
 

 

 

 

Årsmelding for Åkra Bedehusforsamling 2021 

 
Årsmeldingen er ledelsens rapport til årsmøtet som sier hva som har skjedd i forsamlingen det siste 

året. I tillegg nevner vi aktiviteter for små og store. 

 

Åkra bedehusforsamling er organisert slik: 

 

Torgeir Grindhaug  Valgt for 4 år   Leder 

Ole Martin Nordstrand Valgt for 2 år   Nestleder 

Lars Inge Alvseike  Valgt for 4 år   Kasserer 

Lena Olsen   Valgt for 4 år   Sekretær 

Frøydis Hemnes  Valgt for 2 år 

 

Nils Peter Sævik  Valgt for 2 år   Fast varamann uten stemmerett 

 

 

Åkra Bedehusforsamling ble stiftet 22 april 2021. Tidligere hadde bedehusstyret hele ansvaret med 

å planlegge og gjennomføre all aktivitet for voksne. Vi har nå omorganisert driften og delegert mye 

av ansvar både for voksenarbeid og barn/ungdomsarbeidet til de nye tjenestegruppene. Vårt arbeid 

har derfor i år dreid seg om å legge til rette og tilpasse aktivitet for de forskjellige tjenestegruppene. 

I høst arrangerte vi en samling vi kalte for DNA samling der vi inviterte alle gruppelederne for å få 

hør hvordan lederne i gruppen syntes det gikk og hva som var positivt og hva som var utfordrende. 

 

Her nevnes gruppene og kontaktpersonene: 

 

• Regi    Torgeir Grindhaug 

• Bønn    HildurTeige og Ingrid Sjøen 

• Diakoni   Jan Egil Thormodsæter 

• Husfellesskap   Mangor Kristoffersen og Anne Amdal 

• Lovsang   Øystein Skarding 

• Vertskap   Elisabeth Andersson 

• Aktivitet/arrangement Ann Helen Grindhaug 

• PR    Hanne Underhaug 

• Lyd/teknikk   Roy Olav Olsen 

• Barn/ungdom   Maria Nordstrand 

• Vedlikehold   Hein Kåre Solberg 

• Misjon    Roar Flacke 

 

Hver tjenestegruppe har fått en kort beskrivelse av sine oppgaver, og kontaktpersonen kan knytte til 

seg medarbeidere etter behov. 

 

 

 



 

 

 

Arrangement i bedehusforsamlingens egen regi: 

 

• Søndagsmøter kl 12.00  

• Storsamling, ca en gang i mnd. 

• Møtehelger – 2 om våren og 1 om høsten. 

 

 

Faste aktiviteter blant barn og unge: 

 

• Barnefryd 

• Jente- og guttelag 

• Søndagsskole 

• Yngres 

• Pit Stop 

• Tirsdagsklubben 

• Cafe 3,16 

Søndagsskolen mangler fremdeles ledere for å ha jevn drift.  Men det gleder oss å se hvor mange 

barn som kommer til våre søndagsmøter sammen med mor og far. 

  

 

Faste aktiviteter/møter for voksne: 

 

• Søndagsmøte hver søndag, med nattverd ca en gang i måneden 

• Damenes aften 

• Bønn- og vitnemøte hver tirsdag 

• Besøkstjeneste på Fredheim og Åkra bu- og behandlingsheim 

• Hjemmebesøk 

• Bedehusforeningene – den yngre og den eldre 

• Husfellesskap 

 

Informasjon 

På  bedehuset.net finner du en god oversikt over forsamlingens aktiviteter, tjenestegruppene mm 

mer.  Denne er nylig oppdatert og ser flott ut. Ellers er appen Infoskjermen grei å ha på telefonen. 

 

Tiltak 

I året som gikk ble renoveringen av bedehuset fullført. Hele bygget er etterisolert og ny utvendig 

puss. Alle vindu i 2. og 3. etasje er skiftet. Scenen i storsalen er utvidet. Foaje og ytre gang er malt. 

Korset og Åkra Bedehusforsamlings logo er på plass og godt synlig fra gatenivå. Ledelsen vil rette 

en hjertelig takk til alle frivillige som har stilt opp og vært med på forefallende arbeid under 

renoveringen. 

 

Fordeling av kollekter og fastgivertjenesten 

Fordeling av kollekter og fast givertjeneste mellom IMF, NLM og Normisjon. 

Fast givertjeneste deles med organisasjonene på huset. 

Fordelingen blir som følger: 70% til forsamlingen, 10% til IMF, 10% til NLM og 10% til 

Normisjon. 



 

 

De som har møter, feks Åpne Dører, Indre sjø osv. får kollekten på møtet. 

 

Virksomheten 

Vår visjon er enkel og klar: Sammen med Jesus – ut til mennesker. Dette ønsker vi skal prege 

forkynnelsen og livet vårt på bedehuset og i hverdagen. 

 

Verdiene våre: 

Inkluderende 

Vi ønsker et fellesskap der ulike type mennesker kjenner seg hjemme og er like verdifulle 

Raus 

Romslighet skal prege oss, og vi vil være med og spre godhet i lokalsamfunnet vårt 

Ekte 

Vi verdsetter troverdighet og ærlighet, og vil tale sant om livet slik det er 

Aktuell 

Vi ønsker å være et livsnært felleskap, som når ut til dagens mennesker. 

 

Også i 2021 har Covid-epidemien lagt strenge føringer for vår virksomhet. I perioder avstengt og 

inn i mellom lettelser i regimet med mange tomme seter for å holde avstand. Forsamlingen har takla 

restriksjonene godt, men vi ser fram til lysere tider der vi kan synge av full hals og sammen lytte til 

ordet fra Guds munn. 

 

Ledelsen vil takke alle som på ulike måter er med og bidrar til fellesskapet i Åkra 

Bedehusforsamling. 

 

 

 

Ledelsen i Åkra Bedehusforsamling 

 

 

 

 


