Årsmelding fra styret ved Kvinlog Bedehus året 2008
2 Kor. 5:18-21
Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens
tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke stiller
dem til regnskap for deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss.
Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere
på Kristi vegne: La dere forsone med Gud! Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd
for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.
Enda ett år har Kvinlog Bedehus vært benyttet i forsoningens tjeneste. Frelsesbudskapet vi
er betrodd har vært forkynt klart og rent for barn, ungdom og voksne. Dette er ingen
selvfølgelighet i en tid der vranglæren og umoralen vokser i samfunnet. Derfor takker vi
Herren og ber om visdom og nådegaver til å forkynne Hans evangelium. Han vil også la det
ordet som er sådd gi resultater i den rette tid.
Vi er alle utsendinger for Kristus og skal ved Hans styrke, oppmuntring og visdom tjene
hverandre og våre medmennesker. Han er med når vi nå går inn i de ferdiglagte gjerninger
Herren har for den enkelte av oss i 2009.
Ef.1:17-22
Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir
visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så
dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og
hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste
han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og
åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i
denne tid, men også i den kommende.

Styret år 2008 har bestått av Terje Kvinlog (leder), Per Sverre Kvinlaug (nestleder), Stian
Engedal (kasserer) & Odd Terje Helle (sekretær). Det har vært avholdt 8 styremøter og blitt
behandlet 58 saker dette året.

Møteaktiviteten 2008
Som vanlig har mange organisasjoner vært inne med forkynnere også dette året. Det har
vært avholdt møteuker i ukene 9 (IMF), 10 (Kjell Holgård, NLM), 40 (Jørgen Tønnesen, IMF)
og i uke 48 var det planlagt fellesmøter med Oddvar Høgevoll som gikk ut pga sykdom. Det
er alltid godt med disse møteukene som gir den enkelte mulighet for å sette av mye tid til
Guds ord.

Videre har vi hatt flere kveldsmøter med besøk av William Aanesen (2 kvelder), Jonny
Mydland, venner fra Lista og Erling Kongevold. En søndagskveld hadde vi også Gaither kveld.
Den tradisjonelle Palmefesten og Langfredagsmøtet på de kristne merkedagene ved påske
ble også dette året feiret/minnet med et møte. I tilegg dro de som ville på vennebesøk til
nye Gyland bedehus.
Familiemøter/fester
Siden bedehusets hadde 80 års jubileum dette året stelte styret istand en bursdagsfest for
hele familien.
Videre arrangerte man en oppstartsfest etter sommerferien for å markere at høsten var i
gang. Her bidrog Sverre Jakobsen med andakt.
Ett nytt konsept som man kallte ”Storsamling” ble på høsten lansert som den nye
familiesamlingen på Bedehuset. Det ble avholdt to slike samlinger. Kvinesdal Barnekor
deltok på den første og styret hadde mye av opplegget. Den siste tok Søndagsskolen villig
ansvaret for. Her besøkte den nye søndagsskole konsulenten Jorunn Elisabet Lossius oss og
Kvinlog Barnekor sang.
Med den tradisjonelle Julefesten i romjula ble det da avholdt fem fester/møter der hele
familene var tenkt som målgruppe.
Styret har fått gode tilbakemeldinger og ser selv at slike arrangementer er viktige for
forsamlingen. Huset var tilnærmet sprengt på storsamlingene. En satsing på storsamlingene
synes viktig for både å nå ut til nye og pleie egne relasjoner.
Nattverdsmøter/Torsdagsmøter/Bønnemøter
Det har vært mulighet for å delta i Nattverdsmåltid på torsdager 7 ganger dette året.
Vanlige torsdagsmøter ble holdt 5 ganger. Her var det ene møtet en bibeltime med Gunnar
Tregde Pedersen. Han hadde også to andre Bibeltimer en søndag. Dette med Bibeltimer er
noe styret ser som viktig for personlig vekst i kristenlivet og man er glad for at GTP tok
utfordringen.
Videre har det vært 8 bønnemøter dette året.
Barnearbeid
Det har vært et omfattende barnearbeid på Bedehuset også i år. Søndagsskulen startet fra
høsten av med samlinger hver søndag.
Barnekoret har hatt sine øvelser på Bedehuset og flere ganger sunget rundtom i kommunen
vår.
Maks og Between har også hatt sine samlinger dette året.
Ungdomsarbeid
Lørdagscafè er blitt arrangert 5 ganger.
KRIK har hatt 12 samlinger, pluss en overnattingstur til Knaben arrangert i samarbeid med
Kirken og deltatt på/arrangert en fotballturnering i Kvinesdalhallen.

Oppsummering av utvalgte saker angående det åndelige arbeidet ved bedehuset:
Forsamlingsrådet:
Personene som ble valgt inn i Kvinlog Bedehus første forsamlingsråd var; Tom Gallatin,
Tønnes Kvinlaug, Terje Kvinlog & Odd Terje Helle. Med dette ble Forsamlingsrådet utvidet fra
tre til fire personer noe styret på forhånd diskuterte.
Andre forskjellige spørsmål rundt forsamlingsrådet har fulgt styret hele året. Selve navnet
ble foreslått i samarbeid med Forsamlingsrådet om høsten. De praktiske forhold rundt
varighet på verv, sammensetning og vekting av stemmer er blitt beskrevet. Videre er rådets
funksjon blitt diskutert og den gamle ordlyden fra sist årsmøte er fortsatt gjeldende, men
det vil kanskje komme ytterliggere presiseringer senere.
Styret har hatt ett felles styremøte med Forsamlingsrådet i denne prosessen.
Kontaktmøte med Fjotland Sokneråd
Gunnar Tregde Pedersen og Per Øistein Rogstad representerte Fjotland Sokneråd. Et
hovedmål med møtet for styrets del var å bli kjent med vår ”nye” prest. Diskusjonen gikk
både om konkrete utfordringer rundt det kristne arbeidet i vårt sokn og om utfordringene
knyttet til å samarbeide best mulig. Det ble enighet om å utveksle informasjon om våre
aktiviteter/arrangementer. KRIK ble sett på som ett av arbeidene det var naturlig å
samarbeide direkte med da konfirmantene kunne delta der som ledd i konfirmantopplegget.
Til sist siteres avslutningen av referatet fra møtet; ”Det ble samtalt en del om et godt og
ærlig samarbeid - at vi informerer og samtaler i forkant når vi vet vi går litt i hverandres bed.
Dåp på bedehuset ble her nevnt som et eksempel. Et annet eksempel var at vi snakker
positivt og sannferdig om hverandre og støtter opp om hverandres arbeid slik at det også i
fremtiden dannes et eierforhold til både bedehus og kirke.
Vi ønsker å stå sammen for å nå barn, ungdom, unge familier og resten av bygda for Jesus. Et
konstruktivt møte!”
Dåp
Dåp har vært diskutert mange ganger og oppleves som et utfordrende tema av mange
grunner.
Medarbeidermøte
Alle ledere ble forsøkt samlet for inspirasjon og samtale rundt arbeidet man stod i. Styret
ønsker å få til flere av disse fremover.

Oppsummering av utvalgte saker angående det praktiske ved bedehuset:
Dugnad
Om sommeren ble det avviklet dugnad. Innsatsen var stor og innsiden av bedehusets første
etasje er ikke til å kjenne igjen. Møtesalens vegger og tak er malt, persienner og gardiner er
hengt opp. For å komme helt i mål med malearbeidet, idet sommeren gikk mot slutten, leide
vi de rumenske malerne som bodde på klubbhuset i sommer. Utvendig er nye takrenner og
tilhørende pannebord blitt satt opp. Styret er meget fornøyd med resultatet og takker alle
involverte! Spesielt er vi takknemlig for gaven vi fikk fra Låvegospel til dette.

Ny forsikringsavtale:
Det er inngått en ny forsikringsavtale som tilnærmet halverer de årlige utgiftene. Avtalen er
gjort med ”KNIF Trygghet”.
Renovasjon:
Det er inngått en avtale om tømming med kommunen. En container blir satt ned og tømt
hver måned. Utgiftene er 96 kr/mnd. Her skal all søppel fra Bedehuset kastes.
El.anlegget:
Det ble besluttet og gjennomført en ekstern kontroll av anlegget. Rapport foreligger med
påpekte mangler for å ha ett forskriftsmessig anlegg. De enkle utbedringene som ble påpekt
er allerede rettet opp. Det som i hovedsak mangler er jordfeilbryter på kursen for
oppvaskmaskinen, men man ble anbefalt å installere jordfeilbryter på hele anlegget. Dette
tenkes gjort ved installering av eventuell varmepumpe.
Varmepumpe:
Tilbud fra Nils Kloster & Hunsbedt rør er innhentet.
Internettside:
Det er besluttet å satse på en enkelt side for hele arbeidet på Bedehuset. Siden er under
utarbeidelse fortsatt med bistand fra Frode Ågedal & Kjell Andrè Hjelleset. Plassering blir på
servere fra Aeston der teknisk vedlikehold og plassreservering gir en årlig utgift på 1000 kr.
Det foreløpige resultat kan ses på http://kvinlogbedehus.aeston.no/
Data- / lydutstyr
Vurdert innkjøp av ny datamaskin, men mener at det foreløpig ikke er nødvendig. Skjermkort
er nå konfigurert slik at man kan benytte dataskjermen uten å skru på prosjektør. USB- hub
er installert for enklere tilkobling av minnepenner ved behov. Det er nå også mulig å koble til
prosjektøren direkte via kabel fremme ved talerstolen/scenen. Lydkortet vil bli vurdert
skiftet om det ikke kan omkonfigureres og gi bedre lyd. Programmet ”Easyworship” tenkes
innkjøpt for enklere visning av sanger, men det gir også muligheten til å vise de nyeste
power point filene som nå ikke kan leses. Med på kjøpet er også en versjon av databibelen
NB88.
Rengjøring
Også dette året har Bedehuset blitt holdt rent og ryddig. Styret vil med dette takke alle dem
som er med på rengjøringsturnusen! Vi er alle avhengig av dette arbeidet.

