

alle, i året 2021. Der er utfordringer nok envær plass.. 

 

GLEDER oss til å være sammen med dere den 9 mai-21. 

Herren velsigne dere rikt alle sammen. 

 

Gloria og Olav Skretting 
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Ukraina-hjelpen 

Pinsemenigheten Klippen 

 

2020 – ÅRSRAPPORT FOR 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.   

  

Vårt arbeid med hjelpesendinger til Ukraina er etter hvert blitt ganske kjent i distriktet. Vi får stadig 

vekk henvendelser med spørsmål om dette eller hint ønskes. Det er leid lastebil flere ganger for å 

hente sykehussenger, rullatorer, rullestoler og diverse møbler her i distriktet. Det største oppdra-

get fikk vi ved å tømme alt av inventar i Bethel, Stavanger. Her hentet vi møbler, masse kjøkken-

utstyr, piano og mye mer. 

 

Det ble sendt 4 trailerlass i løpet av året, 23. mai, 5. september, 24. oktober og 19. desember,  

totalt 51.800 kg.  

 

Traileren som kjørte fra Tjelta i mai ble ved ankomsten til grensen til Ukraina, kontrollert meget 

grundig av Tollvesenet. En del medisinsk utstyr var pakket i esker som vi hadde mottatt fra for-

skjellige leverandører. Vi hadde ikke spesifisert innholdet i disse og dette tok Tollvesenet tak i og 

ila oss en bot på ca. kr. 37 000,00. Dette kunne vi ikke godta. Det ble reist sak i Ukraina og den 

ble behandlet i rettssystemet 3.09.20, 12.10.20 og 4.11.20. Vi vant saken og det har en prinsipiell 

betydning for flere liknende saker i det ukrainske rettsvesenet. Takk for forbønn til alle som ba og 

Gud som hørte våre bønner. Utgifter til advokat i Ukraina utgjorde EUR 500,00 (ca. kr. 5 000,00).  

Støtte til arbeidet med humanitær hjelp i Rivne region ble gitt med kr. 10.000,00. Dette ble mulig 

da de beløp vi fikk ved innsamlingene førte til overskudd; noe vi er svært takknemlige for.  

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

ble nesten tomt da siste lass ble kjørt i desember.  

 

Bankinnskudd pr. 31.12.2020 viser kr. 76 395,00.  

 

Medlemmer i Klippens Ukraina-komite er: Elena Skårland, Solveig Hommeland, Svein Homme-

land, Leikny Larsen og Folke Gjestvang. 

 

 

Folke Gjestvang 

Sekretær for Ukrainahjelpen 
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Paraguay - Året 2020 
 

Året 2020 ble på ingen måter slik vi hadde tenkt. Pandemien Covid 19 sette sitt preg på alt.  

Også for oss. De første månedene gikk greit. Vi sto på for fullt for å rekke mest mulig før planlagt 

hjemreise i mars. Fremgangen i arbeidet inspirerte, så det ble helst lange dager. Vi holdt på med 

et kirkebygg på en av utposten som skulle bli ferdig før vi reiste. 

 

Vi hørte jo om hva som skjedde hjemme, og da flyselskapet kansellerte billettene våre, ble vi  

ikke så overrasket, og det ble ikke lettere da Paraguayske myndigheter også stengte alt. Det 

medførte at vi fikk forlenget oppholdet ca. 4 mnd.  Vi kjente at vi trengte å komme oss etter  

hardkjøret i forkant, så i tre uker ruslet vi rundt her i huset i Asuncion, og ordnet ting som  

hadde blitt utsatt..... 

 

Alt var nedstengt, restiksjoner på alle ting, og dette var vel og bra. Ikke lov å ferdes ute etter 

kl.21..men etter tre uker fikk jeg via pastoren i Santani, som driver et lite byggefirma, en 

«konsulent ansettelse» slik at jeg kunne bevege meg i tre fylker, og da var vi i gang igjen.. 

 

De  siste tre månedene før vi reiste hjem, fikk vi hjelpe en ny indianerkoloni hvor vi gravde  

brønn, bygget en enkel skole, og lærerbolig. Vi skaffet på plass en lærer, og 20 elever var på 

plass. En god følelse. Så for kolonien her kom det noe godt ut av dette som vi opplevde.. 

Arbeidet vokser i Paraguay. Choré opplever fortsatt vekst og stabilitet, Santani likeså, her går det 

flotte lokalet som de bygger, inn i avslutnings fasen, gulv og undertak er det som hovedsaklig  

mangler 

 

Blant indianerne opplever vi stor åpenhet, og arbeidet vokser. Vi når ikke over alt. Menigheten i 

Paso Cadena opplever at lokalet fullt nesten til alle møtene. Arbeidet her ledes med stødig hånd. 

Ut herfra  drives arbeid i fire andre indianerkolonier.. Blant ache indianerne ble lokalbygget   

påbegynt, det blir et flott lokale, som uten tvil vil bety mye, og være til stor velsignelse for folket 

her. 

 

Tiden hjemme ble ikke helt som vi hadde tenkt alle møter ble jo nedstengt utover høsten, og  

pandemien har jo skapt litt vansker for økonomien for Suenos, når det gjelder student arbeidet. 

Men vi greide å komme i mål.  Tre studenter avsluttet lærer høyskolen, og tre fikk sin medisinske 

embetseksamen  godkjent.   

 

Sel om det er mørke skyer, så må vi ikke glemme at Gud har kontrollen. Han våker over sitt  

verk og over sine. Dette gjør at vi fortsatt har tro på fremgang og vekst her i Paraguay.   

Takk for at dere står med oss,  sammen hjelper vi flere. 

 

Gunvor og Ingvald 
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Spesifikasjoner misjon  
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