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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 31.12.2020 er det 109 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 2020 var dette beløpet 750 kroner. Kontakt Sandom Retreatsenter for
mer informasjon og registrering.

2. Arbeidet på Sandom i 2020
Edin Løvås ville fylt 100 år i 2020. Og det vart naturleg for oss å reflektere, be og meditere rundt
temaet «Eit menneske hos Gud». I dette som vart eit svert annleis år har vi sett korleis Gud gong på
gong kjem til oss, og inkluderer der andre ekskluderer. Mange kan nok ha erfaring av at Jesus litt for
ofte «søv på ei pute i båten», og det har vore spennande å reflektere over kva som gjorde at han - og
vi – kan kvile midt i stormen…
Satsingsområda for 2020 var:
• Praktisk: Fortsett oppussinga i Bakkehuset; kjeller med nytt bad og renovering av husfolkrom,
vaskekjellar, 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.

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 gong på gong å få erfare korleis gjestane vert
friare og sterkare knytte til Jesus Kristus under retreatane.
Vi var midt i vinterens tause retreat 12. mars, så det vart ein ekstra stor overgang for gjestane som
skulle tilbake til eit nedstengt Norge. Og dermed vart det ei god stund før vi igjen kunne ta imot
gjestar på tunet. Men midt i juni var vi klare for retreat tilpassa dei nye korona-reglane. Det betydde
færre gjesteplassar på retreatane, fulle retreatar, og fleire enn før som måtte stå på venteliste utan å
få plass. Vi måtte endre på måtane vi gjennomførte retreatane på og tenke nytt. Det har vore både
krevjande og nyskapande. For fleire var nok kjærleiksmåltidet eit stort sakn. Etterspørselen etter
åndeleg vegleiing er stigande, også etter fast ÅV i kvardagen.
Retreatåret 2020 i tall:
Det vart naturleg nok færre retreatar og færre gjestar enn eit normal-år. Også grupper kansellerte
planlagde retreatar. Men midt opp idet var vi heldige vi kunne ta imot gjestar gjennom heile
sommaren og hausten. Om ein ser på retreatane som vart gjennomført, så ligg snittet på 8,3 gjestar
pr retreat, og det er bra når maks-tal låg på 9-10. Det var merkbart lågare alders-snitt på retreatane
og fleire nye gjestar. Vi tenker det har samanheng med at eldre personar har vore ekstra forsiktige i
år, at fleire har valt retreat i Norge i staden for sydenferie, og at det er ein trend med retreat i nokre
unge-vaksne-miljø.
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2.2 Husfolket
Vi fekk gjennomført digitale husfolkdagar med Tomasgården, før vi alle vart heilt eller delvis
permittert 19. mars. I løpet av mai var alle på plass att, og planlegginga av sommarsesongen kunne
starte. Utan retreatar vart mange ting «snudd på hovudet». I permitteringstida var det viktig for oss å
be saman. Vi hadde digital morgon- og middagsbøn kvar dag, og det var ein stor styrke for oss å
kunne møtast på den måten! Den digitale kompetansen har auka markant dette året! Steinar Hov
fekk full stilling fram til sommarsesongen, så vi kunne utnytte tida utan retreat til oppussing. Og med
mykje endringar både på Tomasgården og Sandom, var det behov for at Anne-Karin Apalseth fekk
auka stilling frå 80% til 100% frå 1. august. Astrid Breivold fortset i si 60%-stilling.
Etter 13 år som husfolk på Sandom var Anna Magni Larsen klar på at no var det tid for å nyte
pensjonist-livet. Ho slutta 16. august. Vi er veldig takksame for måten Anna Magni har prega
retreatane og livet på Sandom, og for alle dei gode spora ho har etterlet seg her. Det blir naturleg
nok eit tomrom og ein sorgprosess for oss alle, etter så mange år i fellesskap. Vi ynskjer Anna Magni
all Guds signing i denne nye livsfasen. Ein lang prosess med leiting etter nytt husfolk førte til at
ekteparet Tobias og Elisabeth Giese starta som husfolk 1. september. Dei har flytta inn i Storstugu på
Nord-Sandom, saman med Tammo på 3,5 år. Vi gler oss over den inspirasjonen og arbeidsgleda dei
tilfører, og er takksame for å sjå korleis Gud opnar og stenger dører.
På hausten har Nystugu sporadisk vorte brukt av einskildgjestar. Arbeidsmiljøet er bra, og
sjukefråværet dette året er på 1%, medan det totale fråværet grunna permittering er på 9,5 %.
Dette året har det vore vanskeleg for husfolket å finne sin eigen retreat, men Anne-Karin fekk delteke
på ein digital retreat med veiledning på forsommaren. Vi har framleis stor nytte av arbeidsvegleiing
ved familievernkontoret på Otta.
Samarbeid med husfolket på Tomasgården gjev styrke og glede! Inspirasjonssamlinga på Lia i januar,
med gode samtalar med husfolket der, er svert viktig for oss. Tusen takk for fellesskap i denne tida,
og vi ynskjer lukke til på vegen vidare til våre kjære kollegaer som sluttar.

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.
Korona-pandemien har gjort at færre har teke sjansen på å stille som husfolk under retreatane.
Likevel er det 27 personar som har vore med som frivillige husfolk, og gjort det mogeleg med
retreat! Vi registrerer med takksemd at Gud sender nokre få nye inn i frivillig-husfolk-gruppa kvart år.
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 bollar og
anna bakst har funne vegen til frysaren. Det er ikkje mange som har vore med i kjellarprosjektet, men
vi erfarer at Gud sender hjelp akkurat når vi treng det! 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 og andakt. Dette er ei hjelp til å
stoppe opp, fokusere og lytte. På denne måten hjelper vi kvarandre til å vere vár for Jesu nærvær og
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leiing gjennom dagen. 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
Ein flott arv gjorde det mogleg å erstatte dei utslitne lenestolane på romma i Stillhetens hus, med
nye, gode stolar med skammel.
Sidan vi ikkje kunne ha retreat frå midt i mars til slutten av juni, vart det rom for å komme lenger
med renovering av kjellaren en planlagt. Her fekk vi hjelp av handtverkarar, i tillegg til ein solid
dugnadsinnsats. Resultatet vart nytt bad og bøttekott, heilrenovering av Martha (husfolkrommet i
kjellaren), og fornying av lager- og vaskerom. Ein spesiell takk til Tom Croese Høivold og Lise Hyldmo
for fantastisk dugnadsinnsats!
Det vart også lysna ein del i skogen både på Nord-Sandom og Sandom, noko som har gjev varme
både i peisen og i husa på Nord-Sandom.
På kontoret er arbeidet med å digitalisere og effektivisere arbeidet i gang.

2.6 Økonomi
Vi såg ganske mørkt på det når Norge vart stengt ned, og vi måtte gå til permitteringar. Men vi vart
overraska og overvelda over måten retreatvener over heile landet stillte opp og samla inn pengar via
facebook, gav mange store og små gåver, og gjorde at situasjonen ser lysare ut enn vi kunne håpe på!
Tusen takk til Bjørn Olav Hanssen og Misjonskirken ved Erik Andreassen for facebookaksjon som
samla inn totalt kr 485.190 til Lia Gard, Tomasgården og Sandom! Sandoms del vart kr 121.297,50.
Tusen Takk! Tusen takk også til Halia Invest AS for raus støtte med kr 100.000! Vi har motteke kr
54.895 frå K-stud, kr 76.048 i koronastøtte frå staten og kr 30.000 i utviklingsmidlar frå Lom
kommune. Takk og takk!
Året har gått med fantastiske 339 000 i overskot. Vi vert oss audmjuke og takksame! Ved årsslutt er
likviditeten svert god, og vi ser med forventning fram til kva Gud møter oss med i året som kjem.
Vedlikeholdsbehova er store, og vi lengtar etter å følgje arven etter Edin på vegen vidare i Gud
fotspor.

2.7 Framover
Satsingsområda for 2021:
• Fullføre påbegynte praktiske prosjekt, blant anna på tak og i kjellaren i Bakkehuset.
• Opplæring og medvandring inn i retreatarbeidet for våre to nye medarbeidarar.
• Digitalisering og effektivisering på kontoret.

3. Arbeidet på Tomasgården i 2020
3.1 Retreat og andre arrangement
2020 går inn i historiebøkene som et spesielt år, også på Tomasgården. 12. mars brøt
koronapandemien ut i landet og førte til avlysninger, permitteringer og etter hvert retreater med
redusert antall gjester. Med en meter avstand hadde vi mulighet til å ta inn maks 6-7 gjester (alt etter
hvor mange som var i husfolket). Kapellet rommet akkurat 10 personer (11 hvis et husfolk satt i
gangen), mens stua og spisesalen i Samlingshuet rommet maks 8 personer med en meters
mellomrom. Med dette fulgte en omorganisering, spesielt knyttet til måltider og smittevern;
husfolket, foruten retreatleder, kunne ikke lengre ta del i måltidene i spisesalen grunnet
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plassmangel, og vi måtte gå over til å servere den enkelte gjest. Rutiner med tanke på smittevern ble
utarbeidet, hvilket vi synes har fungert godt til tross for at det har lagt ytterligere press på
arbeidsmengde og oppgaver for husfolket. Gjester har gitt uttrykk for at de har kjent seg meget
trygge og godt ivaretatt med tanke på smittevern. Det er vi glade for!
Koronapandemien tatt i betraktning, hvor folk har «sittet på gjerdet», svenske og danske gjester ikke
har kunnet delta (det har i år også vært en håndfull danske gjester påmeldt til retreater), gjester har
måttet avbestille i siste liten ved symptomer og ved endringer av retningslinjer i gjeldende kommune
etc., så vil ikke antall oppmøtte gjester gi et reelt bilde av interesse og pågang til retreatene.
Følgende oppsummering over retreatåret tar derfor også utgangspunkt i den samlede interesse, altså
antall gjester som totalt har meldt seg på (m.a.o er avbestillingene tatt med i betraktingen).
Totalt ble syv retreater som var oppført på årets program avlyst grunnet Covid-19 situasjonen; tre i
mars-april og fire i november – desember («Arven etter Edin» som skulle holdes på Lia gård i
samarbeid med Lia, Sandom og Oslo Misjonskirken Betlehem er her medregnet). De to ignatianske
retreatene i vår (uke 19/20 og 22/23) ble omgjort til «retreat i hverdagen» med ti gjester påmeldt til
hver av dem! «Retreat i hverdagen» ble initiert av Ulla Käll, og viste seg å være et kjærkomment
arrangement for mange. Vi fikk tilbakemeldinger fra en god del av gjestene som uttrykte hvor godt
og livgivende disse dagene hadde blitt for dem, og hvordan erfaringen gav nye impulser til bønn og
tid med Gud i sin egen hverdag. Konseptet går ut på at den enkelte blir fulgt opp av åndelig veileder
gjennom daglige samtaler/åndelig veiledning på digitale medier/telefon, og gjennom mail hvor
daglige Jesusmediasjoner blir gitt ut. Samtalene tar utgangspunkt i hva som skjer under den
personlige bønnetiden som den enkelte pilgrim setter av gjennom dagene, samt gjennom
Bibeltekstene han/hun får å meditere over. Den enkelte bestemmer utover dette selv hvor aktive
eller stille dagene vil være. Ulla fikk med seg en åndelig veileder til for å kunne ta imot alle påmeldte.
Økonomisk sett ble det ikke de store gevinstene for Tomasgården, men tilbakemeldingen tatt i
betraktning, samt å få mulighet til å avholde retreatene (dog i en annen form), er gleden likevel stor!
En stor takk til Ulla for hennes gode idéer og engasjement for Tomasgården! Dette konsept har vi
fortsatt med i samarbeid med Ulla. Blant annet har vi på denne måten kunnet ha ni gjester (som
normalt) på de ignatianske retreatene også i høst, ved at tre av gjestene var med gjennom digitale
media. På denne måten kunne også gjester på den andre siden av grensen være med! ☺
3 retreater ble avlyst grunnet for få påmeldte; ignatiansk retreat i uke 9-10, «bønn og arbeid» retreat med mulighet for praktisk utfoldelse i uke 33, og «unge voksne» retreaten i uke 38, hvor kun
to gjester hadde meldt seg på til hver av retreatene. Grunnet ventelister på samtlige av de
ignatianske retreatene de to foregående år (4 ignatianske retreater i 2018 og i 2019), valgte vi å gå
for 5 ignatianske retreater dette året. Vi ble derfor først overrasket da kun to (!) gjester meldte seg
på den første ignatianske retreaten i uke 9-10, hvorav den ene meldte avbud. Ved nærmere
ettertanke er det likevel ikke så rart hvis vi tar i betraktning hvor sent på året vårt program ble lagt ut
(på tampen av 2019), da gjester behøver tid for å planlegge en ukes ignatianske retreat inn i sin
kalender. Vi så året før (2019) at få meldte seg på retreaten satt opp i august, like over
sommerferien. I tillegg endte det med at vedkommende som i føreste omgang hadde uttrykt ønske
om en retreat med praktisk utfoldelse og lovnad om å få med seg venner til nettopp en slik type
retreat, måtte melde avbud. Så da var det alt i alt ikke så rart at det ikke var flere påmeldinger til
denne retreat. Mer overraskende var det at retreat for unge voksne hadde så lav oppslutning da den
hadde venteliste i fjor og har hatt relativt god oppslutning også de foregående år. Denne retreat har
tidligere vært i uke 40, men ble dette året flyttet til uke 38. Det er usikkert om, og i eventuelt hvor
stor grad datoendringen og koronasituasjonen spilte inni denne sammenhengen.
Det har vært booket inn 3 grupper i år hvorav de 2 på vårparten avbestilte grunnet
koronapandemien, mens siste gruppe i høst ble halvert fra 10 til 5 påmeldte grunnet samme
pandemi.
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Til sammen ble det dette året avhold 12 retreater på Tomasgården (grupperetreaten medregnet og
«retreat i hverdagen» ekskludert). Temaretreatene i uke 7 («Møt meg nå som den jeg er» v/Ulla
Käll), uke 37 («Åndelig dømmekraft» v/Geir Otto Holmås) og uke 42 (Skjør stillhet» v/Jostein Ørum)
peker seg ut med henholdsvis 19, 20 og 21 gjester som totalt har vært påmeldt. Som «vanlig» har
også Ulla Käll sine retreater (temaretreat, musikkretreat og Taizé-retreat) vært fulle med ventelister.
De ignatianske retreatene (foruten den første i vinter) har det også vært relativt stor pågang til (15
har vært innom påmeldingslistene til hver av de to på vårparten og 17 til hver av de to i høst).
Foruten de nevnte avlyste retreater og «Stille dager i vinterferien» i uke 8, hvor det kun var 4 gjester
(2 meldte avbud), har det vært relativt god oppslutning i år til vanlige tause og delvis tause retreater
ledet av det faste husfolket, hvor 5 retreater har vært fulltegnet (koronastyle), og 3 av disse 5 har
hatt venteliste (sett bort fra avlysningene).
Totalt har vi tatt imot 102 gjester i 2020. Antall gjestedøgn (ekskludert husfolk/dugnad) var 303.
Gjennomsnittlig antall gjester pr. gjennomførte retreater og grupper var 6,9 gjester.
26 % var menn og 19 % var førstegangs-brukere. Det siste tallet er meget lavt sammenlignet med
tidligere år. Kanskje kommer dette av koronapandemien; at folk som ikke kjenner til stedet har latt
være å melde seg på i år, mens de som er kjente har valgt å komme?

3.2 Husfolket
Det har vært et spesielt og mangefasettert år på mange måter, og omveltingene har vært store
grunnet Covid-19 og mange skrifter i husfolksituasjonen.
Året startet godt med at hele gjengen (Irene, Ingunn og Therese) dro på inspirasjonshelg på Lia gård,
hvor temaet var psykisk helse v/Kjell Magne og Bjørg Bondevik. Intense, men fine dager med godt
fellesskap! Det er som alltid godt å møte «storfamilien» på Lia og spesielt få møte, snakke med og ha
arbeids – og sosialt fellesskap med gjengen på Sandom. Ingunn og Therese har også begge fått
deltatt på hver sin egenretreat i år; berikende og godt!
1. mars var Irene Pinås’ årsvikariat (i 40 %) for Linda Bookinge omme. Så utrolig takknemlige vi er for
det året vi har fått ha sammen med Irene og for hennes store arbeidsinnsats! Takken rettes også til
Kai, Irenes ektemann, som har stilt opp i stor stil som frivillig medarbeider dette året! Selv om Irenes
vikariat var over, har hun og Kai fortsatt å komme til gården og hjulpet til med frivillig arbeid spesielt
knyttet til uteområdet. Vi er SÅ takknemlige! Gleden var også stor da Nils Magnar Sture sa ja til å tre
inn i vikarierende stilling (40 %) for Linda fra mars – august!
Så gjorde pandemien sitt inntog 12. mars, og permitteringer ble snart et faktum. 19. mars ble alle tre
ansatte permittert og alle retreater ut april avlyst. Nils beholdt 10 % stilling for å se til stedet og
besvare mail. I slutten av april var Nils og Therese tilbake i vanlige gjenge (henholdsvis 40% og 80 %),
og 1. juni startet også Ingunn opp igjen i sine 60 %.
Planen var at Linda Bookinge (som bor i Sverige med sin familie) skulle starte opp i fast
husfolktjeneste i august etter fødselspermisjon, hvilket vi alle hadde gledet oss til. I samtale med
kommuneoverlegen ble det klart at det i praksis ikke ville la seg gjøre da hennes 40% stilling ville gå
med til testing og karantenetid (grunnet både medarbeidere og gjester i såkalt risikosone var
anbefalingen at hun måtte teste seg for korona hver gang hun kjørte over grensen). Men et lite barn
og familie hjemme, var det heller ikke mulig å bli over tid i Norge. Vi håpet i det lengste (ut
september) at koroanasituasjonen ville tillate at Linda kunne jobbe på Tomasgården, men håpet
innfridde ikke. Økonomi- og bemanningssituasjonen «tvang» frem en oppsigelse av Lindas
arbeidsforhold. Dette med et meget tungt hjerte. Selv om vi ikke fikk lange tiden sammen i praksis på
gården, så har bekjentskapet til Linda vært veldig godt (hun var også med oss på husfolkmøter
gjennom digitale media under koronatiden f.o.m august), og vi kommer til å savne henne.
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Oppsigelsestiden til Linda gikk ut ved utgangen av året. Nils sa ja til å fortsette i 20 % stilling ut året,
da det ble klart at Linda ikke fikk startet som planlagt i august grunnet Covid-19 situasjonen. Det har
vært helt nødvendig og så godt å ha Nils med i teamet denne perioden. Grunnet press på
bemanningssituasjonen økte både Nils og Therese sin stilling med 20 % fra september og ut året.
Therese meldte ved starten av året inn til styret at rollen som daglig leder og å bo «alene» på Kornsjø
gikk mot en slutt. Ingunn overtok familiegården på nyåret og så at også henne tid på Tomasgården
muligens «tvang» seg mot en ende. Stillingsprosentene til begge (1,4 årsverk totalt) ble lyst ut på
vårparten med påfølgende intervjurunder som førte til at Susanne Haldorsen ble ansatt i 60 % stilling
med oppstart 5. august. Ingunn valgte parallelt med dette å si opp sin stilling (60 %), og jobbet ut
august måned. Vi har savnet Ingunn stort her på gården, og er så takknemlig for den tiden vi har fått
ha sammen disse årene og alt hun har ført med seg og bidratt med! Samtidig gledet vi oss over
Susanne som overtok som ny kjøkkenansvarlig og ble boende i hybelen i husfolkhuset frem til jul. Så
ble det til at også Susanne avsluttet sin tjeneste som fast husfolk ved utgangen av året, men vil
fortsette som frivillig husfolk fremover. Tusen takk også til Susanne som bidro i stor stil på kjøkkenet,
med praktiske oppgaver og ikke minst nedskriving av kjøkkenrutiner disse månedene!
Stilling som daglig leder og retreatmedarbeider ble på ny utlyst i juni med svært gode resultater;
Remi Høidal takket ja til stillingen som daglig leder (med tiltredelse i den funksjon 1.1.2021) og som
husfolk i 40 % stilling 19.10 – 31.12. Våre hjerter gleder seg stort! Og utover høsten og vinteren ble
det også klart at ytterligere tre intervjukandidater takket ja til stilling som faste husfolk med
tiltredelse 11.1.21; Astrid Nåtedal Holmen (60 %), Jan Ivar Aasrum (40 %, uten lønn) og Torild
Dramstad (30 %). Halleluja! ☺ Vi gleder oss også over kjære Aud Gjerløw som fortsetter som
medarbeider og tar hånd om Stillhetens hus!
Arbeidsveiledning som vi de foregående år har hatt med Ånen Nøding, en kristen psykolog som bor i
nærområdet, har ikke kommet i gang igjen i år grunnet sykdom og Covid-19.
Felles husfolkdager med våre kolleger på Sandom ble i år gjort om til digitale arbeidsbolker som
fungerte overaskende godt! Det var dog kjærkomment å få anledning til å ta turen til Sandom i
september for å delta på styrehelg og ha sosialt samvær ansikt til ansikt ☺. Det var også godt å få ta
god avskjed med kjære Anna Magni Larsen, samt bli bedre kjent med nye husfolk på Sandom,
Elisabeth og Tobias Giese, og nytt styremedlem, Johannes Moxness.
Takken til Sandom, som også dette året har ivaretatt noe felles administrasjon for begge gårdene,
bl.a administrasjon og utbetaling av lønn/arbeidsgiveravgift/skatt, en del IT-arbeid m.m. er skyhøy.
Tusen hjertelig takk for fantastisk innsats og uvurderlig arbeidsavlasting!
2020 har også vært et jubileums år da Edin Løvås ville fylt 100 år. Ulike arrangement og markeringer
var planlagt gjennom året, hvorav mange av dem dessverre har måttet bli avlyst eller utsatt grunnet
koronasituasjonen. Men vi har likevel gledet oss ekstra over arven etter Edin dette året; gjennom
sommeren og høsten bugnet epletrærne som ble plantet til minne om ham som aldri før. Eplene var
så mange og store at man kunne ikke gå forbi uten å minnes Edin, glede oss over frukten av arbeidet
han startet, samt få en billedlig preken med på kjøpet ☺. En antologi ble også utgitt på vårparten
omhandlende veien han pekte på; å følge Jesus Kristus.
Sykefraværet totalt for året har vært på 4,4 %. Fraværet totalt (inkludert permitteringen i mars-april)
var på 13,5 %.

3.3 Frivillige husfolk og gode støttespillere
Omorganisering og nye rutiner knyttet til koronasituasjonen og smittevern har vært en ekstra
belastning for husfolket, spesielt det faste husfolket, men også frivillige. Omstillinger «over natten»
har vært mange dette året. Grensestengningen til Sverige satte en stopper for både faste og frivillige
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husfolk boende i Sveige. Når vi ser på oversikten over frivillige husfolk i fjor, ser vi at over 1/3 kom fra
Sverige (30/80). Vi syntes å se en oppsving med tanke på frivillige husfolk siste del av 2019 da flere
nye frivillige hadde kommet til og begynt å bli selvgående etter opplæring. Koronasituasjonen førte
naturlig nok også til en stor brems blant frivillige på den norske siden av grensen da tidene har vært
uforutsigbare og mange av dem har relativt høy alder/er i såkalt risikosone.
Det faktum at man i denne pandemitid ikke kan jobbe ved antydning til sykdomssymptom har også
vært en stressende faktor. Ved flere anledninger har vi i det faste husfolket kjent at symptomer fra
hals og luftveier har kommet snikende like i forkant av retreater, hvilket har gjort at vi har vært i
mangel på husfolk totalt sett for å holde retreat. Her har dog pågangsmotet både hos det faste
husfolk, og eksterne/frivillige medarbeidere som har hatt mulighet til å komme og redde situasjoner
vært stor; retreater som flere ganger dette året har hengt i en tynn tråd har likevel gått av stabelen
med en tanke om at det får briste eller bære (om enn en dag forsinkelse i oppstart av retreaten),
men jammen har det båret, til stor glede for både gjester og husfolk! Så skal det også sies at usikre
faktorer både gjeldene husfolkressurser og koronasituasjonen har ført til at retreater er blitt
besluttet å kanselleres, spesielt mot tampen av året da en ny smittebølge kom og gjorde seg
gjeldende spesielt også i Halden og nærliggende kommuner. Avgjørelser har ikke vært lette å ta i
disse tider. Dette spesielt med tanke på to meters regelen og sang, samt plassforholdene generelt på
Tomagården. Tett dialog med kommuneoverlegen har vært nødvendig og fint.
Gode ting har også kommet ut av endrede rutiner, som f.eks det å bli mer bevisst på hygiene og trygg
mat. Noen av rutinene oppleves også som enklere og tidsbesparende når man kommer inn i dem,
som å forberede matbrett til den enkelte gjest til frokost; oppvasken blir betydelig mindre og
opprydningen etter måltid går fortere (i tillegg til positive aspekt knyttet til hygiene med tanke på
pålegg bl. a).
Også i år har vi fått se og kjenne hvor enormt mye Tomaskretsen, den indre ringen av trofaste
støttespillere, forbedere og givere betyr for Tomasgården. Da det så som mørkest ut i mars og
permitteringer ikke var til å unngå, så opplevde vi en formidabel støtte for Tomasgården og
Sandomstiftelsen gjennom bønn, oppmuntringer, gode idéer og pengegaver, som har vi sent vil
glemme. Det har vært utrolig rørende og til så stor oppmuntring! Over 380 000 kroner kom inn i
gaver i løpet av våren, inkludert innsamlingsaksjonen på Facebook med Erik Andreassen og Bjørn
Olav Hansen i spissen (som totalt samlet inn en halv million fordelt på Sandomstiftelsen og Lia gård);
fantastisk!! Uten Tomaskretsen og øvrige støttespillere hadde ikke Tomasgården bestått. Tusen
hjertelig takk!! Og takk til Guds forsyn og trofasthet!!
I juni mottok vi den triste beskjed om at vår gode venn og trofaste frivillige husfolk, Tryggve Knudsen
døde etter kort tids sykdom, 78 år gammel. Et halvt år tidligere var han med som husfolk under
adventsretreat på gården. Vi var så glad i Tryggve, som er dypt savnet. Fred over hans gode minne.
17 frivillige har gjort en fantastisk verdifull jobb som husfolk på retreater og som sommervakter i år.
Det hadde ikke gått uten dere!
Til tross for Covid-19 ble det hele to dugnader også i år! I januar kom en herlig vennegjeng fra Oslo og
renoverte rommet «nåde» i Gamlehuset; vegger, gulv og tak. Det ble så fint, og ikke minst støvfritt!
☺ Og i april møttes vi fem stykker med en meters avstand og godt humør, og gjøv løs på to-do listen
over vår-rengjøringen både ute og inne ☺.
Sist, men på ingen måte minst, vil vi takke vår gode styreleder Roger Dahl og daglig leder på Sandom,
Anne – Karin Apalseth, som har vært spesielt sentrale sparrepartnere og støttespillere for oss dette
året. En stor takk rettes mot dem begge for deres tid, gode råd og støtte! Aslaug Espe og Geir Otto
Holmås, som har sittet i styret og i Tomasgårdens kontaktgruppe, har også vært til stor hjelp og
støtte, spesielt knyttet opp mot intervjuer og ansettelsesprosesser. Tusen takk!
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3.4 Forbønnstjeneste og tidebønnsliv
Også i år har det kommet inn en hel del bønneemner, både gjennom gjester, telefon, mail og brev.
Det er sterkt å få ta del i forbønnstjeneste. Mange vet om denne tjenesten og kjenner en trygghet for
at vi er der og bærer sammen med dem. Flere ringer eller mailer for å oppdatere hvordan det går,
kontakter oss ved bønnesvar og når det er ønskelig at vi fortsetter å be, samt når situasjoner
oppleves spesielt utfordrende. Flere har også jevnlig kontakt på telefon eller mail. Vi anser
forbønnstjenesten som en av våre viktigste oppgaver på Tomasgården.
Den faste tidebønnsrytmen også på dager uten retreat året gjennom er uvurderlig. Midt i all uvisshet,
oppgaver og tankekjør, som det ikke har skortet på i år, har det vært et privilegium å ha et sted hvor
vi kan komme sammen med Gud og hverandre og øse ut våre hjerter, bekymringer, spørsmål,
takksigelser og bønner til Ham!
Av og til blir kapellet også benyttet av enkeltpersoner som kommer og tilbringer noen timer der i
stillhet og bønn.

3.5 Praktiske prosjekter/satsingsområder
I januar fant vi tilfeldigvis ut, ved at flere takstein hadde sklidd ned, at kapelltaket var klart for
utskiftning og burde bli tatt før en ny vintersesong. Det samme gjaldt vindusfasaden pekende ned
mot vannet i Stillhetens hus. De store pengegavene som kom inn på vårparten førte til at vi fikk
fullført begge prosjektene i sommer. Total sum: 210 000 kr (128 000 + 82 000). Dette hadde vi på
nyåret ikke trodd var mulig, men der tok vi feil ☺. All ære til Gud!
Det «skriker» dog fortsatt både her og der med tanke på renovering. Deriblant etter nye
gulvtepper/gulvbelegg i kapellet, Stillhetens hus og Gamlehuset (minus det nyoppussede rommet
«Nåde»). Ny kledning av den nordlige ytterveggen, samt reparering av grunnmur og utvendige
vinduskarmer på Gamlehuset, nye vinduer og utvendige karmer i stuen i Samlinghuset (de vanlige,
doble vinduene har råte utvendig), kabel fra branntavlen i Stillhetens hus over til Samlingshuset, og
fiksing av sementtrappen utenfor Stillhetens hus er også prosjekter som står for tur. Trappen
smuldrer opp samt er ekstremt glatt på vinterstid; det er behov for varmekabler under overflaten
og/eller nytt belegg. Kapellet behøver et løft, og Gamlehuset - hvor skal man begynne… Det er et hus
med stort potensiale som virkelig roper etter å bli pusset opp også innvendig. Det er nok å ta av på
dette punkt! ☺

3.6 Økonomi
Som tidligere nevnt har vel pendelen sjeldent svingt så kraftig fra det ene til det andre ytterpunkt
som i år. Med avlyste retreater, maks 6-7 gjesteplasser og avmeldinger i tide og u-tide grunnet
koronasituasjonen, sier det seg selv at økonomien har hatt et meget sårbart utgangspunkt. Det var
ingen vei utenom permitteringer i mars. Da var saldoen på ca. 17.000. Så kom altså et utrolig
gavedryss, og vi endte i sommer med å inneha så mye på konto som vi mye mulig aldri har hatt
tidligere. Sett bort fra det som kommer inn fra faste givere, har vi i år mottatt godt over 500 000
kroner i gaveinntekter. Det var rørende å oppleve at minnegave i forbindelse med Tryggve Knudsens
bisettelse gikk til Tomasgården (som også er medregnet i overnevnte sum). Vi er dypt takknemlige!
Samtidig gikk store deler av pengegavene ut på nødvendige renoveringsprosjekter. I og med at Covid19 situasjonen fortsatte ut året og bemanningssituasjonen ble som den ble med grensestenging (og
at Linda ikke fikk jobbet i praksis), oppsigelsestider, sykdom og overlappinger som førte til ekstra
høye lønnsutgifter (lønnsutgifter har ligget på utbetaling for 2,8 årsverk storedelen av august desember, altså et årsverk mer enn normalt), så var saldoen tilbake til «normalen» med ca. 140 000
på konto ved årets slutt. At saldoen ikke var lavere er også takket være støtte fra staten gjennom
lotteri – og stiftelsestilsynet, som har innvilget søknad om kompensasjon fra krisepakke for
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frivillighets – og idrettssektoren som følge av Covid -19 utbruddet. Vi har mottatt kompensasjon på
til sammen kr. 159 117 i år (70 % av inntektsbortfallet.) Denne kompensasjonen har kommet utrolig
godt med, og har i aller høyeste grad vært bidragsytende til at Tomasgården har overlevd dette året.
Støtten fra Kristelig Studieforbund til retreatvirksomheten er også essensiell.

3.7 Framover
På grunn av Korona-situasjonen er det få som har meldt seg som frivillige husfolk til vårens retreater,
men gjennom at det faste husfolket tar en del av øktene ser vi at vi får dekt opp det aller meste. Det
ble gjort en innsamling i forbindelse med juleutgaven av Tomasnytt, til bl.a å kjøpe nye tepper i
kapellet og Stillhetens hus. Men også for å gjøre kontoret i Gamlehuset litt triveligere. Det kom inn
ca. 52.000,-. I løpet av februar begynner vi å male vegger og tak på kontoret. Det som også må gjøres
i løpet av dette året er å kle om Gamlehuset og etterisolere. Når Korona-pandemien legger seg,
forhåpentligvis i løpet av våren/sommeren, vil vi trolig komme tilbake til mer normal drift. Da vil vi se
på muligheter for å gjøre plass til to ekstra gjester, og på den måten øke kapasiteten fra ni til elleve
gjester. Det er en stor utfordring i å bytte ut hele husfolkgruppa på kort tid. Vi trenger mye nåde og
anbefaler oss selv til deres forbønner. Vi legger året og framtiden i Guds barmhjertige hender.

4. Styrets arbeid gjennom året
4.1 Styrets sammensetning
Styret har i rapportåret bestått av Lise Hyldemo (til årsmøtet 6. september), Johannes Moxnes (fra
årsmøtet 6. september), Aslaug Espe, Geir Otto Holmås og Roger Dahl (styreleder). Randi Andresen
har vært vara til styret og overtok Holmås plass fra 14. oktober da han etter eget ønske trakk seg ut
av styret.
Husfolkets representanter til styret har vært Anne-Karin Apalseth (Sandom) og Therese Johansen
(Tomasgården) med og Astrid Breivold (Sandom). Ingunn Skjelfoss (Tomasgården) til 31.08. som vara.
Styret har vært representert i kontaktgruppa for Sandom med Randi Andresen, Lise Hyldmo og
Johannes Moxness.
Styret har vært representert i kontaktgruppa for Tomasgården med Aslaug Espe og Geir Otto Holmås
Ved utgangen av 2020 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 fire styremøter i 2020. Sakslistene teller23 ulike saker.
Hvert år legger styret ett møte til ett av stedene og styret var i september 2020 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 være med å takke av Anna Magni Larsen som fast
husfolk og ønske Elisabeth og Tobias Giese velkommen som husfolk på Sandom.
I årsmøtet 2919 ble det reist spørsmål om bruk av Enneagrammet og kurs rundt dette på Sandom.
Styret har hatt inngående drøftinger om dette og er delt i syn på bruk av enneagrammet og utfordret
husfolkgruppa på Sandom til å utrede spørsmålet nærmere før program for 2022 skal settes. Det ble
gitt en orientering om status i årsmøtet 2020.
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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. Viktig sak har vært rekruttering av nye husfolk på
Tomasgården, der Remi Høidahl sent på høsten ble ansatt som ny daglig leder, og en tett opp mot
avslutning av året landet avtaler med ytterligere tre medarbeidere, som begynte sin tjeneste i januar
2021. Therese Johansen avsluttet sluttet som daglig leder ved utgangen av desember, En stor takk til
Therese for hennes innsats som leder på Tomasgården.
I år har det dessverre blitt slik at Korona-pandemien har blitt en viktig sak også for styret. Pandemien
har påvirket arbeidet på mange måter. Husfolkene har vært permittert over en periode på våren. Et
utrolig økonomisk håndslag fra nettverket vårt betydde mye i en vanskelig periode, også for å
tilbakekalle permisjoner. Gjennom året har pandemien betydd restriksjoner, redusert gjestekapasitet
og betydelig merarbeid i forbindelse med smittevern.

4.3 Økonomi
Bjørge Aas er stiftelsens regnskapsfører på frivillig basis.
Revisorgruppen Akershus AS har revidert våre regnskaper for 2020
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 2020. Takk til det faste husfolket, frivillig husfolk,
dugnadsarbeidere, givere og forbedre. Tusen takk til dere alle.

22. mars 2021

Roger Dahl/s

Aslaug Espe/s

Randi Andresen/s

Johannes Moxness/s

Remi Høidahl/s

Anne Karin Apalseth/s
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Retreatvirksomheten i
nøkkeltall

Tomasgården

Sandom

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

22

23

23

14

22

22

24

19

Antall retreatgjester (inkl. grupper)

190

190

189

102

186

189

201

158

Gjestedøgn totalt (eksklusiv
husfolk/dugnad)

689

747

723

303

854

876

873

767

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

8,6

8,6

8,2

6,9

8,5

8,6

8,4

8,3

32%
46%

26%
38%

28%
40%

26%
19%

25%
28%

27%
37%

31%
29%

30%
43%

Antall husfolk
Husfolkdøgn/dugnadsdøgn

22
217

27
194

31
203

17
219

36
306

34
368

32
288

27
306

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

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

515
46%

506
42%

564
43%

334
24%

628
42%

715
41%

710
48%

664
32%

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

575
51%

582
49%

624
48%

850
60%

705
47%

846
49%

579
39%

1136
55%

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

259

247

262

264

339

396

337

415

45%

42%

42%

31%

48%

47%

58%

36%

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

316
55%

335
58%

362
58%

586
69%

366
52%

450
53%

242
42%

721
64%

Årets resultat

206

101

-16

64

280

191

-93

339

Gjeldsbelastning
------- ” ----------- i % av
totalkapital

432
26%

406
27%

305
22%

183
13%

106
5%

110
5%

107
4%

15
1%

Fond: Øremerkede gaver og
kompetanseutv.

118

118

118

10

208

369

380

215

Antall retreater (inkl. grupper)

(beløp i 1000 kr. der ikke annet
er angitt)
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SAK 4 VALG
Valgkomiteens innstilling foreligger ikke ved utsending av sakspapirer!
Valgkomiteen består av Sven Giljebrekke og Anna Magni Larsen.

a) Valg av to styremedlemmer
På valg:
Aslaug Espe
Ledig plass etter Geir Otto Holås
Styremedlemmer velges for to år.
Valgkomiteens innstilling:

b) Valg av ett varamedlem
På valg:
Randi Andresen
Varamedlem velges for ett år.
Valgkomiteens innstilling:

c) Medlemmer til valgkomiteen
Årsmøtet skal velge valgkomité etter forslag fra styret.
Antall medlemmer eller funksjonsperiode er ikke fastsatt. Styret har tilstrebet at ikke alle
medlemmer skiftes ut på en gang. Valgkomiteen har bestått av 2-4 medlemmer.
Styrets innstilling: Styret gis fullmakt til å oppnevne valgkomité

d) Valg av revisor
Revisjonsfirmaet Revisorgruppen Akershus AS på Ski har i flere år revidert våre regnskaper.
Styrets innstilling:
Revisjonsfirmaet Revisorgruppen Akershus AS velges som Sandomstiftelsens revisor.
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