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1. Innledning 
Sandomstiftelsen kan igjen legge fram en årsmelding. Vi er en selveiende, ideell 
og uavhengig stiftelse som har til formål, i samsvar med Jesu misjonsbefaling, å 
føre mennesker inn i et nært fellesskap med Jesus Kristus. For å virkeliggjøre 
formålet kan stiftelsen erverve, eie og forvalte eiendommer. 
Pr 31.12.2017 er det 115 stemmeberettigede i Sandomstiftelsen.  
Alle som er interessert i stiftelsens arbeid og vil være med å virkeliggjøre dens 
formål, kan få stemmerett. Dette gjøres ved å betale inn et engangsbeløp til 
stiftelsen. Ved utgangen av 2017 var dette beløpet 750 kroner. Kontakt 
Sandom Retreatsenter for mer informasjon og registrering. 
 
2. Arbeidet på Sandom i 2017 
Retreatane har, også dette året, vore inspirert av eit av Jesus-symbola i kapellet 
saman med Edins punkt om kva som kjenneteiknar ein Kristus-disippel. 
Meditasjons-serien fekk naturleg nok tittelen: Knytta til Jesus.  
Vi lærte eit nytt ord medan vi jobba med temaet, for årets symbol, som vi 
finner nedst til høgre på frontveggen i kapellet, kallast eit staurogram. Det er 
eit kristogram med form som eit kors. Dei greske bokstavane tau – T – og rho – 
P -  er sett saman, og minner visuelt om eit menneskje som heng på ein kross. 
Det greske ordet STAUROÅ betyr «å krossfeste».  
Staurogrammet vart brukt av kristne, antakeleg så tidleg som andre eller tredje 
århundre, for å referere til Jesus. Det vert då det tidlegaste kristne biletet av 
krossfestinga. På kvar side av staurogrammet står alfa og omega: Kristus - den 
krossfeste – starten og slutten!  
Ved sida av retreatane er det tilsetjing av ny medarbeider og bygging av kjøl-, 
frys- og matlager, som har prega dette året. 
 

2.1 Retreat og andre arrangement 
Det er sterkt å gong på gong få erfare korleis Jesus Kristus vert tydelegare for 
gjestar på retreat. Fleire gjev uttrykk for at retreat er livsviktig for å vekse, 
modnast og knytast sterkare til Meisteren. På hausten hadde vi to nye, svert 
ulike arrangement. Først var det retreaten «Med fokus og vidsyn» der gjestar 
brukte foto og malerpensel til å opne opp for Gud. Seinare på hausten delte 
Torborg Aalen Lenderts tankar og erfaringar rundt gudsbilete, gudsforventingar 
og livsforsoning i temaretreaten «I møte med lidelsen». Det vart gode og 
viktige samlingar. 
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Totalt vart det 22 retreatar, tilsvarande 96 retreatdøgn, på Sandom i 2017.  
Totalt har det vore 186 retreatgjestar på Sandom dette året, og samla har det 
vorte 854 gjestedøgn. I tillegg utgjer husfolk og dugnadsfolk rundt 300 
gjestedøgn! Snittet pr retreat er mykje lågare enn i fjor, med 8,5 mot 10 i fjor, 
utan at vi har noko god forklaring på det. 25% av gjestane våre var menn, og 
28% var på Sandom for første gong.  
Etterspørselen etter åndeleg vegleiing er aukande, og fleire nyttar høve på dei  
tause retreatane.  
Samarbeidet med Nina Sjøvoll fortset, med eit grunnkurs og eit vidaregåande 
enneagramkurs dette året, og ca 3 kurs neste år.  
Vi gler oss over at studentgruppa Input frå Trondheim kom tilbake i år. 
I 2017 har desse lokale gruppene vore på Sandom: konfirmantkveldar for Vågå 
og Skjåk, Prestegardens kvinneforeining og regionstevne for NMS.  
På seinhausten var styret invitert til Sandom på «helgestyremøte» med innlagt 
jubileumsmarkering. Dette året har Steinar og Anne-Karin vore 25 år og  Anna 
Magni har vore 10 år på Sandom, og Nils og Anne har vore 5 år på 
Tomasgården. Det vart ei flott helg i undring og takksemd! 
 
2.2 Husfolket 
Dette året har vi hatt forventa skifte i staben. Ester Einangen (60%) gjekk av 
med pensjon 1. februar. Vi var heldig og fekk Helene Lane som vikar i stillinga 
1/2-31/7. Inspirerande og nyttig med ein ungdom i teamet! Astrid Breivold vart 
tilsett i stillinga etter Ester, og starta 1. september, og vi gler oss over det! Elles 
har stillingsfordeling vore uendra: Dagleg leiar Anne-Karin Apalseth (80%), 
Anna Magni Larsen (100%) og Steinar Hov (60%). 3 ungdomar har vore til hjelp 
innimellom på sommaren: Marie Apalseth, Fredrik Apalseth og Maria Lane. 
Arbeidsmiljøet er bra, og sjukefråvere dette året er 0%.  
Husfolket har også gjennom året delteke på kurs og retreat for å hente 
inspirasjon og nye impulsar. Spesielt vil vi framheve kurset Åndelig veiledning 2 
på Lia gård i januar. Det var til stor nytte og inspirasjon for Anne-Karin og Anna 
Magni. Vi er takksame for at retreatstipendet og kompetansefondet gjer dette 
mulig. På hausten hadde vi arbeidsvegleiing på familievernkontoret på Otta, og 
vi fortset med det framover. 
Samarbeid med husfolket på Tomasgården gjev styrke og glede! Også i år har vi 
hatt nyttige husfolkdager på Johannesgården. Inspirasjonssamlinga på Lia i 
januar, med gode samtaler med husfolket der, er også svært viktig for oss. I år 
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har vi delteke på det årlege kirkerådets møte med retreatrørsla, samt ein 
fagdag for åndeleg vegleiing i regi av presteforeninga og bispemøtet. 
På Nord-Sandom har først Helene, og deretter Astrid, budd i Veslestugu, 
medan Anna Magni held til i Nystugu. Frå 1. desember vart Storstugu utleigd på 
fast basis til Janne Kristin Davik. Det er godt med eit større miljø på tunet. 
Innimellom har både Veslestugu og Storstugu vore i aktivt bruk, både som 
husfolk-overnatting og til utleige. Dette har vore eit flott supplement til det 
faste retreatprogrammet.  
 
2.3. Friviljuge husfolk og gode støttespelarar 
Vi er takknemlege for dyktige personar i styret og kontaktgruppa for Sandom, 
som gjennom året har bidrege med støtte og gode innspel.  
I 2017 har 36 personer vore friviljuge husfolk og retreatleiar på Sandom. Dei 
aller fleste er friviljug husfolk ein eller to gonger i året, men to av husfolka er 
ekstra mykje med, og er nesten som ein del av den faste staben! Fleire nye 
husfolk har vore innom i år, og nokre av dei vil vi ha glede av å arbeide saman 
med framover òg. Våre friviljuge husfolk deltek på kapellsamlingar og måltid, 
og er ein viktig del av retreatane. Og tilsvarande deltek retreatleiaren i noko av 
det praktiske arbeidet. Alle i teamet ber retreaten saman i bøn og arbeid! 
Sandom er helt avhengig av, og uendelig takknemlig for denne innsatsen!  
Dugnadsarbeid på ymse vis har vel alltid prega retreatarbeidet. I tillegg til 
husfolkteneste under retreatane har rundbrev vorte pakka, rekneskapen ført, 
hundrevis av kanelsnurrar og anna bakst funne vegen til frysaren, og det har 
blitt rive og snekra vegg, og bygd kjøle- og fryserom.  
Tusen takk for hjelp og fellesskap! 
Vi har ein trufast «Den Indre Ringen»-gruppe med ansvar for gjevar- og bøne-
teneste. Vi merkar at det vert bedt og kjempa for gjestane og husfolka på 
Sandom! Utan desse stoppar retreatane på Sandom! 
 
2.4 Forbønnstjeneste og tidebønnsliv  
Mellom retreatane samlast vi to gonger om dagen til felles bøn. Dette hjelper 
oss til å stoppe opp, fokusere og lytte. Uansett om vi er ein eller fire på jobb, 
held vi fast ved tidebønene og ber saman med den verdsvide kyrkja om at Guds 
rike må kome og Guds vilje skje i oss, mellom oss og gjennom oss.   
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Vi har vår eigen forbønsperm. Her fordeler vi forbønene utover, så alle vert 
bedt for ein gong i veka. Det er godt for mange å vite at vi er fleire som ber for 
ein situasjon, og somme tider er det godt at vi kan avlaste ein periode når 
forbønsansvaret vert for tyngande. Normalt ber vi i tre månader for ei sak, før 
vi brenn bønelappen og ber om at Gud held fram med sitt verk. Det er ein stor 
tillitserklæring å få vere med i forbøn for menneskje, og ei glede å få vere med i 
takkekoret når Guds bønnesvar vert oppdaga! 
 
2.5 Praktiske prosjekter 
Årets våraksjon og satsningsområde har vore fullføring av det innvendige på  
kjøkkenet: nytt tørrlager, fryserom og kjølerom, nytt toalett samt listing og 
anna småplukk.   
Toalettet kom raskt på plass, men det står att litt finish fordi vi ynskjer å 
behalde ein gamal tømmervegg… Kjøle- og fryserommet kom i element og vart 
montert på Sandom. Rett før elementa vart levert, fekk vi melding om at Tom 
Høivold kunne komme «ein månads tid» på dugnad. Snakk om bønnesvar! 
Steinar fekk dermed den nødvendige hjelpa som skulle til for å bli ferdig til 
sommar-retreatane starta! Nokre veker før måtte skap og vegg rivast og ny 
vegg settast opp for å gje plass til kjøle- og fryserommet. Og akkurat då kunne 
Olav og Kirsti Brune vere med. Fantastisk! Etter litt innkøyringsproblem, er vi 
utruleg takknemlege for den betra arbeids-situasjonen! Riktig nok hendte det 
at vi var på full fart ned eller opp trappa for å hente noko, før vi snudde tilbake 
til kjøkkenet og fann matvarene der… J 
Innimellom har Steinar bukta seg og metervis av ventilasjonsrør inn og ut av 
rom i kjøkken og husfolkavdelinga. Det står att noko småplukk, og det er som 
kjent slikt som tek meir tid enn ein trur. I samband med kjøkkenoppussinga vart 
det laga ei oppussings-skisse for heile husfolk-avdelinga i Bakkehuset, men her 
skundar vi oss sakte.  
 
2.6 Økonomi 
Tusen takk for trufaste, faste månadlege gåver, og tusen takk for større og 
mindre gåver gjennom rundbrev og under retreatane! Vi blir audmjuke og 
takknemlige når vi ser gåvene som kjem frå hjarte som brenn for 
retreatarbeidet på Sandom.   
Rekneskapen viser at året totalt sett har gått om lag i balanse. Her har 
kjøkkenprosjektet gått noko i pluss, og resten av drifta noko i minus. 
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Samtidig ser ein at vi har bunde omlag kr 200.000 i fond. Størstedelen av dette 
er gåver til vidare oppussing av kjøkken og husfolkavdeling, samt kr 20.000 på 
kompetansefondet til husfolket. 
I 2017 har vi motteke kr 62.000 i støtte frå Kristelig studieforbund. Dette er 
kjærkomen støtte!  
Sjølv om budsjettet for 2018 viser at drifta går rundt kr 200.000 i minus fram 
mot juni, har vi ein likviditet som tåler det.  
 
2.7 Framover 
Satsingsområda for 2018 er innhaldet i retreatane, Røtter og identitet, og 
fornye rutinane i arbeidet. I tillegg vil våraksjonen gå til nytt gjerde og 
informasjons-skilt. 
 
 3. Arbeidet på Tomasgården i 2017  
 

3.1 Retreat og andre arrangement  
Året 2017 har vært et stabilt og jevnt år på Tomasgården, og det er vi 
takknemlige for! 
Vi gleder oss over at det fortsatt er mange – og en del nye – som finner veien til 
Tomasgården og til retreat! Flere retreater har vært fulltegnet med venteliste, 
og fortsatt gjelder dette spesielt de ignatianske og heltause retreatene. Vi 
setter pris på samarbeidet med den svenske foreningen Kompass når det 
gjelder ignatianske retreater. Ulla Käll er vår kontaktperson inn mot Kompass, 
og koordinerer arbeidet med disse. 
I året som gikk gjennomførte vi i alt 17 egne retreater. Vi opplever fortsatt at vi 
har en god variasjon i type retreater – med delvis tause, heltause, 
temaretreater, ignatianske, musikk – og Taizé-retreat. 
Nytt i år var «Markens grøde»- retreaten i august. Vi ønsket at dette kunne bli 
dager med fokus på takknemlighet for grøden – men det ble også dager fylt av 
undring, gode overraskelser og refleksjoner rundt vern av skaperverket! Etter 
en lengre periode uten regn så det nemlig veldig mørkt ut med hensyn til bær 
og sopp, men noen dager før retreaten kom regnet, og Gud overrasket oss med 
gode gaver og fulle spann. Takk! Og takk også til gjester og husfolk som sørget 
for verdifullt lager av blå og røde bær i frysen, til stor glede for alle som finner 
veien til kommende retreater her! 
Flott var det også å få lov å gjennomføre Unge Voksne-retreat igjen! I år 
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fulltegnet med venteliste. Vi opplever at den møter et behov, og ønsker å 
fortsette denne satsingen. En god kombinasjon av unge voksne og noen litt 
eldre voksne i husfolket tror vi er en god løsning! 
Vår hittil eldste gjest hadde vi også gleden av å ta imot i året som gikk – hun 
fylte 96 år i løpet av retreaten! Det vil si at aldersspennet på retreatene 
strekker seg fra 18 – 96 år. Tenk så flott at retreaten i sitt vesen appellerer til 
alle aldersgrupper! 
En del grupper har vi også dette året hatt gleden av å ta imot til retreater eller 
stabsdager. Vi har hatt en stab fra Drammen, en svensk gruppe, ansatte i 
Halden Fengsel og en gruppe fra Ås/ Langhus menigheter ledet av Sigurd Bakke. 
Dessuten hadde vi en misjonsgruppe fra Sarpsborg på en heldags «miniretreat» 
her i september – de har i ettertid uttrykt at denne ene dagen var av stor 
betydning for dem! Det gir oss en viktig påminnelse om at vi også må gi rom for 
denne typen tilbud, selv om det kanskje ikke gir størst uttelling økonomisk. 
Fordelen med gruppene som kommer er at de oftest benytter maks-
kapasiteten vår her ift sengeplasser, dvs at de ofte er 9 – 11 deltagere inkl 
retreatleder. 
4 retreater måtte vi avlyse i år; en delvis taus retreat i 1. mai-helga, en med 
pilegrimsvandring i grenseland, en med tema Kristuskransen, og den siste var 
nyttårsretreaten. 
Totalt har vi tatt imot 190 gjester i 2017. Antall gjestedøgn 
(eks.husfolk/dugnad) var 689. Gjennomsnittlig antall gjester per gjennomførte 
retreater og grupper var 8,6 gjester. Det forholdsvis høye tallet skyldes at vi 
flere ganger har hatt 2 gjester i Gamlehuset i tillegg til Stillhetens hus. 32 % var 
menn og 46 % var førstegangs-brukere. 
 
3.2 Husfolket   
2017 har vært et stabilt år også når det gjelder det faste husfolket. 
Mye tid i januar gikk med til intervjuer og ansettelsesprosessen av et nytt 
husfolk. Det var stillingen etter Nils, som har blitt pensjonist, som skulle fylles. 
Dessuten ble det også stilling ledig etter Marte Marie W. Kjølberg som sa opp 
sin stilling og avsluttet sin tjeneste her i november 2016. 
Lene-Mari Bergmann Tørresen ble ansatt i en 60% stilling og startet her 7. 
februar. Vi gleder oss over henne som ny medarbeider! Lene-Mari har hånd om 
mye av det praktiske rundt kjøkken og menyer, rutiner, matinnkjøp og litt 
baking; dessuten et særlig ansvar for tidebønnslivet, samt noe administrasjon, 
PR m.m. 
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Det lyktes ikke for oss å få ansatt ytterligere en person i denne runden, og 
heller ikke i neste runde i sommer/ høst. 
Nils Sture fortsatte derfor i lønnet 40% stilling fram til august. Da gikk han etter 
eget ønske over i en ulønnet tjeneste, men er fortsatt med i den faste 
husfolkgruppa. Nils har fortsatt ansvar for den økonomiske biten og en del 
annen administrasjon og markedsføring, samt har hovedansvar for 
Tomaskretsbrev og Tomasnytt. 
Anne Sture har som før jobbet i en 70% stilling og ivaretar funksjonen som 
daglig leder. Hun har spesielt ansvar for kontakten med gjester og grupper, 
påmeldinger og velkomstbrev, kontakt og oppfølging av retreatledere og 
husfolk, matinnkjøp og noe menyoppsett. 
Aud Gjerløw har fortsatt jobbet på timebasis med spesielt Stillhetens hus som 
arbeidsområde. Hun har ansvar for alt av renhold og klargjøring av gjesterom 
der, og gjør en utrolig verdifull jobb som vi setter stor pris på! 
Marit Ulseth har også jobbet på timebasis med rengjøring i året som gikk, ved 
behov. Dette har også vært veldig verdifullt, og har avlastet både Aud og det 
faste husfolket. 
Sykefraværet var i 2017 på 0%.  
Sandom ivaretar fortsatt noe felles administrasjon for begge gårdene, bl.a 
administrasjon og utbetaling av lønn, en del IT-arbeid m.m. Dette er uvurderlig 
for oss. Takk for raushet og avlastning mht dette! 
Nevnes bør også Ulla Käll, som leies inn som retreatleder og veileder til faste 
retreater hos oss i løpet av året, bl.a. ignatianske, musikk – og Taizé-retreat. 
Hun er ikke ansatt, men engasjert og mottar lønn fra oss. Hun er en verdifull 
ressurs for oss! 
Anne og Nils deltok på den årlige inspirasjonssamlingen på Lia Gård i januar - et 
av årets høydepunkter! Dette er en viktig samling for det faste husfolket, og det 
er verdifullt og nyttig å møte retreatvenner og kollegaer fra andre 
retreatgårder. Tradisjonen tro hadde vi samling med husfolket på Sandom og 
Lia Gård i forkant, og dette året jobbet vi spesielt ift liturgien vår. Vi har begynt 
å se på om vi kan fornye språkdrakten noe, men enkelt er det ikke! Vi ønsker å 
respektere og være tro mot det grundige arbeidet Edin Løvås gjorde med dette, 
samtidig som vi ønsker at språket skal oppleves levende og oppdatert. Mye vil 
dessuten være gjort når vi får bibeloversettelsen fra 2011 implementert i 
liturgien vår! 
Høstens store høydepunkt var utvilsomt husfolkturen til Taizé-fellesskapet i 
Frankrike! Dette har vi lenge ønsket å få til, både som påfyll for oss personlig, 
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men også fordi Tomasgården har hentet mye inspirasjon nettopp herfra opp 
gjennom tidene. Det ble sterke dager for oss. Takk til både styret, Sandom-
folket, Ulla Käll og frivillige husfolk som har oppmuntret oss til dette! 
Takknemlige er vi også for NM-hotels’ utviklingsmidler, hvor vi søkte og fikk 
innvilget støtte til turen. 
I september fikk vi igjen muligheten til å komme til Johannesgården for felles 
husfolkdager med våre gode kollegaer på Sandom. Et annet av årets 
høydepunkter, og igjen gode og nyttige dager! Planlegging av neste års 
program står sentralt i tillegg til mange andre saker, samt godt sosialt 
fellesskap! 
I november gikk årets styrehelg av stabelen, dette året på Sandom. Dette ble 
en «festreise» hvor det også ble markert at Anne-Karin og Steinar har hatt sin 
tjeneste på Sandom i 25 år, Anna Magni i 10 år, og Anne og Nils i 5 år på 
Tomasgården. Takknemlighet var vel et stikkord som gikk igjen denne helga! 
Endelig opplever vi at arbeidsveiledningen med Ånen Nøding har kommet inn i 
en god kontinuitet. Det oppleves godt og nyttig for oss, og vi møtes 1-2 ganger 
hvert semester. 
 
3.3. Frivillige husfolk og gode støttespillere 
Vi har mange flotte frivillige som har et stort hjerte for retreat og for 
Tomasgården! Dette året har igjen en god gruppe frivillige stilt opp på 
forskjellig vis. I alt 29 husfolk har gjort en verdifull jobb på retreater, som 
sommervakter og på dugnad. Dugnaden vår fant sted i april, og det ble vasket 
og ryddet og plantet både ute og inne! 
Dette året har vi hatt flere husfolk som etter en pause nå kommer tilbake. Det 
er gledelig! Vi håper flere kan tenke seg dette etter hvert. For lista over frivillige 
husfolk er egentlig lang, men det er nok hovedsaklig 8-10 personer som bærer 
det meste, og det blir fort sårbart. Så her er det plass til flere! 
En frivillig retreatleder var med og ledet Unge voksne-retreaten sammen med 
Lene-Mari. I tillegg hadde også en annen retreatleder sagt ja til å lede en 
retreat, men denne ble dessverre avlyst. Selv om vi leier inn Ulla Käll og andre 
som retreatledere og veiledere, har vi fortsatt behov for frivillige også på denne 
fronten!   
Ved siden av innsatsen som blir gjort under retreater, dugnader og 
sommeruker, opplever vi utrolig mange håndsrekninger av så mange slag! Her 
er bare noe av det gode venner bidrar med i løpet av året:   
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· Å fylle opp fryseren med deilig bakst, både til diettmat og vanlig kost 
· Å komme en dag imellom for å hjelpe med rengjøring og klargjøring til 

nye retreater, spesielt når det kommer grupper og tida er knapp 
· Å hente gjester på stasjonen i Halden 
· Å hjelpe med maling og snekring m.m. 
· Å sende en oppmuntrende mail eller ta tid til en hyggelig telefonsamtale 

 
Vi vil også nevne «Fredrikstad-gruppa», en trivelig gjeng tidligere og nåværende 
husfolk som er en støttegruppe. De hjelper ofte med utsendelsen av 
Tomasnytt, noe som ellers er en tidkrevende jobb. 
Medlemmene i styret vårt og Kontaktgruppa for Tomasgården er avgjørende og 
viktige støttespillere for oss, og de gjør en verdifull jobb som vi setter stor pris 
på!   
 «Grunnfjellet» vårt må vel sies å være Tomaskretsen; en indre ring som har 
forpliktet seg - og trofast husker på Tomasgården i bønn, givertjeneste og 
gaver.  
Vi setter umåtelig stor pris på alle våre støttespillere. Sammen er de med på å 
drive gården videre! 
 
3.4 Forbønnstjeneste og tidebønnsliv 
Vi er takknemlige for en av våre viktigste oppgaver på Tomasgården: 
Forbønnstjenesten. Dette har vært en fast oppgave på gårdene våre – Sandom 
og Tomasgården – og mange vet om dette og kjenner en trygghet for at vi «er 
der»!  Mange gjester har lagt igjen bønne-emner, og andre har jevnlig kontakt 
med oss på telefon eller på mail. 
Den faste tidebønnsrytmen på dager uten retreat året gjennom er helt 
uvurderlig. Vi har blitt minnet på at vi ikke er alene om oppgavene, at vår gode 
Far ser oss og kjenner våre behov. Dette året har også vi i det faste husfolket 
prøvd ut en liturgi ved tidebønnene våre, fra Peter Halldorfs tidebønnsbok som 
er blitt oversatt til norsk. Nytt og litt uvant for et par av oss, men berikende! 
Av og til blir kapellet vårt også benyttet av enkeltpersoner som kommer og 
tilbringer noen timer der i stillhet og bønn. 
 
3.5 Praktiske prosjekter/satsingsområder 
Dette året var det Gamlehuset som sto for tur når det gjaldt sårt tiltrengt 
renovering. Mye drøfting var gjort med styret og med lokale fagfolk på 
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befaring. Og i løpet av to uker i mai måned ble restaureringen gjennomført som 
planlagt; dvs drenering, reparering av grunnmur, isolering og ny kledning på 
sørveggen. Ofte er det jo sånn at mere dukker opp underveis, noe som var 
tilfelle her også, da det ble oppdaget råteskade også rundt inngangspartiet. 
Dette ble omhyggelig skiftet ut, og en flunkende ny inngangsdør, som vi nok 
hadde trengt for lenge siden, ble ønsket velkommen! God hjelp fikk vi i ettertid 
til maling av nytt panel, akkurat i god tid før neste retreat. Håpet er at 
renoveringen av Gamlehuset kan fortsette når det blir penger til det igjen. Med 
det samme dreneringsfirmaet var på stedet med gravemaskinen, tok de jobben 
med å grave ut og planere en liten «tomt» til nytt samtalebygg, dvs ei lita hytte 
som vi planlegger å sette opp og som kan fungere som et nytt sårt tiltrengt 
samtalerom. Planen var å sette opp hytta i høst, men prosjektet ble nok noe 
dyrere enn vi først trodde, og vi ønsket å fortsette innsamlingen til vi hadde 
beløpet dekket. Så håper vi dette kan bli en realitet på vårparten 2018! 
 
3.6 Økonomi 
2017 har vært et stabilt godt år når det gjelder økonomien. Retreat- og 
gaveinntekter er omtrent på samme nivå som tidligere år. Vårgaven til 
restaurering av Gamlehuset ga god uttelling og det samme gjorde sommer-, 
høst- og julegaven til Samtalehytta. Totalt er det kommet inn noe over 150 000 
til det sistnevnte prosjektet, noe som er et godt stykke over målet. 
Likviditeten har vært tilfredsstillende gjennom hele året; så også ved årsslutt. 
Lånet som ble tatt opp ved restaureringen i Stillhetens hus i 2015 er redusert til 
353 000. 
 
3.7 Framover 
Fokus i tida framover vil bli en fortsatt god inngang for Lene-Mari i de mange 
oppgavene som finnes her. Vi ønsker også å legge til rette for en god prosess og 
«lande» en nyansettelse. Så må vi også ta på alvor behovet for 
kompetanseheving samt egen retreat for husfolket våren 2018. På den 
praktiske siden blir det samtalehytta som får fokus neste år. Den blir bygget 
ferdig av et lokalt firma etter egne tegninger, og vi tror den vil passe godt inn i 
miljøet på gården. Vi har satt av to uker i april 2018 til å få denne på plass, 
inkludert strømtilkobling, maling m.m. 
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4. Styrets arbeid gjennom året 
 

4.1 Styrets sammensetning 
Frem til årsmøtet 2017 hadde styret sammensetning: 
Kontaktgruppe Sandom: Randi Andresen og Lise Hyldmo 
Kontaktgruppe Tomasgården: Sven Giljebrekke. 
Astri Neema Nyen gikk inn prosjektoppgaver særlig knyttet til kommunikasjon 
Etter årsmøtet 2017 har styret hatt følgende sammensetning: 
Kontaktgruppe Sandom: Randi Andresen og Lise Hyldmo 
Kontaktgruppe Tomasgården: Aslaug Espe 
Geir Otto Holmås har vært styremedlem uten spesifikke oppgaver 
Roger Dahl har vært styreleder. Han har stått for innkalling og møtereferat. 
Representanter fra stedene: Anne-Karin Apalseth (Sandom) og Nils M. Sture. 
(Tomasgården). 
Ved utgangen av 2017 har styret 57 % kvinner og 43 % menn. 
Leder og et styremedlem, som styret selv velger, tegner for stiftelsen og 
forplikter stiftelsens styre i økonomiske saker. 
 
4.2 Styrets arbeid gjennom året 
Styret har hatt fire styremøter i 2017. Sakslistene teller 22 ulike saker. 
Hvert år legger styret ett møte til ett av stedene og var høsten 2017 på 
Sandom. 
Styrehelg på ett av stedene gir mulighet til å ha særlig fokus på ett av stedene. 
Sammen med husfolket fikk styret vandre rundt på Sandom, lytte til 
drømmene, se noen av utfordringene og mulighetene; og sammen tenke høyt 
rundt mulige prioriteringer. Ved det får styret et lite innblikk i alt som skjer på 
stedene våre, og hvilke utfordringer husfolkene møter i hverdagen. Denne 
kunnskapen er grunnleggende for alt arbeid i styret. 
Vi fikk også markere Anne-Karin Apalseth og Steinar Hovs 25-årsjubileum som 
husfolk, Anna Magni Larsens 10-årsjubileum og Anne og Nils Sture sitt 5-
årsjubileum.  
På styremøtene er rapport fra stedene faste poster. Fokus blir da satt på 
situasjonen akkurat nå, hva som har hendt den siste tiden og som ligger foran.  
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4.3 Økonomi 
Bjørge Aas er stiftelsens regnskapsfører på frivillig basis. 
Revisorgruppen Akershus-Mæland & Østbye har revidert våre regnskaper for 
2017.  
Det er faste givere som gjør driften på Sandom og Tomasgården mulig. 
 
4.4 Driftssituasjonen 
Det er viktig at vi gir våre faste husfolk best mulige rammer for sitt arbeid. Det 
utfordrer oss til å ha et kontinuerlig fokus på arbeidsform og prioriteringer. 
Det er ikke kjente sider ved virksomheten som kan påvirke det ytre miljø. 
Forutsetningen for drift av Sandomstiftelsen er fortsatt til stede og lagt til 
grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.  
Takk for innsats og vilje til medansvar i 2017. Takk til det faste husfolket, frivillig 
husfolk, dugnadsarbeidere, givere og forbedere. Tusen takk til dere alle! 
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Retreatvirksomheten i nøkkeltall Tomasgården Sandom 

         
 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

         
Antall retreater  24 25 24 22 22 24 20 22 
         
Antall retreatgjester 147 193 192 190 188 209 199 186 
         
Gjestedøgn totalt (eksklusiv 
husfolk/dugnad) 

513 714 739 689 923 1004 950 854 

         
Gjester pr. gjennomførte retreater 6,1 7,7 8,0 8,6 8,5 8,7 10,0 8,5 
%-andel menn  32% 23% 25% 32% 32% 26% 34 % 25% 
%-andel førstegangsbrukere 36% 47% 42% 46% 35% 32% 37% 28% 
         
Antall husfolk 26 30 35 22 32 32 33 36 
Husfolkdøgn/dugnadsdøgn 341 257 249 217 322 374 394 306 
         
 
(beløp i 1000 kr. der ikke annet er 
angitt) 

 
2014 

 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

         
Retreatinntekter 399 521 518 515 738 706 697 628 
------- ” -----------  i % av total inntekt 34% 43% 53% 46% 56% 50% 38 % 42% 
         
Gaveinntekter 752 597 438 575 559 567 940 705 
------- ” -----------  i % av total inntekt 64% 49% 44% 51% 42% 40% 51% 47% 
         
Gaver fra Tomaskretsen / Den Indre 
Ringen 

199 250 266 259 339 328 335 339 

------- ” -----------  i % av gavene 26% 42% 61% 45% 61% 58% 36% 48% 
         
Andre gaver 553 347 171 316 219 239 605 366 
------- ” -----------  i % av gavene 74% 58% 39% 55% 39% 42% 64% 52% 
         
Årets resultat 112 -97 78 206 -45 -25 -56 280 
         
Gjeldsbelastning 170 503 503 432 113 109 146 106 
------- ” -----------  i % av totalkapital 17% 35% 33% 26% 5% 5% 6% 5% 
         
Fond: Øremerkede gaver og 
kompetanseutv. 

96 96 96 118 106 158 99 208 

         


