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Styrets beretning for 2016
GodGave.no er en kristen, frivillig hjelpeorganisasjon som ble stiftet i 2004. Vi ønsker å hjelpe alle nødlidende
uavhengig av etnisk, religiøs eller politisk tilhørighet. Vårt hovedformål er å hjelpe palestinere primært
bosatt i Palestina. Dette gjør vi gjennom å støtte palestinsk næringsliv ved å handle varer som produseres i
Palestina og som selges i Norge. Overskuddet av salget førest tilbake til Palestina og hjelper ekstra sårbare
grupper. Vi ønsker at vår aktivitet i Norge skal bidra til at palestinernes sak ikke blir glemt og at
kunnskapsnivået og engasjementet om Palestina og de kristne i Midtøsten øker. Det er også et mål å bidra til
at Palestina blir et mer attraktivt turistmål, gjennom å arrangere turer til området.
Det har vært en høy aktivitet i organisasjonen gjennom hele 2016, og vi oppsummerer:
6. JANUAR
14. JANUAR
17. FEBRUAR
2. MARS
16. MARS
21.MARS
30. MARS
2. APRIL,
5. APRIL,
23.APRIL – 1. MAI
18. MAI,
30. JUNI
14. SEPTEMBER
22.SEPTEMBER
29. SEPTEMBER
20.OKTOBER,
16. NOVEMBER
19. NOVEMBER
26. NOVEMBER
DESEMBER

STYREMØTE
MIDTØSTENFORUM: TROND BAKKEVIG
MIDTØSTENFORUM: HANNE EGGEN RØISLIEN
STYREMØTE
MIDTØSTENFORUM: ERVIN KOHN
VAREOPPTELLING, URANIENBORG MENIGHETSHUS
NETTVERKSSAMLING HOS BORG BISPEDØMME I FREDRIKSTAD
DELTAKELSE PÅ PIM (KAMPANJEN FOR BARN I ISRAELSKE MILITÆRE FENGSLER) PÅ LITTERATURHUSET,
STYREMØTE, URANIENBORG MENIGHETSHUS,
GRUPPETUR TIL PALESTINA OG ISRAEL
STYREMØTE OG ÅRSMØTE, STED: URANIENBORG MENIGHETSHUS
FOTOGRAF OG STUDIOBILDER AV PRODUKTENE
MIDTØSTENFORUM: ERIK FOSSE
KIRKEUKA FOR FRED, THOR-ARNE PRØIS
STYREMØTE
STYREMØTE
MIDTØSTENFORUM: DAG HOEL
STYREMØTE
JULEBASAR URANIENBORG
TILRETTELEGGING FOR JULEMARKED, BESØK FRA BETLEHEM OG ARRANGEMENTER FOR VÅRE FRIVILLIGE.

Styret
Styret har i 2016 avholdt 7 styremøter. Etter årsmøte den 18. mai 2016 fikk styret følgende sammensetning:
Navn
Eirik Rice Mills
Therese Ustvedt
Line Andreassen
Maria Paulsen Skjerdingstad
Svein Flatmo
Stine Mortensen
Bente Prøybo

Funksjon
Styreleder
Sekretær
Økonomiansvarlig
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Valgt for
2016 – 17
2016 – 17
2016 – 17
2016 – 17
2016 – 17
2016 – 17
2016 – 17

Styret har blant annet deltatt på våre Midtøstenforum, nettverkssamling med Borg Bispedømme i Fredrikstad,
stand på Litteraturhuset relatert til Palestinakomiteens arrangement, Uranienborg menighets julemesse,
salgsstand på Sandvika Storsenter og ved førjulsbesøk fra Betlehem. Det er også gjennomført 2
gruppeturer/pilegrimsturer til Palestina og Israel, hvor det også ble gjennomført møte med samarbeidspartnere,
håndtverkere og leverandører.
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Bemerkninger til årsregnskapet
Årsregnskapet for 2016 viser inntekter kr 411.891, utgifter kr 432.231 og gir et årsresultat inklusive finansielle
inn- og utbetalinger på kr 20.302. Styret ønsker at deler av overskuddet skal gis til ett eller flere hjelpe- og
bistandsprosjekter i 2017.

Organisasjon
GodGave.no er en frivillig ideell hjelpeorganisasjon registrert i Enhetsregisteret. Organisasjonen hadde i 2016
ingen faste ansatte, og arbeidet har vært basert på frivillighet. Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelse til
styret.

Innsatsområder og støtteprosjekter
Vi har i 2016 hatt fokus på salg av våre produkter og utvikling av nettsidene våres. Nye produktbilder er tatt av
fotograf, og fotobanken vår fremstår nå som tiltalende og profesjonell. 2119 personer følger oss på facebook, og
vi har også en instagram-konto. Sidene gir god informasjon om hvem vi er, vårt formål, våre produkter og
arrangementer. Økt promotering og markedsføring har gitt gode resultater og økt salg. Salget har funnet sted
på våre Midtøstenforum, på julemarkeder, samt via sosiale nettverk og medier.
Vi har også i år mottatt ofringer fra Uranienborg menighet, og GodGave.no er nå definert som et diakonalt
støtteprosjekt av Uranienborg menighetsråd. I nært samarbeid med Kvinneforeningen til Uranienborg
(Uranienborg kvinnelige kaffe-og husflidslag) ble det også i år en flott felles julebasar. Vi har videreført vår
satsning på Midtøstenforumene i Uranienborg kirke, og opplever god oppslutning om disse arrangementene.
Vi støtter palestinsk næringsliv når vi handler lokale palestinske produkter for salg i Norge. I 2016 fordelte vi
utbetaling av 83.105 kroner til viktig helsehjelp til sårbare grupper, kvinner og barn i Betlehem via Daughters of
Charity, og til arbeidet Dråpen i Havet gjør i Hellas. Vår støtte bidro til å dekke grunnleggende behov for mat og
vann blant syriske båtflyktninger på øya Chios.
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Førjulsbesøk fra Betlehem
Vi inviterte 4 palestinere til Oslo i desember. Formålet med besøket var å løfte fram rikdommen ved palestinsk
kultur, øke bevisstheten og engasjementet om den vanskelige livssituasjonen for palestinere generelt og kristne
palestinere spesielt, samt søke dialog og vennskap mellom palestinere og nordmenn. Dette var mulig bl.a. fordi
vi søkte og mottok økonomisk støtte fra Mellomkirkelig råd.
To av disse, John Robert Handal og Shafeeq Alsadi er begge musikere. Shafeeq synger og spiller Qanum
(strengeinstrument), mens John spiller tabla (trommer). Dina Yatmin og Baha Hilo har primært drevet med
informasjonsvirksomhet og har deltatt ved gudstjenester i Uranienborg og Røa kirker og menigheter, skoler,
kulturkafe og interesseorganisasjoner. Styret i GodGave.no, Uranienborg og Røa og Sørkedalen menigheter,
lokale musikere og mange private frivillige engasjerte, har utgjort den samlende deltakelsen i forbindelse med
dette besøket.
Vårt besøk deltok ved gudstjenester, spilte ved julekonserter både i Uranienborg og Røa og Sørkedalen kirker og
menigheter, også med lokale musikere refr. Jul i Briskeby, samt ved flere arrangementer for ungdom, eldre og
immigranter i forbindelse med førjulsarrangementer (flere av immigrantene som deltok var fra Palestina og
Syria).

Dina og Baha holdt tre foredrag for klasser på Hamar Katedralskole, samt et åpent møte på Tante Gerda
kulturelle Cafe i Hamar, hvor temaet var knyttet til livet i Betlehem og Palestina generelt. De møtte medlemmer
av interesseorganisasjonen Sosialistisk Ungdom i Oslo og Kristiansand, samt studenter ved Rønningen
Folkehøyskole og Universitetet i Oslo, fire klasser ved skole i Kristiansand, og ansatte ved Modum Bad sin
avdeling i Oslo.
De har alle også deltatt ved vår julestand på Sandvika storsenter, med generell informasjon til publikum om
Betlehem og Palestina. I tillegg inviterte vi til privat samvær og erfaringsutveksling sammen med ca 35 frivillige
engasjerte deltakere.
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Førjulsbesøket fra Betlehem gikk over all forventning. Det er generelt stor interesse for å høre og lær mer om
Israel og Palestina. Oppslutningen om møtene våre var jevnt over veldig god. Det samme var tilbakemeldingene
vi fikk fra de som var der til stede.
Å ha både kristne og muslimske palestinere deltagende i gudstjenester i Røa og Uranienborg, var en sterk
opplevelse. Dina leste evangelieteksten på arabisk, Shafeeq og John opptrådte solistisk, men også sammen med
menighetens salmesang. Mennesker med veldig forskjellig bakgrunn og livssituasjon ble forenet i julen, troen,
salmesangen og musikken.
Informasjonsarbeidet og undervisning er viktig. Å invitere musikere, åpnet imidlertid andre rom. Mennesker som
normalt ikke ville delta ved et «palestina-møte», kom til konsertene vi inviterte til. Budskapet formidlet i
musikalsk form er kanskje ikke like eksplisitt, men kanskje det er nettopp styrken ved det. Dessuten var det viktig
for oss å vise at det finnes mye mer en konflikt og krig i Palestina. De har en rik historie, tradisjon og kultur.
Høydepunktet var utvilsomt da de Shafeeq og John spilte for 750 gjester ved Jul i Briskeby. Shafeeq og John
spilte sammen med norske musikere og blandet våre tradisjoner og musikkstiler. Ved samme konsert opptrådet
og Anne Grete Preus, Sondre Bratland, Bertine Zetlitz, Per Christian Ellefsen med flere. Det finnes video fra
denne konserten som vi håper å redigere til en kortere film.
Det er vanskelig å si hvilke endringer tiltaket bidro til. Kanskje først og fremst holdningsendringer – hvem og hva
er palestinere og det palestinske. Vi tror at flere besøk, begge veier, med tiden skaper endring gjennom
kunnskap og kjennskap. Derfor reiser vi 30 personer fra Norge til Betlehem siste uken i april for å holde på
vennskapet og det gode samarbeidet, samt gi muligheten til ny kunnskap og erfaringsutveksling til nye reisende
og besøkende.

Planlagte satsingsområder i 2017







Midtøstenforum i Uranienborg kirke
Delta på Olavsfestdagene i Trondheim
Julemesse i Uranienborg menighet og på Sandvika Storsenter
Pilegrimstur til Palestina og Israel
Besøk fra Betlehem og arrangement på Litteraturhuset
Faste givere

Styret i GodGave.no takker alle som har bidratt med tid og engasjement ved våre aktiviteter, samt
Uranienborg menighet og våre faste private givere.
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Årsregnskap 2016
Driftsregnskap for 2016 (NOK)

2016

2015

Salgsinntekter varer
Gaver/donasjoner/ofringer
Andre inntekter/korrigeringer bank

127 760,66
103 708,47
66 500,00

219 752,00
182 113,00
10 026,79

Sum inntekter
Utgifter
Beholdningsendring varer

297 969,13
176 755,38
-57 851,83

411 891,79
432 231,25
-40 642,17

Sum kostnader

118 903,55

391 589,08

Årsresultat

179 065,58

20 302,71

Balanse for 2016 (NOK)

2016

2015

Eiendeler
Bankinnskudd
Kasse
Verdi av varer

286 603,59
1 239,00
56 612,83

265 205,86
2 297,00
97 255,00

Sum eiendeler

344 455,42

364 757,86

Egenkapital per 1.1.
Årsresultat

165 389,84
179 065,58

344 455,42
20 302,71

Sum egenkapital 31.12

344 455,42

364 758,13

344 455,42

364 757,88

Gjeld og egenkapital

Utestående refusjoner for utlegg
Sum gjeld og egenkapital

Oslo, den 4. april 2017
Styret for GodGave.no

Eirik Rice Mills
Leder

Therese Ustvedt
Sekretær

Line Andreassen
Økonomiansvarlig

Stine Mortensen
Styremedlem

Bente Prøybo
Styremedlem

Svein Asle Flatmo
Styremedlem

Maria Paulsen Skjerdingstad
Styremedlem
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