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ÅRSMØTET   07.02.2005

1. Innkalling til møtet
Innkalling til møtet ble sendt i eget brev den 17. januar 2005 til alle
medlemmer i Østfold og andre som står på mailinglista.
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes

2. Årsberetning   2004
Forslag til vedtak: Årsberetningen tas til følge

3. Regnskap 2004
Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes

4. Valg
Forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag vedtas
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AKTIVITET I STYRET
I 2004 har styret bestått av 4 personer. Leder Åse Mostad, nestleder Tove Stabell, kasserer
Rune Viken og sekretær Andreas Edvartsen.

Det har vært avholdt 3 styremøter i perioden. Saker styret har jobbet med er:

samarbeid med Normisjon
kontakt med Latvia
sommertreff
julegaver
virksomhet for å øke interessen for PF
Halden og nytt fengsel
bønnesamling på Gärdet (avholdt i januar 2005)

Styret har deltatt på et samarbeidsmøte med Normisjon.

MØTER
I juni ble det arrangert en sommersamling hos Mostad med 14 medlemmer til stede. De
tilstedeværende fikk rapport fra virksomheten i de forskjellige fengslene i Østfold.

MEDLEMMER
Pr. 31.12 var det 36 betalende medlemmer i Østfold. Av dette er det 9 ektepar (familie-
medlemsskap).

Østfold er godt representert i styret PF Norge. Ingvald Viken er styreleder og Tove Stabell er
nestleder. Disse har deltatt i møter i inn- og utland i forbindelse med PF Norge.

Etter at Kåre Roland trappet ned har to av medlemmene i Østfold blitt trukket mer inn i
sentralt arbeid:
Thore V. Johnsen har tatt på seg oppgaver for PF Norge i forbindelse med å organisere
arbeidet i fengslene i Oslo, nytt prosjekt med tolker mm. Han har deltatt på styremøter
sentralt.
Andreas Edvartsen har hatt ansvar for medlemskontakt i PF sentralt, redaktør for siste PFN-
kontakten og webside. I tillegg er han trukket inn i forbindelse med økonomien og har deltatt
på noen styremøter sentralt.

FRA FENGSLENE
Vår populære PFN-kalender ble delt ut i alle fengslene i desember. Kalenderen er en pryd for
cella og en mulig vekker med et godt budskap.

FRA TRØGSTAD FENGSEL v/Ingvald Viken
En dag i måneden er det en gruppe fra PF på besøk i Trøgstad, til sammen 9 ganger i 2004.
Jevnt over har vi vært 5 (helt opp til 7 ) personer som har hatt samlingene  på Velferden  og
etter hvert i kinosalen.
Vi har fått kaffe levert fra kjøkkenet, og så har vi hatt med oss hjemmebakst , god musikk
og gode vitnesbyrd.
Det er bidratt med Bibler på spansk og til Bibel til en innsatt fra Somalia.
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FRA MOSS FENGSEL v/Tove Stabell
I Moss Fengsel har det vært 9 hobbymøter i 2004. Vi har lagt vekt på fantasi, kreativitet,
initiativ, kommunikasjon og det å utforske nye teknikker sammen. I den grad det er mulig
prøver vi å stimulere forholdet til familie og venner. Dette har kommet til uttrykk, ved at vi
har laget kort til Valentine Day, (veldig kreative med kjærlighetsdikt, kopierte fotografier og
masse hjerter og effekter). Videre kort til påske og jul. I november laget vi såpe og støpte dem
i former. Dette skapte mye samhandling og initiativ og var skikkelig moro. I desember
dekorerte vi små gaveesker i papp som såpene skulle ligge i. Sammen med gotteposer, som vi
hadde fått fra Jeløy menighetspleie og selvlagede julekort, ble de sendt i posten til fjern og
nær, eller formidlet gjennom besøk.
     På desembermøtet er det dessuten tradisjon å gå igjennom julepynten, reparere og lage
nytt. I år var det spesielt fletting av julekurver som fenget.
     Vi har hatt en Nepalkveld, hvor en representant for Normisjon, som vi har et samarbeid
med, viste video og fortalte fra sitt besøk i Moss fengsels vennskapsfengsel i Nepal.
     En annen kveld var det kvinnefengselet i Riga, Latvia, som stod i fokus, og
undertegnede viste video fra åpningen av tenåringsavdelingen. Vi laget sommerfugler, som
blir lansert, som en inntektskilde til PFs engasjement i Latvia. Disse var imidlertid til eget
bruk.
     Vi har laget påskepynt, høstbilder (med på forhånd pressede høstblader), decupage-teknikk
ble utprøvd. 16. mai gjorde vi i stand til 17.-maifest sammen med de innsatte. Det ble dekket
langbord med hvit duk, rød løper, bordflagg og blomster til neste dag.
Det ble satt stor pris på at menighetene i Moss og Jeløy spanderte 2 store bløtkaker og is til
anledningen. Det er også en oppmuntring for oss besøkere, som vanligvis legger mye arbeid i
baking og smøring av hjemmebakte rundstykker.
Det ikke forkynnelse i våre møter, men vi legger vekt på den gode samtalen, som rett som det
er dreier seg om livsviktige spørsmål. Hyggelig er det også når en innsatt kommer og spør om
vi kan skaffe en Bibel på sitt morsmål.
Det er vårt inntrykk at de innsatte setter pris på denne tjenesten og det at nesten alle (noen
ganger alle) som har anledning kommer sier jo sitt.

FRA EIDSBERG FENGSEL v/Annar Hasle
Fengslet betjenes av ei gruppe på fire PF-medlemmer. Besøkene foregår den siste tirsdagen i
måneden, disse besøkene er gjennomført hver måned, inkludert sommermåneder og
julemåneden, til sammen 12 ganger i 2004. Gruppa har holdt på i 5 år nå.
I Eidsberg fengsel er de 14-16 innsatte. Av sikkerhetsgrunner blir de innsatte delt i to grupper,
så kvelden består av to møter, et med hver gruppe. Hvert møte varer ca 1 time. På møtene blir
det holdt en innledning og en avslutning. Resten av tiden blir brukt til samtaler med de
enkelte innsatte mens medbrakte snitter og kaker blir spist. Det blir lagt vekt på samtaler med
de enkelte fangene. Det ser ut til at alle de innsatte deltar på møtene.
Gideon har utstyrt gruppa med Bibler og Nytestamenter. De små nytestamentene er populære.
I fengslet er det ofte innsatte fra Øst Europa og afrikanere. De innsatte som sitter der, tolker
for hverandre.
PF-gruppa er opptatt av ettervern og det er ei mannsgruppe i Varteig som har tatt opp
medlemmer blant tidligere innsatte i Eidsberg fengsel. PF-gruppa, som besøker Eidsberg
Fengsel, har også fulgt opp de innsatte som har blitt overført til Bastøy og Berg fengsler i
Vestfold.
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FRA SARPSBORG FENGSEL v/Ingvald Viken
8 frivillige har jevnlig besøkt Sarpsborg fengsel.
I perioden oktober til mai holdes det Alpha-kurs i fengslet annenhver lørdag til sammen har
det vært 12 Alpha-samlinger. De øvrige månedene holdes det samling onsdag/lørdager. I
tillegg var det møte på juleaften med utdeling av julegaver og 2 møter med administrasjonen.
Det har vært over 50 enkeltbesøk av innsatte i løpet av året.
Odd Olsen har levert frukt og bær mange ganger i løpet av året. Denne aktiviteten er blitt
fokusert på websiden til PF og i lokalavisene i Sarpsborg og Fredrikstad.
Det er delt ut Bibler.  Gruppa følger opp enkeltpersoner i vårt område etter at de har blitt
løslatt.
Det har blitt gitt assistanse til pårørende/foreldre til innsatt fra utlandet i forbindelse med
besøk og rettsaker. Assistansen består i å skaffe overnatting (hotell og privat),
henting/bringing Gardermoen, sørge for å sende penger til familie osv

Det er meget god tilbakemelding fra fengselsledelsen på vårt arbeid i Sarpsborg fengsel. Vi
har hatt et godt samarbeid. Fra PF sin side vil vi rose fengselsledelse og de ansatte i fengslet i
Sarpsborg.

FRA FREDRIKSTAD FENGSEL
Vi har ikke hatt noen jevnlig aktivitet her i 2004. Til jul fikk alle innsatte julegaver, disse ble
delt ut på et møte juleaften.

OPPGAVER I 2005
Utvikle besøkstjenesten i Sarpsborg, spesielt mht de utenlandske fanger
Komme i gang med besøkstjeneste i Fredrikstad igjen
Gjøre PFs virksomhet kjent i menighetene i Østfold
Arrangere Fengslende dager  på Stenbekk i slutten av august
Arrangere kurs for besøkere og PF kontakter  (12. mars)
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REGNSKAP 2004
Det har vært liten bevegelse på kontoen i 2004. De aller fleste kostnadene i fengslene blir
dekket av medlemmenes egen lommebok.
På denne måten ser det ut til at vi har liten virksomhet. Fra og med 2005 ønsker vi å
synliggjøre kostnadene fullt ut i regnskapet.
Kontingenten til PF går til PF Sentralt. Det blir ikke praktisert noen refusjon til regionene.
Inntekten i regionene kommer fra: Kollekt i møter, gaver fra private, banker, firma og
foreninger.
Vi fikk en større gave i 2003 siden som vi fremdeles tærer på.

Saldo i banken per 1.1.2004 og 31.12.2004 var    kr 4 515,91

BUDSJETT 2005
Det er ikke utarbeidet noe budsjett for året 2005. Målet er å dekke mer av kostnadene
medlemmene har i fengslene.

Vi ser for oss følgende muligheter til å skaffe inntekter i 2005:

Kollekt ved møter
Gaver fra banker organisasjoner og private. Vi har sendt forespørsel om gave til 9
avdelinger av Lions Club i Østfold
Støtte til enkeltprosjekter fra næringslivet og organisasjoner
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Styremedlemmene Bente Mæland og Alf Kåre Lund har flyttet ut av Østfold og er ute av
styret.
De gjenværende styremedlemmene har sagt ja til gjenvalg. Styret bør suppleres med to
personer. For å sikre kontinuitet i styret, ønskes at noen medlemmer velges for to år. Det er
vanlig at styreleder velges for ett år.

VALGKOMITEEN HAR FØLGENDE FORSLAG TIL NYTT STYRE:

 Leder Åse Mostad, Fredrikstad, ett år, gjenvalg

 Styremedlemmer:
Rune Viken, Sarpsborg, ett år, gjenvalg
Tove Stabell, Moss, to år, gjenvalg
Andreas Edvartsen, ett år, gjenvalg
Jan Bjørke, Sarpsborg, to år, ny
Odd Arne Linstad, to år, ny

Styret konstituerer seg selv på første styremøte.

Valgkomiteen har bestått av Jon Mostad og Kari Veel
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REFERAT FRA ÅRSMØTET 7.2.2005

Møtet ble åpnet av Åse Mostad med henvisning til boka Den himmelske
mannen og et ord fra Salme 66. Bønn.
Sanger framført av Øyvind Bergtun med tekst og melodier av ham selv.

Referent Andreas Edvartsen.

1. Innkalling til møtet
Innkalling til møtet ble sendt i eget brev den 17. januar 2005 til alle
medlemmer i Østfold og andre som står på mailinglista.
Vedtak:  Innkallingen godkjennes

2. Årsberetning   2004
Vedtak: Årsberetningen med rettelse av skrivefeil godkjennes.

3. Regnskap 2004
Vedtak: Regnskapet godkjennes

4. Valg
Vedtak: Valgkomiteens forslag vedtas

Etter årsmøtet var det en spisepause og deretter fellesang og til slutt et
inspirerende innlegg av Thorbjørg Ileby.

Referent:  Andreas Edvartsen


