Generalforsamling for Bedehuset Betel 2011

Sak 1 – Årsmelding
1

Innledning

Den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse. 2Kor 9:6.
I jubileumsåret kan vi glede oss over velsignelsene vi har fått gjennom det som tidligere har
vært sådd her på huset. Herren har rikt velsignet oss som forsamling!
I bedehuset vårt har vi aktiviteter for unge og eldre hver eneste dag gjennom uka.
Søndagskolen vår er den nest største i hele landet! Vi har bibellærere, evangelister,
misjonærer, barnearbeidere, ungdomsarbeidere. Vi har fagfolk som kan gjøre alt praktisk
arbeid på huset. Vi har mange dyktige musikere og sangere. Sist, men ikke minst har vi
mange som ber for forsamlingen og arbeidet.
Med all virksomheten på huset, er det godt at vi er mange som kan dele på oppgavene.
Det er blant annet, registrert 42 forskjellige lag, organisasjoner og komiteer som har arbeid på
bedehuset vårt. Her er en oppsummering av virksomheten i 2011:

2

Barne- og ungdomsarbeidet

2.1

Søndagskolen v/Svein Erik Lindeflaten
Bedehuset vårt har en stor og aktiv søndagsskole med mange medlemmer. I følge
lederen i søndagsskolekretsen, er vi den nest største søndagsskolen i hele landet målt
opp i mot betalende medlemmer. Hver søndag er det et yrende liv i bedehuskjelleren
med stort antall barn og voksne.
Også denne høsten har vi hatt flott oppmøte på de tre gruppene på søndagsskolen. På
gruppa for de eldste barna hadde vi sist søndag hele 17 store barn fra 5. til 7. klasse. I
snitt har antallet i høst ligget på rundt 7-8 barn. På mellomgruppa møter på en vanlig
søndag i overkant av 20 barn, men på de meste har vi vært 30 barn. På gruppa for de
yngste barna kan det være så mange som 50-60 barn og voksne. Dette betyr at
søndagsskolen samler opp i mot 100 barn og voksne til samling i bedehuskjelleren hver
søndag. Dette kan vi med rette kalle for storsamling.
For å drive en så stor søndagsskole er vi avhengig av en stor lederflokk. Vi som er
ledere trives godt i lag og gleder oss over å få være med i denne viktige tjenesten i Guds
rike. Tenk å få være med på gi Jesus videre til den oppvoksende generasjon i bygda!
Vi opplever at de voksne rundt oss er positive til arbeidet og støtter opp på samlinger og
arrangement. Et eksempel på dette er de voksne “ekstralederne” som stiller opp og
hjelper til med registrering hver søndag. Det er også kjekt å høre positiv omtale om
søndagsskolen fra voksne som ser at arbeidet er viktig for bygdas barn og unge.
Vi har også noen utfordringer i arbeidet vårt. Først kan vi nevne at vi sliter litt med å
rekruttere nok nye ledere. En del av lederne våre er for tiden i permisjon mens andre har
bedt om en pause fra arbeidet. Av den grunn trenger vi flere ledere. Mange har fått
tilbudet, men det viser seg at det er vanskelig å få folk med som vanlig ledere. Vi er
glade for de nye som er kommet med, men skulle så gjerne hatt 2-3 nye ledere til.
En annen utfordring er at vi sliter med mye uro blant barna på mellomgruppa. Dette gjør
at vi som ledere må bruke mye tid og krefter på å skape ro. Dette tærer på kreftene til
oss lederne, og gjør at den verdifulle tida vi har til formidling blir redusert.
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Hvert år må vi kjøpe inn ulike undervisningsmateriell og annet utstyr for å kunne drive
søndagsskolen. Vi mottar hvert år kommunale driftsmidler, men de største inntektene
kommer likevel fra statsstøtten vi får basert på antall betalende medlemmer. Tidligere
samlet vi inn medlemspenger i en konvolutt. Etter nye retningslinjer må medlemslister
og innbetalinger være i mer ordnede former. Medlemskontingenten må nå betales inn til
søndagsskolens konto for på den måten å dokumentere medlemskap. Har du barn på
søndagsskolen, kan du sjekke i registreringslistene om dere står som betalende
medlemmer for 2011. Viss ikke har vi enda noen uker på oss til å ordne med
innbetaling. Med en liten ekstra “vervekampanje” nå på slutten av året, kan kanskje
søndagsskolen vår ende opp som Norges største søndagsskole fra neste år av.
Takk for støtte og forbønn for søndagsskolen gjennom året som er gått. Vi ønsker at
dere fortsatt husker på oss og ber for arbeidet.
2.2

2.3

Kornbåndet barnelag v/Johanne Torkellsen
Vi har samling annenhver mandag kl 18 i kjelleren på bedehuset. Barneforeningen er fra
4 år og oppover. Vi er delt i 2 grupper, 1 gruppe fra 4 år til 4 klasse, og fra 4 klasse og
oppover. Vi har hatt 13 samlinger dette året, hvor 1 av disse var basar. På samlingene
varierer oppmøtet noe, men ca 45 barn i gjennomsnitt. Vi starter samlingen med andakt
og sang, etterpå hobby, basar eller mat. Dette året har vi samlet inn og sendt 20 000 til
Solgry og 20 000 til Japan. Dette året har vi vært 10 ledere, det har fungert greit. Til
neste år skal flere ut i permisjon, så behovet for nye ledere er stort. Ellers synes den
store gruppa det er litt trangt om plassen. De bruker bønnerommet, da Lemen ble gjort
om til ungdomsrom. Savner et rom med plass til oppbevaring av utstyr. Vi har et skap
på lageret til guttelaget. Vi synes vi er med i et meningsfylt og rikt arbeid, hvor barna
får komme å høre om det viktigste: Jesus!
Ungdomsforeningen VKU v/Margrethe Nilsen

2.4

Trilletreff v/Åse Brattgjerd
Her samles vi mødre som har barn hjemme på formiddagen. På samlingene er vi et sted
mellom 20 og 40stk. med stort og smått. Det har vert 8 samlinger dette året. Vi starter
alltid med en sangstund og bønn og noen ord i forbindelse med en av sangene. Barna er
fra 0år og oppover så vi fokuserer mye på sang. Etterpå spiser vi lunsj sammen og barna
får leke å kose seg. Noen ganger serverer vi lunsj mens andre ganger tar vi nistepakken
med. Vi har også hatt en liten utlodning. Vi opplever dette som en samling hvor både
små og store trives godt og ikke minst at vi får synge om det viktigste! "Alle, alle vil vi
ha med, til himmelens lyse land"

2.5

Yngres v/Einar Rasmussen
Me er totalt 8 stk ledere i Yngres. Me samlas i peisestua på bedehuset annankvar sundag
kl 19.00 til ca 20.00. Dette er eit tilbud for dei som går i 5 klasse og oppover.
I år har det vore mellom 25 - 35 ungar på Yngresmøtene.
På de vanlige Yngresmøtene har me alltid ein andakt og song med påfølgjande
konkurranser og/ eller leker. Me har også hatt filmkveld, tur i markjå, holmatur,
fotballyngres, misjonskveld og fisking på moloen.
Ein gong i året reiser me på leir til Solgry. Dette året var me saman med
yngresklubbane frå Langåker og Åkra. Me deltok med 44 deltagere!
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Nevnes må også at me i begynnelsen av november hadde bibelsmugling på Sørbø
dette var kjempe spennende og samlet 47 unger i flott haustvær der me fyrte i bål og
avsluttet med varme pølser og kakao.
2.6

3

Utsyn guttelag v/Otto Koch (Skrevet av Oskar Jone Dalseth)
2011 har vært et år med fortsatt jevnt oppmøte. Av rett under 30 medlemmer har 15-20
gutter vært samlet hver mandag gjennom hele skoleåret. Hver høst er spennende med
tanke på hvor mange som fortsetter av de ”gamle” guttene etter sommerferien. Like
spennende er det å se hvor mange nye 3. klassinger som begynner i guttelaget.
Dette året har vi jobbet bevisst med å legge til rette for at de eldste guttene skal trives og
bli i guttelaget. Etter et par år med snekring har de eldste guttene snekret, pussa og laget
det meste som vi har å by på. Vi har derfor forsøkt å gi et parallell opplegg for de fra 5.
klasse og oppover. Vi har bl.a. drevet med tecnolego og radiobiler. Vi har også kjøpt
inn bueskytter utstyr som står klart til bruk på Sørbø. Vi venter bare på lyse kvelder
igjen!
Det har som sagt vært utfordrende å holde på guttene når de begynner i 5. klasse. I høst
har vi dessverre ingen fra 5. klasse og oppover. Vi tror allikevel at fokuset vårt på de
eldste skal være med på å gjøre det kjekt å være med i guttelaget når de blir eldre. Det
er en fin guttegjeng fra 3. og 4. klasse som kommer regelmessig, og som vi håper vil
fortsette noen år til.
Hvert år har vi basar i slutten av oktober. Det har vært en stabil sum som hvert år har
kommet inn til misjonsarbeidet gjennom det arbeidet som drives i guttelaget. Det er vi
veldig takknemlige for. Kan nevne at siden 1976 har vi samlet inn nesten 670.000.- til
misjonen, det blir penger av spiker og plank også!
Det viktigste er uansett at vi får rik mulighet til å så ut Guds Ord til ungene i bygda vår.
Vi har fått vår åkerlapp og den vil vi forvalte så godt som vi kan, med håp om at Ordet
skal spire og vokse seg sterkt i unge hjerter.
Ledere har vi bestandig bruk for, noen kommer og går hyppigere enn andre. Vi er
allikevel en stabil kjerne som har vært med lenge. Vi er glade for alle som har lyst å
være med oss. Spesielt kjekt er det når ”gamle” guttelagsgutter som er blitt ungdommer
vil være med som ledere!

Sang og musikk

3.1

Barnerøster v/Synnøve Fredly
Vi har i 2011 i Vea Barnerøster hatt ca 20 øvelser og 12 sangoppdrag (når året er slutt)
Vi har blant annet vært i Haugesund både i Metodistkirken og i Tabernakelet, videre var
på Åkra på Brasil basar og på drillbasaren på Vea, vi har også vært i kriken på Vea og
selvfølgelig mest på bedehuset vårt. Det er gjennomsnittlig 40 barn på øvelsene våre. I
år er det mange av de aller minste, så vi forsøker å tilpasse, samtidig som vi prøver å
holde på de største barna. Ranveig Svela har vært pianist i år, men hun slutter til jul, og
Gerd Kari Sund overtar. Roald og David Alsaker er trofaste på bass og trommer, noe vi
er veldig stolte over! Vi er 5 ledere, men har alltid plass til flere. Disse er: Monica
Alsaker, Randi Austneberg, Synnøve Vea Fredly, Kamilla Kvebæk Skår og Karianne
Østhus. Vi opplever at det er mange som ikke går så mye på bedehuset ellers som
kommer med barna sine på koret og vi syns det er stort å få være med å synge Jesus,
som den aller beste vennen, inn i hjertene til barna.
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3.2

3.3

Sunshine v/Anette Jakobsen Sjøen
Med Sunshine går det for så vidt bra. Vi er litt få for tiden etter at mange sluttet når de
begynte på ungdomsskolen, og ikke fullt så mange nye 5-klassinger begynte. Men de
som går i koret synger godt i. Vi har som regel ikke pianist på øvelsene, men klarer å
fikse det til syngingene. Men vi har det kjekt på øvelsene, der vi får synge om Jesus. Vi
har øvelse annenhver mandag kl. 16.30. Alle 5-7 klassinger er hjertelig velkommen i
koret/ gruppen vår.
Lovsangsarbeidet i VKU v/Duvald Noreng Lund
”Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. Mange skal se det og frykte, og de skal
stole på Herren” Sal.47.4.
”Lov Herren! For det er godt å lovsynge vår Gud. For det er herlig og lovprisning sømmer
seg” Sal.147.1.
Å lovprise Gud vil si å rose Ham sterkt ved sang eller tale. Når en lovsynger beskriver en hvem
Gud er eller gir et vitnesbyrd over hva Han har gjort. Lovsangen starter når en har tatt imot
frelsen fra Jesus. Sammen kan vi lovsynge og som fellesskap gjør vi det Bibelen oppfordrer oss
til som kristne brødre og søstre. Målet for oss kristne er himmelen, og lovsangen på jord er et
godt bilde på hvordan det vil bli på den nye himmel og den nye jord.
Bibelen inneholder åndelige viser, lovsanger, salmer, læresalmer og 70 % av salmene er
klagesalmer. Mangfoldigheten i Bibelen viser oss at vi har mulighet til å synge i fellesskap,
alene med Gud, lære mer, klage, rope til Gud og takke Ham.
”Lovsang er en livsstil og ikke en musikkstil” er visjonen for lovsangsteamet VKU.
1. Vi vil lede forsamlingen til møte med/nytt møte med Gud. Lovsangsteamet har kristne
tekster, der teksten/budskapet er målet og musikken/kompet/forsangerene er middelet.
Lovsangstjenesten står sammen med VKU om å vinne, bevare og inspirere mennesker for Jesus.
2. Lovsangstjenesten er et offer til Gud. Vi ønsker dermed å være gode forbilder, ha faste
øvelser og møte presist. Vi øver hver torsdag gjennom hele året med unntak av ferier og når det
ikke er ungdomsmøte. Teamet er delaktig på ungdomsmøtene som arrangeres ukentlig med
noen unntak. Lovsangsteamet har en god gjeng ungdommer som bytter på ansvaret. Nå om
dagen ønsker de eldste lederne å kunne lære opp de yngste. På denne måten får vi nye talenter
som overtar arbeidet. Vi har en forventningskontrakt til hvert medlem der vi har laget noen
tydelige rammer for innholdet i arbeidet.
3. Vi ønsker å skape en god og naturlig atmosfære med kvalitet på sang og musikk.
VKU lovsangsteamet ble startet høsten 2008 av en gjeng inspirerte ungdommer for Jesus. Vårt
mål med dette arbeidet var den gang som i dag å drive en oppbyggelig, fokusert, tydelig,
inspirerende og givende tjeneste. Vi har hele tiden hatt hovedfokus på VKU, og samtidig vært
aktive med å lede lovsang på ulike arrangement i andre sammenhenger. Eksempler på oppdrag
er å lede lovsang i Åkrahallen på Bedehussang, Lovsangsnatt på Klippen, Leder og
inspirasjonsweekend på Solgry, Sommertreff på Lundeneset og Lovsangskonsert i Salem,
Stavanger. I løpet av mai/juni i 2010 utgav lovsangsteamet en cd med samme tittel som visjonen
for VKU: For at liv skal bli forandret. Lovsangsteamet har vært aktive med å holde konserter,
synge på arrangement og selge CD-er. Ca. 700 eksemplarer av CD-en er solgt på Karmøy/
Haugalandet og i Stavanger området i tilknytning UL. Overskuddet har vi gitt til Elieser 6
v/Indre sjømannsmisjon.
Arrangement i løpet av 2011 har vært ansvaret for lovsangen på møter, ungdomstreff,
storsamlinger og under jubileet til bedehuset.
”Alt som har ånde, skal love Herren. Lov Herren!” Sal. 150.6.
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3.4

Ungdomsmusikken v/Serine Luvise Iversen
Dette året har gått opp og ned for oss, og vi har hatt stor utskiftning, både blant
kormedlemmene, lederne og bandet. Etter mange års tro tjeneste valgte både Anette
Sjøen og Ingar Langåker å gi seg til sommeren. Vi var da så heldige og få en inn en ny
pianist, Sivert Rosberg, som gjør en kjempe bra jobb. Vi er også glad for å ha fått med
en ekstra leder og dirigent, Eva Irene Vea, noe som vi er utrolig takknemlige for. Vi har
tidligere hatt øvelse hver torsdag, men er nå gått over til annenhver, og vi er ca. 15
sangere. Det har vært lite synginger dette året på grunn av all utskiftningen, men det
begynner allerede å ta seg opp igjen nå. Etter en liten "downperiode" er Vea
Ungdomsmusikk nå på full fart oppover igjen, noe som vi gleder oss over.

3.5

Gledesbudet v/Gerd Kari Sund

3.6

Betel Musikklag v/Reidar Munkejord

3.7

4

Havgap v/Arnt Helge Fidjeland
Havgap har vært ute på sangoppdrag 14 ganger i kalenderåret 2011 og dette er omtrent
like mye som året 2010. Vi har sunget i Aksdal kirke, Åkra Kirke - mannsgruppa, Åkra
bedehus, Åkrahallen, Ljosheim Sevland, Frelsesarmeen Kopervik, Langevåg bedehus
på Bømlo, VICO mannsgruppe og ikke minst på Vea Bedehus. Dette er en ganske stor
geografisk spredning og det er alltid kjekt å treffe brødre / søstre fra andre menigheter.
Dessverre har vi måtte si nei til en del forespørsler - det er tydeligvis et stort behov for
sangkrefter til kristne arrangementer. Vi håper og tror at vi har fått være til oppmuntring
for tilhørerne gjennom sangevangeliet og vi har fått gode tilbakemeldinger. Tror ikke vi
får til mer enn 4 øvelser i løpet av dette kalenderåret, men det er omtrent som normalt.
Vi er 24 godt voksne menn på deltakerlista totalt, og vi har plass til flere menn.
Dersom du er mann og har lyst til å være med på å synge til Herrens pris, da er du
hjertelig velkommen til å være med i Havgap. Ta kontakt med Arnt Helge Fidjeland.

Praktisk arbeid

4.1

Tekniker gruppa v/Ole Christian Skår
Med bakgrunn i bedehusets mange organisasjoner og brukere ble det opprettet en
teknisk komité. Denne komiteen er for alle som engasjerer seg i lyd, lys, bildefremvisning, opptak etc. Hovedmålet er å komme sammen for lære av hverandre, dele
erfaringer, informere og bli entydige når det gjelder retningslinjer og rutiner.
Vi opplever vel at enkeltpersoner sitter på kompetanse på hvert sitt felt. Men med den
"tekniske komiteen" kan vi blir flere som kan bruke de tekniske systemene på rett og
samme måte. Vi ønsker og holde 4-6 samlinger i året. Varighet på ca en time. Hvor vi
lærer og deler litt erfaringer, ser til at alt er i rett stand, og planlegger eventuelle
innkjøp og dugnadsøkter. Småting ordner vi her, men litt større jobber, avtaler vi av ny
tid til. Dette er også en bra plass å lære opp nye som ønsker å bidra.
Dette året har vi kun hatt 2 samlinger. Runder vel 3 da vi skal ha en ny samling 15.
desember. Vi har vært ca 15 stk.
Bedehusstyret lager planer for å fordele teknikerne på alle bedehusets møter.

4.2

Grøtservering v/Ragnhild Serine Brekkå
Vi startet opp med grøtservering i august. Frem til nå har det gått veldig fint. Greit med
oppmøte (går i pluss økonomisk), og har mange som er og som vil være med å servere.
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Det er grøtservering hver lørdag på bedehuset. Har fått tilbakemelding på at folk føler at
det er med på å skape samhold i menigheten vår, og at folk liker å komme på grøten for
å prate med hverandre. Tilbudet er også med på å gjøre det "lettere" for de som ikke går
på bedehuset til å komme. Til nå har de som har servert grøten levert kollekten til Per
Størkersen. Har ikke laget noe annet opplegg til dette, men lurte på om vi skulle fått til
en ordning med levering av pengene. Slik at Per Størkersen slipper å være hjemme hver
helg:) Har styret noen forslag til hvordan vi skal gjøre dette?
4.3

Plenklipparlauget på Sørbø v/Olaf Hansen
Første våren vi hadde Sørbø ringte jeg og Otto til ca 50 mann og hørte om de ville være
med å klippe plenen på Sørbø et par ganger i året, omtrent alle sa ja. Lauget ble delt opp
i grupper på mellom ca 3 - 6 mann, og det sendes hver vår ut en kalender hvor gruppene
får tildelt en eller to uker i løpet av sesongen hvor de er ansvarlige for å klippe plenen
på Sørbø. I tillegg sendes det også melding til lauget når vi arrangerer felles dugnad på
Sørbø og Bedehuset. Opplegget har fungert bra og plenen er stort sett nyklippet og fin.
Synes også det er på sin plass å nevne gjengen i vinter som gjorde en fantastisk innsats
med trefellinga!

4.4

Plankomité for Sørbø v/Arne Halvorsen
Etter forespørsmål fra Hellvik Hus og Danielsen Skoler ble det ved siste
generalforsamling besluttet å sammensette en plankomité som skulle ivareta bedehusets
interesser med å være med på å planlegge å påvirke en ny reguleringsplan for området
”Sørbø” til fremtidig bedehus formål. Det er blitt innhentet anbud fra tre tilbydere og
det ble besluttet å gi anbudet til Prosjektil AS, med ansvarlig Trond Heskestad. Prisen er
ca kr 180000,- Det vil uansett være litt uforutsigbart pga saksgang hos kommune og evt.
innsigelser fra naboer og grunneiere.
Det er en timesats som tilkommer ved evt. merarbeid for Prosjektil AS. Det har til nå
vært avholdt fire møter mellom partene, noe som hittil har resultert i første
utkast/forslag til reguleringsplan. Plan komiteen skal ha møte den 13. desember for å ta
stilling til utkastet. Det er fortsatt en lang vei å gå, men vi har stor tro på at dette er et
viktig og givende arbeid for et fremtidig bedehus område.
Mvh plankomiteen ”Sørbø”: Leif Jakobsen, Olav Munkejord, Gunnhild Koch, Reidulf
Steines, Olaf A Hansen, Arne Halvorsen

4.5

Finansieringskomité for Sørbø v/Janne H. Rasmussen
Består av: Janne H. Rasmussen, Arnt Helge Fidjeland, Nils Ole Svela, Arne Halvorsen,
Jostein Koch, Jostein Skartveit, Trond Sund. Komiteen er for tiden i ”standby” modus,
og har ikke hatt møter i år.

4.6

Vaskegruppene v/Olaug Vedøy
Reinhaldet på bedehuset er basert på dugnad og slik har det vore i mange år. Me er
heldige, for her er mange frivillige damer, og to karar! Etter kvart som nokon gir seg,
kjem det nye til. Me er i dag 24 grupper som vaska rein gong i veka unntatt om
sommaren. I tillegg er det grupper på to personar som tar ekstra kjøkkenvask. Stor
aktivitet på bedehuset inneber mange praktiske oppgaver, og reinhald er ei av dei. Har
du anledning/lyst å vera med og vaska, kan du ta kontakt med nokon i styret eller
undertegnede. Vaskedugnaden fører til at me kan bruke kollektpenger på andre
oppgaver innan bedehusarbeidet.
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4.7

Betelnytt v /Egil Svela
Betelnytt kommer ut 3 ganger i år. Det produseres nå i farger, og har en flott og
tiltalende layout. Bladet distribueres til alle postkassene på Vea. Betelnytt redaksjonen
består av Egil Svela, Per Størkersen, John Sverre Rosberg og Oskar Jone Dalseth.
De har dette året fått en ekstrajobb, nemlig å lage jubileumsheftet vårt, som er levert ut
til alle husstander på Vea. De har gjort en fantastisk jobb med dette, og lagt ned mye
arbeid i det!

4.8

Betelvea.no v/Øyvind Sund
Den nye nettsiden til bedehuset har snart vært i drift i 10 mnd. nå. Nettsiden blir flittig
brukt og mange brukere har lagt og legger stadig ut artikler og kalenderoppføringer.
Siden 1. mars har ca 2 000 unike brukere vært innom. Gjennomsnittsbrukeren er innom
ca 3 minutt om gangen. Daglig besøker gjennomsnittlig 30 stk. nettsiden. Nettsiden er
en ypperlig kanal til å nå ut til folket i bygda. Oppfordrer fortsatt folk til å bruke
nettsiden betelvea.no.

4.9

Facebook
Bedehuset har egen facebook side. Ved utgangen av oktober har vi 136 tilhengere på
vår facebook side. Overvekten av tilhengere tilhører aldersgruppen 25 - 44 år (ca 55 %).
Siste måned har vi hatt 390 aktive brukere (10. oktober til 8. november)
Oppfordring: Del gjerne siden på din egen vegg eller inviter dine venner med på Vea
Bedehus siden på facebook - Klikk "liker" eller kommenter på innlegg :-)

5

Misjonsorganisasjoner med virksomhet på bedehuset

5.1

Norsk Gideon Misjon v/Josef Nilsen
Har hatt to møter. 1.pinsedag og 4.desember.

5.2

Den Indre Sjømannsmisjon v/Reidar Kvilhaug
Har hatt møteuke med Georg Kallevåg 14.-18.september, påskemøter skjærtorsdag /
langfredag og et formiddagsmøte 16. januar.

5.3

Indremisjonsforbundet v/Hallgeir Sjøen
Har hatt møteuke med Johan Halsne 23.-27. mars, møteuke med Hanne og Vidar
Brautaset 3.-6. november og julekalender 2. desember.

5.4

Israelsmisjonen v/Siv og Per Eikemo
Har hatt møtehelg 4.-6. februar

5.5

Kristen Muslimmisjon v/Jan Rosberg
Har hatt to møtehelger med basar. 1.-3. april og 21.-23. oktober.

5.6

Normisjon (har ingen lokal kontakt)
Har hatt julemesse 11.-13. november

5.7

Norsk Luthersk Misjonssamband v/Kjell Arne Simonsen
Har hatt en møteserie med Jakob Trodal 10.-13. februar, møtehelg ved blåklokka 18.20. mars, påskemøter 1. og 2. påskedag, møtehelg og velkomstfest for familien
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Stensland 30. september – 2. oktober, møtehelg (adventstreff) ved Noreaforeningen 26.27. November
5.8

Det Norske Misjonsselskap v/Roar Vik
Har hatt ei møtehelg 21.-23. januar

5.9

Samemisjonen v/Arve Magnar Abelsen
Har hatt et formiddagsmøte 10. april, og ei møteuke med Johannes Kleppa 16.-20.
november.

5.10 Tibetmisjonen v/Kjell Arne Simonsen
Skal ha møtehelg 9.-11. desember
5.11 Betel Bibel og Israels Forening v/Per Sverre Bårdsen
Har hatt faste møter første tirsdagen i måneden, og ei møteuke med Kristian Fagerli 6.11. september

6

Møtekomiteer/grupperinger innen bedehuset

6.1

Brødsbrytelse komité v/Per Langåker
Prøver å legge opp til brødsbrytelse siste søndagen i måneden. Har hatt 10 møter i år.

6.2

Bønnesamling v/Magnus Tjoland
Fast bønnemøte hver mandag kl 11, unntatt i sommerferien.

6.3

Storsamling v/Trond Sund
Arrangerer kveldsmøte for hele forsamlingen siste søndagen i måneden, unntatt i
sommerferien. Har hatt 5 samlinger i år. Resterende søndager har gått ut på grunn av
andre samtidige arrangement.

6.4

Unge Voksne v/Helena Davidsen
Unge Voksne er en litt uformell samling med andakt, sang, og sosialt samvær utover
fredagskvelden. Vi har samlinger en gang i måneden, den siste fredagen i hver måned.
Dette året har vi ikke kommet skikkelig i gang fordi vi var litt i tvil om vi skulle
fortsette arbeidet siden det har vært litt dårlig oppmøte i det siste. Nå har vi fått flere
med oss både i styret og i gruppene som har ansvar for samlingene, og har bestemt oss
for å fortsette. Vi skal ha første møte den 25. november og håper på bra oppmøte da. Vi
har fortsatt plass til flere dersom noen har lyst å være med i en gruppe. Vi gleder oss til
å komme i gang igjen og håper det blir en bra vår med mye folk.

6.5

Damenes føremiddag v/Anita Størkersen
En tirsdag i måneden samles det damer i alle aldre i kjelleren på bedehuset, til
foremiddagstreff. Programmet er enkelt, det sosiale er viktig. Vi har andakt, synger med
på en fin sang fra cd spilleren, tar frem strikketøyet, drikker kaffe og spiser medbrakt
nistemat. Her er alle damer velkommen, til en avslappet fin formiddag. Det varierer
hvilken tirsdag det er fra måned til måned, men det blir satt opp plakat og annonse i
avisen.
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6.6

Bedehusforeningen v/Anne Kristine Rosberg
Bedehusforeningen har møte siste onsdag i mnd. utenom sommerferien. Vi er samlet ca.
20 -25 kvinner og noen menn. Vår oppgave er å støtte bedehuset både praktisk og
økonomisk. Lørdag 10. september arrangerte bedehusforeningen årets
"BEDEHUSDAG". Fra klokka 12 og utover var det åpen kafé, møter, sang,
barneopplegg utlodninger m.m. Masse folk var innom. En stor takk til alle som var med
på en eller annen måte, resultatet ble fantastiske kr. 125.000 til bedehusarbeidet!
Vi ønsker at enda flere kunne bli med oss.

6.7

Besøkstjenesten v/Svein Erik Lindeflaten
Besøkstjenesten er vel den eneste organiserte utadrettede evangelisering som drives fra
bedehuset. Det er fem grupper som er ute og synger og vitner på sykehjemmene på
Bygnes, Sevland og på omsorgsboligene på Vea. Bedehusstyret har ansvaret for dette,
men Svein Erik har satt opp listene. Vi trenger flere til å være med. Hadde vært greit
med enda ei eller to grupper.

6.8

Bibel og samtalegruppe v/Otto Koch
Har dette året hatt flere bibellærere som har delt på oppgavene, og som er med og
legger programmet. Det er blitt et fastere opplegg med en undervisningsdel på ca
45min, kaffepause og samtaledel.

7

Møter og annet som bedehusstyret har arrangert

7.1

Bønn og vitnemøter
En samling der vi kan be for og med hverandre og avlegge vitnesbyrd hvis vi føler for
det. Blir arrangert onsdag kl 1930 i litlesalen, hvis det ikke er møteuker eller andre
arrangement. Vi har hatt 5 samlinger i år.

7.2

Møter søndag formiddag
Må vel karakteriseres som forsamlingens hovedsamling. Det eneste møtet vi arrangerer
som går uavhengig av ferier. Dette året har bedehusstyret arrangert 18 slike møter. Vi
har benyttet lokale talere med ulik bakgrunn. Det har vært fine møter, og godt besøkt,
med folk i alle aldre. Første møtet i år var et misjonsmøte, med fokus på ytre misjon.
Vil også nevne et møte med Basem Takla Svendsen, der vi fikk en innføring i hvordan
det er å være kristen i Egypt.

7.3

Møteuke
Vi har arrangert en møteuke dette året. Johnn Hardang hadde noen fine møter 17.-21.
august, der emnet for uka var ”bibelens trær”. Det var en fin måte å starte høsten på, og
godt med folk på møtene. Kollekten gikk til P7 kristen riksradio.

7.4

Jubileumsuke
Vi hadde en verdig 100-års jubileumsuke, med variert program. Aldri har vel bedehuset
vårt vært så flott pyntet. Uka startet på onsdag, der Lars Reinlund ga oss et historisk
tilbakeblikk på kristenlivet på Vea i tiden før bedehuset ble bygd. Torsdag hadde vi en
fantastisk konsert med noen av de flotte sangerne vi har i bedehuset vårt. Fredag til
søndag fikk vi igjen oppleve Leif og Jarl som stod i vekkelse her på huset for ca 30 år
siden. De er ennå er i stand til å forkynne evangeliet friskt og vekkende, og ble spurt om
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de kunne fortsette møtene. Dette kunne de dessverre ikke. På fredag fikk vi se og høre
en gjenforening av ungdomsmusikkens medlemmer fra starten, og til nå. De gledet oss
med frisk og fin sang. Lørdag hadde Emmeline og Sunniva konsert sammen med
barnekoret. Det var fullt hus med barn og barneforeldre! Lørdag kveld var det
jubileumsfest med mange inviterte gjester, hilsener, historisk tilbakeblikk fra bedehuset,
sang musikk og vitnesbyrd. Bedehuset fikk gaver fra ordføreren, Skudenes & Aakra
Sparebank og fra nabomenigheter. Etterpå var det god lapskaus og masse kaker.
Jubileumsuka ble avsluttet med møte søndag formiddag. Alle arrangementene var godt
besøkt. Det virker som hele bygda tok del i jubileet. Flere som ikke går på bedehuset
har bidratt. Bilder og opptak fra jubileet ligger på betelvea.no og på facebook.
7.5

Flygelkonsert
Vi ønsket å ha en markering av det nye flygelet vårt ved å arrangere en konsert. Alle
firmaene som har gitt gaver til bedehuset ble innbudt og markert. Vi fikk blant annet
overrakt en sjekk fra SR-bank. Det ble en minnerik kveld, der Harald Sævik og Hans
Petter Tangen viste oss hvilket flott instrument vi har. Trond Gudevold stod for de
vokalske høydepunktene gjennom sin flotte bass stemme. Odd Arild Sævik hadde en fin
andakt, der han tok oss inn i storheten av alt det flotte Gud har skapt. Det hele ble
avsluttet med gode kanapeer i gangen.

7.6

Sommerfest på Sørbø
Ble arrangert 17. juni. Tale av Ove Sjursen og sang av Lars Bårdsen. Det var leker for
barna, og salg av grillmat. Mye folk.

7.7

Bedehussang i Åkrahallen
Felles arrangement i helgen 26.-28. august mellom bedehusene på Åkra, Sevland og
Vea.

7.8

Brukersamling
Mandag 5. september ble kontaktpersoner for alle lag og organisasjoner innbudt til en
samling for å være med å planlegge møtene for året 2012. Det er viktig at alle som
ønsker spesielle datoer kommer på denne samlingen, eller får gitt beskjed. I og med at
styret varierer fra år til år, er det vanskelig å vite hvilke ”faste” datoer som finnes.
Vi hadde en fin samling og en fin samtale der flere ideer og forslag ble drøftet.

7.9

Ekstraordinær generalforsamling
6. april ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling angående oppstart av
reguleringsarbeid på Sørbø. Det ble vedtatt med stort flertall at bedehuset, sammen med
Danielsen Stiftelsen og Hellvik Hus starter opp arbeidet med reguleringsplan. En
plankomité ble nedsatt til å jobbe med dette. Danielsen Stiftelsen informerte om deres
planer på Vea, og Haugesund Misjonsmenighet fortalte om nybygget deres, og om
samarbeidet med Danielsen.

7.10 Dugnad på Sørbø
14.-19. mars ble det annonsert dugnad på bedehuset og på Sørbø. Greiner ble klipt, det
ble gjødslet og lugget osv. Ny flott scene ble bygget mellom trærne. Utover våren ble ca
40 svære grantrær felt. Dette sparte oss for 40000kr!
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7.11 Dugnad på bedehuset
På bedehuset har det blitt malt og stelt. Scenen har blitt utvidet, og fått nytt teppe. Det er
kommet nye gardiner og løpere. Gangen har blitt modernisert. Det er fikset på og kjøpt
inn en del instrumenter og teknisk utstyr.
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Sak 2 – Regnskap
Resultatregnskap 2011

Husleieinntekter
Gaver og offer
Diverse inntekter

2011
29609
620517
39826

2010
36367
277882
21891

Sum inntekter

689952

336140

Ordinære utgifter
Strøm
Anskaffelser/vedlikehold
Annonseutgifter
Trykksaker
Porto, telefon
Diverse utgifter

77224
330308
34680
42215
0
140630

61377
175313
31954
12267
6722
78186

Sum utgifter

625058

365819

64894

-29679

Bankkonto 3361 6407444
Mellomværende Sørbø

142534,66
41570,92

119211
0

Sum eiendeler

184105,58

119211

ordinært driftsresultat

Balanseregnskap 2010

Nyanskaffelser/Vedlikehold
Flygel
Trommer
Bassgitar
Veldes Malerservice
Materialer/maling
Benk inne
Benk ute
Projektor
TV skjerm
Brannsikring
Nøkler
Anticimex
Tallerkner m.v.
Lyspærer
Møbeltapetisering

141500
11000
19000
43500
25000
6000
3500
12000
5000
12600
2400
16600
20500
4900
5200

171500

78000
17000

31600
20500
4900
5200
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Sak 3 – Valg av 4 styremedlemmer
Bedehusstyret 2011:
Jan Rosberg, formann
Janne Hereid Rasmussen, nestformann
Lars Bårdsen, sekretær
Per Størkersen, kasserer
Karin Thorsen, kjøkken/pynting
Olaug Vedøy, kjøkken/pynting/renholdslister
Monica Alsaker, sangkrefter
Olaf A. Hansen, bygningsansvarlig
Otto Koch, bygningsansvarlig
Hallgeir Sjøen, 1.varamann

Disse går ut 2011:
Per Størkersen
Karin Thorsen
Olaug Vedøy
Olaf A. Hansen

Kandidater til valg:
Hallgeir Sjøen,
Trygve Brekkå,
Inger Marie Brekkå,
Trond Brattgjerd,
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Sak 4 – Sørbø: Økonomi, drift og regulering
Speiderne har fått lov til å benytte Sørbø gratis til sine samlinger. De lager en bålplass og
lavvoer. Vi har laget en kontrakt på låneavtalen med speiderne.
Steinarskogen barnehage får benytte Sørbø fritt til utflukter. De betaler 500 pr mnd.
Regnskap Sørbø nov
2011 - okt 2012

IB nov 2010

Lån
Konto
2.086.325
126.217

Innbetalt:
Fast givertjeneste
Leieinntekter
Inntekter fra
bedehusforening
Sommerfest på Sørbø
Renteinntekter
Sum innbetalt
Utbetalt:
Nedbetalt lån
Renter/termingebyr
Drift Sørbø
Sum utgifter
UB okt 2011

261.500
66.500
58.800
7.160
7.175
401.135

-333.109

-333.109
-82.274
-27.252
-442.635

1.753.216

84.717
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Sak 5 – Orienteringssaker
Noe av det mest gledelige dette året er det gode samarbeidet mellom bedehusstyret og
ungdomsforeningen. Det alle ønsker er at bedehusets arrangementer skal være hele
forsamlingens arrangement. Derfor er det flott at vi kan være sammen om planlegging,
praktisk arbeid og ledelse. Ungdomsforeningen har hatt en representant på styremøtene til
bedehuset, og bedehusstyret har hatt en representant med på ungdomsforeningens styremøter.
Bedehusstyret har behandlet 80 saker i 2011. Vi vil informere om noen av disse sakene her.
Brukersamling / handlingsplan
På brukersamlingen kom det flere ideer og forslag til ting vi kunne innføre. Noe av dette er
forslag som også ligger i ”visjon og handlingsplanen”. Med bakgrunn i handlingsplanen og
brukersamlingen har vi i bedehusstyret noen saker vi ønsker å jobbe videre med:


Vi ønsker å legge opp til mer forbønn i formiddagsmøtene. Forbønnsemner kan legges
i kollektkorga. Dermed må kollekten tas opp i møtet, og ikke etterpå. Vi ønsker også
noen faste bønneemner, som kan endres med jevne mellomrom. Dette vil bli innført
fra nyttår.



Vi ønsker å tilrettelegge bedre for at småbarnsfamilier kan delta på møtene. Vi ser på
en løsning med glassdører/vinduer mellom storesalen og litlesalen.



Vi vil se på muligheten for å ha talen i formiddagsmøtene så tidlig som mulig i møtet,
og ha en mer barnevennlig del i slutten av møtet. Erfaringsmessig så kommer det en
del barn opp fra søndagskolen.



Vi ønsker å legge opp til en felles utflukt etter noen formiddagsmøter. F.eks. grilling
på Sørbø, markatur, Kavholmen, bowling.



Vi har innført en ordning med faste teknikere på alle møtene våre. Dette ønsker vi å
utvide til også gjelde musikanter.

Diverse
 Frivillige organisasjoner kan søke om momsfritak for driftskostnader. Vi kommer til å
gjøre det for 2011 regnskapet.


Bedehuset har fått tildelt en hjertestarter fra Mikkofondet + kursing av denne for 20
personer (totalverdi ca 50000kr). Det er ønskelig at noen fra forskjellige lag og
organisasjoner får innføring i denne.



Hvis det er noen som har behov for nøkkel til bedehuset, så må de ta kontakt med
bedehusstyret.



Bedehuset arrangerer møteuke i januar med Jørgen Tønnesen og Willy Berntzaa. I
begynnelsen av mars kommer Per Gunnstein Nes. Det blir fellesmøter med Ljosheim i
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september. Da blir Nat Rodgers med. Forhåpentligvis kommer Nils Kåre Strøm og
Klaus Muff i september og har to uker. (Ikke avklart ennå)


Prisene på utlån av huset endres fra nyttår til kr 2000 for alle arrangementer. Utlån til
minnemøter i forbindelse med begravelser er gratis. Frist for lån av huset til
konfirmasjon settes til 1. april året før.



Nye skaper til kjelleren bestilles



Bedehusstyret kjøper plakater og faste rammer i forbindelse med grøtserveringen.
Disse kan også benyttes ved andre arrangementer.



Bedehusstyret ser på løsninger for å prøve ut en betalingsterminal på bedehuset.

Sak 6 - Eventuelt
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