Referat fra 40-års jubileumsfest for
Solheim Bedehus
Sted: Solheim Bedehus
Dato: 26. mai 2013
Fremmøte: ca 75 stk
Det var dagens formann, Arvid Østhus, som var møteleder for festen. Han startet med å
lese litt om historien til bedehuset. Deretter leste han fra en bok der Gunnar Hamnøy
forteller om sine opplevelser ved vekkelsen i Kvernevik i 1975–76. Arvid minte også om
hebreerbrevet 13.7–8 der det står om å gi akt på våre veiledere som har talt Guds ord til
oss.
Festens taler var Einar Krogedal som forkynte om “matpakkas dårskap” med utgangspunkt i
brødunderet slik det står skrevet i Johannes 6.1–13. Han la vekt på at Gud utvalgte det som
var lite i verden og at arbeidet i Guds rike er totalt avhengig av Guds velsignelse.
Elisabeth og Helge Lindhjem bidro med flere flotte sanger der fokuset var å få hvile i nåden.
Etter en god pause med god mat fortsatte festen med at Arvid leste opp referatet fra
innvielsesfesten 25. august 1973. Det ble også tatt opp en jubileumsgave som ble på kr
9950,-.
Etterpå var det tid for hilsener og de som bidrog denne ettermiddagen var Hartvig Skartveit,
Ingjeld Knutsvik, Torbjørn Walderhaug (Sunde Bedehus), Kristin Dyrstad (Sunde Kirke), Egil
Bentzen (Håland Bedehus), Arvid Lodden (NLM Region SørVest), Rolf Dirdal og Hans
Edvard Bø.
Flere uttrykte stor takknemlighet for at bedehuset hadde blitt bygd og at mange hadde fått
komme under Guds ords påvirkning på dette stedet. Bedehuset er et sted hvor en får ha
livskontakt med Gud og det har vært et sted hvor mange har blitt utfordret til oppgaver i
Guds rike.
Festen ble avsluttet med fellessangen:
Det var en som var villig å dø i mitt sted,
for at jeg skulle leve med ham.
Ja, til korset han gikk hvor han kjøpte meg fred,
da han sonet min synd, det Guds Lam.

