Årsmelding 2017
La meg begynne denne årsmeldinga med å skrive TAKK!
Takk til Himmelens Gud som anbefaler oss å være sendebud fra og for Herren i denne
verden. Sendebud med det glade budskap – om den forsoning Mesteren fullbrakte på
Golgata kors. For oss alle. Mer kunne ei engler begjære, enn gå med så salig et bud,
synger vi i sangen.
Det er nettopp dette gledens bud vi deler med hverandre – gjennom Hjerte Til Hjerte.
Derfor takk til Ham som virker i oss, både til å ville og å gjøre. Og takk til alle som står
sammen med oss i denne tjenesten:



Giverne og forbederne her heime.
Arbeiderne og vennene i India.

Det er et privilegium å få være med å gjøre det «lille vi kan», til å bringe «mykje lys og
mykje varme» til våre medmennesker. I Jesu navn.
Sjøl om jeg ikke har vært i India i 2017, så står minnene om mine mange tidligere turer
dit levende for meg: Alle de jeg har vært sammen med der. Ikke minst barna! Fattige på
verdens gods, ja. Men en sprudlende rike i troen. I troen på Guds frelse og Frelser. De
åpne hjertene. De skinnende øyne. De lyttende ører. Appetitten på Guds ord.
Rapportene fra våre indiske medarbeidere bekrefter med all tydelighet at «høsten» er
stor! Mange er de gripende vitnesbyrda de formidler – om og fra menneskers møte med
Frelseren.
Bakgrunnen og omstendighetene deres er forskjellige. Noen har levd i åpenbar synd og
elendighet. Andre i religiøs trelldom og mørke. Andre igjen i sjukdom og smerter. Andre i
intenst hat mot evangeliet.
Og så skjer det: Å for en forskjell – da Jesus kom inn!
I dåpshandlingen som følger omvendelsen. I livet: Synlige eksempler på at Det gamle
evangelium er et revolusjonerende budskap. Til den enkeltes hjerte. Og til samfunnet.
Gud har i Messias Jesus vist oss sitt sanne vesen. Sitt store hjerte – som banker og
ømmes for alle mennesker. Hans ønske om å ha nærkontakt med oss. Hans evne til å
inkludere oss. Til å følge oss. Glede oss i medgang og i motgang.
Vi har i 2017 formidlet


Hjelp til fattige, aktive evangelister, pastorer og forkynnere. Slik at de kan bruke
tid og krefter i evangeliserende arbeid.



Hjelp i dette arbeidet. Til møter med mat for hjerte og mage. Til stevner. Og til å
nå ut til nye steder.



Hjelp til funksjonshemma, til foreldrelause barn, til enker og etterlatte, til sjuke og
undertrykte, eksempelvis også til HIV-smitta og deres familier.



Hjelp til barna. Til opphold, skole og utdanning.



Hjelp til enkeltpersoner i kriser, ved vonde hendelser, ulykke, sjukdom, død.



Og hjelp til reparasjon av fattige troendes hjem, kirkebygg, bønneskjul, og til kjøp
av nødvendig og hensiktsmessig utstyr.

Vi har nå 13 «faste» medarbeidere i India. Kvinner og menn, som fra og med januar 2017
har fått 3500 indiske rupie per måned fra oss, tilsvarende ca 420 norske kroner.
Målet er, i år som i fjor, å søke å opprettholde dagens inntekts- og utgiftsnivå i HTH.
Altså gaver inn til oss – og hjelp ut fra oss.
Har sendt ut fire Vennebrev i året som ligger bak: Vinter, vår, sommer og høst. De blir
også lagt ut på nettet. I Vennebrevet kvitteres det for innkomne gaver. Nok en gang – en
ekstra takk til trofast hjelp fra Bingoklubben i Olav Trygvasons vei i Kristiansand! Fra Strai
Kjøkken. Fra Lillesand Baptistmenighet (Betel). Og fra alle dere andre som bidrar!
I 2016 skiftet vi bankforbindelse til Lillesands Sparebank. Og endret da Gavekontonummer. Det fungerer fortsatt strålende! Takk igjen til Lillesands Sparebank for
glimrende service! Vi har også fått registrert eget Vipps nummer – som er 128178.
I løpet av vinteren 2018 får undertegnede avløsing som forstander i Lillesand
Baptistmenighet. Håpet er at jeg da, etter hvert, kan bruke mer tid og krefter i
hjelpeforetaket Hjerte Til Hjerte.
Hjerte Til Hjerte har og styrer fortsatt 11 ulike nettsteder. Bruker også «Facebook» til å
spre informasjon om virksomheten.
ØKONOMI
Totale inntekter i 2017 var på kr. 237 287, nesten 60 000 kroner lavere enn året før. Til
India-arbeidet sendte vi kr. 228 352, 6 000 meir enn året før. Bokførte utgifter til porto,
bank, rekvisita, Brønnøysundregisteret, revisjon og årsavgift til Innsamlingskontrollen var på drøye 20 000 kroner, mot 16 000 kroner året før. Utgifter til evangelisk
informasjonsarbeid (web-sider) lå på samme som i 2016, ca. 4000 kroner. Egenkapitalen
er redusert med ca. 15 000 kroner, og er ved årsskiftet kr. 101 954.
MEDARBEIDERE
Styret i venneforetaket Hjerte Til Hjerte består av: Tor Marius Gauslaa, daglig leder. Hege Marie
Gauslaa Harring, kasserer, Magne Bue, styremedlem. Org.nr. 974 341 557.
Registrert i Enhetsregisteret, Frivillighetsregisteret og i Innsamlingskontrollen.
Adresse: Lofthus 6, 4790 Lillesand. www.hjertetilhjerte.no
E-post: post@evangeliet.no. Giro: 2850 13 10389 Lillesands Sparebank. VIPPS 128178
Revisor: BDO AS, Tangen 8, 4608 Kristiansand. Org.nr. 993 606 650.
Daglig leder i India: Pastor S. George Bob, "Heart To Heart Welfare Association".

Takk igjen til alle dere som husker på arbeidet, i forbønn, i positiv omtale og med gaver!
Nå som før, gjøres alt arbeid i Hjerte Til Hjerte her heime på dugnad. Alle utgifter til
administrasjon, utstyr etc. dekkes av de gaver som Anne Lise og jeg bidrar med.
Derfor:
Hver krone vi mottar fra deg som giver, formidles i sin heilhet til det gode formål.
Hver krone er ei hellig krone – som brukes til Guds ære.
Lillesand, 1.januar 2018
Med ønske om Herrens velsignelse
fra Anne Lise og Tor Marius

Trygghet for ditt bidrag

