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STYRET I 2005 
Åse Mostad, Styreleder 
Odd Arne Linstad, Nestleder 
Andreas Edvartsen, sekretær 
 

Rune Viken, kasserer 
Tove Stabell, styremedlem 
Jan Bjørke, styremedlem 
 

 
VALGKOMITE 
Kari Veel 
Jon Mostad 
 
ANTALL MEDLEMMER:    
Per 31.12.2005 - 46 medlemmer, herav 11 familiemedlemmer. 

STYREMØTER OG ÅRSMØTE 
Det har blitt holdt 2 styremøter i 2005 og det er behandlet 35 saker. Årsmøtet ble holdt på St. 
Olav vgs, den 7.2.2005.  PF Østfold hadde weekendtur til Gärdet i januar 2005 med bønn for 
arbeidet i PF. 

REPRESENTASJON FRA PF ØSTFOLD 
Ingvald Viken fra Sarpsborg er styreleder i Prison Fellowship Norge, og medlem av styret i 
PF international, han er også medlem av styret i Nytt Liv. 
Tove Stabell fra Moss er med nestleder i styret i Prison Fellowship Norge. 
Thore V. Johnsen fra Halden arbeider med rekruttering og opplæring av frivillige i Norge og 
møter på styremøter i PFN. 
Andreas Edvartsen  fra Fredrikstad er sekretær for styret i Prison Fellowship Norge, han har 
også ansvar for medlemsregisteret, og han er redaktør av PFN-kontakten og www.pfn.no  

FENGSLENDE DAGER 2006 
Disse gikk av stabelen siste helgen i august på Stenbekk Misjonssenter, Sarpsborg. Ca 45 
medlemmer fra deltok på samlingen. Temaet på samlingen var fangers pårørende og PF-
programmet Angel Tree. Leder i Foreningen for Fangers Pårørende holdt et interessant 
innlegg.  
Lørdag ettermiddag hadde vi også en seksjon om og med meditasjon sammen med Virve 
Tynnemark. 
 

LATVIA 
Kontakten med Latvia ble vedlikeholdt i 2005. Vi har støttet barneleire gjennom lotteri i 
Østfold og noe støtte fra PFN-sentralt. Frivillige fra østfold har støttet undervisning i fengsel 
og ekstra opplegg for barna i fengslet og tenåringsavdelingen. Tove og Olaf Stabell var i 
Latvia i juni, mens Tove og Andreas besøkte Latvia i november. Gode samtaler med 
kontakter i og rundt PF-Latvia.  
 

AKTIVITET MOT FENGSLENE 

FREDRIKSTAD FENGSEL 
Ingen fast aktivitet i 2005. Utdeling av julegaver og kalender til jul. 
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INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN 
Antall besøkere: 4 
Aktivitet: 

• Hyggekveld en gang i måneden, med kaffe, hjemmebakt og snacks. 12 samlinger i 
2005. De innsatte deles i 2 partier, hvert parti samles i ca 1 time. 10-17 på samlingene 
totalt. 

• Utdeling av kalender til jul 
Aktiviteten har vart i 5 år med de samme faste besøkerne. De frivillige møter også enkeltvis 
ved behov. Gruppa er opptatt av ettervern og de løslatte fra Østfold får bla. Tilbud om å være 
med i ei mannsgruppe. 
I 2005 har PF støttet spesielt en innsatt i forskjellige saker med bla tiltak etter soning. 
 

INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. TRØGSTAD 
Antall besøkere: 5-7 
Aktivitet: 

• Konsert med godt budskap. Etter konserten kaffe og hjemmebakt, samtidig som det 
blir tid til samtaler med de innsatte. 2 timer hver gang. Kun 9 samlinger i 2005 pga 
brann i fengslet på nyåret. 18 – 25 innsatte møter hver gang. 

• Utdeling av kalender til jul. 
 
MOSS FENGSEL 
Aktivitet: 

• Hobbysamlinger. 10 samlinger i 2005. Hva som lages på samlingene følger 
kalenderen. Valentinkort, påskepynt, 17. mai, julepynt osv. 

• Utdeling av kalender til jul. 
• AngelTree-prosjekt: De innsatte har sendt julegaver til barna. Penger til julegaver er 

samlet inn i lokale menigheter, og de innsatte valgte selv gaver fra kataloger, PF 
frivillige handlet inn og de innsatte pakket inn og merket pakkene. Dette prosjektet ble 
nøye planlagt i samarbeid med fengselsinspektør og en fengselsbetjent. 

 
SARPSBORG FENGSEL 
Antall besøkere: 7 
 
Aktivitet 

• Alpha kurs annenhver lørdag - 4 samlinger i løpet av året 
• Månedlige samlinger på onsdager i sommerhalvåret – 4 slike i 2005. 
• Støtte til enkelte innsatte 
• Tilrettelegging for besøk av utenlandske pårørende 
• Mange besøk rettet mot enkeltinnsatte. 
• Utdeling av utenlandske Bibler 
• Julegaver og kalender til jul. 

 
Kurs for frivillige i samarbeid med fengselsledelsen i Sarpsborg fengsel avholdt 12. mars 
2005. Her har vi bygd opp en stab av språkyndige frivillige som kan brukes av fengslet til 
tolking. Sarpsborg fengsel har et stort antall utenlandske innsatte, og språkkunnskap er viktig 
her. Gruppa har en kompetanse i henholdsvis: Engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk, 
italiensk, serbisk, kroatisk, bosnisk og swahili. 
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DELTAKELSE I GUDSTJENESTER 
 
Våren 2005 fikk vi presentere PF i Zoé, Fredrikstad.  
Senere på våren deltok besøkerne fra Sarpsborg fengsel  på Sion Sellebakk med orientering 
om PF. 
Høsten 2005 presentere deltok Olsen banden i Gudstjeneste i Hafslundsøy kirke. 
I desember fikk vi lov til å selge kalendere i Greåker Frikirke i forbindelse med en 
gudstjeneste. 
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REGNSKAP 2005 
 
Gaveinntekter **       5 907,00  
 Overskudd kurs           640,00  

 Sum inntekter        6 547,00  
   
   
   
 Administrasjonskost           459,00  
 Blomster ved merkedager           300,00  
 Gebyr til banken            24,50  
 Bevertning styremøter           283,50  
 Årsmøtet           785,50  
 Moss Fengsel        1 035,50  
 Sarpsborg fengsel           401,00  
 Mysen fengsel           140,00  
 Trøgstad fengsel        1 673,00  

 Sum kostnader        5 102,00  
   
 Overskudd        1 445,00  
   
 Saldo bank per 1.1.2005        4 515,91  
 Overskudd 2005       1 445,00  

 Saldo bank per 31.12.2005       5 960,91  
Saldo kontantkasse per 
31.12.2005 0,00 

Total egenkapital per 31.12.2005 5 960,91  
 
 
** Gaveinntekter: kr 3907,00 fra medlemmer. Kr 2000,00 fra Lions Club, Borg. 
 
Sarpsborg 12. januar 2006 
 
 
 
Rune Viken    Andreas Edvartsen 
Sign     Sign 


