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Velkommen til Årsmøte 

Saron, 13. Mars 2019 

 

Program: 

• Velkommen 

• Årsmøte 
 Valg av møteleder, referent og 2 til å signere protokoll 
 Årsmelding fra styret 
 Regnskap for Bedehuskirken 2018 

 Budsjett for Bedehuskirken 2019 

 Årsrapport fra ImF Brass 

 Årsrapport for G4 
 Årsrapport for GN ungdomsarbeidet 

 Årsrapport fra stab, huskirker og gudstjenester 

 Godkjenning av statutt 9 

 Valg av nye styremedlemmer 

 Eventuelt 
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Bedehuskirken 

Vi ser tilbake på 2018 som et bra år med mange kjekke opplevelser i Bedehuskirken. Den 
daglige ledelsen har fungert godt, på tross av flere omveltninger i staben. 

Lederteamet har jobbet mye med Scenario 2021 med tilhørende spørreundersøkelse til 
medlemmene våre. Det har vært et spennende år, og vi opplever at menigheten er i vekst og 
utvikling på flere områder. Det er gjort noen beslutninger i 2018 for to annsettelser med 
tiltredelse for 1.1.2019 med referanse i Senario 2021. 

Mange medlemmer bidrar på ulike måter i fellesskapet. Styret vil rette en stor takk til hver 
enkelt! Det er overveldende å se innsatsen som blir lagt ned. Vi er avhengige av at 
mennesker engasjerer seg frivillig for at arbeidet skal fungere. Det største er å se at 
mennesker vokser i tillit til Gud og blir disipler. Vi står i en flott tradisjon som vi ønsker å 
videreføre i nye tider.  

 

Økonomi 
Fast givertjeneste med skattefradrag (FGS) er den bærende inntektskilden i Bedehuskirken. 
Vi er avhengig av stabilitet i givertjenesten for å ha en forutsigbar drift.  

Regnskapet for 2018 viser et positivt overskudd på NOK 88 885. FGS har vert stabil men 
totalt 99 490 lavere en budsjett. Høyere tilskudd og driftsinntekter en budsjettert gir det 
positive overskuddet. 

Lederteamet jobber kontinuerlig med informasjon og oppfordring til å bidra med fast 
givertjeneste. Det er planlagt en offensive ovenfor medlemmene våre i Januar 2019. 

Bedehuskirken skal være en raus menighet også når det gjelder økonomi. Også i år er all 
kollekt 386 404,- blitt gitt til eksterne prosjekter. I tillegg ble tienden på totalt 202.696,-  i år 
gitt til 7 ulike organisasjoner. 

Styret vil takke for alle økonomiske bidrag til Bedehuskirken!  

Takk også til revisoren vår Tommy Espen Undheim. Revisorrapporten følger regnskapet.  
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Lederteamet 

For organisering og ansvarfordeling i Lederteamet, vennligst se vedlegg 1. 

Lederteamet har hatt totalt 5 samlinger i 2018, inkludert en weekend/bønnesamling.  

Saker som har vært oppe til diskusjon er: 

• Godkjenning av ledelsesdokumentet  
• Oppstart Scenario 2021 

• Utarbeidelse av veien videre for Bedehuskirken frem mot 2021 
• Lar vi Gud ryste? 

• Tema knyttet hovedsakelig til Senario 2021 og stabsteamets bønnesamling 
• Informasjon om status rundt ekteskap/skilsmisse 
• Evaluering av ansettelsesprosess av ny pastor 
• Status rundt stabssituasjon 
• Bønneretreat 
• Tillit mellom enhetene i Lederteamet 
• Status på Scenario 2021 

 
Puls  
Pulsteamet har det teologiske og etiske ansvaret i lederteamet og har truffes jevnlig to timer 
ca. hver tredje uke. Ledelsesdokumentet for Bedehuskirken beskriver at Puls har ansvar for 
«Etiske spørsmål», «Høre hva Gud sier til menigheten» og «Teologisk refleksjon og profil». 

Dette året har Puls blant annet jobbet med: 

• Hva er vi og hva gjør vi? 
• Vi har brukt tid på å definere «oppdraget» vårt, det Puls er satt til å gjøre, og 

se til at det er god balanse mellom ansvarsområdene. 
• Skilsmisse og gjengifte 

• Etter mye arbeid i Puls ble det satt sammen ei gruppe utenfor Puls til å jobbe 
med denne saken. Vi innså at det var for ineffektivt å jobbe med dette i Puls, 
det tar tid og for å gjøre en god og grundig jobb med dette trenger vi hjelp. 

• Puls utfordret Sofie Braut, Jarle Mong, Torstein Bjorland og Svein Arne 
Fasseland til å jobbe med dette. Målsetningen var å ha et forslag til utkast om 
skilsmisse og gjengifte ferdig til årsskiftet, men gruppa kom ikke i mål med 
det. 

• Endringer i Staben 
• Vi har blitt informert i prosessene som har gått og gitt våre innspill og 

refleksjoner til styret. 
• Tid i stillhet, bønn, og lytte til hva Gud sier til menigheten 

• Vi er Bedehuskirken og tror at bønn, stillhet og å lytte til Gud er avgjørende 
for å lede i Hans plan for oss. 
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• Dette er kanskje det som lettest må vike for «viktige saker» som kommer. Vi 
vil i større grad utfordre folk til å være med i arbeidsgrupper når det kommer 
konkrete saker som vi ser vil ta tid å jobbe med. 

• Bønneretreat 
• Et viktig døgn hvor hele lederteamet var samlet på Søndagsskoletunet Omlid 
• Pulsteamet har i 2018 bestått av: 

• Kjersti Landro (Pastor) 
• Torstein Bjorland (Pastor) 
• Thomas Rake (Pastor) 
• Ellinor Jess 
• Cathrine Tjelta  
• Svein Arne Fasseland 
• Eivind Lye 

 
Stab 
Den daglige driften styres av staben, som har bestått av 5 fast ansatte samt 4 i frivillig stab. 

 

Ansatte 

• Thomas Rake    pastor i 60% stilling, 80% fra 01.08.2018  
• Torstein Bjorland   pastor i 60% stilling 
• Kjersti Dale Landro   pastor i 60% stilling, 80% fra 01.08.2018 
• Gro Anita Nøkland   administrasjonsleder 60% stilling til 31.10.2018 
• Hilde Birkeland   eventleder, minidisipler og drift 30% fra 01.11.2018 
• Susanne Fasseland   ungdomsleder i 70% stilling  

Pastorteamet består av Kjersti, Torstein og Thomas og utgjør den daglige ledelsen i 
Bedehuskirken.  

 

Frivillig stab 

• David Armstrong   ansvar for bønn og profetisk tjeneste 
• Hilde Birkeland   eventleder, minidisipler og drift  
• Asle Undheim p   odcast og assistent 
• Marita Stangeland   leder unge voksne, permisjon frem til sommer 2018 og 

    avsluttet da. 

 

Styret ønsker å rette en hjertelig takk til alle i staben for en kjempeflott innsats i 2018. 
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Styret 
Styret har hatt 7 styremøter og behandlet 61 saker.  

Styret har i 2018 bestått av: 

• Håkon Oma    leder    på valg, tar gjenvalg 
• Tom Rune Uglem   nestleder   på valg, tar gjenvalg 
• Hans Fjellanger   sekretær    
• Steinar Thorsen   styremedlem   
• Arnfrid Bjelland   styremedlem  
• Jofrid Vold    styremedlem   på valg, tar gjenvalg 
• Anna Tjelta    vara    på valg, tar gjenvalg 

 
Det skal velges: 

• 3 nye styremedlemmer (2 år) 
• 1 nytt varamedlem (1 år) 

 

Kandidater:  

Håkon Oma (2 år) 

Tom Rune Uglem (2 år) 

Jofrid Vold (2 år) 

Anna Tjelta (vara 1 år) 

 



Vedlegg 1 
 

 



Resultatregnskap for 2018
BEDEHUSKIRKEN

2018 2017Note

143 594 70 004Salgsinntekt
3 427 373 3 362 319Annen driftsinntekt
3 570 967 3 432 323Sum driftsinntekter

(31 868) (32 166)Varekostnad
(1 646 526) (1 573 752)Lønnskostnad

(10 000) (20 000)Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler
(1 784 866) (1 744 696)Annen driftskostnad
(3 473 259) (3 370 613)Sum driftskostnader

97 708 61 710Driftsresultat

7 600 6 008Annen renteinntekt
284 69Annen finansinntekt

7 884 6 077Sum finansinntekter

7 884 6 077Netto finans

105 593 67 787Ordinært resultat før skattekostnad

105 593 67 787Ordinært resultat

105 593 67 787Årsresultat

Overføringer
105 593 67 787Annen egenkapital
105 593 67 787Sum



Balanse pr. 31. desember 2018
BEDEHUSKIRKEN

2018 2017Note

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler

39 705 10 000Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.
39 705 10 000Sum varige driftsmidler

39 705 10 000Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer

21 066 5 994Kundefordringer
223 390 170 553Andre fordringer
244 456 176 547Sum fordringer

1 283 228 1 204 112Bankinnskudd, kontanter og lignende
1 283 228 1 204 112Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

1 527 685 1 380 660Sum omløpsmidler

1 567 390 1 390 660Sum eiendeler



Balanse pr. 31. desember 2018
BEDEHUSKIRKEN

2018 2017Note

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital

157 240 138 887Fond
808 911 721 671Annen egenkapital
966 151 860 558Sum opptjent egenkapital

966 151 860 558Sum egenkapital

Gjeld
Avsetning for forpliktelser

203 080 212 329Pensjonsforpliktelser
203 080 212 329Sum avsetning for forpliktelser

203 080 212 329Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
122 270 55 393Leverandørgjeld
106 154 80 080Skyldige offentlige avgifter
169 735 182 300Annen kortsiktig gjeld
398 160 317 773Sum kortsiktig gjeld

601 239 530 102Sum gjeld

1 567 390 1 390 660Sum egenkapital og gjeld

Kjersti Dale Landro
Daglig leder





Resultatbudsjett for 2019 
 

Regnskapskonto 2019 
Driftsinntekter 

 
Sum 3 915 000 

 
Driftskostnader 

 
Sum 3 781 283 

 
Finnansinntekter 

 
Annen renteinntekt  
Sum 15 000 

 
Finannskostnader 

 
Gave til andre/tiendetildeling  
Sum 240 000 

 
Resultat 

 
Driftsinntekter 3 915 000 
Driftskostnader 3 781 283 
Driftsresultat 
Finnansinntekter 15 000 
Finnanskostnader 240 000 
 
Resultat før skatt 

 
-91 283 
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Årsrapport for ImF Brass Bryne, 2018 

Styret konstituerte seg slik: 
 Formann Geir Hetland 
 Nestformann og Materialforvaltar Ingunn Turner 
 Sekretær Ole Martin Selle Ulvang 
  

I 2018 har me hatt 2 styremøter. Møtene har hovudsakleg gått med til å diskutera program 
for vår og haust semester og oppgåvefordeling innad i korpset. 
 
Korpset er nå 13 medlemmer. 
Me klarer oss godt utan dirigent, me hjelper kvarandre vidare og får gode tilbakemeldingar 
når me er ute og spelar. 
 
Våren 2018 hadde me fem speleoppdrag, hausten 2018 hadde me eit oppdrag. 
I løpet av året har korpset hatt to eigne arrangement. Det var dei tradisjonelle Evensong før 
påske (20. mars) og før jul (18. desember). 
Det var godt med folk på begge arrangementa. 
Totalt har me spelt på 6 arrangement i løpet av året. 
 
Me har spelt to gonger på Saron; Påske Evensong 20. Mars og Evensong 18. desember. 
Utanom speling på Saron har me hatt speling på gudsteneste i Time kyrkje i februar, 
Gudsteneste i Bryne kyrkje i april, utegudsteneste på Krosshaug i mai, gudsteneste i Ogna 
kyrkje i mai. 
 
I tillegg til spelingane så hadde me ei sommaravslutning i begynnelsen av juni med grilling i 
hagen hos Ingunn. 
 
Gjentar til slutt målet med arbeidet vårt: 
Korpset legg vekt på å ha det fint saman – musikalsk, sosialt og åndeleg. Kvart enkelt 
medlem er viktig for å skape ein god heilheit. Viktigast er likevel fundamentet me står på. 
Det er Herren som skal ha æra, og det er han vi ønsker å arbeida for. 
 
For styret 

Kleppe 13.1.19 
Ole Martin Selle Ulvang 
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ÅRSRAPPORT G4 2018 

I 2018 ble det avholdt én møteuke, på høsten (uke 43). Våruka (uke 13) sammenfalt i 2018 
med påske, og når det skjer, har vi ikke møteuke. 

Onsdag 24. til søndag 28. oktober var Charles Hansen taler. Han er pastor innen 
Pinsebevegelsen og reiser også for organisasjonen Ordet og Israel. Det var ulike profetiske 
emner for de fem kveldene i møteuka. Inge Magnus Vasvik hadde som vanlig lagt ned en 
stor innsats for å skaffe sangkrefter. Det var normalt god oppslutning om møtene. 

Få dager før møteuka skulle starte, ble vi oppmerksom på at onsdagen i det vi var sikre på at 
var en «ImF-uke» på Saronskalenderen, var tildelt Normisjon. Vi tok kontakt med Normisjon, 
og avtalen ble at vi hadde møtet vårt som planlagt, men at kollekten for kvelden ble delt. 

Totalt kom det inn 10.804 kroner i kollekt, som uavkortet går til ImF Rogaland. Utgiftene 
dekkes av Bedehuskirken. 

Det kom denne gang en reaksjon fra staben på utgiftene (lønn til taler og reisekostnader). 
Styret for Bedehuskirken har bevilget 20.000 kroner til G4 for 2020, talers reiseutgifter 
inkludert. For 2019 har komiteen selv spart inn 12.500 kroner ved å kutte de to møteukene 
fra fem til fire kvelder, og ved at Vasvik Media sponser hver møteuke med 5000 kroner. 
Komiteen har et ønske om å kunne spørre et bredt utvalg av talere. 

Møtelederkomiteen består fortsatt av Inge Magnus Vasvik, Per Steinarson, Jan Finn Farstad 
og Petter Olsen. 

 

Bryne 28.01.19 

Petter Olsen (koordinator) 
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Årsrapport for GN – Gode Nyheter 2018 

Det har vært et innholdsrikt år for oss i GN. Fra og med høsten av var vi for første gang på 
lenge oppe i hele 5 huskirker! Det er 61 ungdommer totalt i tillegg til mellom 2 – 4 ledere i 
hvert fellesskap. Gudstjenestebesøkene har ligget på mellom 50 - 70 ungdommer, og på 
nyttårsarrangementet var vi oppe i hele 94 deltakere. 

Ledere ut: Andreas Hetland Haavik 

Nye ledere inn: Vegar og Kjersti Landro, Hanne Harboe og Benjamin Grøtte Sivertsen 

Huskirkerledere - Ungdommer 

05 (fra høsten av) Hanne Harboe, Benjamin Grøtte Sivertsen 12 

04 Andreas Hetland Haavik (frem til sommeren), Mona Fosse, Merete Lye, Sven Ødegaard 9 

03 Karin Sofie Ersdal, Olsen Sunniva Knutzen, Helge Eidsnes 11 

02/ 01 Vegar Landro, Kjersti Landro, Susanne Fasseland 9 

00 Susanne Fasseland 20 

Ungdomsgudstjenester 

Vi hadde 12 ungdomsgudstjenester og 5 «åpent hus» fordelt utover 2018. Gudstjenestene 
har blitt driftet av ulike team som tar seg av lyd, lys, bilde, velkomst, kiosk, møteledelse og 
lovsang. Vasking og rydding har blitt fordelt utover alle som er en del av et 
huskirkefellesskap. 

RNA-samling 

Tidligere «tirsdagssamling» byttet navn til «RNA-samling» etter forslag fra ungdommene. 
RNA er ungdommenes versjon av Bedehuskirkens «DNA». I kjemiens verden er RNA en kopi 
av DNA som brukes til å lage proteiner etter DNA-ets oppskrift. 

I 2018 hadde vi to samlinger, en i begynnelsen av begge semester. Vi gjør disse samlingene 
for å bli bedre kjent, involvere de nye 8. klassingene og for å ta opp tema som er viktige for 
ungdomsarbeidet videre. 

Logo og genser 

På initiativ fra ungdommene ble det designet ny logo til GN i november. Denne har blitt tatt i 
bruk både på hjemmeside og Instagram. Hensikten var å lage vår helt egen genser, noe som 
var inspirert av de gamle genserne fra ungdomslaget. 52 hettegensere gikk til produksjon 
mot midten av desember og ble levert til oss før juleaften. 

Arrangement og turer 

* Ungdomskonferansen Impuls, 26. – 28. januar 

* Hemsedaltur, 11. - 15. februar 
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* Påskenattsgudstjeneste i Time kyrkje, 31. mars 

* Bedehuskirkens Momentum, 10. – 12. mai 

* Capture the flag, 30. august i Sandtangen 

* Weekend til Liland, 19. – 21. oktober 

* Bilrebus, 14. desember 

* Nyttårsfest på Saron, 31. desember 

Ansatte 

Susanne Fasseland har vært ansatt som ungdomsleder i 70 % stilling. 
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Årsrapport fra huskirker, gudstjenester og stab 

 

Stabsteamet 

Stabsteamet i Bedehuskirken har vært som følger: Gro Anita (sluttet 31.10), Susanne, Hilde, 
David, Asle, Torstein, Thomas, Kjersti og Bendik (fra 01.11). 

Stabsteamet er en god og engasjert gjeng som samarbeider godt og lever tett med 
hverandre. Det opplever vi som viktig i tjeneste som vi står i. Dette gjør vi blant annet 
gjennom huddle, bønn, samtaler og stabsmiddag. Huddle har vi annenhver uke der vi deler 
fra livet, utfordres i disippellivet, og samtaler rundt hva Gud gjør i livet for tiden. Hver 
morgen starter vi med bønn og lovsang på kontoret. Annenhver uke samles stabsfamiliene 
til middag, 26 personer på det meste. Utenom dette ønsker vi å ha en lavterskel for å ta en 
prat om det skulle være noe en har behov for. 

Stabsteamet har dette året vært på 2 stabsdager på Orrehytta. Den ene var i juni der fokuset 
var høstsemesteret og forbønn; og stabsfamiliene kom ut på middag med sommeravslutning 
på ettermiddagen. Den andre var i august der alle i staben delte fra livet og ble bedt for. 
Dette var gode og verdifulle dager. I november var vi med på ImF`s lederkonferanse på 
Straume. 

Pastorteamet hadde sin årlige tur til Sheffield på vårparten hvor vi besøkte Liz og John Lovell. 
Dette er et opphold for å komme oss bort fra vanlig rutine, få jobbet grundigere gjennom 
saker, og få noen innspill fra dem. Relasjon til Liz og John setter vi stor pris på. Vi kom også i 
år hjem oppmuntret, inspirert og med mange nye planer på gang. 

I begynnelsen av året informerte Torstein oss om at han kom til å gi seg som pastor etter 
dette året. I stedet for å finne en erstatter for han ønsket vi heller å skissere en ønsket 
fremtid for deretter å se hva vi trengte av stab på plass. Dette ble jobbet med i lederteamet 
og arbeidet ble et dokument kalt: Scenario 2021. Gro Anita valgte å si opp sin stilling i løpet 
av sommeren. Da vi allerede var i gang med å re-tenke ansvarsområder ble det naturlig å ta 
ansvarsområdene til administrasjonsrollen også inn i denne prosessen. 

2018 oppleves som et år med høyt tempo. Spesielt høstsemesteret var for staben preget av 
endring. Vi har jobbet mye med å re-tenke roller og team samtidig som vi har vært opptatt 
av stabilitet og en god avslutning for de som skal videre. Dette har vært en krevende tid og 
samtidig en opplevelse av at Gud har ledet og forsørget oss. Vi har virkelig opplevd at dører 
vi har banket på er blitt åpnet, og gjerne flere på samme tid. Av de større endringene gleder 
vi oss over at Hilde er inne i en ny rolle og vi har fått Bendik med i teamet. 
Regnskapsføringen har vi gitt fra oss til Fasit Regnskap. Vi er takknemlig over gode prosesser 
både med Magnar Helland (pastor) og Lachie McNicol (prosjektstilling) som begynner i 
stabsteamet fra januar 2019. 

Vi vil rette en stor takk til Gro Anita og Torstein for alt de har gitt og tjent i gjennom mange 
år som stab. Dere vil bli savnet. 
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Huskirker 

I løpet av 2018 gikk antall huskirker i Bedehuskirken ned fra 18 til 14, ekskludert 
ungdomsarbeidet. 4 huskirker ble avsluttet. 3 av disse huskirkene har i lenger tid vært uten 
leder, og lederutfordringen ble ikke løst. Dette gjorde at “tidligere Bjelland-huskirken" ble 
avsluttet, mens Eik/Stangeland-huskirken og Kalheim-huskirken fortsatte å samles utenfor 
strukturen til Bedehuskirken. I tillegg ble Mong-huskirken avsluttet. Ingen nye huskirker har 
blitt startet opp i 2018. 

Antall folk i huskirker var ved utgangen av 2018 139 voksne, 11 barn og 21 “betweens”. 
Dette var 6 færre voksne, 22 færre barn og 2 flere “betweens” enn året før. Antall barn blir 
telt hvis huskirkene har egne samlinger med barna. Det er nå bare én huskirke som har egne 
samlinger med barna. Det totale antall folk i huskirker hvis vi også teller ungdommer var 232 
til forskjell fra 252 året før. I løpet av 2018 var det 23 nye voksne som begynte i huskirker 
som ikke var en del av Bedehuskirken fra før mens 13 voksne som allerede var en del av 
Bedehuskirken begynte i huskirker. Alle disse var allerede troende. Grunnen til at tallene 
totalt sett likevel ikke har økt skyldes i hovedsak at 4 huskirker ble avsluttet dette året. 

I 2018 ble det jobbet med å avklare situasjonen i 3 huskirker som ikke hadde ledere. Disse 
huskirkene ble avsluttet eller fortsetter utenfor Bedehuskirken. Ved utgangen av 2018 har 
alle de resterende huskirkene ledere. 

Ved utgangen av 2018 var dette huskirkene og lederne i Bedehuskirken (eks 
ungdomshuskirkene): 

Huskirke Leder 

Fasseland-huskirken Svein Arne og Kari Fasseland 

Bjorland-huskirken Torstein Bjorland 

Vigrestad-huskirken Helge Vigrestad 

Ungt Fellesskap Jakob Kvamme 

Mong-huskirken Jarle Mong 

Rake-huskirken Thomas Rake 

Vold-huskirken Siv Vold 

Omland/Teigen-huskirken Gerd Signy Omland og Målfrid Teigen 

Aase-huskirken Bjarte Aase 

Landro-huskirken Kjersti og Vegar Landro 

Torland-huskirken Marita og Bernt Olav Torland 

Hetland-huskirken Loyd Jarle Hetland 
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Jess-huskirken Ellinor Jess 

Haugland-huskirken Livar og Dagfrid Haugland 

Between-huskirken Inger Urstad, Hilde Birkeland, Svein Vold, Bjørnar Nøkland 

 

Lederoppfølging 

Frem til sommeren 2018 var de aller fleste huskirkeledere i oppfølging i form av “Huddle” 
(oppfølgingsgrupper) som møttes ca 1 gang i måneden. Etter sommeren kunne 
huskirkelederne velge mellom å gå på ulike kurs eller å fortsatt være med i en Huddle. Det 
ble arrangert 2 kurs høsten 2018: “Innføring i Lifeshapes” og “Hvordan skape en gjestfri 
kultur i huskirken”. Det var totalt 12 personer på disse to kursene som gikk over 2-3 kvelder 
utover høsten. I tillegg var det denne høsten én Huddle-gruppe med 5 personer som ble 
ledet av Torstein Bjorland. Det har også vært en Lovsangshuddle for lovsangsledere som har 
vært samlet en gang i måneden utover hele året. Også denne har vært ledet av Torstein 
Bjorland. 

 

DNA samlinger 

I 2018 hadde vi to DNA-samlinger i hvert semester; til sammen fire samlinger. Dna-
samlingene er for de som tilhører Bedehuskirken, og er av de viktigste samlingene for de 
som ønsker å tilhøre. 

I løpet av dette året har DNA-samlingene dreid til å være mer spisset mot å hjelpe og legge 
til rette for at huskirkene skal få rom til gode samtaler for å være best mulige huskirker. På 
våren avklarte huskirkene forventninger og la rammer for hvordan de gjør “Opp”, “Inn” og 
“Ut”. På høsten var det gruppesamtaler om hva huskirkene sikter mot og prioriteringer for å 
nå dette målet. Undervisningen på DNA-samlingene dette året var: 

* Å ha stabilitet i huskirken og samtidig invitere inn nye 

* Viktigheten av å avklare forventniger 

* Å gi seg til hverandre i felleskapet 

* Å ha en gjestfri kultur 

* “Jesus faktoren” i huskirken 

En DNA-samling inneholder lovsang, bønn, undervisning, fortellinger fra livet/vitnesbyrd, 
samtale rundt bordene, bønn for hver enkelt huskirke og tapas-buffet. 

På høstens siste DNA-samling var det også satt av tid til at Torstein delte sin historie rundt 
det at han slutter som pastor i Bedehuskirken og samtidig informerte pastorteamet om 
prosessen med ny pastor. 
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Gudstjenester 

Antall gudstjenester: 

I 2018 var det totalt 18 søndagsgudstjenester og 13 ungdomsgudstjenester i regi av 
Bedehuskirken. I tillegg til dette ble det arrangert en lovsangsgudstjeneste 2. påskedag, 
julegudstjeneste på julaften og den tradisjonelle Jærdagsgudstjenesten sammen med alle 
menighetene på Bryne på torgscenen søndagen under Jærdagene. 

Antall folk: 

2018 er første året vi har hatt oversikt over antall besøkende på gudstjenester gjennom hele 
året. På søndagsgudstjenestene har det vært et snitt på 192 personer: 119 voksne og 73 
barn. 

Ved telling på gudstjenestene i mars 2018 var det et snitt på 114 voksne og 72 barn tilstede 
under gudstjenesten. Dette er 2 færre barn og 6 færre voksne enn i mars 2017. Ved telling i 

oktober var snittet på 128 voksne og 82 barn. Dette er 7 flere voksne og 6 flere barn enn i 
oktober 2017. 

Det var 375 personer på julegudstjenesten. 

Undervisningen: 

Både på våren og høsten 2018 hadde vi en kombinasjon av egne folk og besøkende som 
forkynte på søndagsgudstjenestene. På “Momentum” i 2017 ble det satt fokus på bønn. For 
å fortsette fokuset på bønn ble ulike folk utfordret på å dele deres perspektiv på bønn. I 
2018 hadde vi besøk av Jan Torland to ganger, Jon Steinar Kjøllesdal og Christina Helland 
som alle delte ulike perspektiv om bønn. I tillegg delte Ingunn Marie Aase også om bønn en 
søndag. 

På våren var det en tema-serie som ble kalt “Grunn-utrustningen” ut fra Hebreerne 6 som 
gikk over tre gudstjenester. Kent Tjelta, Jarle Mong og Torstein Bjorland utarbeidet serien og 
forkynte på disse gudstjenestene. På høsten var det en tema-serie om Bibelen og bibelsyn 
som også gikk over tre gudstjenester. Dette ble gjort for å løfte opp “hele Bibelen som Guds 
Ord” i en tid der dette ikke lenger er opplest og vedtatt. Kent Tjelta, Jarle Mong, Torstein 
Bjorland og Sofie Braut utarbeidet serien og delte på å forkynne på disse gudstjenestene. 
Det kom veldig mye gode tilbakemeldinger særlig på denne serien. 

De som var på besøk i 2018 var: Jan Torland, Jon Steinar Kjøllesdal, Mal Calladine og 
Christina Helland. 

Av folk fra Bedehuskirken forkynte Torstein Bjorland, Thomas Rake, Kjersti Landro, Kent 
Tjelta, Jarle Mong, Sofie Braut, Ingunn Marie Aase og Svein Arne Fasseland. 
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Minidisipler 

I 2018 har vi i snitt hatt 69 barn på våren og 78 barn på høsten som samles til gudstjeneste i 
Minidisipler annenhver søndag. 

Vi har vært delt i 4 grupper. Blå gruppe har vært for barn fra 0-3 år sammen med en trygg 
voksen. Hovedfokuset har vært å gi barna en trygg og god erfaring med Minidisipler gjennom 
lek, sang og musikk. I vårsemesteret manglet det noen ledere, så noen gudstjenester har 
ikke hat samling for de minste. Høsten har hatt stabile og gode ledere og det har vært en 
økning i både barn og voksne på blå gruppe. 3 søndager har vi hatt en utvidet felles 
sangsamling med gul gruppe. Det har vært veldig bra. 

Gul gruppe er for 4-6 år. De starter med en felles samling med sang og andakt. De har frilek 
og ofte en planlagt aktivitet som baking, noe kreativt eller en tur i gymsalen. 

Det er to hovedledere hver gang. Fra høsten av har det vært med 3-4 ungdommer som 
ledere. 

Rød gruppe er for 1. -3. klasse. De samles til felles andakt, som tar utgangspunkt i 
Fortellingen om Gud for barn. Gruppen deles ved at barna kan velge mellom to ulike 
aktiviteter. I høst har vi hatt med 3 ungdommer i lederteamet. 

Svart gruppe er for 4. -7. klasse. De er en stor gruppe barn som samles i gymsalen på Bryne 
ungdomsskole. Snittet på svart gruppe har gått fra 18 i vår til 27 barn i høst. De fullførte 
Fortellingen om Gud i løpet av 2018. 

I slutten av året fikk Minidisipler en pengegave fra Sparebanken Sør som vi brukte til å kjøpe 
nye leker og mer formingsmateriell. 

I 2018 var Hilde Birkeland hovedleder for Minidisipler. 

For å dekke behovet for flere voksne har vi i høst involvert foreldrene mer. Alle foreldre som 
er med på gul gruppe blir med som ledere. I tillegg hadde vi med 1-2 foreldre på rød og svart 
gruppe hver gang. 

I høst var vi 20 voksne og 7 ungdommer i lederteamet. 

 

Dåp: 

Disse er blitt døpt i Bedehuskirken dette året: 

Navn: 

Eline Hegelstad, den 04.03.2018 

David Tjelta, den 10.06.2018  

Alfred Bjelland, den 10.06.2018  
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Helge Time,  

Naomi Allaico, den 16.09.2018 

Mika Tjelta, den 14.10.2018 

 

Bønn og profetisk 

Bønn på kontoret: Staben ber mandager, tirsdager og torsdager kl 8.30-9.00 

Bønnegruppe: Annenhver tirsdag kl.18.00-19.30 er det samling i bønn på kontorets 
bønnerom. Dette er ei bønnegruppe for menigheten som er startet på initiativ fra Monika 
Grødem Mageland. Det er en mer eller mindre fast gjeng som samles, men det er åpnet for 
alle som ønsker å komme. 

Profetisk huddle: David Armstrong leder to profetisk huddlegrupper med til sammen 9 
personer. De møtes hver fjerde hver uke. Samlingene består av undervisning, øvelse og 
veiledning i de profetiske gavene. 

Bønneretreat med lederteamet: Lederteamet reiste på bønneretreat til Omlid 28.-29. 
september. Mal Calladine fasiliterte helgen for oss. Døgnet ble delt inn i tre samlinger, der vi 
gikk gjennom Josvas bok etter følgende mal: 

1. Josva 1 – i hvilke områder er jeg kalt til å være modig og sterk? 

2. Josva 2 - hvem har vi som anerkjenner det Gud gjør hos oss? Hvem tjener oss og kanskje 
til og med beskytter oss? 

3. Josva 3 og 4 - hva trenger vi å merke for å minnes det Gud gjør i blant oss? Hvordan gjør vi 
det? 

 

Momentum  

Årets Momentum ble også dette året en skikkelig feiring! Det ble arrangert fra torsdag 10. til 
lørdag 12. mai. Andreas Nordli (leder for Ungdom i Oppdrag Norge) var med som hovedtaler 
og Dag og Lone Jakobsen var også med og bidrog med taler og seminarer. Fokuset dette året 
var «Misjon» og tematittelen var «Til alle folk». Som året før da det var en opplevelse av å bli 
kallt til bønn, var det dette året en sterk opplevelse av at misjon er på Guds hjerte, også 
utenfor vår egen by og vårt eget land. 

I tillegg til Andreas Nordli, Dag og Lone Jakobsen bidrog Kristian Lande og Geir Otto Holmås 
med seminarer. 

Teamet som ledet BARNAS var Hanne og Øyvind Opstad, Kristi Finbakk og Øystein Susort, 
Vegar og Kjersti Landro. Barna startet dagene med fellessamling før de gikk til sine 
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aldersbestemte grupper med forskjellige aktiviteter som speidertur, bmx kjøring, kano, 
hoppeslott, gymsalaktiviteter og mye mer:) 

I tillegg var det hjemmefester og grillfest på Jærmuseet utenom programmet på dagtid. 

Momentum viser seg igjen å være en særdeles god og viktig samling for menigheten og 
andre som relaterer til Bedehuskirken. 

 

Helaften 

Vi har hatt én samlinger for damene i menigheten dette året. Målet og motivasjonen for 
kveldene er å knytte damene mer sammen på tvers av huskirker og miljø. Vi var 32 damer 
samlet i Løa på Line denne kvelden hvor vi hadde tid for å snakke sammen, spise sammen, 
Ingunn Marie Aase og Kjersti Landro delte, vi lovsang og bad for hverandre i mindre grupper. 
Vi gleder oss stort over aldersspennet blant damene som samles til felleskapsbyggende og 
oppmuntrende samlinger. 

 

Mannsweekend 

Årets mannsweekend var også dette året på Vaulali og hele 96 personer var med! Det var en 
god blanding av folk fra Bedehuskirken og flere andre plasser, og det er blitt en viktig plass 
for fornyelse for mange menn på Jæren på tvers av menigheter. 

Også dette året var det en god atmosfære av åpenhet, og det virket som om Gud gjorde mye 
i folk. Annethvert år er det lokale folk som taler. Dette året var det Jarle Mong og Torstein 
Bjorland som talte i tillegg til at 3 menn delte fra livet på lørdagsmorgen. Tema var «Herrens 
Stridsmenn». Tidligere har fokuset vært mye på sårbarhet, ekthet, bekjennelse. Dette året 
var det et sterkere fokus på å reise seg som menn og bli stående striden. En helt nydelig 
sverd-seanse på lørdags kveld hvor nesten 100 menn ble slått til riddere og reiste seg i Guds 
veldige kraft kronet en helt spesiell helg. En smak av himmel på jord! Mannsweekend 
fortsetter å være den helgen hvor vi bruker minst ressurser og hvor Gud tilsynelatende gjør 
mest. 

 

Kveldsamlinger med Jens Petter Jørgensen 

Vi har gjennom de siste 3 årene hatt en avtale med Jens Petter Jørgensen om at han besøker 
oss èn gang hvert semester. Samlingen på vårhalvåret måtte gå ut på grunn av sykdom. På 
høsten underviste han om temaet: Ulike veier til Jesu hjerte, sammenhengen mellom 
spiritualitet og personlighet. 

Vi er svært glade over å ha hatt dette samarbeidet med Jens Petter og ønsker å ha 
relasjonen med han videre utover de tre årene vi nå hadde avtalt 
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20 års fest for Thomas 

I august 2018 hadde Thomas Rake vært ansatt i Bedehuskirken i 20 år. Det markerte vi med 
en åpen overraskelse fest for han, der vi også inviterte personer som har hatt en spesiell 
betydning i denne tiden. Svein Arne ledet gjennom kvelden hvor Mari og Thomas satt på 
scenen mens personer ble invitert gruppevis opp på scenen for å fortelle fra tiden de har 
kjent eller kjenner Thomas. Gjester som var invitert var fra barndom/ungdomstiden, i tiden 
når han ble ansatt, mentor, styreledere, ImF sentralt og flere som Thomas har hatt nær 
relasjon med i forskjellige tidsperioder. 20 års festen for Thomas var en veldig kjekk kveld og 
en god heder av en mann vi i Bedehuskirken har svært mye å være takknemlig for. Det var til 
sammen 160 personer tilstede. 

 

Futurum 

Høsten 2017 startet Bedehuskirken opp et læringsnettverk som kalles Futurum. I 2018 
hadde vi 2 samlinger for bedehusene som er med i Futurum. 

Første samling var 13-14 april på Bryne. Vi berørte flere team gjennom øvelser og 
undervisning disse dagen. Vi kan nevne følgende; 

* Øvelser for å sette ord på hva “man sier JA til” slik at det er lettere å si nei til andre ting. 

* Øvelser for å kartlegge aktivitetsnivå 

* Undervisning og ledelse og om de 5 rollene i Ef 4. 

Andre samling var på ImFs Lederkonferanse på Straume 9-11 november. Også her berørte vi 
flere ulike tema og kan nevne følgende: 

* Øvelser for å kartlegge hva ledelsen bør prioritere. Se på om det er samsvar mellom ønsket 
prioritering og virkelighet. 

* Undervising om å “stå opp å lede” og om å “leve kirke”. 

Tilbakemeldingene fra bedehusene som er med i Futurum er udelt positive. De opplever 
prosessene nyttige og til stor hjelp, samtidig oppleves det utrolig godt å være en del av noe 
større. Det er 6 lokale bedehus med på prosessen og hvert av disse teamene har en veileder. 
Thomas Rake og Svein Arne Fasseland er ansvarlig for Futurum. 

De 6 bedehusene som er med: 

* Bore bedehus 

* Bygstad Indremisjon (ImF) 

* Egersund misjonshus (NMS) 



   

 

  

Årsmelding for styret i Bedehuskirken 2018 22 

* Inn-kyrkja (Lye) (ImF, Normisjon og NLM) 

* Riske bedehus (ImF) 

* Tonstad bedehus (ImF og NLM) 

Mot slutten av året bestemte vi oss for å se om vi kan starte en ny prosess med nye bedehus 
i løpet av 2019. Det er dialog med 8-9 bedehus om å bli med, men foreløpig er det for tidlig å 
si noe om hvor mange som reelt kommer til å bli med. Indremisjonsforbundet har i 2018 
sponset Bedehuskirken med lønnsmidler knyttet til Futurum. Dette har gjort det mulig å øke 
Thomas sin stilling for å jobbe mer med dette. 

 

Blå Kors 

Vinteren 2018 ble det Blå Kors Bryne opprettet som en prosjektgruppe ut fra Blå Kors 
Stavanger & omegn. Denne prosjektgruppen består av 2 personer fra styret i Blå Kors 
Stavanger & omegn, 2 personer fra Misjonskirken Bryne og 2 personer fra Bedehuskirken 
(Torstein Bjorland og Thomas Rake). 

Ønsket er at Blå Kors skal fungere som Misjonskirken og Bedehuskirkens diakonale plattform 
i Bryne. Vi ønsker å bygge opp et omfattende og bredt diakonalt tilbud. 

Blå Kors Bryne har i løpet av 2018 overtatt driftsansvar for Time kommunes Utstyrssentral. 
Dette er et tilbud som Bedehuskirken har administrert for Time Kommune i flere år allerede. 
Nå er ting formalisert og vi er i gang med å videreutvikle tilbudet. I tillegg er Blå Kors 
Uteteam startet opp. Det er en Natteravnstjeneste i Bryne sentrum på fredagskvelden. 
Omkring 25 frivillige fra Misjonskirken og Bedehuskirken har rullert på å gå Natteravn. 

 

 



 



Scenario 2021
Kortversjon
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Innledning 

Hensikten med dette notatet er å prøve å skissere et ønsket scenario av sommeren 2021. Tanken er 
at scenarioet skal være styrende for sammensetning og fordeling av ressurser i stab. Vi har prøvd å 
ta utgangspunkt i nå-situasjon, og fra der skissere ønsket fremtid. 

Samtidig med dette slutter Torstein nyttår 2018/19, og det har også gitt oss mulighet til å re-tenke 
og gjøre grundige vurderinger både av hva vi trenger og hva vi ønsker. 

Lederteamet var på bønneretreat i september 2017, og her opplevde vi tydelig at Gud sa at vi må 
«rigge» oss for mer. Scenario 2021 prøver å stå på den plattformen. 
 
Det er også et tydelig ønske om at Bedehuskirken flytter kontor til Saron snarest mulig. Dette vil 
selvsagt påvirke hva vi gjør og hvordan. Det vil gi oss betydelig mer muligheter knyttet til bruk av 
lokaliteter. Dette vil spille inn på flere av punktene under. 

1. Familie og ungdom 

Lederteamet har besluttet at Bedehuskirken trenger en tydelig helhetstenkning rundt 
disippelgjøring av barn fra 0 til 18 år. Vår vurdering er at det må defineres en rolle i staben som har 
overordnet ansvar for familie og helhetstenkning rundt 0-18 år. Denne skal fasselitere 
læringsfellesskap for foreldre. Vi vil etablere en stillingen som er 50%. 

Vi ønsker også å øke ressursbruken på ungdom fra 70% stilling til 100% stilling. 

Disse stillingene ønsker vi å finansiere ved å økte inntekter ved FGS. Vinteren 2019 vil vi ha en 
kampanje for å få dette på plass. 

2. Kairos 

En av de store utfordringene i GN er at lederne forsvinner etter fullført videregående skole, og få 
kommer tilbake. Dette tiltaket er en respons på denne utfordringen, samtidig som det er en måte å 
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trene og utruste ledere fra vårt eget ungdomsarbeid til fremtidig tjeneste både i Bedehuskirken og 
andre steder. 

Vi ser for oss å starte noe som er i krysningen mellom en bibelskole og et team. Dette er et 
opplegg som strekker seg over et skoleår (midten av august til midten av juni). Vi ser også for oss at 
studentene har ca 2 måneder i misjon i utlandet, og praksis i GN gjennom hele året. 

Vi ser for oss at finansieringsmodellen av Kairos er todelt. Studentene finansierer drift og utgifter 
ved å delta på Kairos. Dette omhandler honorar, turer, etc. I tillegg jobber ved med sponsorer 

Magnar Helland skal ha 20% stilling med overordnet ansvar for Kairos, og Susanne Fasseland skal 
ha 30% stilling som driftsansvarlig for Kairos. En forutsetning er selvsagt at Kairos har studenter. 

3. Futurum 
Bedehuskirken har lenge uttalt at vi opplever et kall til å være med å fornye bedehusbevegelsen fra 
innsiden. Futurum er vårt svar på dette. Vi leder en læringsprosess frem til sommeren 2020 med 6 
bedehus som «vil mer». Vi planlegger å starte en ny syklus høsten 2019, og vil da forhåpentligvis 
være vertskap for hele 10-15 bedehus. Vi antar at dette kommer til å fortsette. 

Fra 1. august har Indremisjonsforbundet finansiert 50% av Thomas Rake sin stilling som han bruker 
på Futurum. 

4. Evangelist 
Hva om vi fikk til å ansette én person i stab som i utgangspunktet ikke hadde ansvar for noe som 
kunne defineres som «inn» eller «opp»? 

Vi ser for oss å definere en rolle som har sin tidsbruk «på gata». Dette skal være en rolle som først 
og fremst arbeider utenfor rammen av kirken. Samtidig vil vi at denne rollen aktivt skal bidra for å 
sette hele kirken i stand til å dele evangeliet og lede mennesker til tro. Vedkommende skal være det 
«uromomentet» staben trenger for å evne å prioritere UT høyere. 

Vi ønsker å kunne ansette en evangelist i 50% stilling. 

5. Diakoni 
Blå kors har etablert seg i Time kommune, med fokus på Bryne. Torstein og Thomas (sammen med 
2 stk fra Misjonskirken Bryne og 2 stk fra Blå Kors Stavanger) er med i en prosjektgruppe som leder 
den prosessen. Denne prosjektgruppen ble startet i januar 2018 og er i gang med kartlegging og 
oppstart av 2 konkrete tiltak.  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag

Undervisning Undervisning Veiledning / pers. studie Tjeneste i byen
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Blå Kors (etablert 1906 i Norge) er en tverrkirkelig, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i 
samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Ved 
siden av forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 56 diakonale virksomheter i 14 
fylker. 

Fra Bedehuskirkens side kan Blå Kors´ etablering i Bryne bli en plattform for muligheter til diakonalt 
arbeid. Vi aner enda ikke hvordan etableringen av Blå Kors vil påvirke ressursbruk i stab, men vi ser 
at det er nødvendig å bruke nødvendige ressurser for å forankre Blå Kors i Bryne og ved det også 
være en pådriver for å eskalere, møte behov og tjene byen på ulike måter. 

Avslutning 

Vi skisserer en økning i lønnet årsverk fra 3,1 til 5 årsverk, dvs. en økning på 1,9 årsverk som utgjør en 
økning på 61%. Dette er betydelig! Vi kan ikke her gjengi hele bildet av hvordan ulike stillinger er satt 
sammen eller endret. 

Er dette realistisk? 
Hvordan bevege oss i en retning? 
Hva prioriteres først?
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Forslag om endring av statutt 9 
 
 
Nåværende 
Styret har ansvar for å påse at det foreligger en avtale med ekstern part som kan 
følge opp arbeidet i Bedehuskirken. Ekstern part har mandat til å kalle inn til 
medlemsmøte og etter vedtak i medlemsmøtet kan styret bli pålagt å kalle inn til 
ekstraordinært årsmøte.  
  
  
Forslag om ny 
Imf Rogland og Indremisjonsforbundet har mandat til å kalle inn til medlemsmøte 
og etter vedtak i medlemsmøte kan styret bli pålagt å kalle inn til 
ekstraordinært årsmøte  
  
 


