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Betel inviterer til hundreårsfest
Bedehuset Betel Vedavåg blir 100 år i år. Det skal feires med
variert og spennende program fra onsdag 5. oktober til søndag
9. oktober.
Av: Randi Nøss Emberland
redaksjonen@karmoynytt.no

■

Bedehuset Betel har hatt en
sentral plass i bygda i alle disse 100
årene som er gått siden bedehuset
ble bygget. Bedehuset sin historie vil
derfor stå sentralt når jubileet skal
markeres.
- Vi får historiske tilbakeblikk og
besøk av Leif Solheim og Jarl Sund,
som stod i vekkelse på bedehuset i
1978/79, forteller nestformann i bedehusstyret Janne H. Rasmussen.
Bedehuset gir også ut et jubileumsskrift som omhandler historien fra
bedehuset ble bygd og inntil nå.

Jubileumsuken vil også inneholde
mye sang og musikk. Lørdag 8.
oktober blir det blant annet barnekonsert med Emmeline og Sunniva.
På jubileumsfesten senere på
kvelden vil blant andre nåværende
og kommende ordfører bli invitert.
- Vi håper også vi vil få en gratula-

sjonshilsen fra Kongen, sier Janne H.
Rasmussen smilende.

Karmøynytt
møter
tre
av
medlemmene i bedehusstyret etter
storsamlingen søndag kveld. Bedehuset har som vanlig samlet en
stor mengde folk i alle aldersgrupper, som er i ferd med å ta
farvel med hverandre for å dra
hjem. I hallen samler fortsatt mange
seg for å drikke kaffe, spise
småkaker og prate.

Vekkelser over Karmøy

Janne H. Rasmussen forteller at det
rett etter århundreskiftet gikk omfattende vekkelser over Karmøy.
Men før byggingen av bedehuset i
1911 hadde Vedavågen ikke eget
bygg til møtevirksomhet. Møtene
ble derfor avholdt på skolehuset i
bygda.

I 1910 kom Adolf Bjerkreim, bare 23
år gammel, til bygda for Kinamisjonen. Dette ble til en vekkelse som

Styremedlemmene Janne H. Rasmussen, Jan Rosberg og Monica Alsaker inviterer hele bygda til jubileumsfeiring på bedehuset Betel. FOTO: Randi Nøss Emberland
reiv med seg nesten hele bygda.
Folk som aldri hadde satt sine bein i
skolehuset, kom på møtene og ble
grepet av Ordet. Vekkelsen varte
lenge, og skolehuset ble fylt til
trengsel.
Utover høsten ble det uholdbart å
holde frem. På grunn av
oksygenmangel ble lufta så tung at
lampelyset minket, og vinduene
måtte åpnes. Behovet for nytt hus
ble påtrengende.

Musikklaget på Betel i 1951. Fra venstre Kristoffer Davidsen, Magnus
Munkejord, Klare Heimdal, Klara Nygård, Magda Rasmussen, Olena Jakobsen,
Dagny Torvestad, Johannes Heimdal, Gudrun Jakobsen, Anna Stonghaugen,
Jakob Torvestad, Astrid Steinnes og organist Kaia Mosaker.

På et møte i desember 1910 ble de
samstemmig enige om å bygge bedehus. Spontant satte de opp liste
over hvem som ville være med å gi
og hvilket beløp. Alt på dette møtet
tegnet folk seg for 6.000 kroner, som
var halvparten av byggesum in-

kludert grunn.

Bedehuset, som hadde 500 sitteplasser, ble innviet 26.11.1911. Det
var bare ett år etter at de ble enige
om å gå i gang.
I bedehuset i dag foregår et rikt
arbeid blant barn, unge og voksne. I
en gjennomsnittlig uke er det mellom fire og fem hundre barn, unge
og voksne innom på et eller annet
arrangement og søndagskolen er et
av “trekkplastrene”. Alt arbeid
drives på dugnad og ved hjelp av
frivillige gaver.

Framtidsplaner

Det er ingen konkrete planer om
bygging av nytt bedehus nå. Men på

I 1923 arrangerte Veabygdens Kristelige Ungdomsforening bibelkurs. Det kom 120 tilreisende og mange fra Vea og bygd og by i nærheten. FOTO: Bedehuset Betel

en ekstraordinær generalforsamling
romjula 2009 ble det bestemt at bedehuset skulle gå til innkjøp av eiendommen Sørbø, for å sikre
bedehuset en tomt til fremtidig nytt
bedehus. Eiendommen er på drøye
10 mål og prisen var 4 millioner
pluss omkostninger. Bedehusvenner
har gitt 1,8 millioner til prosjektet og
har tegnet seg for 22.000 kroner fast
i måneden. Det er nedsatt en komité
til langsiktig planlegging og bygging.
I mellomtiden gleder de seg over å
kunne nytte det flotte området til utflukter og arrangementer som bl.a.
St. Hans feiring.

