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Regnskap Liknes bedehus 2008

Årsmelding Liknes Bedehus 2008

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

UTGIFTER
50 868,00
43 980,50
61 384,00
4 400,00
11 500,00
582 461,00
172,64
17 615,74
53 123,79

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

33 998,25
12 794,00
15 790,00
23 529,50
8 772,00
3 058,65
3 570,42

101 512,82
OVERSKUDD
825 505,67

723 992,85
825 505,67

BALANSE
Gjeld, Egenkapital

Eiendeler
Bankinnskudd 31.12.08
Bankinnskudd 31.12.08

49 718,54
353 379,98

Egenkapital 01.01.08
Årets overskudd

771 980,85
723 992,85

Bankinnskudd 31.12.08

1 092 875,18

Egenkapital 31.12.08

1 495 973,70

1 495 973,70

1 495 973,70

REGNSKAPET GODKJENT:
Kvinesdal 10.01.2009
Roald Sindland
KASSERER

Kvinesdal 10.01.2009
Annbjørg Aamodt Karlsen
REVISOR

Til årsmøtet 27. februar 2009
Vi er privilegerte som har verdens beste budskap for livet her og for evigheten. Men verdens jag etter rikdom tar
ofte plassen Jesus skulle hatt i mange
menneskers liv. Samfunnet vårt bærer
mer og mer preg av at Jesus er blitt til
overs som Herre med sin livskraft.
”Bli i meg, så blir jeg i dere” er Jesus
sin utfordring til oss mennesker i dag.
Slik det står i Joh.15,2: ”Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv,
men bare hvis den blir på vintreet, slik
kan heller ikke dere bære frukt hvis
dere ikke blir i meg.” Det er viktig å ta
tid til påfyll og samfunn med livets
opphavsmann og fullender.
Vi trenger ikke nytt bedehus for å kunne samles i Jesu navn. Men vi ser likevel fram mot gode og mer tjenlige løsninger for vårt arbeid i Guds rike. Vi
tror at det snart vil legge seg til rette
for nybygging.
Styret for 2008 har vært:
Formann:
Kjell Hauan
Nestformann: Lars Aksel Teistedal
Sekretær:
Andreas Aagedal
Styremedlem: Børge Haugseth
Karsten Syvertsen
Trond Henrik Johansen
Aslaug Barøy

Vararepresentanter:
1. vara
Siv Gullestad
2. vara
Frode Aagedal
3. vara
Morten Hauan
Arbeidsgruppe for nytt bedehus:
Knut Brattgjerd -formann, Roald
Sindland - som også er kasserer for
bedehuset. og Frode Aagedal (29.2.
besluttet bedehusstyret å ha han med i
gruppa.)
Revisor: Annbjørg Aamodt Karlsen
Valgnemd:Tora Årstøl, Eldrid
Gullestad og Solveig Egeland
Det har vært avholdt 9 styremøter og
behandlet 66 saker.
Aktiviteter
Faste aktiviteter dette året har vært:
• Møtevirksomhet ved forskjellige
organisasjoner.
• Søndagsmøter utenom organisasjonenes virke ved komiteer oppnevnt
av Liknes Indremisjon.
• Onsdagsmøter utenom organisasjonenes virke ved komiteer oppnevnt
av bedehusstyret.
• Månedlige nattverdmøter.
• Storsamlinger en søndag i måneden.
• GZ på faste lørdagskvelder.
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Ungdomskoret Kefas.
Liknes Barnekor.
Søndagsskole.
Jente- og guttelag.
Miniklubb for de aller yngste.
In*puls annenhver tirsdag.
Familiesamlinger.
Vi over 60.
Burmesere låner huset til faste møter
søndag ettermiddag.
Dessverre har det vært vanskelig å finne
tilfredsstillende lokaliteter i bedehuset til
guttelaget. Derfor ble det ordnet med en
foreløpig løsning i de gamle menighetskontorene på Høgeveien.
Gruppene som står for onsdagsmøtene er
blitt oppdatert.
Andreas Aagedal ble valgt til kontaktperson for de årlige fellesmøtene i kirken.
Styret har også sett hvordan en kan legge
til rette for nattverdmøter første søndag i
hver måned.
Miniklubben og Vi over 60 har hatt sine
samlinger i det nye menighetssenteret
etter at dette ble tatt i bruk i september
2008.
Kirkesituasjonen
Etter at kirkemøtet vedtok å sidestille to
syn på homofilt samliv, har flere meldt
seg ut av Den norske kirke. Dette merker
vi også lokalt, og vi må forvente ønsker
om nye tilbud i bedehusarbeidet.
Dette året kom det et ønske om begravelse i bedehusregi. Det formelle i forhold til
bruk av kirken ble ivaretatt av Liknes
Indremisjon. Kjell Hauan ledet begravelsen.
Det naturlige vil være at slike handlinger
skjer i regi av en av misjonsorganisasjonene. Bedehuset kan ikke ta på seg en slik
oppgave før det evt. blir registrert som
egen forsamling.
Spørsmålet om konfirmasjon er aktuelt.
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Denne utfordringen er brakt videre til
misjonsorganisasjonene med tanke på om
de kan ha et tilbud for en større region.
Dåp har foreløpig ikke vært aktuelt, men
vi bør snakke om hvordan vi vil stille oss
til dette hvis spørsmålet kommer.
Drift og vedlikehold
Det har dette året vært vanlig vedlikehold på huset. I tillegg er plattformen
utvidet, og ungdommene har laget ny
benk til miksepult, data, og lysmikser.
Det har vært to innbrudd på bedehuset i
2008. Det har blitt stjålet data- og lydutstyr, og påført ødeleggelser på ytterdører og dør til utstyrslager. Styret har
besluttet å installere innbruddsalarm.
Brannvesenet hadde befaring i april der
kun små avvik ble registrert. Det er
iverksatt tiltak for å rette på disse.
Nye nettsider
Frode Aagedal har utarbeidet og satt i
drift internettside for Liknes Bedehus:
www.liknesbedehus.no. Her vil alle kunne finne opplysninger om Liknes bedehus,
organisasjoner med ledere som har virksomhet her, møtesamlinger, med dato og
klokkeslett og utfyllende opplysninger
om møter.
Øvingstider og andre nødvendige opplysninger kan også legges inn.
Nytt bedehus
Arbeidsgruppa for nytt bedehus har hatt
mange oppdrag dette året for å avklare
forhold mot nytt bedehus. Vi nevner her:
1. Kontakt med nærliggende bedehus om
interesse og behov for samarbeid ved
bygging av nytt bedehus.
2. Utredning og kontaktmøter med kommuneadministrasjonen om muligheter
med nåværende bedehustomt i forbindelse med nye eiere og reguleringsplaner i nærliggende områder.

3. Avklaringer med kommunen om vårt
tomtealternativ ytterst i Faret.
Fylket anbefaler ikke å bygge bedehus
der. Ny kommunebehandling om dette
arealet vil heller ikke skje før tidligst i
mai 2009.
4. Avklaring med kommunen om mulig
kjøp av tomteareal nord for tidligere
AGRO i Faret. Formannskapet anbefalte salg av tomt i møte 3.12.08. Saken
er oversendt til forhandlingsutvalget i
kommunen.
Bedehusets eierskapsstruktur må avklares før nytt bedehus kan påbegynnes.
Dette for å kunne legge best mulig til
rette for gode økonomiske bygge- og
driftsbetingelser.
Ellers vil bedehusstyret anbefale at kristne organisasjoner, med eget styre, som er
engasjert i bedehuset i dag, får tilbud om
medeierskap.
Økonomien
Regnskapet for 2008 er gjort opp med et
overskudd på kr 723 992,85.
Gaver til nytt bedehus var i 2008

kr 582 461,-. Etter at bedehusstyret
14.12.2007 vedtok å trekke bud og heve
kjøp av brannstasjonen, ble disse lokalene
kjøpt av Kjell og Kjell André Hjelleset.
På årsmøtet 6.2.2008 fremmet de forslag
om at bedehuset likevel skulle kjøpe lokalene. Da dette forslaget ikke ble tatt opp
til realitetsbehandling i årsmøtet, ble
lokalene solgt videre og salgsfortjeneste
på kr 294 000 gitt til nytt bedehus.
Per 31.12.08 var det totalt kommet inn
kr 1 092 875,18 til nytt bedehus. Velsignet takk for gavene!
Det er også åpnet for at skattefrie gaver
kan gå til driften av bedehuset.
De mange enkeltmennesker, arbeidsgrupper, organisasjoner og lag, som legger sin sjel i tjeneste for andre på bedehuset, vil alltid være ryggraden i dette
store arbeidet i Guds Rike.
Det er med ærbødighet vi vil takke dere
alle for bønn og arbeid i det foregående
år.
Vi ber om at vi må få oppleve at Herrens
velsignelse hviler både over oss og over
vår tjeneste.

Styret for Liknes bedehus
Kjell Hauan (formann), Lars Aksel Teistedal (nestformann),
Andreas Aagedal (sekretær), Børge Haugseth, Trond Henrik Johansen,
Aslaug Barøy, Karsten Syvertsen og Siv Gullestad (1. varam.)

Årsmøte 27. februar 2009
Sakliste:
1. Konstituering:
Valg av ordstyrer, sekretær og to personer til å skrive under
protokollen.
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Valg
5. Nytt bedehus:
Eventuelt

