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Årsrapport 2020 
 
Menighetens visjon  
 
Visjon  
Vi ønsker å bygge en levende menighet basert på Matteus 16:18 og samtidig nå ut med 
evangeliet gjennom disippelgjøring og misjon slik det uttrykkes i  Matt 28:18-20  
 
Strategi 
Enhet og samarbeid -vi legger vekt på enhet i alt vårt arbeid basert på Jesu yppersteprestlige 
bønn i Joh 17:21 
 
Utrustet til tjeneste-vårt mål er å se alle utrustet til tjeneste slik det utrykkes i Efeserne 4:12 
 
Tjenersinn-vår motivasjon er å tjene slik Jesus utrykker det i Joh 13:15 
 
Dette er også bakgrunnen for menighetens navn «Menigheten Kristen Tjeneste» 
 
Ledelse og vedtekter  
Menighetens vedtekter ble vedtatt av menighetsmøte den 13.02.08, sist revidert 17.10.18 
Menigheten ble registrert etter lov om trudomssamfunn i 2010, og pastor fikk samtidig 
vigselsrett. Pr 2020 har Christian Aasland og Trygve Brekke vigselsrett i Kristen Tjeneste. 
 
Lederrådet  
Menigheten ble ledet av pastor Christian Aasland med Gunn Bjørg Aasland som medpastor. 
Etter menighetsmøtet 15. April 2020 utgjorde følgende menighetens lederråd: 
 

Henning Stensrud, Reidun Kristoffersen, Annika Idland, Stefan Brekke, Endri Tispi, 
Eiliv Søyland, Benedicte Aure, Gunn Bjørg Aasland og Christian Aasland (leder ) 
Anikka Idland gikk ut av lederrådet i august 2020. 
 

Arbeidsteam 
Hovedpastor og medpastor opprettet et arbeidsteam etter årsmøtet 2020. Dette fungerer som 
partnere for Gunn Bjørg og Christian Aasland i ledelsen av menigheten. Arbeidsteamet har en 
prøvetid fra årsmøtet 2020 til årsmøtet 2022.  Medlemmer av arbeidsteamet er: Marie og 
Stefan Brekke, Benedicte og Stian Aure, Tone og John Erik Vognstølen og Gunn Bjørg og 
Christian Aasland 
 
Staben 
Den faste staben har vært: hovedpastor Christian Aasland, medpastor Gunn Bjørg Aasland, 
driftsleder Stian Aure, vaktmester Lars Foss, pedagogisk medarbeider i barnehagen Ayelet 
Kalai, barnehagestyrer: Carine Ljones sluttet 31.7.20. Fra 1.8.20 overtok Mette Foldøy som 
ny styrer i barnehagen. Eiliv Søyland var fra høsten 2020 ansatt som praksisansvarlig for 
elevene vi har på Bibelskolen Link. 
 
 
 
 



Stiftelsen Kristen Tjeneste  
 
Menighetens økonomi og forvaltning ivaretas av Stiftelsen Kristen Tjeneste.  
  
Styret i Stiftelsen Kristen Tjeneste gjeldende for perioden 2020-2021 
 
 Tone Vognstølen(styreleder) , Rasmus Nordbø , Stefan Brekke, Rebekka Bø og Christian 
Aasland (daglig leder) 
 
Menigheten i 2020 
 
Året 2020 ble preget av Covid-19 situasjonen fra og med 12. mars. Det førte til nedstengning 
av menighetens lokaler frem til 10 mai. Likevel klarte vi allerede søndag 15. mars å sette i 
gang med streaming av gudstjenester på nett. Jeg vil rette en stor takk til teknisk team som har 
stilt opp i tykt og tynt i denne spesielle perioden. Vi var i gang med fysiske gudstjenester fra 
10 mai. 
 
Etter sommeren hadde vi en følelse av normalitet helt frem til begynnelsen av november, da 
det ble det ny nedstenging på grunn av Covid-19 et par ukers tid. 
Jeg vil rette en stor takk til stab og alle frivillige i barne- og ungdomsarbeid spesielt som har 
utvist kreativitet og pågangsmot i en krevende tid å drive menighetsarbeid. Samtidig vil jeg 
skryte av oss selv ved at vi klarte å gjennomføre gudstjenester hver søndag hele året!  
 
Oppussing av bygget 
Menigheten valgte i 2020 å gjøre en større oppussing av menighetens lokaler. Samtidig som 
vi måtte stenge dørene for forsamlingen, startet arbeidsteamet og Eiliv Søyland oppussingen. 
Vegger ble malt, og det ble lagt nye fliser i foaje, trapp og toaletter, nye eikespiler i trapp, og 
scenen i salen ble senket 20 cm. Det ble og montert opp eikespiler rundt denne, og blant annet 
bygget ny trapp på siden. Samtidig ble ny miksepult bygget, og vi avgrenset med tepper på 
venstre side i salen. Møtelokalet ble organisert mer mot sentrum av salen, slik at romfølelsen 
ble mer definert. Vi er velsignet med et velbygd og funksjonelt bygg. Oppussingen hadde en 
kostnad på kr 533.325 – Dette ble finansiert gjennom låneopptak og egenkapital.   
 
En spesiell takk til Eiliv Søyland for stor innsats gjennom hele prosjektet. Nevnes bør også 
Marie og Stefan Brekke som var hovedansvarlig for foaje, og Gunn Bjørg Aasland som var 
ansvarlig for møtesal. 
 
 
Økonomi 
Økonomien har vært meget god i 2020! En stor takk til alle som er med og gir inn til arbeidet 
vårt, og takk til stab for god økonomistyring! 
Regnskapsmessig viser resultatet for 2020 et overskudd på NOK 340 790,- inkl. 
avskrivninger.  
 
Medlemsutvikling  
Antall medlemmer er 232 inklusiv barn.  
I løpet av året registrerte vi 4 nye medlemmer, vi meldte ut 9 medlemmer. 
Flere har meldt muntlig at de ønsker å melde seg inn i menigheten, men grunnet den spesielle 
situasjonen menigheten har vært i under covid-19 restriksjonene, har dette ikke blitt gjort. 
 



Gudstjenesten  
Gudstjenesten er menighetens viktigste samling og ukens høydepunkt. Det er jevn og god 
oppslutning om våre gudstjenester. Menigheten preges av at det er mye barn og mange 
mennesker fra andre kulturer og land som deltar på våre gudstjenester.  
Året har vært preget av Covid-19 når det gjelder fysisk samling eller streaming. 
Tema for undervisningen hele året har vært å bygge menighet.  
 
Lovsangstjenesten 
MKT Lovsang består av ungdommer og voksne som leder lovsang på gudstjenester i 
menigheten, samt ungdomsklubben TNT. Annenhver onsdag er det øvelse, med fokus på å 
lære nye sanger og samspill. Det er 13 personer tilknyttet MKT Lovsang i 2020.  
Gunn Bjørg Aasland er lovsangsleder i menigheten, og har hovedansvaret for 
gjennomføringen av tjenesten. Endri Tsipi, Emmanouela Tsipi og Ester Aasland leder lovsang 
noen søndager. 
 
Grunnet covid 19 pandemien og nedstengning av samfunnet, kunne vi ikke delta på 
konferanser eller arrangere lovsangskvelder dette året, og heller ikke ha øvelser fra mars-juni, 
og november – desember. Vi hadde gudstjenester hver søndag, der vi som lovsangsteam 
deltok både med og uten folk i salen. Dette var en ny erfaring, og når vi kun streamet 
gudstjenesten nedskalerte vi antallet folk på scenen, og gjorde det mer enkelt for at det skulle 
passe streamingformatet. Som team savner vi øvelser, men er fornøyde med at vi har klart å 
gjennomføre oppgaven vår og i denne spesielle fasen.  
 
Barne- og familiearbeidet  
På grunn av Covid-19 har 2020 vært et annerledes år. Dette bærer alt arbeid blant barn og 
unge preg av. 
 
Søndagsskolen 
 
Benedicte Aure har hovedansvar for søndagsskolen.  
 
Cubbies 
I Cubbies har det i 2020 vært fra 5-10 barn. Det har vært 6 voksne, som har delt på ansvaret i 
denne gruppa. Denne gruppa har vært delt i to når vi har hatt undervisning. Dette for at det 
skal være enklere å holde roen under undervisningen. Gruppa har vært delt i barn fra 0-3år og 
barn fra 4-5år. De eldste har fått undervisning fra Cubbies og Honningkrukke.  
Etter undervisning har vi hatt fokus på lek og forskjellige tegne-aktiviteter. 
 
Målet vårt har vært at barna skal lære Bibelen å kjenne på sitt nivå, at de skal være trygge og 
at de skal kose seg sammen. 
 
Sparks 
Vi var i 2020 fra 4 til 10 barn i Sparks. Det har vært 1 leder som har hatt ansvar for Sparks, og 
det har vært for barn mellom 1-4.klasse. 
Vi har brukt undervisningsheftet Sparks. Dette gir en systematisk gjennomgang av Bibelen. 
Vi bruker også tid på samtale rundt temaet vi har undervist. Etter undervisning har vi brukt tid 
på lek. 
 
Målet vårt dette året har vært å lære barna Bibelen å kjenne, og at hvert barna skal ha en venn. 
 



Tribes 
I 2020 har det i denne gruppa vært gjennomsnittlig 7 barn/ungdom fra 5.-9.klasse. 3 har delt 
på å ha ansvar i denne gruppa. Her har det blitt undervist fra boka Journey. 
 
Å bli kjent med Guds Ord, lek og bygging av vennskap har vært målet her. 
 
Speideren.  
Dette året la vi opp til speiderlørdag en gang pr. måned. Tema var tur med forskjellige 
speideraktiviteter. Første turen hadde vi i februar, da med inviterte gjester - store og små. 
Kjekk tur til bunkersene i Sirevåg. Så ble det ikke mulig med tur før i juni. Da var det bare 
speiderne på tur til Røssdalen.  I høstferien hadde vi en gild tur i Vagleskogen i samarbeid 
med KT. Kaffe og mat på bål. Stor glede hos noen små som fikk spikke for første gang. To 
speidere og en leder deltok på høstens Kombi-kurs på Hovden. Ingen speiderleir dette året. 
 
Ungdomsarbeid 
 
T&T  
På grunn av Covid-19 har vi ofte vært nødt til å ha digitalt møte i stedet for å møtes fysisk. De 
gangene vi har kunnet møtes fysisk har vi gjennomsnittlig vært 10 ungdommer/tweens, fra 5.-
9.klasse. Vi er fire voksne og fire ungdommer som tilrettelegger for undervisning, lovsang 
lek, samtale og mat. Når vi har andakt følger vi undervisningsboka til Awana kalt Den 
Ultimate Oppdagelsesreisen. Dette gir en systematisk gjennomgang av Bibelen.  
 
Målet er å lede ungdommene til å ha et personlig forhold til Gud, samt bygge bro fra T&T til 
gudstjenesten på søndagene. 
 
Stian Aure har hovedansvar for T&T. 
 
KTU; Kristen Tjeneste ungdom 
Ungdommene i menigheten er sterkt engasjert i både TNT og lovsangsarbeidet. I tillegg har 
de en egen husgruppe; KTU. Husgruppa har hatt møter regelmessig, enten fysisk eller digitalt. 
De tok og ansvar for å pusse opp T&T-rommene sommeren 2020, så disse har nå fått et viktig 
ansiktsløft, og bedre funksjonalitet. 
 
Sindre Benjaminsen ledet gruppa fra april 2020. 
 
Bibelskolen Link 
 
Menigheten Kristen Tjeneste gikk 10.5.20 inn som medeier av Bibelskolen Link. Denne 
bibelskolen er et samarbeid mellom de fleste pinsemenighetene i Sør-Rogaland og noen 
baptistmenigheter. Bibelskolen holder til i Hillsong Stavangers lokaler. Gunn Bjørg Aasland 
er for tiden innvalgt som styremedlem av Bibelskolen.  
 
I året 2020-2021 har vi 4 elever på bibelskolen, og disse hadde fra høsten 2020 hatt praksis i 
menigheten, og 2 har hatt fast praksistid på fredager. Der startet vi med 1 time med team møte 
og bønn om vekkelse i Rogaland, og Gud har vist oss noe av hans hjerte for Rogaland. Etterpå 
brukte vi 2 timer på praktisk arbeid i kirka. Studentene har øvd seg på å se hva som bør 
gjøres, og så ta ansvar for å gjøre det. Vi har snakket om mange viktige ting mens vi har 
jobbet, og det har vært en fin læringsarena.  
 



Eiliv Søyland har ledet denne praksisen. 
 
De 2 andre LINK studentene har hatt ansvar for mer konkrete områder, som 
ungdomshusgruppe og lovsang, der de har hatt praskisveileder som har støttet dem i arbeidet. 
Grunnet begrensingene rundt covid19 pandemien, har ikke all praksis blitt som ønsket, men 
der det har vært mulig, har den blitt gjennomført. LINK elevene har og hatt hver sin coach 
som de har snakket med jevnlig. 
 
Gunn Bjørg og Christian Aasland har vært veiledere i dette.  
 
Forus Åpen Barnehage   
 
Barnehagen drives som en avdeling i Kristen Tjeneste, i menighetens lokaler. 
Barnehagen har godkjenning for inntil 30 barn og har åpent mandag til torsdag kl 09-13. 
Oppslutningen har vært god det meste av året med mange faste brukere. Barnehagen holdt 
stengt etter pålegg fra det offentlige fra 13 mars til begynnelsen av mai. Etter det har den hatt 
åpent, men med påmelding og faste kohorter pga Covid-19 situasjonen. 
Carine Ljones var styrer frem til 31.7.20. Fra 1.8.20 overtok Mette Foldøy som ny styrer. 
Ayelet Kalay er pedagogisk medarbeider.   
 
Husgruppene 
 
Visjonen for husgruppene er å bygge menighet gjennom relasjoner og vennskap. 
Husgruppene er primært for menighetens medlemmer, men med et felles mål om å inkludere 
nye i fellesskapet. 
 
I 2020 var det 6 aktive husgrupper, en nystartet fra høsten. I tillegg har det vært en 
bønnegruppe og en lovsangsgruppe, som har fungert som et supplement til husgruppene. 
Gruppeledere har vært: Tone og John Erik Vognstølen, Marie og Stefan Brekke, Tommy 
Undheim og Eiliv Søyland, Reidun og Arnold Kristoffersen, Sindre Benjaminsen, Inger 
Olsen, Gunn Bjørg Aasland. Totalt har ca 40-50 personer vært tilknyttet de nevnte gruppene. 
Gruppene har generelt blitt avholdt på onsdager, ca to ganger i måneden, men dette har vært 
variert og vært styrt av de individuelle gruppene. 
 
Ansvarlig for husgruppene: Gunn Bjørg og Christian Aasland 
 
Misjon 
 
Misjonsbefalingen utfordrer oss til å bringe evangeliet ut til alle folk og land. Misjon er derfor 
en viktig del av menighetens visjon og prioritering. Vår strategi har alltid vært å støtte 
nasjonale kirker basert på tillit og langsiktighet. Dette gjelder IGM i Pakistan og HOB i Syria. 
I begge landene har Kristen Tjeneste fått ta del i nasjonale vekkelser. 
 
Pakistan  
Menighetsveksten i Pakistan fortsetter. Vi samarbeider med pastor Marqus Fida, lederen av 
International Gospel Mission, IGM, og Pakistan Teological Seminary, PTS. I 2020 ble det 
uteksaminert 302 studenter fra ett til fire års utdanning. Mange av disse starter menighet i 
IGM nettverket. 
 



I løpet av 20 år har dette nettverket vokst til over 932 menigheter. I denne tiden har KT vært 
en viktig støttespiller for menighetsvekkelsen i Pakistan. Dette gjennom den personlige 
kontakten, forbønn og økonomisk støtte. I dag er det 7 IGM bibelskoler i ulike deler av 
Pakistan . Trygve Brekke sitter i styret for IGM Pakistan Theological Seminary og ivaretar 
kontakten på menighetens vegne. 
 
Hvert år har Marqus og Yasmin Fida besøkt Kristen Tjeneste og tilsvarende har vi besøkt 
dem. Dette lot seg ikke gjøre dette året på grunn av Corona. 
I 2020 brukte menigheten kr 183.363 til arbeidet i Pakistan. 
 
Syria   
Høsten 2015 etablerte KT samarbeid med Pastor Rashid og organisasjonen House of Blessing, 
HOB, ledet av pastor Rashid i Syria. HOB startet  sitt arbeid i Syria i 2011, samme året som 
krigen brøt ut. Pastor Rashid flyttet fra Israel med et kall om å bringe evangeliet til Syria til 
tross for omstendighetene. I alt har 1200 evangelister deltatt under Rashids ledelse . Mange 
har blitt forfulgt og drept, likevel rapporteres det om vekkelse.  HOB regner med 2-300.000 
muslimer som har gitt sine liv til Jesus i denne perioden. I 2020 er nærmere halvparten av 
Syrias 20 millioner innbyggere på flukt. Situasjonen er gått fra vondt til verre, men likevel 
fortsetter HOB sitt arbeid. Pastor Rashid har selv dårlig helse, og sitter i rullestol, men han har 
ingen planer om å gi opp og flytte tilbake til Israel.  
 
KTs bidrag har vært kontakt og forbønn, og å videreformidle informasjon til kontakter i 
Norge og økonomisk støtte. Trygve Brekke har holdt kontakten med pastor Rashid og HOB 
gjennom ukentlige telefonsamtaler. I 2020 har KT gitt og videreformidlet i alt kr 226.663 til 
HOB     
 
Stavanger Kristne Grunnskole  
 
Skolen drives i samarbeid med menigheten Karismakirken i egne lokaler på Stokka. 
Skolen er organisert som egen stiftelse, hvor de to menighetene oppnevner to 
styremedlemmer hver.  Kristen Tjeneste har oppnevnt Sigve Bø og Trygve Brekke til styret, 
og sistnevnte er også styreleder. Rektor ved skolen er Reidar Røyland.  
Skolen hadde 85 elever pr 31.12. 2020. 
 
 
 
 
 
  
  



Lederrådet i Menigheten Kristen Tjeneste 2020-2021: 
 
 
 
Christian Aasland                         Gunn Bjørg Aasland                            Stefan Brekke 
 Hovedpastor                                      medpastor                                     
 
 
 
 
 
 Benedicte Aure                                  Eiliv Søyland                                 Reidun Kristoffersen 
                                                
 
 
 
                             
Njord Henning Stensrud                      Endri Tsipi                                    
 
                  
 
 
 
Stavanger 25.3.21 
 
   
 
 
 
 


