
 

 

 
Årsmelding 2018 – etter 25 års virke 

 

      
 
Da jeg begynte å skrive denne årsmeldinga, gikk tankene tilbake til 1993. Til den  

spede begynnelse for arbeidet i Hjerte Til Hjerte. Bildet til venstre viser medarbeiderne 
fra de tidligste tidene. Og bildet til høyre våre faste medarbeidere våren 2018. 
Det er lov å «mimre» i årsmeldinger. Det er lov å mimre når alderen er der… 

Og det er lov, også i denne sammenheng,  å anvende Guds ord, sagt ved et annet høve 
riktignok, om det arbeid vi starta for 25 år siden:  

-Hvem vil forakte den ringe begynnelses dag?  Z’kharyah 4:10. 
 
Gjennom alle disse åra, også i det år 2018 som nå ligger bak,  har Helga Ingebrigtsens  

herlige marsjordre tonet i mitt sinn: 
 Gå omkring i Jesu navn – Hjelpe, trøste, stille savn. Vise medynk, tørre tårer, lege alt 

som hjertet sårer…… 
 Lokke smil av tårer frem, for en hjemløs skape hjem. Dele noens savn og smerte, 

tenne håp i motløst hjerte…. 

 Kjærlighet oppfinnsom gjør, Gud vil åpne meg en dør. Jeg med glade vil meg glede, 
med en sorgfull vil jeg grete… 

 Vise vei til Himmelhavn, til Gud Faders åpne favn. Til det gledens vell, det rike, som 
på jord ei har sin like…. 

 Virke sådan i det stille, det var det vi gjerne ville….også gjennom Hjerte Til Hjerte. 

   
La meg nook en gang få takke alle dere venner og givere for den trofaste støtte dere er, og 

for den trofaste hjelp dere gir! Hver eineste krone som kommer inn, er hellig. Og behandles 
deretter. Takk også til arbeiderne og til vennene våre i India for det de er og det de gjør!   

 
Det er et privilegium for meg å igjen og igjen besøke vennene våre i India. Kjenne 
fellesskapet med dem. Å bli «smitta» av deres frelsesfryd. De åpne hjertene. De skinnende 

øyne. De lyttende ører. Appetitten på Guds ord. Mangelvare, dessverre,  her heime.  
Men vondt er det å kjenne smerten de bærer på. Fattigdom. Sjukdom. Fornedrelse. 

Uvissheten for dagen og framtida.  
 
Gjennom heile året har vi hver måned hjulpet våre «faste» medarbeidere med økonomisk 

støtte, vel 400 kroner hver måned, slik at de i kan bruke tid og krefter i evangeliserende og 
sosialt arbeid. De er aktive i lokalsamfunnet sitt. Som gode hyrder, vokter og nærer de 

menighetene. Og møter sine medmennesker med Det glade budskap om Guds frelse i 
Kristus Jesus.  



 

 

De inviterer til stevner – med mat for hjerte og for mage. Og de marsjerer frimodig gjennom 

landsbyer med sang og vitnesbyrd om Mesteren. Gir hjelp til funksjonshemma, til 
foreldrelause barn, til enker og etterlatte, til sjuke og undertrykte. 

Menge er beretningen i arbeidsrapportene deres om hvordan de møter og hjelperl 
enkeltpersoner i kriser, ved vonde hendelser, ved ulykke, sjukdom, død. 
 

Også i 2018 har vi sendt hjelp til enkeltpersoner. Til funksjonshemma, til enker, til 
utdanning, til medisinsk hjelp, til prosjekter som vannforsyning og reparasjonsarbeider. Det 

siste i den sammenheng, er utskifting av tak for kirkebygget i landsbyen Kakarapadu, der 
pastor J. Samuel virker.  Pris: 146 000 rupier = nesten 20 000 norske kroner   
 

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! Og fra Lillesand 
Baptistmenighet (Betel). Og fra alle dere andre som bidrar!   
Takk igjen også til Lillesands Sparebank for glimrende service!  

 
Vi bruker ulike nettsteder (bl.a. www.hjertetilhjerte.no), og også «Facebook»  - til å spre 

informasjon om virksomheten.  
 
Vinteren 2018 fikk undertegnede avløsing som forstander i Lillesand Baptistmenighet. Både 

tid og krefter er dermed frigitt til mer familieliv og til hjelpeforetaket Hjerte Til Hjerte!  
 

Så går vi et nytt driftsår i møte. I samme spor som før. I tro og håp om at Herren vil 
velsigne arbeidet videre. Som den aldrende leder jeg er (blir 76 år i april), sier jeg med 
sangeren: Hit til har Herren hjulpet så vel, inntil i dag, til i dag.  

Bare Han kjenner framtida for Hjerte Til Hjerte-arbeidet.   
 

ØKONOMI 
Totale inntekter i 2018 var på kr.270 085, nesten 33 000 større enn året før. Til India-
arbeidet sendte vi kr.218 377, kr.10 000 mindre enn året før. Bokførte utgifter til drift: 

porto, bank, rekvisita, Brønnøysundregisteret, revisjon og årsavgift til Innsamlingskontrollen 
- var på snaue 22 000 kroner, 2000 mer enn året før. Utgifter til evangelisk 

informasjonsarbeid (web-sider) lå på vel 7 000 kroner, 3000 mer enn året før.  
Egenkapitalen er økt med kr.22 536. Ved årsskiftet er den kr.124 490.  

 
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. Internett: www.hjertetilhjerte.no . 

E-post: hjertetilhjerte@gmail.com . 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". 

 

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.  

 

   

Lillesand, 2.januar 2019      Med ønske om Herrens velsignelse  

fra Anne Lise og Tor Marius                

                    

                                                                                

Trygghet for ditt bidrag 
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