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Sak 2  Årsmelding for bedehuset 
 
 Takk 
 
 Svært mange personer har tjeneste på bedehuset. Vi er en stor organisasjon 
 med svært høy aktivitet. Dette krever mye og omfattende innsats. Når alt   
 baseres på frivillig innsats sier det seg selv at dette krever mange villige   
 hjerter.  
 
 Styret vil benytte anledningen og 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 formelt sett av mange ulike organisasjoner, foreninger og lag. 
Hver enkel av disse har sine årsmøter hvor årsmelding legges frem. For enkelthets 
skyld har derfor styret valg å konsentrere sin årsmelding omkring de områdene som 
de selv er ansvarlige for. Styret oppfordrer samtidig til at alle organisasjoner og lag 
benytter nettsiden og andre fora for å gi informasjon fra sine lag og foreninger, slik 
at nyttig informasjon kommer ut. 

 
2.0 Bedehusstyret 
 
2.1 Styrets sammensetning 
 Trond Brattgjerd (Formann), Odd Arild Sævik (Nestformann), Torunn Røksund   
 Jakobsen (Kasserer), Trond Sund (Sekretær), Jan Rosberg, Anne Lindeflaten, Rita 
 Wiik Jakobsen, Lars Johnny Hemnes og Leif Jakobsen. 
 
 Vi er veldig glade for at styret har stått samlet og hatt et svært godt samarbeid. Det 
 har vært rom for å ytre sine meninger og folk har vist gjensidig respekt for   
 hverandre. Dette har medvirket til at styret sitt arbeid har fungert veldig godt i året 
 som ligger bak. 
 
2.2 Styremøter 
 Styret har hatt 10 møter og behandlet 75 saker. I tillegg til ordinære møter var styret 
 på hyttetur hos Lindeflaten si hytte på Stord, hvor det også ble gjennomført besøk til 
 nye Moster bedehus. 
  
2.3 Sentrale underutvalg 
 Styret orienterte på forrige årsmøte om at styret har hatt et genuint ønske om å  
 bruke  mer tid på å arbeide med strategiske spørsmål. Vi ser at å arbeide med   
 organiseringen kan  bidra til at styret får frigjort mer tid til å arbeide med mer   
 overordnede  problemstillinger. I løpet av 2014 har styret høstet erfaringer med   
 Møteutvalg og disse er utelukkende positive. Selv om ansvaret for møtene har vært 
 delegert, så har styret hatt en god og tett dialog med møteutvalget og fått referater 
 fra deres møter. 
 Styret hadde et ønske om å etablere et driftsutvalg. Dette har vi så langt ikke lyktes                                                         
           med. 



 

 

  
2.4 AU 
 Styret nedsatte i 2013 et  Arbeidsutvalg som skulle arbeide med forberedelse av  
 styremøtene. Dette ble evaluert i 2014 og vedtatt videreført. AU har bestått av   
 formann, nestformann og Leif Jakobsen. Vi opplever at ordningen med AU har   
 styrket kvaliteten på saklister og saksforberedelse.  
 
2.5 Møteutvalg 
 I 2014 har møteutvalget hatt sitt første virkeår. Utvalget har bestått av Janne Hereid 
 Rasmussen (leder), Torunn R. Jakobsen, Trond Sund, Odd Arild Sævik og Monica 
 Alsaker. Alle i styret fikk mulighet å være med i utvalget.  
 Møteutvalget har arbeidet målrettet og strategisk med forkynnelse, innhold og form 
 på møtene. I tillegg har det blitt iverksatt tiltak for sang og musikk, møteledelse og                   
 møteverter. 
 
3.0 Styrets egne møter 
 Det har i flere år vært et ønske om å få mer kontinuitet, bedre struktur og    
 planleggingen av bedehuset møter. Som et ledd i dette nedsatte styret et   
 møteutvalg som skulle arbeide målrettet for få dette til. 
 Nytt for 2014 var innføringen av Betel11 og Betel18. Disse møtene har jevnt over 
 vært annenhver uke året i gjennom. I tillegg til Betel-møtene, arrangerte  
 bedehusstyret påskemøter på langfredag og 1.påskedag.  
 
3.1 Betel11 
 Det ble i løpet av 2014 arrangert 11 Betel11-møter. Søndagens tekster har vært  
 tema. Disse møtene har blitt gjennomført mer tradisjonelt i formen, både i valg av 
 talere og i sang- og musikkstil. 
 
3.2 Betel18 
 Det ble i løpet av 2014 arrangert 11 Betel18-møter. Hovedtemaet har vært «Følge 
 Jesus» med ulike undertemaer.  
 
 Evaluering av den nye møtesatsingen 
 Styret har fått gode tilbakemeldinger på satsingen med Betel-møtene. Flere har  
 uttrykk at søndagens bibeltekster har vært nyttig særlig i forhold at mange bruker  
 dette i bibelgrupper og foreninger. Særlig gis det positive tilbakemeldinger på at  
 disse møtene holder en god kvalitet og er forutsigbare i form. 
 

Gjennom året har vi sett økende oppmøte på Betel18. Styret skulle gjerne sett at 
flere eldre deltok på disse møtene, men gleder seg samtidig over at mange mer 
perifere har funnet sin plass disse møtene. Oppmøtet har vært varierende, men 
stort sett veldig bra. Når vi ser tilbake på året som ligger bak er kanskje Betel18 det 
møtet som når flest av de unge og barnefamilier. 

 
3.3 Møteuker/helger 
 Styret arrangerte en møteuke med Johan Halsne som i utgangspunktet skulle være 
 5.-9.mars. Møtene fortsatte og varte i alt 3 uker. 
  Vi opplevde uvanlig stor oppslutning om disse møtene, med folk fra alle aldre, også 
 i ukedagene. Møtene hadde god sang og musikk og tydelig og forkynnelse. 
 Vi ser tilbake på disse ukene med glede og vil særlig ta med oss opplevelsen det  
 var å se det store engasjementet for disse møtene både blant unge og eldre. 



 

 

 Disse ukene var oppmuntrende og viser oss at det faktisk er mulig å samle alle  
 generasjoner - og at Gud fortsatt virker i blant oss. 
 
4.0 Faste møter og arrangement 
 
4.1 Bønn- og vitnemøter 
 Styret har tidligere fordelt ansvaret for disse møtene seg i mellom. I løpet av året  
 ble dette delegert til en gruppe utenfor styret. Dette har vært en stor avlastning for 
 styret. Det har blitt arrangert 11 bønn- og vitnemøter i løpet av året. Hovedsakelig  
           på våren. 
 
4.2 Bedehusforening 
 Bedehusforeningen har hatt 9 samlinger i løpet av året. 
           Bedehusforeningen vil fortsatt være fast siste onsdag i måneden i 2015. 
 
4.3 Bibelundervisning 
 Bibelundervisningen blir planlagt og gjennomført av en gruppe bestående av Anne 
 Lindeflaten, Per Sverre Bårdsen, Otto Koch og Trygve Brekkå (1.halvår). I 2014 ble 
 det gjennomført 8 samlinger med varierte tema og ulike talere. 
 Komiteen konstaterer at oppmøtet har vært svært varierende og vil gjerne ha   
 tilbakemeldinger på hva som kan gjøres for å øke oppmøtet og interessen. 
 
5.0 Bygg og vedlikehold 
 Bedehuset er gammelt og krever mye vedlikehold. Styret må ta tak i en del   
 løpende vedlikehold. Det som har plaget oss mest dette året, har vært 
 problemer med lukt. Dette har det vært krevende å få lokalisere, men sammen med 
 rørlegger fant vi en feil i et brutt avløpsrør i kjelleren og det er reparert. Etter at  
 dette ble ordnet, viste det seg imidlertid at lukten kan ha flere årsaker og det ble  

konstatert lukt via trekk gjennom peisen. Dette skal også nå være i orden. Det har 
vært noen større innkjøp og enkeltinvesteringer knyttet til vedlikehold. 

 
 
 Sørbø 
 Vi har et flott anlegg på Sørbø, men dette krever også sitt mht. vedlikehold osv.  
 Boligen har frem til november 2014 vært utleid, men står nå tom. Styret har  
 foreløpig valgt og ikke på nytt leie ut. Årsaken er først og fremst at det vil  
 kreve en forholdsvis stor oppgradering for å få satt boligen i «god nok» stand til 
 utleieformål, samt at dette igjen vil begrense vår egen bruk av eiendommen.  
 
 Hagevedlikehold og plenklipping har gjennom våren og sommeren fungert godt, og  
 det er totalt ca. 55 personer som har vært med på dette. Takk til alle!  
 
 Dugnader 
 Det ble gjennomført vårdugnad 06. – 10. mai og vaskedugnad 23.-25 oktober. 
 På vårdugnaden ble det gjort en rekke vedlikeholdsoppgaver både på Bedehuset 
 og Sørbø. I tillegg ble det montert glassrekkverk på galleriet og ordning av  
 sanitærforhold i kjelleren, samt laget ny scene og ordnet dreneringsgrøft ved  
 minnelund på Sørbø. 
 
 Ved vaskedugnaden ble det gjort en grundig nedvasking av hele huset, i tillegg til at  
 gulvene ble bonet ved hjelp av et vaskebyrå. 
 



 

 

 Felles for begge dugnadene var sviktende oppmøte. Informasjon om dugnader ble  
 publisert på en rekke måter og dette er ganske sikkert ikke grunn til at så få   
 møtte. Styret har full forståelse for at de fleste har det travelt, men samtidig må vi ta  
 innover oss og erkjenne at vi er avhengige av villige dugnadsfolk, for å kunne drive  
 bedehuset. 
 
6.0 Andre arrangement 
 
 Styret arrangerte følgende arrangementer alene eller i samarbeid med andre   
 organisasjoner: 
 - Sommerfest på Sørbø sammen med Søndagsskolen 
 - 17.mai fest 
 - Bedehussang i Åkrahallen, sammen med de andre bedehusene 
 - HalloVenn 31.oktober, sammen med de andre menighetene 
 - Brukersamling 
 
7.0 Informasjonskanaler 
 Bedehuset gir informasjon internt og eksternt gjennom Betel-Nytt, facebook,  
           avisannonser og nettsiden. 
 
7.1 Betel-Nytt 

Betel-nytt kommer fortsatt ut med 3 nr i året og distribueres fritt til alle husstander i 
bygda. Formålet er å formidle informasjon fra bedehuset, som supplement til 
nettsida vår og facebook. Vi vektlegger åndelig profil med vitnesbyrd og lokalt 
reportasjestoff, ved siden av informasjon om det som skjer på bedehuset. I 
redaksjonen har Ingrid Rosberg overtatt etter Egil Svela, som i tillegg består av 
Oskar Jone Dalseth, Janne Hereid Rasmussen, Per Størkersen. Vi ønsker på en 
spesiell måte å takke Egil for innsatsen gjennom 25 år. 

 
7.2 Facebook 
 Bedehuset har en aktiv Facebookgruppe med over 333 «likere». 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 
 Vi publiserer møter og nyheten på nettsiden vår. Jan Rosberg har hatt ansvaret for 
 den tekniske publiseringen av saker. 
 
8.0 Andre grupper underlagt bedehuset 
 - Besøkstjenesten 

- Teknisk gruppe (lyd/bilde) 
 - 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.  



 

 

 
Sak 3  Årsregnskap 
 
 
Innstilling: Årsmøtet godkjenner fremlagte årsregnskap uten merknader. 
 
 
 

 
 

 
  



 

 

 

  



 

 

 
 
 
 

 
  



 

 

 
Sak 4  Enkel språkendring av statutter 
 
Det formelt riktige navnet på bygda vår er Veavågen. Denne saken ble blant annet blitt 
politisk behandlet i formannskapet 25.11.2013, hvor det ble gjort følgende vedtak: 
 Karmøy formannskap tar til etterretning at riktig skrivemåte er Veavågen. 
 Karmøy formannskap henstiller Posten om å rette skrivemåten for     
 postnummer 4276 til Veavågen og Statens Vegvesen til å benytte riktig    
 skrivemåte på skilter. 
 Formannskapet ber rådmannen sørge for at riktig skrivemåte for Veavågen  
 innarbeides i kommunens egne planer, kart, kretser og navn mv. 

Rådmannen kan gjøre unntak der det likevel er særskilte grunner til å beholde 
skrivemåten Vedavågen. 

 
 
På bakgrunn i dette fremme styret forslag om språkendring i statuttene. Styret foreslår at 
det voteres samlet for de to forslagene.: 
 
 
1) 
Årsmøtet stadfester at foreslåtte språkendring er av en slik karakter at den ikke 
krever 2.gangsbehandling. Behandling av saken anses som en realitetsbehandling. 
 
2) 
Årsmøtet vedtar å endre skrivemåten i gjeldende statutter og øvrige formelle 
dokumenter til å være i henhold til gjeldende formelt korrekte skrivemåte. 
Skrivemåten Veavågen skal derfor gjøres gjeldende fra nå av. 
 
 
  



 

 

 
 
 
Sak 5  Valg 
 
Årsmøtet skal velge 5 faste medlemmer og inntil 3 varamedlemmer 
 
 
Bedehusstyret har i 2014 bestått av: 
 
Trond Brattgjerd   Formann (AU) Ikke på valg 
Odd Arild Sævik   Nestformann (AU) Tar ikke gjenvalg 
Leif Jakobsen   Styrmedlem (AU) Tar ikke gjenvalg 
Torunn Røksund Jakobsen Kasserer  Tar ikke gjenvalg 
Trond Sund    Sekretær  Tar ikke gjenvalg 
Anne Lindeflaten   Styremedlem  Ikke på valg 
Rite Wiik Jakobsen   Styremedlem  Ikke på valg 
Lars Johnny Hemnes  Styremedlem  Tar ikke gjenvalg 
Jan Rosberg    Styremedlem  Ikke på valg 
 
 
 
Avstemming skjer ved at det skrives fem navn på stemmeseddelen. 


