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Regnskap Liknes bedehus 2011
RESULTAT
INNTEKTER
GIVERTJENESTE/ GAVER

28 600,00

STRØM

45729,54

BEDEHUSBASAREN

43 792,00

FORSIKRING

14145,00

KOLLEKT

1 108,50

DRIFT / VEDL.

8330,04

HUSLEIE

16 370,00

NYTT BEDEHUS

UTGIFTER

255 458,00

RENTER 20.38719

60,80

RENTER 65.87628

13 569,22

RENTER 32.38908

64 677,98

ANNONSER

11440,00

KOMM.AVGIFTER

3721,05

RENOVASJON

3852,36

87 217,99
OVERSKUDD
423 636,50

336 418,51
423 636,50

Årsmelding 2011

BALANSE
Eiendeler
Bankinnskudd 31.12.11

Gjeld, Egenkapital
33 055,10

Bankinnskudd 31.12.11

417 868,24

Bankinnskudd 31.12.11

2 058 233,30

Egenkapital 01.01.11
Årets overskudd
Egenkapital 31.12.11

2 509 156,64

2 172 738,13
336 418,51
2 509 156,64
2 509 156,64

Roald Sindland

Annbjørg Aamodt Karlsen

KASSERER

REVISOR

Fjotlendingen Olav Stakkeland har
skrevet den flotte julesangen ”Hyrdene i
vinternatt”. Andre og tredje verset har et
tydelig budskap til oss som har valgt å
bære Kristus-navnet videre, og til våre
mange tjenesteoppdrag på bedehuset.

og få rettleiing fra Guds Ord for veien
videre.
Håpet er en viktig drivkraft i alle menneskers sinn. Da blir Bibelens løfter mer
enn ord og troen gir oss ankerfeste i det
himmelske land der alle som tok imot
Håpet stiger i hvert sinn som får ham tilbede.
hans frelse skal få bo.
Frelser, slekters redningsmann nå blant oss tilstede.
Joh.1.12: Alle som tok imot Ham dem gav
Slik som hyrder søkte inn kan vi og med åpent sinn han rett til å bli Guds barn – de som tror på
finne Guds utkårne.
hans navn. Og videre Joh.8.31: Hvis dere
Gledesbud om lys og håp det vår sang skal være.
blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler.
Jubelkor fra syd og nord – Frelser født - gi ære.
Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten
Davids sønn du seier vant. Evig liv i deg vi fant.
skal gjøre dere fri. – Håpefulle løfter!
Salig fred vi eier.
Lovprisning og tilbedelse er vår takkeDet er viktig å ha et bedehus med samsang for redningen fra syndens herrelinger der Jesus blir bedt om å være tildømme over våre liv. Jesus vant og jeg
stede. Der vi med åpne sinn sammen kan
har vunnet.
få oppleve Guds kjærlige omsorg for oss
La oss be om frimodighet til å bringe
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seiersbudskapet videre til de mange som
er dyrt kjøpt men som enda ikke har fått
se at det går an å bli løst fra syndens
band og bli arvinger til et evig rike der
rettferdighet bor.
La oss be om å få være hans vitner, og
peke på Jesus – troens opphavsmann og
håpets kilde.
Joh.1.29: Se der Guds Lam som bærer
verdens synd.
Styret
Det har vært avholdt åtte styremøter
og behandlet 49 saker.
Styret for 2011 har vært:
Leder:Kjell Hauan
Nestleder:Børge Haugseth
Sekretær:Andreas Aagedal
Styremedlem:Frode Aagedal
Liv Torhild Sindland
Oddbjørg Njerve Olsen
Oddvin Sindland
Varamedlem: Morten Hauan
Kasserer utenom styret: Roald Sindland
Revisor: Annbjørg Åmodt Karlsen
Valgnemd: Knut Brattgjerd
Hilde Johansen
Inger Lise Teistedal
Aktiviteter:
Møtevirksomhet ved forskjellige organisasjoner
• Søndagsmøter bare ved avertering.
Etter at Liknes Indremisjon har lagt
ned, har de nå bare en kontaktperson i
Kvinesdal. Det er ikke lenger faste
søndagsmøter.
• Onsdagsmøter med komiteer oppnevnt
av bedehusstyret, når det ikke er annen virksomhet. I 2011 hadde styret
en gjennomgang av komiteene. Av
forskjellige grunner har flere sagt fra
seg denne oppgaven. Vi trenger flere
som kan være med å ta ansvar for disse samlingene.
• Småbarnsang annenhver torsdag
• Månedlige nattverdmøter.
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• Storsamling en søndag i måneden.
• GZ annenhver lørdag.
• Ungdomskoret Kefas øver en torsdag
hver måned.
• Kvinesdal Soul Children på oddetallstirsdager.
• Liknes barnekor oddetallstirsdager.
• Søndagsskole annenhver søndag samkjørt med kirken.
• Jentelaget annenhver onsdag.
• Guttelag på Øye grendehus partallstorsdager.
• IN*PULS partallstirsdager.
• Liknes Normisjon kvinneforening.
• Indremisjonens kvinneforening
• Burmeserne har sine samlinger søndag
ettermiddag.
Nettsiden
Opplysninger i bedehusfolderen tas fra
bedehusets nettside som holdes fortløpende oppdatert. Supplerende opplysninger kan så fort den ansvarlige har det
klart, meddeles Liv Torhild Sindland
som vil oppdatere opplysningene på nettet.
Logo for Liknes bedehus
En arbeidsgruppe, ledet av Frode Aagedal, har i lengre tid arbeidet med ny
logo for Liknes bedehus. Denne er nå
godkjent av styret og kan bli tatt i bruk
på nettsider og ved annonsering.
Nytt bedehus
Styret har dette året oppnevnt byggekomite, og arbeidet med forslag til div.
underkomiteer. Byggekomiteen består
av: Andreas Aagedal (leder), Frode Aagedal (sekr.), Oddvin Sindland (teknisk),
Liv Torhild Sindland (interiør), Roald
Sindland (dugnad). Knut Brattgjerd har
sagt seg villig til å lede økonomikomiteen.
Det har vært arbeidet trutt og jevnt
gjennom året med avklaringer på tomt
bak Idrettshallen og skisser til nytt bede-

hus på denne. Etter at dette området tidligere ble tatt med i sentrumsplanen for
Liknes, har vi jobbet aktivt for at denne
planen også skal inneholde et tjenlig
tomteforslag for nytt bedehus her.
Den 17.11.11 deltok bedehusets representanter på et møte med kommunen
angående sentrumsplanen. Her ble det
orientert om de mange innspill som er
kommet til planen. Adkomstveien til området i Faret allerede er hardt belastet,
og at det derfor var kommet innsigelser
mot å bygge bl.a. bedehus i dette området. Det ble derfor skissert alternative
forslag til bedehustomt. Et av dem var et
samarbeidsprosjekt på dagens tomt i
Fjotlandsgata pluss nabohus, med parkeringshus i kjelleren. Sentrumsarkitektene
jobber nå, sammen med oss, med forslag
til løsninger i Fjotlandsgata. Vi må i nær
framtid ta endelig stilling til om vi skal
velge tomten i Fjotlandsgata eller ved
Idrettshallen.
Juridisk vurdering av regler
for Liknes bedehus.
I 2010 ble det oppnevnt en arbeids-

gruppe med representanter fra Liknes
Indremisjon, NLM, NMS og bedehusstyret, som skulle komme med forslag til
modell for eierstruktur og regler for nytt
bedehus. Etter innspill i årsmøtet om at
nåværende regler for Liknes bedehus
kunne tolkes dit hen at bedehuset var en
stiftelse, valgte arbeidsgruppa å be bedehusstyret avklare dette.
Styret engasjerte advokat Eivind
Pundsnes. Etter gjennomgang av regler,
gamle protokoller og øvrig historikk,
konkluderte Pundsnes med at ”Liknes
bedehus er organisert som en vanlig forening hvor vedtekter kan endres på vanlig
måte i årsmøte uten hensyn til de begrensninger som ligger i stiftelsesloven.”
Økonomien
Regnskapet for 2011 viser et overskudd på kr. 336 418,51. Da er innsamling til nytt bedehus medregnet. Driftsregnskapet viser er overskudd på
kr. 16 282,53.

Takk
Styret vil uttrykke en hjertelig takk til alle som gir av tid og krefter til fellesskapets
mange gjøremål. Det er ikke noen selvfølge at så mye positivt arbeid er lagt ned også
dette siste året. Hjertelig Takk!
Så går også takken til vår himmelske Far og alle som jevnlig legger arbeid og planer
fram for nådens trone.
Styret for Liknes bedehus
Kjell Hauan (leder), Børge Haugseth (nestleder), Andreas Aagedal (sekretær)
Frode Aagedal, Liv Torhild Sindland, Oddbjørg Njerve Olsen, Oddvind Sindland
Morten Hauan (vararepr.)

Årsmøte 3. februar 2012

Sakliste:
1. Konstituering:
Valg av ordstyrer, sekretær
og to personer til å skrive
under protokollen.
2. Årsmelding

3. Regnskap
4. Valg
5. Orienteringer
- Ny logo.
- Statusrapport nytt bedehus.
6. Samtale om arbeidet

