KVINLOG BEDEHUS
ÅRSMELDING 2011
Styret for 2011 har vært:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem/Kasserer:
Medlem/Sekretær:
1. Varamann:
2. Varamann:

Terje Kvinlog
Per Sverre Kvinlaug
Sissel Lindefjell
Stian Engedal
Odd Terje Helle
Tom Gallatin
Siv Anita K. Narvestad

Det har vært holdt 5 styremøter og til sammen er det blitt behandlet 30 saker.
Valgnemda har bestått av:
- Oddbjørn Stakkeland
- Per Øistein Rogstad
- Gunnlaug Engedal
Forsamlingsrådet har ikke hatt egne møter i 2011, men medlemmene er aktive i
bedehusarbeidet. Rådsmedlemmene kjenner sin funksjon og denne ivaretas gjennom hele
året.
Styret har samtala om at bedehusstyret og forsamlingsrådet skal ha møter sammen når
aktivitetskalenderen for vår - og høstsemesteret legges. I tillegg ønsker bedehusstyret at det
legges opp til et felles møte i etterkant av hvert årsmøte.
Forsamlingsrådet har vært:
- Terje Kvinlog
- Tom Gallatin
- Tønnes Kvinlaug
- Odd Terje Helle
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Møteaktiviteten
Dette året har det vært 3 møteuker:
- Uke 11, familiemøte tirsdag og videre fra torsdag til søndag (NLM)
- Uke 42, NLM
- Uke 44, Fellesmøter (Arne Arnesen og Anne Rita Nilsen)
Andre møter:
- Muslimmisjonen 15. februar
- IMF, Arne Arnesen, 4.-6. mars
- NLM, Langfredagsmøtet 22. april
- Evangelisten, Steinar Handeland, 26.-28. august
- NLM, Kvinnemøte, 6. september
- IMF, Anne Rita Nilsen 15. september
- Norges Samemisjon, Odd Eivind Høyvik, 21.-22. september
- Flymisjonen, Erling Kongevoll, 24. november
- Julefest 28/12 (SSK)

Storsamlinger:
Av ulike årsaker ble det holdt noen færre storsamlinger i 2011. De fleste søndagene var det
likevel møteaktiviteter/arrangement i Fjotland. Samlingene fortsetter å bringe sammen alle
aldersgrupper og også mange ”utenfor” bedehuset er tilstede. Begge disse aspektene gjør
samlingene viktige for oss. Det har vært 4 Storsamlinger dette året. Bedehusstyret og andre
som har hatt møter i helger har tatt ansvaret for og satt sitt preg på samlingene. Andre vil
også bli utfordret til dette.

Bibeltimer:
Tom Gallatin har tatt ansvar for å ha en del
bibeltimer for oss. Det ble 8 samlinger i år. Tom
har tatt utgangspunkt i 1. Mosebok og
Johannesevangeliet, med en avdeling i hver bok
med en pause i melom. Det har vært interessant
og lørerikt å følge disse timene. Oppfordringen
går til alle om å ta del i disse bibeltimene som
fortsetter i 2012.

”Torsdagsmøter”:
1 2011 var det Nattverdsmøte 8 ganger. I høsthalvåret 2010 ble det innledet et samarbeid
mellom Eiesland og Kvinlog Bedehus om å holde felles Nattverdsmøter. Dette fortsatte i
2011 og fortsetter i 2012.
Bønnemøter:
Det inviteres som regel til bønnemøte første mandagen hver måned. Vi fatter nok ikke fullt
ut hvor viktig dette er for bedehuset, Kvinlog & landet vårt.
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Barne & ungdomsarbeidet:
-

Søndagsskolen har hatt samlinger de gangene det ikke har vært familiegudstjenester
i Fjotland kirke og heller ikke de gangene det har vært Storsamlinger.
Barne og Minikor har øvd på Bedehuset flere tirsdager. I tillegg så har de deltatt på
Storsamlinger, Gudstenester og andre møter.
Maks har hatt samlinger tirsdager
Between har hatt samlinger tirsdager.
KRIK Kvinlog har hatt samlinger fredager i oddetallsuker.
Lørdagscafè har hatt samlinger noen lørdager
I 2011 samarbeidet bedehuset og kyrkja om Alpha-kurs for konfirmanter. 4 ganger har
konfirmantene vært på kurs på bedehuset. Dette har vært et positivt tiltak og vi tror
ungdommene har fått bedre kunnskap om troen.

Andre møter:
-

Sang- og musikkmøte, søndag 13. februar. Flere deltok, blant annet var det ungdomskorreunion (bildet)

Bjørn Olav Thune (t.v) og Tom Gallatin spilte duett sammen med Oddbjørn Stakkeland
(piano). De slo an tonen for sang- og musikkmøtet i ettermiddag.
De spilte stykket Cousins (søskenbarn) som et preludium. På programmet stod også sang
av Per Sverre Kvinlaug, som for anledningen fikk hjelp av Torbjørn "Tibben" Mygland
med andrestemme. Countrygospelsangen "På toppen av fjellet" var den første. "Gamle"
medlemmer fra ungdomskoret koret på den andre sangen, Agnus Dei. Dette er en sang
som også ungdomskoret brukte mye i sin tid.
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Bjørn Olav Thune spilte, sang og delte noen ord i
forbindelse med musikken.
"Kvinlogsjentene" sang tre sanger, før
ungdomskoret (reunion) sang 4 sanger som
de hadde på repertoaret i sin "glanstid".
Møtet ble avsluttet med kaffimat.

-

Gaither-kveld (Johnny Cash) søndag 17. april (Palmesøndag).
Styret arrangerte 28. april medarbeidersamling for alle som har sitt arbeid på bedehuset.
Espen Gya orienterte om Trosopplæringsplanen og det ble her luftet tanker om
Ungdomsalpha. Dette ble startet opp på høsten. I tillegg samtalet vi om arbeidet.
Styret oppfatter dette som en positiv samling og ønsker å arrangere ny samling før
sommeren.

Oppstartsfest på bedehuset, søndag 14. august
kl.13.00. Anne Rita Nilsen fra IMF (og hennes
mann) deltok. De forskjellige ”arbeidslagene”
presenterte sine planer for høsten.

-

Gaither-kveld søndag 18. september (gospel på dvd)

Bedehusstyret ønsker og takke organisasjonene som sender ut tale/-sangkrefter til vårt bedehus.

De ulike gruppene av trofaste frivillige har også i år lagt ned en imponerende innsats. Det er
et høyt aktivitetstilbud for både barn og ungdommer. Tusen takk til alle medarbeidere!
Vi ønsker også å rette en spesiell takk til alle som hjelper til med vaskingen av bedehuset.

På websiden vår kan forsamlingen og andre lese nyheter, laste ned aktivitetsplaner gjennom
hele året. http://kvinlogbedehus.no/

For styret i Kvinlog bedehus
Terje Kvinlog
-Leder4

