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ÅRSMØTE I  
SANDOMSTIFTELSEN 

 
 
 

Det innkalles med dette til årsmøte i Sandomstiftelsen 
i Filadelfia, Sarpsborg 

24. april 2022 
 

Kl 11.00 Gudstjeneste 
Årsmøte etter gudstjeneste og kirkekaffe. 

 

Det blir også i år mulig å delta digitalt på årsmøtet. Påmelding til 
digital deltagelse sendes til retreat@sandom.no innen 22. april. 

Møtelenke blir tilsendt dagen før. 
 

Lier, 24. mars 2022 
Roger Dahl 
Styreleder 
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1. Innledning 
Sandomstiftelsen 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 31.12.2021 er det 108 medlemmer 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 2021 var dette beløpet 750 kroner. Kontakt Sandom Retreatsenter for 
mer informasjon og registrering. 

2. Arbeidet på Sandom i 2021 
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. 

 

2.1 Retreat og andre arrangement 
Dette året fann vi fram ein tidlegare meditasjons-serie, arbeidde med den og landa på årstemaet: 
«På vandring - i indre og ytre landskap». 
Vi kan vandre både raskt og sakte. Nokre gonger legg vi merke til ting undervegs, stopper opp og let 
oss fascinere – og oppdagar meir av kva Gud ønsker å fortelje oss. Som på ein av fjellvandringane i 
sommar der vi starta i tåke som var tjukk som graut. Og midt i alt var der ei aning av lys. Vi la merke 
til at det var tungt å gå. Vi la merke til at lyset og utsikta skifta. Vi la merke til tåka som kom og gjekk 
og aldri var langt unna. Ved å stoppe opp og undre oss, ser vi kanskje parallellar til dei indre 
vandringane vi går. - Og kanskje får vi legge merke til Guds spor i liva våre.  

Korona-situasjonen har sett sitt preg på dette året òg. Vi har brukt litervis av sprit og hundrevis av 
munnbind, - og stilla senka seg med munnbind i bilane til/frå fjelltur. Uvisse og korona har ført til 
ekstra mykje av- og påmeldingar rett før retreatstart. Svingingane i smittesituasjonen og 
vurderingane av kor tid vi kunne/ikkje kunne ha retreat har vore krevjande. Totalt har vi kansellert 9 
retreatar og gjennomført 15 retreatar på Sandom. Med færre plassar på kvar retreat, vart det 30 % 
færre gjestar samanlikna med eit normalår. I snitt var det 8 (av 9* moglege) gjestar pr gjennomførte 
retreatar.      * = vi kunne ha 9 kohortar, og hadde plass til 2 ekstra gjestar om det var ektepar el.l. 

Denne tida gav oss eit ekstra puff til å jobbe fram ein digital variant av retreat. Med kreativitet og iver 
vart to av dei korona-avlyste retreatane omgjort til digitale retreatar. Felles gudsteneste og 
kveldsbøn, Jesus-meditasjon og lyttegruppe. Erfaringane og tilbakemeldingane var så bra at framover 
finn du digital retreat som ein del av årsprogrammet! Eit ekstra retreat-tilbod når ein ikkje kan reise 
heimanfrå, men ynskjer seg ein retreat. 

Mykje var «nesten normalt», gode retreatar der gjestane får legge merke til Jesus Kristi nærvær i liva 
sine. Det har blitt tydlegare for mange at Gud er kommunikativ og handlande, og at vi er invitert til å 
vandre saman med han i ytre og indre landskap!  
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Mykje er blitt avlyst dette året, deriblant vår felles inspirasjons-samling på Lia Gård i januar. Vi gledde 
oss over at «Arven etter Edin»-retreaten i samarbeid Lia Gård og Misjonskirken, endeleg kunne 
gjennomførast i november. Kanskje grunnlag for vidare samarbeidsprosjekt? 
 

2.2 Husfolket 
Det kom inn nok gåver på Våraksjonen til at vi hadde midlar til lønn og slapp å permittere. Dermed 
kunne vi jobbe med ulike prosjekt i dei korona-stengte periodane. Steinar har hatt redusert stilling 
dette året, og jobba i 30%. Tobias har store delar av året hatt 100% grunna vikariat og prosjektstilling. 
Elles er stillingane uendra med Anne-Karin i 100%, Astrid og Elisabeth i 60% kvar. 

Året har vore prega av opplæring og innføring i mange sider ved retreatarbeidet og veldig vekslande 
arbeidsforhold. På kontoret er nytt rekneskaps-program og kundedatabase teke i bruk, og 
opplæringa starta. Alt dette kan verke overveldande for både gamle og nye. Sjukefråværet har vore 
større enn vanleg 6,3 %, men arbeidsmiljøet er bra. Gruppe-arbeidsvegleiing ved familievernkontoret 
på Otta er viktig for oss.  

Det er eit mål at alle i husfolket skal ha eigen retreat kvart år. Alle har fått gjennomført det i år,  
inkludert ein 30-dagers-retreat for Anne-Karin. I tillegg har Elisabeth og Tobias hatt stor glede av 
Enneagram-kurs i retreatramme her på huset. 

Vi er takksame for våre nye kollegaer på Tomasgården. Det var spesielt flott å kunne møtast fysisk til 
felles husfolkdagar på Johannesgården. Vi ser fram til vidare samarbeid! 

2.3. Friviljuge husfolk og gode støttespelarar 
Dugnadsånd og praktisk kjærleik har på ymse vis har alltid prega retreatarbeidet. Som i haust når ein 
retreat vart avlyst, så kom eit husfolk likevel og gjorde ein flott jobb ute med plantar og busker. Om 
det ikkje er så mange som stiller på dugnad, så er dei i alle fall gull verdt dei som bakar, vaskar og 
pakkar brev! Innimellom dukkar det også opp gode gåver: bøttevis med solbær, plommer, eple, 
tyttebær, og store sekkar med poteter, og film og lydutstyr til digitale møter og retreatar. Tusen, 
tusen takk! 

Korona-pandemien har gjort at færre har teke sjansen på å stille som husfolk. Vi registrerer med 
takksemd at Gud sender nokre få nye frivillige husfolk kvart år. Likevel krympar gruppa av frivillige 
rundt Sandom, så vi arbeider og ber om fleire! Vi får stadig tilbakemelding om at det er så flott at 
heile husfolk-gruppa er med i kapellet, på måltid og lyttegrupper. 

Vi er takknemlege for dyktige personar i styret og kontaktgruppa for Sandom, som gjennom året har 
bidrege med støtte, utfordringar og gode innspel. 

2.4 Forbønsteneste og tidebønsliv 
I periodar med heimekontor og sjukmeldingar har digitale morgon- og middagsbøner halde 
fellesskapet vårt oppe. Og vi set ekstra pris på å kunne møtast og be i same rom når det er mogleg. 
Forbønstenesta vert flittig brukt, og er ei meiningsfull del av livet som retreatarbeidar. Når vi ber for 
DIR, bøne- og gjevartenesta rundt Sandom, vert vi inspirert, audmjuke og takksame! Takk til alle dykk 
som er med og ber om Guds vilje for Sandom. Ved utgangen av året er det 198 personar som får 
tilsendt DIR-brev 8 gonger i året. 
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2.5 Praktiske prosjekt 
I år hadde vi som mål å få fullført nokre praktiske prosjekt som var nesten ferdige.  Det har resultert i: 
· Nye vindauge med myggnetting i husfolkavdelinga, så no er der godkjent rømmingsveg. 
· Takhellene på Veslestugu er kome på plass att, samt takstige og feie-plattform. 
· Tetting av kjøkkentaket, og det er klargjort for nytt golvbelegg i Bakkehus-kjellaren. 
I tillegg dukkar det alltid opp utfordringar, som når det viste seg at kloakkrøyra i Stillhetens Hus ikkje 
lenger klarte å ta unna dusj-vatnet når alle kom heim frå fjelltur. Her må det nye rør til før neste 
sommar. Det vert teke i samband med grotteposjektet: Det har lenge lege ein draum om 
grotte/leserom i møkkakjellaren. Og det kom ein tanke om at kanskje det kunne vere passe 30-års-
jubileumstakk. Tanken slo rot, og etter kvart kom prosjektgruppe på plass, og markisolasjon og 
isolasjon av yttervegg vart gjort medan det var mildvêr. 
 

2.6 Økonomi 
Pandemien, med avlyste retreatar, sette også i år sitt preg på økonomien. Vel kr 203.000 gjennom 
våraksjonen gjorde at vi unngjekk permitteringer i tida der vi måtte avlyse mange retreatar! Den 
Indre Ringen står for fantastiske 49% av gaveinntektene! Det er fantastisk å merke støtta gjennom 
heile året frå alle som er glade i Sandom og retreatarbeidet! Det gjer oss audmjuke og takksame! 
Retreatinntektene dette året vart låge, men kr 123.000 frå statens kompensasjonsordning og ekstra 
støtte frå K-stud gjer at vi likevel kan avslutte dette året i balanse. 

2.7 Framover 
Vi ser framover og kjenner på takksemd for at vi får stå i dette meiningsfulle arbeidet, så TAKK vil 
vere overskrifta for 2022. 

Konkret vil vi prioritere: 
• Praktisk: Grotteprosjekt i Stillhetens Hus og kjellaren i Bakkehuset. 
• Retreatane: Innhald og årsprogram 2023 ferdig til publisering før sommaren 2022. 
• Personal: Justere arbeidsfordeling. Innarbeide (nye) rutiner, bl.a. på kontoret. Fellesskap. 30 års-
jubileum for Steinar og Anne-Karin på Sandom. 

3. Arbeidet på Tomasgården i 2021  

3.1 Retreat og andre arrangement  
I 2021 fikk vi ikke gjennomført alle planlagte retreater pga. Korona. På kort varsel, bare to dager, 
kastet vi oss rundt og planla for en 10-dagers Ignatiansk retreat med start 28.mai. Deretter har vi 
gjennomført alle retreater unntatt av høstens første Ignatianske retreat og nyttårsretreaten. Til 
den Ignatianske retreaten tidlig i august var det for få som var påmeldt. Nyttårsretreaten var også 
få gjester, strengere Koronatiltak, men den utløsende faktoren til at vi avlyste var at vi manglet 
husfolk. 

Vi gjennomførte 13 retreater samt tok imot to grupper. Hyggelig i år var at vi sammen med Oase 
gjennomførte en retreat for prester i Den norske kirke. 

Høstens retreater har vært for det meste fulle. Pga. koronarestriksjonene har «full» variert mellom 
å være syv og ni deltagere. 
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Totalt har vi tar imot 114 gjester. Antall gjestedøgn var 381. Gjennomsnittlig antall gjester pr 
gjennomført retreat og grupper var 7,6. Med tanke på Koronarestriksjoner og at vi gjennomførte 
retreater midt i en pandemi, er dette positive tall og ta med seg. 

I statistikken over “Retreatvirksomheten i nøkkeltall er det et par opplysninger som mangler; andel 
menn og kvinner og husfolkdøgn. Det har jeg ikke lykkes få frem da jeg ikke har tilgjenglig 
bakgrunnstallene. 

3.2 Husfolket 
2021 var preget av at en helt ny stab av husfolk tok plass på Tomasgården og at vi opplevde en 
stor gjennomstrømming av husfolk. 

I januar tiltrådte følgende nye husfolk:  
Astrid Nåtedal Holmen i en 60 % stilling 
Torild Dramstad i en 30% stilling 
Jan Ivar Aasrum i en 40% stilling som frivillig ansatt. 

I februar ble alle berørt av permitteringer, unntatt Jan Ivar som ikke var ansatt på lønn. Det ble en 
krevende og vanskelig start for oss alle. Torild Dramstad sa opp sin stilling allerede for sommeren, 
med bare én opplevelse av retreat. Dette pga. personlige grunner. Jan Ivar sa også opp sin 
ansettelse på slutten av året og arbeidet frem til 15. januar 2022. 

I oktober ble Margrethe Lo Holdhus ansatt i en 30% stilling med spesielt ansvar for kjøkken og 
frivillige husfolk. 

Aud Gjerløw har jobbet på timebasis med å ta hånd om rengjøring og klargjøring av Stillhetens hus 
til retreater. Vi er meget takknemlig for hennes bidrag. 

Arbeidsveiledning: 

I løpet av høsten fikk vi også på plass en ordning for arbeidsveiledning for både daglig leder og for 
husfolket. Vår arbeidsveileder heter Øyvind Helliesen. Han er metodistprest og arbeider nå også 
som sykehusprest ved Kalnes sykehus. Han traff husfolket for første gang i desember. Dette var en 
meget positiv og god opplevelse. Vi gleder oss til fortsettelsen. 

3.3 Frivillige husfolk og gode støttespillere 
Dette året har 15 ulike personer hjulpet til som frivillig husfolk på retreater, sommervakter og 
dugnad. 

Vi har arbeidet en del med å få nye frivillige husfolk til Tomasgården. Noen nye har kommet, samt 
at flere som ikke har vært frivillige på noen år har hørt av seg og vil hjelpe til fremover. Det setter 
vi stor pris på. 

Jeg vil spesielt trekke frem Kai og Irene som har hjulpet til med uteområdene under året. De har 
trofast klipt plenen, både på Tomasgården og rundt Husfolkhuset i Fagerliveien 6.  

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 
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undrer oss og jubler over hvordan Gud opererer og holder gården oppe gjennom Sin kropp. Vi står 
ikke alene!  

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 
En viktig oppgave på Tomasgården er forbønnstjenesten. Mange gjester har lagt igjen 
bønneemner, og flere har jevnlig kontakt med oss på telefon eller på mail. Det er verdifullt! Selv 
om det i løpet av våren ikke ble arrangert retreater og husfolket ikke kunne samles pga. 
permitteringer ble bønnetjenesten trofast holdt fast ved og det ble bønnestunder på morgenen og 
ved lunsjtid.  

Den faste tidebønnsrytmen også på dager uten retreat året gjennom er helt uvurderlig, og er en 
kontinuerlig kilde av liv og kraft i tjenesten. 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/satsningsområder 
I løpet av våren ble kapellet pusset opp på innsiden. Veggene ble hvitlasert og nytt teppe ble lagt. 
Kapellet fremstår i dag mye lysere. Flere gjester har uttrykt glede over dette. Dessuten ble også 
kontoret malt og nytt teppe ble lagt også der. Dessuten ble det kjøpt inn nye kontormøbler. 

3.6 Økonomi 
I løpet av året har vi på nytt fått se hvordan våre venner i Tomaskretsen trår til når det behøves. I 
slutten av sommeren var likviditeten meget anstrengt og på kontoen var det bare 14.000,-. Etter at 
TK-brevet gikk ut etter sommeren strømmet det inn med penger og i løpet av kort tid kommet inn 
over 60.000,-. 

Saldo på konto ved årsskifte var 114.000,- 

Ved hjelp av blant annet oppsparte felles-midler for Sandomstiftelsen vedtok styret å nedbetale 
gjelden på ca. 158.000,-. Dette gjør at Tomasgården sparer avdrags- og rentekostnader på 37.000,- 
pr år.  

I løpet av året fikk Tomasgården Koronastøtte på 147,000,-. Dette var med å bidra til at regnskapet 
kunne gjøres opp omtrent i balanse. 

3.7 Framover 
I løpet av året som kommer ønsker vi å arbeide med kompetanseutvikling av husfolket når det 
gjelder retreatledelse og åndelig veiledning. Vi ønsker også å knytte kontakt med kirkesamfunn, 
kirker og menigheter, spesielt på Østlandet, med fokus på Borg, Oslo og Tunsberg og undersøke 
muligheten for å legge til rette for regelmessige og planlagte årlige retreater. 

4. Styrets arbeid gjennom året 

4.1 Styrets sammensetning 
Styret har i rapportåret bestått av Johannes Moxness, Aslaug Espe, Randi Andresen (til årsmøtet 26. 
april 2020), Ingvar Nevland (fra 26. april) og Roger Dahl (styreleder). Randi Andresen har vært vara til 
styret, men møtte i ledig styreplass til 26. April. Etter årsmøtet har Kjersti Gulli Petersen vært 
vararepresentant. 

Husfolkets representanter til styret har vært Anne-Karin Apalseth (Sandom) og Remi Høidahl 
(Tomasgården) med Tobias Giese (Sandom) og Astrid Nåtedal Holmen (Tomasgården) som vara. 
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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, Ingvar Nevland og 
Kjersti Gulli Petersen. 

Ved utgangen av 2021 har styret 33 % kvinner og 67 % 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 sju styremøter i 2021. Sakslistene teller 31 ulike saker. 

Dessverre fikk vi i 2021 ikke anledning å ha styrehelg på et av stedene da disse ble i miste laget for å 
samle styre og husfolk mens pandemien satte krav til avstand m.m. Styre og husfolk møttes i stedet 
på Slora leirsted i Ski da dette var mulighetsrommet som åpnes seg i et pandemirammet land. 

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 og rapportert om status i 2021. Styret fikk oversendt 
husfolkets betenkning i 2021 og konkluderte etter det med at en ikke ønsker å stanse Sandoms bruk 
av Enneagrammet i programmet. Men styret ba om at det i informasjonsarbeidet er tydelighet rundt 
rammene for bruk av Enneagrammet i retreatsammenheng. 

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. Viktige saker i 2021 har vært å sikre at ny 
husfolkgruppe på Tomasgården finner sin form og igangsetting av arbeid med grotteprosjektet på 
Sandom. Styret har også fulgt med i arbeidet med etablering av nye løsninger for gaveregistrering, 
regnskap og gjestehåndtering, og er takknemlig for stor innsats for å få disse prosjektene i land. 

Også i 2021 har Korona-pandemien preget arbeidet. Pandemien har påvirket arbeidet på mange 
måter. Husfolkene på Tomasgården har vært permittert over en periode på våren. Også i år har 
kompensasjonsordningene hatt betydning for muligheten til å drive. Gjennom store deler av 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 2021 

Det er faste givere som gjør driften på Sandom og Tomasgården mulig. Vi er dypt takknemlig for alle 
som slutter opp om Tomasgården og Sandom med sine gaver i løpet av året.  På grunn av pandemien 
har en i 2021 avlyst en rekke retreater og smittevernskravene har i tillegg lagt begrensninger på 
antall gjester en kan ha samtidig. Det har hatt stor betydning for retreatinntektene. Dessverre førte 
det til så anstrengt likviditet for Tomasgårdens del at personalet ble permittert for en periode. 
Heldigvis har kompensasjonsordningene tilknyttet koronapandemien gitt god uttelling, slik at 
regnskapene kan gjøres opp i balanse. 
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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.  

En stor takk for innsats og vilje til medansvar i 2021. Tusen takk til det faste husfolket, frivillig husfolk, 
dugnadsarbeidere, givere og forbedre. Tusen takk til dere alle. 

 

24. mars 2022 

 

 

Roger Dahl/s    Aslaug Espe/s    Ingvar Nevland/s 

 

Johannes Moxness/s   Remi Høidahl/s    Anne Karin Apalseth/s 
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Retreatvirksomheten i 
nøkkeltall 

Tomasgården Sandom 

         
 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

         
Antall retreater (inkl. grupper)  23 23 14 15 22 24 19 15+2 

Antall retreater korona-avlyst    9    7 
Antall retreatgjester (inkl. grupper) 190 189 102 114 189 201 158 133 
         
Gjestedøgn totalt (eksklusiv 
husfolk/dugnad) 

747 723 303 381 876 873 767 531 

         
Gjester pr. gjennomførte 
retreater 

8,6 8,2 6,9 7,6 8,6 8,4 8,3 7,9 

%-andel menn  26% 28% 26% --- 27% 31% 30% 30% 
%-andel førstegangsbrukere 38% 40% 19% --- 37% 29% 43% 28% 
         
Antall frivillige husfolk/retr.l. 27 31 17 15 34 32 27 27 
Husfolkdøgn/dugnadsdøgn 194 203 219 --- 368 288 306 188 
         
 
(beløp i 1000 kr. der ikke annet 
er angitt) 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

         
Retreatinntekter 506 564 334 417 715 710 664 546 
------- ” -----------  i % av total 
inntekt 

42% 43% 24% 36% 41% 48% 32% 32% 

         
Gaveinntekter 582 624 850 571 846 579 1136 859 
------- ” -----------  i % av total 
inntekt 

49% 48% 60% 49% 49% 39% 55% 50% 

         
Gaver fra Tomaskretsen / Den 
Indre Ringen 

247 262 264 370 396 337 415 421 

------- ” -----------  i % av gavene 42% 42% 31% 65% 47% 58% 36% 49% 
         
Andre gaver 335 362 586 201 450 242 721 438 
------- ” -----------  i % av gavene 58% 58% 69% 35% 53% 42% 64% 51% 
         
Årets resultat 101 -16 64 11 191 -93 339 10 
         
Gjeldsbelastning 406 305 183 86 110 107 15 81 
------- ” -----------  i % av 
totalkapital 

27% 22% 13% 7% 5% 4% 1% 3% 

         
Fond: Øremerkede gaver og 
kompetanseutv. 

118 118 10 10 369 380 215 167 
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SAK 4 VALG 
 

Valgkomiteen består av Therese Bergøy Johansen og Anna Magni Larsen. 
 

a) Valg av styremedlemmer 
Styremedlemmer velges for to år. 
 
På valg: Johannes Moxness 
Valgkomiteens innstilling: Johannes Moxness 
 
Suppleringsvalg etter Ingvar Nevland for ett år. 
Valgkomiteens innstilling: Vegard Holm 

 

b) Valg av styreleder 
Styreleder velges for to år. 
 
På valg: Roger Dahl 
Valgkomiteens innstilling: Roger Dahl 

c) Valg av ett varamedlem 
Varamedlem velges for ett år. 
 
På valg: Kjersti Gulli Petersen  
Valgkomiteens innstilling: Kjersti Gulli Petersen 
                                               Sven Giljebrekke 
 

d) 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 
 

e) 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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Presentasjon av styrekandidatene 
 
Johannes Moxness: 
Er gift med Hanne Moxness, og sammen har vi Eirin (født 2012). Vi bor i Trondheim. Til daglig jobber jeg som 
regionleder og senior IT-konsulent i Garnes Data. Når vi ikke er på jobb setter vi veldig stor pris på være ut i 
naturen. 

For noen år siden ble vi utfordret på at det å være frivillig husfolk på Sandom under retreat med lange fjellturer 
kunne være noe for oss. Vi dro derfor på retreat som gjester på Sandom for å bli kjent med hva retreat kunne 
være. Vi tenkte det var fornuftig før vi vurderte om vi ønsket å være frivillig husfolk. Nå etter noen runder som 
frivillig husfolk på Sandom under retreat med lange fjellturer er jeg blitt svært glad i Sandom, og trives godt i 
rammene som retreat gir. Opplever at retreat gir ro, avkobling og samtidig konsentrasjon om mitt forhold til 
Gud.  

Vi trives også godt som gjester på familieretreat på Lia i vinterferien, det er trygghet og glede i gjenkjennelsen 
av retreatrammen. Har vært med i styret de to siste årene. 

Vegard Holm: 
Er gift med Berit Skraastad og har to små barn og bor i Oslo. Er nå lektor på NLA høgskolen i Oslo..  
Retreat har betydd mye for meg. Vært en del på Bjärka Säby, men og en gang på Sandom. I sommer var vi på 
familieretreat på Lia gård, og det var en god opplevelse. Jeg har også gjennomført en 30-dagers retreat på St 
Beuno's i Wales, og det var en sterk opplevelse og viktig erfaring for meg. Jeg har i perioder også gått i åndelig 
veiledning, lest forholdsvis mye om retreat og har latt meg inspirere av Peter Halldorf, Magnus Malm, Henri 
Nouwen, Edin Løvås, Wilfred Stinissen m.fl.   
I 2015 startet jeg på en doktorgrad i praktisk teologi der jeg også har jobbet med retreat som tema. Jeg har 
intervjuet innsatte i Halden Fengsel som har gjennomført 21-dagers Ignatiansk retreat og analysert deres 
erfaringer. Jeg er i avslutningsfasen av dette prosjektet  
Jeg er medlem av Den Norske kirke, men vi går i Oslo Misjonskirke på Abildsø. Jeg vil si jeg er ganske 
tverrkirkelig anlagt etter mange år i KRIK. Jeg var engasjert i KRIK fra jeg var 16 år og har vært aktiv i 
styrearbeid, komitearbeid og som ansatt. Jeg var daglig leder i KRIK fra 2004-2012. 

Roger Dahl: 
Er gift med Inger-Lise-Dahl og har tre voksne barn. Bor i Lier. Er informasjonsleder i Det Norske Baptistsamfunn 
og har vært tilknyttet flere menigheter som pastor.  Ble opprinnelig valgt inn i styret for å styrke 
informasjonskompetansen der.  

Har vært med i styret siden 2014 og leder fra 2016, vært med som husfolk en rekke ganger og lærer stadig noe 
nytt om retreatarbeidet.  

Kjersti Gulli Petersen: 
Bor for tida i Halden og er pastor i Halden frikirke. Jeg hørte tidlig om retreat, men møtte retreatarbeidet for 
alvor gjennom gode venner da jeg flyttet til Stavanger i 1990. Etter det har det blitt mange retreater på Sandom 
og en del på St Beuno's i Wales, men også på Tomasgården og Johannesgården. 

For meg er Sandom «mitt andre hjem» og bønnetjenesten på Sandom har betydd mye i mitt liv og i mine 
relasjoner. Jeg tilhører også gjengen med husfolk og retreatledere der. 

Jeg har vært vara i styret i en periode nå, og har tidligere hatt en periode som styremedlem. 

Sven Giljebrekke: 
Bor i Ål og er gift med Elin Margaret Giljebrekke og har barn og barnebarn.  
Er pensjonert prest i Den norske kirke. Var med å starte Tomasgården og ledet arbeidet der i mange år. Har 
siden vært med i styret og er fremdeles med i kontaktgruppa for Tomasgården og stiller og som retreatleder 
ved behov.  

 


