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Generalforsamling 2023 

Valg av referent, noen til å signere og møteleder: 

• Svein Tore

• Siv Marit  er med å signerer protokoll.

• Møteleder : Hans Jakob

• Andakt Odd Erik Eriksson

Odd Erik minnet oss om duen som må stoppe opp for å klare å fokusere 
Daniel hadde for sedvane å stoppe opp 3 ganger til dagen å snakke/be til Herren. 

Jakob og Johannes 
De følte nok atte de tabba seg ut. prøvde å hindra at dei små sko komma te Jesus. Hindre dem ikke sa 
Jesus. De måtte ha samtalt og tenkt seg om itte den irettesettelsen frå Jesus. 

For å unngå å gjera feil eller tabber må vi av og til stoppe opp for å fokusere.. 

Alle skulle hatt en bestefar i livet… adle trenge ein som e som ein «bestefar», Bestemor, mor eller far i 
forsamlingen.. 
Me må lera oss å spørja koss folk har d.. Stoppa opp for å fokusere.. Vi må be om å bli meir inkluderande 
Daniel hadde for sedvane å stoppe opp 3 ganger til dagen å snakke med Herren. Viktig å ha dagleg 
kontakt med Herren, stoppa opp med ham. 

• Styrets årsmelding, Hans Jakob. (ligger vedlagt i slutten på dokumentet)

• Regnskap

Gjennomgang av Hans Jakob, Økonomi einstemmig vedtatt og Godkjent. 
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Styre 2022 
• Miriam Reinlund Bjånesøy - ikke på valg
• Borghild Lindeflaten – ikke på valg
• Odd Erik Eriksson – på valg og valgbar
• Svein Tore Mannes – på valg og valgbar
• Hans-Jacob R Sæther – går ut
• Tordi Marie Hellestveit – går ut
• Kjell Magne Brekkå – ikke på valg
• Leon Ånensen (Vara) – går ut

Disse var på valg listen 
• Odd Erik Eriksson
• Svein Tore Mannes
• Jøran Høines
• Mykola Fasolko
• June Tangen
• Elisabeth Knutsen Sjøen (vara)

Nytt styre: 
• Miriam Reinlund Bjånesøy
• Borghild Lindeflaten
• Kjell Magne Brekkå
• Odd Erik
• Svein Tore
• Jøran
• June
• Elisabeth (vara)
• Mykola (vara)

Spørsmål fra Generalforsamlingen 

• Spørsmål om hvorfor vi har så  lite kveldsmøter.
Bedehusstyret har vert er samstemt på å ha møte kl 1100 
Er det mulig å ha begge deler? ..møter kl 11 og 1900? 
Hans Jakob svarte på dette, vi ønsker å samle alle generasjoner på samlingene. 

• Dekor på scene..hva skal vi gjøre her, forslag til nytt styre om å ta dette med seg i planene
for neste år

• Vi ønsker Støvsuger oppe og nede

• Hvilken dag er best å vaske? Robotstøvsugere går hver onsdag, dette kan endres

• Kjøpe vaskemaskin og nye filler

• Lage gode ordens regler på kjøkken

• Steamer instruks, dette er ikkje en oppvaskemaskin

• Låsing av dører..oppe, kodelås eller nøkkel?

• Pusle bibelvers som ligger i teknisk rom og henge de på veggen
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Ljosheim Bedehus - Årsmelding til 
generalforsamlingen 2. februar 2023 

«For eg veit kva tankar eg har for dykk, seier Herren, fredstankar og ikkje 
ulykketankar. Eg vil gje dykk framtid og von».» (Jeremia 29:11) 
«Адже лише Я знаю наміри, які Я маю щодо вас, – говорить ГОСПОДЬ, – 
наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у 
майбутньому й надією» 

Vi har lagt 2022 bak oss, det første hele året i vårt nye forsamlingshus. For Ljosheim 
Bedehus har det vært et år med stor aktivitet - og et år med store kontraster og 
forandringer. Styret avlegger denne årsmeldingen i stor takknemlighet til 
forsamlingen på Ljosheim, som har støttet, arbeidet og på alle måter bidratt i året 
som gikk.   

Styret har bestått av 
• Miriam Reinlund-Bjånesøy
• Borghild Lindeflaten
• Odd Erik Eriksson
• Tordi Marie Hellestveit
• Svein Tore Mannes
• Hans-Jacob Reinlund Sæther
• Kjell Magne Brekkå
• Leon Ånensen (vara)

Ljosheim – et annerledes år  
Nye Ljosheim ble tatt i bruk høsten 2021, men måtte igjen stenge i november på 
grunn av Koronaepidemien. I midten av januar kunne vi imidlertid starte opp 
ordinær virksomhet som planlagt.  
I februar 2022, kom verden tettere på oss da Russland gikk til krig mot Ukraina. 
Ljosheim har i en årrekke hatt tette bånd til menigheten i Korosten, og utover 
vinteren og våren kom mange ukrainske brødre og søstre som måtte flykte fra 
krigshandlinger, til Sevland. Styret vil rose forsamlingen for stort engasjement både 
i praktiske forhold og omsorg. Begrepet nestekjærlighet og felleskap i tro har fått 
fornyet og praktisk innhold for forsamlingen.  
På møter og samlinger har det vært en stor andel ukrainere som har deltatt, noe som 
har utfordret oss i det praktiske med tolketjeneste osv, men som først og fremst har 
beriket oss i fellesskapet. Det er gledelig at mange ukrainere har funnet sin plass på 
Ljosheim, og også aktivt deltar i arbeidet med sang, tale, i barnearbeid og trofast 
støtter opp om møtene.  
Til tross for det dystre bakteppet med krig og bekymringer, har ukrainerne vært en 
velsignelse for Ljosheim.   

Drift 
Virksomheten på Ljosheim ble gjenopptatt etter Koronaen i midten av januar 2022, 
og våre vanlige aktiviteter med barnearbeid, ungdomsarbeid, sang og musikk, 
møtevirksomhet har blitt gjennomført.    
Barnearbeidet 
Det er et yrende liv på mandag ettermiddager og søndag formiddag. Det har vært 
god oppslutning om barnearbeidet, og mange barn og foreldre har deltatt i dette 
arbeidet på Ljosheim.  




	Nytt styre:



