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Årsmelding for Fellesskap på Riska Bedehus 2016 
 

Administrasjonsgruppen for Fellesskap har bestått av: 
Hilde Hetland (frem til våren 2016), Laila Riska (fra våren 2016), Atle Maudal, Svein Risdal, Evy 
Helgeland. Videre har vi hatt god hjelp fra Rolf Gunnar Husveg til å finne talerkrefter. 
 
Regnskap og kasserer: Forsamlingen ved Ola Horve første halvår. Deretter tok Leon Maudal 
over. 
 

Oppgavefordeling 
  Ansvar i admin.gruppe Oppgave i fellesskap 

Atle Maudal Leder for admin. Innkalling til samlinger. 
Ryddegruppen og kontakt for matgruppen, 
PR og all annonsering.  Regnskap og 
Økonomi. Sekretær 

Ta kontakt med nye, Ønske 
velkommen/forbønnstjeneste 

Svein Risdal Kontakt med møteledere Ablegøyer 

Hilde Hetland/Laila 
Riska 

Barneopplegget. Barneopplegget 

Evy Helgeland Lovsang  

ALLE Møteplanlegging Innhold i møtene 

   
 

Admingruppen sin oppgave på Bedehuset er å administrere komiteene og lage gode 
fellesskap samlinger. Admin er samlet før ca annen hvert fellesskap og planlegger og 
evaluerer 2 og 2 fellesskap. 
 
Tjenestegrupper og ledere for gruppene i Fellesskap: 
 

Admin.gruppen:   Atle Maudal 
Møteledelse:    Svein Risdal 
Skaffe talere:   Rolf Gunnar Husveg. 
Barneopplegg:   Hilde Hetland/Laila Riska 
Lovsang:    Evy Helgeland  
Mat:     Silje Maudal 
Rydding:    Atle Maudal 
Pynting:    Nina Brekke og Katrine Riska 
 

Tjenesteguppene: 
Tjenestegruppene er fundamentet for arbeidet med Fellesskap. Det er en velsignelse å se når 
ting fungerer og bare blir bra fordi folk har gjort det de har som oppgave. Takk til alle som har 
stått på. Vi ber Gud velsigne dere rikt. 
 
Barneopplegget:  
Hilde Hetland fikk etter svært mange år som ansvarlig for barneopplegget avløsning i løpet av 
våren 2016. Laila Riska tok over opplegget, og benyttet weekenden til å rekruttere ledere til 
barneopplegget. Vi gjennomførte en deling hvor de større barna var enten nede eller i 
gymsalen, og de mindre barna på motsatt del.  
 
Møte ledere: 
Møtelederen er utrolig viktig og vi takker alle som har vært med: Svein, Martin, Richard, Sølvi, 
Magny, Hilde og Arne F. 
 
Tema og opplegg 
Tema i 2016 har vært «Gode vaner» 
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Talere: 
Talere i 2016 har vært: Torgeir Lauvås, Sigve Ims, Representant fra Åpne dører, Representant 
fra Undgdom & Media, Karten Degnes, Jorun Marie Hauge og Opplegg fra GLS 
 
Opplegg før talen: 
Takk til alle som deltar på abligøyene. Lek og konkurranse før vi deler oss er en del av 
konseptet. Gode ideer søkes  
 
Lovsang: 
Evy har hatt ansvaret, og hun har hatt med seg mange gode hjelpere i løpet av 2016. Vi er så 
heldige å ha fått en ivrig ungdomsgjeng som har bidratt flere kvelder. Videre har Evy hatt 
med seg, Stian Skjørestad, Sølvi Johnsen, Ellen Riska, Alexander Schimanski, Gina Skjørestad, 
Oddgeir Roalkvam og Between jentene.  
 
Lyd, bilde og lys 
Til hvert møte har vi vært så heldige å ha noen dedikerte personer som har styrt lyd, lys og 
bilde. Dette er en svært viktig rolle, for at opplevelsen av møte skal bli best mulig. Det ble i 
løpet av 2016 formet en egen gruppe for dette på bedehuset. Fellesskap ser frem til denne 
gruppen kommer i full funksjon, og at vi kan sette opp hvem som skal styre lyd, bilde og lys i 
planleggien. 
 
Ryddegruppen: 
Her holder mennene stand, og vi opplevde å få flere nye personer til å være med i 
ryddegjengen. Disse er delt i 2 grupper, og har ryddingen ca annenhver gang.  
 
Matgruppen: 
Matgruppen klarte også å rekruttere flere i løpet av 2016, og vi har fått servert de flotteste 
retter.  
 
Pynting: 
I år må vi rette en spesiell takk til de fantastiske pynterne våre Nina Brekke og Katrine Riska 
som har stått i denne tjenesten i mange år. Stilren og flott pynting har vært deres varemerke i 
alle disse årene.  
 
Gaver:  
Forsamlingsarbeid og misjon bygger på frivillig arbeid og gaver.  
 

Vi ønsker å betale for tjenestene vi bruker fra organisasjonene og fra andre forsamlinger. Når 
vi har taler fra en av misjonsorganisasjonene har vi betalt kr 2000,-. Frivillige talere har blitt 
tilbudt betaling og godtgjøring for kjøring, men pengene sendes ofte som gave til den 
organisasjon forkynneren har tilknytning til. 
 
Misjon: 
Forsamlingen skal støtte minst et fast misjonsprosjekt. Vi støtter fortsatt barnehjemmet Villa 
Libertad i Bolivia med kr 1000,- hver mnd  
 
Gud velsigne alle som ivrig og med glede står på i tjenestegruppene. 
 

 
Onsdag , 15. mars 2017, 
Atle Maudal 


