KVINLOG BEDEHUS
ÅRSMELDING 2014
Styret for 2014 har vore:
Leiar:
Nestleiar:
Medlem/sekretær:
Medlem/Kasserer:
Medlem:
1. Varamann:
2. Varamann:

Valgnemda har vore:
- Per Øistein Rogstad
- Mailis Gallatin
- Sissel Lindefjell

Terje Kvinlog
Per Sverre Kvinlaug
Odd Terje Helle
Stian Engedal
Tom Gallatin
Tønnes T. Kvinlaug
Siv Anita Narvestad

Revisor har vore:
- Tor Alsvik
Forsamlingsrådet har vore:
- Terje Kvinlog
- Tom Gallatin
- Tønnes Kvinlaug
- Odd Terje Helle

Det har vært avholdt 5 styremøter der 28 saker er blitt behandlet.
Forsamlingsrådet har ikke hatt egne møter i 2011, men medlemmene er aktive i
bedehusarbeidet. Rådsmedlemmene kjenner sin funksjon og denne ivaretas gjennom hele året.
Ombygging av bedehuset
Det har vært et spennende år der åpningsfesten den 2. februar markerte at man i stor grad
var ferdig med ombyggingen av bedehuset og begynte å bruke de nye mulighetene man nå
hadde fått. Gjennom året har man så ferdigstilt det meste av de tiltakene som utbyggingen
skulle inkludere eller har muliggjort.
- Inngangspartiet er ferdigstilt
- Nybygg er malt utvendig
- Teleslynge er etablert i hovedsalens høyre side
- Monitorer på hver side av scenen
- Projektor og skjerm er montert i matsalen
- Lyssetting av kors
- Listing og maling av loftstue
Alt dette er gjennomført mens aktivitetene har pågått som vanlig på bedehuset. Takk for
fleksibiliteten og forståelsen man her periodevis har måttet utvise. En stor takk rettes også
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til alle som har vært med på disse smådugnadene! Listen over gjenstående arbeid er nå ikke
lang, men vil bli tatt fortløpende fremover.
Styret håper at alle sitter med gode erfaringer når det gjelder å benytte de nye mulighetene
man nå har fått og håper det inspirerer den enkelte i deres arbeid her.
Møteaktiviteten
Det har vært stor aktivitet på bedehuset også i 2014. Trofaste medarbeidere har igjen sørget
for at bedehuset samlet sett gir et bredt tilbud til bygden vår.
Faste aktiviteter rettet direkte mot barn og ungdom har opplistet vært:
- Søndagsskolen har hatt sine faste samlinger de søndagene det ikke er familiegudstjeneste i
kirken eller storsamling på bedehuset.
- Barnekoret har hatt øvelser og deltatt på flere enkeltmøter og storsamlinger.
- MAKS har hatt sine samlinger om tirsdagene.
- Between har hatt samlinger og også avholdt sin «Between-basar».
- 8-UP har hatt samlinger i hjemmene og på bedehuset
- KRIK har hatt samlinger i gymsal og avsluttet på bedehuset
- Lørdagscafè har arrangert samling sammen med 8-UP
Det faste tilbudet for voksne har vært:
- Bønnemøter en gang i måneden
- Bibeltimer ca. en gang i måneden
- Nattverdsmøte en gang i måneden der man veksler med Eiesland bedehus
En ny aktivitet er også kommet til. Konseptet «Tett på» har hatt to møter og oppslutningen
har vært stor og tilbakemeldingene gode.
Høsten startet med «bedehusbasar». Her legges det ned mye arbeid og mange deltar i
planlegging og gjennomføring. Det ble også i år en fantastisk god start på høsten og
nærmere 48 000,- kom inn til bedehuset. Det har vært en storsamling dette året, denne tok
søndagsskolen ansvaret for. I forbindelse med åpningen av parken på Kvinlog ble styret
kontaktet og utfordret på om man ville ha noe tilbud denne dagen. Enkeltpersoner ble da
utfordret av styret og et juleverksted ble avholdt. Tilbakemeldingene var gode og bedehuset
ble besøkt av mange denne dagen. Kan hende blir dette en årlig tilstelning.
Gjennom året har det vært møteveker og enkeltmøter der man har hatt besøk av flere taleog sangkrefter. Organisasjonene har hatt ansvaret for flere av disse og møtene har vært
innholdsrike, med god forkynnelse og flott sang.
Den 28. desember var det endelig duket for Juletrefest i det nye bedehuset. Denne tok styret
ansvaret for. Dette ble en fin samling med mat og juletregang. Det var en god avslutning på
året.
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Bedehusstyret vil til slutt takke organisasjonene som sender ut tale/-sangkrefter til vårt
bedehus. Vi vil også takke de ulike gruppene av trofaste frivillige som også i år har lagt ned
en imponerende innsats. Tusen takk til alle medarbeidere!
En spesiell takk til alle som hjelper til med vaskingen av bedehuset. Denne oppgaven er ikke
blitt mindre, men kanskje viktigere med nytt bedehus.
For styret
Odd Terje Helle
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