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MOSS BEDEHUS
Kirkegata
Huset ble bygget i Værlegaten og kostet kr. 17.000,- å sette opp. Bedehuset har vært
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Lok. nr. 1045086 Moss Bedehus forts:

flittig i bruk til forskjellige møter, juletrefester og søndagsskole.
1884 – ble Moss Indremisjon stiftet, den 20.august. Foreningen manglet lokale. De leide lokale
flere steder i Moss, men ønsket å få sitt eget. Derfor ble det besluttet å samle inn penger til dette
formål. Det ble nedsatt en seks-manns komite til et byggefond. Det var en forutsetning at komiteen
skulle samarbeide med sognepresten, og det ble vedtatt «Regler for et Bedehus i Moss» som skulle
brukes til henvendelse til byens borgere og utenbysboende om å yde et bidrag. De sendte bl.a. en
henvendelse til Svenn Foyn, som gav kr. 100,-. En basar gav også 400,- kroner til denne
innsamlingen. Opprinnelig var det jo Indremisjonen som skulle eie huset, men på en
generalforsamling i 1888 ble det vedtatt at de innsamlede 1.200 kroner skulle brukes til oppførelse
av et bedehus tilhørende menigheten, mot at Indremisjonen fikk benytte huset tre ganger pr uke.
Styret skulle bestå av stedets prester, tre legmenn, hvorav en skulle tilhøre Indremisjonen.
1890 – stod Bedehuset ferdig, og den 25. mai ble huset innviet av sogneprest Boye. Men
Indremisjonen hadde ikke gitt opp håpet med å få sitt eget hus. Styret i Bedehuset var i 1920 villig
til å overdra huset til Indremisjonen, men det ble ikke noe av denne gangen.
1932 - ble overdragelsen til Indremisjonen klar.
Ved bygging av den nye rundkjøringen i Kransen, ble det karakteristiske utbygget revet bort. Det
var veldig synd, for det gjorde selve bygningen helt spesiell.
1961 - under restaureringen av Moss kirke, var Bedehuset interimkirke for Moss menighet.
2001 fikk Moss menighet tilbake Bedehuset i sitt eie. Huset ble endel ombygget, og huser idag
menighetskontoret for Moss menighet, kirkevergens kontor, diverse møtelokaler og en kafeteria,
som har fått navnet Arena.

tekst v/Liv Stylegar
sist endret 29.01.2015

Tilhørende enkeltminner (0):
Litteratur
Mossiana fra ældre tider
Moss kirkes festskriv til 100 års jubileet.
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