Kjære menighet

2020 var året de store planene og den vante rytmen fikk seg en ripe i lakken. I en slik situasjon prøves
og utfordres vi som kristne og som fellesskap. Vi har forsøkt oss på ting og tiltak vi oppdaget at vi
strengt tatt ikke hadde peiling på (bratt læringskurve). Selv kjenner jeg på at ingenting kan måles mot
å møtes ansikt til ansikt. Sikkert mange som savner hverandre! Ta gjerne kontakt med noen du tror
trenger det.
Koronatiden viser oss at vi muligens har tatt det meste for en selvfølge. Husk at vår (de flestes)
situasjon er bare en forsmak på hvordan mange kristne har det rundt i verden. Derfor må vi lære oss
å spille sjakk uten dronningen.
Tiden viser oss at livet ikke kan kontrolleres. Gud er på tronen. Vårt håp er at koronatiden tydeliggjør
at vi selv har ansvaret for vår tro og etterfølgelse i hjemmet og i lønnkammeret.
Det blir spennende å se hva Gud reiser opp og nyskaper i tiden som kommer.
Guds velsignelse!

Aslak Tveita
Pastor
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ÅRSMØTE FOR ÅRET 2020
Mandag 22. februar 2021 kl. 19.30 på Teams.
NÅVÆRENDE STYRE
Leder: Harald Andreas Austbø Simonsen
Nestleder/ økonomi /: Håkon Hodne
Referent/søknad: Ragnhild Steinbru Støbakk
Kommunikasjon/oppfølging: Hege Engedal
Medlemskap/ 1. vararep.: Edgar Kverme
Takk til de i styret som går ut: Håkon Hodne, Ragnhild Steinbru Støbakk og Edgar Kverme.
Styret har hatt styremøter fast én gang i måneden og ellers etter behov. Det ble tatt opp 90 saker i
2020 fordelt på 15 styremøter. Hovedsakene som har vært behandlet og utviklet har vært blant
annet:
-

Korona situasjonen
Organisering, lederskap og ansettelse
Awana/Tro i hjemmet
Utadrettet misjonsprosjekt/misjonærer
Grensesnitt Nye Bedehus/Fokus Hverdagsmenighet
Admin: Nytt regnskap, ny nettside, medlemsreg., støtteordninger etc
mm

ANSATTE
Aslak Tveita (pastor)
Marita Skailand Tveita (menighetsutvikler, 50% vår, 75% høst)
Maria Hodne (menighetsutvikler vikariat 50% vår, fast ansatt høst 50%, foreldrepermisjon f.o.m.
nov.) Siren Klungland Moi (permisjon vår 2020, sluttet i juni. Menighetsutvikler vikariat f.o.m
desember 25%)
De ansatte har møterett på alle styremøter, men uten stemmerett.

ØKONOMI
Regnskapet er ført av Arnfinn Bleka.
Regnskapet er revidert av Christoffer Singstad.

MEDLEMMER
Menigheten hadde per 31.12.20 124 betalende medlemmer fordelt på 56 voksne, 28 studenter og 57
barn. Medlemskontingent: 250 kr for voksne, 150 kr for student og 100 kr for barn.
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DÅP
Det ble i løpet av 2020 døpt tre barn i menigheten. Dette ser vi på som en stor velsignelse at
foreldrene vil bære barnet fram til dåp hos oss!
GUDSTJENESTER
Gudstjenesten er et viktig møtested for menigheten. Her kan man komme akkurat slik man er,
med våre feil og mangler, tro og tvil, og rette vårt fokus på Jesus. Her ønsker vi at menigheten skal bli
utrustet til å leve livet som kristen i hverdagen.
I løpet av året har vi hatt 15 gudstjenester og møter. Vi rakk å ha 5 gudstjenester før 12. mars, da
Norge stengte ned alle sammenkomster. Dermed laget vi noen filmer som et alternativ til at vi ikke
kunne møtes; én tale, Påske SAMMEN, og to intervjuer. NLM laget også egne fullverdige
gudstjenester på nett som vi delte på Facebook-siden vår.
I slutten av mai kunne vi endelig samles igjen, og arrangerte to bønn-og lovsangsmøter på kveldstid. I
tillegg hadde vi et kveldsmøte i juni. På disse møtene måtte vi følge antallsbegrensningene til
myndighetene på 50 stk. 21. juni arrangerte vi en sommeravslutning i Kleppeloen, og her samlet vi
rundt 100 store og små.
I høst kunne vi endelig være opp mot 200 stk igjen, og hadde til sammen sju gudstjenester, i tillegg til
konfirmasjonsgudstjenesten. Vi måtte avlyse én gudstjeneste på grunn av koronarestriksjoner. På
gudstjenestene i høst var vi i gjennomsnitt 130 stk, så litt nedgang siden i fjor, men dette skyldes nok
mest av alt korona.
Under møtene har det vært eget opplegg for barna: Kongebarna (0-3 år), søndagsskole (3-6 år og 1. –
4- klasse) og B-tweens (5.kl og oppover). B-tweens har i høst vært i turnhallen.
Tema for våren var Daniels bok, og tema for høsten var Tidenes tale; Bergprekenen.
Fokus Hverdagsmenighet har rundt 90 frivillige medarbeidere i tjeneste fordelt på møtene våre. Vi er
ufattelig takknemlige for deg som har tatt på deg en rolle i Fokus. Vi er avhengige av alle for å klare
og levere varierte og gode møter. Her inngår alt fra rydding, teknisk, barneleder, mat, pynt, musikk,
og taler.
Takk til deg for god tjeneste!
SMÅGRUPPER
«Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste
sammen med oppriktig og hjertelig glede.» Denne første kirkes kjernevirksomhet ønsker vi skal prege
vår menighet. Det betyr noe når vi kommer sammen, både i det store fellesskap og i det små.
Vi ønsker smågruppene skal være en arena for trygghet, vennskap, vekst og utvikling. Det er en
gruppe hvor noen kan be sin første bønn og andre leser et bibelvers for tusende gang, og hvor
mennesker blir disippelgjort, uansett hvor de er i sin trosreise.
Våren 2020 hadde Fokus Hverdagsmenighet 12 smågrupper, med ca. 95 stk. De fleste av gruppene
har også holdt kontakten da vi ikke kunne møtes fysisk, da gjennom nett. Vi kjenner oss veldig
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heldige som har så mange som ønsker å være med i smågruppene våre, og at vi på den måten
fortsatt kunne holde kontakten på tross for å ikke møtes «live».
Mot sommeren møttes smågruppelederne til en inspirasjonskveld. Da kom Magnar Helland og Svein
Arne Fasseland fra Bedehuskirken. I september hadde vi en ny smågruppeledersamling. I slutten av
oktober hadde vi en smågruppefest sammen med alle smågruppene. Lederne hadde blitt så inspirert
av Magnar og Svein Arne at vi inviterte dem med på smågruppefesten. Det ble en kjekk kveld med
god mat, åndelig påfyll og inspirasjon, og litt team-building.
Én mannsgruppe og én kvinnegruppe delte seg vinteren 20.
Vi har nå 2 pargrupper, 4 mannsgrupper, 5 kvinnegrupper og 1 blandet gruppe.
Undervisningsopplegget varierer fra gruppe til gruppe. Vi har bestilt inn bibelgruppeopplegg i form av
hefter fra iTro som flere grupper har tatt i bruk.
Det er fortsatt plass i gruppene vi allerede har. En av utfordringene er mangelen på ledere, men vi
har stor tro på at flere av medlemmene kunne vært ledere. Oppgaven er først og fremst å kalle inn til
samling og holde gruppa på rett spor i samlingen.
Ta kontakt med Marita Skailand Tveita om du ønsker å bli med i en smågruppe eller ønsker å være
leder/nestleder; mtveita@nlm.no.

MISJONSPROSJEKT
Menigheten har valgt å knytte seg til misjonsarbeidet til
NLM i Indonesia og misjonærparet Pettersen for å ha et
skape et tydeligere fokus på å velsigne utover oss selv og
arbeidet til NLM generelt. Formålet med et utadrettet
fokus er å skape økt engasjement og giverglede ved å
synliggjøre og koble sammen menighetens visjon om å
«Gjøre Jesus Kjent», med NLMs visjon «Verden for
Kristus». Gjennom informasjonsvideoer, og
oppdateringer som sendes på Gudstjenestene får
menigheten innblikk i hverdagen til misjonærparet og
prosjektet som drives. Vi håper flere kan få se og ta del i
dette til neste år, da informasjon direkte om prosjektet
til misjonærparet har høy sensitivitet og kan således ikke
deles åpent ut i sosiale medier.
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JUL PÅ HJUL
Da vi så at det ble utfordrende å arrangere julegudstjeneste på grunn av smittevernrestriksjoner, ble
møteledergruppa og de som var blitt med i «julegudstjeneste»-komitéen enige om å gjøre en annen
vri som var gjennomførbar uansett smittesituasjon. Vi laget en julevandring der folk skulle få kjøre
gjennom juleevangeliet, se og oppleve det trygt gjennom bilvinduet sammen med sine nærkontakter.
Manus ble laget og frivillige til å stå på poster og rigge ble engasjert. Vi fikk opp banner om det på det
nye bedehusbygget, plakater ut i bygda, og info spredte seg på Facebook. Rundt 40 små og store
frivillige var med og fikk gjennomført en flott innkjøring til julehøytiden. Det var rigget en flott stall
utenfor bedehuset, fakler langs kjøreruta, bibelvers langs veien, kulisser og kostymer til alle postene.
Vandringen startet på parkeringsplassen ved Kleppe Kyrkje, der keiser Augustus og soldater ba de
frammøtte kjøre til Betlehem. En goodiebag med kart, juleevangeliet, Fokus-brosjyre og
gjeterstenger (sukkertøy) ble delt ut. Bilene møtte på 3 vise menn langs vegen, og gjetere på marken
utenfor Betlehem. Stjerna hang høyt over parkeringsplassen på bedehuset, og viste vei. De ble
blendet av engler som sang og fortalte gode nyheter, før de kom til stallen. I stallen sto Josef og
Maria og passet på sin lille baby som lå i høyet, med kalver i bingen ved siden av. Etter møtet med
Jesusbarnet i stallen, fikk de se korset lyst opp. Vi ønsket å minne folk på at Lyset var kommet til
verden. Videre var en familie i full sving med å pynte til jul, og feiringen av det som skjedde i
Betlehem for lenge siden. Før bilene fikk kjøre hjem, ble de møtt av velsignelsen under en lysportal i
utkjørselen fra Bedehuset. Ca. 120 biler kjørte gjennom på nesten ca. 2 timer.
Komiteen besto av: Ingrid Haus, Knut Are Kleppe, Casey Arneson, Aslak Tveita og Siren Klungland
Moi.
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Kongebarna er et trosopplæringstilbud spesielt tilrettelagt for barn 0-3 år (men eldre barn er også
velkommen) sammen med en voksen. Vi samles nede i kjelleren annen hver mandag kl.10-12.
Det var i gjennomsnitt 6 barn på samlingene i vårsemesteret, og i høst har vi hatt et gjennomsnitt på
3 barn. Vi tror at grunnen til nedgangen er covid-19.
Vi hadde 9 samlinger i vår; 5 samlinger før mars, og 4 samlinger i mai/juni. På grunn av
oversvømmelse i kjelleren, hvor de fleste lekene våre ble ødelagt, ble oppstart utsatt til etter
høstferien. Dermed ble det kun 5 samlinger i høst, der én samling ble avlyst grunnet sykdom.
På en samling starter vi med fri lek og samtaler, så har vi en liten samling kl.10.30 med sang, litt
fortelling om Jesus og såpebobler. Så spiser vi lunsj sammen. Marita har ansvar for disse samlingene.
Under gudstjenestene pleier de minste å samles på kontoret mens de større barna er på
søndagsskolen. På kontoret står det leker fremme som barna kan leke med. Talen står på over
høyttaler slik at de voksne som følger med barna kan få med seg talen. Det var 5 samlinger i vinter,
og kun 1 samling i høst. Kontoret ble for lite for å ivareta smittevernreglene, dermed måtte vi vente
til kjelleren var ferdig oppusset etter vannlekkasjen. Dermed måtte de minste barna være sammen
med de voksne under gudstjenesten. Det har vært 4-10 barn på kongebarna på søndager.
I år har disse vært med og lagt til rette for lek på søndagene: Ragnhild Engedal, Mailen Nødland og
Marita S. Tveita.

ÅRSMELDING FOR KLEPPE SØNDAGSSKOLE 2020
Vi har hatt et annerledes år i søndagsskolen i 2020. Januar og februar gikk som normalt, men så
stengte vi ned. Siste delene av våren ble uten vanlige samlinger, men det ble noe digitale opplegg for
barna og familiene, så vi gikk inn i sommerferiene med et sterkt ønske om å samles igjen. Høsten
kom og vi fikk mulighet til å samle barna med 1 meters avstand. Vannskaden ødela litt mer for
planleggingen og gjennomføringen av Søndagsskolen, her måtte vi tenke nytt. Vi samlet barna i
lillesalen og B-Tweens i Turnhallen. Det ble ikke helt den oppstarten som vi hadde håpet på, men det
var godt å møtes igjen. Frem mot jul ble de på nytt nedstenging og vi hadde noen digitale samlinger.
I 2020 hadde vi 47 innskrevne medlemmer. Vanskelig å si hvor mange vi har vært på de forskjellige
samlingene, siden tallet har variert fra 3 til 20.
Det er en glede for oss å kunne være med å spre Guds ord til de yngste av familiemedlemmene våre,
selv om ikke vi har fått så mange muligheter som vi ønskte dette året
I tillegg til “vanlige” søndagsskoler har barnelederne i Fokus arrangert et sporløp for familiene i
Kleppeloen en av søndagene det var nedstengt. Her fikk familiene forskjellige samarbeidsoppgaver
om tro i hjemmet.
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Søndagsskolen har vært en del av Fokus sin opplæringsplan for de minste. Fra januar 2021 går vi ut
av Søndagsskoleforbundet og inn i Awana. Awana er et undervisningsopplegg som vil la barna lære
Jesus å kjenne. Samlingene vil bestå av tre element: Undervisning, smågrupper og
lek/relasjonsbygging. Videre legger vi til rette for at foreldre får redskaper og språk til å snakke om
tro i hjemmet.
Det har vært en stabil gjeng blant lederne i Søndagsskolen. Olaug Hadeland og Mariann Rege har
trappet ned som ledere, tusen takk for innsatsen. Vi ser at mengden barn øker, og dermed øker
behovet for flere ledere. Du er hjertelig velkommen til å være med. Kom ned i kjelleren under en
samling, se og hør hvordan vi har det og vurder om ikke barneleder hadde vært noe for deg! Utsikten
for 2021 ser bra ut med nytt undervisningsopplegg og muligheter for å samles igjen. Mulig vi må
vente litt før vi får samles som normalt, men vi er klare for å ta imot barna
Bli med å formidle Jesus til barna på Klepp!
Vi vil rette en varm takk til lederne og alle som støtter oss med ungene som de sender. Husk å ta oss
med i forbønn
Ledere i 2020:
Alise Skadsem

Ingrid Haus

Oddny Riskjell Østebø

Mary-Ann Rege

Haldis Midttun

Olaug Hadland

Kjetil Myklebust

Jon Einar Sunde

Siri Knoph

Iselin Abrahamsen

Åse Mari Øxseth

Siren Klungland Moi

Kleppe 20.01.21
Jon Einar Sunde

B-TWEENS
2020 var året som kom og gikk med mindre aktivitet enn det vi hadde ønsket. Med både
oversvømmelse og nedstengning var våren spesiell, men med stengt kjeller fulgte det med en
fantastisk turnhall som vi har hatt noen få, men fine samlinger i.
Selv om høsten var preget av usikkerhet, bekymring og store mengder Antibac husker vi tilbake på
undervisning i kafeen, ballspill, lek i hallen og avslutning før jul med film og popcorn. B-tweenerne
har hatt besøk av litt eldre ungdomsskoleelever som har fått blitt med på aktivitetene. Gleden av å
være aktiv kjenner vi igjen i alle, men undervisningen kan nok bli litt «enkel» for
ungdomsskoleelevene. I 2021 når vi igjen kan møtes ønsker vi å danne en gruppe for de som har gått
ut av B-tweens. Forutsetningen er at vi har nok ledere.
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Det har ikke blitt nok undervisning, men den undervisningen vi har hatt har handlet om det å søke
Gud. Fra de var barn har de holdt mor og far i hånden på veg til bedehuset, men nå skal de begynne å
lære seg å gå den samme vegen, men mer på egen hånd. I dette står relasjoner sentralt og vi trenger
å vise våre ungdommer viktigheten av bønn og det å ta gode valg.
I 2021 gleder vi oss til å ta i bruk nytt opplegg. Dette vil bestå av undervisning, lek og samtaler. Det å
lære å snakke om tro er viktig, og er noe vi ønsker at familiene skal være med på. Denne
aldersgruppen er ofte mer reflekterte enn vi tror, noe som er både spennende og utfordrende. Vi
gleder oss 
På vegne av lederne i B-tweens, Stian Hadland

SUPERFREDAG
Høsten 2018 startet vi opp med Superfredag ca en gang i måneden, 1.-4 klasse kl 17.30-19.00 og 5.7.klasse kl 19.00-20.30. Hovedtanken er å ha et utadrettet tilbud med trosopplæring til barn i
grunnskolealder.
På Superfredag har vi samling, lek/aktivitet og mat. Det har vært et populært tilbud, og det ser ut til
at vi når ut til barn som ellers ikke går på huset med Superfredag. Vi har fått med en god ledergruppe
(se maksklubb og b-tweens) som gjør at vi kan dele inn i grupper og prøve å se barna som kommer.
Vi er takknemlige for alle som er med på Superfredag, både som ledere – og de som sender barna
sine hit.
Ledere for Superfredag er: Bodil Hatteland, Gunn Anda, Linn Haraldseid, Jan Gunnar Haraldseid, Stine
Knoph, Torunn Middelthon-Bruer, Oddvar Brennhovd, Ole Rossavik, Siren Klungland Moi. Flere andre
voksne og ungdommer har også vært med for å hjelpe til på samlingene.
Vi er takknemlige for alle som er med på Superfredag, både som ledere – og de som sender barna
sine hit.
Stine L. Knoph
Maksklubb Superfredag
Maksklubb Superfredag er for barn fra 1.-4.klasse. På Maksklubb Superfredag har vi samling med
andakt, aktiviteter: lek, spill, hobby, matlaging, og til slutt spiser vi. Våren 2020 hadde vi to samlinger
med dette opplegget med 35-40 deltakere. Tre samlinger måtte utgå pga restriksjoner pga covid-19
pandemien.
Høsten 2020 hadde vi to samlinger sammen med b-tweens da var vi i hovedsalen og hadde andakt,
leker og snakcs, det var 52-57 deltakere. Vi hadde en egen samling for Maksklubb i desember med
andakt, leker og snacks, da var det 42 deltakere. En samling ble avlyst pga covid-19 pandemien.
22 barn var medlem våren 2020 og 19 barn var medlem høsten 2020. Medlemskontigenten ble i
2020 endret fra 100 kr til 50 kr i løpet av våren pga færre samlinger pga covid-19 pandemien.
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B-tweens Superfredag
B-tweens Superfredag er for barn fra 5.-7.klasse. På b-tweens Superfredag har vi først mat, så
samling med andakt, og til slutt har vi lek og/eller spilling. Våren 2020 hadde vi to samlinger med
dette opplegget med 20-24 deltakere. To samlinger måtte utgå pga restriksjoner pga covid-19
pandemien. I juni hadde vi en samling i hovedsalen for b-tweens, med andakt, leker og snack.
Høsten 2020 hadde vi to samlinger sammen med Maksklubb. Da var vi i hovedsalen og hadde andakt,
leker og snakcs, det var 52-57 deltakere. Vi hadde en egen samling for b-tweens i desember med
andakt, leker og snacks, da var det ca 25 deltakere. En samling ble avlyst pga covid-19 pandemien.
3 barn var medlem våren 2020 og 21 barn var medlem høsten 2020. Medlemskontigenten ble i 2020
endret fra 100 kr til 50 kr i løpet av våren pga færre samlinger pga covid-19 pandemien.

KONFIRMANTER
Vinteren 2020 var vi godt i gang med undervisning for konfirmantkull nr. to. Konfirmantene var på en
storsamling på Fjelltun i januar, hvor de fikk felles undervisning med andre i regionen, og deretter
dro de til Rush trampolinepark. Vi hadde informasjonsmøte for neste års konfirmanter i februar, altså
kull 2021, og vi endte opp med 13 påmeldte konfirmanter. Ny rekord igjen!
I starten av mars gikk turen til London med alle konfirmantene, i tillegg til tre av fjorårets
konfirmanter. Dette var en veldig kjekk tur; vi var på musikal og så Prinsen av Egypt, vi var innom to
kirker på søndagen, litt sightseeing, og mye annet. Det var veldig kjekt å se at ungdommene var en
sammensveiset gjeng. Vi kom hjem mandag 9. mars, og plutselig havnet vi alle i karantene 12. mars,
da Norge stengte ned.
Det ble en helt ny hverdag for de fleste; lederne måtte ha hjemmekontor og hjemmebarnehage, og
da ble det vanskelig å møtes på nett også (noe som vi da heller ikke hadde så mye erfaring med).
Dessverre gikk konfirmantene dermed glipp av et par undervisningstimer og en leir på Solgry.
Konfirmasjonsgudstjenesten som egentlig skulle vært 3. mai, måtte også utsettes til 6. september.
I juni fikk konfirmantene og lederne samles til en sommeravslutning.
Høsten 2020 ble dermed en slags overlapping av «gamle» og «nye» konfirmanter. De «nye»
konfirmantene hadde en bli-kjent-dag 16. august, og 21. august var de så heldige å bli med på en
konfirmantkonsert som Jærgårds arrangerte. Dette håper vi blir en gjenganger!
Mot slutten av august hadde vi en konfirmantfest med foreldre, og så kom endelig dagen
konfirmantene måtte vente ekstra lenge på; konfirmasjonsdagen 6. september. Det ble en veldig fin
feiring. Tema for dagen var Ankeret.
I høst var vi så heldige og fikk fire nye konfirmantledere; Ole Laurits Tønnesen, Tiril Eldøy Salte,
Vegard Stokland og Hanna Hovda. Det er fint å ha litt yngre ledere som har en annen tilnærming til
konfirmantene enn de eldre lederne; sammen komplementerer de hverandre.
Konfirmantene var på leir på Tonstadli i september sammen med andre konfirmanter i regionen som
konfirmerer seg i regi av NLM.
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Lokalt har vi hatt undervisning annenhver mandag der konfirmantlederne har stått for opplegget, og
fått inn ulike undervisere. Konfirmantene har også heldigvis kunne møtes i hele høst. Det er vi veldig
takknemlige for til tross for restriksjoner.
Undervisningsplanen ble evaluert og litt endret høsten 2020 og vi fortsetter samarbeidet med
regionen, der vi deltar på felles leirer høst og vår.
Vi vil gi en STOR takk til konfirmantlederne:
Trond Laland Vold, Hjørdis Stiegler, Anita Nese, Ingvar Nese, Ole Laurits Tønnesen, Tiril Eldøy Salte,
Vegard Stokland og Hanna Hovda.

UV ÅRSMELDING 2020
UV-styret:
1) Kristian Salte (vært med fra start)
2) Ragnhild Engedal (vært med fra start)
3) Marie Pallesen (vært med siden august 2019)
4) Ruben Hauge (fra august 2019-desember 2020)
I 2020 har vi gjennomført 11 møter på bedehuset og 7 online møter grunnet pandemisituasjonen. Vi
har utrolig nok 32 medlemmer! Det er stas at så mange ønsket å være medlem i starten av året, så
håper vi at vi kan "samle flokken" igjen til 2021. UV står for Unge Voksne og har som hensikt å samle
mennesker som går fra videregående og oppover til et møte for påfyll og et åndelig og sosialt
fellesskap. Det har variert stort med hvor mange som kommer ila 2020, med alt fra 53stk til 17stk,
med et gjennomsnitt på ca 30 (dvs noe færre enn i fjor). UV skiller seg ut fra andre liknende tilbud i
regionen med refleksjonsspørsmål, som vi har droppet den siste tiden mtp smittespredning. UV tilbyr
som regel lovsang, møte, refleksjonsspørsmål, snacks- og sosialdel.
UV er Fokus Hverdagsmenighet sin unge voksne-avdeling. UV bærer samme verdigrunnlag som NLM.
Mottoet til UV er som det var ved oppstart "Å gjøre Jesus kjent". Vi ønsker at unge voksne på Jæren
skal bli utrustet i tro, utfordret til vekst og bli enda bedre kjent med Jesus. Samtidig ønsker vi å være
et fellesskap som ber for og støtter misjon utenfor lokalsamfunnet vårt. Gjennom misjonsbefalingen i
Matteus 28:18-20 er vi kalt til å gjøre alle folkeslag til disipler. Derfor har vi lyst til å jobbe med misjon
både lokalt og globalt.
Visjonen vår er å utruste til å leve som disipler der vi er. Vi ønsker å ha et samlet og sosialt fellesskap
på UV slik at vi sammen kan motivere hverandre og sette fokus på det som er viktig - å leve som
disipler for Jesus. Ikke bare å leve som disippel i det kristne felesskapet, men også i hjemmet, på
skolen, på arbeidsplassen, på ulike aktiviteter, ja i hverdagen - der du er!
Vi ønsker å basere det åndelige fellesskapet til UV på de fire B-ene: Bibel, bønn, brødsbrytelse og
brorskap. Vi tror det er viktig å oppmuntre hverandre til å bruke disse ressursene i våre egne trosliv
fordi de fire B-ene fører til den femte: Bevarelse. Bevarelse i tro (apg 2,42).
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JÆRGÅRDS
Selv i koronaåret 2020, fikk vi være med på familie- og ungdomsfestivalen Jærgårds i Kleppeloen.
Jærgårds blir arrangert av foreningen Skjærgårds Live Jærgårds og samarbeider med de fleste
menighetene i Klepp, herunder Fokus Hverdagsmenighet.
Festivalens mål er å samle kristenfolket, motivere og være et utadrette lavterskeltilbud, med fokus
mot barn og unge.
På årets festival deltok Jesus Loves Electro, David Andre Østby, Vetle Jarandsen og Søndagsskolen
Rogaland.
De svenske artistene (Samuel Ljungblahd og LIN D) måtte trekke seg pga koronasituasjonen.
Nytt av året arrangerte festivalen også en egen konfirmanthappening på fredagskvelden med ca 200
konfirmanter fra Fokus Hverdagsmenighet, Klepp Frikirke samt Klepp/Bore/Orre Kirke. Det var
inspirerende å kunne dele festivalen med såpass mange av 2006 kullet på årets festival. Vi håper at
dette kan gjentas i 2021.
Jærgårds vil bli arrangert også i 2021, og datoen er satt til Lørdag 21. August.
Vi gleder oss, og takker for all støtten, hjelpen og forbønnen vi får fra Fokus Hverdagsmenighet.

Jan-Gunnar Haraldseid
Festivalsjef Jærgårds
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REGNSKAP
Søndagsskolen
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SUPERFREDAG

13

14

Eiendeler
Konto
1510 Kundefordringer
1590 Vipps oppgjørskonto
1591 Oppgjørskonto iZettle
1755 Andre påløpte inntekter
1920 Driftskonto 30672
1921 Ungdomskonto 41798
1922 Giverkonto 26122
1923 Misjonsprosjekt F2 26130
1924 Medlemskonto 26157

Inngående Balanse Bevegelse
Utgående balanse
0,00
0,00
0,00
0,00
245,60
245,60
0,00
0,00
0,00
135 124,00 ‐132 151,00
2 973,00
244 464,14
100 548,22
345 012,36
29 110,17
5 434,00
34 544,17
282 704,60 ‐231 886,75
50 817,85
5 132,50
‐2 682,70
2 449,80
58 505,50
12 913,00
71 418,50
755 040,91 ‐247 579,63
507 461,28

Gjeld
Konto
2400 Leverandørgjeld
2960 Påløpt kostnad
2990 Annen kortsiktig gjeld

Inngående Balanse Bevegelse
Utgående balanse
0,00
7 114,53
7 114,53
815,00
465 325,00 ‐464 510,00
80 840,51
0,00
80 840,51
465 325,00 ‐376 554,96
88 770,04

Egenkapital
Konto
2050 Annen egenkapital
Overskudd

Inngående Balanse Bevegelse
Utgående balanse
0,00
289 715,91
289 715,91
0,00
128 975,33
128 975,33
289 715,91
128 975,33
418 691,24

Inntekter
Konto
3010 Salg av mat
3200 Medlemskontingent
3210 Kollekter
3215 Andre gaver
3220 Givertjeneste lokalt
3221 Givertjeneste sentralt
3222 Givertjeneste sentralt tilbakeholdt hos NLM
3230 Egenandel aktiviteter
3410 Tilskudd
3960 Andre inntekter
8040 Renteinntekter

Bevegelse

Budsjett i år Budsjett neste år
1 220,00
31 700,00
40 000,00
97 630,00
100 000,00
11 769,00
64 740,00
80 000,00
712 465,50
700 000,00
781 789,00
700 000,00
0,00
40 000,00
104 546,00
80 000,00
921,94
60 000,00
92,00
0,00
1 806 873,44 1 800 000,00

Kostnader
Konto
6300 Leie lokaler
6420 Leie datasystemer
6540 Inventar
6550 Driftsmatrialer
6620 Reparasjon og vedlikehold
6790 Annen fremmed tjeneste
6800 Kontorrekvisita
6810 IT kostnader
6860 Kurs og seminarer
6900 Telefon og telefax
7140 Reisekostnader
7420 Gaver
7705 Serveringskostnader ved div. samlinger
7750 Tilbakeholdt hos NLM
7751 Gaver overført til NLM sentralt
7770 Bank‐ og kortgebyr
7790 Andre kostnader
7795 Konfirmantkostnader
7796 Trosopplæring
7797 Weekend

Bevegelse
Budsjett i år Budsjett neste år
‐664 000,00
655 000,00
‐28 182,81
15 000,00
‐1 188,00
20 000,00
‐15 776,90
10 000,00
0,00
10 000,00
‐23 000,00
5 000,00
‐896,15
5 000,00
‐5 555,00
‐14 353,95
30 000,00
‐1 221,96
1 000,00
‐1 270,00
20 000,00
‐2 680,70
‐43 436,23
30 000,00
‐781 789,00
700 000,00
‐70 852,00
‐2 383,56
500,00
‐2,50
‐6 899,35
15 000,00
‐14 410,00
20 000,00
0,00
54 000,00
‐1 677 898,11 1 590 500,00
0,00

Resultat
Konto
Sum

Faktisk
128 975,33

Budsjett i år Budsjett neste år
209 500,00
0,00

