
Referat frå årsmøte i Kviteseid Misjonsmenighet 

Sundag 19. januar 2014

Det møtte 12 vaksne og eit par born, og vi åt  pizza og hadde kaffe og kaker før møtet tok til. 
Gunnhild leia møtet og innleia med å lese frå Joh. 14, 27. 

Sak 1: Årsmelding ved Aslaug

Årsmeldinga blei lest og godkjent med nokre justeringar i høve til kven frå Betel som har vore med 
i Fredagsklubben. Det blei kommentert at det har vore eit omfattande arbeid både når det gjeld 
møteverksemd og ikkje minst når det gjeld oppussing av huset.

Den justerte årsmeldinga blir lagt ut på betelnett.no.

Sak 2: Orientering frå undergruppene (ungdomsarbeid 7-10. klasse)

Anlaug orienterte frå Passpåklubben der ho og Tor Olav Aabø har vore leiarar. Gjennom året har det
møtt ca. 10 gutar kvar gong. Kvitsundelevar har halde andaktar, noko som har fungert svært godt. 
Årsmøtet ønskjer å rette ein stor takk til Theo (Leif Theodor Moen) for at klubben får låne 
Passpåhavni til paintballaktivitet.

Ane orienterte frå Fredagsklubben der situasjonen i haust har vore slik at Betel ikkje har hatt nokon 
i leiargruppa. Det er no på plass ved at Gunvor har engasjert seg. Olav har vore med i 
planleggingsgruppa for klubben. Det er framleis eit behov for vaksne leiarar som kan vere til stades 
på samlingane som er annakvar fredag. På samlingane har det vore mange ungdom, og dei har 
etterkvart tatt eit større ansvar ved at dei største ordnar med maten.

Årsmøtet vil minne menigheita på å be for ungdomsarbeidet.

Sak 3: Rekneskap ved Ove S.

Rekneskapen, som er revidert av Aslaug, vart godkjent. Det blei kommentert at vi har fått mykje for
pengane når det gjeld oppussinga. Ove minna om moglegheita for å teikne fast givarteneste med 
skattefrådrag. Beløpet ein kan få frådrag for har stige. 

Etter forslag blei det vedteke å nedbetale 40 000, - på lånet som blei teken opp i samband med 
oppussinga. Det er ikkje venta eller planlagt nokre fleire større utgifter utover ny trapp med rampe 
på utsida. Slik sett er den økonomiske situasjonen oversiktleg og stabil.

Det blei også foreslått å lage ein aksjon på nedbetaling av lånet («kronerulling»). Sigrun og Sverre 
fikk i oppgåve å lage eit skriv om fast givarteneste og aksjon for nedbetaling av lånet. 

Rekneskapen blir publisert saman med årsmeldinga på betelnett.no

Sak 4: Val

Også i år viste det seg at valkomiteen ved Sverre og Ove L. ikkje kom i hamn med å finne nok 
personar til å danne eit styre. Etter ein lang og alvorleg, men likevel fruktbar samtale kom ein fram 
til at situasjonen med ein kontaktpersongruppe og spesifiserte oppgåver, kan halde fram også dette 
året. Slik ser fordelinga ut:



Kontaktperson: Gunhild. Ho har med seg Øystein og Aslaug som medkontaktpersonar

Kasserar og vaktmeister: Ove S. 

Sekretær og revisor: Aslaug

Betelnett: Sverre

Andre oppgåver, ma. valkomite, blir bestemt på neste menigheitsmøte som er 23. mars rett etter 
sundagstreffet. 

Som ein konsekvens av situasjonen med mangel på eit fungerande styre, sette årsmøtet ned ei 
gruppe som fram til menigheitsmøtet skal arbeide med vegen vidare i forhold til ein eventuell 
pastorfunksjon i menigheita. Gruppa, som består av Sigrun L. S, Sigrid og Oddvar, har mandat til å 
leggje fram nokre tankar i høve til dette.

I samtalen om arbeidet vårt, situasjonen og framtida blei det stilt viktige og tankevekkande 
spørsmål om kva vi vil. Det blei ma. sagt at mange gjer ein stor innsats, men ikkje vil sitje i styret 
av kanskje fleire grunnar. Er det redsle for tidkrevjande arbeid? Manglar vi nokre nådegåver? Er vi 
for lite visjonære? Er mange ikkje trygge nok til å utfalde seg pga. at vi manglar ein leiar? Dette er 
spørsmål som vi også bør ha med oss til menigheitsmøta. 

Trass den vanskelege situasjonen med manglande styre, blei det kommentert at 
Sundagstreffkomiteen fungerer bra og at mange fortener ein stor takk for innsatsen dei legg ned i 
arbeidet på Betel. Det blei også vist til at vi i løpet av 2013 har realisert det som blei vedteke på 
årsmøtet i 2013, noko som har ført til tenlege og trivelege lokale. 

Sak 5: Eventuelt

Gunhild opplyste om at det er Generalforsamling i Haugesund 29/5-1/6. Det er flott om nokon frå 
Betel er med på det. Elles er det bønemøte for alle menigheitene på Betel onsdag 22/1. Sundag 26/1 
finn menigheitenes årvisse familiemøte stad på Misjonshuset (kl. 1600).

Det blir basar i september.

Elles melder Tone Fosse at det er eit stort behov for fleire som kan halde andakt for borna på 
sundagstreffa. 

Det blei vedteke å halde fram med å støtte Jacobs Hus i Colombia med kollekten frå sundagstreffa.

Årsmøtet blei avslutta med bøn.

Ref. 

Oddvar Hægeland


	Referat frå årsmøte i Kviteseid Misjonsmenighet
	Sundag 19. januar 2014

