Årsmelding for Zoar − Åkrehamn bedehus 2018

Innledning
Årsmeldingen summerer opp den virksomheten som hører inn under styret sitt ansvarsområde, som i
hovedsak er møtevirksomhet og drift av huset. I tillegg trekker vi frem alle aktiviteter for små og
store, slik at vi kan se alt i en helhetlig-sammenheng.

Bedehusets styre
Bedehusstyret for 2018 konstituerte seg 28. februar og fikk med dette følgende sammensetning:
Formann:

Torgeir Grindhaug

Nestformann:

Åse Lund

Sekretær:

Lars Inge Alvseike

Kasserer:

David Sjøen*

Styremedlemmer:
Kjetil Eliassen
Øystein Sjøen
Ingrid Sjøen
Karl Johan Kristoffersen
Martine Skarding
Hein Kåre Solberg
*Hein Kåre kom inn i styret etter konstituering.

Styremøter
Styret har hatt10 styremøter og tatt opp 82 saker dette året.

Arrangementer i bedehusets egen regi
Foruten den ordinære virksomheten styret har ansvar for, er følgende blitt arrangert:













16 «vanlige» søndagsmøter
Møtehelger: David A Sjøen i januar, Rune Ludviksen i mars, Hanne og Vidar Brautasett i april,
Rett kurs med Aud Karin og Ragnar Ringvoll i september og Johan Halsne i november.
Eldrefesten i mars
Påskemøter med Einar Sjøen i april
17. mai-fest
Forsamlingstur sammen med søndagsskolen til Stemnestaden 27.mai
Medarrangør av Bedehussang i august
Fellesmøter i kirken
Stosamlinger
Barne og Familiehelg
Adventssamlinger i desember
Julemøte

Faste aktiviteter blant barn og unge:








Barnefryd
Café 3:16
Pit Stop
Jente- og guttelaget
Søndagsskolen
Yngres
Tirsdagsklubben

Vi er velsignet med et rikt og mangfoldig arbeid hvor mange er engasjert. Søndagsskolen har
fremdeles ledermangel. De har klart seg dette året også, men dette går ikke i lengden. Vi må finne
noen som er villig til å gå inn som ledere i søndagsskolen. Styret ser det som en viktig oppgave å
opprettholde dette mangfoldet av aktiviteter og oppfordrer alle som har mulighet til å stille seg
disponibel der det er behov. Konsekvensen må bli at noen av aktivitetene blant barn og unge må
legges ned om vi ikke får nye ledere.
Faste aktiviteter og møter blant voksne:








Søndagsmøter(nattverdmøte en gang i måneden)
Møtehelger
Damenes aften
Bønne- og vitnemøter på tirsdager
Besøkstjeneste på Fredheim og Åkra bu- og behandlingsheim
Bedehusforeningene (den yngre og den eldre)
Åpent Kristent Fellesskap
Bibelguppe på formiddag i peisestuen

I tillegg til dette har de ansvarlige gjort en god jobb med både bedehusblad og nettsider.

Utenom styret har følgende organisasjoner hatt møtevirksomhet på bedehuset:






Misjonssambandet
Kristen Muslimmisjon
Orientmisjon
IMF Indremisjonsforbundet

I tillegg har vi hatt besøk av andre foreninger og enkeltpersoner som har hatt samlinger på
bedehuset.

Fra året som gikk
Tiltak
1. Søndagsmøtet: Styret har hatt fokus på å arrangere søndagsmøter for hele familien.
Strukturen på møtene er endret som igjen har ført til økt besøk.
2. Samtalemøter: Det har blitt avholdt ett Livet på Bedehuset, som planlagt. Dette er til god
hjelp for styret.

Pianist, musikk, forsangere.
Gjertrud Lende begynte som pianist i 20% stilling fra 1 august dette året. Vi var også så heldige og
fikk med Samuel Skjølberg som gitarist. Gjertrud og Samuel har påtatt seg musikkansvar for alle
søndagsmøtene samt en møtehelg pr mnd. De har også ansvar for lovsangsteamet som deltar på alle
møtene som blir arrangert.
Det er blitt utarbeidet en sangbank som blir bruk på alle møtene. Dette for at vi skal lære nye sanger
men samtidig ta vare på noe av det gamle.

Møtevirksomhet
De siste årene har bedehusstyret fått ansvaret for en stadig større del av møtevirksomheten på
bedehuset, hovedsakelig grunnet lavere møteaktivitet blant misjonsorganisasjonene. Styret vurderer
det slik at det nå er tiden inne for å stifte forsamling for å få mer struktur på det åndelige arbeidet.
Ellers har det vært godt oppmøte, med til sammen flere hundre barn, unge og voksne som deltar i
aktivitetene.
Ønsker å spesielt å nevne Storsamlinger og Adventssamlinger i hele desember. Dette har medført økt
aktivitet og at mange nye ansikter
Det er svært gledelig at alle generasjoner samles om det som skjer på bedehuset. Målet er jo at barn,
unge og voksne skal bli kjent med det kristne budskapet og ledes inn i ett personlig forhold til Jesus
Kristus.
Styret vil til slutt TAKKE alle som på ulike måter er med og bidrar til fellesskapet på Åkrehamn
bedehus.
Bedehusstyret 2018

