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Noen å dele troen med

Mitt navn er Kjell Roar Vik. Da 
jeg var 18 år reiste jeg ned til 
Mercy Ships og tok min læretid 
som motormann ombord på 
Africa Mercy. 

I maskinavdelingen jobbet en 
mann som het Ebeneezer 
Yeboah. 

Ebeneezer jobbet som 
motormann ombord, og på våre 
vakter hadde vi flere samtaler 
som forandret mitt liv og som 
har gjort meg til den jeg er idag. 

Han ville gjerne bli kjent med 
meg, og han hadde flere 
spørsmål, de fleste av disse var 
om troen min, jeg var 18 år og 
følte ikke at jeg visste mye om 
min egen tro. Jeg likte ikke å blir 

spurt om troen min og jeg stilte 
meg negativ til dette. 

Ebeneezer fortsatte med å dele 
sin historie. En historie som fikk 
den 18 år gamle lærlingen til å 
gråte midt I kontrollrommet. 

Når han delte sin historie, var 
det lettere for meg å dele min. 

Ebeneezer hadde en samtale 
med meg som jeg ikke visste at 
jeg selv trengte. Han hjalp meg 
å innse at å være kristen ikke 
betyr at du ikke bare går på 
møter eller gudstjenester, men 
at å følge Jesus er en livsstil. 

Å snakke med andre om vår tro 
er mer givende enn en kanskje 
selv skulle tro. Jeg oppmuntrer 
deg å finne noen som du kan 
dele med. 

Martin Luther sa: “Du blir frelst 
ved tro alene, men hvis troen er 
alene, er den ingen tro”. 

AV KJELL ROAR VIK



#treff, juleavslutning, skitur ++
Videre har høsten vært preget av den vanlige møtevirksomheten med møter stort sett hver lørdag. Mange 
gode taler om spennende temaer. Oppmøtet har variert noe, men har stort sett vært veldig bra!:) I tillegg har 
vi arrangert ungdomsmøter sammen med ungdomsforeningen på Ljosheim, og støttet opp om 
fellesmøtene på Åkra. 

I disse dager går vi en spennende tid i møte! November er måneden hvor der er VKU sin tur til å huse 
#Treff som er et samarbeid med ungdomsforeningene fra Skudnes  til Vea. Her vil det bli avholdt basar hvor 
inntektene skal gå til Mercyships. Vi regner med mye folk og god stemning denne kvelden. 

De påfølgende helgene skal vi både avholde valg av nytt styre i og ha juleavslutning for VKU. Året avsluttes 
med juletrefesten i romjulen, her må alle komme for å synge julesanger sammen og spise klementiner!  

Når kalenderen skifter fra ’16 til ’17 ser vi frem mot mange flere møter i vår. Vi vil også nevne skituren i 
vinter: Den går til Tonstadli helgen 3.-5. februar, og aldersgrensen er fra 8.klasse og oppover. Påmeldingen 
startet utpå nyåret engang, og prisen vil ligge på 1000,- + skikort. 

Avslutningsvis vil vi oppfordre alle, unge som eldre, til å like VKU sin facebookside. Her vil alle arrangement 
bli lagt ut, og det er enkelt å få en oversikt over hva som skjer i helgene. 
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VKU høsten 2016
Vi startet opp høsten med å være med på å arrangere 
bedehussang i Åkrahallen i slutten av august. Her var 
det et godt ungdomstreff hvor Sigurd Olav Høyvik 
talte og vi ble ledet i lovsang av en flott gjeng.



‣GLIMT FRA 
JULEMESSA 

Helgen 18. - 19. november 
arrangerte misjonsforeningene 
for Norsk Luthersk 
Misjonssamband på vest-
Karmøy misjonsmesse på 
bedehuset. Mange flotte 
håndarbeider, juledekorasjoner 
og ikke minst julebakst med 
mere ble lagt fram til salg. Det 
var svært godt frammøte i alle 
aldre. Salget gikk 
strykende og praten gikk livlig 
rundt kafebordene. Mange 
deltok også på samlingene 
som startet med sangkveld 
fredag.  

Ingibjørg, Arild og Eirikur 
Melberg var tilreisende 
sangere som deltok med flott 
sang hele helgen. I tillegg er vi 
heldige som kunne nytte våre 
lokale kor, Havgap og ikke 
minst Sunshine og Barnerøster 
som gledet oss med herlig 
sang.  

Lørdag var det 2 samlinger, 
klokka12 og klokka16, med 
trekning av masse 
flotte gevinster samt 
åresalg. Ekstra i år var egen 
utlodning av flott 
hardangerbunad. De ivrige 
foreningsmedlemmene la ned 
en kjempeinnsats som ble 
belønnet med rekordresultat.  

Brutto kom det inn 313.000 
kroner til misjonen!! 
Som taler deltok den nye 
regionlederen i NLM 
Sørvest, Kolbjørn Bø. I tillegg 
fikk vi misjonsinformasjon i 
form av fersk videosnutt fra 
våre misjonærer i Tanzania, 
familien Kjersti og Lars 
Stensland. 

Tekst og foto: Egil Svela
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• Søndagsskole, hver søndag 
klokka 11. To aldersgrupper. 
Den største gruppa er i 
Storhallen en søndag i mnd.  

• Kornbåndet Barnelag, for 
barn fra 4 år og oppover. 
Annenhver mandag i 
partallsuker kl. 17.30 

• Guttelaget Utsyn, for gutter 
fra 3. klasse og oppover. 
Annenhver mandag i 
oddetallsuker kl. 18.00 

• Yngres, fra 5. klasse og 
oppover. Annenhver søndag 
kl. 19.00.  

• Barnerøster, kor for barn fra 
4 år og oppover. Øvelse 
annenhver tirsdag kl. 17.00 

• Sunshine, kor for barn fra 4. 
klasse og oppover. Øvelse 
annenhver mandag kl. 19.00  

• Trilletreff, siste onsdag i 
måneden kl. 11.00.

Velkommen på bedehuset til 
julens arrangement:
Julekonsert og 
høytidsmøte 

Søndag 18. desember ønsker 
vi alle velkommen til 
julekonsert på bedehuset 
klokka 18.00.


Ulike sangkrefter deltar og vi 
vil synge sammen noen av 
julesangene vi kjenner så 
godt. Ta med deg hele 
familien og kom!


25. desember er det 
høytidsmøte med tale av 
Jostein Skartveit og sang av 
Ellinor Bårdsen. Vi håper å se 
deg. 


«Så la oss gå med stille sinn

Som hyrdene til barnet inn,

Med gledestårer takke Gud

For miskunnhet og 
nådebud.»


…og juletrefester 

Jul er tradisjoner, også på 
bedehuset. Det blir liksom 
ingen romjul uten juletrefester.


Først ute er 
ungdomsforeningen med sin 
juletrefest 2. juledag. Mange 
av dere har sikkert deltatt på 
denne opp gjennom årene og 
har gode minner derfra. 


Er du vokst utav 
ungdomsforeningen sin, kan 
du i alle fall delta på 
juletrefesten som 
søndagsskolen arrangerer 
tredje juledag. Det blir 
selvfølgelig gang rundt 
juletreet for både små og 
store og litt å bite i.
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Faste aktiviteter 
for barn på 
bedehuset 



Mer enn vanlig fødsel
Det var mange som reiste til hver sin 
by for å la seg innskrive. Kanskje det 
var flere slike omstendigheter som 
Maria,- som skulle ha barn! Det fødes 
mange barn hver dag. Men det er noe 
mer med Josef og Maria. Det har 
lenge vært kjent om sønnen Maria 
skulle bære fram: «Se, en jomfru skal 
bli med barn, hun skal føde en sønn 
og gi ham navnet Immanuel.» Jes 
7,14. Svangerskapet og 
omstendighetene har profetene fortalt 
for mange hundre år siden. Det er noe 
mer enn at Maria venter barn i 
Betlehem. «Men du Betlehem, Efrata, 
som er liten til å være blant Judas 
tusener! Fra deg skal det utgå for meg 
en som skal være hersker over Israel. 
Hans utgang er fra gammel tid, fra 
evighets dager.» Mika 5,1. 

Mer enn ett barn
Historien om julen vi feirer, er mer en 
bare en fortelling om barnet i krybben. 

Det er ikke bare evangelisten Lukas 
som forteller om Maria og Josef, men 
det er Gud selv som forteller. «Men 
engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, 
jeg forkynner dere en stor glede – en 
glede for alt folket. I dag er det født 
dere en frelser, som er Messias, 
Herren – i Davids stad.» Lk 2,10f. 

Det er Gud som er i krybben! Herren 
har kledd seg i kjøtt og blod for å bli 
menneske lik. «... tok en tjeners 
skikkelse på seg, da han kom i 
menneskers liknelse. Og da han i sin 
ferd var funnet som et menneske, 
fornedret han seg selv og ble lydig til 
døden – ja, døden på korset.» Fil 2,7f 

Mer enn et menneske
Jesus er både Gud og menneske. Det 
var en slik frelser vi måtte ha! På 
samme måten som Jesus er sant 
menneske, er han også sann Gud. 
Det er Gud selv som stiger inn i 
verden. Han er den rene og sanne. 
Josef og Maria er verktøyet i Guds 

frelseshandling. Fra krybben går veien 
til Golgata og korset. «Ham som ikke 
visste av synd, har Gud gjort til synd 
for oss, for at vi i ham skal bli 
rettferdige for Gud.» 2Kor 5,21. 

Hva er dette for deg?
Er julens høytid mer enn fridager og 
god atmosfære for deg? Hyrdene tok 
imot Guds frelse! Først drog de til 
stallen. Her fant de alt det Gud hadde 
sagt dem. Siden drog de tilbake med 
lovsang i hjerte og sinn. Engelsangen 
hadde gitt gjenklang i deres liv! Vårt 
rette svar på Guds frelse er når vi kan 
synge: «Han er frelser min! Han er 
frelser min!»  

Med engelen stemmer vi derfor i: 
«Ære være Gud i det høyeste, og fred 
på jorden, i mennesker Guds 
velbehag.» Lk 2,14.  

Av Kurt Urhaug

MER ENN EN HISTORIE
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Minibibeltime

Juleevangeliet er historie. Det er noe mer enn en spennende fortelling 
evangelisten Lukas skildrer for oss. Det er mer enn romantikk og det 
unge paret som må reise fra Galilea til Betlehem fordi de var av Davids 
hus og ætt. «Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus 
at all verden skulle innskrives i manntall.» Lk 2,1. Den store folketellingen 
hadde gjort Betlehem for liten til Josef og Maria. Maria ventet barn og 
fødestuen ble stallen på marken. «Men det skjedde mens de var der, da kom 
tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte 
ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget.» Lk 2,6f.
Når Lukas forteller dette for sine lesere, så er han opptatt med at dette 
skal dokumenteres. Han skriver også at: «Dette var den første innskrivning, i 
den tid Kvirinius var landshøvding i Syria.» Lk 2,2. Historiske personer i det 
romerske imperiet kan dokumenteres. Julehøytiden markerer en historisk 
begivenhet. 
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Fra møteplanen:

DESEMBER 
11:		 Betel 18 - andakt Anita Størkersen, 
	 	 sang av Sunshine 
14:    	 Bønn - og vitnemøte kl. 19.30 
18	:	 Julekonsert klokka 18 
21.  	 Bønn - og vitnemøte kl. 19.30 
25:		 Høytidsmøte, tale av Jostein Skartveit, 
	 	 sang av Ellinor Bårdsen 

JANUAR 
1:	 	 Brødsbrytelse 
4:	 	 Bibellesning Romerbrevet 1 kl. 19.30 
8:	 	 Møte kl. 11 ved Samemisjonen 
11:		 Bibellesning Romerbrevet 2 kl. 19.30 
15:		 Betel 11 
18:		 Årsmøte for bedehuset kl. 19.00 
19-22: 	Kilden Bibelmisjon 
25: 	 Bedehusforening 
29:		 Betel 18 

FEBRUAR 
1: 		 Bibellesning kl. 19.30  
5:	 	 Møte kl. 11 ved BBIF 
8:	 	 Bibellesning kl. 19.30 
12:		 Betel 11 
15-19:	 NLM 
22:		 Bedehusforening 
26:		 Betel 18 

MARS 
1:	 	 Bibellesning kl. 19.30 
5:	 	 Gideon 
7:	 	 BBIF 
8:	 	 Bibellesning kl. 19.30 
10:		 Basar Bedehusforeningen 
12:		 Betel 11 
15:		 Bibellesning kl. 19.30 
19:		 Brødsbrytelse 
22:		 Bibellesning kl. 19.30 
23-26:	 Møteuke KMM, Nat Rodgers 
29:		 Bedehusforening 

se ellers betelvea.no for mer og oppdatert info

Bønn- og 
vitnemøter, 

bibellesing og 
bønn

På bedehuset har vi bønn og vitnemøter på 
onsdagene klokka 19.30. ( Untatt siste onsdag i 
måneden da det er bedehusforening).   

Det har i lengre tid vært veldig få som kommer til 
disse møtene. Vi vil derfor prøve å gjøre en liten 
vri på møteformen. Fra nyttår vil vi starte møtene 
med å lese et kapittel sammen fra Bibelen. Vi 
starter med Romerbrevet fra kapittel 1. Etter at vi 
har lest sammen, vil vi samtale litt rundt dette 
kapitlet og dele det vi har lest . Vi avslutter 
møtene med en bønnestund.  

Det er vårt ønske at flere kan finne veien til disse 
viktige møtene der vi deler Guds ord og ber. Vi 
håper å kunne samle både unge og eldre. Det er 
viktig å møtes på tvers av generasjonene for å 
dele det vi tror på, og for å lære av hverandre.  

Varmt velkommen på onsdagene til deg som ikke 
har vært på disse samlingene før, og til deg som 
er vant med å gå på bønn- og vitne møte. 

http://betelvea.no
http://betelvea.no
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Det er stor forskjell på julefeiring nå og i 
gamle dager. I de hårde 30 årene var 

inntektene små. Pengene måtte brukes til mat 

og litt klær. Vi brukte tøfler med trebunner på 
føttene, og trebunnene skiftet vi selv når vi 

vokste til. 

Det var en plakat som jeg husker, og på den 

sto det følgende ; 

«Gudsfrykt med 
nøysomhet er en stor 

vinning». Den ser jeg 
ikke mer. Dette burde 

vi våkne opp for i dag, 

når en stor del av 
verdens befolkning ikke 

har mat og klær nok, 
mens vi lever i overflod. 

Når vi skulle til 

Haugesund måtte vi 
reise med ei skøyte 

eller motorbåt. Det var 
helst Listaskøyter med 

Krølle motor, eller 10 

hestekrefter Rapp 
motor. Av biler var det 

brødbilen til Torkellsen, 
lensmannen og noen få 

drosjer. Noen få busser 

kom omsider, men de 
kjørte ikke nedom Vea 

den første tiden. 

Vi hadde ikke elektrisk 

lys før jeg var ca. 8 år. 

Til jul ble lampene 
bronset. Stuene var 

trekvite, og det ble 
skurt både tak og 

vegger. 

Vi gledet oss veldig til 
jul. Juletre hadde vi med talgalys og 

hjemmelaget pynt. Lille julaften vasket vi oss i 
en stamp etter tørn. Til jul ble det bakt 

kanelbrød, lefser og småkaker i en 

vedkomfyr.   

I julen var familiene samlet hos seg selv.  
Julegaver var bare fra foreldre til barna.  

Julaften hengte vi opp sokken vår. Vi var 

spente juledags morgen hva sokken 
inneholdt.  et var ingen dyre ting. Det var for 

eksempel en appelsin, et eple, noen få nøtter, 
en kjeks med en englerose på, kanskje et lite 

malerskrin. Men vi 

gledet oss like meget 
da som i dag, når barn 

får racerbiler eller 
dukker til flere hundre 

kroner. 

Så var det julefesten 
for barn og foreldre i 

Bedehuset. Det var 
første juledag. Vi rodde 

fra Salvøy til Sævik-

kaien, og spaserte til 
Bedehuset. Det var 

fullsatt,  men det var 
plass til alle.  

Vi var mindre folk i 

bygda da.  Festen ble 
ledet av Ingolv Ytreland 

på en fin og verdig 
måte. Juleevangeliet 

ble lest av Kristoffer 

Davidsen. Juletreet var 
pyntet med glitter og 

med levende lys. Det 
var bare trefjøler og 

ikke belegg på 

bedehusgolvet da, så 
det bråket svært da vi 

gikk rundt treet. Men 
den gode høylytte 

julesangen overdøvet 

alt. 

Så fikk vi ungene hver sin lille pose med litt 

knask oppi. 

VELSIGNET JULEHØYTID! «Eder er i dag en 

Frelser født». 

av Anders Andersen
Fra Betel-Nytt desember 2006

JULEFEIRING 
I GAMLE 
DAGER



Jul i et fremmed land
Kanskje du ikke har begynt 
å tenke så mye på jul ennå. 
Det har vi. Hele familien var 
med på rådslagning om 
hvor vi skulle feire jul dette 
året. Vi må planlegge tidlig 
når flybilletter skal kjøpes. 
Alternativene var Tanzania 
eller Nord-Afrika. Lars 
mente vi burde reise til 
Nord-Afrika. De er barre tre, 
vi er tross alt seks bare med 
oss selv sa han.  Slik ble 
det, for oss blir det jul i Nord-
Afrika. 

I Nord-Afrika har den lille 
familien på tre funnet seg 
godt tilrette. De har blitt kjent 
med mange flotte mennesker 
og er blitt glad i landet de bor 
i. Mamma og pappa studerer 
Arabisk. Et språk som nok var 
en god del vanskeligere å 
lære enn de hadde trodd på 
forhånd. Nå begynner de å få 
mer og mer grep på 
språket ,og kan føre en enkel 
samtale. Lillegutt har det bra, 
han vokser og trives. 

Hvorfor lære Arabisk? De 
håper i løpet av kort tid å 
kunne gå inn i et humanitært 
arbeid. Vår sønn er så heldig 
at han er gift med en 
sykepleier som kan arbeide i 
humanitære prosjekter. Han 
håper da via henne å kunne 
henge seg på et eventuelt 
prosjekt. Noe må vel til og 
med en Veabu være 
brukende til i det store 
utland :-) 

Nå gleder vi oss til jul og få 
treffe alle tre igjen.  Spesielt 
gleder vi oss til å møte 
barnebarnet vårt på 1 1/2 år.  
Når det går opptil et år 
mellom hver gang vi ser dem 
er det spesielt stas å se de 
små igjen. 

På Kiabakari i Tanzania 
gleder de seg ekstra mye til 
jul dette året. Grunnen er at 
da kommer storebror Simen 
på 13 år hjem. Han begynte 
på internatskole i Kenya i 
høst, 8 timers kjøring 
hjemmefra. På internatskolen 
har han hatt en fin høst så 
langt. Savnet etter storebror 
er stort på Kiabakari. Nå er 
alle fem begynt å glede seg til 
jul. 

Livet på Kiabakari er travelt. 
Det er mye å "henge fingrene 
i" for de som ser nøden og 
behovene. Lars er lærer på 
bibelskolen. Kjersti er lærer 
for deres egne barn, Leah på 
11 år og Lukas på 7 år. Julian, 
minsten på 5 år går i 
barnehagen. I tillegg til det 
som "må" gjøres engasjerer 
de seg i det lokale arbeidet. 

Jentelag, guttelag, 
søndagsskole, oppfølging av 
lokale menigheter. For oss er 
det utrolig kjekt å få være 
med ut i de perifere 
menighetene og få treffe alle 
de flotte menneskene. 

I tillegg tar de imot mange 
gjester. Mange har gjennom 

de siste årene fått oppleve det 
fantastiske å få komme til 
Kiabakari. På Kiabakari er det 
stor byggeaktivitet og mye 
vedlikeholdsarbeid som skal 
gjøres. De har også et 
ganske stort gårdsbruk. 
Mange Veabuer har en gang 
for lenge siden kjøpt aksjer i 
gårdsbruket. Opp gjennom 
årene er det mange fra Norge 
som har gjort dugnad for å 
holde hjulene igang. 

Mottoet er alltid for alle - 
Videre med det viktigste. 

Vi har vært så heldige at vi 
har fått feire jul to ganger i 
Tanzania. Det er bare en helt 
fantastisk opplevelse. Vi var i 
den lokale kirken på Kiabakari 
julaften og 1.juledag. Selv om 
vi ikke forstod et ord av det 
som ble sagt var det helt 
fantastisk å være der. Jeg 
skulle unne dere alle å få 
oppleve det. 

Håper du  vil huske på og ber 
for de som bor og arbeider i et 
fremmed land ikke bare nå 
frem imot jul, men hele året. 

Nå nærmer det seg jul og i 
juleevangeliet i Lukas 2, 10 
og 11 står det: 

Men engelen sa til dem: Frykt 
ikke! For se, jeg forkynner 
dere en stor glede - en glede 
for hele folket. I dag er det 
født dere en frelser. 

God jul fra Mamma Stensland
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