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Årsmelding for Askøy NLM for 2012 
 
Misjonsarbeidet på Askøy har holdt omtrent samme nivå i 2012 som året før. Mange har stilt opp 
og gjør en stor innsats. Året ble preget av bestemmelsen om utbygging av Kleppe bedehus og 100 
års jubileet for Askøy NLM. Vi ønsker, og arbeider for, at flere skal være med på det aller viktigste: 
Å la ordet om Jesus Kristus bli gjort kjent.  
Vi har hatt kontakt med utsendingene våre Gunnhild og Torstein Habostad i Mali som måtte reise 
hjem på grunn av uroligheter i Mali. Elisabeth og Tore Johannes Finset har vært i Bolivia men reiste 
tilbake til Norge før nyttår. Nye utsendinger fra Askøy i løpet av året var Johanne og Torgeir Hauge 
som reiste til Japan i november. Vi gleder oss over og ber for våre utsendinger. Det er viktig at 
misjonsinformasjonen og kallet til tjeneste og givertjeneste får stor plass i våre lag og på våre 
møter.   
 
Forsamlingsarbeidet 
Søndagsmøtene kl. 11.00 og temasamlingene kl 19.30 har samlet jevnt godt med folk. Guds ord 
har blitt forkynt av eksterne talerkrefter, men også av forsamlingens egne krefter. Hele året var 
tema: Bygge forsamling.  Det ble arrangert 5 temasamlinger. Det var en møteuke i april med Per 
Tveten og bibelhelg i september med Hans A Eklund.  
Det har i gjennomsnitt vært ca. 30 personer på formiddagsmøtene, og litt under 20 på 
temasamlingene. På fester, konserter og basarer kan det være over 100 fremmøtte.  
Sommermøtene ble arrangert som vanlige møter kl. 11.00. De hadde godt frammøte.  
Forsamlingen på Kleppe har også overtatt ansvaret for julefest i desember og 17.maifesten i 
Kleppe bedehus.  
Det er gledelig at også andre enn medlemmene møter trofast opp på møtene. Forsamlingen har 
hatt 45 (48 i 2011) betalende medlemmer i 2012.  
Vi takker styret under ledelse av Bård Hauge for flott og krevende arbeid.  
 
Kleppe bedehus  
Det er forsamlingen som har ansvaret for driften av NLM sitt bedehus på Askøy. De har satt ned en 
komité som har ansvaret for den daglige driften av huset. Komiteen blir ledet av Berit Bratli.  
Over noen dager i august ble det arrangert miljømarked som Øivind Grytaas hadde hovedansvaret 
for. I høstsemesteret var det bedehusbasar og Julemarked. En stor takk til alle som har stått på for 
å organisere og gjennomføre disse arrangementene. 
 
Nybygg 
Årsmøtet til Askøy NLM i mars 2012 bestemte med overveldende flertall at vi skulle bygge nytt 
bedehus med gjenbruksbutikk etter framlagte tegninger. Fylkesmannen avgjorde at kommunens 
godkjenning var riktig og det har blitt arbeidet med planlegging av arbeidet. Regionstyret 
godkjente utbyggingen, men NLMs hovedstyre ville ikke gi lån til utbyggingen fra felleslånet i NLM. 
De ønsket at vi skulle finne långiver i annen bank. Dette arbeidet er under arbeid.  
Ellers er det arbeidet med folk som kan gå inn i de ulike komiteene som må planlegge nybygget. 
Det er satt i gang givertjeneste og innsamling til bedehuset, men det er fortsatt stort behov for 
midler slik at nybygget skal bli realisert.  
Målet er at byggearbeidet skal komme i gang i løpet av 2013.  
 
Barne- og ungdomsarbeidet 
Ten Kafè på Kleppe, ungdomskoret Kansha og Kleppe bibelgruppe driver ungdomsarbeid på 
Kleppe bedehus. Alfa Ungdom på Hauglandshella.  
Yngste Røster, Kleppe speidergruppe på Kleppe, Solstrålen barnelag på Hauglandshella og Lilja 
barnelag på Hetlevik er i virksomhet og flere lag har god oppslutning. Det er også søndagsskole 
under møtene i forsamlingen på Kleppe.  



 2 

Høsten 2012 ble det startet speidergruppe under ledelse av Erik Waaler på Kleppe bedehus. Dette 
tilbudet har blitt godt mottatt og er et flott supplement til barnelagene og korene.  
Det ble også startet opp en bibelgruppe for ungdom på Kleppe bedehus under ledelse av Cathrine 
Kvamme høsten 2012.  
Vi vil takke alle de frivillige som står på og tar ansvar for at Guds ord blir forkynt til den 
oppvoksende slekt og skaper trygge møteplasser for de unge.  
I en sunn kristen arbeidsgren og forsamling er alle generasjoner like viktig. Men for hver 
generasjon er den neste generasjonen viktigst.  
 
Lag og foreninger 
Ved utgangen av 2012 har Askøy NLM 9 (8 i 2011) lag for barn og unge. Videre har vi 15 (15 i 2011) 
foreninger (inkl. familieforeninger) og misjonslag for voksne. Ikke alle registrerte lag har full 
aktivitet, men de fleste driver aktivt.  Det er registrert en jevn nedgang over flere år men det er 
gledelig at aktive lag for barn og unge har økt siste året. Styret har hatt kontakt med lagene og 
undersøkt behov og ønsker og vi ønsker fortsatt å arbeide for å opprettholdt eksisterende lag og få 
startet nye.  
 
Fellessamlinger og møteaktivitet på bedehusene 
Det var bare én samlingsfest dette året og tradisjonen tro var oppstarten i januar lagt til Kleppe 
bedehus. Den på høsten ble samlingsfesten inkludert i 100 årsfesten i Strusshamn kirke.  
St. Hans samlingen i Kollevåg har blitt en fast tradisjon, og det var en stor flokk som var samlet til 
lek, grilling og andakt også dette året.  
 
Det var én møteuke på Kleppe bedehus dette året og én bibelhelg ble arrangert på Kleppe.  
På Flagget har de faste månedlige møter som fungerer godt.  
 
Vi er rikt velsignet med gode og villige talerkrefter som bor på Askøy og vi ønsker å takke dem for 
stor innsats på Askøy og ellers i misjonen.  
 
Jubileumshelgen i begynnelsen av september var en storsamling der generalsekretæren i NLM 
Øyvind Åsland var med som hovedtaler. Festmøte ble arrangert i Strusshamn kirke lørdag 
ettermiddag. Kor-Mix fra Åsane og Marianne Juvik Sæbø deltok med sang. Elever fra Kongshaug 
Musikkgymnas var band. Paul Odland hadde skrevet et jubileumsskrift og han presenterte dette 
under festmøtet. Geir Magnus Nyborg hadde et kåseri om oppveksten i bedehusland på Askøy.  
Søndag var det lagt opp til familiefest i Kleppe bedehus. Huset var fullt og foruten korene på 
Kleppe var Arne Pareli Pedersen med og sang.  
 
Forbønnshandling for Johanne og Torgeir Hauge var siste helgen i oktober i Kleppe bedehus. En 
flott samling som ble arrangert i samarbeid med forsamlingen på Kleppe. Harald Berge Breistein 
var taler og hovedstyreformann Lars Gaute Jøssang var også med. Kansha sang. Ellers var selve 
forbønnshandlingen preget av at familie og venner til Johanne og Torgeir var aktivt med og at det 
kun var få dager til utreise til Japan.    
 
Misjonsmessen ble også dette året gjennomført på godt og tradisjonelt vis. Det ble en messehelg 
som startet lørdag med tradisjonell messedag med Linn Merethe Urrangsæter Peducassé som 
taler, Kleppe Yngste Røster og Askøy Kirkekor deltok med sang. Hildur Alice og Anja Sandvoll 
hadde et musikalsk innslag. Det ble ikke arrangert samlinger utenom messen lørdagen. 
Messehelgen avsluttet med møte på Kleppe søndag formiddag.  
Komiteen hadde også dette året lagt ned en stor innsats og resultatet ble brutto kr 205 652,- 
(220 799,- i 2011). Netto kr 181 218,- (kr 202 000,- i 2011).  
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Det var godt med folk som stilte opp, nye som vi ikke har sett før i våre sammenhenger, og de som 
kom, fikk støtte misjonsarbeidet og fikk Guds ord forkynt gjennom tale og sang. Misjonsmessen 
står for en viktig del av inntektene til misjonen samtidig er den med på å gjøre misjonen synlig 
blant folk på Askøy gjennom sentersalg, loddsalg og selve messedagen.  
En stor takk til komiteen som gjør en viktig jobb med planlegging og gjennomføringen av messen. 
Takk også til de som var med på gjennomføringen av arrangementet og de som gav varer til 
utlodning og salg. 
 
Økonomi 

 
 
 
 

Økonomien til Askøy NLM har vist en oppgang i forhold til foregående år. Dette til tross for at det 
har kommet inn kr 374 000,- til innsamling til nytt bedehus i 2012. Det er særlig i misjons-
forsamlingen at økningen av gaver til NLM og til nytt bedehus har økt. Driftsregnskapet til Kleppe 
bedehus ble også gjort opp med overskudd.  
Askøy NLM sendte siste året kr 805 000,- til misjonen.  
Gaveinntektene de siste årene har ikke økt på nivå med den generelle lønns- og kostnadsveksten 
vi opplever i samfunnet. Vi må be om visdom til å utfordre og forkynne til økt giverglede slik at 
mottoet til NLM kan bli realisert: Verden for Kristus!  
 
Styrets arbeid 
Etter årsmøte på Kleppe bedehus 20. mars ble styret konstituert med Helge Kvamme (valgt 12) 
som leder. Marit Belt (valgt 11) ble nestleder og Øivind Grytaas (valgt 12) ble sekretær, Øystein 
Rønhovde (valgt 11) og Steven Rob (valgt 12) er styremedlem.  
Terje Frafjord ble av årsmøtet valgt som første varamedlem og Jonathan Randall andre 
varamedlem. Første varemedlem har møtt fast i styret. Representant for Askøy Misjonsforsamling 
har også møtt fast i styret.  
Styret hadde 8 styremøter der til sammen 66 saker ble behandlet. Styret arbeider godt sammen.  
 
Styret hadde i tillegg fellesmøte med forsamlingsstyret, møte mellom området Øygarden og Sotra 
etter innkalling fra Region Vest. Samarbeidet med forsamlingen fungerer flott.  
Styret gjennomførte ikke møte med kontaktutvalget.  
Styret har arbeidet med en ny arbeidsplan. Tidligere strategidokument og visjonsdokument er 
gjennomgått og det er lagt planer for konkret oppfølging. Arbeidet med jubileumsfesten og 
utbygging av Kleppe bedehus har tatt mye av oppmerksomheten i styret.  
 
Hjemlov 
Styret har blitt gjort oppmerksom på at følgende personer tilknyttet NLM på Askøy har gått bort 
siden forrige årsmøte: Solveig Steffensen. Vi lyser fred over hennes gode minne!  
 
Takk 
Takk til alle som er trofast med i ulike lag og foreninger. Særlig er det grunn til å takke lederne som 
bringer Guds ord til den oppvoksende slekt! Takk til alle som er med i styrer, komiteer og utvalg og 
som tar ansvar i ulike sammenhenger. Vi takker alle givere som står trofast med i arbeidet! Takk til 
Gud for at vi skal få ta del i hans frelse! Så er det vår bønn at Herren fortsatt må få bruke sine på 
Askøy, og at vi i vårt arbeidslag må være villig til å tjene!  
 
For styret i Askøy NLM 
Helge Kvamme, leder 

Midler fra Askøy NLM til NLM Region Vest 

2012 2011 2010  2009  2008 2007  2006 2005 2004 

805 000 680 000 760 000  733 798  702 853  700 491  757 824 718 655 663 366 


