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Regnskap Liknes bedehus 2009

Årsmelding Liknes Bedehus 2009

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

UTGIFTER
50 542,00
48 410,50
0,00
6 180,00
276 699,50
112,11
12 687,29
43 978,67

LOS STRØM
FORSIKRING
DRIFT / VEDL.
ANNONSER
KOMM.AVGIFTER
RENOVASJON

OVERSKUDD
438 610,07

40 914,20
13 870,00
35 841,61
12 146,00
3 501,44
3 831,12

328 505,70
438 610,07

BALANSE
Eiendeler

Gjeld, Egenkapital

Bankinnskudd 31.12.09
Bankinnskudd 31.12.09

49 016,78
361 909,27

Egenkapital 01.01.09
Årets overskudd

1 495 973,70
328 505,70

Bankinnskudd 31.12.09

1 413 553,35

Egenkapital 31.12.09

1 824 479,40

1 824 479,40

1 824 479,40

Årsmøte 5. februar 2010

REGNSKAPET GODKJENT:
Kvinesdal 07.01.2008

Kvinesdal 07.01.2008

Roald Sindland
KASSERER

Annbjørg Aamodt Karlsen
REVISOR

Sakliste:
1. Konstituering:
Valg av ordstyrer, sekretær og to personer til å skrive under
protokollen.
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Valg
5. Samtale om arbeidet:
Kort innledning ved formann.
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Årsmelding Liknes bedehus 2009
Til årsmøte 5. februar 2010
Så går ein dag i frå vår tid
og aldri kjem han att.
Men Gud den same er og var,
Vår Gud i nåde stor.
Eg gjev meg trygt min Gud til deg
når sola frå oss flyr.
Og hjarteglad eg lovar deg
når dagen atter gryr.
Kong Haakon sitt valgspråk da han
kom til Norge i 1905 var: ”Alt for Norge”.
Har vi i dag funnet et lignende valgspråk
for vår vandring mot vårt himmelske
hjemland?
Det er når vi får være der Gud vil ha
oss at vi kan få gjøre hans gjerning. Eller
rettere sagt: At HAN kan få gjøre SIN
gjerning gjennom oss. De mange tjenester
for ham kan for oss ofte synes små, men de
har likevel stor verdi i Guds plan. Så la oss
våge å be om å få være med i denne Guds
store plan, mens det ennå er tid!
Styret for 2009 har vært:
Formann:
Kjell Hauan
Nestformann: Lars Aksel Teistedal
Sekretær:
Andreas Aagedal
Styremedlem: Aslaug Barøy
Frode Aagedal
Liv Torhild Sindland
Børge Haugseth
Vararepresentanter:
Morten Hauan
Det har vært avholdt sju styremøter og
behandlet 50 saker.

Valgnemd: Thomas Syvertsen, Hilde
Johansen og Kjell André Hjelleset.
Aktiviteter
• Møtevirksomhet ved forskjellige organisasjoner.
• Søndagsmøter ved komiteer oppnevnt
av Liknes Indremisjon når organisasjonene ikke har møte.
• Onsdagsmøter ved komiteer oppnevnt
av bedehusstyret når det ikke er annen
møtevirksomhet.
• Månedlige nattverdmøter.
• Storsamlinger en søndag i måneden.
• GZ annenhver lørdag.
• Ungdomskoret Kefas.
• Liknes barnekor.
• Søndagsskole, samkjørt vekselvis med
Menighetssenteret.
• Jentelaget.
• Guttelaget (har hatt sine samlinger i
tidl. legebolig, Høgeveien).
• Miniklubb for de aller yngste.
• In*puls annenhver tirsdag.
• Liknes Indremisjons- og Liknes Normisjons kvinneforeninger.
• Småbarnsang i regi av Hokus Pokus.
• Burmeserne har sine faste samlinger
søndag ettermiddag.

Kirkesituasjonen
Norsk Luthersk Misjonssamband
(NLM) og Indremisjonsforbundet (ImF)
drøftet på sine generalforsamlinger i 2009
opprettelse av eget trossamfunn. NLM
utsatte saken mens ImF vedtok å opprette
ImF Trossamfunn. ImF vil fortsatt være
Planleggingsgruppa står ved lag:
en misjonsorganisasjon, men innenfor
Knut Brattgjerd -formann, Roald Sindland ImF er det nå opprettet et trossamfunn
- som også er kasserer for bedehuset og
som et tilbud til de som av ulike grunner
Frode Aagedal.
ikke ønsker å være medlem av Den norske
Revisor:
Annbjørg Aamodt Karlsen
Kirke eller andre kirke-/trossamfunn.
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Vi tror ikke denne saken vil få de store arbeidet er gjort i forståelse med involverkonsekvensene for det lokale bedehusarte grunneiere.
beidet.
Det er videre innhentet en priskalkyle
som gir et anslag over eventuelle kostnaDrift og vedlikehold
der ved opparbeidelse av denne bedehusDet har vært to betydelige ekstrakost- tomta.
nader som er blitt belastet bedehusets
Kommunen ser positivt på saken og vil
driftsregnskap. Det ene er overhaling og ta forslaget opp i sine organer i løpet av
oppstemming av pianoet i storsalen, og
januar 2010.
det andre er nytt laminatgulv i kjellerstua.
De antyder at kommunens naturlige
forløp med klarering og ny reguleringsNettsiden
plan for området nok vil ta mer enn et
Opplysninger om bedehusets virksom- halvt år.
het blir formidlet på bedehusets nettside.
Så langt ser det ut til at det vil ta
De som har ansvar for virksomheter på mindre tid å klarere tomten i Faret 2 til
bedehuset oppfordres til å melde fra til
byggestart. Men vi vil inntil videre holde
bedehusets sekretær om hvem som blir
på begge tomtealternativene til en endelig
med og hva som skal skje når de får klar- avklaring foreligger på et av dem.
het i det. Opplysningene vil så bli oppdaØkonomien
tert på nettsiden.
Regnskapet for 2009 er gjort opp med
Logo for Liknes Bedehus
et overskudd på kr.328 505,70. Av dette er
Det arbeides med logo for Liknes
kr 7 827,53 overskudd på drift, mens
Bedehus. Tanken er at denne blant annet kr 320 678,17 ble samlet inn til nytt bedekan brukes ved annonsering. Dette vil da hus. Totalt er det samlet inn
bli ett naturlig blikkfang for Liknes Bede- kr 1 413 553,35 til nytt hus. Interesserte
hus sine averteringer.
kan fortsatt tegne seg til fast givertjeneste
med skattefradrag.
Nytt bedehus
Når det gjelder driftsutgiftene er de
Det jobbes for tiden spesielt med to
største postene overhaling av piano, nytt
alternativer for tomt til nytt bedehus.
gulv i kjelleren og strømutgifter. StrømutFor tomta ved tidligere Nortura venter
giftene er på kr 40 914,20 med et forbruk
vi fremdeles registrering av fortidsminner.
på 39120 Kwh som er en økning på 4000
Kommunen kjører sitt løp med dette uavKwh fra 2008.
hengig av om bedehuset får bruk for den
eller ikke.
Det er med ærbødige tanker og
Det andre alternativet er en ca.5 mål
hjertens inderlige takk vi møter dere
tomt i bakken bak den planlagte svømmealle som jevnlig setter av tid og krefter
hallen mellom Idrettshallen og Berntsens
lagerbygg i Faret 2. Andreas Aagedal har for bygging av det store fellesskapet på
bedehuset.
utarbeidet detaljerte, masseberegnede
Den største takken går til vår himplanskisser over tomten. Det vil også bli
mulig å realisere nærliggende hustomter melske Far og Frelser som fremdeles
tilknyttet til den planlagt veitrasen. Dette lar oss få leve under Guds velsignelse.
Styret for Liknes Bedehus
Kjell Hauan (formann), Lars Aksel Teistedal (nestformann), Andreas Aagedal
(sekretær), Frode Aagedal, Aslaug Barøy, Liv Torhild Sindland, Børge Haugseth
og Morten Hauan (1. varam.)

