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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 31.12.2018 er det 116 stemmeberettigede i Sandomstiftelsen. Stemmerett har også alle ansatte i
stiftelsen som har vært ansatt i minst ett år. (Dette utgjør 1-en stemme ved årsmøtet i 2019) 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 2018 var dette beløpet
750 kroner. Kontakt Sandom Retreatsenter for mer informasjon og registrering.
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2. Arbeidet på Sandom i 2018
De siste årene har vi laget en meditasjonsserie for størstedelen av året, med et av symbolene på
veggen i kapellet vårt, som tema. I år var turen kommet til teksten under vinduet, stanset ut i
speilstål: «Da kom Jesus, han stod midt iblant dem.» Vi valgte apostelen Thomas som
gjennomgangsfigur, og oppstandelsestekster der Jesus møter disiplene, med og uten Thomas. Det
fungerte godt med «påske» til langt utpå høsten! Bøkene «Tomaskristne» av Edin Løvås, og «Den
som finner sin plass, tar ingen annens» av Thomas Sjødin, var med og ga mange innspill. I tillegg til
selve meditasjonsarket, med tekster og innspill, hadde vi korte undervisnings/motivasjons-samlinger
hver dag og symboler til å legge på golvet i kapellet under stille andakt. Vi synes det hjelper oss i
forberedelser og utførelse å ha et fast opplegg ferdig på forhånd, og selvsagt vil den som leder
retreaten sette sitt preg på det.

2.1 Retreat og andre arrangement
Målet med arbeidet vårt er å styrke gjestane sin identitet som Jesu disiplar i dag: Sjå han klarare,
følgje han tettare, elske han djupare.
Det er sterkt å gong på gong få erfare korleis gjestane vert friare og sterkare knytte til Jesus Kristus
under retreatane. Fleire gjev uttrykk for at retreat er livsviktig for å vekse og modnast som kristne.
Vi har hatt 189 retreatgjestar dette året, derav 50 menn (26,5%) og 70 nye (37%). Dette tyder på at vi
stadig når ut til nye brukarar.
Totalt vart det 22 retreatar, tilsvarande 103 retreatdøgn, på Sandom i 2018. I tillegg leigde vi ut
Sandom til bursdagshelg og bøne- og fastehelg. Kun eit Enneagramkurs vart avlyst. Av eigne retreatar
var fire med 4-5 gjester, der det ofte var avmelding /sjukdom rett før. Snittet viser 8,6 gjestar pr
retreat. Dette er om lag som fjoråret. Ein auke i retreatgjestedøgn frå 783 til 860 viser at fleire gjestar
har vore på lengre retreatar. I tillegg utgjer frivillige husfolk og dugnad 368 gjestedøgn.
Etterspørselen etter åndeleg vegleiing er aukande, og om lag 100% nyttar høve på dei tause
retreatane.
Samarbeidet med Nina Sjøvoll fortset, med eit grunnkurs og eit vidaregåande enneagramkurs dette
året, og tilsvarande neste år.
I 2018 har desse lokale gruppene vore på Sandom: konfirmantkveldar for Vågå og Skjåk og
Prestegardens kvinneforeining.

2.2 Husfolket
Husfolk på Sandom i år: Dagleg leiar Anne-Karin Apalseth (80%), Anna Magni Larsen (100%), Steinar
Hov (60%) og Astrid Breivold (60%). Altså ingen endringar. Anita Næss var tilsett som ekstrahjelp på
reinhald på sommar og haust. Arbeidsmiljøet er bra, og sjukefråvere dette året er på 1%.
Husfolket har også gjennom året delteke på kurs og retreat for å hente inspirasjon og nye impulsar.
Vi er takksame for at retreatstipendet og kompetansefondet gjer dette mulig. Vi har glede og nytte
av arbeidsvegleiing ved familievernkontoret på Otta.
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I desember var styremøtet lagt til Tomasgården der vi fekk «takka av» Nils og Anne, og «takka inn»
våre nye kollegaer. Det vart ei flott helg i undring og takksemd over Herrens vegar! Takk kjære Anne
og Nils, og velkommen Therese, Ingunn og Linda!
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 fekk vi diverre ikkje delteke på det årlege kyrkerådets
møte med retreatrørsla.
Husfolket og ein leigetakar bur på Nord-Sandom.

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 2018 har 33 personer vore friviljuge husfolk og retreatleiar på Sandom, deriblant 8 nye. Vi er
avhengig av rekruttering til husfolkbiten også, så håpet er at fleire av dei nye kan bli med vidare. 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 alltid prega retreatarbeidet. I tillegg til husfolkteneste under
retreatane har rundbrev vorte pakka, rekneskapen ført, og hundrevis av kanelsnurrar og anna bakst
funne vegen til frysaren. Ute har tunet blitt nytt med eit solid og flott, «ståande skigard»-gjerde. Og
nytt skilt og informasjonstavle er i støypeskeia. 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.
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
Dette året har vært de «små» prosjektenes år uten de store løftene, men viktige ting har vi fått gjort.
Mye av dette ble mulig fordi både trofaste og nye dugnadsfolk har stått på. Steinars jobb har stort
sett blitt å planlegge og å legge til rette. Vi er veldig takknemlige for den gode hjelpen vi fikk til å

3

utføre alt dette, og ikke minst takk til givere for rause pengegaver!
Det startet i juni med at 4 dugnadsvenner kom og satte opp det nye gjerdet mot veien på ei lita uke.
Så fortsatte det med at vi måtte bytte ut vannpumpa på Sandom da den gamle tok kvelden under
«Smak og se»-retreaten. Dette ble gjort på en dag, av rørlegger og elektriker rett før
sommersesongen startet for fullt i uke 25.
Seinhøstes ble ytterveggen på kjøkkenet gjort ferdig av en lokal snekker etter at dugnadsarbeider
Tom hadde klargjort og beiset de siste panelbordene.
I oktober kom Lars og Tore for å pusse og male kapellstolene. En tidkrevende og vanskelig oppgave
med golvmaling. Resultatet ble veldig bra!
I forbindelse med arbeidet med program 2019 fikk vi endelig laget en ny plakat med lomme for
årsprogram i A4-format. Takk til Astri Neema Nyen for dette flotte redskapet i PR-arbeidet!
I desember ble det litt tid for Steinar til å lage en etterlengtet permanent løsning for vannkoker i
Stillhetens Hus. Så nå kan gjestene når som helst lage seg varm drikke og ta seg en kjeks.
Rett før juleretreaten ble det montert inn nytt adresserbart brannvarslingsanlegg i Stillhetens Hus.
Godt samarbeid mellom Steinar og Tom som la opp alle ledningene, og elektrikere som monterte
meldere og sentral og satte det i gang gjorde det mulig å få gjennomført dette før jul.

2.6 Økonomi
Tusen takk for trufaste, faste månadlege gåver, og tusen takk for større og mindre einskildgåver
gjennom året! Vi blir audmjuke og takksame når vi ser gåvene som kjem frå hjarte som brenn for
retreatarbeidet på Sandom.
Rekneskapen viser eit år i pluss. Dei jamne gåvene held oss i balanse, og i tillegg har vi dette året fått
nokre større gåver i samband med arveoppgjer. Det gjer oss i stand til å fortsette oppussinga av
Bakkehuset, slik at husfolket etter kvart kan få tilfredstillande pause- og soverom, samt betre dusjforhold.
Ved årsslutt er likviditeten god, med rundt 750.000 «på bok». Av desse er ca 370.000 øyremerka
midlar, det meste til husfolkavdeling. Budsjettet for 2019 viser at vi treng ein buffer på knappe
200.000 fram til inntektene vert større enn utgiftene på våren, og det har vi.
I 2018 har vi motteke om lag kr 60.000 i støtte frå Kristelig studieforbund. Dette er kjærkomen
støtte!

2.7 Framover
Vi ynskjer å nå fleire unge, og laga i desember ein felles flyer og plakat saman med Tomasgården og
Høgsveen for til saman fire Unge Voksne-retreatar i 2019. Satsingsområda for 2019 er todelt:
• Innhold: Fornye rutiner og materiell for «Info gjennom retreaten»
• Praktisk: Husfolkavdelinga treng sårt nokre oppussing! I år er det 2.- og 3.etg som skal gjerast
ferdig: Dvs ekstra husfolkrom i 3.etg, bøttekott og allrom/entre i hovudetasje.
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3. Arbeidet på Tomasgården i 2018
3.1 Retreat og andre arrangement
2018 har vært et innholdsrikt og spennende år på Tomasgården, med en god variasjon av egne
retreater og grupper; og ikke minst, skifte av faste husfolk!
Vi gleder oss over at det fortsatt er mange – og en del nye – som finner veien til Tomasgården og til
retreat. Det har vært gledelig å se at påmeldingene begynte å komme allerede tidlig forrige høst; vi
ser at det er viktig å gå tidlig ut med info om de retreater som er fastsatt, i god tid før årsbrosjyra er
ferdig. Spesielt gjelder dette de ignatianske retreatene, som i samarbeid med Kompass gjerne blir
planlagt tidlig.
Flere retreater har vært fulltegnet med venteliste; dette gjelder som før spesielt de ignatianske,
tause, temaretreater og ferie/ retreatuke på sommeren. Vi er også godt fornøyd med søkningen til
de øvrige, mens 2 retreater ble avlyst. Vi setter pris på samarbeidet med den svenske foreningen
Kompass når det gjelder ignatianske retreater. Ulla Käll er vår kontaktperson inn mot Kompass,
koordinerer arbeidet med disse retreatene og skaffer veiledere.
I året som gikk gjennomførte vi i alt 17 egne retreater, derav 3 ignatianske, 2 tema-retreater, 1 Taizéretreat, 1 musikkretreat, 1 unge voksne-retreat, foruten fleksibel ferie/ retreatuke, påske, nyttår, og
de «tradisjonelle» delvis tause eller heltause retreatene. Vi opplever at vi også dette året har hatt en
god variasjon i type retreater. Spennende var retreaten i samarbeid med Areopagos, om Guds og
menneskers lengsel. Vi fikk innføring i forskjellige bønnepraksiser, bl.a ble det laget en labyrint på
gårdsplassen her. Den ble flittig brukt og ga nye verdifulle erfaringer!
Unge voksne-retreaten har kommet for å bli, og det var flott å kunne gjennomføre denne i år igjen!
Denne gangen var det nye faste husfolk, Therese og Ingunn, som ledet retreaten. Sterkt å oppleve at
også de som ikke har en bevisst kristen tro, også søker seg til retreat!
Tomasgården har en god beliggenhet med rimelig nærhet til både Oslo-området og Göteborg m/
omegn, og vi gleder oss stadig over grupper som ønsker å komme; flere kommer igjen år etter år! Vi
skreddersyr tilbudet ut fra hva vi kan tilby og etter deres ønske, så godt det lar seg gjøre. Noen
ønsker kun å leie stedet, og ordner alt selv, evt. at vi leder tidebønner. Andre har med egne ledere og
ønsker mat, overnatting og tilrettelegging fra oss. Atter andre igjen ønsker «full pakke» fra oss, dvs at
vi også leder retreaten, med alt det innebærer. Fordelen med gruppene som kommer er at de oftest
benytter maks-kapasiteten vår her ift sengeplasser, dvs at de er 10 – 11 deltagere inkl retreatleder.
Dette året har vi tatt imot i alt 6 grupper her; vi har hatt to grupper fra Kungälv menighet i Sverige,
både voksne og ungdom; en stab fra Lysekils församling, en gruppe fra metodistkirken i Tyskland
(med egen tysk pastor som også snakker norsk! J), og en gruppe fra Ås/ Nordby menigheter ledet av
Sigurd Bakke og Liv Hegle. På tampen av året fikk vi jammen også den glede å ta imot
Sandomstiftelsens styre + husfolket på Sandom til styrehelg! J
I tillegg hadde vi et spesielt besøk i juni. Broder Johan, pensjonert svensk bror fra Taizé-fellesskapet i
Frankrike, har hatt et ønske om å få komme en tur til Tomasgården. I juni kom en gruppe gode
Taizévenner med Ulla Käll i spissen og la til rette for noen gode dager i fellesskap med broder Johan.
Det ble dager med rekreasjon, tidebønner, fellesskap og gitarmusikk, helt etter broderens ønske. Vi
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kjenner på takknemlighet over dette besøket; Taizé-fellesskapet har fått bety og betyr fortsatt mye
for oss på Tomasgården!
Totalt har vi tatt imot 190 gjester i 2018. Antall gjestedøgn (eks. husfolk/dugnad) var 747.
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. 26 %
var menn og 38 % var førstegangs-brukere.

3.2 Husfolket
I januar deltok både Lene-Mari, Anne og Nils på Kompass årssamling på Åh Stiftsgård i Sverige. Vi
opplever det viktig og berikende å representere og promotere Tomasgården på denne samlingen, og
det er flott å oppleve at vi er en del av dette fellesskapet! Inspirasjonshelga på Lia Gård uka etter ble
også viktig for oss. Den er absolutt et av høydepunktene i året; spesielt verdifullt er fellesskapet og
samlingen for det faste husfolket på Lia, Sandom og Tomasgården i forkant av Inspirasjonshelga. Det
er godt å kjenne at vi hører til samme «familie»!
Vi fikk også en inspirerende husfolktur til Bjärka-Säby retreatgård i Sverige i juni. Vi deltok på et
økumenisk pinsestevne og ble inspirert! Turen ble kun et døgn, men vi fikk med oss mye verdifullt og
fikk et lite innblikk i virksomheten.
Dette året fikk vi også hver vår etterlengtede egen retreat! Dette har dessverre vært vanskelig å få til
de siste årene grunnet mye praktiske utfordringer på gården, underbemanning m.m. Men vi tenker
dette er essensielt og helt nødvendig for å kunne ha noe å gi i tjenesten her. Anne og Nils fikk hver
sin retreat på Wettershus i Sverige, og Lene-Mari var på Prestegården. Takk til styret som
oppmuntrer oss til dette, og som løfter dette opp som en viktig del av vår egen fornyelse og hjelp til å
stå i husfolktjenesten.
Så har året 2018 vært et år med store forandringer ift det faste husfolket! Tidlig på året ga Anne og
Nils signaler til styret om at de etter en lengre prosess hadde tatt avgjørelsen om å avslutte tjenesten
på Tomasgården i løpet av året. Det har vært en vanskelig avgjørelse, for arbeidet har opplevdes dypt
meningsfullt, med så mange gode medarbeidere. Men det har vært mye belastninger over tid, og
kreftene har ikke helt vært der til å makte å ivareta alle oppgaver på en god måte. Vi ønsket å gi
styret tidlig beskjed slik at ansettelsesprosessen kunne komme tidlig i gang, og at vi kunne få
mulighet til overlapping med de nye. I samarbeid med styreleder og styret planla vi avslutning i løpet
av høsthalvåret, litt fleksibelt avhengig av når nye husfolk ville være på plass. Så, i april, sa dessverre
Lene-Mari opp sin stilling her, og det ble behov for å søke etter en helt ny husfolkgruppe til
Tomasgården. Det ble opprettet en egen arbeidsgruppe som skulle jobbe spesielt ift rekrutteringen.
Vi hadde flere henvendelser og søknader, og etter en intervjurunde ble 3 søkere tilbudt
deltidsstillinger, og alle 3 takket ja! J Tre gode medarbeidere som med hver sin rike utrustning og
erfaring vil kunne utfylle hverandre godt! Vi er utrolig takknemlige for at prosessen ble fruktbar og
god, og vet at mange allerede har innlemmet alle tre i sine bønner. Varmt velkommen til både
Therese, Ingunn og Linda!
Her følger en oversikt over faste husfolk og medarbeidere i 2018:
Lene-Mari Bergmann Tørresen har hatt en 60% stilling, og avsluttet sin tjeneste 30. juni. Lene-Mari
har hatt 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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Nils Sture fortsatte i ulønnet tjeneste også dette året, som en del av det faste husfolket. Nils har
fortsatt hatt ansvar for den økonomiske biten og en del annen administrasjon og markedsføring,
samt hovedansvar for Tomaskretsbrev og Tomasnytt. Han avsluttet i fast tjeneste samtidig med Anne
ved nyttårstid.
Anne Sture har ivaretatt funksjonen som daglig leder. Hun har spesielt hatt ansvar for kontakten med
gjester og grupper, påmeldinger og velkomstbrev, rekruttering og oppfølging av retreatledere og
husfolk, matinnkjøp og noe menyoppsett. Pga underbemanning og ekstra oppgaver ifm
rekrutterings-prosessen ble det gjort et styrevedtak om at stillingen skulle økes til 100%. Anne jobbet
dermed i full stilling fra 1. januar til 30. september. Fra 1. oktober gikk hun ned til 40% stilling og
avsluttet tjenesten til nyttår.
Aud Gjerløw har fortsatt trofast jobbet på timebasis med Stillhetens hus som arbeidsområde. Hun
har hatt ansvar for alt av renhold og klargjøring av gjesterom der, og har gjort en uvurderlig jobb som
vi setter stor pris på! Maken til orden i hyllene i renttøylageret skal en lete lenge etter J. Spesielt er
vi utrolig takknemlige for at Aud fortsetter i jobben sammen med den nye husfolkgruppa!
Marit Ulseth har også jobbet på timebasis med rengjøring, ved behov. Dette har også vært veldig
verdifullt, og har avlastet både Aud og det faste husfolket. Marit ønsket å avslutte engasjementet før
sommeren, da hun som pensjonist har mange jern i ilden. Vi er takknemlige for Marits grundige og
gode arbeid disse årene hun har vært hos oss!
Therese Bergøy Johansen ble ansatt i en 80% stilling fra 15. august, og tok over funksjonen som
daglig leder når Anne sluttet i stillingen ved nyttår. Therese har ansvar for mye av administrasjonen,
mailkontakt inkl påmeldinger og velkomstbrev, økonomi, ved siden av å lede retreater og
husfolktjeneste.
Ingunn Skjelfoss ble ansatt i en 60% stilling fra 1. oktober. Hun har fått kjøkken/ menyer/ matinnkjøp
som ansvarsområder, ved siden av hovedansvar for Tomaskretsbrev og Tomasnytt. Hun vil også lede
retreater i tillegg til husfolktjeneste.
Linda Bokinge ble ansatt i 40% stilling med oppstart 1. januar 2019, men var allerede i høst noen
dager sammen med oss. jobbet allerede i høst flere dager. Bl.a var hun med på husfolkdag i
september, og styrehelga i desember. Linda meddelte oss ganske snart en overraskende og gledelig
nyhet; nemlig at hun venter barn med termin i mars 2019. Dermed ble oppstarten litt annerledes enn
både hun og vi forventet, men vi gleder oss med Linda og hennes mann, og ønsker dem Guds
velsignelse i denne tiden! Linda vil jobbe i 40% stilling fra 1. januar 2019 og fram til hun går ut i
permisjon i mars. Vi startet raskt prosessen med å finne en vikar for Linda i hennes permisjon, og
utpå høsten fikk vi et JA fra Irene Pinaas, mangeårig frivillig husfolk og sommervakt på Tomasgården!
Vi er utrolig takknemlige for dette. Irene starter opp 1. mars 2019.
Vi har også i 2018 hatt arbeidsveiledning med Ånen Nøding, en kristen psykolog som bor i
nærområdet. Til tross for skifte i husfolkgruppa har det opplevdes godt og nyttig for oss, og vi møtes
2 ganger hvert semester.
Sykefraværet har i 2018 vært på 0%.
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Sandom har også dette året ivaretatt noe felles administrasjon for begge gårdene, bl.a
administrasjon og utbetaling av lønn/ arbeidsgiveravgift/ skatt, en del IT-arbeid m.m. Dette har vært,
og er, uvurderlig for oss, og spesielt verdifullt ved overgangen til ny husfolkgruppe. Takk for raushet
og avlastning mht dette!
Ulla Käll er fortsatt en viktig bidragsyter inn i retreatene våre, og står som ansvarlig for både
ignatianske retreater og temaretreater som f.eks musikk - og Taizé- retreat. Hun promoterer også
våre retreater i mange sammenhenger, og er en verdifull ressurs for oss!
I september fikk vi igjen muligheten til å komme til Johannesgården for felles husfolkdager med våre
gode kollegaer på Sandom. Dette var den første felles samlingen hvor både Therese og Ingunn var
med, og det ble mange gode samtaler, fruktbare drøftinger og tid til å bli bedre kjent, både på det
åndelige og menneskelige plan! Revidering av liturgien vår til ny bibeloversettelse av 2011 ble et
sentralt punkt og tok mye tid. Anna Magni og Lene-Mari har gjennom året jobbet sammen for å finne
best mulige formuleringer, og Anna Magni la fram arbeidet. Vi tror dette vil bli en god fornyelse, og
håper liturgien vil være klar til bruk på gårdene tidlig i 2019.
I desember, midt i adventstiden, fikk vi på Tomasgården gleden av å ta imot styret + husfolket på
Sandom til styrehelg. Det var flott å være samlet alle sammen, og både nye og avtroppende husfolk
fikk gjøre i stand og delta denne helga. Lørdagskvelden ble det stelt i stand til fest, med avskjed for
Anne og Nils. Med god mat, diktning og sang ønsket det nye husfolket velkommen! Vi sitter igjen
med takknemlighet til Gud og hverandre!

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 stilt opp på forskjellig vis. I alt 39 frivillige har gjort en verdifull jobb som husfolk
på retreater, som sommervakter og på dugnad.
Vårdugnaden fant sted i april, og det ble vasket og ryddet og plantet både ute og inne! Vi fikk også
verdifull hjelp til en etterlengtet malejobb: verandaen på husfolkhuset, og dessuten noen av vindussprossene utvendig der. Godt også å kunne fokusere på vedlikehold av dette huset!
I etterkant av dugnaden inviterte vi til en frivilligfest, og flere hadde takket ja og møtte opp denne
dagen. Det ble en veldig fin dag, med god tid til det sosiale og den gode samtalen, et godt måltid,
quiz om retreat og Tomasgården m.m. Og som alltid ellers, avsluttet vi dagen med kveldsbønn i
kapellet.
Mere dugnad ble det også da den flunkende nye samtalehytta trengte å males! En familie på 5 tok
hver sine økter, og etter noen dager sto hytta rødmalt og fin, og står nå fint i stil med de andre
byggene på gården.
Vi har fortsatt mange navn på husfolklista vår, men en trofast kjerne på ca.10 stk. har sørget for at
det har «gått rundt» under retreatene også dette året. Det blir ganske sårbart når det er så få husfolk
som bærer de fleste av retreatene, og vi har også hatt noen avbud hvor vi faste husfolk har måttet
steppe inn på kort varsel. Dette var bl.a. dager hvor vi hadde planlagt innføring/ opplæring og
overlapping. Men dette er også en del av virkeligheten her; så håper vi bare å kunne rekruttere enda
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flere nye, og gjerne yngre, krefter i året som kommer. 3 nye husfolk har imidlertid kommet til i løpet
av året, det gleder vi oss stort over!
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 har bidratt med i løpet
av året:
-

Å fylle opp fryseren med deilig bakst, både til diettmat og vanlig kost.
Å hjelpe med rengjøring og klargjøring mellom retreater, spesielt når det kommer grupper og
tida er knapp.
Å hente gjester på stasjonen i Halden.
Å hjelpe med maling, snekring, overhaling av sykler osv.
Å sende en oppmuntrende mail eller ta tid til en hyggelig telefonsamtale.
Å bidra med nye, verdifulle tilskudd til gjeste-biblioteket vårt.

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 dette året har det vært mye ekstra innsats pga nyansettelser. Vi er så takknemlige for
engasjement, støtte og omsorg!
Vi sier ofte at den kanskje viktigste grunnen til at Tomasgården består, er Tomaskretsen; en indre
ring av trofaste forbedere og faste givere. Vi vet at mange har en fast ukedag hvor de ber for
Tomasgården, noen sier de ber for Tomasgården og husfolket hver dag. Det er sterkt å høre, og godt
å minne hverandre om når det imellom røyner på. Vi står ikke alene!
Så har vi også dette året blitt overrasket av noen større pengegaver. Vi gleder oss over hvor
mangfoldig støtten rundt gården er, og hvor godt alle utfyller hverandre!
Kort oppsummert:
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. Mange vet
om denne tjenesten vår og kjenner en trygghet for at vi er der og bærer sammen med dem. Mange
gjester har lagt igjen bønne-emner, og flere har jevnlig kontakt med oss på telefon eller på mail. Det
er verdifullt!
Den faste tidebønnsrytmen også på dager uten retreat året gjennom er helt uvurderlig, og minner
oss på hvorfor vi er her. Vi har blitt minnet på at vi ikke er alene om oppgavene, at vår gode Far ser
oss og kjenner våre behov.
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
Etter innsamlingen gjennom «julegaven» 2017 ble det klart at planen om å sette opp en
samtalehytte kunne realiseres. Den ble snekret sammen i Tistedal og fraktet til Tomasgården på
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lastebil 4. april, og arbeidet med takstein og takrenner ble ordnet samme dag. Deretter fulgte elinstallasjon, møbelinnkjøp og innredning, samt innvielse med forbønnshandling 30. april ved Sven
Giljebrekke og kontaktgruppa. Den ble så tatt i bruk under den ignatianske retreaten i begynnelsen
av mai. Samtalehytta var første prioritet når det gjaldt satsing for 2018, og vi er veldig glade for å
kunne melde at både faste husfolk og eksterne retreatledere var og er veldig fornøyd med hytta. Den
egner seg virkelig godt til samtaler.
Uforutsette ting har hatt en lei tendens til å dukke opp de senere årene. I Tomasnytt har vi berettet
om både tilfrosne vannrør og svart vann i springen i mars måned. Reparasjoner og nødvendige
nyinvesteringer av varmekabel i bakken, ny hovedstoppekran til bruket, varmtvannstank på
kjøkkenet og solskjerming utenfor spisestua pga trefelling resulterte i betydelige ekstrautgifter. Men
ved å fortelle om hendelsene strømmet det på med bidrag slik at alle regninger kunne betales. Vi
slutter aldri å undre oss over raus og trofast giverglede fra så mange gode støttespillere. Det kan aldri
tas som en selvfølge. All ære til Gud!

3.6 Økonomi
2018 har vært et godt år når det gjelder økonomien. I juni mottok Tomasgården en stor og
overraskende gave på 100 000 kr, noe som gjorde det mulig å redusere banklånet fra 2015 en god
del. Sesonggavene har gitt jevnt gode resultater, og dermed har det vært mulig å gjennomføre
mange nødvendige investeringer.
Støtten fra Kristelig Studieråd til retreatvirksomheten er verdt å nevne. Den beløp seg til mer enn
40 000 kr. Alle monner drar!
Ved årsslutt var det ca 210 000 på konto og resterende banklån var på 269 324.

3.7 Framover
Fokus i tiden framover vil blant annet være å stadig bli bedre kjent med arbeidsoppgaver,
Tomasgården med det den innebærer av bygninger/fysisk, men også frivillige husfolk, eksterne
retreatledere, støttespillere og samarbeidspartnere.
Irene starter som vikar for Linda 1. mars. Det gleder vi oss til, og vi ønsker å legge til rette for en god
inngang for Irene, samt en god arbeidsfordeling og et trygt og godt fellesskap blant det faste
husfolket.
Vi venter på nye panelovner i Stillhetens hus samt ny vedovn i Samlingshuset og i Husfolkhuset.
Elektriker skiftet ut El-skapet i Kapellet og i Gamlehuset i uke 6. Det vil være behov for skifte av
sikringsskap også i Samlingshuset samt i Stillhetens hus, hvilket regnes med å bli gjort om et års tid.
Takomlegging på Gamlehuset regnes med å bli gjort sommeren 2019.
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4. Styrets arbeid gjennom året
4.1 Styrets sammensetning
Frem til årsmøtet 2018 hadde styret sammensetning:
Kontaktgruppe Sandom: Randi Andresen og Lise Hyldmo
Kontaktgruppe Tomasgården: Aslaug Espe.
Geir Otto Holmås har vært styremedlem uten spesifikke oppgaver.
Etter årsmøtet 2018 har styret hatt følgende sammensetning:
Kontaktgruppe Sandom: Lise Hyldmo
Kontaktgruppe Tomasgården: Aslaug Espe og Geir Otto Holmås
Roger Dahl har vært styreleder. Han har stått for innkalling og møtereferat.
Randi Andresen har vært varamedlem og med i Kontaktgruppen for Sandom.
Representanter fra stedene: Anne-Karin Apalseth (Sandom) og Nils M. Sture ut november
(Tomasgården), med Anna Magni Larsen (Sandom) og Anne Sture ut november (Tomasgården) som
vara.
Fra desember har Therese Johansen (Tomasgården) blitt styremedlem med Ingunn Skjelfoss
(Tomasgården) som vara.
Ved utgangen av 2018 har styret 67 % kvinner og 33 % 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 fem styremøter i 2018. Sakslistene teller33 ulike saker.
Hvert år legger styret ett møte til ett av stedene og var i desember 2018 på Tomasgården.
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.
Anne og Nils Sture varslet tidlig på året at tiden på Tomasgården gikk mot slutten. Arbeidet med å
rekruttere nye husfolk har hatt høyt fokus hos styret, og vi har fått en god løsning med Therese
Johansen, Ingunn Skjelfoss og Linda Bokinge (begynner 1.1.2019) som nye husfolk, med Therese
Johansen som leder. Anne og Nils Sture ble takket for innsatsen som husfolk gjennom 6,5 år i
forbindelse med styrehelgen på Tomasgården i desember.
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 2018.
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 2018. Takk til det faste husfolket, frivillig husfolk,
dugnadsarbeidere, givere og forbedere. Tusen takk til dere alle!
Stabekk, 14. februar 2019
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Roger Dahl

Aslaug Espe

Geir Otto Holmås

Lise Hyldmo

Anne-Karin Apalseth

Therese Johansen

Retreatvirksomheten i nøkkeltall

Tomasgården

Sandom

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

25

24

22

23

24

20

22

22

Antall retreatgjester

193

192

190

190

209

199

186

189

Gjestedøgn totalt (eksklusiv
husfolk/dugnad)

714

739

689

747

1004

950

854

876

Gjester pr. gjennomførte retreater
%-andel menn
%-andel førstegangsbrukere

7,7
23%
47%

8,0
25%
42%

8,6
32%
46%

8,6
26%
38%

8,7
26%
32%

10,0
34 %
37%

8,5
25%
28%

8,6
27%
37%

Antall husfolk
Husfolkdøgn/dugnadsdøgn

30
257

35
249

22
217

27
194

32
374

33
394

36
306

34
368

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Retreatinntekter
------- ” ----------- i % av total inntekt

521
43%

518
53%

515
46%

506
42%

706
50%

697
38 %

628
42%

715
41%

Gaveinntekter
------- ” ----------- i % av total inntekt

597
49%

438
44%

575
51%

582
49%

567
40%

940
51%

705
47%

846
49%

Gaver fra Tomaskretsen / Den Indre
Ringen
------- ” ----------- i % av gavene

250

266

259

247

328

335

339

396

42%

61%

45%

42%

58%

36%

48%

47%

Andre gaver
------- ” ----------- i % av gavene

347
58%

171
39%

316
55%

335
58%

239
42%

605
64%

366
52%

450
53%

-97

78

206

101

-25

-56

280

191

503
35%

503
33%

432
26%

406
27%

109
5%

146
6%

106
5%

110
5%

96

96

118

118

158

99

208

369

Antall retreater

(beløp i 1000 kr. der ikke annet er
angitt)

Årets resultat
Gjeldsbelastning
------- ” ----------- i % av totalkapital
Fond: Øremerkede gaver og
kompetanseutv.
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