2. juni 2009 var det 80 år siden Kjelsås bedehus i Myrerveien ble inn
viet. Jubileet ble feiret med stor fest på bedehuset søndag 13. septem
ber. Men året 1929 var ikke starten.

Av Anne-Berit
Prestegård

FORHISTORIEN

Før det overhodet var snakk om noe bedehus på Kjelsås, ble
møtene holdt i hjemmene eller i «Sagstua» på Brekke. Her støter
vi for første gang på navnet Andreas Andersen, reparatør ved
Mustad Fabrikker. Han var blitt en kristen på et møte i Frelsesarmeen, og ble snart en svært aktiv person i det kristelige arbeidet på Kjelsås. En kveld det var møte på Sagstua kom bestyreren
på Mustad Spigerfabrik, Peder Løkken, på besøk. Andreas Andersen trodde denne mektige mannen kom for å stoppe møtevirksomheten, men Løkken var tvert imot svært positiv og
ville gjerne hjelpe den kristne venneflokken med å få bygd et
bedehus. Sammen med to andre, reparatør Johan Evensen og
maskinstiller Ludvik Berg, ga han en tomt på Mustadområdet,
omtrent der hvor hovedinngangen til Teknisk Museum ligger i
dag. Her ble det første bedehuset bygd. Peder Løkken ga også
midler til materialer, mens mye av arbeidet ble gjort på frivillig
basis. Huset var på halvannen etasje, og hovedsalen rommet 125
tilhørere. I januar 1892 var Andreas Andersen, smed Christian
Fjeldstad og maskinstiller Ole Larsen samlet hos Peder Løkken
for å sette opp statutter for det nye bedehuset. Ved et gavebrev
fra de opprinnelige eierne, ble huset i 1902 overført til Kjelsås
Indremisjon eller Kjelsås krets av Indremisjonsselskapet (som
det het den gang).
Etter hvert ble Mustad fabrikker utvidet og trengte større plass,
og området rundt bedehuset ble brukt som lagerplass for skrapjern og annet som vedrørte virksomheten. Styret i Indremisjonen fant det derfor best å selge huset til Mustad fabrikker.
Salgssummen var 14 000 kroner. Huset ble nå innredet til to

18

Foto: Harry Lager t/Historielage t

Kjelsås bedehus 80 år

PÅ J A K T O G VA K T 3 / 2 0 0 9 – 3 0 . å r g .

leiligheter, og Harry Lagert bodde i en periode i det tidligere
bedehuset. Pengene ble satt i bank i påvente av et nytt bedehus,
og møtene ble igjen holdt i hjemmene.
DET NYE BEDEHUSET

I 1921 søkte Indremisjonsforeningen om å få overta en tomt på
en fjellknaus bak Kjelsås gamle skole. Tomten ble gitt av Aker
kommune og ble registrert som Myrerveien 4. En byggekomite
ble nedsatt, bestående av pastor Fodnes, Jacob Andresen, Andreas Andersen, Christian Ødegård og Mina Pedersen. I tillegg
til salgssummen fra det forrige bedehuset (som etter hvert hadde vokst til 25 500 kroner) fikk man gaver på 1000 kroner både
fra Mustad & Søn og Peder Løkken personlig.
I løpet av kort tid ble det også samlet inn 8 000 kroner i private bidrag. Spesielt Mina Pedersen (i Midtoddveien) var en ildsjel. Hun gikk fra hus til hus og samlet inn penger til bedehuset.
Fullt utstyrt kom huset på 44 000 kroner. De ansvarlige holdt
seg innenfor de budsjetterte rammene!!! Huset hadde plass til
200 personer med vaktmesterleilighet i 2. etasje. Det ble tegnet
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Kjelsås bedehus,
Myrerveien 4.
Huset sto ferdig i
1929 og erstattet
det tidligere bede
huset på Mustad
tomta. Bildet er fra
1980.
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VIRKSOMHETEN
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I tida etterpå var det stor virksomhet på bedehuset. Hver søndag
formiddag var huset fullt av søndagsskolebarn, og søndag kveld
hadde Kjelsås Indremisjon sine faste møter. Før Grefsen kirke
ble bygd, ble det holdt søndagsgudstjenester der med prest i
fullt ornat. Overhøring av konfirmanter fant også sted i en periode (antakelig med konfirmasjon i en nabokirke). Det viste seg
snart at også andre aktiviteter hadde behov for et tilholdssted på
bedehuset, så som Det Norske Misjonsselskap, Sanitetsforeningen, Ungdomsforeningen og Pikeforeningen,
for å nevne noen. Stadig nye aktiviteter har siden kommet til – noen har gått inn – andre har
overlevd, som naturlig er.
I 1943 skjedde det store ting på Kjelsås bedehus. Det ble arrangert fellesmøter med Grefsen
og Nydalen indremisjonsforeninger, og Christen Hallesby ble engasjert som taler. Dette førte
til at det ble «vekkelse» på bedehuset, og møteukene som var planlagt måtte forlenges. Mange ble kristne, og virksomheten den gang blir
husket den dag i dag.

Andreas Andersen, reparatør ved Mustad
fabrikker, stiftet Kjelsås indremisjons
forening sammen med bestyrer Peder
Løkken, smed Christian Fjelstad og mas
kinstiller Ole Larsen. Andreas Andersen
bygde for øvrig villa Granli i 1894, og var
blant de første villaeiere på Kjelsås.

ETTER KRIGEN

Etter krigen økte virksomheten på bedehuset.
Flere aktiviteter kom i gang, med oppstart av
kor, ungdomsklubb og barne-og yngresforening. Etter hvert kom også Såkornet, 6-årsklubb, onsdags- og fredagsklubb. Gudrun
Sivertsen gjorde en stor innsats på barne- og
ungdomsfronten.
Fortsatt er det stor aktivitet på Kjelsås bedehus. Hver tirsdag
har Kjelsås Normisjon møter. Sammen med nabobedehusene
er det fellesskapskvelder en gang i måneden. Disse ambulerer
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av arkitekt Carl Vorbeck med Karl Svenstad som byggmester.
Prestene Magelsen og Schreiner var med da biskop Johan Lunde innviet bedehuset i 1929.

mellom bedehusene. Huset blir brukt av flere kor som har øvelser der, og Furulunden barnehage holder til i huset fire dager i
uka. Kjelsås formiddagstreff har sine sammenkomster en fredag
i måneden og samler mange. Dette ble startet for rundt 25 år
siden av Magnhild Lannemholen.
Et gammelt hus fortjener en «ansiktsløfting» en gang i mellom. I 1970 gjennomgikk bedehuset en større renovering, med
Viggo Andresen og Erik Volla som pådrivere. Bl.a. ble «kølabingen» i kjelleren gjort om til bønnerom.

Overhøring i
Kjelsås bedehus
ca 1931.

DE SISTE FEM ÅR

I tillegg til Normisjons aktiviteter leier Klippen misjonsforening huset to ganger i måneden. Huset leies også ut til ulike
arrangementer i forbindelse med barnedåp og konfirmasjon.
Furulunden barnehage har utvidet til fem dager i uka, noe som
gir bedehuset en brukbar økonomi. Dette har resultert i ytterligere vedlikehold. Somrene 2007/2008 ble alle vinduene skiftet ut og gulvene slipt og lakkert. Vaktmesterleiligheten er blitt
utvidet med et soverom. Det elektriske anlegget er sjekket og
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alarm installert. I sommer ble plassen foran bedehuset asfaltert,
det samme blir veien opp til, og forbi bedehuset – noe som var
et samarbeid med beboerne i Myrerveien.
Ja, bedehuset blir tatt godt vare på av en håndfull samvittighetsfulle sjeler. Det har vært, og er, et brukshus som har betydd
mye for mange, og som fremdeles har en viktig plass i lokalmiljøet. Det er en arv man er forpliktet til å ta vare på.
Historielaget gratulerer med de 80 år.
K i l der

Festskrift i forbindelse med 75 års jubileet i 2004/Solveig Myhre.
Nord i Aker gjennom 1000 år, side 222–223.
Notater vedr. de siste fem år/Solveig Myhre.
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