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Sak 1  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Godkjent. 
 
Sak 2  Årsmelding for bedehuset 
 
 Takk 
 

Mange personer har tjeneste på bedehuset. Vi er en stor organisasjon med aktiviteter 
gjennom hele uka. Dette krever mye og omfattende innsats. Når alt baseres på frivillig 
innsats sier det seg selv at dette krever mange villige hjerter.  

 
 Styret vil også i starten på 2019 få takke hver eneste en for tid, penger,   
           omsorg og forbønn. Vi ber om at Guds rike velsignelse må gjøre tjenesten  
           både villig og fylt av glede.               
 
 
1.0 Innledning 

Bedehuset består av mange ulike organisasjoner, foreninger og lag. Styret har også i år valgt 
å konsentrere sin årsmelding omkring de områdene de selv er ansvarlige for.  
Vi oppfordrer alle organisasjoner og lag til å benytte nettsiden og andre fora til å informere 
om sin virksomhet. 

 
 
2.0 Bedehusstyret 
 
 
2.1 Styrets sammensetning 2018  
 Olaf A. Hansen (Formann) 
 Jan Rosberg (Nestformann) 
 Olav Andre Hansen (Kasserer) 
 Otto Koch (Sekretær) 
 Odd Jarle Hovden (Styremedlem) 
 Svein Magne Sjøen (Styremedlem) 
 Lene Kristin Østhus (Styremedlem) 
 Terje Knarvik (Styremedlem)  
 Randi Skartveit (Styremedlem) 
 Miriam Rosberg (1.varamedlem) 
 

Styret har hatt et veldig godt samarbeid også dette året. Det har vært rom for å ytre sine 
meninger og folk har vist gjensidig respekt for hverandre. De fleste som går ut av styret 
stiller til gjenvalg.  

 
 
2.2 Styremøter 
  
 Styret har hatt 8 møter i 2018 og 1 i 2019, totalt 9 styremøter hvor 66 saker er behandlet.  
 
 
 
 
 



 

 

3.0 Møter på bedehuset 
 
3.1 Møtekalender 

Bedehusstyret har ansvaret for å legge inn møter og andre aktiviteter i kalenderen. 
Bedehusstyret koordinerer også forespørsler fra organisasjoner og andre som ønsker å 
arrangere møter på bedehuset. 

 
3.2 Møteuker/helger 

Styret arrangerte i oktober møtehelg med Erlend Hardang  

 
3.3 Bibellesing 

Bibellesing fungerer omtrent som ei bibelgruppe. Onsdag kl.1930 samles vi i salongene i 
bønnerommet, og starter gjerne med en sang. Deretter leser vi et kapittel fra bibelen, med 
påfølgende uformell samtale. Møtet avsluttes med ei bønnestund.  

 Per Langåker har hatt ansvar for fordeling av disse møtene. 
 
3.4 Brødsbrytelse 

Det har vært 3 brødsbrytelser i 2018. Dette har vært arrangert de søndagene det ikke har 
vært andre møter. Dette har blitt gjennomført på ”gamle måten” med et helt brød som 
brytes. Det har ikke vært talere på disse samlingene, men de som ønsker det har deltatt med 
vitnesbyrd.  

  Per Langåker har hatt ansvar for fordeling av disse møtene. 
 
 
3.5 Bedehusforening 
           Bedehusforeningen har sine samlinger siste onsdag i måneden.  
 Foreningen arrangerte også adventtreff med basar.  
 
3.6 Felles 17.mai fest i hallen 

Dette ble vel vårens største ”snakkis” på bedehuset, der vi brøt med gamle tradisjoner. 
Bedehuset og Klippen gikk sammen om å arrangere 17.mai fest i storhallen. Vi var spente 
på hvordan folk ville ta dette, men i ettertid kan vi slå fast at dette var noe vi ønsker å 
videreføre. Minst like mye folk som hadde vært på bedehuset og Klippen tidligere år, var 
samlet. Det som gledet mest, var at mange som aldri pleier å gå verken på Klippen eller 
bedehuset kom på festen.  

 
3.7      Andre søndagsmøter/brukersamling 
 Det har vært møter på bedehuset hver søndag, hele året. 
 Vea Bedehusforsamling har ansvaret for møtene i partallsukene. 
 Andre organisasjoner har hatt møter i oddetallsukene. 
 Oddetallsukene fordeles på brukersamlingen som i år ble avholdt 3. September. 
 
3.8 Felles arrangement 
 Styret arrangerte følgende i samarbeid med andre organisasjoner: 

• Sommerfest sammen med Søndagsskolen, VBF og VKU (Første gang vi har hatt hoppeslott 
inne i storsalen) 

• Bedehussang i Åkrahallen, sammen med Åkra og Sevland bedehus. Dette er nå registrert 
som egen stiftelse 

• Godhet Vea uke sammen med Klippen og Kirken 
• Vennefest i storhallen sammen med menigheter på vest Karmøy. 

 
 
 



 

 

 
4.0 Bygg og vedlikehold 

Bedehuset er gammelt og krever mye vedlikehold. Styret organiserer dette, med god hjelp 
fra andre frivillige. 
 
Matsalen ble leid ut til skolen, skoleåret 2017/2018. Kommunen sa opp leieavtalen etter 
skoleårets slutt, på grunn av arbeidstilsynets krav til ventilasjon.  

             
Sørbø huset leies fortsatt ut. Even Knarvik er leietaker. Han er innforstått med at vi har 
diverse arrangementer i hagen av og til. 

 
 Hagevedlikehold og plenklipping på Sørbø har gjennom våren og sommeren fungert godt.  

Ca. 55 personer har vært med på dette. Tusen takk til alle som er med i plenklipperlauget!  
  

Det flotte flagget på bedehuset heises alle høytidsdager. Takk til Svein Rosberg som har 
utført dette på en utmerket måte også i 2018 (med god hjelp av Anne Kristin).  
På grunn av et uhell, måtte vi bytte ut den gamle stanga med ei glassfiberstang. 

 
 
 
 
7.0 Informasjonskanaler 
 Bedehuset gir informasjon internt og eksternt gjennom Betel-Nytt, facebook,  
            Avisannonser, infoskjermen (med egen app) og nettsiden. 
 Lars Stensland legger inn samleannonse for hele uka i Karmøynytt. 
 
7.1 Betel-Nytt 

Betel-Nytt redaksjonen består av Oskar Jone Dahlset, Ingrid Brekkå Rosberg, Inger Marie 
Nilsen og Janne Hereid Rasmussen.  
Betel-Nytt trykkes i 1200 eksemplarer og deles ut i alle postkassene på Vea. Det produseres 
nå 2 utgaver pr år. Betel-Nytt har 30-års jubileum i 2019! 

 
7.2 Facebook 
 Bedehuset har en aktiv Facebookgruppe med over 500 «følgere». Alle bedehusets egne 
            arrangementer blir annonsert her, i tillegg til aktuelle nyhetssaker. Vi opplever også at ulike 
            folk tar kontakt med oss med spørsmål og tilbakemeldinger på denne siden. Styret har satset 
            på økt bruk av Facebook og gleder seg over økt engasjement på denne plattformen. 
 
7.3 Nettsiden 

Møtekalender, nyheter, styresaker, dokumenter og kontaktpersoner for lag og organisasjoner 
publiseres på nettsiden. 

 
 
8.0 Andre grupper underlagt bedehusstyret 
 - Besøkstjenesten 
 - Vaskegrupper 
 - Komite for begravelser 
 
 
 
 
9.0 Søsken som er gått bort 
 I løpet av året har bedehuset stedt til hvile flere av våre nære og gode søsken. 



 

 

 Vi er takknemlige for det de var - og gjorde, både for enkeltmennesker og   
 bedehuset som sådan. 

Flere begravelser og minnemøter er avholdt på bedehuset i 2018. 
 
 
10.0     Vennskapsmenighet 
 
Bedehusstyret sendte en hilsen fra bedehuset til vennskapsmenigheten vår i Kiabakari når Lars 
Stensland og familien besøkte dem våren 2018. Vi i bedehusstyret vil oppmuntre dere alle til å være 
med å be for våre brødre og søstre i Tanzania.  
 
 
 
ORIENTERINGER FRA ORGANISASJONER OG LAG I BEDEHUSET 
 
Organisasjonene og lagene i bedehuset har egne årsmøter som behandler deres årsmelding. Vi vil 
likevel oppfordre alle enhetene til å komme med en kort oppsummering av deres aktiviteter på 
årsmøtet. 
 
 
Betel-Bibel-Israelforening 
Arve Magnar informera: Arrangerer møter omtrent 4 gangar kvart år. Info/nyheiter frå Israel og 
tale. 
 
VKU 
Hans Inge informera: 85 ungdommar var på møte sist laurdag. Inngått samarbeid med VBF for å få 
hjelp til styresaker og drift. Dette ser ut til å være veldig godt. 
 
VBF 
Lars informera: Driv eit etterkvart stort og vidt arbeid, viser til eiga Årsmelding for Vea 
Bedehusforsamling 19. mars.  
 
Yngres 
Einar Rasmussen informera: Driv tradisjonelt. Skal på leir til Solgry i februar. Me har fått eit flott 
samarbeid med VKU. Dei siste åra har 7. klassingane blitt invitert til å begynne i VKU. Oppfordra 
til å be for arbeidet. 
 
Misjonsslaget 
Egil Svela informera: Arrangerte 2 samanhengande møteveker denne våren. Har stor tru på å 
arrangere denne type aksjonar. Har også hatt nokre enkeltmøter. 
 
Sundagsskulen 
Gerd Kari Sund informera: Nytt tidspunkt etter VBF oppstart, no er tidspunktet 11:30. Dette 
fungera veldig fint. Driv etter same modell som tidlegare. 
 
Gutalaget 
Oskar Jone Dalseth informera: Gutalaget er «still going strong», omtrent 40 gutar er medlem. Godt 
samhald mellom ledarane. Nokre av gutane syns det er veldig kjekt med dei praktiske oppgåvene 
dei får være med på. Vær med å be for barnearbeidet. 
 
 
 
 
 



 

 

Besøkstenesta 
Svein Erik Lindeflaten informera: I løpet av eit år er det omtrent 30 møter arrangert. Me opplever at 
dette er til velsigning for målgruppa. Oppmodar til å være med, me treng folk. 
 
Damenes formiddagstreff 
Anne Kristine Rosberg informera: Arrangera treff på formiddag. Sist møte var me 25-30stk fordelt 
på fleire av forsamlingane. Ikkje var redd å være med i menighetsarbeidet om me blir eldre. 
 
 
Kommentar frå Egil Svela til Årsmelding: Saknar litt info om dei ulike kora me har på Bedehuset  
(Sunshine, Barnekor, Betel Musikklag og Havgap). 
 
 
 
 
  



 

 

Sak 3  Årsregnskap 
 
Godkjent. 
 
  



 

 

Sak 4  Valg 
 
 
Årsmøtet skal velge 5 faste medlemmer og inntil 3 varamedlemmer 
 
Bedehusstyret har i 2018 bestått av: 
 
Olaf A. Hansen (Formann)   Ikke på valg 
Jan Rosberg (Nestformann)   Ikke på valg 
Olav Andre Hansen (Kasserer)  Tar gjenvalg 
Otto Koch (Sekretær)    Tar gjenvalg 
Odd Jarle Hovden (Styremedlem)  Ikke på valg 
Svein Magne Sjøen (Styremedlem)  Tar gjenvalg 
Lene Kristin Østhus (Styremedlem)  Ikke på valg 
Terje Knarvik (Styremedlem)   Tar gjenvalg 
Randi Skartveit (Styremedlem)  Tar ikke gjenvalg 
Miriam Rosberg (1.varamedlem)  Tar gjenvalg 
 
 
Avstemming skjer ved at det skrives fem navn på stemmeseddelen. 
 
Disse står på valg (i alfabetisk rekkefølge): 
 
Olav Andre Hansen 
Terje Knarvik 
Otto Koch 
Miriam Rosberg 
Svein Magne Sjøen 
 
Det åpnes for benkeforslag til andre kandidater, hvis det er ønskelig. 
 
Ingen benkeforslag.  
Kandidater «klappa» inn til styret.  
 
  



 

 

SAK 5  Tilrettelegging for Vea Bedehusforsamling 
 
Bedehusstyret var, med støtte fra årsmøte, initiativtaker til å sette ned en gruppe som skulle vurdere 
fordeler og ulemper med oppstart av en forsamling på bedehuset. Ut fra dette ble Vea 
Bedehusforsamling (VBF) på eget initiativ stiftet av arbeidsgruppen. Bedehusstyret anser 
oppstarten av VBF som særdeles vellykket. Ut fra engasjementet i VBF sine tjenestegrupper og 
besøkende på VBF sine arrangementer vurderer vi det slik at bedehusets brukere også anser 
oppstarten av VBF som svært vellykket. I dag har VBF møter annenhver søndag i tillegg til andre 
aktiviteter som Connect, Konfirmasjonsundervisning, Bibelgrupper, Hvilepuls, Senkveld, Gladsang 
og ulike temasamlinger. Gjennom VBF sin møtevirksomhet gis bedehusets brukere tilbud om 
nattverd, dåp og konfirmasjon. Bedehusstyret og styret i VBF ønsker at VBF skal forankres sterkere 
i bedehuset enn slik det er i dag.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vea Bedehusforsamling (VBF) ble etablert etter initiativ fra styret og årsmøtet i Vea Bedehus med 
det formål å være en forsamling i Vea Bedehus med regelmessig møtevirksomhet. I dag er VBF 
bedehusets største bruker og har regelmessige møter på søndager i tillegg til andre aktiviteter. VBF 
er en del av den strategiske satsningen i bedehuset og vil derfor bli gitt forutsigbarhet i planlegging 
av møter og andre aktiviteter. 
 
 
Kommentarer: 
 
Spørsmål: Kva vil dette sei i praksis?  
Svar frå styret: Dette er for å formalisere eksisterande ordning, men med dette ønsker vi å forankre 
det i generalforsamling. 
Kommentar frå VBF: Dette er noko me ynskjer for å få forutsigbarhet, ønsker ikkje konkretisere 
vedtaket meir utover dette slik at man varetar fleksibilitet i forhold til arrangementas tidspunkt også 
i framtida. 
 
Enstemmig vedtatt.   



 

 

SAK 6  Bygging av nytt bedehus på Sørbø 
 
Framlagt finansieringsplan enstemmig godkjent. 
 
  



 

 

SAK 7  Orienteringer og samtale 
 
 
Styret orienterte at det vil bli sett på/vurdert ei namneendring i samanheng med nytt hus. 
Samstundes vil det bli sett på ei «innstramming» rundt det som beskriv kven som er eigar av huset 
og kven som har tilgang/stemmerett ved generalforsamling (vårt høgste «råd/organ»). Det vart gitt 
rom for diskusjon og innspel på dette før prosessen. 
 
Litt kommentarar som vart «snappa opp» under samtalen ikring mogleg namneendring: 

- Fleire alternativ, kan det bli ei avstemming? 
- Ikkje tull med dette namnet, det har vore frå huset stod ferdig. 
- Dei fleste seie jo Bedehuset 
- Betel betyr Guds Hus? 
- Er dette naturlig nå? 
- Kva er bakgrunn? 
- Mange (spesielt unge) relatera seg ikkje til Betel, men Vea Bedehus. 
- Korleis kommunisera Betel-namnet med Bygda?? Er det eit namn folk i vår tid har eit 

forhold til, utover eventuelt dei som alt går her? 
- Viktigare med Bedehus enn Betel 

 
Det var stor eining om at det vil vere fornuftig å sjå nærare på statuttendring kva angår eigarskap av 
hus og stemmerett på generalforsamling.  
 
Styret vil jobbe med ein statuttendring. 
Styret vil jobbe med namneendring.  
  
 
 
 
  



 

 

SAK 8  Eventuelt 
 
Det vart kommentert frå salen at det burde vore spurd etter nye styremedlem også utanfor dei som 
alt er i styret.  
  


