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INNLEDNING 
100 ÅRS 
JUBILEUM

Bedehuset vårt fyller i år 100 år. Med dette skriftet ønsker vi å ta 
både nåværende og utflytta veabuer og andre med interesse for bede-
husets historie med på reisen fra starten fram til i dag. Det foreligger 
mye historisk materiale. Styreprotokollene viser valg og behandlede 
saker, men sier ikke mye om arbeidet generelt. Derfor har vi vært 

avhengig av andre kilder, både skriftlige og muntlige. Naturlig 
nok er det ingen gjenlevende som kan fortelle fra starten. Men 
vi har kontaktet flere eldre som har bidratt med å fortelle hva 

ned stor innsats i søndagskole, 
barnearbeid, blant unge og vok-
sne, for Guds rikes utbredelse 
lokalt og globalt. Noen navn vil 
bli nevnt i denne sammenheng, 
men bare et fåtall, som repre-
sentanter for de utallige som har 
stått med i arbeidet på bedehuset. 
Det er bare himmelen som har 
fullstendig oversikt. Heller ikke 
må vi glemme det som skjer i det 
skjulte, gjennom bønn og bibele-
sning. De som bygget bede-
huset gav det navnet ”BETEL” 
som betyr Guds hus. På den 
måten gav de tilkjenne at huset 
de bygget tilhørte Herren. Fra 
dette sted skulle Guds Ord lyde 

til frelse og etterfølgelse. I løpet 
av disse 100 årene har arbeidet 
båret frukter. Mange er blitt frelst 
og bevart, Gud til ære alene. 
Samtidig er Gud avhengig av sine 
barn. Vi er Jesu hender og føt-
ter til enhver tid. Vi er kalt til å gå 
Hans ærend. Den oppvoksende 
slekt må få del i Guds ord og vi er 
avhengig av kontinuitet i arbeidet. 
Bedehusbevegelsen kjenneteg-
nes blant annet av det frivillige og 
ulønnede arbeidet. Dette er en 
utfordring med den store virk-
somheten vi har på bedehuset i 
dag. Men her ligger også en vel-
signelse. Vi gjør det for Herren.

I denne presentasjonen starter 
vi i korte trekk med virksomheten 
på bedehuset i dag, før vi går 
over på historien. Det blir noen 
glimt. Utvalg og presentasjon vil 
naturlig nok ha sammenheng med 
tilgang på informasjon. Vi har 
måtte gjøre et utvalg. Derfor vil 
nok ikke alle sider bli dekket like 
godt. Dette gjelder også bildema-
teriale. Vi skulle gjerne hatt flere 
bilder fra hele bedehusets histo-
rie, men vi har slitt med å finne 
bilder fra tidligere tiders virksom-
het. Vi håper på forståelse på at 
vi ganske sikkert har oversett en 
del. 

Utenom kildene som nevnes til 
slutt, vil vi trekke fram nå avdøde 
Josef Rosberg. Han var initia-
tivtaker til utgivelse av bladet vårt 
Betel-Nytt. Han la ned et stort 
arbeid med å trekke fram bede-
husets tidligste historie. Dette har 
vært til stor hjelp for oss.

Da ønsker vi leserne god reise 
gjennom bedehusets historie og 
håper dette vil være av interesse. 

de husker fra bedehusets 
historie.Det var et stort 
løft våre forfedre gav seg i 
kast med da de gikk det til 
det skritt å bygge et stort 
bedehus som rommet 500 
sitteplasser. Mens uvær-
skyer trekkes over Europa 
til den første verdenskrig, 
kjempet de på en annen 
front, for Guds rike. Vi 
står i gjeld både til disse 
våre forfedre som bygget 
bedehuset og de mange 
opp gjennom årene som 
har stått fram og sådd 
Guds Ord blant barn og 
voksne. Mange har lagt 



 

HILSEN FRA 
BEDEHUSSTYRET
da de hørte dette,  stakk det dem 
i  hjertet 

Disiplene, sammen med en stor folkemengde 
var samlet i ”den øvre salen” i Jerusalem. Det var 
pinsefestens dag, og disiplene hadde blitt fylt med 
Den Hellige Ånd. Peter stod da fram og forkynte at 
”Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst”. 
Videre forkynte han at ”denne Jesus som dere kors-
festet har Gud gjort til både Herre og Messias”. ”Da 
de hørte dette, stakk det dem i hjertet” De kom da i 
syndenød, og lurte på hva de nå skulle gjøre. Peter 
fikk da forkynne ord til omvendelse, og det ble et 
stort vekkelsesmøte. Det står om de som kom til tro, 
at de hver dag ”kom trofast og med ett sinn sammen 
i tempelet”.

Det var etter en stor vekkelse på Vea, at de som 
hadde kommet til tro fikk behov for et hus hvor de 
kunne komme sammen og ”holde urokkelig fast ved 
apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbry-
telsen og ved bønnene”.  Vi er glade for at det var 
noen ildsjeler som bygde det store, flotte bedehuset 

vårt. Det var helt sikkert en del kritiske røster. 
”Klarer vi å finansiere det?” ”Må det være så stort?” 
Men huset ble bygd, og er ennå tjenelig, 100 år 
etterpå. 

Men det største av alt er at vi er en stor flokk, 
fra minste til de største, som ennå kan få samles i 
bedehuset vårt. Vi har ikke hatt de store vekkelsene 
de siste årene, men vi ser at ordet som blir sådd 
hos barna gir frukt i voksen alder. De fleste av oss 
som går på bedehuset i dag har nok aldri opplevd 
en ”gammeldags” vekkelse. Vi har fått vokse inn i en 
bevisst tro gjennom ordet som ble sådd på søndag-
skolen, yngres, guttelag, barneforening, ungdoms-
forening osv. Vi er heldige på Vea som har mange 
som ber for bedehuset, og for dem som står i dette 
såmannsarbeidet. Det er også gledelig at enkelte 
voksne lar seg frelse. Vi ser at Den Hellige Ånd fort-
satt gjør sin gjerning, og at vi ennå har vekkelse på 
bedehuset vårt! Det må vi huske å takke Herren for!  

Vårt håp for det videre arbeidet på bedehuset er 
at vi som Peter, fortsatt må få forkynne ord som stik-
ker folk i hjertet.

Takk for all forbønn. Fortsett og be for bedehuset 
vårt! 

FOR BEDEHUSST YRET JAN ROSBERG
bedehusformann

Styret 2011 (f.v): Jan Rosberg, Otto Koch, Hallgeir Sjøen, 
Per Størkersen, Janne Hereid Rasmussen, Karin Torsen, 
Monica Alsaker og Olaf A. Hansen. Olaug Vedøy og Lars 
Bårdsen (ikke med på bildet)
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GUTTELAGET UTSYN

Hver mandag høres banking og ivrige guttestem-
mer fra kjelleren i bedehuset. Det er Utsyn guttelag 
som har samling. Gutter i alderen fra 3.klasse og 
oppover finner trofast veien til bedehuset kl.18. Da 
samles fra 10 til ca 20 gutter. Først synger vi litt 
sammen før vi har en liten andakt. Så finner vi fram 
det vi skal arbeide med i kveld. Det går med liv og 
lyst. Fine og praktiske trearbeider med mer til den 
årlige guttelagsbasaren siste mandag i oktober. 
Noen ganger samles vi i sjøhuset til Josten Koch 
eller tar en tur til Sørbø som på bildet.

KORNBÅNDET BARNEFORENING

Annenhver mandag fra klokka 18 til 19 sam-
ler 50 – 60 gutter og jenter til forening i bedehu-
skjelleren. Nedre aldersgrense i Kornbåndet barne-
forening er 4 år. Vi hører litt om Jesus, har kanskje 
utlodning mens vi andre ganger er i det kreative 
hjørnet og lager noe fint vi får med oss hjem. Noen 
ganger koser vi oss med god mat og drikke. En 
gang i året har vi basar på bedehuset. På bildet er 
det Gerd Kari Sund som forteller om Jesus.

VIRKSOMHETEN PÅ 
BEDEHUSET I DAG
BARNE- OG UNGDOMSARBID

Dagens virksomhet på bedehuset omfatter blant 
annet et stort og rikholdig barne- og ungdomsarbeid. 
Søndagsskole, guttelag, barneforening, yngres og 
ungdomsforeningen. I tillegg har vi flere aktive kor 
for ulike aldere. Dette arbeidet samler mange barn 
og unge og engasjerer et stort antall ledere gjennom 
hele året. Gjennom all denne virksomheten ønsker 
vi at barn, unge og voksne skal få bli kjent med 
Jesus. 

SØNDAGSSKOLEN
Hver søndag klokka 11 er det søndagsskole på 

bedehuset. Da samles barn fra de aller minste til 
de som går i 7. klasse. Søndagsskolen er i dag 
inndelt i 3 grupper. Små gruppe, (t.o.m 1. klasse, 
Mellom gruppe (2. - 4. klasse) og Stor gruppe (5. - 
7. klasse). Det er helt nødvendig for gjennom året 
er det ca 150 barn som er innom søndagsskolen. 
Nærmere 100 er der regelmessig! De minste barna 
blir fulgt av foreldre, besteforeldre, tanter og onkler – 
eller kanskje en god nabo? Det er et misjonsarbeid 
som favner mange, store og små!

Til søndagsskolen går jeg så lys og glad i sinn
Der hører jeg om Jesus den beste vennen min
Bli med, Bli med, til søndagsskolen vår
Bli med, Bli med, til himmelen vi går 

Velkommen til å følge barna på søndagsskolen 
for å høre om Jesus!
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BARNERØSTER

Hei, me er ein gjeng med 
kjekke ungar som syng i kor på 
bedehuset. Alderen vår er frå 
ca. 4 år og oppover. Øvelsane 
våre er annankvar tirsdag frå kl. 
17.00-17.45. Me syng mange 
kjekke songar. Av og til kosar me 
oss med noko godt. Har du lyst å 
byrja i koret, så møt opp. Me har 
god plass til fleire. 

SUNSHINE
Er du begynt i 5. klasse er dette 

koret for deg. Nystartet høsten 
2009. Vi øver annenhver tirs-
dag - de tirsdagene Barnerøster 
ikke øver. Anette, Dagmar og 
Charlotte er dirigent og pianist. 
Kom og bli med oss da, vel!

UNGDOMSMUSIKKEN
Ungdomsmusikken er et viktig 

ledd i ungdomsarbeidet og er en 
berikelse for bedehuset. Dette 
er et tilbud til unge fra 8.klasse 

Sang 
musikk

YNGRES
Vea Yngres samles i peisestova på bedehuset annen-

hver søndag klokka 19 til ca. 20. Dette er et tilbud til de 
som går i 5. klasse og oppover. Vi er over 60 medlem-
mer! På Yngreskveldene har vi alltid en andakt og sang. 
Etterpå er det konkurranser eller leker. Utenom har vi 
filmkveld, tur i marka, holmatur etc. Ca. en gang i året 
reiser vi på leir. Hvis barna vil kan de delta med åpning 
og konkurranser.

VKU VEA KRISTELIGE UNGDOMSFORENING
VKU er en ungdomsforening med opp mot hundre 

medlemmer. Det er et tilbud for ungdom, alt fra 13 til 30 
år, der vi arrangerer møter hver lørdag kl. 21.00. I tillegg 
har vi ungdomstreff noen fredager, skitur en gang i året, 
julebord, m.m. Største delen av medlemmene går i bibel-
gruppe og vi har mye sosialt etter møtene.

VKU er opptatt av at vi skal være et godt tilbud for ung-
dom på Vea, der vi ønsker at ungdommer skal få høre 
god forkynnelse og få et godt åndelig og sosialt felless-
kap, der vi både vil vinne nye ungdommer for Jesus og at 
ungdommer får vokse i troen. 

VK
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alderen og oppover. Det siste året 
har 25-30 ungdommer deltatt i 
koret, en flott gjeng. Litt usikker 
ledersituasjon og ny pianist som 
må på plass gjør at situasjonen 
foreløpig ikke er helt avklart, men 
det jobbes med saken. Målet 
er å komme i gang igjen i høst. 
Vi ser at vårt arbeid er kjempe 
viktig. Våre kormedlemmer er i 
en sårbar alder, og vårt ønske er 
at Ungdomsmusikken kan være 
et sted som kan være med og 
bevare, og bevisstgjøre dem i sin 
tro på Jesus.

GLEDESBUDET
Cirka annenhver mandag øver 

Gledesbudet på bedehuset. Vi 
veksler mellom å ha øvelsene 
klokka 17.30 og 20.00.

Koret vårt ble startet i 1994 av 
Ellinor. I dag er det Gerd Kari som 

er dirigenten. Det er ca. 30 med-
lemmer +/- i koret og vi har det 
kjempekjekt ilag.

Vi har lagt vekt på friske og 
moderne sanger med et tydelig 
budskap.Som regel synger vi på 
møter i distriktet to ganger i 
måneden.

Har du lyst til å synge i koret 
vårt er du hjertelig velkommen :-)

HAVGAP
Havgap ble stiftet på den første 

vaskefesten som ble avholdt på 
bedehuset. Mannfolka gjorde en 
så god premiere at ryktene gikk 
land og strand. Og forespørslene 
kom. De fikk seg navnet HAVGAP 
(fordi de bor vest i havet og gaper 
så mye, sies det).

Sangen er frisk og flott og til 
og med er det engelske innslag 
iblant. Vi har ingen faste øvelser, 

men vil du være med er du hjer-
telig velkommen. Dirigent er Arnt 
Helge Fidjeland.

MUSIKKLAGET - VEKKELSENS 
GLADE SANG

Musikklag har en lang tradisjon 
i bedehussammenheng. I bede-
huset vårt har der vært musikklag 
så langt tilbake som 1920- tallet.

Mangeårig leder Dagfinn 
Knarvik gikk bort høsten 2006. 
Koret sto da uten leder. Med 
Reidar Munkejord som ny leder 
og dyktig pianist startet koret opp 
igjen tidlig i 2007. Musikklaget 
synger friske sanger med et klart 
budskap og akkompagnert av 
piano og gitarer.

Har du lyst til å være med, så 
er du velkommen. Koret øver 
annenhver mandag.
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En egen komite på bedehu-
set ivaretar brødsbrytelsen. 
Programmet er enkelt, men 
funksjonelt. Etter innledning og 
opplesing innstiftelsesord fra 1. 
Kor 11, 23-26, sendes vin og brød 
mellom deltakerne. Etterpå gis 
ordet fritt til vitnesbyrd og bønn.

På bildet ser vi Magnus Tjoland 
lede brødsbrytelsen påsken 2011. 
Etter at Magnus ble omvendt 
til Gud har han vært et trofast 
Herrens vitne og tilhører i forsam-
lingen. Magnus lever i Ordet og 
har alltid et ord om Jesus.

 STORSAMLING
Siste søndag i måneden unntatt 

desember og sommermånedene 
er det storsamling på bedehu-
set. Da prøver vi å lage til en 
felles samling for alle som bruker 
bedehuset, fra de helt små til de 
som kunne vært oldeforeldrene 
deres. Programmet varierer, men 
en andakt og god sang og musikk 
er noe vi legger vekt på. Etter 
samlingener det enkel servering i 
gangen.

ONSDAGSMØTE
Bønn- og vitnemøte har lang 

tradisjon i bedehusvirksomheten, 
så også på Vea. I mange år var 
Enok Nielsen en trofast deltager 
som flittig delte Guds ord, her fra 

 

Møtevirksomhet
En vesentl ig del  av møtevirksomheten 
skjer i  regi  av organisasjoner og 
foreninger på bedehuset .  Her inngår både 
møteuker,  møtehelger og enkeltmøter. 
Resterende møtevirksomhet skjer i 
regi  av bedehusstyret som koordiner 
møtevirksomheten.

FASTE MØTER

Møte hver søndag kl 11 er fast. 
Siste søndag hver måned er det 
brødsbrytelse (nattverdmøte) kl 
11 og storsamling kl. 18 (utenom 
skoleferier). Onsdag er også 
fast møtedag. Utenom møteu-
ker er dette vanligvis bønne- og 
vitnemøte eller bibelundervisning. 
Mandag formiddag er det bøn-
nesamling kl 11 om formiddagen.

BRØDSBRYTELSE/
NATTVERDMØTE

Fri nattverd ble tatt i bruk på 
bedehuset fra 1927. Ca. 1 gang 
hver måned, den siste helgen, 
innbys til dette samfunnsmåltidet. 
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2006. Dette er en enkel og god 
måte å komme sammen på. Her 
deler vi med hverandre Guds ord 
og går sammen i bønn. I tråd med 
Bibelens oppfordring gjennom 
Paulus i 1Kor 14:26: 

“Hvordan er det da, brødre? 
Når dere kommer sammen, da 
har hver enkelt av dere en salme, 
en lære, en åpenbaring, en 
tunge eller tydning. La alt skje til 
oppbyggelse”. 

UNGE VOKSNE
Siste fredag i måneden klokka 

21.00 er det egen samling for 
unge voksne i peisestua. Dette 
er en litt uformell samling hvor 

vi starter møtet med litt sang og 
andakt. Etterpå har vi sosialt sam-
vær utover kvelden med drøs, 
kaffikos og litt å bite i.

Velkommen til en trivelig kveld i 
Bedehuskjelleren.

TRILLETREFF 
For deg som er hjemme med 

barn har vi trilletreff enkelte 
onsdager klokka 10.30. Følg 
med i kalenderen på nettsiden 
www.betelvea.no og møteplakat 
hvilke dager det er. 

Jeg er liten men jeg vil
Alltid høre Jesus til
Han som hører meg og ser
Når jeg ber

DAMENES FØREMIDDAG

Den siste tirsdagen i måneden 
samles vi damer som har fri og er 
hjemme til et trivelig formiddag-
streff på bedehuset. Ulikt opplegg 
hver gang, følg med i kalenderen 
på forsiden.Velkommen skal 
du være! Kontaktperson: Anita 
Størkersen.

BEDEHUSFORENING
En onsdag i måneden - som 

regel den siste - samles 20-30 
damer og menn til bedehus-
forening i peisestua. Vi har ord 
for kvelden og god kveldsmat. 
Deretter blir det drøs og kaffe 
rundt bordene. Vi har håndarbeid 
til de som vil. Per Sverre Bårdsen 
står i bresjen for snikkeriene, 
og Gunnhild Koch har av og til 
bakekurs på kjøkkenet. Har du 
lyst på et håndarbeid så har vi 
kjøpt inn til bedehusbasaren, garn 
til lappetepper, puter, dokkeklær 
osv.

Velkommen innom til en koselig 
kveld.
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Eiendommen er på drøye 10 
mål og prisen var 4 millioner pluss 
omkostninger. På eiendommen 
befinner det seg et eldre hus. 
Hagen er nesten “himmelsk” og 
det er deilig følelse å komme opp 
veien og innover i hagen

Da bedehuset kjøpte eiendom-
men var det ønske fra selger at vi 
skulle ha hagen åpen for bygda. 
Det er derfor mulig for folk i bygda 
å gjøre benyttelse av eiendom-
men til for eksempel søndagstur 
med grilling, hagevandring. etc.

Grunnen til kjøpet er å sikre 
bedehuset en tomt til framtidig 
nytt bedehus. Det er nedsatt en 
komite til langsiktig planlegging 
og bygging. I tillegg foreligger 
planer om etablering av privat 
ungdomskole ved Danielsen 
skoler på nabotomta. Dette kan 
aktualisere bygging av nytt bede-
hus. I mens gleder vi oss over 
å kunne nytte et flott område til 
utflukter og arrangementer som 
St.Hans og andre.

KJØPESUM:

4 MILLIONER.

BEDEHUSVENNER 

GAV  1,8 MILL TIL 

PROSJEKTET OG 

TEGNET SEG FOR 

22 TUSEN FAST I MND. 

KJ
Ø

P 
AV

 
SØ

RB
Ø

På ekstraordinær 
generalforsamling 
romjula 2009 ble det 
bestemt at bedehuset 
skulle gå til innkjøp 
av eiendommen 
“Sørbø”. 

Fra søndagsskolens avslutningstur til Sørbø 2010
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SENHØSTEN 1989 IVRET JOSEF ROSBERG FOR AT 
BEDEHUSET BURDE GI UT ET MELDINGSBLAD FOR 
BEDEHUSET.

BETEL-NYTT 
OPPSTÅR

Bedestyret støttet dette og bladet kom ut med sitt 
første nr. i 1990. De første årene med 4 nr i året, 
seinere ble det til 3. Josef var med i utgivelsen fram 
til sin død i 2005 og la mye arbeid for å finne tilbake 
til bedehushistorien. Dette vet vi har hatt interesse 
for mange og vært nyttig informasjon ved utgivelsen 
av dette jubileumsskriftet. Bladet er enkelt og har 
som formål å formidle informasjon om det som skjer 
på bedehuset, samt korte vitnesbyrd. I redaksjonen 
sitter: Oskar Jone Dalseth, John Sverre Rosberg, 
Per Størkersen og Egil Svela.

INTERNETTS INNTOG PÅ 1990 TALLET 
MULIGGJORDE EGNE NETTSIDER OGSÅ FOR 
BEDEHUSET.

BETELVEA.NO
Første utgave til hjemmeside ble utarbeidet av 

Geir Myre som i flere år hadde ansvar for nettsida. 
Etter at han flyttet til sørlandet overtok Øyvind Sund. 
Nettsida har nå fått en tidmessig og flott utforming. 
På betelvea.no finnes mye informasjon om virksom-
heten på bedehuset og oppdatert informasjon om alt 
som skjer av møter og arrangement. 

Det hendte...
•	 I	1912	”bestemtes	at	tilsynskvinden	for	

bedehuset	skal	utbetales	med	kr.	60,-	for	året.	Dette	
innebar	både	fyring	og	renhold.	Fra	1918	hevet	til	kr.	
225,-	inkl	fri	sykekasse.

•	 I	1920	ble	besluttet	å	innlegge	elek-
trisk	strøm	i	bedehuset	med	15	mot	9	stemmer.	
Sannsynligvis	dårlig	økonomi	gjorde	at	styret	i	1921	
utsatte	dette,	men	saken	kom	opp	igjen	i	gener-
alforsamlingen	samme	år	som	gjorde	vedtak	om	
innleggelse	strøm	innen	august	1922.	Innleggingen	
kom	på	822	kr.	Men	i	lang	tid	fortsatte	oppvarm-
ing	av	møtesal	med	kull	og	ved.	I	1922	ble	innkjøpt	
3	tonn	kull.	Årlig	forbruk	lå	på	30-40	hl	kull.	Først	i	
1955	ble	gjort	vedtak	om	elektrisk	oppvarming.

•	 I	1918	ble	gjenvalgt	2	personer	”til	den	frivil-
lige	sykepleie”.	Samtidig	uttaltes	”ønske	om	at	syke-
pleiebestyrelsen	arbeider	på	at	faa	en	sykepleierske	
også	i	Veabygden”.	I	mange	år	fortsatte	ordningen	
”frivillig	sykepleie”	som	styret	valgte	personer	for	2	
år	om	gangen.	I	mange	år	hadde	Kristina	Dahl	og	
Ingvald	Sørensen	denne	funksjonen.

•	 I	1922	overtrådte	en	kvinneforening	et	gen-
eralforsamlings	vedtak	om	ikke	å	arrangere	basar	
på	en	lørdag.	Dette	medførte	ekstraordinær	gener-
alforsamling	der	7	styremedlemmer	trakk	seg	fordi	
bestyrelsen	ikke	ble	respektert.	Vedtaket	ble	endret	i	
1923	slik	at	basarer	også	kunne	avholdes	på	lørd-
ager	med	forbehold	om	renhold	til	søndagens	møte.

•	 Ordningen	med	husleie	10	%	av	kollekter,	
innsamlinger,	basarer	ble	innført	fra	1926.	

•	 Guttelaget	Norlys	(seinere	Utsyn)	gikk	
tidligere	også	under	navnet	Halaforeningen.	Dette	
kom	av	at	de	fra	starten	i	1933	også	drev	med	
å	binde	koster,	piasavakoster	med	kraftig	bust,	
gulvkoster	m/håndtak	med	middels	hard	bust	og	
kleskoster	med	fin	bust.	Så	hendte	det	en	gang	at	de	
gikk	lens	for	bust	og	det	ville	bli	for	seint	å	bestille	
ny	før	utlodningen.	Men	leder	Anders	Dahl	viste	
råd.	Han	gikk	ut	i	stallen	og	klippet	regelrett	hele	
halebusten	av	hesten.	Dermed	hadde	de	nok	buster,	
derav	navnet	”Halaforeningen”.
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Rett etter århundreskiftet gikk omfattende vekkelser over 
Karmøy. Vekkelsene utløste behovet for bedehus. Særlig 

Røyselandvekkelsen førte til at mange tok imot Jesus

HISTORISK
TILBAKEBLIKK

FØR BYGGINGEN AV BEDEHUSET I 1911 
HADDE VEDAVÅGEN INGEN EGNE BYGG 
TIL MØTEVIRKSOMHET.

23 ÅR GAMLE ARNOLD BJERKREIM KOM 
TIL BYGDA I 1910. GJENNOM HAM KOM 
EN VELDIG VEKKELSE OVER BYGDA VÅR.

Men det ble likevel holdt 
oppbyggelsesmøter og misjons-
møter langt tidligere. 

Den landskjente legpredikanten 
Hans Nielsen Hauge skal ha 
holdt oppbyggelsesmøte så tidlig 
som 1801 på garden Østhus. 
Etter tradisjonen skal det ha vært 
misjonsmøter så tidlig som i 1840 
årene på Vea. 

I 1892 hadde Ludvig 
Hope (senere generalsekr. i 
Misjonssambandet) møte på Vea 
skole. Hope kom flere ganger sei-
nere igjen til Vea, bl.a. i 1894 og 
1901. Før bygging av bedehuset 
ble møter avholdt på de 2 skole-
husene i bygda. Seinere ble disse 
revet og slått sammen og det 
ble bygget nytt felles skolehus. 
Denne ble seinere lærerbolig og 
er nå revet (lå der Prix nå holder 
til). 

Ca 1 søndag i mnd var det 
fast møte på skolehuset, når 
det ikke var gudstjeneste i Åkra. 
Ellers hadde misjonsorganisas-
jonene møter her. Flere misjons-
foreninger var alt i sving siste del 
av 1800 tallet. Søndagsskolen 
startet i det ”nye” skolehuset.

Kristen Davidsen nevner sær-
lig Røyselandsvekkelsen som 
startet i Kopervik og bredte seg 
til Haugesund. Det var en gjen-
nomgripende vekkelse der mange 
bøyde seg for Jesus. Dette ført 
til økt oppslutning om møtene i 
skolehuset som til sine tider ble 
svært trangt når emissærene 
gjestet bygda. 

I 1910 kom Adolf Bjerkreim, 
bare 23 år gammel, til bygda for 
Kinamisjonen. Dette ble til en 
veldig vekkelse, fantastisk, for-
teller Kristen Davidsen. Ånden ble 
så mektig at ”den reiv med seg” 
nesten hele bygda. Folk som aldri 
satte sine bein i skolehuset, kom 
på møtene, ble grepne av Ordet.

Den hellige Ånd ble så mektig 
at de måtte komme. De gav opp 
sin motstand og ble frelst. En 
mektig åndsmakt, sier Davidsen. 
Vekkelsen varte lenge og skole-
huset ble fylt til trengsel. 

Utover høsten ble det uholdbart 
å holde fram. Pga oksygenman-
gel ble lufta tung og lampely-
set minket, så måtte vinduene 
opp. Behov for nytt hus ble 
påtrengende.



Eldre interiørbilder
fra 1950 tallet
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• Varamand: David K. 
Munkejord

• Til revisor valgtes: Hans 
Tøresen, Vea.

I samme møde besluttedes at 
udtage grund til bedehuset paa 
gaarden Østhus med et kvadrat-
indhold af 546,16 meter, af brug 
nr. 4 = 262 meter og af brug nr. 5 
= 284,16 meter.

Peder O. Vea paalagdes af 
kommitéen at give anbud paa 
muring af grunden m.v.

Josef Rosberg sier i en kom-
mentar i Betelnytt nr.3/93:

”ETTER SOM VI FORSTÅR, MÅ 
PEDER (O.VEA) HA VÆRT EN 
RESPEKTABEL MANN MED 
INNSIKT OG PÅGANGSMOT. 
HAN VAR I SIN TID OGSÅ 

KOMMUNENS ORDFØRER. 
TIL TROSS FOR EKTEPARETS 
STORE BARNEFLOKK, VAR DE 
STERKT ENGASJERT I KRISTENT 
ARBEID, NOE SOM VISER 
IGJEN NÅR VI LESER REFERAT 
FRA STYREMØTENE FOR 
BEDEHUSET.”

Ved siden av konstituering 
byggekomite var første trinn ans-
kaffelse av grunn. Denne skulle 
være sentralt i bygda. Dette var 
ikke enkelt da grunnavståelse i 
denne størrelse ville gå utover 
de små jordene og innkomme. 
Dette ble løst ved at grunn ble 
fordelt mellom 2 grunneiere, med 
tomtegrunn midt i skifte. Deretter 
gikk de øyeblikkelig i gang med 
dugnadsarbeid. 

Edvard Svendsen tok kontakt 
med byggmester Palle Thu fra 
Jæren som hadde bygd tilsvar-
ende hus på Bryne. Materialer 
ble kjørt opp fra Sævikkaien på 
dugnad. Under nåværende platt-
form ble lagt ned skrin med data 
om huset og gangbar mynt. Det 
ble kjøpt inn masse lamper til det 
store bygget som gav godt lys alt 
før elektrisk strøm var kommet. 

Iflg. Kristen Davidsen er det 
Palle Thu, som selv var en 
kristen, som laget den første 
tavla som hang bak talerstolen. 
Den gang med inskripsjon fra 
Johs.1,7: ”Jesu hans Sønns blod 
renser fra all synd”. Nåværende 
tavle på frontveggen forestiller 
Jesus i Getsemane og er malt av 
A. Bertelsen. 

Bedehuset ble innviet 
26.11.1911, dvs bare et år etter at 
de ble enige om å gå i gang. På 
innvielsen talte prost Gjelmeiden, 
assistert av sokneprest A. Lea, 
Kopervik. Huset var fullstap-
pet på innvielsen og fikk navnet 
BETHEL, Guds hus. I dag må vi 
berømme disse våre forfedre som 
hadde syn for og pågangsmot til 
å bygge et så stort hus og som 
har blitt til så stor velsignelse for 
bygda gjennom 100 år.

BYGGING 
OG 
INNVIELSE

Mot slutten av 1910, i desem-
ber, ble sammenkalt til møte med 
formål å bygge bedehus. På møte 
ble de samstemmig enige om å 
gå i gang. Spontant satte de opp 
liste om hvem som ville være med 
å gi og beløp. Alt på dette møte 
tegnet folk seg for kr. 6.000, dvs. 
halvparten av byggesum inkl. 
grunn. 

Alle var innstilt på å gjøre noe 
for at Guds Ord skulle ha egnet 
lokale til forkynnelse. Samtidig 
ble valgt byggekomité som fikk 
fullmakt å utføre det som måtte 
gjøres, herunder planer, størrelse, 
anskaffelse grunn og engasje-
ment byggmester. 

Komiteen besto av: Per Olsen 
Vea (Vea), David Kristensen 
(Vea), Edvard Svendsen (Vea), 
Kristoffer Hansen Munkejord 
(Munkejord), Ole Olsen jr. 
(Munkejord), Tomas Mandius 
Østhus og Didrik Stensen (Sævik) 
og Martin Dahl (Vedø). Som 
vi ser var alle gardene i bygda 
representert. 

Fra første byggekomitemøte 
siteres:

Uddrag af 1. 
bygningskomitémøde:

Aar 1911 den 3. januar sam-
ledes bygningskomitéen for 
Veabygdens bedehus i skolehu-
set for at foretage valg paa for-
mand med videre bestemmelser. 
Til formand i bygningskomitéen 
valgtes:
• Peder O. Vea
• Varamand: Tomas A Østhus
• Til kasserer valgtes: Edvart 

Svendsen Vea
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Byggekostnader
iflg. regnskap 1911

ALLE TALL I KR. UTGIFTER FINANSIERING

Kjøp av grunnareal 350,00

Opparbeidelse grunnmur 591,14
Byggmester Palle Thu 9.563,50
Malerarbeide 177,12
Forskjellige regninger 380,03
Diverse 143.63
Lån i bank 5.500,00
Gaver mv innbetalt 1911 5.710,48

SUM 11.205,42 11.210,48

På bildet til venstre ser vi noen 
av dem: (f.v). Jan Rosberg, 

Even Knarvik, Edvard Sørensen, 
Gunnar Kristoffersen, Lars Mangor 

Halvorsen, Dagfinn Knarvik, Terje 
Knarvik, Hoskul Halvorsen (del-

vis skjult) og Magnus Tjoland. På 
bildet under er grunnmur på plass. 
I ettertid er både Jostein (bilde) og 
alle andre svært godt fornøyd med 

resultatet.
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I  ettert id er foretatt  f lere 
investeringer og utbygginger, 
men prof i len på vårt  f lotte hus 
er i  varetatt .  Det ble bygget 
et  t i lbygg i  1972 og i  1988 ble 
bedehuskjel leren bygget

SEINERE
Utbygginger

Jostein Koch var sterkt engasjert og ledet arbeidet med 
utbygging. Hans pågangsmot og iver smittet over og 

mange la ned en formidabel dugnadsinnsats. 

TILBYGG 1972

Behov for matsal, nytt kjøkken og garderobe 
var i mange et stort savn. I 1967 ble utarbeidet 
arkitekttegninger med forslag til utbygging, men 
planene strandet pga grunnforhold den lille bede-
hustomta. Etter flere omganger i styret ble det på 
ekstraordinær generalforsamling 28.08.1971 vedtatt 
å gå til en mindre utbygging på 50 kvm grunnflate, 
over 2 etasjer. 

Kjøkken og inngang i 1.etasje og garderobe og 
toalett i kjelleretasjen. Utbygging ble finansiert med 
lån og innsamling på bygda. Trearbeidet ble utført 
av yrkesskolen på Åkra. Tilbygget stod ferdig våren 
1972 og kom på 115.000 kr. Innvielsesfesten fant 
sted 03.09.1972.

BEDEHUSKJELLER 1988
Men utbyggingen i 1972 løste ikke det stadig 

økende behovet for matsal. I januar 1986 ble det 
derfor nedsatt plankomite med tanke på å løse dette 
problemet. Komiteen fikk denne sammensetning: 
Jostein Koch, Kåre Kristoffersen, Ingvar Sørensen, 
Edvard Sørensen, Jakob Langåker og Kjell Arne 
Simonsen. 

Det ble arrangert fellesmøte med styret og 
brukerne på bedehuset. Generalforsamlingen gikk 
på årsmøte 1986 inn for utbygging med forbehold 
om innsamling av 600.000 før oppstart (60% av 
kostnadene). 

Alt i januar 1987 var dette på plass og 
arbeidene kunne startes. Plankomite fortsatte som 
byggekomite. Generalforsamlingen tente på løs-
ningsforslaget med å bygge underetasje under 
parkeringsplass på grunn av den svært begrensede 
tomta. 

Utbyggingen gav også rom for nytt kjøkken, 
det tredje i rekken og dessuten flere grupperom. 
Utvidelse/nybygg matsal og peisestue stod fer-
dig sommeren 1988 og ble innviet med fest 
2. - 4. september. 



16 | Jubileumstidsskrift Betel 100 år

BEDEHUSET BLE FØDT I VEKKELSE. MEN HVA ER 
EGENTLIG VEKKELSE? GÅR VI TIL BOKMÅLSORDBOKA 
FINNER VI FØLGENDE DEFINISJON:

Vekkelse - religiøs bevegelse preget av mange omvendelser; 
oppvåkning, det gikk en vekkelse over bygdene / om forkynner: 
stå i vekkelse / en stille vekkelse / en nasjonal vekkelse.

VEKKELSESTIDER

Ordet vekkelse finner vi ikke 
direkte benevnt i Bibelen. Bibelsk 
vekkelse må ses i sammenheng 
med omvendelse, et mye brukt 
begrep i Bibelen. Det handler om 
å snu sin ferd bort fra Gud, til å 
vende seg til ham. Vekkelse er 
det som går forut for omvendelse. 
Det skjer en oppvåkning, men-
nesker blir klar over sin stilling 
som fortapte syndere. Denne til-
stand gjør et menneske mottake-
lige for Guds frelse, det kommer i 
nød for sjel. Gjennom evangeliet 
om Jesus Kristus, han som døde 
for våre synder, kommer Gud den 
hjelpeløse synder i møte. Dette 
skal forkynnes for alle men-
nesker, sier Guds ord. Luk 24:47 
”-- i hans (Jesu) navn skal omv-
endelse og syndenes forlatelse 
forkynnes for alle folkeslag, fra 
Jerusalem av.” 

Det er ikke frelse i selve 
vekkelsen, men frelse blir 

ofte et resultat av vekkelsen fordi 
den fører et menneske til omven-
delse til Herren. Veabygda har de 
siste 100 årene opplevd mange 
vekkelser, både i bedehuset og 
Klippen. Vekkelsestider preges 
av stort alvor og nød, men også 
fryd og glede. Nøden for egen og 

andres frelse, og frelsesfryd for 
dem som tar i mot Guds frelses-
gave. Vekkelsestider er spesielle 
tider da Gud på en spesiell måte 
gjester oss, oftest som resultat av 
forutgående forbønn. Rom 10:1: 
”Brødre, mitt hjertes ønske og 
min bønn til Gud for dem er at de 
må bli frelst.”

I vekkelsene har Gud ofte 
brukt tilreisende forkynnere 

som redskap. Når vekkelsen 
leder et menneske til frelse, er 
det Gud som skal ha æren, ikke 
budbæreren. Det er bare Guds 
Ånd som ved sitt ord kan vekke 
og frelse. Men i denne prosessen 
er Gud avhengig av budbærer og 
fellesskapet av de troende, som 
må stå sammen og legge til rette 
for Ordets forkynnelse, slik at 
Guds vilje må skje, ”han som vil 
alt alle skal bli frelst”.

De forskjellige vekkelsene 
har ofte fått navn eller tilk-

nytning til de forkynnere som stod 
i vekkelsen. Vi tar her med gan-
ske kort et utvalg av de største 
vekkelsene tilknyttet bedehusets 
histore.

RØISLAND-VEKKELSEN

Vi starter med denne som fant 
sted rett etter 1900-tallet og som 
på mange måter la grunnlag for 
seinere vekkelser, bl.a. på Vea og 
flere andre plasser på Karmøy. 
Emisær Bertinius Røisland (f. 
1853-?) var på dette tidspunkt 
tilknyttet Misjonsselskapet. Han 
ble middel for store vekkelser 
i Haugesund, på Karmøy, i 
Stavanger og også andre plasser 
i landet. E. Birkelig skriver i jubi-
leumsboka til Misjonsselskapet 
100 år (1946) at Røisland var 
sterkt påvirket av nyevangelisk 
forkynnelse. Kristen Davidsen 
forteller at Røislandvekkelsen 
også spredde seg til Veabygda 
og førte til bønnemøter omkring i 
hjemmene og økt oppslutning om 
møtene i skolehuset som til sine 
tider ble svært trangt. En frukt var 
sådd og snart skulle det bli mer 
frukt.
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BJERKREIM-VEKKELSEN

Denne vekkelsen er omtalt 
tidligere i innledning til bedehu-
set ble bygget. Adolf Bjerkreim 
(født 20.oktober 1987 i Bjerkreim, 
død 1963) var både predikant, 
bibellærer og forfatter. Knapt 
20 år gammel begynte han 
å reise litt som predikant for 
Kinamisjonsforbundet. Han gikk 
så på Framnes ungdomskole et 
år før han fortsatte å reise som 
predikant fra 1908 til 1916. Som 
predikant opplevde han å få stå 
i store vekkelser, blant annet 
på Karmøy hvor han etter hvert 
bosatte seg på Åkra.[ I denne 
tiden hadde han også et opphold 
i USA, noe som ga ham en rekke 
nye impulser. Fra 1916 reiste han 
fritt som predikant uten å være 
tilknyttet noen organisasjon. Fra 
1916 ble han som fast medutgiver 
av bladet Evangelisten der han 
var en flittig bidragsyter. I tillegg 
skrev han mange artikler til andre 
blad og mange oppbyggelige 
bøker som fortsatt har en stor 
leserkrets.

Selv om Adolf Bjerkreim 
etter hvert ble en avholdt 

og respektert forkynner og bibel-
lærer, møtte han ofte motstand. 
Det skjedde etter møte i Kopervik 
i 1910 og førte til at Bjerkreim 
kom til Vea for å holde noen 
møter. Om dette skriver Jakob 
Straume i Kristenliv i Rogaland: 

”Møta heldt han på skolehu-
set (bildet). Lærar Martin Hope 
budde i samme huset, var bror til 
Ludvig Hope og gift med Marta, 
dotter til Carl og Kristina Dahl. 
Etter tridje møte sa Bjerkreim at 
han ville be for slike som ynskte 
forbøn. Dermed løyste han opp 
møtet og takka for møtet.

Då steig Adolf P. Vea fram til 
Bjerkreim og takka for møtet. 

--Meinte du det du sa? Du sa 
at du ville be for den som ynskte 
forbøn, og no treng eg det, sa 
Vea.

-- Skal me be her eller heime?
--Helst her, for eg trur det 

hastar.”

Dette falt ikke i like god jord hos 
alle, de var ikke vant til slikt og 
ville stoppe Bjerkreim å ha møter. 

”Så tok Tomas Mandius Østhus 
ordet: -- I lange tider har me bede 
for bygda og borna våre, og Gud 
sende oss ein mann, som han 
kan bruke. De må tenkje over kva 
ansvar de tek på dykk, sa han.”

Ikke mange dager etter kom 
Bjerkreim igjen og holdt møter 

på skolehuset og nå ble deg en 
stor vekkelse som rev med seg 
det meste av bygda. Dette utløste 
behov for større lokale og folk 
begynte å tenke på bedehus. En 
av dem som mente at nå måtte 
de tenke på framtida var Peder 
Olsen Vea, som ble formann 

byggekomiteen og bedehusets 
første formann.

Josef Rosberg skrev om 
Adolf Bjerkreim i Betel-nytt nr. 
1/99: ”--i 1910 kom Bjerkreim til 
Vedavåg for å holde noen møter 
i det gamle skolehuset der. Den 
oppsatte tid for hans møteserie 
måtte overskrides, for det brøt 
ut en stor vekkelse, og mange 
lot seg frelse. Tilstrømningen til 
møtene var så stor at mange ikke 
kom inn.

    De eldre troende i bygda 
ble også inspirert av det som 
skjedde, og de innså at det måtte 
bygges et nytt større forsam-
lingshus. Og det ble ikke langt 
fra tanke til handling, for allerede 
høsten 1911 stod det et stort, 
praktfullt bedehus ferdig til bruk. 
Det er beundringsverdig hvor 
framsynte våre åndelige fedre 
var i den tiden, for bedehuset 
er faktisk både stort nok og 
interiørmessig både pent og stilig 
til tross for sine 88 år (1999).

... –Senere fikk vi ofte besøk av 
Bjerkreim. Han kunne holde taler 
som ofte strakte seg over timen, 
men det var så interessant og 
lærerikt at tiden gikk altfor fort. 
Han var kunnskapsrik og belest 
og har skrevet en god del bøker 
som har vært til stor hjelp på det 
åndelige området for både leg og 
lærd.-
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SEINERE VEKKELSER
BERGE VEKKELSEN 1927

Pastor Reidar Berge stod i vek-
kelse i 1927. Han var da hjemme 
fra Amerika og var kretssekretær 
for Misjonsselskapet (1925-1933). 
Dette ble en forholdsvis stor 
vekkelse og mange kom med. 
Josef Rosberg fortalte i denne 
forbindelse: ”Det var i grunnen 
merkelig, for han var litt sein og 
ikke den sprudlende typen. – 
Men han var rolig og solid og 
hadde appell allikevel.” 

VEKKELSEN VED MISJONÆR  
OFTEDAL 1933

Kristoffer Oftedal reiste for 
Kinamisjonen og besøkte Vea 
flere ganger. Flere nålevende 
husker ham, og Josef Rosberg 
omtalte ham slik: ”Han spilte gitar 
med et flott dekorert bånd fra 
Kina. Han var spesiell. Gitaren 
var ikke alltid stemt, så han 
skyldte på den onde hadde gjort 
noe med den. Men om sangen 
og musikken på langt nær var 
perfekt, så kunne også dette ved 
Åndens hjelp bli til velsignelse. 
I 1933 brøt det ut vekkelse som 
varte i flere uker.”

VEKKELSE MED SCHRØDER OG 
ÅNESTAD 1936

Pastor Tor Aanestad, NMS, 
stod i en rekke vekkelser fra 1934 
til 1943. På Karmøy både Vea og 
Åkra i 1936. På Vea hadde han 
med seg den unge og musikalsk 
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begavede sangevangelisten Ola 
Schrøder som spilte trekkspill og 
sang solo eller duett sammen 
med fru Aanestad. Mange kom 
med i vekkelsen både på Vea og 
Åkra, og mange ble revet med i 
begeistring uten at dette ble varig. 

Fra 100-års jubileumsboka 
til NMS (1946) nevnes om 

denne vekkelsen her i distrik-
tet: ”Forløpet var voldsomt og 
Aanestad hadde på høydepunk-
tet inntrykk av at all motstand var 
lamslått og som enhver kunne 
være ferdig til å gi seg over til 
Gud. Imidlertid var det likevel en 
av de rørsler som hadde tendens 
til massebevegelse. Og en hel 
del ble revet med i en stemning-
srus uten at det ble gjennom-
brudd og nytt liv.” Men også her 
falt noe i god jord.

VEKKELSE MED ARNE AANO OG 
ANDREAS KALLESTEIN 1942-43

Denne store vekkelsen fant 
sted midt under krigen. Kanskje 
førte den vanskelige krigssitu-
asjonen til åpenhet for Guds 
ord? Møtene startet om høsten 
og varte til langt ut i januar.  
Bedehuset var til dels overfylt 
kveld etter kveld og folk kom fra 
også fra distriktet. 

Arne Aano hadde selvføl-
gelig trekkspillet med og 

sang både solo og duett med 
Kallestein. Blant mange som kom 
med, var Johannes Heimdal som 

på den tiden var i arbeidstjeneste 
i Bjerkreim. Han kom bort fra Gud 
i ungdommen, å danse var hans 
store lyst. Da han kom hjem, ble 
han med på møtene og ble frelst. 
Etterpå ble han en solid støtte i 
bedehuset, aktiv i mange år både 
i bedehusstyre, søndagskole og 
misjon.
VEKKELSEN MED JOHN ULLAND 
OG ELIAS KVALVIK 1958

Kvalvik var los av yrket og gikk 
også i møtesammenheng under 
benevnelsen ”losen”. Sammen 
med Ulland stod han i vekkelsen 
på Vea. Emissær Ulland, som 
reiste for NMS, hadde tidligere 
stått i en rekke vekkelser, bl.a. på 
Åkra, Ferkingstad og Torvastad.

VEKKELSE MED MAGNUS 
SOLBERG 1963

Magnus Solberg fra Åkrehamn 
reiste for Misjonssambandet. 
Han hadde nådegave både som 
vekkelsespredikant og til å legge 
ut Guds ord. Los Kvalvik deltok 
også i denne møteserien som fikk 
stor tilstrømming og mange lot 
seg frelse. Bedehuset hadde ikke 
den gang noe musikklag i funks-
jon og savnet var påtakelig. Dette 
ble starten til nytt musikklag. 
Anita Størkersen skrev en prolog 
til musikklagets 40 års jubileum 
(2003) der hun innledningsvis 
beskriver opptakten:

Våren i nitten sekstitre det var da 
det skjedde
Vekkelse hadde brytt ut og 
mange det gledde.
Losen og Solberg dei tala om 
fred.
Folk fekk møta Gud å byrja og gå 
med

Henry Skorpe han fekk det sjå,
Eit musikklag med treng, men kor 
skal eg gå?
Til Dagmar han gjekk og spurte 
råd.
Ho sa ja, kan skjøna det må gå.

Som vi ser fikk vekkelsen 
også betydning for bedehu-

sets sang og musikkliv. 

VEKKELSEN MED JARL SUND OG 
LEIF SOLHEIM 1979

Leif og Jarl, kjent fra 
Sødalstrioen, reiste på den tiden 
for Blå Kors. De skulle egentlig 
hatt møteuke for Blå Kors på 
Åkra, men dette kolliderte med 
andre organisasjoner og møteuka 
ble flyttet til Vea. Dette var i feb-
ruar. Besøket ble fulgt opp året 
etter med ny møteserie i septem-
ber 1979. 

Kallet til frelse lydde sterkt 
og hele forsamlingen ble 

fornyet. Mange søkte Gud og 
møteserien ble forlenget i flere 
uker. Blant dem som fikk et møte 
med Gud var Reidar Kvilhaug, 
nåværende landstyreformann i 
Den Indre Sjømannsmisjon og 
tidligere bedehusformann. Han 
fulgte Evelyn, kona si, på møtene, 
men var ikke frelst. Han stod i mot 
frelseskallet og gjorde seg klar til 
å reise ut på fiske. Etter planen 
ville møtene være over når han 
kom hjem igjen, men da grep 
Gud inn. Rett etter de gikk fra kai, 
fikk de maskinskade. Reisen ble 
utsatt og Reidar ble berget av 
Herrens menneskefiskere. Etter 
dette har Reidar vært aktiv med i 
kristent arbeid.

SEINERE VEKKELSER

I tiden etter Bjerkreim vekkelsen har det på 
bedehuset vært flere perioder der Jesu kall 
har vært sterkt tilstede. 
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BARNELAGET ENIGHET ANNO 1915

ANDRE VEKKELSER

I 1970 hadde Leonard 
Gudmundsen fra Indremisjonen 
møteserie og noen kom med på 
veien. Han var en prøvet mann 
med mye sykdom, men dyktig 
forkynner og forfatter av mange 
gode sanger. Han tilegnet den 
gang musikklaget vårt en flott 
sang ”I nådens sol”. Han var til-
bake igjen på midten av -70 tallet 
og hadde møter. 

Vekkelsen med Leif og Jarl 
må vel regnes som den 

siste større vekkelsen. Men også 
etter dette har det flere ganger 
hendt at møteserie er blitt forlen-
get som følge av stor tilstrømming 
og at noen har tatt i mot frelse. 

I 1985 fikk vi besøk av de 
unge sangevangelistene Aud 
Kindervåg og Gudrun Nygård 
fra Sirevåg som reiste sammen 
for Rogaland Indremisjon. De ble 
stående i mange uker og fikk etter 
hvert bistand fra kretssekretær 
Ola Yndesdal. Møtene sam-
let både unge og eldre i stort 
antall og noen fikk begynne på 
himmelveien. 

Sammen med Klippen har 
bedehuset også hatt en rekke 
fellesaksjoner som har ført til 
fornyelse og frelse.

Utenom omtalte vekkelser har 
det vært en rekke mindre vek-
kelser opp gjennom tidene etter 
bedehuset ble bygget. Før krigen 
skjedde det noe så å si hvert år. I 
tillegg må ikke glemmes den stille 
vekkelsen som har på pågått. 
Ofte virker Gud i det stille og 
kaller på enkelt mennesker som 
lar seg frelse. I alle år har det 
skjedd en stille tilvekst. Må vi aldri 
slutte å be og virke for vekkelse i 
bygda vår og landet vårt. 

Barne- og ungdom-
sarbeid

SØNDAGSKOLEN

Søndagsskolen i Veabygden 
begynte i 1890 av Karl Dahl sam-
men med Kristian Størkersen, 
Sven Sletten og Per Vea.  De 
hadde møtene i skulehuset for 
”Vea og Munkejord” (skulestyk-
kje). Karl Dahl var født og vokste 
opp i Stavanger. Han hadde en 
bror, Nils Dahl, som var med i 
søndagsskolen i Stavanger. Karl 
har nok gått på denne skolen 
i Stavanger og ble grepet av 
søndagsskoletanken. Etter at han 
ble gift og flyttet til Vea begynte 
han med søndagskole. 

Nils Dahl kom til Vea og viste 
lysbilder som vakte stor interesse, 

– 10 øre for voksne og 5 øre for 
barn. Senere kom Karl’s sønn 
Martin Dahl med i søndagskole-
arbeidet og var med i mange år. 
Opp igjennom årene har det vært 
mange søndagskolelærere. 

Mange av de eldre vil huske 
Maria Dagsland som du kan lese 
mer om under kapitlet bedehu-
sprofiler. Seinere kom Sigurd 
Helgeland med og var med i 40 
år. 7. januar 2000 fikk han kon-
gens fortjenestemedalje for sitt 
engasjement i søndagskolen, 
overrakt av ordfører Kjell A. 
Svendsen. Søndagskolen arrang-
erte i denne anledning stor fest på 
bedehuset. På bildet får Sigurd 
gave og takk fra søndagskolen 
representert ved Oddrun Vea og 
John Sverre Rosberg. 

Edvard Karlsen vil også bli 

GLIMT
fra arbeidet på bedehuset opp 
gjennom tidene

På dette sjeldne bildet av foreningen i 1915 ser vi f.v. i første rekke Olava 
Mørch g. Abrahamsen, Malena Sørensen g. Amland, Magda Nilsen g. 
Østhus (formann), Janna Davidsen g. Østhus, Helene Heimdal g. Thorsen. 
2.rekke: Marta Dahl g. Storøy, Gitlaug Gudmunsen g. Østhus, Agnes 
Einarsen g. Mørch, Janna Nilsen g. Hansen, Anna Marta Lund g. Vedø, Anna 
Elisabeth Sævik g. Rasmussen og Elisabeth Endresen.
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Stempling ved frammøte hører med

husket av mange. Da han sluttet i 1980 hadde 
han vært med i søndagskolen i 40 år. Ellers er det 
mange trofaste søndagskolelærere som har vært 
med i mange år opp gjennom tidene.

Fram til en gang på 1940-50 tallet var søndag-
skolen på skolen, før de flyttet til bedehuset. I alle 
år har oppslutningen om søndagskolen vært veldig 
god. Dette har sammenheng med foreldre som ser 
verdien av dette arbeidet og sender barna sine til 
søndagskolen, og mange følger de små barna sine.

BARNELAGET ENIGHET

Barnelaget Enighet er det første barnelaget på 
Vea. Det ble startet i 1908 av noen småjenter, med 
Magda Østhus i spissen, 12 år gammel. I starten 
laget de dokkeklær og hadde en liten basar og fikk 
inn 20 kr. Så kjøpte de tøyer og fikk mødrene med 
seg til hjelp i starten. 

Da Magda begynte på husmorskole lå laget nede 
en tid, men ble startet opp igjen av reisesekretær i 
Santalmisjonen, frøken Pedersen, i 1920. Magda 
fikk med seg Signe Ytreland og litt seinere lærer 
Ragnhild Munkejord. 2/3 parter av inntektene gikk 
til NMS en tid og resten til Santalmisjonen, seinere 
gikk alt til NMS. 

Signe var med i mange år og gjorde en stor 
innsats. Aslaug Helgeland kom til bygda i 1957 og 

ble snart med i foreningen. Eva Østhus var med 
fra 1963-1992 og var i mange år formann. Astrid 
Follesøy, Synnøve Nornes, Oddrun Vea m.fl. kom 
etter hvert også med og drev laget i mange år.

 Barnelagssamlingene skjedde privat hos 
lederene og var i flere år delt i 2 avdelinger, den ene 
for alder opp til 10-12 år, den andre over 12 år. De 
hadde årlig basar og utenom andakt og aktiviteter 
rev de i flere år gamle dynetrekk og laken til bandas-
jer som ble sendt til Mangarano spedalskhjem på 
Madagaskar. Bildet tatt hjemme hos Eva Østhus i 
1991. Laget ble dessverre nedlagt 2006.

 BARNELAGET KORNBÅNDET

Barnelaget Kornbåndet ble stiftet i 1920. Det var 
Kathrine Dahl Nordvik som fikk det i gang. Da hun 
flyttet til Åkra tok Kristina Dahl over i 1925 og fikk 
med seg Kristine Hope. Fra 1930 var det Kristina 
Dahl og Bertha Sørensen som drev laget. 

Olga Solberg overtok i 1953, Aud og Arna Dahl 
var også med en periode. Fra 1959 fikk Olga med 
seg Jørdis Kristensen. Disse to drev laget helt fram 
til 1988 da yngre krefter overtok. Gunnfrid Svela, 
Siv Eikemo, Kjellaug Sandhåland, Turid Kvilhaug, 
Irene Marie Kvilhaug, Anita Størkersen og Gerd 
Størkersen. 

7. januar 2000 fikk sigurd helgeland 
kongens fortjenestemedalje for sitt 

engasjement i søndagsskolen

Klar for å gå på 
søndagsskolen 1981
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VEABYGDENS 
YNGRESFORENING 

ble stiftet 24. november 1940.  
I et intervju med Margit Skogland 
til Betel-Nytt forteller hun at det 
egentlig begynte med et gut-
telag heime hos Kaia Mosaker. 
Men så hadde jentene også lyst 
å være med, og dermed ble 
Veabygdens Yngresforening 
stiftet. Foreningen ble tilsluttet 
Karmsund Indremisjon.  På 
åpningsmøte kom det 4 per-
soner fra Haugesund.  Knut 
Fosså-Rørtveit holdt talen.  Hele 
42 unge tegnet tegnet seg som 
medlemmer.  Kaia Svendsen 
(Mosaker) ble valgt til formann, 
og Margit Dahl (Skogland) til 
nestformann.

Og Yngresmusikklag ble 
det også.  Judith Sævik 

(Myhre) var leder.  Dette var 
i begynnelsen på krigen, og 
Margit husker godt at det var 
blending, og dermed mørkt i hele 
bygda.  Men dette så ikke ut til å 
ha noen innvirkning på oppmøte 
!  Imponerende var det også at 
Yngresforeningen hadde egen 
avis. Den het «Solstråla». Der 
ble det med skrevet ned fortel-
linger, ofte fra Blåveisen og andre 
misjonsblader, og det med sirlig 
skrift !

I protokollen kan vi lese at 
Yngres hadde sin første juletre-
fest 27. desember 1940.  Og det 
var ikke mangel på program.  
Festen begynte kl. 18.30, og iflg. 
referent Kristoffer Davidsen ble  
den avsluttet kl 23.00.  

Mye interessant historie er 
nedtegnet i de gamle pro-

tokollene.  Mye er forandret fra 
den gang, men kjernen er likevel 
den samme.

Etter at Tordis Østhus tidligere 
hadde drevet yngresarbeid i 
bedehuset, lå det ned nede en 
tid. Da var det noen ungdommer 

Til å begynne med var barna 
fra 10-15 år og eldre. Da 

drev de med håndarbeider, 
sying, strikking og hekling. Etter 
hvert sank alderen til 4-12 år og 
drev med enklere ting. Men den 
årlige basaren på våren har vært 
fast i mange år og mye midler er 
samlet til N.L.Misjonssamband 
som laget står tilsluttet. Bildene er 
fra 1992. 

GUTTELAGET NORDLYS -  
SEINERE UTSYN

Startet opp første gang 
13.10.1933 og het da gutte-
foreningen ”Norlys”. Ledere var 
Anders Dahl, Magnus Østhus 
og Harald Munkejord. Møte hver 
torsdag kl. 17. ”Foreningens 
mål er at lage forskjellige nyt-
tegjenstander, som skal utlod-
des til inntekt for Den Norske 
Kinaforbund.” De første medle-
mmene var i alderen 10 –14 år. 

I oppstarten skrev de utførlige 
møtereferat, et eksempel fra 

16.11.1933:
Møte begyndte kl. 5. 15 

elever, samt ledere var tilstede. 
Arbeidet gikk under full gang. 
Lvsagarbeiderene saget så 
svetten rann, og snekkerene 
var ikke mindre ivrige. De høvlet 
så spoen føk hit og dit. Nede i 
stuen satt kostbinderne og bandt 

koster, strengene slitnet nok av 
og til, men vi tapte ikke motet 
for det. Kl. 7 sluttet arbeidet. 
Til dekkelse av for foreningens 
utgifter blev der utloddet en 
boks syltet pærer, her kom inn 
i alt 37 nr à 5 øre er 185 øre. 
Den lykkelige vinner var Josef 
Størkersen. Møte sluttet med en 
andaktstund.

Den første tiden hendte 
det at foreningen måtte ta 

pause pga. lederene deltok på 
vårsildfiske. Under krigen stanset 
driften og ble først gjenopptatt i 
1950 pga mangel på lokaler og 
ledere. Ledere: M. Østhus, J. 
Heimdal og K. Davidsen.

Foreningen lå nede i ca 10 
år fra 1954 til 1964. Etter gjen-
opptak holdt foreningen til i løa til 
Ingvald Sørensen fram til 1971 da 
det igjen ble en pause. Ledere 
i slutten av perioden: Søren 
Kristensen, Aksel Mørch og Dag 
Didriksen.

Høsten 1975 ble det på ny 
tatt initiativ for å få i gang 

guttelaget og i januar 1976 var 
guttelaget i gang igjen. Blant 
lederene var: Arne Jakobsen, 
Egil Svela, Dag Didriksen, Aksel 
Mørch, Dagfinn Knarvik og Bernt 
Jakobsen. Seinere har nye krefter 
kommet i laget. Veabygdens 
Yngresforening.
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Første gangen Veabygdens Kristelige Ungdomsforeningen 
ble stiftet var i januar 1911.  Foreningens første formann var 
Thomas A. Østhus.  Mottoet var hentet fra Hebr. 10.24 : «La 

oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og 
gode gjerninger.»  Mye interessant står å lese i den gamle styrepro-
tokollen, både fra oppgangs- og nedgangstider. I 1920 var Martin 
Krokhaug formann. Det ble arrangert juletrefest på Nyttårsdag, og det 
var ca 300 mennesker samlet !  Ser ut for at brannforskriftene ikke 
var fullt så strenge den gangen. Det var nok ikke vanlig at det møtte 
300 mennesker. I årberetningen fra 1920 kommer det et hjertesukk : 
«Foreningen teller ca 80 medlemmer. Men hvor er de blitt av?»

I 1923 tok ungdomsforeningen på seg å arrangere bibelkurs.  Det 
kom 120 tilreisende og mange fra Vea og bygd og by i nærheten.  
Storsalen var full under bibeltimene og kveldsmøtene.  Talere var 

Gustav Nilsen, Adolf Bjerkreim, 
Carsten Line og Samdal.  

Etter dette kom det noen år 
med god oppsluttning, før det 
igjen begynte å minke på antallet 
på møtene.  Den siste bokførte 
årsmeldingen er fra 1936.  Her 
står det å lese : «Interessen 
for at samles om Guds ord om 
lørdagskveldene har vært prikke 
liten dette år.  Det har vert 4-6 
stk., og når vi har vert 10 stk 
syntes vi det var stor. «  Det 
kan synes som foreningen ble 

VEABYGDENS 
UNGDOMSFORENING j
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med Grete Munkejord og Sigfred 
Sørensen i spissen, som 
tok initiativ til å starte opp dette 
arbeidet igjen. I 1966 ble Vea 
Yngresklubb stiftet hjemme hos 
Gunvor og Magnus Munkejord. 
Mottoet til klubben var «Han tek 
ikkje glansen av livet».

Ungdommene hadde tro på 
at unge ledere ville bety mye 
for rekruteringen til yngres. Og 
slik ble det, yngresmøtene på 
søndagskveldene ble populære. 
Det ble laget medlemskort med 
program for hvert halvår, noe som 
var nytt på den tiden. Andakt og 
sang hørte alltid med på møtene, 
men nå ble det også arrangert 
«kosekvelder» og week-end 
turer. Fast innslag på yngres 
var konkurransen «Spørsmål 

Yngres samling 1990

og svar» med karameller som 
premie. 

Einar Rasmussen er i dag leder 
for yngresarbeidet, og oppslut-
ningen om møtene er god. Det er 
i dag ca 50 medlemmer. I tillegg 

til møter på bedehuset, er det 
sosiale aktiviteter som tur i marka, 
fisketurer, og helgetur med over-
natting en gang i året. Vi håper og 
tror at yngresarbeidet fortsatt er til 
glede og nytte for mange her på 
Vea.

kristelige



avviklet etter dette, før den startet på nytt tidlig på 
50 tallet med Josef Rosberg som formann.

Høsten 1942 var en vanskelig til for Henry Skorpe 
fra Nedstrand.  Det var vanskelig å få seg arbeid.  
Tidligere hadde han vært heldig å få seg arbeid 
på fiske med skøyter fra Vea, i tillegg hadde han 
også hatt arbeid med sildesalting på Porsholmen.  
Nå måtte han kontakte formann Martin Dahl på 
Porsholmen igjen, og nok en gang ordnet det seg 
med arbeid.  Men Martin Dahl hadde også omsorg 
for mer enn de timelige.  Ungdommen fra Nedstrand 
ble spurt om å være med på bedehuset hvor det 
var vekkelsesmøter med Arne Aano og Andreas 
Kallestein.  Dette ble et vendepunkt i livet hans.  
Ordet som ble forkynt gjorde at han fikk tatt i mot 
Jesus som sin frelser.

Henry og kona Gudrun fant snart sin plass på 
bedehuset sammen med andre unge ektepar.

Tidlig på 50 tallet fikk han spørsmål fra Josef 
Rosberg om å være med å starte faste samlinger 
på lørdagskveldene.  Argumentet var at det var 
nyttig å forberede seg til å ta ansvar på bedehuset.  
Dessuten var det viktig å få øvelse i å lede møter 
og ha vitnesbyrd.  Målet var å få flere unge med på 
bedehuset. Henry husker at disse møtene alltid ble 
avsluttet med bønn på kne.  

Dette var begynnelsen til at Ungdomsforeningen 
ble startet på nytt.

I styreprotokollen fra 1956 kan vi lese : « Høsten 
1955 møttes en del unge på bedehuset for å 
snakke sammen om det kristne ungdomarbeidet i 
bygden. Denne gren av virksomheten hadde vært 
forsømt en tid, og det ble besluttet å begynne med 
faste ungdomsmøter hver lørdagskveld når huset 
var ledig.  Møtene kom godt i gang, og ble godt 
besøkt av unge og eldre.» 

Den 23.11.1956 ble det holdt konstituerende 
generalforsamling hvor det ble satt opp statu-
etter og holdt valg. På styremøte 27.11 ble Josef 
Rosberg valgt til formann, Janny Abrahamsen 
nestformann, Kristoffer Davidsen sekretær, og Aksel 
Mørch kasserer. Øvrige styremedlemmer var : Elias 
Kallevik, Solveig Jakobsen, Sigbjørg Sørensen, 
Johan Kaspersen (Sandhåland) og Josef Nilsen.

Det går også fram av protokollen at aktiviteten 
var stor. Det ble arrangert juletrefest, 17. mai fest 
og møteuker vår og høst.  Navn som går igjen på 
talerlisten er emisær Ulland og los Kvalvik. I 1958 
ble det besluttet å arrangere bibelkurs. Dette var et 
stort arrangement som krevde mye tid og krefter. 

Siden oppstart i 1955 har ungdomsforeningen 
vært aktiv, og er like viktig i dag som det var den 
gang den ble startet.

På tur med 
spillemann 
Leif Jakobsen

Ungdoms- 
foreningens 
styre 1990

Josef 
Rosberg

Festkledt til 
årsfest 1992

Ungdoms-
foreningen på 
tur til Talgje

Ungdoms- 
foreningen 
kjøpte buss i 
1991
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&SANG    
MUSIKK

Fra venstre: 1. rekke: Gitlaug 
Kvinnesland, Kristina Vedøy Dahl, 

Ingeborg Lund, Malena Vedøy, Berta 
Sørensen, Hanna Dahl. 

2. rekke: Maria Dagsland, Nora Vea 
Sund, Ragnhild Svendsen, Lovisa 

Østhus, Johanna Mannes, Marta Vea, 
Mette Vedø Grindhaug, Janna Thomsen 

og Anna Hetland. 
3. rekke: Edvin Lund, Engelbert Einarsen, 

Martin Mesøy, Magnus P. Vea, Hans 
K. Munkejord, Didrik Svendsen, Martin 

Kristensen, Peder Rasmussen, Andreas 
Kristensen (Krokhaug). Malena Vedø var 

dirigent

Sang og musikk har stått 
sentralt i arbeidet på bedehuset 
fra starten, til stor velsignelse 
i arbeidet. Mange navn kunne 
vært trukket fram, men her vil vi 
bare kort nevne to sentrale. Kaia 
Mosaker var i mange år leder 
for Kaiamusikken, men var også 
med i andre kor. I tillegg var hun 
organist og pianist på bedehuset 
gjennom flere tiår fram til 60-70 
tallet. Den neste er Leif Jakobsen 
fra 80 tallet og utover. Han har 
spilt piano fra tidlig ungdom, 
både i barnekor, ungdomsmusik-
ken, Betel, og nå i Havgap og 
Gledesbudet. I tillegg flittig pianist 
på møter.

DET ELDSTE KORET

Ingolf Ytreland skriver i et 
intervju med Malena Vedøy at 
hun etter den store vekkelsen ved 
Adolf Bjerkreim kalte sammen en 
flokk med sangglad ungdom, og 
under hennes ledelse ble koret 
stiftet, antagelig i 1912-13. 

SANGKVARTETTEN

Denne virket på 1950-60 tallet 
med følgende deltakere: Kristoffer 
Davidsen, Johannes Heimdal, 
Sigurd Helgeland og Johan 
Sandhåland. Organist var Kaia 
Mosaker. 

VEA MANNSKOR

På begynnelsen av 1950 tallet 
ble tatt initiativ fra yngre menn til 
å starte opp mannskor på bede-
huset, men de hadde problemer 
å finne dirigent. Derfor tok de 
kontakt med toller Johan Nielsen 
fra Åkra og fikk ham til dirigent. 
Nils Tvedt fra Haugesund hjalp 
til med innøving av de forskjel-
lige stemmene. De sang 4-stemt. 
Johan Nielsen var en aldrende 
mann og da helsa sviktet fikk de 

presten Meinich Gundersen til å 
ta over. De opptrådte både lokalt 
og i distriktet. Koret ble nedlagt på 
slutten av 50-tallet. 

MUSIKKLAGET 

Med noen avbrudd har det vært 
musikklag stort sett fra oppstarten 
eller byggingen av bedehuset. 
Musikklaget hadde tidligere på 
folkemunne forskjellige navn, 
etter hvem som ledet musik-
klaget, Tilda-musikken, Kaia-
musikken til seinere tid da musik-
klaget tok Betel i bruk. 

TILDA-MUSIKKEN

Musikklag på 30-tallet ledet av 
Tilda Vea. De hadde både man-
doliner og fele som instrumenter.

KAIA-MUSIKKEN

Musikklag ledet av Kaia 
Mosaker, som var en ”institus-
jon” i sang og musikklivet på 
bedehuset i flere ti-år. Hun var 
mye benyttet som organist og 
pianist på bedehuset. En tid drev 
hun også Yngresmusikk. Kaia-
musikken hadde sin funksjonstid 
fra en gang på 1940 til 1960 tallet. 
De hadde flere medlemmer og 

På et uklart bilde ser vi f.v: Johan 
Nielsen, David Davidsen, Johs. 
Heimdal, David Rosberg, Kristoffer 
Davidsen (bak), Otto Koch, Aksel 
Myre, Josef Rosberg og Mandius 
Østhus.



Musikklaget fra venstre: Kristoffer Davidsen, Magnus Munkejord, Klara 
Heimdal, Klara Nygård, Magda Rasmussen, Olena Jakobsen, Dagny 
Torvestad, Johannes Heimdal, Gudrun Jakobsen, Anna Stonghaugen, Jakob 
Torvestad, Astrid Steinnes og  organist  Kaia Mosaker.

Musikklaget 2004Bilde fra 1991
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Jubileumsfest Musikklaget 40 år 
1963 - 2003 De fire lederne av musikklaget i  
perioden var representert. 
F.v. Dagmar, Dagfinn, Gislaug og Grete

stor, og mange lot seg frelse. I 
vekkelsestider blir det benyttet 
meget sang og musikk på 
møtene, noe som også var tilfelle 
på disse møtene. Musikklaget 
lå nede og det var derfor et 
felles ønske om å starte med 
nytt musikklag.Initiativtaker til 
dette var Henry Skorpe, og i den 
anledning kontaktet han Dagmar 
Nilsen for å få henne til å lede et 
sådant. Dagmar stilte seg velvillig 
til dette, og det nye musikklaget 
ble en virkelighet. Den åndelige 
atmosfæren som rådet på bede-
huset da ble nok for mange 
nærmest et kall til å få være med 

forskjellige instrumenter som var 
vanlig på den tiden, gitar, mando-
lin og fele foruten Kaia på orglet.

Etter mange år med trøorgel 
ble det kjøpt inn et nytt orgel med 
elektrisk vifte for belg. Det er 
dette nye orgelet som er avbil-
det ovenfor. I 1951 arrangerte 
musikklaget fest i anledningen 
innvielsen av orgelet.

NY OPPSTART I 1963

I året 1963 stod Magnus 
Solberg og los Kvalvik for 
en møteserie på bedehuset, 
og det brøt ut stor vekkelse. 
Tilstrømmingen til bedehuset var 

å synge ut evangeliet til frelse og 
oppbyggelse.Det viste seg å være 
et levedyktig musikklag. Dagmar 
stod for en dyktig ledelse i mange 
år, men hjemmet og andre 
gjøremål krevde sitt, så hun følte 
på å få en avlastning. Det var da 
naturlig at Gislaug Kvinnesland 
med trekkspillet overtok roret. Det 
ble allikevel ingen forandring av 
stilen eller budskapet i sangene 
med den nye leder. Etter flere 
års trofast ledelse flyttet hun til 
Åkra, og behovet for ny leder 
ble da aktuelt. Da overtok Grete 
Munkejord.

Fra 1971 overtok Dagfinn 



Minikoret 1990

Barnekoret 1990

Barnekorledere fra 1994 med Leif på piano
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Knarvik som leder og skjøttet trofast vervet i 35 
år fram til sin død (2006). Med sitt elektroniske 
trekkspill var han et alene et ”orkester” og som 
også ble mye brukt til allsangen på bedehuset. 
Musikklaget hadde i mange år samarbeid med 
Menighetsmusikken på Klippen, den såkalte 
Fellesmusikken, som opptrådte på frilufts 17.mai og 
ved fellesaksjoner.

BARNEKORET BARNERØSTER

Barnekoret startet høsten 1980. Ledere var 
Olaug Ytreland, Liv Olen Skorpe, Leif Jakobsen og 
Terje Knarvik. En tid var koret delt i 2 aldersklasser, 
minikor fra 4 år til 4.klasse og over. Mange ledere 
har skiftet å dra lasset, lengst var Leif med. Og hun-
drevis av barn har vært med i årenes løp og vært en 
berikelse for bedehuset.

Det hendte...
•	 Maria	Dagsland	var	første	kvinne	i	bede-

husstyret	1940-42.	Neste	kvinne	var	Tordis	Østhus	
1955-	57og	1965-66,	så	Elisabeth	Didriksen	1960-61,	
63-64,	67-70.	Jørdis	Kristensen	1970-73.	Seinere	har	
det	vært	fast	med	damer	i	styret.

•	 Mathias	Orheim,	kjent	sangforfatter	av	
mange	sanger	i	sangboka,	hadde	møte	på	bedehu-
set	29.04.1944.	Han	besøkte	Vea	også	flere	ganger	
der	han	spilte	på	vannglass.	

•	 På	generalforsamling	i	1945	sa	Ingvald	
Sørensen	og	Magnus	Østhus	fra	at	de	ikke	tok	gjen-
valg.	Men	dette	ble	ikke	godtatt	av	forsamlingen	og	
begge	ble	innvalgt	på	ny	med	flest	stemmer.	

•	 I	1954	ble	lagt	inn	vann	i	bedehuset	fra	
hovedledningen,	samtidig	ble	innlagt	2	klosett.	

•	 Fra	ungdomsforeningens	styreprotokoll	
7.6.1958	:	“	Det	som	blev	drøftet	var	valg	av	komite	
til	bibelkurset	fra	21.	-	27.	juli.	Det	blev	besluttet	å	
velge	en	flokk	av	både	eldre	og	unge,	da	vi	måtte	ha	
ca	42	damer	i	alt”	

•	 I	1961	startet	en	prosess	for	å	få	ny	talerstol	
og	plattform.	Samme	år	ble	innkjøpt	200	stålrørs-
toler.	Etter	flere	runder	i	styret	og	generalforsamling	
gav	generalforsamlingen	i	1962	styret	fullmakt	til	å	
engasjere	arkitekt	til	ny	talerstol	og	plattform.	Det	
er	tydelig	at	saken	engasjerte.	Byggmester	Henry	
Skorpe	utførte	arbeidet	etter	tegninger	fra	arkitekt	
Hesselberg	i	1963.

•	 Blant	talerne	på	50	års	jubileumsfest	
26.11.1961	var	Adolf	Bjerkreim	og	Jon	Ulland.

•	 Fra	1963	har	den	årlige	julekonserten	der	
musikkorpset	har	vært	invitert,	blittarrangert	siste	
søndagen	før	jul.	

•	 Før	kommunesammenslåingen	i	1965	var	
kommunestyret	i	gamle	Åkra	kommunegavmilde	og	
gav	i	1964	bedehuset	et	Zimmermann	flygel	til	bede-
huset.	Styret	syntesdet	hadde	vært	mer	hensiktsmes-
sig	med	piano	pga	plassforhold.
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Fra innspilling kassettutgivelsen i 1993
Bildet over Ungdomsmusikken 1990

LOVSANG

Blandakoret Lovsang tok til i 1980 med 
Reidar Nornes som dirigent. De hadde sin tilk-
nytning både til kirken og bedehuset og deltok 
ofte på møter og gudstjenester. 

I statuttene framkom målet: ”Koret har som 
mål å fremme Guds ord, samt styrke å nære 
det kristne fellesskapet. Videre vil en søke å 
berike den musikalske aktivitet i lokalsamfun-
net.” Medlemstall lå på  15-20 med god alder-
spredning. Koret ble nedlagt på 2000 tallet.

UNGDOMSMUSIKKEN

Jostein Størkersen var den første som spilte 
piano til ungdomsmusikken fra starten tidlig på 
1970 tallet. 

I den tiden var Aud Norunn Tjøsvold, Hoskul 
Halvorsen og Kristian Torvestad aktivt med blant 
mange andre. Det ble så et opphold en peri-
ode, før Trond Torkelsen overtok pianospillinga. 
I den perioden var Anette Rasmussen og Aina 
Sandhåland aktive blant medlemmene. 

Leif Jaobsen overtok etter hvert pianoet sam-
tig ble Terje Knarvik med på gitar. Da Leif gav 
seg etter en periode på mer enn 15 år, overtok 
Even Knarvik pianoet for en kort periode. Mens 
Leif spilte piano var Alice Vea en tid dirigent for 
ungdomsmusikken. 

I den tiden (1993) gav de ut sin første musik-
kinnspilling, kassetten med tittel ”Han lever”. 
Seinere er det blitt 2 CD utgivelser.

Bilde t.v. fra tur til Bokn 1992. 
Bilde til høyre fra fest da Sigurd Helgeland fikk 

kongens fortjenestemedalje 2000.



BETEL BRØDRENE

Høsten 2000 kom en gruppe 
ungdommer i alderen 15-22 år 
jevnlig sammen på bedehuset for 
å synge og ”ha det kjekt”. 

Dette gav dem inspirasjon til å 
ta neste steg, de invitere seg selv 
til selve julekonserten. Der med 
var ballen kastet og sangoppdra-
gene kom. 

Sangene hentet de i utgang-
spunktet fra Sangboken og de 
ønsket å synge på norsk. På 
den måten ønsket de å nå alle 
tilhørere med et klart kristent 
budskap. 

Mange gledet seg over den 
friske og ungdommelige sang-
gleden. Sanggruppa ble lagt på 
is etter noen år. Kanskje tida 
er inne for å restarte gruppa i 
jubileumsåret?

misjonskvinne: ”Nå må du som 
er ung ta over dette for meg 
i foreningen” og slik be det. 
Misjonsarbeidet gikk på en måte 
i arv. Når de unge ble vakte og 
omvendt, så begynte de i mis-
jonsforening. De gamle brukte 
hele dagen når de var i forening. 
De kardet, strikket og sydde. 
Basaren var høydepunktet hvert 
år, både for misjonskvinnene og 
folket i bygda. 

Fra 1889 arbeidet misjons-
foreningen for Sjømannsmisjonen 
også for Kinamisjonen. Det 
fortelles om Laurentse Munkejord 
at hun etter at de hadde knelt 
i bønn, tok ulldottene som de 
hadde med seg til det nye 
arbeidet mellom hendene, løftet 
det mot himmelen og sa: ”Nå 

MISJON - KVINNEFORENINGER

Det Norske Misjonsselskap 
(stiftet 1842) fikk tidlig arbeid i 
Vedavågen. I misjonsarbeidet 
har kvinneforeningene siden 
stått sentralt. Her tentes tidlig 
misjonsilden. De første arbeidet 
for Misjonsselskapet, seinere 
kom flere foreninger til også for 
andre organisasjoner. I følge 
Ingolf Ytreland er de eldste kvin-
neforeningene fra 1860 tallet, 
muligens eldre. Den første kvin-
neforeningen her i bygda var 
fellesforening med Sevland, men 
ble delt og i 1872 ble Vedavåg 
eldre kvinneforening stiftet. 
Foreningen feiret i 1972 100 
år med stor jubileumsfest. Eva 
Østhus fortalte etter sin sviger-
mor, Oline Østhus, ei trofast 

må du Gud, signe dette, for det 
er på di signing alt kviler.” Så 
begynte de å karde å spinne 
for Kinamisjonen. Her legger 
vi merke til at de arbeidet for 
Kinamisjon allerede før denne ble 
stiftet i 1891.

Seilskuteskipper Karl Dahl ble 
i 1867 gift med Marta Kristina 
Davidsdottir og ble en viktig 
misjonsheim. Det fortelles at Karl 
hvert år tok ut det beste lam-
met til basaren på høsten, med 
brodert halsbånd ”Missionslam”, 
til inntekt for misjonen. Kristina 
var med både i forening for 
Misjonsselskapet og seinere 
Kinamisjonen.

I kvinneforeningene tentes 
nøden og gløden for misjon 
utover landegrensene. Samtidig 

ORGANISASJONENE
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samles de trofast om Guds ord 
som en del av foreningskveldene. 
Dette skjedde privat i hjemmene. 
Likevel er det grunn til å tro at 
disse også har hatt betydning for 
det kristne legmannsarbeidet som 
førte til bygging av bedehusene.

Etter at bedehuset ble tatt 
i bruk i 1911 startet de 

forskjellige frivillige organisasjo-
nene sin utadrettede virksomhet 
på bedehuset. Kvinneforeningene 
fortsatte riktignok som før, men 
på bedehuset fikk de møte omrei-
sende misjonærer og talere med 
misjonsappell og vekkelses-
røst. I kjølvannet av vekkelsene 
ble ofte startet nye foreninger. 
Etter vekkelsen med pastor R.J. 
Berg i 1926-27 ble stiftet Unges 
Misjonsforening som arbeidet 
for Misjonsselskapet. Denne 
foreningen fikk også egen kvin-
neforening. Det samme skjedde 
etter vekkelsen med Arne Aano 
og Andreas Kallestein i 1942/43. 
I 1945 ble kvinneforeningen 
Snøklokka stiftet av unge jenter, 
fra først av som et jentelag. 

Foreningene og bedehuset 
har således hatt en veksel-

virkning. Foreningsmedlemmene 
har i alle år vært en viktig del av 
bedehusforsamlingen. Og møte-
virksomhet har styrket og ført til 
dannelse av nye foreninger. 

Av mannsforeninger og bland-
ede foreninger (både menn og 
kvinner) har det vært få. Dette 
har vært en gjennomgående 
trend mange plasser, men kan 
ha sammenheng med at de fleste 
menn var fiskere og sjømenn 
som var mye borte. Først i nyere 
tid er det blitt vanlig med bibel-
grupper for menn eller blandede 
med begge kjønn, med og uten 
organisasjonstilknytning.

MISJONÆRER 
innviet og utsendt av organisasjoner på bedehuset:

Sigfred Sørensen, Madagaskar (Misjonsselskapet)
Bjørg Marit Kvilhaug, Etiopia (Misjonssambandet)
Herdis Heimdal, Senegal (Kristen Muslimmisjon)

Randi og Jostein Skartveit, Tanzania (Misjonssambandet)
Jorunn Svela, Japan (MIsjonssambandet)

Kjersti og Lars Stensland, Tanzania (Misjonssambandet)

Bedehusstyret har fra starten 
blitt valgt fritt og uavhengig av 
organisasjonene. Fordeling av 
møtevirksomhet skjer i regi av 
bedehusstyret. I praksis har 
bedehusstyret stått for en del av 
møtevirksomheten og vært et 
koordinerende organ for øvrige 
møters avholdelse gjennom 
organisasjonene. Gjennom denne 
delingsmodellen har en funnet en 
praktisk løsning som har fungert 
godt. 

”ANDRE MØDERS AVHOLDELSE”

Da bedehuset ble bygget og 
lenge etter var dette eneste 
forsamlingshus i bygda utenom 
skolen. Det ble derfor også 
benyttet av andre ikke religiøse 
organisasjoner og foreninger. Den 
11.02.1934 ble styrebehandlet 3 
ulike søknader: 

”Til behandling fårelå søkning 
fra Redningsselskapet om en 
utlodning, som blev enstemmig 
innvilget. Søkning fra husmor-
laget om å få benytte bedehuset 
til møte, der blev besluttet at di 
skulde få huset modt at der ikke 
opptages entre, eller utlodning, 
heller ikke nogen dispensasjon 
(?). Søkning fra en blind organist 
om å få en konsert avholdt blev 
enstemmig negtet.”

Etter statuttene måtte andre 
møter ikke komme i veien for de 

MØTEVIRKSOMHET

Straks bedehuset ble 
bygget fikk de sine stat-

utter for virksomheten. Disse 
angir allerede i § 1 målsettingen: 
Bedehusets bestemmelse er, 
at benytte til kristelige opbyg-
gelsesmøder, samt kvinde-
foreninger og til andre møders 
avholdelse, naar et flertal av 
bestyrelsesmedlemmerne tillater 
det, dog saaledes at sistnevnte 
møder ikke kommer i veien for de 
religiøse møders avholdelse.

Forkynnelsen av Guds ord har 
fra første stund hatt prioritet. Her 
har misjonsorganisasjonene og 
bedehusstyret i samarbeid funnet 
en felles plattform. Et særtrekk 
på Karmøy er at bedehusene 
ikke er organisasjonseiet, men 
eies av bedehusforsamlingen. 
Etter de opprinnelige statutter 
har ”alle bedehusintere serete 
i Veabygden, menn og kvinner 
som har fylt 18 år, stemmerett i 
husets anliggender under gener-
alforsamlingens avholdelse.”

Bedehuset tilhører ”de 
bedehusinteresserte” og 

er bygdas hus og står uavhen-
gig av organisasjonene som 
har sin virksomhet på bedehu-
set. Bedehusstyret er det organ 
som har det overordnede ans-
var for huset og virksomheten. 
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BEGRAVELSER

Før Vea fikk egen kirke i 
2009, ble begravelsene i bygda 
foretatt fra bedehuset. Hensynet 
til fiskeriene fikk bedehus-
styret til å gå med på at disse 
unntaksvis kunne skje på 
søndager. Fra bedehusprotokoll 
17.04.1939 framgår: 

Angående begravelse i 
bedehuset søndager, beslut-
tedes: Man tillater bedehuset 
brukt til begravelse søndag 
i tiden stor- og vårsildseson-
gen og for øvrig når tvingende 
forhold gjør det nødvendig. 
Ellers kun om hverdager.”

BEDEHUSSTYRET

Bedehusstyret har i alle år 
behandlet møteforespørsler 
og hatt ansvar for ledige møter 
søndager og onsdager, de faste 
møtedagene. Utenom møtear-
rangement går økonomi og 
innsamling av midler til driften 
igjen i styreprotokollene. 

Utenom sakene som behan-
dles var (og er) skriftlesing og 
bønn en viktig del. Her tar vi 
med fra avslutning styremøte 
1912.1953:

”Formannen avsluttet med å 
lese 4.kapittel i Efeserbrevet og 
deretter tok vi en bønnestund 
på kne og takket Herren for all 
nåde i det forløpne år.”

religiøse møtene. Samme år (1934) ble forespørsel fra fiskeriinter-
esserte om å få ha et fiskerimøte avslått ”Da huset er opptatt av et 
religiøst møte”.

BASAR OG ENTRE PÅ BEDEHUSET

I 1932 vedtok styret at ”sangkor, musikklag og lysbilleder m.m. 
ikke tillates at tage fast entre, fester undtages”. I 1936 søkte 
Indremisjonens sangerforbund om å få leie bedehuset til sangerstevne 
en søndag, med møte søndag formiddag og fest om kvelden. Med 
formannens dobbeltstemme ble dette avslått. Men i forbindelse med 
juletrefester og konfirmantfester var det vanlig med en mindre entre.

Basarene kom tidlig i gang rett etter bedehuset var tatt i bruk og 
samlet mye folk. Det var lite annet å gå på og basarene med 

mat og utlodning var det lav terskel. Men med basarene fulgte også 
en del bråk. Dette ble tatt opp på generalforsamlingen 11.12.1944. Fra 
protokollen referes:

   ”Etter valget ble der et lite ordskifte i det formannen uttalte at 
der var kommet mange klager over den uverdige opptreden som en 
del av både barn og voksne gjorde seg skyldige i under basarer og 
møter, og han oppfordret generalforsamlingen å uttale seg om hva 
som kunne gjøres for å få den stillhet og ro som det sømmet seg i et 
bedehus.

Ytreland bad så om ordet og sa, at som alle hadde lagt merke til, 
har vi hatt vakt det siste, især har Martin Dahl gjort vakttjeneste på 
galleriet. Det bør ikke tåles lenger denne sjauen, verken på galleriet 
eller i gangen, der bør nu bli aktiv vakt til vi får slutt på uvesenet, en 
bygdeopinion må til. 

Martin Dahl oppfordret foreldrene til å snakke alvorlig hver med 
sine, om hvor galt det var av dem å forstyrre møtene på den måten 
som de gjorde. Han og mange troende ble helt sår om hjertet over de 
unges oppførsel. Formannen henstillet så til styret om måten å gjøre 
dette på.” 

JULETREFESTER
Juletrefester var et populært arrangement og mange ble avviklet. 

Fra styreprotokoll 1945 siteres:
1. juledag har man fest for barna som vanlig
2. juledag får Kornbåndet til fest
3. juledag får Yngres til fest
4. juledag får barneforeningen Enigheden til fest
5. juledag får Bibelforeningen til fest
Nyttårsaften får Unges Mission (NMS) til fest som vanlig.”
Mange minnes nyttårsfesten som i mange ble avsluttet med bøn-

nestund på kne kl. 24 i overgangen til det nye året. En flott tradisjon 
som dessverre er slutt. 

Fra nyttårsfest 02.01.1984 
(Foto: Carl Otto Berntzen)



Bedehusprofiler

Ved gjennomgang av styreprotokoller og historisk 
materiale framkommer mange personer som har 
nedlagt en betydelig innsats i Guds rikses arbeid på 
bedehuset. Mange er i ettertid blitt betegnet som støt-
ter i bedehusarbeidet som følge av dette.

Hebreerbrevet oppfordrer oss til å gi akt på disse, 
jfr. Heb 13:7 Kom i hu deres veiledere, de som har talt 
Guds ord til dere! Legg merke til den utgang deres 
livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro. Mange 
kunne og burde vært tatt med her, men her har vi 
måtte gjøre et utvalg og kort nevne 4 av dem. 

Den første, Peder Olsen Vea, fikk vie sine siste 
leveår til oppstarten av bedehusarbeidet. Den neste 
er den unge Martin Dahl i 1911, som også var med fra 
starten og var aktiv fram til 1950 tallet. Så tar vi med 
Maria Dagsland fra 1930-60 tallet og Jakob Langåker 
fra slutten av 1960 tallet og fram til i dag.

Organisasjonene

Bedehuset representer mange forskjellige kristne 
organisasjoner og brukere. Utenom de 10 organ-
isasjoner som i dag har virksomhet på bedehuset er 
det flere andre brukere. Dette medfører at møteplan 
er tettpakket så å si hele året.

Misjonsengasjementet startet som tidligere nevnt 
lenge før bedehuset ble bygget. Etter bygging av 
bedehus ble det naturlig å samles også på bedehu-
set til misjonsmøter, både indre og ytre misjon. 

Engasjementet fra de mange forskjellige misjons-
venner har i alle år vært en berikelse for vennesa-
mfunnet på bedehuset. Misjon handler om utbre-
delsen av Guds rike lokalt og globalt, i tråd med 
misjonsbefalingen. 

De mange tilreisende forkynnerne represen-
terer et stort spekter og variasjon i forkynnelsen, 
fra vekkelsespredikanter til bibellærere. Det er 
ved Ordets forkynnelse at troen kommer og når 
hjertene blir varme tennes trangen til å gå ut med 
evangeliet. Bedehuset representerer på denne 
måten mange arbeidslag, som både arbeider 
innenfor sin egen ”teig”, men som også står sam-
men i arbeidet på bedehuset. I jubileumsåret har 
følgende organisasjoner virksomhet på bedehu-
set: Det Norske Misjonsselskap, Himalpartner 
(Tibetmisjonen), Indremisjonforbundet, Indre 
Sjømannsmisjon, Israelsmisjonen, Kristen 
Muslimmisjon, Norsk Gideon, Normisjon, Norsk 
Luthersk Misjonssamband, Samemisjonen. I tillegg 
har Betel Bibel og Israelforening fast møtevirksom-
het på bedehuset.

Oversikt bedehusformenn

Peder Olsen Vea (1912-15)

Tomas A. Østhus (1916)

Kristoffer Hansen Munkejord (1917- 19, 1925-26) 

Helmik Svendsen (1920-21, 1927, 31-34, 38, 53) 

Martin Kristensen (1922)

Josef Nilsen (1923)

Edvard Svendsen (1924, 39, 42)

Martin Dahl (1928-30, 1932, 37, 40-41, 45-46)

Laurits Ånensen (1935)

Laurits Sævik (1936)

Johan Koch (1943-44, 55-56)

Ingvald Sørensen (1947-49, 57)

Edvard Karlsen (1950-52)

Rasmus Steinnes (1954)

Elias Kallevik (1958)

Enok Nielsen (1959, 63, 68, 71, 72, 84)

Didrik Granli (1960)

Johan Sandhåland (1961, 64, 69, 70, 76, 78, 80)

Josef Rosberg (1962)

Kristoffer Georgsen (1965-67)

Jakob Langåker (1973-75, 77, 79, 81, 86, 88, 90, 92, 99-01)

Egil Svela (1982-83, 85, 87, 89, 91, 93, 03-04, 09-10)

Jostein Koch (1994)

Reidar Kvilhaug (1995-98, 2002)

Kjell Arne Simonsen (2005-06)

Jostein Skartveit (2007-08)

Jan Rosberg (2011)

Kirken

Fram til 2009, da kirken fikk sitt kirkebygg, hadde 
kirken avtale med bedehuset til bruk av gudstjen-
estelige handlinger/møter og begravelser. Det var 
i mange et sterkt ønske fra kirkens side å få utvide 
det faste antall gudstjenester på bedehuset, men 
dette ble avslått av bedehusstyret av hensyn til de 
mange organisasjonene som har sine møter på 
bedehuset. 

Majoriteten av bedehusforsamlingen står i kirken. 
Samtidig representerer bedehuset et stort mangfold 
med ulik tilknytning til kirkens virksomhet uten at 
dette har vært et nevneverdig problem. I gjensidig 
respekt for hverandres egenart har samarbeidet 
fungert bra i alle år og gjør det fortsatt.

Vårt fellesmål er å nå ut med Guds ord til frelse 
og skape fellesskapsarenaer der den enkelte kan få 
næring for sin tro og trivsel i et åndelig fellesskap. 
I denne sammenheng utfyller bedehuset og kirken 
hverandre og kan nå nye grupper mennesker.

j

j
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MARTIN DAHL

Martin Dahl (1881- 1963) la ned et stort arbeid på 
bedehuset gjennom hele sitt liv. Han var aktivt med i 
bedehusstyret i mange år, siste år i 1946. Martin var 
med fra starten som medlem i bygningskomiteen i 
1911 og fortsatte som styremedlem i mange år. Han 
var formann i 9 år, første gang i 1928. Han kom tidlig 
med i søndagskolearbeidet. I 1919 valgte styret 5 
mann til å ta seg av søndagskolen og da ble Martin 
valgt. Han fortsatte som søndagskolelærer til han 
passerte 70 år! I mange år sørget han for at hvert barn 
fikk et eksemplar av barnebladet ”Blåveisen”. Utenom 
bedehusstyret og søndagskolen var han aktivt med 
i Kinamisjonen (Misjonssambandet). Som så mange 
i den tiden drev også Martin med jordbruk og fiske. 
Han reiste på Islandsfiske og i Nordsjøen. I de gode 
sildeårene drev han Porsholmen salteri og hadde da 
masse folk i arbeid. Men det var ”menneskefisker” 
som var hans kall. Han beskrives som en trofast sliter 

som hadde en egen evne med enkle måter 
å åpne Ordet, slik at man 
forsto Skriftene. Martin var 
en frimodig kristen som sent 
og tidlig sang på de kristne 
vekkelsessangene, både på 
fiske, arbeid og fritid.

MARIA DAGSLAND

Maria var den første kvin-
nen som ble innvalgt i bede-
husstyret. Det skjedde i 1940. 
Men mest vil hun bli husket for 
innsatsen hun la ned i søndag-
skolen. Hun ble valgt inn i 
styret i 1931, men sa fra seg 
gjenvalg i 1961. Da hadde hun vært med 
30 år i søndagsskolen. Hun spilte gitar og sang for 
oss, og så leste hun i bibelen om Jesus og disiplene 
som gjorde store tegn og under. Slike fortellinger var 
interessante og uforglemmelige, skriver Josef Rosberg 
i om henne i Betel-nytt. I 1911 ble hun ansatt som 
trygdesjef i Åkra Kommune.

Denne stillingen hadde hun til 1950. Da overtok 
Jakob Torvestad. Hun var meget pliktopp- fyllende og 
sløste ikke med pengene. Om noen kom på kontoret 
og klaget sin nød, hadde hun alltid gode råd og gi . 
Standardmedisinen hennes var kamferdråper, nafta og 
globoid. Maria var født Størkersen den 26.07.1888 . I 
1918 giftet hun seg med Ingebregt Dagsland fra Bokn. 
De bygget seg hus på Munkejord i 1923. Her innredet 
de et rom for trygdekontoret.

JAKOB LANGÅKER

”Jakob i Rekkje” var i mange 
år et kjent begrep på Vea fra 
den tida han drev Rekkjes 
kolonial (1963-1998). Men 
den travle kjøpmannen hadde 

likevel tid til Guds rikes arbeid. Det gikk 
ikke mange år fra han kom til bygda i 1963, 24 år gam-
mel, til han ble innvalgt i bedehusstyret. Bedehuset 
har i alle år stått Jakob nær og etter hvert ble det 
mange år i styret. Jakob er den som har flest år som 
formann, 13 år til sammen. I tillegg var han kontakt for 
Tibetmisjonen fra 1974-2010 og aktivt med i Kristen 
Muslimmisjon, herav 12 år som medlem i landsstyret. 
Jakob har stor bibelkunnskap og deler flittig ordet i 
forsamlingen. I mange år har han vært medlem i den 
frie nattverdkomiteen som arrangerer brødsbrytelse på 
bedehuset.

PEDER OLSEN VEA - FØRST FORMANN 
BYGNINGSKOMITE, SÅ BEDEHUSFORMANN

Peder Olsen Vea (1848-1919) ble på første møte i 
bygnings- komiteen 3. januar 1911 valgt til formann i 
komiteen. Bygnings- komiteen hadde ikke lang tid på 
seg. Allerede ved utgangen av oktober samme år stod 
bedehuset ferdig. Dette må ha vært en hektisk peri-
ode med stor innsats når man tenker på planlegging 
og gjennomføring på så kort tid. Peder må ha gjort 
en bra innsats og fortsatte som formann i bedehuset 
de påfølgende 4 år til og med 1915. Deretter ytterlige 
2 år i styret til 1917 før han døde i 1919. Han var gift 
med Elene Gurine Sjursdotter, Vedøy, og sammen fikk 
de 11 barn. En tid var han også ordfører i kommunen 
og må ha vært en respektert og 
avholden mann, samtidig som 
han brant for Guds rikes framtid. 
Vi må tenke på framtida sa han, 
og ivret for bygging av bedehus 
og fortsatte med iver i tjenesten 
etter bygging.
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FRI NATTVERD 

På begynnelsen av 1900 tallet var det stor 
strid om fri nattverd. Det spisset seg til da Ludvig 
Hope i 1906 stilte krav om fri nattverd utenom den 
offentlige gudstjeneste. En rekke kirker og bedehus 
ble nå stengt for ham. Men i 1913 fikk hans syn på 
fri nattverd gjennomslag ved enhkgl. res. om nat-
tverdforvaltning utenfor kirkene. 

Men motstanden hang lenge igjen også på 
Karmøy. Da Martin Dahl i 1924 fremmet forslag om 
fri nattverd på bedehuset, ble det avslag med 3 mot 
5 stemmer i bedehusstyret. Tre år etter, i 1927, ble 
fri nattverd tillatt etter nyttvedtak i styre.

VENNER SKILLER LAG

Vekkelsen med Oftedal i 1933 fikk flere følger i 
etterkant. Mange kom til liv i Gud, men det synes 
som en underliggende uenighet i forsamlingen etter 
hvert ble utløst. Under et av møtene reiste noen 
av tilhørerne seg opp og sa at de ikke likte forkyn-
nelsen, og de gikk ut under møtet. De brøt ut og 
startet egen virksomhet i Losjen. 

De gikk etter hvert inn i De Frie Evangeliske 
Forsamlinger (DFEF) og bygde om en brakke som 
ble til det som nå kalles Gamle Klippen. Det har 
vært mye solid forkynnelse der også. De som gikk 
inn der var både folk som gikk over fra bedehuset 
og nye som kom med i vekkelse. De fikk snart en 
god menighet.

ARBEIDSFORMER

Nye tider og nye virkemidler har det ikke alltid 
vært like lett å forholde seg til. På generalforsam-
lingen i 1940 tok Kristen Davidsen opp å åpne for 
framvisning av god film på bedehuset og fikk støtte 
av Ingolv Ytreland som hadde sett en svært god 
misjonsfilm. Men denne oppfatningen var ikke alle 
enige om og henstillingen fra generalforsamlingen 
gikk videre til bedehusstyret. Fire år seinere, i 1944, 
gikk styret enstemmig inn for at kristne filmer og 
misjonsfilmer kunne vises på bedehuset. Men etter 
nye fire år, i 1948, gikk styret tilbake på vedtaket 

om å kunne vise film på bedehuset, ”da det er så 
vanskelig og avgjøre hva som er kristelige filmer.” 
Generalforsamlingen i 1953 vedtok med klart flertall 
at misjonsfilmer kunne vises på bedehuset (Flott, 
legger referenten til i styreprotokollen).

I seinere tid har det, og er det nok fortsatt, for-
skjellig syn på sang- og musikk og virkemidler i 
forkynnelsen.

DÅP PÅ BEDEHUSET

Det er først i de seinere år dåp er blitt utført på 
bedehuset. Den første skjedde 21.mai 2006 etter 
at bedehusstyret hadde åpnet for dette. De fleste 
døper fortsatt barna sine i kirken, men for noen er 
det viktig at barna blir døpt i forsamlingen de har sin 
tilknytning og dette har fungert greit.

Det hendte...
•	 Rengjøring	ble	utført	av	betalt	vaskehjelp	

fram	til	1972.	Da	det	ikke	lyktes	å	få	noentil	å	ta	
dette,	kom	ordningen	med	vask	på	dugnad	etter	
oppsatte	lister	i	stand.	

•	 Ikke	alltid	var	møtt	fram	tilstrekkelig	med	
folk	til	å	avvikle	generalforsamlingen	(førstminst	
50,	seinere	endret	til	20).	Flere	ganger	måtte	
årsmøte	utsettes.	En	annen	variant	fra	1972.	Etter	
innledning	og	sang	”hadde	vi	en	kort	stund	med	
vitnesbyrd	mens	vi	ventet	på	flere	folk.”

•	 Bedehuset	arrangerte	bibelkurs	23.-
29.07.1973	med	talerene	Jon	Aurebekk,	Arnold	
Bjerkreim,	Thorvald	Frøytland	og	Bernt	Stray.	
Innkvartering	av	153	deltakere,	de	fleste	privat.

•	 Edvard	Karlsen	sluttet	som	søndags-
kolelærer	i	1980,	etter	å	ha	vært	med	i	ca	40	år.	

Forskjellige syn – teologi
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STATUTTER FOR BEDEHUSET

1. Hensikten med Bedehuset er å benytte det til kristelige 
oppbyggelsesmøter, til foreningsmøter eller til andre arrange-
menter. Eventuelle andre møter skal ikke komme i veien for kristne 
møter. Det forutsettes at et flertall av styret tillater det.

2. Kristne møter kan bare holdes og ledes av personer som 
bekjenner seg til den kristne tro og den evangelisk-lutherske lære. 
To tredjedeler av styret kan tillate at huset blir brukt uavhengig av 
første setning i dette punktet.

3. Alle som har sin tilhørighet på bedehuset i Vedavågen, 
menn og kvinner som har fylt 18 år, har stemmerett i saker som 
angår bedehuset, når det holdes generalforsamling.

4. Alle som har stemmerett innkalles til årsmøte ved 
offentlig annonsering og ved oppslag på bedehuset. Formannen 
innkaller generalforsamlingen tidlig i desember, og ellers når styret 
eller minst ti som har stemmerett, skriftlig ber om det.

5. For å få en gyldig avgjørelse på en generalforsamling 
kreves et flertall av de frammøtte som har stemmerett. Det må være 
minst 20 personer (med stemmerett) til stede. Dersom general-
forsamlingen ikke er beslutningsdyktig, kan det innkalles til ny 
generalforsamling fjorten dager senere. Denne andre generalfors-
amlingen er beslutningsdyktig ved simpelt flertall.

6. Generalforsamlingen velger ni medlemmer som fyller 
kravene i § 3, til styre for Bedehuset. Disse 9 velger seg imellom 
formann, nestformann, sekretær og kasserer. Kassereren legger årlig 
fram et revidert regnskap. Revisor velges av styret. Styret fungerer i 
to år. Hvert år utgår halvdelen av styret. Alle valg skal skje skriftlig.

7. Styret skal føre tilsyn med vask og vedlikehold. Alle utgif-
tene til vedlikehold, oppvarming og lys dekkes av bedehusets kasse.

8. Styret skal påse at alt går sømmelig for seg med god 
orden i henhold til disse statuttene. Dersom disse statuttene skal 
forandres, må det sendes forslag om det til generalforsamlingen 
som holdes i desember. Ikke før på neste årsmøte kan det fattes 
vedtak om forandringen, dersom to tredjedeler av de stemmeberet-
tigede går inn for det.

9. I alle saker som ikke krever to tredjedels flertall, er det 
slik at formannens stemme er avgjørende hvis avstemmingen er 
uavgjort.

10. De stemmeberettigede kan på valgdagen fremme forslag 
til reelle kandidater. 

11. a) Valg av styremedlemmer skjer ved skriftlig avstem-
ming. Ved stemmelikhet mellom to eller flere personer på siste 
ledige plass i styret, foretas skriftlig omvalg angående disse. Den 
som får flest stemmer, får siste plass i styret. Den/de andre blir 
vararepresentanter etter stemmetall. Samme praksis nyttes også 
ved stemmelikhet av vararepresentanter. b) Alle stemmer avgitt 
på de ifølge §3 stemmeberettigede til styret, anses som gyldige. 
Stemmeseddel med færre navn enn det antall medlemmer som skal 
velges, er gyldige. På stemmeseddel med for mange navn, utgår sist 
oppførte. Ufullstendig (uklart) navn eller navn som kan mistydes 
angående hvilken person det gjelder, forkastes.

12. Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være sendt 
styret innen 1. november samme år.
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Visjon
– FRELSE FOR ALLE

100 år er gått. Vi håper reisen gjennom 
dette århundre i bedehusets historie har vært 
av interesse. Bedehusets visjon er nå nedfelt 
i egen Visjon- og handlingsplan for virksom-
heten. Denne tilkjennegir målet for arbeidet på 
bedehuset, frelse for alle. Egentlig har dette 
vært målet fra starten. Det var derfor de bygget 
bedehuset og dette har de virket for i alle år.

Framtiden skapes ikke av historien, heller 
ikke på bedehuset. Den er nå vårt ansvar, 
vårt kall. Nye generasjoner må overta og føre 
stafettpinnen videre. Bedehuset består av et av 
felleskap av unge og eldre som står sammen i 
arbeidet. Det er nyttig å ta lærdom av fortiden 
og gi akt på dem som gikk foran. Men viktigst 
av alt er at vi til enhver tid bygger på den rette 
grunnvollen, Jesus Kristus. Bedehuset ble 
bygget for å ha en plass å samles om Guds 
Ord. I Veabygdas historie har bedehuset i alle 
år hatt en sentral plass. Måtte bedehuset Betel 
fortsatt få ha denne plass i framtiden.

Komiteen for jubileumsskriftet takker for opp-
draget og ønsker Guds rike velsignelse over 
jubileet og arbeidet som drives på bedehuset.

(Bilde komite) Oskar Jone Dalseth, John 
Sverre Rosberg, Per Størkersen, Egil Svela

Kilder:
• Styreprotokoller Tidligere årganger Betel-nytt.

• Opptak Kristen Davidsen 1981 (f.1898- d.1986) Kristenliv i Rogaland. Jakob Straume. (1956)

• Et liv i vekst. Jubileumsbok for Stavanger krets av Det Norske Misjonsselskap 1846-1946. Emil Birkeli (1846).

• Utan grenser. Haugesund krins av Norsk Luthersk Misjonssamband. Nils Dybdahl-Holte (1999)

• Historien om bladet Evangelisten. I Livets tjeneste for Livets Herre. Trygve Vasvik (1999)

• ”Betel – mitt åndelige hjem”. Kristendom på rogalandsk. (2004) Oppgaveskriver: Norodd Stavenjord

• Wikipedia Bokmålsordboka

Det hendte
•	 I	1980	ble	den	første	oppvaskmaskinen	

anskaffet.	

•	 1982:	Flygel	skiftes	ut	og	nytt	piano	Yamaha	
i	mahogny	anskaffet,	pris	ca	23.000	

•	 Ungdomsforeningen	arr.	25	års	jubileum	6.	
november	1982

•	 1984:	Tak	i	møtesal	etterisoleres	og	hele	
møtesal	males.	Samtidig	ble	fjernet	gelender	foran	
plattform	og	laget	trapper	til	denne.

•	 1984/85:	155	nye	stoler	kjøpes	inn	til	
hovedsal	

•	 Møteserie	16.-21.	april	1985	med	Aud	
Kindervåg	og	Gudrun	Nygård	førte	til	forlengelse.	

•	 18.01.1986	ble	det	nedsatt	plankomite	for	
matsal.	

•	 Utvidelse/nybygg	matsal	og	peisestue	stod	
ferdig	sommeren	1988	og	ble	innviet	med	fest	2.-4.	
september.	

•	 Bibeluke	med	Johnn	Hardang	og	Per	
Gunnstein	Nes	i	august	1989	fikk	veldig	god	oppslut-
ning.	Mange	ville	ha	kassettopptak	og	Lynor	ble	
engasjert	til	kopiering.	

•	 Styret	vedtok	i	høsten	1989	å	utgi	meldings-
blad	for	bedehuset.	Josef	Rosberg	bleforespurt	å	
være	med	på	utgivelse.


