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Om Betania 
Pinsemenigheten Betania tilhører den norske pinsebevegelsen som i alt har ca. 40.000 
voksne og barn som medlemmer. Vår visjon er å:  
” - Gjøre Jesus kjent for alle mennesker og gjøre dem til Hans etterfølgere.”  
Pinsebevegelsen i Norge er et landsdekkende fellesskap mellom mange lokale menigheter 
som er lokalisert i alle fylker i landet. Hver menighet er selvstendig med egen ledelse. 
 
Fra protokollen 
I 2019 var det 1 nytt medlem. 1 ble døpt på Betania. Det var 2 utmeldinger/overganger til 
andre menigheter. 2 barnevelsignelser, 2 døde og 1 begravelse. Menigheten teller pr i dag 
304 døpte medlemmer, 244 tilhørige. Til sammen 548 døpte og tilhørige.  
Styret / lederrådet 
 
Styret og lederråd 
Menighetens styre består av 6 valgte medlemmer, som velges for 4 år. Menighetens 
lederråd består av styret sammen med ansatte pastorer og ledere. I 2019 møtte 9 (6 + 3) 
personer i lederrådet. 
 
 
Årsrapporter fra alle avdelinger 
 
Dansegruppen v/Mariell Mydland  
Dansegruppe fra 5. klasse og oppover. Har øvelser torsdager i partallsuker kl. 17-18 i 
Juniorrommet. Det er ca. 10 jenter totalt. Antall varierer litt. Dansegruppen er med på JIM, 
Juleforestilling og ellers i møter og annet ved forespørsel.   
  
JIM v/Mariell Mydland  
JIM står for «Jesus i meg». Dette er et tilbud for gutter og jenter i 5.-7. klasse, fredag i 
partallsuker kl. 18:30 – 20:00. Vi starter med lovsang, «5 minutter» andakt, lek og 
konkurranse. Fortsetter oppe på hemsen med kiosk, klatring, sosialt og spill. Programmet 
varierer litt. I løpet av året har vi hatt hentelek, karneval, leir i Lunden og ordinære samlinger 
på Betania. Vi samler mellom 50-80 tweens hver gang. I 2019 har det vært litt lite 
«menighetsbarn» på noen av kullene, så store deler av de som kommer har liten eller ingen 
tilknytning til Betania. Vi har stor tro på frøene som blir sådd og relasjonene som bygges. 
Målet med JIM er at det skal være en bro inn i ungdomsarbeidet. Når man blir for stor til å 
gå på JIM som deltaker rekrutteres man inn som leder. Dette fungerer tidvis veldig bra, litt 
varierende fra kull til kull. Vi ser at mange uten tilknytning til Betania velger å bli med som 
ledere!  
  
Sakkeus v/Cecilie Berntsen  
Sakkeus er et barnekor på ca. 30 barn fra det årer de fyller 4 og oppover til ca. 5 klasse. 
Ledere er Karoline Østrem, Karoline Barstad og Cecilie Berntsen. Vi synger på barnemøter 1 
gang i mnd og på søndagsgudstjenester på forespørsel. Vi har øvelse hver mandag 17.00 til 
17.45.  
  
 
 



Faithful v/Cecilie Berntsen  
Faithful er et kor bestående av jenter fra 5.-8. klasse. De er 13 stk. Koret synger på JIM 
annenhver fredag og på søndagsgudstjenester på forespørsel. Koret øver annenhver mandag 
18.00 til 19.00.  
  
Immanuel v/Bonnie Brambo  
Immanuel er trosforsvar og bibelundervisning for 5 klasse og oppover. De fleste slutter som 
regel rundt 10 klasse. Fokus er Bibelen- og 1 Peter 3:15 «vær alltid klar til forsvar når noen 
krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med gudsfrykt, så 
dere kan ha en god samvittighet.». Tom Edvard er hjelpeleder, og jeg har 2 lag med unge 
ledere. Gutter og jenter som har hver sin tur til å ha ansvar. De hilser / dele ut snop med 
døren, går opp på scenen, og passe på at ingen sitter alene, dele ut popcorn etterpå. Simon 
Knutshaug og Anthon Pedersen er Teknisk ansvarlig, og har med seg Filip Knutshaug under 
opplæring.  Immanuel er de 2 første søndagene i måneden, det kommer ca. 40 stk. Totalt er 
det innom ca. 60 ulike barn i løpet av året. Det er flest gutter. De får poeng for hver gang de 
kommer, har med bibel, notatbok, skriver notater, har med en venn, og hvis de kan 
bibelverset utenat. Poengene samles opp til kiosk 2 ganger i året der de kan «kjøpe» kristne 
ting f.eks t-skjorter, hettegensere, caps, smykker, Bibel-covere, notatbøker- med f. eks 
bibelvers på. De med flest oppsamlet poeng på sommeravslutning får komme opp på scenen 
og få medalje. De fleste er nok «menighetsbarn», men det er alltid en god del som ikke er. 
De er utrolig flinke til å sitte stille og lytte, og stille dype gjennomtenkte spørsmål. Immanuel 
skal i 2020 ha Påskespillet fredag 3/4 der vi invitere de eldste i bh og 1-7 klasse. Og søndag 
5/4 for hele menigheten+.  
  
Søndagsskolen v/Hanne Mydland  
Søndagsskolen 2019 har bestått av 2 avdelinger, trofast og sprell. Sprell er fra 0 år og 
oppover tom 2. klasse, mens trofast er fra 3.klasse og oppover. Vi er 13 ledere som deler på 
å lede, ha andakt og ha praktisk ansvar. Trofast har en fast kjerne på ca 15-20 stk, flest 
gutter, men kan også være oppe i 30 stk når det ikke er Immanuel. Sprell er litt færre, men 
mellom 7- 12 stk, av og til flere. Vi har hatt felles faste tema som for eksempel tålmodighet, 
kjærlighet, tilgivelse osv. I tillegg har vi månedlige bibelvers som ungene skal prøve å lære 
seg utenat. Vi har valgt å bruke søndagsskolen som en disippelskole mest for våre egne barn, 
mer enn et utadrettet arbeid. Vi ønsker å gi barna våre en grunnmur som står fast når de blir 
eldre.   
  
Barnemøte v/Hanne Mydland  
Barnemøtet består av Kristian Bendiksen, Bente Hadland og Hanne Mydland. De utfyller 
hverandre perfekt! Mette Mydland har i tillegg ansvar for innkjøp av kvelds. Vi har hatt de 
samme temaene som søndagsskolen i 2019, som eksempel tilgivelse, kjærlighet osv. Det 
kommer ca 80 stk på barnemøtene, og svært mange av dem er møtefremmede. Flere av 
dem har barn som synger i Sakkeus. Kveldsmaten etter møtet fungerer også meget bra. 
Nesten alle går inn i kafeen etter møtet, og de som har ansvar for å hjelpe til, er 
pliktoppfyllende og gode.  
 
 
 
 



Junioren v/Bente Hadland 
Junioren samles mandager kl 18.00 - 19.15. Junioren, fra 1.klasse og oppover, har hatt 21 
samlinger i 2019, 11 på våren og 10  på høsten. I gjennomsnitt møtte 34 barn på våren og 50 
på høsten. Mange nye fra høsten, spesielt fra 1.klasse. Kjempegøy !!  
Vi begynner med en felles samling, med en kort bibelfortelling, bønn og Fadervår, før vi går 
over til hobbyaktiviteter. Det er baking, klatring og småhobby som det byttes på. Sist gang 
før jul og påske viser vi film om høytiden og koser oss litt ekstra etterpå.  
I november var vi på den årlige overnattingsturen til Lunden. Vi hadde en fin tur med 
andakter, kosekveld, åpen kiosk, fotball og hobbyaktiviteter. Flere var med til Lunden for 
aller første gang. De unge hjelpeledere vi hadde med var til stor hjelp under aktivitene, kiosk 
og kosekvelden.  
Inger Lise Rosland, Tommy Lindås, Anne Sofie R.Omdal, Hanne E.Mydland, Jane Lindås og 
Bente M.Hadland har vært voksne ledere på Junioren. Av disse jobber 3 turnus, så av og til 
har vi vært litt få…  May Britt Berntsen kommer ved anledning og fra 2020 har Klara 
Pedersen og Bodil Landmark blitt med ca 2.hver uke og Cecilie Mysing har meldt seg til 
klatring. Dette er til veldig stor hjelp.  
Leah, Lindsey, Amalie, Alette og Eline er med som hjelpeledere. De eldste på Junioren blir 
også utfordret til å hjelpe de yngre.  
  
Ungdom v/Maria Louise Hamre  
I August 2019 gikk Jørgen Jacobsen 20% og Sondre Hamre 20% inn som ungdomsledere 
sammen med Maria Louise Hamre 60%. Ungdomsstyret har hatt en stor rolle i ledelse av  
ungdomsarbeidet, i tett samråd med ungdomslederne Sondre Hamre, Maria Louise Hamre 
og Jørgen Jacobsen. Fra Lederrådet har Kai Ronny Mydland og Tommy Lindås hvert mentorer 
for ungdomslederne, og kontaktpersoner ved evt. Spørsmål i forhold til ungdom.   
Det har hvert noen utskiftninger i forhold til Vår og Høst i ungdomsstyret, men i løpet av 
2019 har disse personene hver involvert i ungdomsstyret: Maria Louise Hamre (Leder), Ruth 
Emilie Mydland, Emma Pedersen, Logan Brambo, Martin Knutshaug, Emilie Eia, Håvard Golf, 
Jahn Kristian Barstad, Vilde Raugstad, Mathias Nuland, Linn Karina Pedersen, Thomas 
Egeland Støle, Frida Gotfredsen, Jørgen Jacobsen, Sondre Hamre.   
  
Alle i ungdomsstyret har hovedansvar for hver sin gren av alt som utføres i løpet av en 
lørdag. Dette innebærer møteledelse, kiosk, tekniker, aktiviteter, taler, Life grupper osv. Alle 
hovedledere har ansvar for å finne nestledere og folk som er med og bidrar under sin gren. 
Dette har skapt stor vekst i miljøet, og vi ser mange ungdommer lettere på denne måten får 
eierskap og tilhørighet til ubetania.  
Ungdomsstyret har hatt fokus på kultur bygging og inkludering det siste året.  Vi har sett 
vekst i antall, men også i ungdommer som reiser seg som nye ledere og tar ansvar for 
forskjellige deler av ungdomsarbeidet og andre mennesker.  
Vi har hatt ukentlig møter hver lørdag der vi samler rundt 70-90 ungdommer. Annenhver 
uke har vi Lifegrupper. Med ungdommer og ledere har vi ca. 70stk i Lifegruppe, der de 
samles i mindre felleskap i hjemmene til ledere. Gruppene er ofte fordelt på klassetrinn. 
Ellers har vi  arrangert ungdomsleir i Lunden der vi var 95 ungdommer, rusfritt 16. Mai 
arrangement der 150 ungdommer kom, og nyttårsfering for hele bygdas ungdom, der vi 
samlet 120 ungdommer. Alt arbeidet vi gjør på u:betania er åpent for alle ungdommer, og vi 
har sett at mange stikker innom dørene i løpet av året og velger å komme igjen og igjen; noe 
som er veldig gøy.   



  
Tentro v/Maria Louise Hamre   
Tentro har samlinger annenhver onsdag fra september til mai, og reiser hvert år i april på tur  
til Tyskland sammen med de andre tentro-elevene i Rogaland.  
I 2018/2019 var det 13 elever. I 2019/2020 er vi 11 elever.  
Undervisningen er utarbeidet av PBU (Pinsebevegelsens barne og ungdomsarbeid).  
Her får elevene undervisning som er grunnleggende for vår kristne tro, samt noen etiske og  
moralske temaer. Vårt mål er at de skal bli kjent med Gud som sin Far og Jesus som sin  
frelser. Foruten undervisningen legger vi vekt på å prøve å bygge et sosialt felleskap som  
inkluderer dem inn i menighetens arbeid. Vi legger derfor opp til noen få obligatoriske 
ungdomsmøter i løpet av perioden, og en søndag de er med å deltar på for at de skal bli 
kjent med menigheten og inkludert.   
Hovedleder i år er Maria Louise Hamre, som tok over etter Kurt Johnny Håland høsten 2019, 
sammen med Jørgen Jacobsen, Sondre Hamre, Thomas Egeland Støle, Arild Omdal, Ida Sofie 
Liete, Logan Brambo og Elena Pedersen.   
 
 
Vi over 60 v/Helge Landmark  
Vi har hatt fire samlinger i 2019 i kafeen på Betania, to om våren og to om høsten. 
Programmet for disse kveldene er stort sett det samme år for år. Mye sang og musikk, 15-20 
minutter preken, samt div. innslag med for eksempel. video og bilder.   
En god matservering er også en fast post på programmet. Vi har en stabil stab med 7-8 
trofaste damer som steller på kjøkkenet. Vi er imidlertid i gang med en fornyelse av 
kjøkkenstaben, da en del av de «gamle» begynner å trekke på årene.  De bidrar også med 
sang når det trengs. Det kan også nevnes at de kommer selv med det meste av råvarene, slik 
at det alltid blir et bra økonomisk overskudd på disse kveldene. Vi pleier å ta opp et en 
kollekt i matpausen.  
Det er fortsatt de samme som har ansvaret for «vi over 60» - kveldene. Det er Einar 
Bendiksen, Else og Steinar Brambo, Greta og Pieter Zijdemans, Liv og Helge Landmark.  
Frammøte er relativt stabilt, mellom 75 og 100 gjester. De fleste kommer ikke fra vår 
menighet og mange av de frammøtte er møtefremmende. En gang i året ber vi inn  
pensjonistforeningen til vi over 60.  
Vi får ofte gode tilbakemeldinger på et folk trives på disse samlingene. Vi har som mål å 
finne en god balanse mellom en frimodig forkynnelse av Guds ord og et godt sosialt samvær. 
Tilbakemeldinger går ofte på at de føler seg velkommen og at «her er det godt og være». Vi 
ber hver gang om Herrens nærvær og det opplever vi at vi får.  
  
 
Omsorgsrådet v/Unni og Kurt Børge Pedersen  
Kurt Børge og Unni ble velsignet og bedt for av menigheten og er hovedledere for 
omsorgsrådet. Vi har fått med oss flere som står i forskjellige omsorgs arbeid i menigheten. 
Vi samles og inspirer hverandre. Ønsker å bygge bro mellom hver gren i menigheten. 
Synliggjør og sette det i system. Heie på hverandre og tjenestegjør.  
  
Dette har vi jobbet med i 2019:  
Hjerte for Sokndal.  
-samles i butikken til Jostein og fordeler maten i kasser.  



- 8 person som er med å deler ut matkassene.  
-deles ut mat hver tirsdag.  
-der deles ut matkasser til 25 enkeltpersoner/familier.  
-menighetene har skaffet bil til henting av mat på matsentraler i Sandnes.   
-det har blitt delt ut 8 tonn med mat i 2019.  
-kontaktperson Randi Skretting.  
Samtale, sjelesorg, annonseres å skjermer i kafé og kirketorget på Betania.  
Kreativ hobbygruppe, samles hjemme hos Ingrid der hun inviterer på Internasjonal kveld og 
på nett til strikke og hekling. Formålet er å bygge relasjoner og blir kjent. 
 
Forbønnstjenesten v/Nina Solli 
Vi er 10 stk som er med i forbønnstjenesten. Vi er så takknemlig for å få lov å være med å 
betjene mennesker som har behov for samtale/ forbønn i møtene. Takk for tilliten! 
 
Vi samles før søndags møtene og ber sammen med møteleder, sangere og taler m/fler. 
Fra april 2018 gikk Nina Solli inn som leder for forbederne. 
 
Vi samles en gang i mnd og der deler og inspirerer og motivere vi hverandre. Vil også dra 
nytte av menighetens egne resurser som kan komme undervise/inspirere oss 
 
Forkynnertieamet v/Lena Eia  
Forkynnerteamet består av John Arve Lunde, Kurt Johnny Haaland, Bente Stenberg og Lena 
Eia. Vi samles ca. 1 gang pr. måned til bønn og fellesskap. « - Og la oss gi akt på hverandre, så 
vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger» (Heb 10:24) Å komme sammen gir 
oss muligheten til å få påfyll, planlegge og oppmuntre hverandre i tjenesten. Vi drøfter blant 
annet hvordan vi som forkynnere kan løfte fram visjonen vår (menigheten sin) og verdiene 
på en enda tydeligere måte. «Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord. Og den 
som tjener skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus 
Kristus» (1 Pet 4:11)  
 
Møtelederne v/Marita Pedersen  
Møteleder sin hovedoppgave er å tilrettelegge slik at Den Hellige Ånd får virke gjennom 
blant annet sang, musikk, ord og bønn. Det skal være en trygg, inspirerende og utfordrende 
samling, der målet er å favne alle generasjoner. Møteleder planlegger og koordinerer innslag 
i møtet i forkant og samler alle involvere til bønn og gjennomgang før hver gudstjeneste kl 
10:40. Det er tatt i bruk nytt planleggingsverktøy for gudstjenestene, Services. Dette er et 
mye brukt system som hjelper oss i planlegging og koordinering for alle som er involvert i 
søndagene. Møtelederteamet samles et par ganger i året, i tillegg møter leder for teamet 
(Marita) i utvidet lederråd. Utenom dette har vi jevnlig kontakt via telefon, mail og 
messenger. 
 
Musikk, lovsang og tilbedelse v/Bodil Landmark 
Det gode arbeidet fortsetter! Noen endringer er gjort: U-teamet er nå med i fast rotasjon på 
søndagsmøtene; noen ganger med fullt band, andre ganger ved at Maria har med noen 
"eldre ungdommer". Rekruttering er en stadig pågående utfordrende prosess. De ulike 
teamene bidrar gjennom hver sin egenart til et mangfold av musikk, stil, eldre og nyere 



sangutvalg - noe vi tenker er bra for menigheten. Til jul valgte vi å ha "bare" en julekonsert; 
denne ble godt besøkt. 
  
Teknisk/lyd, lys, bilde v/Arnstein Bendiksen 
Teknikerne sørger for lyd og lys til alle samlinger, og gjør en uvurderlig innsats. De er som 
regel de første som kommer, og siste som går til våre samlinger. Det er i 2019 gjort større 
investeringer i anlegg. Ny miksepult og nye høyttalere (med tilbehør) til hovedsal for å gi 
bedre lyd lengst fremme i sal. Kristian Bendiksen har i kraft av sitt engasjement i Betania et 
større ansvar for vedlikehold, samt drift av infoskjermer m.m.  Det er en stabil gjeng i 
teknikerstaben, men ønsker flere. Det planlegges for 2020 å komme i gang med rekruttering 
av yngre krefter. 
I 2019 ble vi utfordret av Sokndal kommune til å streame kommunestyremøtene. Dette 
takket vi ja til, og teknikerne med Kristian Bendiksen i spissen sydde sammen et konsept for 
å tilby denne tjenesten til kommunen, til glede for alle som ønsker å følge 
kommunestyremøtene. Dette gir også inntekt til «teknikerkassen» for å bidra til videre 
investeringer m.m. Kristian ønsket avløsning for oppgaven mot slutten av året, og Jahn 
Kristian Barstad overtok da denne jobben. Vi takker Kristian for uvurderlig innsats. 
 
Vertskap v/Iris N Brown 
2019 har vært et år med stor vekst i vertskapstjenesten! Vi gikk fra 8 medarbeidere i temaet 
ved utgangen av 2018 til 13 i løpet av 2019. Noe vi gleder oss veldig over! Vi ønsker at 
velkomstteamet skal gjenspeile mangfoldet som er i menigheten og er derfor veldig 
takknemlig for å ha ungdommer fra Immanuel med oss 2 søndager i måneden.  
Det er en stor velsignelse for oss å ønske folk velkommen til møter i menigheten og vi 
merker at når vi gir et smil, så får vi veldig mange tilbake! 
 
Minibibelskolen v/Kai Mydland  
Minibibelskolen er kveldsundervisning med fokus på ulike tema ut fra Guds Ord. Det ble 
gjennomført fire kvelder i vår og seks ganger i høst. Kveldene har vært godt besøkt, ca. 40 
personer i snitt, og har hatt et enkelt oppsett i form av forkynnelse blandet med litt kaffe, 
kjeks og twist! Bonnie Brambo, Silvia Mydland og Odd Meyer Løgevik deltok med 
undervisning i 2019.   
 
Rett på sak v/Heidi Egeland  
Vi ønsker med RPS- samlingene å senke terskelen inn til Betania, og bidra til å skape  
relasjoner mellom oss som kristne menighetsfolk og bygdefolket. Det kommer også folk fra  
nabokommunene våre på disse kveldene, og etter hvert har vi fått flere besøkende som  
kommer så og si hver gang, både fra Sokndal og fra andre steder. Vi i komiteen håper også  
at det kan bygges bro fra RPS til flere av menighetens arrangementer, og det endelige målet  
er menneskers frelse!  
Vi arrangerer RPS på fredagskvelder, og bruker hovedsakelig kafeen. Storsalen og  
juniorrommet bruker vi etter behov. Viktige ingredienser i en RPS kveld er sang og musikk,  
ofte foredrag om et gitt tema, god mat og sosialt samvær med gode samtaler rundt bordene.  
  
I 2019 har vi hatt to RPS-kvelder. Den første var 11. januar 2019 med Egil Svartdal, der 
temaet var «sykt lykkelig».  Denne kvelden inkludert hele helga ble en stor velsignelse for 



mange, både i og utenfor menigheten. Da påmeldingen kom opp i 250 mennesker, måtte vi 
sette stopp pga matserveringen.   
  
Den andre kvelden var fredag 18/10. Da hadde vi besøk av Mats Pedersen og 2 musikere 
samt Johnny Olsson som viste oss en bildeserie han hadde laget. Også denne kvelden ble en 
flott kveld der det kom ca 75 personer.  
Vi opplever mange positive tilbakemeldinger fra disse kveldene, også om spennende 
samtaler med mennesker som bl.a. bekrefter sin tro.   
 
Internasjonale kvelder v/Inger June Sæther  
Arbeidet med internasjonale kvelder (INK) i Betania startet opp i 2013. Komiteen består nå 
av; Randi og Jostein Mydland, Unni og Kurt Børge Pedersen, Ingrid Urdal Støle, Marcin og 
Monika Chelinski, og Inger June Sæther. Astrid og Atle R. Mydland er noe tilbake i arbeidet 
igjen, etter en periode med permisjon.  Karin Eia, Annett og Stig Ole Rek er også med som 
medhjelpere    
 
I tidligere årsmeldinger har vi skrevet en del om hensikten og målet med arbeidet, og hva vi 
legger vekt på disse kveldene. Her er det ingen endring, men vi er glade for at flere og flere 
er aktivt med og bidrar med forskjellig disse kveldene. Flere deler nå sine historier med oss 
andre, forteller fra sin oppvekst og om tradisjoner fra deres land, og kommer med god mat. 
Samtidlig har vi selv en del av programmet med sang og musikk, deler våre tradisjoner og 
har noen innslag om det vi er opptatt av. Ingrid U Støle er med oss og aktiviserer barna disse 
kveldene.  
 
I 2019 hadde vi fire samlinger. To på våren og to i høsthalvåret. Den ene hadde vi i 
forbindelse med kjærlighetsuka i Sokndal, en internasjonal- og innflytterkveld, som arr. i 
samarbeid med Sokndal kommune v/ næringssjef Nils Jacobsen. Vi har hatt fra 130-150 
personer disse kveldene.   
Det er veldig kjekt å oppleve at flere fra menigheten kommer og er med oss. Vi ser det som 
nødvendig.  På den måten er vi ”hjemme” når vi får besøk av mange utenforstående. Vi 
merker at det blir gode samtaler rundt bordene, og vi får mange gode tilbakemeldinger om 
at det er godt å være her, og at de blir tatt så godt imot. Det blir knyttet vennskap og 
tilhørighet, og flere blir mer interessert i menighetens virksomhet. Noen nye har blitt med på 
møtene og vi er veldig glade for at noen også dette året har bekjent troen på Jesus.   
Flere er med i bibelgrupper og annen type samlinger. Vi ser på det som en viktig del av 
arbeidet å se de som er interesserte og klare for å være med i bibelgrupper. Veldig godt at 
noen er villige til å ha bibelgrupper både for menn og for kvinner. Vi har også skaffet bibler 
til flere.  
 
Omsorgen, det å se hele mennesket og deres behov legger vi fortsatt stor vekt på. Her går 
også vårt arbeid sammen med andre grener i menigheten som barnearbeid, Hjerte for 
Sokndal, forbederteam og omsorgsrådet. Det gjelder også Godhetsarbeidet, samarbeidet 
med Sokndal menighet.  
 
Huskomiteen v/Rune Landmark  
2019 har vært et aktivt år i huskomiteen. I mai hadde vi den årlige dugnaden, der 
uteområdene ble ryddet og spylt etter vinteren.  Det har også vært jobbet med å erstatte 



den eksisterende varmepumpeløsningen. Varmepumpen fra vi bygget har ikke fungert som 
den skulle, og til slutt lot den seg ikke reparere. Ny varmepumpe ble installert i oktober. 
Dette ble dekket inn av forsikringsselskapet. Videre ble det installert ny varmepumpeløsning 
i hovedsalen. Begge disse installasjonene har vært vellykket. I høst har vi også renovert 
hovedetasjen i Forstanderboligen, her har vi skiftet kjøkken, bad, gulv, tapetsert og malt. Vi 
har også oppdatert det elektriske anlegget. Mange stilte opp og vi var en god gjeng på 
dugnad. 
 
Lunden v/ Tommy Lindås 
Fortsatt med oppgradering og renovering ihh til plan. Skiftet møbler i spisestue og stue, lagt 
nytt gulv og totalrenovert kjøkken.  
 
Åpningsfest for « Nye»Lunden i slutten av mars med inviterte gjester fra  leverandører, 
dugnadsgjeng og representanter fra alle menighetene.  
Fullt trøkk med utleie og leirer store deler av 2019. 


