
Årsmelding Riska Bedehus 2016

Vi har hatt 3 styremøter i løpet av året.

Styret 2016:

Christian Riska formann
Arne Furre nestformann
Eirik Johnsen kasserer
Nina Brekke sekretær
Kristian Lauvås styremedlem
Tove Lauvås styremedlem
Magny Byberg styremedlem

Christian Riska og Eirik Johnsen stiller til gjenvalg.
Kristian Lauvås går ut.

Dugnader:
Den første torsdagen i måneden har vi i styret møtest på bedehuset og gjort forefallende 
arbeid.
(fyrste halvår)

14.04 hadde vi vår dugnad, ryddet og beplantet ute. Vasket kjøkken, toaletter, dører og 
annet.

Dugnad/oppussing:
7.-19.november har vi pusset opp på bedehuset.
I matsalen: tatt opp belegget på gulvet ved vinduene, skiftet ut lekterne i gulvet. Lagt på 
nye plater, Peder Vik la på nytt gulvbelegg.
Skiftet inngangsdør i matsalen.

Kiosk: i gangen ble det bygget en kiosk, med luke til salg og dør. Hyller på veggene og 
plass til popcorn maskinen.

Lillesalen: tatt vekk skapet bak i salen, tapetserte og malte vegger, tak og vinduskarmer. 
Har og ordnet noe elektrisk.

Møtesalen: bygget miksepult, tatt ned gardiner og hengt opp persienner.

Takk til alle som deltok.

Bedehusbasaren ble holdt 5.november 2016
Årene ble solgt for 40 kr pr remse, pris for halv remse var 20 kr. I år som i fjor solgte vi 
bunter med alle fargene til kr 400,- bunter med 1/2 remser solgte vi for 200 kr.
Vi fikk inn kr.37765 på lodd og kr.5461 i matpenger. Vi hadde to trekninger. 
Steinar Malmin holdt andakt.
Det kom inn mange flotte gevinster, og masse folk.
Takk til alle som bidro med gevinster, tale, sang, salg av årer, lagde mat, ryddet etter ma-
ten og andre gjøremål.



Internettside er: www.riskabedehus.no , der kan en lese om bl.a. utleiepriser av ting og 
hus:
* møte uten kjøkken kr.150,-
* møte med kjøkken kr. 250,-  
* fest, basar ol( i kristen regi) kr. 350,-
* utleie minnemøter, konfirmasjoner mm(privat) kr. 1000,-
* utleie hvite duker(ligger på bedehuset) kr. 25,- pr stk
* utleie av stoler kr. 10,- pr stk 
* utleie av bord                                                                         kr. 40,- pr stk 

Nina Brekke
referent

http://www.riskabedehus.no

