
Referat fra Årsmøtet hos Kirsten og Arne Heimestøl 

    5. februar 2020. 

 

Harald leda møtet og åpna med å lese et stykke av en mann i Minnesota. Han trodde på Gud, 

og ble utdanna til prest, men levde også en tid borte fra Herren.  Mannen opplevde så å få 

en ny trosopplevelse slik at livet med Gud fikk en helt annen og større dimensjon. 

Den første delen av årsmøtet ble, som tidligere et vanlig møte, hvor Arne hadde andakt.  Vi 

sang: Guds ord det er vårt arvegods.  Vi har Bibelen som er inspirert av Gud og skrevet av 

mennesker over en lang tidsperiode.  Det er mange som tolker og utlegger i dag og vi ble 

oppfordra til å lytte til det som blir sagt og være spørrende og kanskje kritisk enkelte ganger. 

Det ble henvist til 2.Tim.3, 14-17.  

 

Årsmøte 2020. 

Før vanlige årsmøtesaker ble behandla, refererte Harald til et innkommet brev fra 

Fellesrådet v/ Toril Grønhaug.  Normisjonen har hatt Misjonsstevne i Leirskogen Kapell   

Kristi Himmelfartsdag i mange år, men har nå fått beskjed fra kretskontoret om at de ikke 

hadde kapasitet til å sende en forkynner.  Sangkrefter fra Hedalen har stilt opp hvert år.  

Spørsmålet var om det skulle gjennomføres i år eller ikke.   Leirskogen menighet har ingen 

kapasitet til å ivareta oppgaven.  

Medlemmer i vår forening ønsker å støtte opp om møte på Dokka den dagen, 21.mai kl. 

17.00:  hvor det er tale av Per Arne Dahl.                                                                                                        

___________________________________________________________________________ 

Vi var 13 medlemmer tilstede. 

Anne leste årsmelding for 2019.                   Godkjent uten merknader.   

Oddny leste opp regnskapet for 2019.        Det ble godkjent uten merknader.   

Det har vært mye ekstra arbeid med regnskapet i 2019 fordi vi måtte registreres  i 

Brønnøysund- registeret/Frivillighetsregisteret og opprette egen bedriftskonto i DnB for å få 

opprette Vipps. 

Herman leste regnskapet for Bedehuset    Regnskapet ble godkjent. 

 

1:  Valg 

Styret i Hedalen Misjonsforening: 

Gunvor hadde kontakta alle som sto på valg.  Alle var villig til en ny periode. 



Leder:     Harald Liodden   På valg hvert år                  

Nestleder:  Kirsten Greaker Heimestøl  På valg 2021 

Kasserer:  Oddny Lund    På valg 2022 

Sekretær:  Anne Eide Jordet   På valg 2021                                                                                                                                                         

Styremedlem:  Herman Sukke    På valg 2022 

varamedlem: Marie Goplerud Rygg    På valg hvert år 

varamedlem: Gunvor Heiene    På valg hvert år                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                

Valgkomiteen: Gunvor Heiene og Marit Helene Grøv fortsetter.     Velges  hvert år 

Revisor:            Per Harald Grøv fortsetter.  Velges hvert år 

 Til tider trengs en vara til revisoren: Ragnhild Eriksen ble valgt                                          

Valgkomiteens forslag ble enstemmig ved akklamasjon. 

 

Styret for Hedalen Bedehus 

Herman Sukke  På valg  2021                                                                                                   

Kjell Eriksen  På valg  2021 

Kjellaug Kjensrud           Valgt for 2 år 

Bedehusstyret konstituerer seg sjøl. 

 

3:   Medlemskontingent: 

Medlemskontingenten ble fordobla i 2017 og den skal fortsatt være 100.- pr år 

4: Bedehusbasaren: 

I år blir den 1. april, Onsdag før Palmesøndag som tidligere.  Arne Eivind Nyhagen kommer. 

5:  Utsendinger til Generalforsamling i Grimstad 10.-15. juli 2020. 

Ingen meldte seg interessert umiddelbart, men muligheten er der fortsatt. Meld fra til 

Harald hvis det er aktuelt senere 

 

Hedalen 6. februar 2020 

Anne Eide Jordet 

Sekr. 



 

                                                                                                                                      

 

 


