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Venstøp bedehus 100 år
Bededag, 26. april 1907 
ble Venstøp bedehus 
innviet av prost 
Quisling, som talte over 
teksten fra profeten 
Jesaia 56 vers 7: 
”For mitt hus skal 
kalles et bønnens hus 
for alle folk….”

Innvielsen av Venstøp 
bedhus markerte en 
milepæl i det åndelige
liv i Gjerpen.

Med røtter i Haugebevegelsen
Røttene går tilbake til Haugebeve-
geslen. Vekkelsen som fulgte med 
Hans Nilsen Hauge (17 slo også rot 
i Gjerpen. Hauge hadde i 1817 giftet 
seg med Ingeborg Marie Olsdatter fra 
Gjerpen. Foreldene var husmannsfolk 
hos Løvenskiold og Hauge holdt møte 
her i 1818.
Haugebevegelsen ble etter hvert 
avsløst av en ny lekmannsbevegelsen; 
Indremisjonen. 
4. november 1883 ble Indremisjonsfo-
rening for Ophaugen stiftet hos Julius 
Rasmussen på Mæla. Tanken om et 
eget hus for virksomheten vokste fram. 
På et møte på Fossum skole, septem-
ber 1903 ble det stiftet en komité på 7 
medlemmer som skulle arbeide med 
saken.
Peder A. Venstøp med hustru tilbød 
gratis tomt på deres eiendom på 

Venstøp. Indremisjonsvennene på Aas 
foreslo å legge huset litt lenger nord 
hos gårdbruker Lars P. Hoppestad, 
men dette forslaget ble senere trukket 
tilbake. Huset ble reist på Venstøp.
Huset kostet kr.3200.- Da var alt dug-
nadsarbeid holdt utenom. Foreningen 
sto igjen med en gjeld på kr.1.800.-

Vekkelse og vekst
Lekmannsbevegelsen, indre- og ytre-
misjon som til å stå sterkt i Gjerpen. 
Venstøp bedehus ble et av de første. 
Siden kom det bedehus på Aas, Snelt-
vedt, Doksrød, Gulset og Gravli. 
Etter at huset var reist, ble søndags-
skolen, som til nå hadde holdt til på 
Fossum skole, fl yttet over til Venstøp. 
Og huset ble etter hvert fylt med virk-
somhet for barn, unge og voksne.
Kvinneforeningen for Det Norske 
Misjonsselskap, som ble stiftet i 1899, 
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eksisterer fremdeles, har i alle år vært 
knyttet til Venstøp bedehus. Bedehuset 
fi kk egen ungdomsforening i 1920 og 
i 1930-årene gikk det vekkelser over 
distriktet som fi kk mye å si også for 
Venstøp.
En grupper kvinner stiftet ”Vårsol” i 
1932. Formålet var å samle inn penger 
både til huset og til Langesundsfjor-
dens Indremisjonsselskap. ”Vårsol” 
lever i beste velgående og har hver 
høst sin årlige basar som gir et pent 
tilskudd til driften. 
Arbeidet opplevde vekst på 1930-
tallet og huset måtte ombygges. 
Innredningen i møtesalen ble snudd 
og inngangsdøren fl yttet. Venstøp 
bedehus har aldri hatt galleri, men 
derimot lillesal. Nå ble det satt inn 
skyvedører mellom storsal og lillesal 
slik disse kunne brukes sammen ved 
større arrangementer.
Huset har hele tiden vært holdt i god 
stand og blitt opprustet med nytt 

kjøkken, toalettanlegg og ikke minst 
vaktmesterleilighet i 2.etasje som ble 
tatt i bruk i 1961. I jubileumsåret står 
huset fram nymalt og fi nt etter iherdig 
dugnadsinnsats.

Nye tider
Det skal ikke stikkes under en stol at 
Venstøp bedehus har slitt med rekrut-
teringen. Mange av de gamle er borte 
og unge familier søker seg andre ste-
der. Bilen er kommet for å bli og det 
er lett å svippe ungene ned til sentrum 
der mer spennende ting skjer.

Den aktive kjernen består i dag av 
12-15 personer i relativ voksen alder, 
men de står på og har ikke tenkt å gi 
seg. Hver 14. dag samles de til sang, 
bønn og Guds ord. Høstbasar og 
juletrefest samler langt fl ere enn den 
aktive kjernen. Og så snart sjansen byr 
seg åpner de dørene for både barn og 
ung.
Det har forresten åpnet seg en ny dør: 
Lørdagstreffene! Siste lørdag formid-
dag i hver måned fylles salen av men-
nesker og kaffelukt, god prat rundt 
bordene, kåseri og andakt.   De har 
sluttet med påsmurt, det har blitt nye 
tider også på Venstøp bedehus. 
Nå likner det mer på koldtbord.
Men huset fylles ikke bare av mat og 
prat: det fylles av noe ubestemmelig 
godt som gjør at en føler seg velkom-
men og tatt vel imot.  Det kjennes som 
Ånden.                                             tea
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Kristian Fjose og Malvin Oterhals 
har ansvar for økonomien på 
Venstøp bedehus.


