
Referat Årsmøte for menigheten i Filadelfia 5. juni 2018 
 
Dagsorden 

• Meldinger 
• Godkjennelse av årsregnskap og styrets beretning for menigheten 2017 
• Orientering om menighetens virksomheter 

 
Møteleder: Henrik Stensrud (ledende Eldste) 
Referent: Bergfinn Nysæter 
 
1. Møtet åpnes/konstitueres ved Henrik Stensrud.  
Henrik Stensrud innledet, ba og takket for møtet. 
 
2. Meldinger v/Henrik Stensrud 
Henrik Stensrud leste opp navn på nye og utmeldte medlemmer, overflytninger til 
andre menigheter og medlemmer som har gått bort i perioden siden siste 
menighetsmøte. Bønn for de som sørger og takk for dem vi har fått lov å ha i vårt 
fellesskap. 
 
3. Godkjennelse av årsregnskap 2017 og styrets beretning for 
menigheten 2017 
Håkon Jahr gjorde en gjennomgang av årsregnskapet for 2017. 

• Driftsinntekter: 30,2 mill. mot 26,3 mill. året før.  
• Driftskostnader: 31,8 mill. mot 31,0 mill. året før. 
• Driftsresultat: 1,2 mill. mot 4,7 mill. året før. 
• Finansinntekter: 3,3 mill. 
• Nedskrivninger: 0,5 mill. 
• Ordinært resultat: 1.218.874 kr, overføres til annen egen kapital. 

 
Forslag til vedtak: Årsregnskapet for Menigheten i Filadelfia 2017 godkjennes med 
et overskudd på kr. 1.218.874,- som overføres til annen egenkapital. 
Vedtaket ble enstemmig godkjent ved håndsopprekning. 
 
4. Gjennomgang av årsregnskap 2017 for selskaper Filadelfia eier. 
Håkon Jahr gjorde også en gjennomgang av selskapene som Filadelfia eier. 
I TV Inter as og HLT as eier Filadelfia 50% av aksjene. 
 
Beløp oppgitt i 1000 

Selskap Inntekter Kostnader Finans Resultat 
Heimemisjon 26 352 99 228 
Sole Utvikling as 436 1.364 -231 -1.159 
MiF as  49 -1.334 -1.383 
Barratt as 4.680 5.845 0,4 -1.165 
Bibelskolen 15.415 15.398 -7 9 



Coaching academy as 641 586 -0,4 54 
SOAS as 12.304 7.849 -3.498 958 
TV Inter as 11.496 11.188 -1 307 
HLT as 13.611 13.310 26 329 
     
Total 58.609 55.941 5.197 -1.823 

 
5. Orienteringer 
Personalendringer 
Siri Novak Jenssen har takket ja til en ny jobb i Bibelskolen. Her vil hun jobbe med 
undervisning og elevoppfølging etc. Hun går inn i et ett års vikariat for Gunhild 
Ueland som skal i fødselspermisjon. Dette betyr at hun sier opp sin stilling som leder 
for forsamlingsarbeidet i Filadelfia. Siri Novak Jenssen beholder pastortittelen og vil 
fremover fokusere sitt menighetsengasjement inn mot Møtepunkt. Hanne Ovidia 
Hansen tar over stillingen som leder for forsamlingsarbeidet i Filadelfia. Stillingen 
som informasjons leder utlyses. 
 
Bergfinn Nysæter planlegger å gå av med pensjon som regnskapsansvarlig. Det skal 
søkes etter ny regnskapsansvarlig i løpet av juni måneden.  
 
Eiendommen / bygget 
I forbindelse med bygging på nabotomten har bygget vårt (Filadelfia) fått setnings 
skader. Blant annet har veggen i barneavdelingen og senioravdelingen sprukket og 
må bygges på nytt. Byggherren for nabobygget tror at grunnen har satt seg og vil i 
løpet av sommeren begynne med å utbedre skadene på vårt bygg. 
 
Det er satt ned en komite for å arbeide med rehabilitering av Storsalen. Det blir en 
planleggings periode og eventuell rehabilitering kan gjennomføres tidligst 2020, 
men mest sannsynlig 2021. 
 
Filadelfiakonferansen 
Vi ønsker den 21.-22. september å samle alle våre forsamlinger og alle andre som vil 
være med på det til en helg stappfull av inspirasjon, fellesskap, undervisning, 
tilbedelse og fokus på hvorfor kirken og vi som kirke finnes. Gjennom inspirerende 
storsamlinger, målrettet og konkret undervisning for ulike grupper, å lytte til 
menneskers historier og godt fellesskap på tvers av generasjoner og forsamlinger, vil 
vi gjøre oss klare til det som ligger foran. Årets tema er HJEM. Gud bygger sitt hjem 
i verden, og vi får være med gjennom å være hans kirke i 2018. Hvordan ser det ut? 
Hva gjør et hjem til et hjem? Alle er invitert og velkommen hjem til historiens første 
utgave av Filadelfiakonferansen. 
 
Innspil l fra salen 
Arnt Smith kommenterte at lydnivået i møtene hadde blitt mye bedre. Han ga 
positiv tilbakemelding til lydteknikerne.  



 
Henrik Stensrud avsluttet møtet og Andreas Hegertun ba en bønn. 
 
 
 


