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Årsmelding 2012 
 

1 Innledning 
2 Tim 4,2-3 Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, med 

all tålmodighet og iherdig undervisning! For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler 

den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. 

For de vil ha det som klør i øret. 

 

Det vi ønsker for bedehuset vårt er at vi skal forkynne ordet som det står! Vi vil ikke pynte på 
det, eller utelate deler av det! Paulus ble satt i fengsel og alle vennene forlot ham når han 
forkynte ordet på en slik måte. Folket tålte det ikke.  
Måtte bedehuset vårt være et sted der vi ikke er redde for hva verden sier om oss!  
Måtte bedehuset vårt være et sted der vi kan få påfyll slik at vi kan være rede i tide og utide 
når vi er ute i ”verden”! 
Måtte bedehuset vårt være et Bede – hus der vi kan be for og med hverandre. Det er knyttet 
ufattelig store løfter til bønn! 
 
Det er veldig mange unge som kommer til bedehuset vårt hver uke. Det skal vi være 
takknemlige for! Tenk at alle disse unge får sådd inn Ordet. Noe av dette kommer til å falle i 
god jord og vokse opp slik at det kan bære frukt. Noe må kanskje ligge en stund før det spirer. 
Takk til alle så-folkene vi har i forsamlingen vår! Takk også til de så-folkene som har reist ut, 
og til de som reiser her i distriktet og ellers rundt i landet! 

2 Barne- og ungdomsarbeidet 

2.1 Søndagskolen v/Roald Alsaker 
Bedehuset vårt har en stor og aktiv søndagsskole med mange medlemmer. 
Søndagskolen vår var i 2011 den nest største søndagsskolen i hele landet målt opp i 
mot betalende medlemmer. Vi har nok merket en liten nedgang i 2012, men fortsatt er 
det hver søndag 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 har vi fra 5-15 barn fra 5. til 7. klasse. I snitt har antallet i 
høst ligget på rundt 10 barn. På mellomgruppa møter på en vanlig søndag i overkant 
av 25 barn, men på de meste har vi vært over 30 barn. På gruppa for de yngste barna 
kan det være så mange som 50 - 60 barn. Dette betyr at søndagsskolen samler opp i 
mot 100 barn i bedehuskjelleren hver søndag. Hvis en i tillegg tar med de voksne, som 
ligger på mellom 20 og 40stk, så kan en med rette si at en driver ett rikt arbeid. 
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. En del av lederne våre er for tiden i permisjon mens andre har bedt om en 
pause fra arbeidet. I tillegg så “sendte vi” to av våre dyktige ledere ut på 
misjonsmarken. Av den grunn så er vi alltid på “jakt” etter nye voksne som vil være 
med i søndagskolen.  
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 
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søndagsskolen fra voksne som ser at arbeidet er viktig for bygdas barn og unge. I 
tillegg har vi vært så heldige å fått rekruttert 2 hjelpeledere, som vi har kurset, og som 
gjør en fantastisk jobb. 
Jeg vi gjerne i denne årsmeldingen takke en av våre trofaste medarbeidere, som 
gjennom 30 år har stått i arbeid for å gi Jesus til barna på Vea bedehus. Oddrun Vea er 
nå ikke i en “fast rotasjon” på søndagskolen, men er villig til å steppe inn når det 
trengs. Oddrun: tusen, tusen takk for det du har bidratt med!!! Gud vil velsigne deg! 
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. I tillegg så støtter vi Jan og Irene sitt arbeid i Argentina. Kollekten som 
hver søndag blir samlet inn, rundt 20 000,- sendes til deres arbeid i Argentina. 
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 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 22 000 til Solgry og 22 000 til Barnas Misjonsprosjekt. Dette året har vi 
vært 8 ledere, 3 av lederne har vært i permisjon. Det er behov for flere. Ellers synes 
den store gruppa det er litt trangt om plassen. De bruker bønnerommet, kjekt at det er 
nyoppusset :-). 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 og høre om det viktigste: Jesus! 

2.3 Ungdomsforeningen VKU v/Leif Johnny Thorsen 

2.4 Trilletreff v/Åse Brattgjerd 
Vi samles ca 1 gang pr mnd i kjelleren på bedehuset. Vi pleier å være mellom 20 og 
40 med stort og smått. Vi har en sangstund først, og koser oss med lunsj etterpå. Det 
hender vi har en liten utlodning. Dette året har vi hatt 5 samlinger i vår og 4 i høst. Vi 
synes det er en kjekk samling for de aller minste sammen med mor. Det er viktig å ha 
et tilbud til hjemmeværende mødre, hvor barna kan få høre om Jesus fra de er bitte 
små. Helsestasjonen gir tilbudet til nybakte mødre, og vi opplever at det kommer 
mødre som ikke er vant med å gå på bedehuset. 

2.5 Yngres v/Einar Rasmussen 
Yngres er eit tilbod for dei som går i 5 klasse og oppover. På dei vanlige 
Yngresmøtene samlas me i peisestova på bedehuset annankvar sundag kl. 19:00 til ca 
20:00. Her har me alltid ein andakt og song med påfølgjande konkurransar og leker. I 
tillegg har møteaktiviteten dette året bestått av: filmkveld, fotballyngres, fisking på 
moloen, deltatt på kveldsmøte, arrangert hemmeleg møte, sommerkos på Sørbø og 
diverse andre ting. I år har det vore mellom 30 - 45 ungar på møtene. Ein gong i året 
reiser me på leir til Solgry. Dette året som året før var me saman med Yngresklubbane 
frå Langåker og Åkra. Me deltok med 49 deltakarar på leiren! Me er totalt 10 stk. 
ledarar i Yngres. Me er takknemlege som får være ledarar for denne fantastisk 
sprudlande og fine flokken med barn. Takk til alle som sender ungane på 
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Yngresmøtene. 

2.6 Utsyn guttelag v/Oskar Jone Dalseth 
2012 har vært et år med god oppslutning. Vi har ca 40 betalende medlemmer. Før 
sommeren samlet vi på det jevne 15-20 gutter hver mandag. 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.  
Denne høsten har veldig mange av 3. klassingene blitt med. Vi er nå 20-25 gutter 
samlet hver mandag. De to siste årene 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 parallelt 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. Denne høsten er det en god gjeng med 5. klassinger som er med i 
guttelaget. Nesten alle som vår regelmessig med fra før sommeren er med fortsatt. 
Fantastisk kjekt!!! Hver 3. samling legger vi opp til andre gjøremål enn snekring. Da 
har vi for eksempel kosekvelder med filmvisning, vi bruker også Sørbø aktivt når det 
er forhold for det. Første samling etter årsbasaren har vi en minibasar med 
oppmøtepremiering og kosemat m.m. for guttene. 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. Vi har plass til flere på basaren vår. 
Oppmøte har vært litt lavere de siste par årene. Vi håper det er en trend som snur!  
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. En stor takk for den fantastiske innsatsen disse legger ned i 
Guttelaget hvert år. År etter år! 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! 13.oktober 2013 fyller vi 80 år…☺ 

 

3 Sang og musikk 

3.1 Barnerøster v/Synnøve Fredly 
I Vea Barnerøster har vi hatt noen forandringer i år. Pianisten vår Gerd Kari har flyttet 
til Afrika. Anders Langåker har delvis overtatt, delvis bruker vi playback. Vi er 5 
ledere utenom Anders; Karianne Østhus, Randi Austneberg, Kamilla Skår, Roald 
Alsaker (bassist) og Synnøve Vea Fredly. David Alsaker spiller trommer og Marita 
Fredly er hjelpeleder. Vi har øvelse annenhver tirsdag fra kl.17.00-17.45. Vi har i år 
hatt ca.20 øvelser. Det kommer mellom 30-40 barn på øvelsene, vi har over 50 navn 
på listene. Vi opplever at det er mange av de yngste som kommer. Mange foreldre har 
spurt om lov å komme med 3 åringer, og vi ser dette helt klart som et ønske vi må 
tilpasse oss etter. Vi har også mange i koret som ikke er aktive i bedehuset ellers. 
Derfor har vi også tilpasset litt med at vi ikke er for mye ute på sangoppdrag, da dette 
kan oppleves som for mye styr, men at hovedfokuset vårt er at vi synger " Jesus inn i 
hjertene" gjennom sangene vi lærer på øvelsene, samt at det å være sammen på 
bedehuset er kjekt. Vi har i år hatt maks 1 sangoppdrag i mnd. Vi har alltid en kort 
andakt/lesestund(Kari Vinje går igjen) og bønn på øvelsen. Øvelsene kan være travle 
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med høyt lydnivå, vi kan godt være flere ledere. Vi opplever det som et meningsfylt 
arbeid. Nå gleder vi oss VELDIG til julekonsert den 9. desember.  
Takk for forbønn og oppmuntring fra styret og alle andre i bedehuset vårt 

 

3.2 Sunshine v/Dagmar Knutsen 
Sunshine har øvelser annenhver mandag kl. 16.30 til 17.30. Ledere for koret er Anette 
Sjøen og Dagmar Knutsen.  
Antall kormedlemmer er rundt 12, men på øvelsene kommer i gjennomsnitt 8 stykker. 
Det er ikke alltid alle kan komme, så derfor blir det litt varierende antall. Vi kunne 
veldig tenkt oss enda flere medlemmer da dette ville ”løftet” koret på den måten at vi 
ble en sterkere gruppe, der de ikke trengte å være redde for å ta i. I tillegg ønsker vi 
med koret at det skal være et tilbud som mange kan benytte seg av, både jenter og 
gutter fra 5. til 7. klasse. For å få opp antallet, og ønske nye og gamle medlemmer 
velkommen etter sommerferie, henger vi opp en lapp på prix, og sender lapper med 
jentene på skolen. I dag har vi kun jenter i koret, men kunne også tenkt oss og hatt 
gutter med!  
Vi stod lenge uten pianist på øvelsene, men fikk med oss noen som kunne steppe inn 
på syngingene. Denne høsten har vi fått ny pianist, Audhild Wiik, som selv har gått i 
Sunshine. Så det er ekstra gøy når vi har pianist på øvelsene våre! Hun blir også med 
og spiller på synginger. 
Vi har ikke så veldig mange synginger i løpet av et år, kanskje en synging hver 3. 
måned. Det hadde vært veldig gøy og hatt flere, da vi tror det ville vært motiverende 
for koret. 
Ellers koser vi oss på øvelsene der vi synger flere sanger, tar frem mikrofoner, leser 
fra en andaktsbok og har av og til noe godt å spise. Det er en livlig gjeng, og det blir 
mye latter på øvelsene. 
Hilsen Anette og Dagmar   

 

3.3 Lovsangsarbeidet i VKU v/Tørres Vea 

3.4 Ungdomsmusikken v/Elisabeth Eriksson 
Ungdomsmusikken har øvelse hver torsdag kl 17.00. Vi øver 1-1,5 timer pr. gang. 
Oppmøtet i høst har vært ca. 5-10 stk., inkl. bandet på 3-4 stk. Vi ønsker å få flere 
med oss i ungdomsmusikken. Etter nyttår tenker vi å invitere 7. klassinger til å være 
med og håper mange kommer. Hittil i høst har vi sunget 3 ganger og har sagt nei til 
mange forespørsler da vi har vært så få. 

3.5 Gledesbudet v/Gerd Kari Sund 
Gledesbudet ble avsluttet til sommerferien, etter mange fine år. Det jobbes med et 
alternativt kor. 

3.6 Betel Musikklag  
Har hatt en lang pause i år, men har startet opp igjen med ny pianist. 

3.7 Havgap v/Arnt Helge Fidjeland 
Havgap vil i løpet av året ha gjennomført 17 framføringer hvorav 6 av disse 
har vært på Betel Vea. Av fremføringer utenbygds kan nevnes Frelsesarmeen, 
Misjonshuset og Gymnas Aulaen i Kopervik, Ljosheim Sevland, Sang og musikk 
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weekend på Furutangen, IMI kirken Stavanger (NLM regionsmøte), Skjoldastraumen 
Kirke, Bedehuset Skudeneshavn, Betania Haugesund og Betania Langåker. Dessverre 
har vi måttet si NEI til mange forespørsler, det er stort behov for sangkrefter på 
møtene rundt omkring. Vi har hatt 4 - 5 øvelser, trolig skal vi ha en øvelse til før året 
ebber ut. Havgap består av 22 faste medlemmer - disse er veldig trofaste på 
fremføringene. Neste år har vi sagt JA til å delta med sang på "Sanger i sør" i 
Kongeparken 15. juni. Dersom du er MANN og har lyst til å være med i Havgap - ta 
kontakt meg Arnt Helge så kaller han inn til øvelser og når vi skal ut å synge - du er 
hjertelig velkommen til å være med å spre det glade budskap om Jesus Kristus som 
vår frelser. Apg 4,12 For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant 
mennesker, som vi kan bli frelst ved. Det er dette vi vil være med på å formidle. 

 

4 Praktisk arbeid 

4.1 Tekniker gruppa v/Ole Christian Skår 

4.2 Arbeidsgruppe – Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser 
v/Odd Arild Sævik 
Bedehusstyret ønsker at det utarbeides felles retningslinjer for håndtering av seksuelle 
krenkelser for alle foreninger og lag på bedehuset. Styret nedsatte i august en 
arbeidsgruppe som har fått ansvar for dette arbeidet. Arbeidsgruppen består av Siv 
Stensland, Synnøve Vea Fredly og Odd Arild Sævik (leder). Arbeidsgruppen vil ta 
utgangspunkt i retningslinjene som de lutherske organisasjonene allerede har 
utarbeidet. Arbeidsgruppen har som mål å sluttføre sitt arbeid innen året er omme. Når 
styret har behandlet og godkjent retningslinjene, vil det innkalles til informasjonsmøte 
der de nye retningslinjene blir presentert. 
 

4.3 Grautservering v/Inger Marie Nilsen 
Grøtserveringen startet opp i september 2011. Vi har grøtservering hver lørdag, så 
sant det ikke er annet program på bedehuset. Det var en glede å ringe rundt til folk og 
spørre om de ville være med på denne dugnaden, bare positive svar. Bortimot 80 
personer er med på dette arbeidet. Vi håper «grauten» kan være et sted hvor folk i alle 
aldersgrupper samles for sosialt fellesskap på lørdagen. Vi lager graut til 80 personer, 
og det varier hvor mange som kommer. Eventuelt overskudd går til bedehuset og 
Sørbø. Regnskapet for 2012 viser at det er kommet inn 39.838 fra november 2011 til 
oktober 2012.  

4.4 Plenklipparlauget på Sørbø v/Trygve Brekkå 
Plenklipparlauget består av 14 grupper med 3-5 frivillige personer på hver gruppe 
som er med å klippe plenen og annet forefallende arbeid på Sørbø. Den første gruppen 
begynner i uke 18 og den siste er uke 41. Hver gruppe får ansvaret 2 uker hver, og det 
er samme ukenummer hver sommer. F. eks har gruppe 1 uke 18 og uke 32 hvert år. 
Arbeidet består stort sett av å klippe plen og kanter, rydde søppel og gjødsling.                                                                             
Har og tidligere hatt dugnad en lørdag om vinteren der vi har hatt gravemaskin, 
motorsag og fliskutter for å fjerne de største granene. Opp til 20 store trær på en dag. 
Listene for plenklipparlauget og kontaktliste for de som er med ligger på betelvea.no. 
Sommeren 2013 vil det bli laget ei sjekkliste som hver gruppe går gjennom, når det er 
deres uke. Det kunne og vært nyttig å hatt ei gruppe som kunne stelt planter og 
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trimma prydtrær / busker, evt. spadd ned noen blomster om våren. Til nå er det stort 
sett menn som er med, MEN damer er hjertelig velkomne. Så hvis du eller noen du 
kjenner vil være med å bidra, så gi beskjed! 

4.5 Plankomité for Sørbø v/Arne Halvorsen 

4.6 Vaskegruppene v/Olaug Vedøy 

4.7 Betelnytt v /Egil Svela 
Dette året har Betelnytt gått over fra halvformat til A4 format. Dette gir bedre 
redigeringsmuligheter og gjør bladet mer lesevennlig. Janne Hereid Rasmussen tar seg 
nå av layout og har gitt bladet en skikkelig ”ansiktsløfting”. Bladets formål er å 
formidle informasjon om det som skjer på bedehuset og gi lokal misjonsinformasjon. 
Gjennom korte vitnesbyrd og intervju ønsker vi å nå flere med frelsens budskap. 
Bladet kommer ut med 3 nr. i året og distribueres fritt til alle husstander i bygda. I 
redaksjonen: Oskar Jone Dalseth, John Sverre Rosberg, Per Størkersen og Egil Svela. 

 

4.8 Betelvea.no v/Øyvind Sund 
I aktive måneder, august-juni, ligger antall unike besøkende på ca 350. Antall besøk 
pr. mnd ligger på godt over 1000. Det er ca 30-40 innom hver dag. Ser at hyppigheten 
øker veldig når det publiseres nye ting. For de spesielt interesserte, er gjennomsnittlig 
besøkstid ca 2-3 min. Dette er jo veldig bra det! Ellers er det kjekt for oss her ute å 
følge med på hva som skjer der hjemme!  

 

4.9 Facebook v/Janne H. Rasmussen 
Bedehusets facebookside har 185 tilhengere. Aldersgruppen 25 - 44 er best 
representert på siden. Det deles litt nyheter fra hjemmesiden eller legges ut litt 
informasjon. I tillegg publiserer vi bilder fra arrangementer vi har hatt, f.eks. 
søndagsskoletur til Sørbø m.m. Anbefaler folk å like "Vea Bedehus" på facebook :-) 

5 Misjonsorganisasjoner med virksomhet på bedehuset 

5.1 Norsk Gideon Misjon v/Josef Nilsen 
Søndagsmøte 3. juni og 2. desember 
 

5.2 Den Indre Sjømannsmisjon v/Reidar Kvilhaug 
Skjærtorsdag og langfredag, søndagsmøte 2. september, møteuke 12-16 september,  

5.3 Indremisjonsforbundet v/Hallgeir Sjøen 
To møteuker januar/februar med Marit og Irene i samarbeid med bedehuset. 

5.4 Kristen Muslimmisjon v/Jan Rosberg 
Kretsårsmøte 13-15 april, møteuke 3-7 oktober,  
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5.5 Norsk Luthersk Misjonssamband v/Kjell Arne Simonsen 
Møteuke 15-19 februar, Helg 9-11 mars, 1.og 2. påskedag, møtehelg 12-14 oktober, 
messe 2-4 november, førjulsfest 15. desember. 

5.6 Det Norske Misjonsselskap v/Oddrun Vea 
Møtehelg 20-22 januar, søndagsmøte 13. mai,  

5.7 Samemisjonen v/Arve Magnar Abelsen 
Søndagsmøte 22. april, 10. juni, møteuke 18-21 oktober,  

5.8 Tibetmisjonen v/Kjell Arne Simonsen 
Basar 1. juni, søndagsmøte 9. desember. 

5.9 Betel Bibel og Israels Forening v/Per Sverre Bårdsen 
Har hatt møter første tirsdagen i måneden (8 totalt). 

5.10 Andre organisasjoner 
THK stiftelsen hadde et møte 13. mars, Orientmisjonen hadde søndagsmøte 17. juni, 
Kristen Nærradio hadde søndagsmøte 12. august, Barnevakten hadde foredrag 7. 
november,  

 

6 Møtekomiteer/grupperinger innen bedehuset 

6.1 Brødsbrytelse komité v/Per Langåker 
De som er med i brødsbrytelse komiteen er Per Langåker, Jakob Langåker, Jan 
Rosberg, Arve Magnar Abelsen, Magnus Tjoland. Møtene blir holdt den siste 
søndagen i måneden. På samlingene er det gjennomsnittlig 25 deltagere. Det vil bli 
totalt 10 møter i 2012 

6.2 Bønnesamling v/Kjell Arne Simonsen 
Fast bønnemøte hver mandag kl 11, unntatt i sommerferien. 

6.3 Storsamling v/Trond Sund 
Dette er noe som har blitt drevet fast i ca tre år på bedehuset. Vi er 6,stk som styrer 
med disse samlingene. Siste søndag, hver måned, er det storsamling. Samlingen 
starter 18.00 og det er mange meninger om tidspunktet. Det som vi har prøvd, er å 
bruke folk som hører til bedehuset, til sang, forsanger og talere. Vi har mye flinke folk 
som hører til bedehuset, og da synes vi det er stort og flott å kunne lage til en samling, 
der brukerne av Bedehuset Betel, deltar. Oppmøte blir bedre og bedre for hver gang, 
og vi ser stort på dette at hele menigheten samles. Det har blitt servert kake/kjeks, 
kaffe og saft etter hvert møte, og hadde vestibylen vært litt større, slik at vi ikke 
trengte å holde kaffekoppen over skulderhøyde, så kunne vi sikkert servert ribba og 
pinnekjøtt. Det er mange delte meninger om møte på søndagen. Noen vil ha 
formiddagsmøte, noen vil ha kveldsmøte, noen vil at ungene skal delta, noen vil ha ro, 
der ungene kan gå ned i kjelleren. Noen vil ha møte klokken 5, mens andre mener at 
klokken 11, er det perfekte tidspunkt. Mange meninger, og mange svar. Vi ser på 
storsamling som en plass der alle aldersgrupper samles, og det er slik vi ønsker at en 
menighet skal være. 2012 har det vært 6 storsamlinger, og det skal være 1 samling til, 
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den 25.november. Og til slutt, litt oppmuntrende ord. Det kommer mer og mer folk for 
hver gang. :-)  

 

6.4 Unge Voksne v/Helena Davidsen 
Unge Voksne er en litt uformell samling hvor vi møtes en gang i måneden, siste 
fredag hver måned. Vi er gjennomsnittlig 20 stk på samlingene hvor vi har en liten 
andakt og sang, og deretter sosialt samvær. Vi er 6 stk i styret og det er 4 forskjellige 
grupper som deler på å ha det praktiske ansvaret for samlingene. Styret ordner med 
andaktsholder og sangkrefter, så har de forskjellige gruppene ansvar for selve 
samlingen. 

6.5 Damenes føremiddag v/Anita Størkersen 
En tirsdag i måneden i høst og vårsemesteret, samles vi på bedehuset. Mange 
forskjellige damer samles, vi kan være fra 10-35 stk. Vi har andakt, synger litt, hører 
på en fin cd, strikker, drikker kaffe og spiser medbrakt niste. Her er terskelen lav og vi 
føler litt" luksus" å kunne samles på formiddagen på denne måten. Her er alle damer 
som har fri en tirsdag inni mellom, velkommen til å være med. 

6.6 Bedehusforeningen v/Anne Kristine Rosberg 
Siste onsdag i måneden samles ca. 20 kvinner og noen menn til bedehusforening i 
bedehuskjelleren. Med andakt, god kveldsmat, spøting, snekring og god drøs går 
kvelden fort. Også denne høsten har vi hatt bedehusbasar som samlet fullt hus av store 
og små. Vi fikk inn vel. 44.ooo kr. på ca. 3 timer. Har du lyst å bli med oss er du 
velkommen, enten du er ung, eldre, mann eller kåna. 

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 Bibelundervisning v/Otto Koch 
 

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 11 slike samlinger i år. 

7.2 Møter søndag formiddag 
Det eneste møtet vi arrangerer som går uavhengig av ferier. Dette året har 
bedehusstyret arrangert 13 slike møter. Vi har benyttet lokale talere med ulik 
bakgrunn. Det har vært fine møter, og godt besøkt, med folk i alle aldre. Spesielt fint 
har det vært at møtene i sommerferien var så godt besøkt. 
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7.3 Møteuker/møtehelger 
Bedehuset hadde en møteuke med Jørgen Tønnesen og Willy Berntzaa i januar. I 
overgangen januar/februar var Marit og Irene her i to uker. I mars var Per Gunnstein 
Nes her og hadde et møte, men han mistet stemmen og måtte reise hjem igjen. Godt at 
vi har Arnold Bjerkreim som kunne stille opp på kort varsel og ta søndagsmøtet. I 
september hadde vi fellesmøter med Ljosheim, der Nat Rodgers var med som taler. 
Fellesmøtene ble så godt besøkt at de måtte flyttes fra Sevland til Vea. Mange ønsket 
at vi kunne gjenta dette. 

7.4 Sommerfest på Sørbø 
Sommerfesten ble av ulike årsaker flyttet til siste lørdagen i skoleferien (18 august). 
Dette ble full klaff. Mye folk. En levende og fin andakt av Oddrun Vea. Fin sang av 
Lars Bårdsen og Harald Sævik. Folk koste seg med god grillmat og leker for barna. 

7.5 Bedehussang i Åkrahallen 
Felles arrangement i helgen 24.-27. august mellom bedehusene på Åkra, Sevland og 
Vea. Ragnar Ringvoll var med som taler og mange lokale sangere deltok med frisk og 
god sang. 

7.6 Brukersamling 
Mandag 24. september ble kontaktpersoner for alle lag og organisasjoner innbudt til 
en samling for å være med å planlegge møtene for året 2013. I tillegg ble det lagt opp 
til samtaler omkring fellesskapet i forsamlingen, og hvordan vi kan få flere med oss.   
Vi hadde en fin samling og en fin samtale der flere ideer og forslag ble drøftet.  

7.7 Bønn for familiene Stensland og Sund 
20. mai fikk forsamlingen være med å legge utsendingene frem for Herren i bønn. Vi 
vil selvsagt be for dem ellers også, men det var fint å gjøre det på denne måten. 
Minner om at det ligger linker til bloggene deres på betelvea.no. 
Bedehuset takker for alt det fine arbeidet de gjort i forsamlingen her, og er sikker på at 
de vil fortsette å tjene Herren på en utmerket måte også i Afrika! 

7.8 Vår-dugnad på bedehuset 
Foldedøra til litlesalen ble byttet, kopirommet ble ryddet, men i hovedsak var det 
kjelleren som ble prioritert. Bønnerommet er jo blitt veldig flott! 
 

7.9 Begravelse 
Johan Sandhåland døde 12.april etter kort tids sykdom og ble begravet fra bedehuset 
19.april. Mange var møtt fram for å ta avskjed med Johan. Med ham er en av de mest 
trofaste i bedehuset gått bort. 


