Årsmelding 2015 – Kvinesdal bedehus
Julefest (Søndagsskolen, Jente- og
Guttelag)
Planleggingsmøte for KB
Årsmøte (KB)
Vårrengjøring, do- og male-dugnad
Idè-dugnad for nytt bedehus

Styret
Det er behandlet 27 saker i 2015.
Styret for 2015 har vært: Roald
Sindland (formann, kasserer), Frode
Aagedal (nestleder), Even Martinsen
(sekretær), Liv Torhild Sindland
(styremedlem), Morten Hauan
(styremedlem), Ellen Kristine Skregelid
(1. vara), Gullbjørg Vatland (2. vara).
Revisor har vært Annbjørg Aamodt
Karlsen
Valgnemnd for 2015 har vært Morten
Hauan og Ole Ingvar Skregelid.

Ellers er det flere som leier bedehuset:
Burmesere, Eritreere, damekafè via
voksenopplæringen og Vollan.

Byggekomité
Det har vært høy aktivitet i
byggekomitéen i 2015. Året begynte
med politisk lobbyarbeid for
omdisponering i arealplan som vi fikk
gjennomslag for. Så er det arbeidet
med reguleringsplan for tomt på Øvre
Egeland. Det er fornyet og konkretisert
intensjonsavtale med grunneier.
Byggekomiteen ser positivt på 2016 –
og tror dette blir et viktig år for
prosjektet videre.

Aktiviteter
Det har vært mange aktiviteter på
bedehuset i 2015.
In*puls 2.hver tirsdag
Barnekor 2.hver tirsdag
Kvinesdal Soul Children 2.hver tirsdag
Jentelag 2.hver onsdag
Guttelag 2.hver torsdag (Øye
Grendehus)
Småbarnssang 2.hver torsdag
Ground Zero 2.hver lørdag
Søndagsskole 2.hver søndag
2 Barnemøter (Jente- og Guttelaget)
5 Kefas-øvelser/opptredener
8 Storsamlinger
Julespill
7 Bibelkvelder
Heilt på jordet
10 Nattverdmøter
5 Basarer (NMS, ImF, Jente- og
Guttelag, KB og Normisjon)
Møte/Møteuker v/NMS, NLM, ImF,
Israelsmisj., Samemisj., Normisj.,
Flymisj., Kr. Muslimmisj. og
Finnmarksmisj.
Kvinneforeninger (NLM og ImF)
Onsdagsmøter
Påskefest (ImF)
Staddelandsstevnet (NLM)
Høstmesse (ImF)
Fellesmøter i Kv.dal hallen
Julemesse (NLM)

Oppussing av bedehuset
Vi har i år pusset opp storsalen og
toalettene. Storsalen har fått et nytt
malingsstrøk. Vi har også fått ny
belysning. Toalettene har også blitt
malt.

Økonomi
Driftsregnskapet for Kvinesdal
bedehus viser et overskudd på̊
kr. 65.188,61.
Bedehusbasaren er den største
inntektsposten på̊ kr. 70.716,- Takk til
komiteen som har ansvaret for
forberedelsene til denne basaren.
Vi takker også̊ for alle gaver som ble
gitt via givertjeneste og kollekter.
Innsamlingsregnskapet til nytt
bedehus viser et resultat på̊
kr. 323.026,59.

Takk
Styret vil takke alle som har gitt av sin tid og sine penger til bedehusarbeidet. Takk
for støtte, engasjement og forbønn. Gud velsigne dere rikt tilbake.
«Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere.» (1. Tess. 5,28)

