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Regnskap Liknes bedehus 2010

Årsmelding Liknes Bedehus 2010

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

UTGIFTER
46 850,00
51 000,00
6 333,50
5 707,00
275 758,50
57,73
11 889,75
48 785,47

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

45 398,09
14 076,00
21 141,37
10 259,00
3 180,40
4 068,36

348 258,73

OVERSKUDD
446 381,95

446 381,95

28 041,79

Gjeld, Egenkapital
Egenkapital
01.01.10
1 824 479,40

BALANSE
Eiendeler
Bankinnskudd
31.12.10
Bankinnskudd
31.12.10
Bankinnskudd
31.12.10

406 599,02
1 738
097,13
2 172
738,13

Årets overskudd
Egenkapital
31.12.10

348 258,73
2 172 738,13
2 172 738,13

REGNSKAPET GODKJENT:
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Roald Sindland
KASSERER
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REVISOR
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Sakliste:
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Årsmelding Liknes bedehus 2010
”La huset bli bygget på Ordets klippegrunn” skrev presten Jakob Pauli 34 år
gammel i 1878. 24 år senere kom sangen:
”Lær meg å kjenne dine veie og gå dem
trøstig skritt for skritt”.
Presten Jakob Pauli var først svært opptatt av å satse på et godt og trygt feste for
sin gjerning i Guds rike. - Et fundament
som ville holde stand i åndelige stormvær.
Etter flere år i tjenesten kom et dypere
behov fram: ”Hvor går DIN vei videre,
min Gud?”
Vi står nå foran mange nye utfordringer
mot et nytt bedehus.
• Fellesskapets fundament Jesus Kristus,
står fast og er verd å satse på for oss
alle.
• Så kommer det neste behov: Hvilke
planer har så vår Himmelske Far med
dette?
Våre bønnerop til Ham om vår felles vei
videre blir da gjerne:
”Lær meg å
kjenne DINE veie og gå dem trøstig skritt
for skritt”. Må vi med frimodighet søke å
finne den veien vår himmelske Far har for
oss alle i dette store fellesskapet. - Der alle
våre bygdefolk er like høyt elsket av vår
himmelske Far.
Trygve Bjerkrheim sier det så fint: ”Eg
har ei tenesta stor for Gud frå dag til dag i
det stille”. Da er vi hverandres tjenere engasjert i å bygge et hus og et samhold
på Ordets klippegrunn – med kjærlighetens gode utgangspunkt som den store
drivkraften.
”Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er
velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke,
er ikke hovmodig. Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt
og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg
ikke over urett, men har sin glede i sannheten.
Kjærligheten utholder alt, tror alt håper alt og
tåler alt.” (1. Kor.13,4)

Styret
Det har vært avholdet åtte styremøter
og behandlet 50 saker.
Styret for 2010 har vært:
Leder:
Kjell Hauan
Nestleder: Børge Haugseth
Sekretær:
Andreas Aagedal
Styremedlem: Frode Aagedal
Liv Torhild Sindland
Oddbjørg Njerve Olsen
Oddvin Sindland
Varamedlem: Trond Henrik Johansen
Morten Hauan
Kasserer utenom styret: Roald Sindland
Revisor: Annbjørg Åmodt Karlsen
Valgnemd for 2011: Knut Brattgjerd, Hilde Johansen og Inger Lise Teistedal.
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.
• Småbarnsang annenhver torsdag
• Månedlige nattverdmøter.
• Storsamlinger en søndag i måneden.
• GZ annenhver lørdag.
• Ungdomskoret Kefas annenhver fredag.
• Liknes Barnekor annenhver tirsdag.
• Søndagsskole, samkjørt vekselvis med
Kirken
• Jentelaget annenhver onsdag
• Guttelaget på Øye grendehus annenhver
torsdag.
• In*puls annenhver tirsdag.
• Liknes Indremisjon- og Liknes Nor-

Økonomien
Regnskapet for 2010 viser et driftsoverskudd på kr. 11 767,28. Regner vi med
gaver til nytt bedehus og renteinntekter
Konfirmasjon
(kr. 60 000), er overskuddet kr. 348 258,73
For første gang ble det avholdt konfirStrøm er den største utgiftsposten (kr.
masjon på bedehuset 1.mai 2010. Konfir45 3989, mens de største inntektspostene i
manten fikk forberedende undervisning
driftsregnskapet er gaveinntekter (kr.
gjennom NLM sitt tilbud for distriktet.
46 850) og bedehusbasaren (kr. 51 000).
Takk til alle som har støttet bedehuset
Nettsiden
Opplysninger i bedehusfolderen blir
med gaver!
holdt oppdatert på bedehusets nettside.
Inntekter til nytt bedehus var i 2010 kr.
Utfyllende opplysninger kan så fort den
275 758,50. Per 31.12.10 var det totalt
ansvarlige har det klart meddeles sekretæ- samlet inn kr. 1 738 097 til nytt hus.
ren for asurføring på nettsiden.
Takk
Styret vil uttrykke en hjertelig takk til
Logo for Liknes bedehus
Det arbeides fortsatt trutt og jevnt for å alle som gir av tid og krefter til fellesskafå klarert en god logo for Liknes bedehus. pets mange gjøremål. Det er ikke noen
Tanken er å kunne bruke denne både som selvfølge at så mye positivt arbeid er lagt
annonseblikkfang og vindusmarkering på ned også dette siste året. Hjertelig takk!
ny bygning.
Så går også takken til vår Far i himmelen og alle som jevnlig legger arbeid og
Nytt bedehus
Vi har nå sagt fra oss tomta i Faret ved planer fram for nådens trone.
misjon kvinneforreninger.
• Burmeserne har sine faste samlinger
søndag ettermiddag.

Nortura og samtidig fått undertegnet intensjonsavtale med Alf Faret og Alf Reidar Berntsen om den planlagte tomta i
Faret bak Idrettshallen.
Kommunen har nå tatt med bedehustomta med omliggende boligtomter inn i
sentrumsplanen for Kvinesdal. Dette innebærer at kommunen nå har tatt på seg
ansvaret for hovedreguleringen av området. Denne reguleringen er planlagt klart
til september 2011. Endelig planutkast for
bedehustomta spesielt vil kunne være klarert til samme tid.
Dersom alt går knirkefritt, vil opparbeidelsen av bedehustomta kunne starte til
høsten 2011. Mangt og mye av planer og
forarbeid kan derfor nå forseres mot vårt
mål.

Styret for Liknes bedehus
Kjell Hauan (formann)
Børge Haugseth (nestformann)
Andreas Aagedal (sekretær)
Frode Aagedal
Liv Torhild Sindland
Oddbjørg Njerve Olsen
Oddvin Sindland
Trond Henrik Johansen (1. varamann)

