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KVINLOG BEDEHUS 
ÅRSMELDING 2010 

 
 
Styret for 2010 har vært: 
 
Leder:   Terje Kvinlog 
Nestleder:  Per Sverre Kvinlaug 
Medlem:  Sissel Lindefjell 
Medlem/Kasserer: Stian Engedal  
Medlem/Sekretær: Odd Terje Helle 
 
Det har vært holdt 9 styremøter og til sammen er det blitt behandlet 50 saker. 
 
Valgnemda har bestått av: 

- Oddbjørn Stakkeland 
- Tom Arnold Lindefjell 
- Gunnlaug Engedal 

 
Forsamlingsrådet har hatt ett møte med Bønn som tema.  Det er viktig at vi som forsamling 
og enkeltpersoner har et åpent forhold til bønn, og bruker bønnen slik vi finner det 
beskrevet i Bibelen.  Forsamlingsrådet har laget en uttalelse om bønn for syke.  Denne 
uttalelsen finnes på nettsiden til Bedehuset og står på oppslagstavlen i Bedehuset.   
Utdrag fra uttalelsen: 
 
 «Menighetens eldste» trenger ikke nødvendigvis være de i vårt bedehus som er valgt til det, nemlig 
forsamlingsrådet, men vi stiller oss alle villige til å være med og be for syke etter denne forordningen.  
 
 

Forsamlingsrådet har vært: 
- Terje Kvinlog 
- Tom Gallatin 
- Tønnes Kvinlaug 
- Odd Terje Helle 
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Møteaktiviteten 
 
Dette året har det vært 5 møteuker: 

- Uke 11, familiemøte tirsdag og videre fra torsdag til søndag (NLM)  
- Uke 12, Jørgen Tønnessen (IMF) 

Uke 38, Leiv Nesheim (IMF) 

 
Predikant Leiv Nesheim brukte Jonas og Per Øistein til å hjelpe med å fortelle hvordan Jesus holder 
sine ord. Man gir jo ikke sitt barn en stein når det spør om brød!(Storsamlingen i møteuken) 

- Uke 41, Øystein Meling, (NLM) 
- Uke 44, Fellesmøter med Gunnar Hamnøy 

 
Andre møter: 

- Johnny Iversen (IMF) 22-24/1 
- Møte NLM 17/2 
- Langfredagsmøtet 2/4  
- Møte (NLM) 15/4  
- Jorunn og Olav Eikemo (IMF) 22/4 
- Erling Kongevold, Flymisjonen 10/10 
- Sverre Jakobsen, NMS 20/10 
- Johnny Iversen (IMF) 19/11 
- Hanne og Vidar Brautaset (IMF) 3-5/12 
- Julefest 28/12 (SSK)  
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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 6 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. 

 
 
 
 
 
 
Bildet er fra 
Storsamlingen 25. 
april 2010, da det 
var besøk av 
Tonstad 
barnekor, som 
blant annet sang 
sammen med 
Kvinlog barnekor. 

 
 
 
 

 
Bibeltimer: 
Tom Gallatin har tatt ansvar for å ha en del bibeltimer for oss.  Det ble 7 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 2011. 
 
 
”Torsdagsmøter”: 
Dette året har det vært Nattverdsmøte 7 ganger.  I høsthalvåret ble det innledet et 
samarbeid mellom Eiesland og Kvinlog Bedehus om å holde felles Nattverdsmøter.  Dermed 
vil vi prøve å få felles samlinger og besøke hverandre.  
 
 
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: 
 
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! 
 
- 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 
og også samarbeidet med KRIK noen fredager.  
 
Det var fullt rundt bordene da det ble arrangert 
konsertcafé med Ann Kristin Eikeland. 
Initiativtaker i Lørdagscafé, Siv Anita Narvestad, 
var strålende fornøyd med både artisten og 
oppmøtet. Arrangementet fant sted lørdag 30. 
oktober 2010, i samarbeid med Fjotland sokneråd. 

 
Andre møter: 
 
- Styret arrangerte 20. april en medarbeidersamling tiltenkt alle som har sitt arbeid på 

bedehuset. Her ble det rom for samtaler rundt den enkelte aktivitet (bildet til høyre er 
tatt under samlingen i 2009)  
Styret oppfatter dette som en positiv samling og ønsker å arrangere ny samling før 
sommeren. 
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- Styret inviterte sogneprest Gunnar Trægde Pedersen og Marit Homme til kontaktmøte 
den 25. november. Samtalen gikk på hvordan vi skal nå flere i vår bygd med det arbeidet 
vi gjør hver på vår plass.  Det er viktig at vi kjenner til hverandres arbeid og planer 
fremover.  Vi har et ønske om å fortsette med slike møter ved behov og minst en gang i 
året. 
 

- Bedehuset ble i desember brukt som samlingssted under Juleåpent. Da ble det solgt grøt 
til dem som kom innom. Musikkorpset kom inn for å spille da det ble for kaldt ute.  Dette 
arrangementet senker terskelen for mange mht å komme på bedehusets andre ganger. 

 

Dugnad: 

Det ble lørdag 15. mai avholdt dugnad på bedehuset. Oppmøtet kunne nok ha vært bedre, 

men de som kom gjorde en flott jobb. Ikke minst ble nødvendige skiferstein byttet ut. På 

bildet er Odd Terje og Tom i full gang med reparasjonsarbeidet. 

 

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 

-Leder- 

http://kvinlogbedehus.no/

