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Han svikter deg ikke og forlater deg ikke!

Som liten gutt fulgte jeg ofte mine 
foreldre på søndagsmøte på 
«Gamle Klippen». Små gutter har 
ofte en form for uro i seg, som 
igjen resulterer i at det blir 
bevegelse i kroppen. For denne 
unge karen var dette intet unntak, 
og som predikant-sønn var vel 
kanskje jeg av den verste sorten. 

Etter å ha vært ute og sprunget 
litt «kjeta» av meg, gikk jeg inn 
igjen. Jeg kunne ikke finne 
mamma noe sted, og den 
snikende redselen av å bli forlatt 
tok tak i kroppen. Som en 4-5 
åring uten mobiltelefon eller 
annen mulighet for å kunne 
kontakte henne, begynte jeg å 
lukte på alle de fine kåpene som 
hang nede i gangen. Var det en 
lukt som jeg kjente igjen? Alle hus 
og familier har jo sin egen 
«lukt»…. Midt inne blant alle de 

fine kåpene fant jeg en 
gjenkjennelig lukt…. Pulsen roet 
seg, og jeg kunne slappe av 
igjen. Mamma var fortsatt på 
møtet, for kåpen hang der. 

Som voksne mennesker kan vi 
også føle oss forlatt eller langt 
borte. Det kan være at vi er forlatt 
eller sviktet av andre mennesker, 
eller vi kan føle at Gud er langt 

borte fra oss. Da er det godt å 
kunne vite at selv om du er i en 
situasjon der du i din barnslighet 
«lukter på kåper» for å finne frem, 
eller du er i den største fortvilelse, 
så har Gud sagt i Bibelen at  

«Herren selv skal gå 
foran deg. Han skal være 
med deg. Han svikter 
deg ikke og forlater deg 
ikke. Vær ikke redd og 
mist ikke motet.»  

5.Mos 31.8 

AV DAG JOSEF NILSEN
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Yngres 
Yngres er annenhver søndag i bedehuskjelleren. Det starter klokka 19 når det er inne på bedehuset og klokka 18.00 hvis det er « ute-yngres».  (Se betelvea.no).  Det er for gutter og jenter fra 5. klasse og oppover. Vi traff et trofast Yngres-medlem, Oda Marie Alsvik på 12 år og spurte henne noen spørsmål om Yngres:


Koffer går du på yngres? - Eg går på Yngres for møta venner og høyra om Jesus. Ka gjere dokke på yngres?
På Yngres høyrer me om Jesus. 
Ka e kjekkast med yngres? - Eg likar best at eg møter venner, og me gjer mange 

forskjellige kjekke 
ting.

Guttelaget 

Oppstart mandag 27. august kl 18.00 i bedehuskjelleren. 

For gutter fra 3. klasse og oppover. Samling annenhver 

mandag i oddetallsuker klokka 18.00. I guttelaget får du blant 

annet prøve snekkerferdighetene. Pussing og saging, spikring 

og liming. Og så hører vi selvfølgelig om Jesus. En gang i året har 

vi basar på bedehuset der vi lodder ut alt som vi har laget. 

Oppdatert info legges ut på Facebook, Guttelaget Utsyn. 

Kontaktperson: Oskar Jone Dalseth, mobil 41104247


Vi tok en prat med Bendik Torkellsen i 5. klasse: 

Hvorfor går du i guttelaget, Bendik? 

-For det e kjekt! 

Hva gjør dere på i guttelaget? 

« Me hørre om Jesus og snikkra.  

Hva er kjekkest med guttelaget? 

- Snikra, pussa og brenna med 

brenneapparat. Det e knallkjekt. Åsse 

Avslutningen; for då får me 

pizzabakeren og ser film :-)

SIDE 2

VKU - Ungdomsforeningen  
VKU	har	samling	hver	lørdag	på	bedehuset	kl	21.	Noen	ganger	er	det	treff	sammen	
med	andre	ungdomsforeninger	på	Sør-Karmøy.		Oppstart	for	høsten	var	treff	på	Berøa	
18.aug.	

Magne	Austneberg,	Steinar	Torkellsen	og	Halvard	Rosberg	er	tre	16	åringer	som	går	på	
VKU.		

De	forteller	at	på	VKU	er	det	andakt.	Der	får	de	høre	og	lære	om	Jesus.	Det	er	også	en	
del	lovsang.	Møtet	starter	oppe	i	storesalen,	og	så	går	de	ned	i	kjelleren	og	har	sosiale	
akPviteter	eQerpå.	De	reiser	også	på	turer	med	VKU.	

GuQene	sier	at	de	går	på	VKU	for	å	treffe	andre	ungdommer.	De	har	det	kjekt	og	
sosialt	der.	De	går	også	for	å	høre	om	Jesus.	



SIDE 3

Sunshine 
Oline Munkejord Hemnes og Mathilde Nilsen er 10 år og går i Sunshine fordi 
de liker å synge. De synes det er kjekt å gå i kor sammen med jenter på deres 
egen alder, og de liker å synge kristne sanger om Jesus.

Jentene forteller at det er øvelse annenhver mandag (partallsuker) fra klokka 
18.30 - 19.30. Noen ganger opptrer de på bedehuset på Vea, eller andre 
steder. 

Sunshine-gjengen ønsker velkommen til alle som går i 4. klasse og oppover. 

Barnerøster 

 Samlinger tirsdag i oddetallsuker klokka 17.00 – 17.45. 

Oppstart 11. september. 


Kornbåndet barneforening 

Samlinger mandag i partallsuker klokka 17.30 - 18.30. Oppstart 3. 

september. 


Lovise Davidsen er 5 år og går både i Barnerøster og Kornbåndet 

barneforening. Hun forteller at i barnekoret synger de mye, og så har 

de pause . Da leser noen voksne fra en bok. Hun synes det kjekkeste 

med barnekoret er når de leser fortellinger. Hun går i barnekoret fordi 

mammaen hennes er leder der, og fordi mange andre venner går der.  

I barneforeningen lager de mange fine og kjekke ting, forteller hun. I vår 

sådde de solsikkefrø som nå er blitt til flotte, gule solsikker. De får også 

høre om Jesus. Av og til har de basar. Noen av barna får være hjelpere på 

samlingene. Da får de spille på rytmeinstrumenter til sangene og samle inn 

penger til misjonen.  

Lovise synes det kjekkeste er å lage ting.

Søndagsskolen 
Jacob Nilsen går på Søndagsskolen fordi han synes det er kjekt. Det er spesielt kjekt de gangene han får premie. Alle som går på søndagsskolen får premie etter at de har gått fem ganger, men Jakob forteller at de noen ganger også får en liten premie dersom de klarer å svare på spørsmål fra andakten.


Jakob forteller at på Søndagsskolen må de sitte i ro, for der skal de lære om Jesus. Jakob går på den minste gruppen som er til og med 1. klasse, men neste høst skal han begynne på den store gruppen som er fra 2. - 7. klasse. 

Søndagsskole-gjengen ønsker velkommen til søndagsskolen på søndager klokka 11.30. 



Hvorfor går du i Havgap, Olaf? 

Som fyrvoktersønn anser jeg meg som 
en havets mann. Hva passer vel da 
bedre enn å synge i et mannskor som 
heter Havgap? I tillegg så var det vel 
på tide å senke snittalderen i koret. 
Trond Brattgjerd var en 
foregangsmann i så henseende. Han 
begynte tidlig og sto lenge alene med 
farge i håret blant blanke isser og 
grånende hentesveiser. Deretter 
begynte jeg og Otto Koch. 
Rekrutteringen ser nå ut til å ha 
stagnert noe, men vi jobber fortsatt 
hardt for at yngre krefter skal komme 
til. 

Hva gjør dere i Havgap? 

Havgap er et mannskor hvor vi synger 
passende sanger med et tydelig 
kristent innhold. Dirigent Arnt Helge 
Fidjeland kjører et beinhardt regime. Vi 

bruker ikke tid på øving, kun fremføring 
foran publikum. Vi er vel rundt og 
synger cirka 8-10 ganger hvert år på 
møter og arrangementer i distriktet. 

Hva liker du best med å være i 
Havgap? 

Det jeg liker best er at jeg blir bedre 
kjent med folk jeg går på bedehuset 
med og får gjøre noe gøy sammen 
med dem. Havgap er en herlig gjeng 
med masse humor og godt humør 
som ønsker å spre det gode budskap. 

SIDE 4

Havgap 
- koret for menn fra alle generasjoner

I koret Havgap opererer de ikke med faste øvelser, men 
mer sporadisk ved behov. Første opptreden i høst blir 9. 
september på Stangeland. Kontaktperson for koret er 
Arnt Helge Fidjeland. Betel-Nytt traff på en trivelig 
sørlending i koret, forøvrig formann i bedehusstyret - Olaf 
A. Hansen.

Min Jesus lever derfor vil jeg leve. 
Min Jesus lever derfor er jeg 
trygg. Min fremtid er i Jesu 

hender. Mitt liv er verd å leve, 

for han elsker meg. 

Gud av sin sønn, hans navn er 

Jesus. I kjærlighet kom han til vår 
jord. Han gav sitt liv for å gi oss 
frelse. Hans tomme grav beviser 

at han lever i dag. 

Min Jesus lever derfor vil jeg leve. 
Min Jesus lever derfor er jeg 
trygg. Min fremtid er i Jesu 

hender. Mitt liv er verd å leve, 
for han elsker meg. 

Og så en dag når jeg er framme, 

skal jeg få se min frelser kjær. 
Tenk hvilken dag å få møte 

Jesus og si ham takk for alt hva 

han har gjort for meg. 

Min Jesus lever derfor vil jeg leve. 
Min Jesus lever derfor er jeg 

trygg. Min fremtid er i Jesu 
hender. Mitt liv er verd å leve, 

for han elsker meg. 

Betel musikklag har øvelse annenhver 
mandag klokka 19.30. Oppstart 27. august. 

Bedehusforeningen har samlinger siste 
onsdag hver måned klokka 19.30. Oppstart 
29. august. 

Damenes formiddagstreff har samlinger 
tredje tirsdag hver måned klokka 11.00. 
Oppstart 18. september 



Vi lever i verdens beste land. På de fleste 
områder har en gjennomsnittlig nordmann et 
liv de fleste på jordkloden bare kan drømme 
om. Vi er blant de mest privilegerte i verden, 
og dette er vi takknemlige for! Ytre sett har vi 
alle grunner til å ha det godt. Samtidig vet vi 
at for eksempel ensomhet, livskriser og 
sykdom er noe som rammer de fleste av oss. 
Bak våre nymalte hus, velstelte hager og 
rosenrøde bilder i sosiale medier - finnes det 
ofte både tvil og usikkerhet.  Er vi egentlig så 
lykkelige som vi gir uttrykk for? 

Lærer Jesus oss noe om veien til lykke? 

Mange har en oppfatning av at den kristne 
troen ikke er opptatt av lykke. Bilder av 
livsfornektende mørkemenn har i liten grad 
latt seg forene med bilder av ekte lykke og 
glede. Men dette er faktisk langt fra den 
egentlige sannheten. En av Jesu første og 
mest kjente taler, Bergprekenen, er på 
mange måter en oppskriftsbok i 
hverdagslykke. Jesus bruker begrepet 
«salig». Dette ordet betyr regelrett «den 
øverste form for lykke». Bibeloversettelsen 
«En levende bok» oversetter deler av 
Bergprekenen (Matteus kapittel 5) slik: 

«Lykkelige er de som innser at de trenger 
Gud, for de skal få være Guds eget folk. 
Lykkelige er de som sulter og tørster etter å 
gjøre Guds vilje, for de skal bli mettet. 
Lykkelige er de som viser medfølelse, for de 
skal få medfølelse fra Gud. Lykkelige er de 
som av hele sitt hjerte leter etter Gud, for de 
skal få se ham.» 

Hvordan kan dette være veien til lykke? Jesu 
undervisning peker utvilsomt på at lykke 
finnes andre steder enn vi ofte tror. På 
mange måter kan vi si at den kristne troen 
bærer med seg et bilde av lykke som på 
mange måter er motsatt av det vi finner i 
nåtidens populærkultur og selvhjelpsbøker. 
Jesu undervisning handler i stor grad om 
lykke, men Jesus definerer lykke – og veien 
dit – annerledes. Det samme gjør Kong 
David i Salme 4: 

«Du gir meg større glede i hjertet enn andre 
får av korn og vin i overflod. I fred vil jeg 
legge meg ned og sove. For du, Herre, du 
alene lar meg hvile trygt.» (v. 8-9) 

I 2018 kunne dette gjerne vært slik: «Gud, 
du gir meg større glede i hjertet enn andre får 
av høye lønninger, status, fine ferier og en 
perfekt bolig». 

Bibelen er overraskende tydelig på at lykken 
som Gud kan gi på alle vis, utkonkurrerer alle 
andre typer lykke. Det var kanskje noe av 
dette som lovsangslederen Asaf fikk erfare 
og forteller om i Salme 73 da han innså at et 
øyeblikks lykke ikke overgår den vedvarende 
lykken man finner i Gud. 

I stor kontrast til den vanlige oppfatningen av 
lykke, forteller Bibelen at lykken som Gud vil 
gi nettopp ikke er avhengig av 
omstendighetene. Dette er grunnen til at 
Paulus kan oppmuntre sine søsken i Filippi 
om alltid å være glade (Fil 4,4). Om sitt eget 
liv sier han at «vi sørger, men er alltid 
glade» (2.Kor 6,10). Denne dobbeltheten er 
et av troens mange paradokser. Like fullt 
bærer det med seg et av de sterkeste løftene 
i Bibelen – som har gitt kristne mennesker 
håp til alle tider: - Uansett hvordan livet 
utvikler seg – bærer du med deg en kilde til 
fred og glede som aldri kan tas fra deg. 

På leit etter lykke 

Det verdenskjente irske bandet U2 har en 
sang som handler om vår endeløse leting 
etter lykke. Tittelen og konklusjonen er likevel 
denne: «But I still haven't found what I'm 
looking for». Kirkefaderen Augustin var inne 
på mye av det samme for 1600 år siden: 
«Menneskets hjerte er urolig inntil det finne 
hvile hos deg, min Gud.» 

Vi finner lykke på mange og ulike områder. 
Jakten på det gode liv, på suksess og 
vellykkethet kan bli så intens at vi glemmer ut 
hvorfor og hva vi egentlig ønsker å oppnå.  
Det humoristiske ordtaket kan kanskje bidra 
til å gi oss rett perspektiv: «The trouble with 
the rat race is that even if you win, you're still 
a rat.» (Lily Tomlin) 

Lykke - med eller uten Gud? 

Utfordringen for mennesket har til alle tider 
vært at vi først og fremst ønsker å finne lykke 
uten Gud. Den engelske forfatteren CS 
Lewis, som er mest kjent som forfatter av 
Narniabøkene, sa noe treffende om nettopp 
denne tendensen i en preken i 1941: 

«Vi er halvhjertede skapninger som roter 
rundt med drikke, sex og ambisjoner når 
evig lykke tilbys oss. Vi sier oss altfor lett 
fornøyde. Vi er som et uvitende barn som 
ønsker å fortsette å lage sølekaker i 
slummen, fordi det ikke kan forestille seg hva 
tilbudet om en ferie ved sjøen innebærer.» 

Lewis undergravde ikke at lykke kunne 
finnes mange steder. Han mente imidlertid at 
vårt begjær etter lykke var for svakt – ikke for 
sterkt.  Tingene (ofte i ordets rette forstand) 
vi søker lykke i kan ikke sammenlignes med 
lykken vi finner hos Gud.  

Lykke og mening 

I den anglikanske kirkes katekisme står det 
at «Man’s chief end is to glorify God, and to 
enjoy him forever.» Dette er essensen av 
kristen tro. Meningen med livet er å 
herliggjøre Gud og nyte Ham for alltid.  Den 
høyeste mening og fremste form for lykke 
finnes hos Gud.  Gud kan faktisk tilfredsstille 
alt vårt begjær - også vår intense jakt etter 
lykke. Mennesker som får erfare dette vil 
oppleve at jakten etter lykke dreies fra trivielle 
ting, til Gud selv: 

«Som hjorten lengter etter bekker med vann, 
lengter min sjel etter deg, min Gud. Min sjel 
tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når 
skal jeg få komme fram for Guds 
ansikt?» (Salme 4,2-3) 

Det er mulig å erfare at våre dypeste lengsler 
og behov blir møtt fullt og helt av Gud og 
den han er. Det er mulig å kjenne at begjæret 
etter lykke blir møtt på en måte som ikke noe 
annet i livet kan gjøre. – Det er når Gud selv 
får være vår glede og fred.

Av Odd Arild Sævik

Hvorfor har vi det ikke bedre 
når vi har det så godt?

SIDE 5



Fra bedehusets 
møteplan:

SEPTEMBER 
2:	 	 Brødsbrytelse kl. 11 
4:    	 Bibel- og Israelmøte kl. 18.30 
5:	 	 Bibellesning 2. Kor. 12 kl. 19.30 
6:	 	 VBF Temasaml. Benestad kl. 20 
7:	 	 VBF konsert kl. 20.30 
9:	 	 VBF Sommerfest kl. 11 
10:		 Kvinner i nettverk kl. 19.30 
12-16:	 Møteuke ved Indre Sjø 
18:		 Damenes føremiddag kl. 11 
19:		 Bibellesning 2. Kor 13 kl. 19.30 
23:		 Møte VBF kl. 11 
26:		 Bedehusforening kl. 19.30 
29-30:	 Møter ved Samemisjonen 

OKTOBER 
3:	 	 Bibellesning Gal 1 kl. 19.30 
7:	 	 VBF Møte kl. 11 
10:		 Bibellesning Gal 2 kl. 19.30 
12-14:	 Møtehelg Erlend Hardang 
16:		 Damenes føremiddag kl. 11 
17: 	 Bibellesning Gal 3 kl. 19.30 
21:		 VBF Møte kl. 11 
24:		 Bibellesning Gal 4 kl. 19.30 
25-28:	 Møteuke ved Johan Halsne 
28:		 Tr. Bjerkreim sangkveld kl. 18 
31:		 Bedehusforening kl. 19.30	 	  

NOVEMBER 
2-3:	 Misjonsmesse NLM 
4:	 	 VBF møte kl. 11 
7:	 	 Bibellesning Gal 5 
9-11:	 Møtehelg KMM Eivind Flå 
14:		 Gideon Bibelmisjon kl. 19.30 
18:		 VBF møte kl. 11 
20:		 Damenes føremiddag kl. 11 
21:		 Bibellesning Gal 6 kl. 19.30 
23-25:	 Møtehelg NLM 
28:		 Bedehusforening kl. 19.30	  

Se ellers betelvea.no for mer info
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PASTOR  

LARS STENSLAND 

Mobil: 971 49 580 

E-post: vbf@betelvea.no 

VBF CONNECT OG 8. KLASSE 

Alle 8. klassinger ønskes velkommen til samlinger på bedehuset 

hvor vi ønsker å bli bedre kjent med Jesus og hverandre! Det blir 

også god tid til å spise god mat og ha det sosialt sammen. Kjenner 

du noen 8. klassinger må du gjerne tipse dem, alle er hjertelig 

velkommen. I høst samles vi disse datoene:  

• Søndag 23. september klokka 19-21 

• Søndag 21. oktober klokka 19-21 

• Søndag 18. november klokka 19-21 

VBF KONFIRMANT 

I 9. klasse inviterer vi til konfirmantundervisning. Vea 

Bedehusforsamling og Veavågen Kirke samarbeider om 

undervisningen annen hver tirsdag klokka 18 - 19.30 fra september 

til mars. I tillegg tilbyr vi våre konfirmanter å bli med på KRAK *, 

NLM sitt konfirmant-opplegg. Dette dreier seg om en torsdag i 

måneden + to weekender regionalt.  

*) KRAK gir bibelsk fundert undervisning og veiledning for deg som 

ønsker å bli bedre kjent med den kristne tro. Det er viktig for oss at 

deltakerne kan knytte vennskap som kan bli til glede og hjelp for 

dem fremover. Konfirmantundervisningen i Nord-Rogaland skjer i 

samarbeid med undervisning i Sør-Rogaland. Vi vil ha noen 

samlinger felles og noen for oss selv. De fleste samlingene for oss 

på Haugalandet blir enten på Lundeneset VGS eller på Betel 

Veavågen. I tillegg til undervisning vil det bli aktiviteter for å 

bygge godt fellesskap og vi legger opp til blant annet bowling og 

go-kart :-)

VBF UNG 

http://betelvea.no
http://betelvea.no


OPPSTARTSHELG 

Vi håper å treffe deg på noen av 
samlingene våre denne helgen: 

6. september er det temasamling med Øyvind 
Benestad «Kristne verdier under press?» 

7. september blir det konsert med Kerysso kl. 20.30 og 
matservering i kjelleren etterpå. Dette må du få med 
deg! 

9. september starter vi på bedehuset klokka 11 
med møtedel før vi fortsetter til Sørbø med 

grilling, leker,  kaffe og god prat. 
Minikonsert med barnekoret kl. 14.

NYE NETTSIDER 
Like før sommerferien fikk 

forsamlingen egne nettsider. Adressen er 
veabedehusforsamling.no Her finner du 

oppdatert kalender og mye annen 
informasjon. 

FACEBOOK 
Følg oss på Facebook for å få siste nytt og gjerne 
noe mer uformell informasjon, du finner oss ved å 
søke etter Vea Bedehusforsamling. 

PODKAST  
liker du å høre på podkaster har forsamlingen sin 
egen podkast. Søk opp Vea Bedehusforsamling og 
du finner alle tidligere taler. Hør mens du går tur, 
arbeider i hagen eller kjører bil til jobben. Vel 

anvendt tid!
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VELKOMMEN TIL 

HØSTENS MØTER 

Våre møter er annenhver søndag 
klokka 11 i partallsuker. Vi støtter 

opp om Bedehussang i 
Åkrahallen helga 24. – 26. august. 

Forsamlingens oppstartshelg på 

bedehuset blir derfor to uker 
etterpå, den 6. – 9. september, se 

egen info om oppstartshelgen. 
Tema for høstens søndagsmøter 

er Fader Vår. En gang spurte 

disiplene Jesus om hvordan de 

skulle be. Da svarte Jesus med å 

lære dem den bønnen vi kaller 
«Fadervår» (Herrens bønn). I høst 

vil pastor Lars Stensland, ha 
nettopp denne bønnen som 

utgangspunkt for 

søndagsmøtene. Vi ser frem til en 
høst med fokus på bønn.

Vår Far i himmelen! 
La navnet ditt 

helliges. 
La riket ditt komme. 
La viljen din skje på 

jorden slik som i 

himmelen. 
Gi oss i dag vårt 

daglige brød, 
og tilgi oss vår 

skyld,  
slik også vi tilgir 

våre skyldnere. 
Og la oss ikke komme 

i fristelse, 
men frels oss fra det 

onde. 
For riket er ditt 

og makten og æren i 

evighet. 
Amen 

Høstens tema:

Kom og hør Kerysso



Jeg har denne våren hatt gleden av å dra rundt på bedehusene her 
på Karmøy og holde foredraget «Lekmannsbevegelsens historie 
mellom 1800-1900». Foredraget oppsummerer 
lekmannsbevegelsens historie i dette tidsrommet og bygger på den 
bacheloroppgaven jeg leverte inn ved Universitetet i Stavanger 
sommeren 2017. Men hva er det som får en ungdom på 23 år til å 
interessere seg for bedehushistorie? Hvorfor skal man bevare eldre 
bedehusgjenstander? Og hvorfor er det viktig å forske på dette?  
 
Hvorfor ønsker jeg å forske på bedehushistorie? 

Mitt første møte med den norske lekmannsbevegelsen og 
«bedehusland» var søndagsskolen i Kopervik Bedehus. Hver 
søndag fikk jeg gleden av å gå med min mormor til bedehuset og 
høre gode gamle bedehussanger akkompagnert med trekkspill. Jeg 
fikk gleden av å høre om Jesus og den gjerning han hadde gjort for 
meg, og spesielt husker jeg flanellografen. Der fikk vi se de gamle 
historiene læreren talte om i levende live. Ja, det var spesielt for en 
gutt tidlig på 2000-tallet - å kunne få se Jesus i flanell.  

Så gikk tiden. Jeg vokste fra Søndagsskolen, og livet tok en annen 
retning frem til jeg begynte på Kopervik Videregående. Der fikk jeg 
kamerater som var engasjert i Pinsen på Åkra, og de ville ha meg 
med. Jeg nølte nok litt, men til slutt ble jeg «fast inventar» i 
ungdomsarbeidet på Pinsen. Siden dette har mitt engasjement for 
bedehuskultur og troen vokst, side om side. Da de samme vennene 
i 2016 ønsket å stifte Vest-Karmøy yngre lokalhistoriske forening, ble 
det klart for oss at en sentral del av historien til Vest-Karmøy er 
bedehusbevegelsen og alt som har skjedd på bedehuset. Derfor ble 
det også klart at vi burde reise rundt og innhente informasjon, 
gjenstander og bilder fra bedehusene i området rundt Karmøy.  

Sommeren 2016 dro vi på befaring til bedehuset på Fosen. Her 
møtte Olav Leirvåg oss og viste oss rundt. Lite ante vi da at vi en 
måned senere skulle overta bygget. Men slik ble det, og Haugaland 
bedehusmuseum ble stiftet. Dermed var også retningen for min 
bacheloroppgave lagt. Den skulle handle om bedehushistorie. 
Studiet ble langt og interessant. Jeg traff mange mennesker og lærte 
mye.  

Hvorfor studere bedehushistorie?  

Men hvorfor er det så viktig å studere historien til bedehusene? 
Bedehusbevegelsen er en interessant bevegelse som i årene 
1800-1960 nærmest kunne regnes som en bred folkebevegelse. 
Bedehuset var bygdas samlingspunkt, og ofte var det formannen på 
bedehuset som hadde mest makt i bygda. Det var fordi han kunne 
bestemme hvem som skulle få tilgang til bygdas storstue, 
bedehuset. Bedehusfolket hadde også stor innvirkning på 
demokratiseringen i Norge. Det Norske Misjonsselskap var en av 
landets første demokratiske organisasjoner der medlemsmassen 
valgte organisasjonens generalsekretær, hovedstyre og kretsstyre. 
Selskapet var også 9 år tidligere enn den norske stat til å gi kvinner 
stemmerett. De ulike vekkelsene man opplevde, og de hendelsene 
som knyttes til bedehuset, har enten vi liker tanken eller ei hatt stor 
betydning både nasjonalt og lokalt.  

Jeg tror det er viktig å studere denne bevegelsens historie og gjøre 
seg kjent med den, fordi man har noe å lære av historien. Man kan 
se hvordan andre har tenkt rundt noen av de samme problemene vi 
som bevegelse står ovenfor i dag, samtidig som man kan se hva 
som har fungert og hva som ikke fungerte. Jeg tror at 
bedehusbevegelsen som bevegelse i en moderne tid, må se seg 
tilbake på hva som har skjedd før, samtidig som man møter de 
utfordringer det moderne samfunnet krever av oss. Vi må som 
bevegelse kombinere gammelt og nytt på en respektfull og 
forstående måte akkurat slik som man gjorde det i overgangene 
mellom herrnhutisme, haugianisme, misjonsteologi og rosenianisme. 
Alle disse retningene har hatt mye å si for den bevegelsen vi er i 
dag, og vårt syn er nok en salig blanding av disse synene i dag. Ja, 
la oss huske ordene Paulus skrev til Hebreerne 13,7  

«Glem ikke deres ledere, de som talte Guds ord til dere. Tenk tilbake 
på hvordan de levde og døde, og ta eksempel av deres tro!» 

Boken min kan kjøpes hos Madame parfymeri i Kopervik. 

Svein Helge Bergfjord  
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