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Det mangler lite på at du overtaler meg til 
å bli en kristen!

Dette sa kong Agrippa til 
Paulus. Kong Agrippa, eller 
Herodes Agrippa den andre, 
var regent over Kjalkis, et 
smårike ved Libanon. Han ble 
etter hvert landsfyrste over 
store deler av dagens Israel, 
som igjen var en del av det 
store Romerriket. Agrippa var 
jøde, men hadde tette bånd til 
de romerske herskerne. 

Paulus var en misjonær som reiste 
rundt og forkynte evangeliet om 
Jesus. Han forkynte at Jesus døde 
og oppstod for å frelse alle, både 
jøder og hedninger. En slik 
forkynnelse likte ikke jødene. En 
gang Paulus var i templet i 
Jerusalem, stimlet en stor 
folkemengde sammen og trakk ham 
ut porten. De holdt nesten på å slå 

ham i hjel. Den romerske vaktstyrken 
som holdt til ved tempelet fikk berget 
Paulus og satt ham i varetekt. De 
visste ikke hva de skulle anklage ham 
for, men opprøret mot Paulus var så 
voldsomt at de måtte flytte ham til 
Cæsarea.  Paulus satt fengslet her i 2 
år under landshøvdingene Felix og 
senere Festus.  

Det er under fangeoppholdet i 
Cæsarea at kong Agrippa og Paulus 
treffes. Paulus får legge fram sin sak 
for kongen, og benytter dermed 
anledningen til å forkynne evangeliet 
for ham. Det er da kong Agrippa sier 
disse kjente ordene: ”Det mangler lite 
på at du overtaler meg til å bli en 
kristen” 

Hvor mye mangler du som leser 
dette på å bli en kristen? Kanskje er 
du en kristen, men hvis du ikke er 
det, hva skal da til for at du skal bli 
det? I følge Bibelen er det ikke så 
vanskelig. En annen gang Paulus var 
fengslet for sin forkynnelse, spurte 

fangevokteren ham hva han skulle 
gjøre for å bli frelst. ”Tro på Herren 
Jesus, så skal du bli frelst” var svaret 
fra Paulus. Tror du at du må forbedre 
deg, eller gjøre noen spesielle 
gjerninger for å bli frelst? Jesus sier: 
”Dette er den gjerning Gud vil dere 
skal gjøre: Tro på ham som Gud har 
sendt”  

Husk at Jesus døde også for deg, og 
ønsker å ha deg med.  

Det er ikke noe å vente på. Ta i mot 
ham i dag der du sitter!  

Ta gjerne kontakt med en kristen bror 
eller søster du har tillit til.  

Du er også hjertelig velkommen til å 
komme innom bedehuset eller de 
andre forsamlingene i bygda vår. 

AV JAN ROSBERG



Trilletreff
Trilletreff på bedehuset er et treff for store 
og små som har lyst å være med å synge 
om Jesus, og ha sosialt samvær med 
andre barn og voksne. Det er alt ifra små 
babyer til 5-6 åringer som kommer med 
mamma eller pappa. Vi har trilletreff ca en 
onsdag i måneden i kjelleren kl 10.30. 
Først synger vi litt, og så har vi kaffi 
etterpå. Noen ganger noe godt å bite i, 
andre ganger basar. Ønsker alle små og 
store hjertelig velkommen.  

Vi har Facebook-side der vi kommer 
tilbake til oppstart av trilletreff.  

For spørsmål ta kontakt med  

Olene Ytreland: 924 36 916 eller Anette 
Sjøen: 99529255 

SIDE 2

Annenhver mandag høres banking og 
ivrige guttestemmer fra hele kjelleren 
på bedehuset. Det er Utsyn guttelag 
som har samling. Vi samles først i 
peisestua med ei andaktsstund og 
registrering. 

Her får vi høre om alt det gode Gud 
har gjort for oss gjennom Jesus. 
Etterpå deler vi oss i to grupper, 3. og 
4. klasse går som regel til 
snekkerrommet vårt. Her får du blant 
annet prøve snekkerferdighetene: 
pussing og saging, spikring og liming.   

5. Klasse og oppover har ofte andre 
aktiviteter på programmet. 

Av og til finner vi på andre ting også. 
Noen ganger på bedehuset, andre 

ganger tar vi en tur til andre kjekke 
steder.  

På høsten bruker vi å ha en basar der 
vi lodder ut mye av det vi har laget 
gjennom året. Overskuddet av 
guttelagsbasaren går til ”Barnas 
misjonsprosjekt”. Slik får vi være med å 
gi penger til oppgaver som hjelper 
andre mennesker til å få et bedre liv. 
Alle gutter fra 3. klasse og oppover er 
velkomne i guttelaget  
oddetallsmandager kl. 18.00-19.30 i 
bedehuskjelleren! Oppstart 29. august. 

Informasjon om guttelaget finner du på 
betelvea.no 

Kontaktperson: Oskar Jone Dalseth, 
mobil 411 04 247.

Guttelaget

Søndagsskolen
Til alle gutter og jenter mellom 3 og 11 år!   

Vi starter opp med Søndagsskolen søndag 4. september. De som begynner i andre klasse og oppover, samles 
i egen gruppe i peisestuen. Første søndag i måneden samles også stor gruppen i gymsalen/storhall der de 
har mini krik.  

Søndag 18 september blir det “storsamling” oppe på bedehuset, der vi får besøk av Elisabeth Fauskanger. Det 
er ikke søndagsskole i høstferien! Følg oss på facebook ...søk etter Vedavågen søndagsskole! Kom da vel, 
og bli bedre kjent med verdens beste venn!



‣Kornbåndet barnelag:  
Barneforeningen er et tilbud for barn 
fra 4 år og oppover. Vi samles i 
kjelleren på bedehuset mandager kl.
17. 30 i partallsuker.  

På samlingene synger vi mye og 
hører om fortellinger fra Bibelen. 
Noen ganger lager vi noe fint, har 
basar eller koser oss med noe godt 
å spise.  

Vi har en gruppe for de minste 
barna og en for de største. Her er 
det plass til alle!  

Vi starter opp 5. September.  

Hjertelig velkommen 😊  

‣Barnerøster:  
Vea barnerøster er et barnekor for 
jenter og gutter fra 4 år og oppover. 
Vi har øvelser på bedehuset 
tirsdager i oddetallsuker kl 
17.00-17.45. I Vea barnerøster 
ønsker vi å synge Jesus inn i 
hjertene til store og små!  

Følg Vea barnerøster på facebook. 
Der oppdaterer vi med øvelser og 
opptredener.  

Kontaktperson: Olene Ytreland (924 
36 916). 

‣Sunshine:  
Sunshine er et tilbud for de litt større 
barna fra 4-klasse og oppover i 
ungdomsskolealder. Vi har hatt 
mange medlemmer i koret dette 
året og håper på enda flere til 
høsten. Det er kjekt å se alle disse 
unge som vil være med å synge om 
Jesus, og det gir oss motivasjon til å 
drive koret. 

Vi har øvelse annenhver mandag 
fra kl 19.00-20.00. Vi har det sosialt 
og gøy. Vi ønsker alle hjertelig 
velkommen på øvelsene.  Vi har 
Facebook side der vi legger ut dato 
for øvelser og oppstart igjen.  

Audhild Wiik spiller piano for oss, 
Tobias Wiik saksofon og David 
Alsaker på trommer. Vi er 
privilegerte som har så flinke 
ungdommer som spiller for oss.  

For spørsmål ta kontakt med  

Anette Sjøen: 99529255 eller 
Karianne Haukalid: 99622870

YNGRES
Yngres er eit tilbud for dei 
som går i 5. klasse og 
oppover. På dei vanlege 
yngresmøtene samlast me i 
peisestova på bedehuset 
annankvar sundag frå klokka 
19 til cirka 20. Me har alltid 
ein andakt og song, 
påfølgjande konkurranser og 
eventuelt leker.  
Elles har me nokre samlingar utendørs 
då byrjar me klokka 18 og held på til cirka 
20. Me kan blant anna nemne:   

Fisking på moloen, fotballyngres med 
andre aktiviteter på Sletten, båttur med 
grilling og kos, tur i markjå og til slutt 
”slageren”bibelsmuglingen på Sørbø 
med wienerpølser og kakao. Spennande 
altså… 

Eit anna høgdepunkt for mange er den 
årlege yngresleiren til Solgry saman med 
Molin yngresklubb. Det er som regel i 
januar måned. Alltid kjempegod deltaking 
på desse leirane. Me har fullstappa 
program,  med samlingar og mykje 
aktiviteter for alle og einkvar. 

Semesterprogrammet er alltid oppdatert 
på heimesida til bedehuset: 
www.betelvea.no 

Ungane får i tillegg SMS på mobilen sin 
eller foresatte sin same dag som me har 
yngresmøte. 

gjennom yngresarbeidet ynskjer me å 
vera med og peika på JESUS og læra 
ungane i denne viktige alderen at dei må 
ha blikket sitt festa på han.  

Motto: Se på JESUS!  

Velkommen til yngres, folkens! 

Kontaktperson: Einar Rasmussen, mobil 
918 36 044.
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Magnus Tjoland 

‣ En trofast Herrens tjener har lagt ned vandringsstaven. Selv 
om det alt er gått flere måneder siden Magnus flyttet fra oss 
og hjem til Gud, kjenner vi savnet på bedehuset. Her hadde 
han sitt åndelige hjem, og trofast fant han sin plass, 
uavhengig av hvem som arrangerte møtene. 

‣ Magnus ble født på Tjoland på Fosen i 1926. Her vokste han 
opp sammen med flere søsken. Foreldrene drev med 
jordbruk, kombinert med fiske. Etter endt skolegang fant han 
sitt arbeid på sjøen. I 1943, 17 år gammel, kom han til Vea 
og ble med Knut Didriksen på garnfiske etter vårsilda. Han 
innså behov for mer utdanning og tok først Handelskole i 
Kopervik i 1945, og skiftet så over til Fiskeriskolen i 1946. 
Interessen for sjø og fiske førte ham til Vea igjen.  Her var det 
mange fiskebåter og fraktebåter, med gode muligheter for 
arbeid. Magnus deltok på forskjellig fiske, der i blant flere år 
på Islandsfiske. De siste årene før han pensjonerte seg, førte 
han fraktebåter langs kysten. 

‣ På Vea ble Magnus kjent med Ingrid (f. Dahl) og de giftet de 
seg i 1951. Sammen fikk de 3 barn. Magnus hadde stor 
omsorg for familien, som etter hvert vokste med barnebarn 
og oldebarn, til glede for en barnekjær beste- og oldefar. 
Både Magnus og Ingrid hadde troende foreldre, men først i 
voksen alder ble de omvendt til Gud. Magnus fortalte ofte 
om da han overga seg til Gud og ble født på ny, 39 år 
gammel. Etter den tid var Magnus ”fast inventar” på 
bedehuset, både i møtesammenheng og under dugnader. I 
flere år var han med i bedehusstyret og fast medlem i 
brødbrytelseskomiteen. Magnus var en flittig bibelleser og 
lytter av Guds ord. Og det merkedes i hans liv. Han levde i 
Ordet og av Ordet. Alltid hadde han et ord å si om Jesus. På 
tomannshånd dreide han raskt samtalen over på det 
åndelige. Hans vitnesbyrd var Kristussentrert. I tillegg var 
han et bønnemenneske, med nød for å få flere med på 
himmelveien. Han hadde evnen til å oppmuntre oss andre. 
Om ikke alt falt i hans smak, fokuserte han på det som var 
positivt. Flittig delte han sitt vitnesbyrd, og selv var han en 
god lytter, som takket forkynnerne for den åndelige maten. 

‣ ”Vi kjenner saknad sår, når vi her skiljast må, men vonar i 
Guds rikes vår, kvarandre atter sjå!” står det i sangen. Vi er 
takknemlig til Gud for alt Magnus var for oss på bedehuset 
og ser fram til den dagen vi møtes igjen i himmelen. Våre 
tanker går til Ingrid m/ familie i sorgen og savnet. Egil Svela

MINNEORD
Arnold Bjerkreim 

‣ Tirsdag 28. juni døde den kjente forkynneren og 
bibellæreren Arnold Bjerkreim, nesten 92 år gammel.  Han 
hadde sin åndelige heim på Åkra bedehus, men talte svært 
ofte på Vea og  på andre bedehus i distriktet. Han var en 
dyktig bibellærer som alltid hadde noe å gi oss fra Skriftens 
ord. Så lenge helsa holdt, var han fast taler på Vea Bedehus 
på formiddagsmøte 1. juledag.   

‣ Arnold var sønn av den landskjente forkynner Adolf 
Bjerkreim. 17 år gammel ble Arnold en kristen, men 
predikant ville han slett ikke bli. Sammen med svogerne Isak 
Askeland og Sverre Lending var han med og startet et 
mekanisk verksted, A/S Produksjon, i 1946. De laget luker 
og annet utstyr til båter.   

‣ I 1953 begynte Arnold med egen jernvare- og 
malerforretning. Den holdt til i Åkrakrossen fram til 1989. I 
1949 giftet Arnold seg med Ruth, og hun var med og drev 
butikken. De opplevde den store sorg å miste 3 spedbarn.  
Men i 1956 kom Signe til verden på Haukeland sykehus, og i 
1960 ble Arnulf født.  

‣ Arnold sin beslutning om aldri å bli predikant ble forandret.  
Han begynte å reise for Indremisjonen sammen med Fosse 
Rørtveit, og senere deltok han på utallige bibelkurs på 
Valderøy.  I 1956 fikk han være med i stor vekkelse i Bergen 
sammen med Peder Ramsrud.  I 1962 dro han til Sørlandet 
og var med på bibelkurs der, sammen med Jon Aurebekk.  
Dette ble en fast begivenhet fram til 2002.  

‣ I Kristiansand kom Arnold i kontakt med Blå Kors.  Dette 
forklarer hans brennende engasjement  for «Loftet» på Åkra, 
hvor han var med i over 20 år.  Tross sviktende helse var 
han og med å lage ukentlige bibeltimer for Evangelistens 
nærradio i Kristiansand.  

‣ Vi føler stor takknemlighet for det Arnold har betydd for oss, 
og lyser fred over hans minne!

Magnus leder 

brødsbrytelse i 

2011



Dette spørsmålet stiller Paulus i 
Romerne 4,3. Han stiller ikke 
spørsmålet fordi det er noe som er 
ukjent for han og som han vil ha 
svar på. Nei, han stiller spørsmålet 
for å bekrefte noe, slå noe fast. 
Paulus sitt forhold til Skriften, var 
dette: Skriften er Guds Ord, og når 
Skriften har sagt noe, er det slik 
som Skriften sier.  

I Apostelgjerningene 24 leser vi 
om hvordan Paulus ble anklaget 
av jødene. En del falske anklager 
ble framsatt av Tertullus – en 
sakfører – og andre jøder bekreftet 
løgnene overfor landshøvdingen 
Feliks.  

Paulus fikk lov å forsvare seg, og 
sa blant annet at hans anklagere 
ikke kunne bevise noen av 
anklagene. Under denne 

forsvarstalen uttalte Paulus : Men 
det vedgår jeg for deg, at etter den 
Veien som de kaller en sekt, tjener 
jeg Gud slik at JEG TROR ALT 
DET SOM ER SKREVET I 
LOVEN OG PROFETENE. 

Paulus visste nemlig noe meget 
viktig angående Skriften. I 
2.Timoteus 3,16 leser vi: Hele 
Skriften er inspirert av Gud og 
nyttig til…….  

Og i 1.Tessalonikerne 2,13 sier 
Paulus : Derfor takker vi også alltid 
Gud for dette: Da dere fikk det ord 
som vi forkynte, tok dere imot det, 
ikke som et menneske-ord, men 
som det i sannhet er, SOM GUDS 
ORD, som virker med kraft i dere 
som tror. 

Denne innstilling til Skriften hadde 
antakelig Paulus også som 
fariseer, og den ble bekreftet av 

Mesteren selv. Bibelen formidler 
også Jesu syn på saken.  

Jesus stilte dette spørsmålet i 
diskusjoner med fariseere: Har 
dere ikke lest….(Mat.12,3 ; 19,4)  
Eller som han sier i Mat. 21,16: 
Har dere aldri lest….. ; eller: Har 
dere aldri lest i Skriftene…(Mat.
21,42). 

I Lukas 10,26 står: Han (Jesus) sa 
til ham (en lovkyndig) : Hva står 
skrevet i loven? Hvorledes leser 
du? 

Her vil åndskampen stå til alle 
tider. Syndefallet ble innledet med 
spørsmålet: Har Gud virkelig 
sagt… Og så i neste omgang ble 
Guds Ord direkte motsagt: Dere 
kommer slett ikke til å dø. Men 
Gud vet at den dagen dere eter av 

det (treet midt i hagen), vil deres 
øyne åpnes, dere vil bli slik som 
Gud og kjenne godt og ondt. 

Satans angrep er listige, og det er 
viktig at vi lærer av Jesus og 
Paulus at Guds Ord er øverste 
autoritet i alle spørsmål, og vi må 
ikke bite på den løgnen at Bibelen 
må tolkes slik at den passer med 
tidsånden. Tidsånden sier at 
Bibelen er en gammel bok, og ikke 
alt passer for vår tid. Bibelen må 
tillempes et moderne samfunn og 
et moderne liv. For mange høres 
dette fornuftig ut, men det er likevel 
galt. 

Skriften kan ikke gjøres 
ugyldig, sa Jesus. Og Peter 
sier: De hellige Guds menn 
talt drevet av Den Hellige 
Ånd. Det er dette vi må holde 
fast på i vår tid. 

Av Per Sverre Bårdsen

HVA SIER SKRIFTEN?
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Minibibeltime
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Fra møteplanen:

SEPTEMBER 
4:	 	 Betel 18 - tale av Roar Flacké 
6:    	 BBIF kl. 18.30 og 19.30 
7-11:	 Møteuke ved Indre Sjø 
14.  	 Bønn - og vitnemøte kl. 19.30 
18:		 Betel 11: STORSAMLING 
21:		 Bønn- og vitnemøte kl. 19.30	  
25:		 Brødsbrytelse kl. 11 
28:		 Bedehusforening kl. 19.30 

OKTOBER 
2:	 	 Betel 18 - tale av Geirmund Monsen 
5:	 	 Bønn og vitnemøte kl. 19.30 
9:	 	 Møte kl. 11 ved BBIF 
12:		 Bønn- og vitnemøte kl. 19.30 
16:		 Betel 11 med brødsbrytelse 
19:		 Bønn- og vitnemøte kl. 19.30 
21-23: 	Møtehelg NLM 
26: 	 Bedehusforening 
28:		 KMM - misjonskveld, Herdis blir med 
30:		 Betel 18: tale av Irene G. Langåker 

NOVEMBER 
2: 		 Bønn- og vitnemøte kl. 19.30 
6:	 	 Lekmannsmisjonen kl. 11 
9:	 	 Bønn- og vitnemøte 
10-13:	 Julemesse NLM 
16:		 Bønn- og vitnemøte kl. 19.30 
20:		 Gideon kl. 11 
23:		 Bønn- og vitnemøte kl. 19.30 
27:		 Betel 11 med brødsbrytelse 
30: 	 Bedehusforening 

DESEMBER 
4:	 	 Himalpartner kl. 11 
6:	 	 BBIF 
7:	 	 Bønn- og vitnemøte kl. 19.30 
11:		 Betel 18 - sang av Sunshine 
14:		 Bønn- og vitnemøte kl. 19.30 
21:		 Bønn- og vitnemøte kl. 19.30 
25:		 Betel 11, høytidsmøte 

se ellers betelvea.no for mer/oppdatert info

Glimt fra 
Sommerfesten  

på Sørbø
Lørdag 20. august var datoen for årets sommerfest på 
Sørbø. Dagen opprant med så flott sommervær at vi 
absolutt følte det var en finger fra oven med i 
planleggingen. Kunne vi egentlig huske at det hadde 
vært finere vær denne sommeren :-)  

150 voksne og like mange barn møtte opp. Alle var 
imponert over sommerfestens dyktige konferansierer: 
Daniel Elias Fredly og Daniel Brekkå. Med stødig og 
trygg ledelse var de to med og la solid kvalitet over 
dagen. 

STORSAMLING 18. SEPTEMBER 
Vi ønsker små og store velkommen til Betel 11 den 
18. september. Andakt av Elisabeth Fauskanger og 
sang av Barnerøster. Servering av lapskaus. Kollekt. 
Ta med deg dine og kom! 

http://betelvea.no
http://betelvea.no


Barnekoret 
gledet oss med 
friske sanger. Herlige å se på disse små og litt 
større.  

«This little light of mine, I´m gonna let it shine, 
Let it shine, shine, shine, let it shine».

Vea Kristelige 
Ungdomsforening (VKU) 
hadde leker og aktiviteter for 
barna. Det var fotball, 
balansering, skyting med mere. 
Ansiktsmaling var svært 
populært og ungdommene 

imponerte med sine 
kreative 

ferdigheter. 
Tusen takk, 
VKU!

Både store og små 
var engasjert for å få 
sommerfesten til å gå 
rundt. En buffet av grillmat fikk 
fort ben å gå på. Litt senere var det 
ny buffet, denne gangen med kaker og kaffi. 
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May Hellen Ferkingstad Damås hadde andakt. 
Hun innledet med å fortelle om tiden da hun 
var med på bedehuset. Både som leder i 
barnekoret, sanger i Gledesbudet og 
med på onsdagsmøtene. 
Bakgrunnen fra dette la 
fundamentet for den oppgaven hun 
har i dag - «Bønnedama» på Saron. 

Hun har vært gjennom tunge 
perioder, hatt kreft selv, mistet sin bror i 

sommer og hennes mann 
står nå midt i kreftsykdom. 

Gjennom alt har Jesus 
vært med og holdt henne 

oppe. Hun har erfart hvilen i 
Jesus og minnet om Jesaja 41,10 - 
Frykt ikke, for jeg er med deg, vær 
ikke redd, for jeg er din Gud!Jeg gjør 
deg sterk og hjelper deg og holder 
deg oppe med min retttferds høyre 
hånd.»



Roald Alsaker
Positiv og aktiv i nærmiljøet. 

Roald bor i Nesvegen sammen med kona 
Monika og guttene Henrik, Vegard og David.  
Monika er født og oppvokst i Neset, og er 
datter til Nora og Dagfinn Knarvik. Roald er 
åkrabu, født i 1971, og sønn av Margit og 
Kjell Alsaker. Han vokste opp sammen med 
en bror og ei søster.  Familien Alsaker har 
alltid vært glad i sang og musikk. De hadde 
ei familiegruppe som stadig var på farten.  
De opptrådde på møter, basarer, og på 
sykehjem. Innspilling av kassett ble det 
også. Da Roald var 14 år, opplevde han at 
mora ble syk og døde.  Faren giftet seg på 
nytt i 1987, og året etter fikk Roald en ny 
bror. 

Roald fant seg godt til rette i menigheten 
Saron på Åkra. Der gikk han på 
søndagsskole og var med i kor, hvor han 
spilte trommer og andre instrumenter.  
Senere ble han en av lederne i barne- og 
ungdomsarbeidet i menigheten. 

Etter å ha vært innom både elektro- og 
snekkerfaget, bestemte Roald seg for å 
utdanne seg som hjelpepleier. Han fikk da 
jobb i skole- og helsevesenet som 
miljøarbeider. I 2002 ble han ansatt på 
Hydro, hvor han fortsatt jobber. Han er 
prosessoperatør i prebake, og har i tillegg 
oppgaver i beredskapstjenesten som 
røykdykker og ambulansesjåfør. 

Roald har også en annen viktig oppgave. I 
1999 ble han spurt av Bjarne Stornes om å 
stille til valg for Krf. Og i 2003 ble han valgt 
inn i kommunestyret. Nå er han inne i sin 4. 
periode. Han har hatt flere viktige verv, blant 
annet i Hovedutvalg Teknisk, 

formannskapet, og leder i Kommuneplan 
utvalget.  Han synes det er givende og 
interessant å være med i lokalpolitikken, 
særlig når det oppnås konkrete resultater.  
Fortsatt er det mange gode saker å kjempe 
for. Roald møter folk med respekt og 
ydmykhet, og har blitt kjent med mange fine 
mennesker den tiden han vært med i 
politikken. 

Fotballen har også en stor plass i Roald sin 
hverdag. Tidligere likte han å spille fotball 
sjøl, men nå er han aktiv på andre måter.  
Han har vært oppmann og trener i Vedavåg 
Idrettslag i ca. 10 år. De tre guttene hans er 
alle aktive fotballspillere. Det å få være med 
å jobbe med barn og ungdommer gir mye 
energi, mener Roald, i tillegg møter han 
utrolig mange kjekke foreldre og voksne. 

Roald er også aktiv på Bedehuset Betel.  
Der er han leder i søndagsskolen, og er 
ellers med i komiteen for møteledelse. For 
Roald er søndagsskolen et kjempeviktig 
arbeid.  Det gjelder om at barna får høre om 
Jesus i tidlig alder. På skolen blir ikke 
kristendomsundervisningen prioritert i 
samme grad som før i tiden. Han setter 
også stor pris på alle positive foreldre som 
sender barna sine til søndagsskolen, og de 
som er med i arbeidet på bedehuset ellers. 

Roald synes at Vea er en god plass å vokse 
opp i. Dugnadsånden har en stor plass i 
bygda. At det var mulig å bygge den store 
hallen på Sletten, er et eksempel på det.  
Han er stolt over alle lag og organisasjoner i 
bygda, som gjør en fantastisk jobb for både 
unge og eldre. 

Per Størkersen
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