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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 31.12.2019 er det 120 stemmeberettigede i Sandomstiftelsen. Stemmerett har også alle 
ansatte i stiftelsen som har vært ansatt i minst ett år. 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 2019 var dette beløpet 750 kroner. 
Kontakt Sandom Retreatsenter for mer informasjon og registrering. 
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2. Arbeidet på Sandom i 2019 
De siste årene har vi laget en meditasjonsserie ut fra et av symbolene på veggen i kapellet 
vårt. I år ble temaet «Korsveier» med utgangspunkt i velsignelseskorset i kapellet. Korset 
henger høyt over inngangen og minner oss om Gud som «velsigner din inngang og din 
utgang».  Med bilde av en rundkjøring som illustrasjon, ble det mange overraskende Jesus-
møter. 
Satsningsområdene i 2019, utenom retreatene, har vært:  

- starte opp på fornyelse av husfolkavdelingen 
- skriftlig-gjøre systematisk informasjon gjennom retreaten og internt i teamet 

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. 
Etterspørselen etter åndeleg vegleiing er framleis stigande. Vi merkar etterspørsel både i 
vanlege retreatar, i dei tause der det er ein del av tilbodet og av gjestar som ynskjer faste 
samtalar utanom retreatane.  

Sandoms særpreg på sommaren er jo retreatane med fjellvandring. Desse er populære, ofte 
med venteliste. Vi ser òg at det er fjellretreatane og dei fleksible tause som fristar flest nye 
og flest menn. 

Retreatåret 2019 i tall: 
Fjoråret hadde litt fleire retreatar og fleire gjestar, og om lag same tal gjestedøgn som året 
før: 201 gjestar på 24 retreatar, med eit snitt på 8,4 pr retreat. Dette er ein liten nedgang frå 
8,6 i fjor. Våre egne retreatar gjekk som planlagt, men vi måtte dessverre avlyse en 
grupperetreat. Grunnkurset i enneagrammet gjekk òg ut, men et vidaregåande kurs kom inn 
i staden. Av gjestane så var ca 30% menn og 30% nye. Dette tyder på at vi stadig når ut til 
nye brukarar. Retreatgjestar (inkludert styrehelg) utgjer totalt 873 gjestedøgn.   
Vi syns det er fint at konfirmantane i området er innom oss og får eit glimt av kva retreat er. 
Lokalt har vi verdifull kontakt med prestegardens kvinneforeining. 

2.2 Husfolket 
Husfolk på Sandom er stabilt og uendra: 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. På Nord-Sandom er det som før: 
Anna Magni i Nystugu, Astrid i Veslestugu og Storstugu er utleigd. Arbeidsmiljøet er bra, og 
sjukefråvere dette året er under 1%. 

39% av den totale arbeidstida vår er knytt til å leie og vere husfolk i retreatane. I tillegg kjem 
reinhald, tilrettelegging, baking, meny- og varebestilling, planlegging og etterarbeid i 
samband med retreatane. Så då nærmar vi oss fort 65-70% direkte knytt til 
retreatarrangementa. Vi er glad for at så mykje av arbeidstida er konkret knytt til retreatane, 
men kan kjenne på at det kan verte utfordrande å prioritere i forhold til uteareal og 
vedlikehald, samt «kundepleie», PR, lange liner, programarbeid og alt anna som må til for at 
ting skal fungere. 
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Husfolket har 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 også glede og stor nytte av arbeidsvegleiing ved familievernkontoret på Otta.  

Det er viktig for oss at styret prioriterer å bli kjent med drifta og teamet på nært hold. På 
hausten var vi så heldige å ha ein styredag her på Sandom, med innlagt feiring av Steinars 
60-års-dag. Vi er svert takksame for eit godt og engasjert styre!  

Samarbeid med husfolket på Tomasgården gjev styrke og glede! Også i år har vi hatt nyttige 
husfolkdagar på Johannesgården. Inspirasjonssamlinga på Lia i januar, med gode samtalar 
med husfolket der, er også svert viktig for oss.  

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.  

Dette året har 32 personar stilt opp som frivillige husfolk / retreatleiarar. Vi merkar at vi er 
inne i eit generasjons-skifte, der fleire av våre trufaste husfolk kjenner at kreftene ikkje 
strekk til lenger. Vi treng derfor stadig ny rekruttering. Dei friviljuge husfolka våre 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, og er til stor velsignelse! I tillegg 
til husfolkteneste under retreatane har rundbrev vorte pakka, rekneskapen ført, og 
hundrevis av kanelsnurrar og anna bakst har funne vegen til frysaren. Utan dyktige og 
hjelpande hender, ville vi ikkje kunna gjennomført så mange av dei praktiske prosjekta! 
Tusen takk for hjelp og fellesskap både i planleggingsfasen og i byggefasen! Dette året har vi 
også leigd inn ekstern snekkar og murar til ein del av jobben. Fantastisk å sjå framdrifta J  
Dugnadsfolk og husfolk har faktisk stilt opp i 288 døgn dette året. Det seier litt om frivillig-
innsatsen og tilsvarar 1,25 årsverk! 

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 og andakt. Dette er ei hjelp 
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.  I tillegg har vi forbønstenesta. 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 prosjekt 
Først og fremst: Siste finpuss og småplukk i kjøkkenavdelinga vart snekra ferdig! Takk til dykk 
som hjalp oss med å få alle lister og karmar på plass! 
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Dette året starta vi på oppussing og ombygging av husfolkavdelinga. Det gamle tørrlageret i 
2.etasje er utvida og blitt til eit mosegrønt rom. Her er utvilsamt Sandoms beste utsikt over 
tun, elv og soloppgang J. «Biblioteket» er blitt fleirbruksrom. Her er kvilestol til trøtte 
husfolkføtter, pausebord og blomsterkrok, og fin plass til å servere kaffi til gjestar som stikk 
innom. I same slengen la vi på ekstra lydisolering, så ventilasjon og naboens nattlege lydar 
vart dempa. 

Og utanom alle planar valte vi å få sett inn peis i Veslestugu. Så no er det god ved-varme i 
alle tre husa på Nord-Sandom. J 

Her har det vore mange dugnadstimar! Tusen takk!!! 

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.  Dette året har rett nok gåvene vore ein 
god del mindre enn tidlegar, og utgjer 39% av inntektene (mot rundt 50% dei siste 3 åra). Vi 
vel å tru at dette ikkje er ein trend…  

I år har vi fått ei arv som går til nye stolar på fleire av romma i Stillhetens hus. Tusen takk! 

Rekneskapen viser negativt resultat. Ein stor del av gåvene vi fekk året før, var øyremerka til 
husfolk-avdelinga, og brukt i år. Så resultatet var som forventa, og heilt naturleg. 
Ved årsslutt er likevel likviditeten god, med rundt 750.000 «på bok». Av desse er rundt 
365.000 øyremerka midlar, det meste til husfolkavdeling og fullføring av prosjekt. Budsjettet 
viser at vi treng ein buffer på rundt 200.000 fram til inntektene vert større enn utgiftene på 
våren, og det har vi. 

I 2019 har vi motteke kr 66.000 i støtte frå Kristelig studieforbund. Dette er ei viktig støtte!  

2.7 Framover 
Satsingsområda for 2020 er todelt: 

· Praktisk: Fortsett oppussinga i Bakkehuset; kjeller med nytt bad og renovering av 
husfolkrom, vaskekjeller, tørkerom og lager. 

· Innhald: Samkøyring og kvalitetssikring av informasjon og arbeidsfordeling gjennom 
retreatane.  

· Personale: Nytt team frå hausten, når Anna Magni går over i pensjonistane sine 
rekker. 
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3. Arbeidet på Tomasgården i 2019  
3.1 Retreat og andre arrangement  
I 2019 har det vært de ignatianske retreatene, Taizéretreaten, musikkretreaten, 
temaretreatene og ferie/retreatuken på sommeren som har samlet flest gjester. Alle 
bortsett fra en av disse retreatene hadde ventelister. De ignatianske retreatene har alle hatt 
venteliste med mellom 3 og 6 gjester. 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. Gledelig var 
det også å se god pågang til unge voksne retreat og nyttårsretreaten som begge også hadde 
gjester på venteliste. Totalt ble 3 retreater avlyst; en grunnet sykdom blant husfolket, en 
grunnet for få påmeldte og en som vi valgte å kansellere grunnet tett program/ med tanke 
på å fylle opp de øvrige retreatene.  

I året som gikk gjennomførte vi i alt 18 egne retreater, derav 4 ignatianske, 2 temaretreater, 
1 Taizéretreat, 1 musikkretreat, 1 unge voksne retreat, foruten fleksibel ferie/retreatuke, 
påske, advent, nyttår, og de «tradisjonelle» delvis tause eller heltause retreatene. Vi 
opplever at vi også dette året har hatt en god variasjon i type retreater. 
I tillegg tok vi imot 5 grupper hvorav fire grupper ønsket «full pakke», dvs. kost, losji og 
retreatledelse, mens en gruppe ønsket kun kost og losji. Tre av gruppene kom fra Østlandet, 
mens to grupper kom fra Sverige. Fordelen med grupperetreater er at de oftest benytter 
maks-kapasiteten vår ift. sengeplasser, dvs. at de er 10 – 11 deltagere inkludert retreatleder. 

Tomasgården har også dette år hatt gleden av være vertsplass for et 60-årskalas og to 
dugnadsgjenger :). 

Totalt har vi tatt imot 189 gjester i 2019. Antall gjestedøgn (eks. husfolk/dugnad) var 723. 
Gjennomsnittlig antall gjester per gjennomførte retreater og grupper var 8,2 gjester. Det 
forholdsvis høye tallet skyldes at vi flere ganger har hatt 2 gjester i Gamlehuset i tillegg til 
Stillhetens hus. 28 % var menn og 40 % var førstegangs-brukere.  

3.2 Husfolket  
Ingunn Skjelfoss, som startet på Tomasgården høsten 2018, har fortsatt i 2019 i en 60% 
stilling som fast husfolk. Hun har hatt hovedansvaret for det praktiske rundt kjøkken, 
menyer, matinnkjøp og rekruttering/kontakt med frivillige husfolk i tillegg til 
Tomaskretsbrevet og Tomasnytt. Ingunn har dette året ledet mange av retreatene på 
Tomasgården, hvilket hun stortrives med! 

Therese Bergøy Johansen, som startet på Tomasgården sommeren 2018, har fortsatt i 2019 i 
en 80 % stilling som fast husfolk, og overtok i januar som daglig leder etter Anne Sture. Hun 
har hatt hovedansvaret for administrasjon, markedsføring, økonomi, personal, kontakten 
med gjester samt rekruttering og oppfølging av retreatledere og grupper. Therese har vært 
husfolk på mange av retreatene dette året samt deltatt i forbindelse med retreatledelse. 
Hun har kjent på en del utfordringer knyttet til å bo alene i et stort hus i skogen på Kornsjø, 
og høsten 2019 formidlet hun at hun vanskelig så for seg å fortsette denne bosituasjon mer 
enn et år til frem i tid. Det ble på styremøtet i november avtalt å lyse ut hennes stilling som 
daglig leder på nyåret 2020. 

Irene Pinaas startet 1. mars i et 40% årsvikariat for Linda Bookinge som er i barselpermisjon, 
til stor glede for de andre i husfolket. Etter en relativt tøff start på året som 
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underbemannede nyansatte var det en stor velsignelse å få Irene med på laget! Irene har 
hatt hovedansvaret for hage/uteområde, dugnad/vedlikehold samt ansvar også i forbindelse 
med kjøkken, meny og innkjøp. Hun har deltatt i husfolktjeneste under retreater samt stått 
for hoveddelen av rengjøring på gården dette året.  

Aud Gjerløw, som har jobbet på timebasis med å ta hånd om rengjøring og klargjøring av 
Stillhetens hus til retreater, fortalte før sommeren 2019 at hun hadde behov for permisjon 
ut året. Vi setter umåtelig pris på Auds arbeidsinnsats, og fikk virkelig erfare hvor stor jobb 
hun gjør da hun var i permisjon (Aud kom tilbake på nyåret 2020, hvilket vi er utrolig glade 
for!). Vi retter også en kjempestor takk til Anne-Berit Ileby som stilte opp i stor stil for å 
hjelpe til med rengjøring og stelle i stand til nye retreater i Stillhetens hus høsten og vinteren 
2019 sammen med andre frivillige; fantastisk!  

Vi var så heldige å motta retreatstipend fra Areopagos på til sammen 9000 kr. Svært 
gledelig! Ingunn fikk med dette dekket store deler av kurs i sjelesorg på Modum Bad (det 
resterende ble dekket av Tomasgårdens kompetansefond), Therese fikk dekket en A-retreat 
på Makrillviken og Linda fikk dekket deler av kurs i Åndelig veiledning. Vi er svært 
takknemlige for denne muligheten som virkelig har bidratt til å gi oss en økt kompetanse og 
viktige erfaringer som kommer meget godt med på flere måter og plan med tanke på 
arbeidet på Tomasgården.  

I januar deltok Therese på inspirasjonshelg på Lia gård (Ingunn måtte melde avbud grunnet 
sykdom), mens Linda deltok på Kompass årssamling på Åh Stiftsgård i Sverige. Det er 
berikende og godt å kjenne at vi hører til samme «familie»! Therese var også på vårparten 
på Lia gård for egen retreat; berikende! Ingunn planlegger å få gjennomført en lengre egen 
retreat i løpet av 2020.  

I vår fikk vi igjen muligheten til å komme til Johannesgården for felles husfolkdager med våre 
gode kollegaer på Sandom hvor hovedfokus var arbeidet med en ny, supplerende liturgi. Dag 
Knudsen, som har vært og er involvert i dette arbeidet var sammen med oss en av dagene. 
Spennende og utfordrende arbeid! 

I forbindelse med styrehelgen i november fikk vi også feiret vår kjære kollega og spreke 60-
årsjublant, Steinar, på Sandom med mye latter og godt fellesskap!  

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, helt uvurderlig for oss. Takk for raushet og avlastning mht dette! 

Ulla Käll er fortsatt en viktig bidragsyter inn i retreatene våre, og står som ansvarlig for 
ignatianske retreater i tillegg til temaretreat, musikk - og Taizéretreat. Hun promoterer også 
våre retreater i mange sammenhenger, og er en verdifull ressurs for oss! 

Vi har også i 2019 ved to anledninger hatt arbeidsveiledning med Ånen Nøding, en kristen 
psykolog som bor i nærområdet.  

Sykefraværet har i 2019 vært på 3 %.     

3.3 Frivillige husfolk og gode støttespillere 
Dette året har i alt 31 frivillige gjort en verdifull jobb som husfolk på retreater, som 
sommervakter og på dugnad. Vårdugnaden fant sted i mai, hvor det ble vasket og ryddet ute 
og inne samt også tid til noen gode pauser med kaffedrøs :).  
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Det har vært spennende, berikende og veldig kjekt å bli kjent med alle flotte frivillige og 
støttespillere som står rundt Tomasgården. Det er rørende og til stor oppmuntring å oppleve 
og møte alle som har et så stort hjerte for gården og som er med på å støtte arbeidet pop så 
mange ulike måter. 

Mye har tydet på at vi er inne i et generasjonsskifte med tanke på frivillige husfolk. Vi har 
opplevd mindre rekruttering enn ønsket og håpet dette året. Dette har i praksis ført til at det 
faste husfolket har måttet delta på de fleste retreater, enten i husfolktjeneste knyttet til 
kjøkkenet, som retreatleder eller begge deler. Dette, i tillegg til det å være «nye», har ført til 
stor arbeid - og overtidsmengde for det faste husfolket. Det faste husfolket har vært 
deltagende på 19 av 23 retreater i løpet av 2019 knyttet til kjøkken og/eller ledelse. På 
storparten av retreatene har det vært to eller alle av de faste husfolkene som har måttet 
bidra som husfolk. Vi har gjort en innsats for å rekruttere nye husfolk, hvilket later til å ha 
vunnet frem da vi utover året stadig opplevde flere nye, (derav også mange av den yngre 
garde) som ønsket å potensielt stille som husfolk. Det har med dette også gått en del 
bemanning inn i opplæringsarbeidet. Vi er svært takknemlige for alle som har stått i frivillig 
husfolktjeneste i år! Takket være alle sammen har det gått rundt! 

I denne anledning vil vi trekke frem Nils Magnar Sture og Kai Pinaas som begge har vært 
jevnlig innom Tomasgården dette året på frivillig basis, og bidratt stort på hver sin måte; Nils 
i forbindelse med den økonomiske biten (spesielt kontering) i tillegg til plenklipping og andre 
praktiske oppgaver, og Kai med vedhogst/stabling, innkjøp og utallige andre praktiske 
oppgaver. Vi er dypt takknemlige for disse to!  

Ved siden av innsatsen som blir gjort under retreater, dugnader og sommeruker og annet 
som er nevnt over, opplever vi utrolig mange håndsrekninger av så mange slag! Her er bare 
noe av det gode venner har bidratt med i løpet av året:  

· Bringe gjester fra togstasjonen i Halden. 

· Å fylle opp fryseren med deilig bakst, både til diettmat og vanlig kost.  

· Å hjelpe med maling, snekring, reparering, 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 og interiør/kunst. 

Vi vil også nevne «Fredrikstad-gruppa», en trivelig gjeng tidligere og nåværende husfolk som 
er en støttegruppe med et tydelig engasjert og stort hjerte for Tomasgården. 

Medlemmene i styret vårt og kontaktgruppa for Tomasgården er avgjørende og viktige 
støttespillere for oss, og dette året har det vært mye ekstra, uvurderlig innsats for oss 
nyansatte. Vi er dypt takknemlige for støtte, omsorg og engasjement! 

I år, som tidligere år, ser vi den enormt store betydningen av Tomaskretsen, som er en indre 
ring av trofaste forbedere og faste givere. Å høre og vite om så mange som ber for 
Tomasgården og husfolket er virkelig dypt rørende og sterkt å oppleve. Det er også stort og 
bevegende å oppleve hvordan pengegaver kommer inn på konto i «rette tid». Det er ingen 
tvil om at forbønn og givertjeneste i tillegg til husfolktjenesten er helt essensielt for driften 
av retreatgården, og vi både undrer oss og jubler over hvordan Gud opererer og holder 
gården oppe gjennom Sin kropp. Vi står ikke alene!  
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Vi er ufattelig takknemlig for hver enkelt av Tomasgårdens støttespillere. Sammen er vi med 
på å drive arbeidet og gården videre! 

3.4 Forbønnstjeneste og tidebønnsliv 
Vi er takknemlige for en av våre viktigste oppgaver på Tomasgården: forbønnstjenesten. 
Mange vet om denne tjenesten 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 
På nyåret 2019 fant vi ut at taket på Gamlehuset var lakk, og det ble klart at det måtte 
skiftets før ny snøsesong. Thune bygg fikk i løpet av en uke på sommerstid lagt nytt tak og 
lagt de gamle, fine taksteinene på toppen. Det var stort og trosstyrkende for husfolket å 
oppleve hvordan midler til å dekke utgiftene til arbeidet på 140 000 gjennom året tikket inn 
slik at vi til slutt, utpå høsten, fikk betalt hele arbeidet! Alle hjerter gledet seg stort! :) Stor 
takk også til sommervakter som var med å pusse «utallige» takstein og var til stedet under 
prosessen! 

Fageliveien har de siste årene fått dypere og dypere hull. Høsten 2019 var disse så dype at 
det begynte å bli utfordrende å kjøre på veien, hvilket «presset» frem en renovering av veien 
før vinteren. Etter kvisting og rydding kjørte et lokalt foretak (som gav oss en gunstig pris) på 
50 tonn subus på veien, som ble riktig så fager, og står nå meget godt til sitt navn! :) 

Ellers har elektriker fått gjort et godt og viktig arbeid med det elektriske på gården. 
Husfolkhuset har gjennom året blitt lyst og riktig så fint innvendig med renovering av 
yttergangen og malte vegger og gulv i store deler av huset gjennom dugnadsarbeid. 

Andre prosjekter som var tiltenkt satsing i løpet av 2019 måtte fint vente til neste år. Dette 
blant annet utetrappen, et stort, punktert vindu og oppspiste/oppløste vinduskarmer 
utvendig i Stillhetens hus, samt nye gulvtepper i 3 av byggene.  

3.6 Økonomi 
2019 har vært et gjennomsnittlig år med tanke på økonomien. Responsen på sesonggavene 
synes å ha gått noe ned sammenlignet med tidligere år. Driften har vært helt avhengig av 
store pengegaver som har kommet inn; 170 000 fra fire ulike givere. Støtten fra Kristelig 
Studieforbund til retreatvirksomheten er også essensiell. Ved årsslutt var det ca. 148 000 på 
konto og resterende banklån var på ca. 225 000. Viser ellers til vedlagte tabell. 

3.7 Framover 

På nyåret 2020 ser Ingunn at arbeidet på Tomasgården, med den beskjedne lønn dette 
innebærer, dessverre vanskelig lar seg forene med pendling og gårdsdrift i hjembygda. Våren 
2020 lyste vi derfor ut inntil 1,4 årsverk (Ingunn og Thereses stillinger til sammen) som fast 
husfolk på Tomasgården. Etter intervjurunder takket Susanne Haldorsen ja til 60 prosent 
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stilling som fast husfolk. Ingunn valgte parallellt med dette å si opp sin stilling på 
Tomasgården. Susanne vil bo på Kornsjø, og flytter i første omgang inn i hybelleiligheten i 
Fagerliveien 6 i august 2020. Dette gleder vi oss stort over og ønsker Susanne hjertelig 
velkommen!! Samtidig er det vemodig å ikke ha Ingunn med i husfolkteamet fra høsten av. 
Men heldigvis vil vi mest sannsynlig se henne igjen rett som det er som retreatleder på 
gården! 

Stillingen som daglig leder er i skrivende stund (sommeren 2020) ikke besatt. Det er lyst ut 
100 prosent fast stilling som daglig leder/retreatmedarbeider med søknadsfrist 15. august. 
Vi har valgt å øke stillingen med 20 prosent da Aud Gjerløw har gitt uttrykk for at hun mye 
mulig vil trappe ned sitt arbeid i Stillhetens hus ved utgangen av 2020. 

Nils Magnar Sture har vært vikar for Linda fom mai 2020. Linda er ventet tilbake høsten 
2020. Det er gledelig at Nils har takket ja til en 20 prosent stilling ut året i påvente av at 
brikker og husfolkteamet faller på plass! Therese vil fortsette i sin stilling ut året 2020. 
Forhåpentligvis vil vi har funnet en ny daglig leder innen årets utgang. Vi legger disse 
prosesser, veien videre og høsten 2020 i Guds hender. 

 

4. Styrets arbeid gjennom året 
4.1 Styrets sammensetning 
Styret har både før og etter årsmøtet 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 Therese Johansen 
(Tomasgården) med Anna Magni Larsen (Sandom) og Ingunn Skjelfoss (Tomasgården) som 
vara. 

Ved utgangen av 2019 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 firestyremøter i 2019. Sakslistene teller26 ulike saker. 

Hvert år legger styret ett møte til ett av stedene og styret var i november 2019 på Sandom. 

Styrehelg på ett av stedene gir mulighet til å ha særlig fokus på det stedet. 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. Styret fikk også være med å feire 
Steinar Hovs 60-årsdag på Sandom.  

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. I år har styret spesielt arbeidet 
med retningslinjer og kompetanse rundt håndtering av gjester med psykiske utfordringer.  
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Stiftelsen Retreatbeveglesens venner har dette året avviklet sin virksomhet, og inngått 
avtale med Sandomstiftelsen om å overta aktiva, samt en panteobligasjon som trer i kraft 
dersom retreatvirksomheten på Lia Gård opphører.  

 

4.3 Økonomi 
Bjørge Aas er stiftelsens regnskapsfører på frivillig basis. 

Revisorgruppen Akershus AS har revidert våre regnskaper for 2019.  

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 2019. Takk til det faste husfolket, frivillig husfolk, 
dugnadsarbeidere, givere og forbedre. Tusen takk til dere alle! 

Oslo, 20. juli 2020 
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Retreatvirksomheten i 
nøkkeltall 

Tomasgården Sandom 

         
 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

         
Antall retreater  24 22 23 23 20 22 22 24 
         
Antall retreatgjester 192 190 190 189 199 186 189 201 
         
Gjestedøgn totalt (eksklusiv 
husfolk/dugnad) 

739 689 747 723 950 854 876 873 

         
Gjester pr. gjennomførte retreater 8,0 8,6 8,6 8,2 10,0 8,5 8,6 8,4 
%-andel menn  25% 32% 26% 28% 34 % 25% 27% 31% 
%-andel førstegangsbrukere 42% 46% 38% 40% 37% 28% 37% 29% 
         
Antall husfolk 35 22 27 31 33 36 34 32 
Husfolkdøgn/dugnadsdøgn 249 217 194 203 394 306 368 288 
         
 
(beløp i 1000 kr. der ikke annet er 
angitt) 

 
2016 

 
2017 

 

 
2018 

 
2019 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

         
Retreatinntekter 518 515 506  564 697 628 715 710 
------- ” -----------  i % av total inntekt 53% 46% 42% 43% 38 % 42% 41% 48% 
         
Gaveinntekter 438 575 582 624 940 705 846 579 
------- ” -----------  i % av total inntekt 44% 51% 49% 48% 51% 47% 49% 39% 
         
Gaver fra Tomaskretsen / Den Indre 
Ringen 

266 259 247 262 335 339 396 337 

------- ” -----------  i % av gavene 61% 45% 42% 42% 36% 48% 47% 58% 
         
Andre gaver 171 316 335 362 605 366 450 242 
------- ” -----------  i % av gavene 39% 55% 58% 58% 64% 52% 53% 42% 
         
Årets resultat 78 206 101 -16 -56 280 191 -93 
         
Gjeldsbelastning 503 432 406 305 146 106 110 107 
------- ” -----------  i % av totalkapital 33% 26% 27% 22% 6% 5% 5% 4% 
         
Fond: Øremerkede gaver og 
kompetanseutv. 

96 118 118 118 99 208 369 380 

         


