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Regnskap Liknes bedehus 2007

Årsmelding Liknes Bedehus 2007

RESULTAT
INNTEKTER
GIVERTJENESTE/
GAVER
BEDEHUSBASAREN
KOLLEKT
HUSLEIE
NYTT BEDEHUS
RENTER 20.38719
RENTER 65.87628
RENTER 32.38908

UTGIFTER
18 440,00
37 730,50
4 833,00
10 200,00
447 831,00
92,67
8301,62
9459,39

LOS STRØM
FORSIKRING
DRIFT / VEDL.
ANNONSER
KOMM.AVGIFTER
RENOVASJON
GEBYRER
NYTT BEDEHUS
OVERSKUDD

536 888,18

21 594,01
11 900,00
17 470,62
5 942,00
2 851,51
3 265,34

473 864,70
536 888,18

BALANSE
Eiendeler

Gjeld, Egenkapital

Bankinnskudd 31.12.07
Bankinnskudd 31.12.07

25 984,22
288 706,24

Egenkapital 01.01.07
Årets overskudd

298 116,15
473 864,70

Bankinnskudd 31.12.07

457 290,39

Egenkapital 31.12.07

771 980,85

771 980,85

771 980,85
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Årsmelding Liknes bedehus 2007
Så er vi igjen samlet til årsmøte for
Liknes bedehus. Vi er takknemlige for
at vi også i vår tid kan få legge dette
huset og de som ferdes her fram for
vår Gud og Far gjennom vår mellommann Jesus Kristus.
I Efeserne 5,8 flg. står det om lysets
barn med deres gode frukter. Videre
vers 16 og 17: ”Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som tåpelige mennesker, men som kloke – så dere kjøper den
rette tid for dagene er onde. Vær ikke uforstandige men forstå hva som er Herrens
vilje”.
1. Joh 5,14-15: ”Og denne frimodige tillit
har vi til ham at han hører oss når vi ber
om noe som er etter hans vilje.”
Så vet vi at de mange bønner som går
til den allmektige Gud, i Jesu navn,
ikke er forgjeves.
Vi står foran byggeplaner for nytt bedehus. Må så omsorgen for medmenneske gi oss gode løsninger til et nytt
bønnens hus – et nytt BETEL i bygda
vår.
Styret for 2007 har vært:
Formann:
Kjell Hauan
Nestformann: Kjell Hjelleset
Sekretær:
Andreas Aagedal
Styremedlem: Børge Haugset
-------’’------ Lars Aksel Teistedal
-------’’------ Karsten Syvertsen
-------’’------ Trond Henrik Johansen
1.varam.: Ingebret Hetland
2.-----’’--: Bertha Egeland
3.-----’’--: Synnøve Sandved Stakkeland
Kasserer (utenom styret): Roald Sindland
Styret har hatt ni styremøter og behandlet 34 saker.
Storsamlingene på bedehuset er av
stor verdi. Her samles alle aldersgrupper til fellesskap om Guds Ord. Det er

nok noe av denne gnisten fra de unge
som legger grunnlaget for nye behov i
nytt bedehus. Alle mulige steder i vårt
bedehus er i bruk til aktiviteter og
nødvendig lagring. Vi ser fram mot
nye, funksjonelle lokaliteter.
Styret har dette året brukt mye tid på
saker vedr. kjøp av første etasje i nabobygget til bedehuset (brannstasjonen)
og planer for nytt bedehus. En egen
arbeidsgruppe har på vegne av styret
arbeidet med å finne egnede tomtealternativer og nødvendige skisser for de
forskjellige alternativene. Styret har
hele tiden blitt orientert om gruppens
arbeid, og har gitt tilbakemeldinger og
gjort nødvendige vedtak. Det har vært
et mål for styret å kunne legge frem
klare alternativer til årsmøtet i 2008.
Etter fullmakt fra ekstraordinært årsmøte i januar 2007, la styret inn bud
på brannstasjonen. Netland Bygg AS
aksepterte bud på kr. 1 000 000,-. I
etterkant skulle det foretas seksjonering og utarbeidelse av sameieavtale
før salget formelt var i orden. Dette
arbeidet drog imidlertid ut, og det var
uaktuelt for styret å ta i bruk lokalene
før det formelle var ordnet.
I mellomtiden fant de unge løsninger i
storsalen for sine behov. Guttelaget
hadde bruk for nye lokaler. Det var
tanken å løse dette behovet i brannstasjonen, men dette lot seg altså ikke
gjøre så lenge kjøpet ikke var formelt i
orden. Styret har derfor forsøkt å finne
alternative løsninger for guttelaget
uten å lykkes med dette.
Etter hvert som skisser for de forskjellige alternativene forelå, vurderte flertallet i styret det som mindre aktuelt å
anbefale nybygg i Fjotlandsgaten. Da

det i tillegg ennå ikke forelå noen avklaring om når seksjonering ville bli
foretatt, vedtok styret 14.12.2007 å
trekke sitt bud og heve kjøpet. Vedtaket ble gjort mot en stemme.

• In*puls annenhver tirsdag.
• Familiesamlinger.
• Vi over 60.
I tillegg lånes huset ut til burmesere
som har møter søndag ettermiddag.

Brannstasjonen er nå kjøpt av private
og spørsmålet er om guttelaget fremdeles må lete etter andre lokaler – eller
evt. kan leie rom i disse lokalene.

Ungdomskoret Kefas har endret sine
regler. Bedehusstyret stilte seg positiv
til deres ønske om sterkere tilknytning
til bedehuset. Endringen medfører at
bedehusstyret har ansvaret for å velge
ansvarlige voksenledere til koret.

Aktivitetene er mange på bedehuset.
Utenom storsamlingene har stort sett
de forskjellige aldersgruppene funnet
hverandre til egne samlinger. Dette er
flott for de gruppene det gjelder.
Imidlertid har kirkens sprikende verdivalg gjort det vanskelig for mange.
Behov for alternativer når det gjelder
dåp og konfirmasjon begynner å melde
seg. Spørsmålet er: Hvor går den gode
vei videre? Trenger vi en menighetslignende struktur med mer samordnet
fellesskap – evt. med fast ansatte?

Bedehusbasaren kom litt brått på i
høst, men fikk likevel et bra utkomme.
Givertjenesten har til nå innbrakt
ca.500.000 kroner til nytt bedehus. Det
er med takknemlighet vi registrer den
store givergleden. Etter hvert som
bedehusplanene kan bli mer konkrete,
håper vi at flere vil hive seg på giverkarusellen.

Til slutt vil vi takke alle trofaste HerAv aktiviteter i dag kan nevnes:
rens tjenere som har funnet veien til
• Møtevirksomhet ved forskjellige
bedehuset for oppbyggelse av seg selv
organisasjoner.
og sine åndelige søsken. Å være trofast
• Søndagsmøter utenom organisasjoi den tjenesten som den enkelte har
nenes virke ved komiteer oppnevnt
fått syn for, er selve ryggraden i bedeav Liknes Indremisjon.
husarbeidet.
• Onsdagsmøter utenom organisasjoTakk til alle forbedere og omsorgspernenes virke ved komiteer oppnevnt
soner som gjør et svært viktig arbeid i
av bedehusstyret.
det stille.
Må så vår himmelske Fars velsignelse
• Månedlige nattverdmøter.
få hvile over alt vårt virke slik at vi
• Storsamlinger en søndag i måneden.
kan si: ”Det er Herrens velsignelse som
• GZ på faste lørdagskvelder.
gjør rik og eget strev legger ikke noe til.”
• Ungdomskoret Kefas.
Det er trygt å gå videre når Guds him• Liknes Barnekor.
mel er åpen over oss, selv om hans
• Søndagsskole.
veier ikke alltid faller sammen med
• Jente- og guttelag.
våre planer.
• Miniklubb for de aller yngste.
Styret for Liknes Bedehus
Kjell Hauan (formann), Kjell Hjelleset (nestformann), Andreas Aagedal (sekretær),
Børge Haugset, Lars Aksel Teistedal, Karsten Syvertsen, Trond Henrik Johansen
og Ingebret Hetland (1. varam.)

