
KVINLOG BEDEHUS ÅRSMELDING 2009 
 
Terje Kvinlog hadde en innledning først. Denne blir satt inn senere. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                     
 
 
Styret for 2009 har vært: 
 
Leder: Terje Kvinlog 
Nestleder: Per Sverre Kvinlaug 
Medlem: Sissel Lindefjell 
Kasserer: Stian Engedal  
Sekretær: Odd Terje Helle 
 
Det har vært holdt 7 styremøter og 
til sammen er det blitt behandlet 
46 saker. 

Valgnemda har bestått av: 
- Oddbjørn Stakkeland 
- Tom Arnold Lindefjell 
- Gunnlaug Engedal 

 
Forsamlingsrådet har vært  
- Terje Kvinlog 
- Tom Gallatin 
- Tønnes Kvinlaug 
- Odd Terje Helle 

 
 
Møteaktiviteten 
 
Dette året har det vært 5 møteuker: 
- Uke 10, Martha og Edgard Paulsen (IMF) 
- Uke 12, familiemøte tirsdag med Anne Lise Nilsen og videre fra 

torsdag med Oddvar     Høgevold (NLM)  
- Uke 37, Roald Evensen (IMF) 
- Uke 42, Oddvar Høgevold, (NLM) 
- Uke 44, Fellesmøter med Jørgen Tønnesen 

 
Noen enkeltmøter: 
- Sødalstrioen var her søndag 29/3 
- På Langfredagsmøtet 10/4 deltok Anders Lindefjell 
- Erling Kongevold 23/4 (Flymisjonen) 
- Svein Hansen 30/4 (Finnmarksarbeidet, IMF) 
- Julefest 28/12 (SSK)  

De to siste ble holdt som ”torsdagsmøter” 
 
Storsamlinger: 
Satsingen på Storsamlingene har fortsatt også dette året. Samlingene 
fortsetter å bringe sammen alle aldersgrupper og også mange ”utenfor” 
bedehuset er tilstedet. Begge disse aspektene gjør samlingene viktige for 



oss. Det har vært 5 Storsamlinger dette året. Søndagsskolen, en bibelgruppe 
og bedehusstyret er grupperinger som har tatt ansvaret for og satt sitt preg 
på samlingene. Andre vil også bli utfordret til dette.  
 
Torsdagsmøter: 
Dette året har det vært Nattverdsmøte 7 ganger. De andre torsdagene der 
det ikke har vært besøk eller møteuker har Tom Gallatin og Tønnes 
Kvinlaug hatt ansvaret. I tillegg så har man endelig fått på plass en 
planmessig bibelundervisning på Bedehuset. Tom Gallatin har her hele 
ansvaret og har til nå hatt fire bibeltimer (3 i 2009 og 1 i 2010). Vi 
oppfordrer flere til å komme og ønsker at ordningen vil fortsette videre. 
 
Bønnemøter: 
Startet opp igjen for fullt fra årsskiftet av med samlinger første mandagen 
hver måned. Vi fatter nok ikke fullt ut hvor viktig dette er for bedehuset, 
Kvinlog & landet vårt. 
 
Barne & ungdomsarbeidet: 
 
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. 
 
- Søndagsskolen har hatt samlinger de gangene det ikke har vært 

familiegudstjenester i Fjotland kirke og heller ikke de gangene det har 
vært Storsamlinger. Tidspunktet ble endret tilbake fra kl. 10:00 (V09) til 
kl. 11:00 (H09) 

- 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. I tillegg arrangerte de en meget 

vellykket basar som samlet rundt 80 store og små! 
- KRIK Kvinlog har hatt samlinger fredager i oddetallsuker. 
- Lørdagscafè har hatt samlinger noen lørdager og også samarbeidet med 

KRIK noen fredager. Det har ma. vært konserter med både Music Mission 
og Mariel Edvardsen 

 
Andre møter: 
 
- Styret arrangerte 1. april en medarbeidersamling tiltenkt alle som har 

sitt arbeid på bedehuset. Her ble det rom for samtaler rundt den enkelte 



aktivitet. Styret oppfatter dette som en positiv samling og ønsker å 
fortsette med dette initiativet i 2010. 

- Styret inviterte Gunnar Tregde Pedersen og Per Øistein Rogstad til 
kontaktmøte den 29. april. Samtalen gikk lett rundt hvordan vi skal nå 
flere i vår bygd. Flere samtaler vil nok finne sted for å kunne få til den 
beste fordeling av innsats mot forskjellige målgrupper og mot 
forskjellige steder i vårt område. 

- Bedehuset ble i desember brukt som samlingssted under Juleåpent. Da 
ble det solgt grøt til dem som kom innom. Også dette senker terskelen 
for mange mht å komme på bedehusets andre ganger. 

 
 


