Årsmelding 2015
Innleder også denne årsmeldinga med de gode minner fra det siste 2 uker lange besøket
hos våre Hjerte Til Hjerte-medarbeidere og venner i Andhra Pradesh i oktober/november:
Virksomheten bærer rik frukt. Guds gode nyheter om frelsen og livet i Messias Jesus
forkynnes og erfares for liten og stor. I alle samfunnslag og «klasser». I folkerike byer og
landsbyer og i grisgrendte strøk. Og som en naturlig del av arbeidet: Hjelp til de fattige,
de sjuke, de utslåtte og de «utstøtte».
Eget reisebrev, opprinnelig offentliggjort i «Lillesands-Posten», blir sendt ut til alle våre
venner og givere.
Hensikten med turen til India, er for det første å besøke, bli bedre kjent med, våre venner
der. Og derigjennom å få den gjensidige inspirasjon som denne nærhet gir. Og: Å se
åssen arbeidet fungerer. Også med tanke på å kunne «luke vekk» det som måtte være
negativt.
Når status nå gjøres opp ogs¨å ved dette årssskiftet, bekreftes de utfordringer som også
ble antyda i fjoråret årsmelding:
Den synkende kroneverdien. Den er merkbar og målbar.Fleire norske kroner må til for å
opprettholde hjelpenivået til medarbeidere og utgiftene til evangelisering og hjelpetiltak.
Dessuten har kostnadene til eksternt kontrollarbeid økt kraftig.
Når dette ikke kompenseres med økte gaveinntekter, slik tilfellet har vært i 2015, gir det
grunn til uro.
Men det blir også en utfordring.
 En troens utfordring, gjerne til økt innsats for økt gaveinngang.
 Til våre givervenner.
 Kanskje en utfordring til firmaer som gjerne vil og kan «sponse» gode foretak?
 Og til streng prioritering av de midler vi har og får til rådighet.
Først og fremst søker vi, nå som før, å ivareta hjelpen til den «faste» medarbeiderstaben,
16 kvinner og menn. Og virket deres i menighet og landsby. Og hjelpen til de løpende
utgifter knyttet til evangeliseringsvirket. Og til mange enkeltpersoner som trengte ei
hjelpende hand. Først og fremst til sjuke, til fattige barn og til enker.
Hadde håpet å hatt nok «å rutte med» til vannforsyning (grunnboring, rør og
pumpeanlegg) til en fattig og avidesliggende landsby oppe i fjellene. Men hadde ikke
midler nok til det (ca 20 000 kroner). Men prosjektet står fortsatt på «ønskelista». Og de
mennesker som berøres av det, har fått beskjed: Så fort vi får midler til det, skal det
settes i gang!
HELLIGE KRONER
Nok en gang takker vi Herren for alle trofaste venner, båtlag og foretak, som har støtta
arbeidet. Hver ei gavekrone behandles med takk og respekt - som den hellige gave den
er.
Nevner ikke navn på enkeltpersoner blant giverne. Herren vet alt. Men likevel: Takk for
oppmuntring og gaver fra Bingoklubben, «Samkom», Kristiansand Frie Kameratklubb,
Lillesand Baptistmenighet (Betel) og fra Strai Kjøkken AS! Takk også til Microsoft som via
Techsoup Norge gir rimelig dataprogram (Office).
Det er sendt ut fire Vennebrev i 2015. Alle med kvitteringsliste – slik at hver giver kan se
og vite at gaven er behørig registrert. Vennebrevene legges også ut på nettet. Da kan
fleire se dem. I farger!

Driver også evangeliske informasjonsarbeid gjennom forkynnelse i kirke, bedehus og i
ulike foreninger. Kombinerer som regel evangelisk forkynnelse med informasjon om
arbeidet i India. Men er alltid på vakt mot ukritisk «pengemas». Det er dessverre mye
«business» forbundet med Guds rikes arbeid.
Hjerte Til Hjerte har og styrer 11 ulike nettsteder. Deriblant hjertetilhjerte.no og
evangeliet.no. Og bruker Facebook ganske flittig til å spre informasjon om virksomheten.
ALVOR
Årets «farvel» tidlig i desember med våre medarbeidere i India - var preget av alvor.
 Alvor innfor økonomien: Den lave kronekursen. Og gaveinntektene.
Nok en gang måtte jeg minne dem om at vi i alle deler, også i forhold til
økonomien, var avhengig av Herren. Han som ifølge Guds ord er mektig til å virke i
oss, både å ville og å virke i Hans vilje. Altså berøre hjertet vårt. Og derfor også
«lommeboka» vår.
 Alvor også fordi undertegna ikke blir yngre. -Er det noen som etter hvert kan ta
over, føre arbeidet videre? Slik lød spørsmålet under avskjedsmøtet med
medarbeiderne våre i Rajapudi i november. Kunne ikke gi svar på det. Får bare
stole på det misjonærpioneren sa: «Guds arbeid, drevet på Guds måte – vil aldri
mangle Guds underhold.»
 Måtte vi alltid være oss dette bevisst i Hjerte Til Hjerte!
ØKONOMI OG VENNEBREV
Det kom inn 217 109, 84 kronene i 2015 (inkludert renteinntekt på kr 74,52). Bokførte
utgifter til porto, bank, rekvisita, Brønnøysundregisteret, revisjon og årsavgift til
Innsamlingsaksjonen var på 18 325 kroner. Til vårt evangeliske informasjonsarbeid
(web-sider) brukte vi 3031 kroner. Og til India sendte vi 228 817,75 kroner. Ved
årsskiftet hadde vi en egenkapital på kr 64 339,75, som er kr 33 063,89 mindre enn
året før. Egenkapitalen tappes fort når vi sender ut fleire hjelpekroner enn vi får inn.
MEDARBEIDERE
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Takk igjen til alle dere som har husket 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 (nå som før) 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.
Lillesand, 2.januar 2016
Med ønske om Herrens velsignelse
fra Anne Lise og Tor Marius

Trygghet for ditt bidrag

