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ÅRSBERETNING FOR 2011 
 
Virksomhetens art 
Stiftelsen er en privat ikke-næringsdrivende stiftelse som har som formål på ideelt og humanitært grunnlag å 
støtte misjonsarbeid, nødhjelp herunder barnehjem, gatebarn osv.. Som ledd i å realisere stiftelsens formål skal 
stiftelsen kunne kjøpe og selge verdipapirer mv. samt å ha avkastning på investeringer knyttet til dette.  
Øvrig finansiering av formålet skjer på grunnlag av gaver mv. fra enkeltpersoner, foretak av enhver art, herunder 
menigheter, organisasjoner mv., som gjennom sine ytelser ønsker å bidra til realisering av stiftelsens formål. 
 
Fortsatt drift mv. 
Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av stiftelsen til grunn ved avleggelsen av 
årsregnskapet. Årsregnskapet med noter gir forøvrig en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av 
virksomheten og dens stilling. 
Stiftelsen ble etablert våren 2000 og har hatt ordinær virksomhet i 2011, men også startet arbeid med en 
fadderordning som har gitt bra uttelling for virksomheten, særlig fra 2012.  
 
I 2003 begynte stiftelsen et viktig arbeid med skole- og barnehjemsprosjekt i nord-øst India. Dette har medført 
kostnader for stiftelsen knyttet til bidrag til kjøp av landområder, reise, samt andre investeringer i området for å 
legge til for videre utvikling av prosjektet. 
 
Stiftelsen arrangerer konserter og andre arrangement til inntekt for “Lille Fredrikstad” i India. Området i India er på 
12 mål, og det bygges skoler mv.  
 
Utover dette yter også stiftelsen løpende underhold til misjonærer mv. samt andre misjonsprosjekter drevet i regi 
av andre ideelle organisasjoner. 
 
Redegjørelse for stiftelsens fremtidsutsikter 
Virksomheten har et meget bra utgangspunkt for ytterligere innsats i overnevnte sak i India.  
Nærings- og kulturlivet i Fredrikstad er engasjert med økonomiske midler. Nevnte kulturarrangementer har gitt 
virksomheten nødvendig goodwill via medieomtale, og utsiktene er lyse for stiftelsens virksomhet. 
 
Likestilling 
Styret besår av 5 personer. Styret har ut fra en vurdering ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak 
mht.likestilling. 
 
Arbeidsmiljøet 
Stiftelsen har ingen ansatte. 
 
Ytre miljø 
Stiftelsen har ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. 
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