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Jesus - vår forsoner 

Likesom Moses opphøyet 
slangen i ørkenen, slik skal 
Menneskesønnen opphøyes 
for at hver den som tror på 
ham skal ha evig liv. Joh.
3.14-15. 
Da israelittene ble bitt av de giftige 
slangene i ørkenen, var de 
dødsdømte. De hadde ingen mulighet 
til å redde seg selv eller hverandre. 
Dette var deres dom etter at de hadde 
vært ulydige mot Herren. De måtte 
bekjenne at de hadde syndet mot 
Herren, og ba om at han ville ta 
slangene bort. Moses ba til Herren for 
folket, og fikk beskjed om å lage en 
kobberslange og sette den på en 
stang. Så skulle hver den som så opp 
på kobberslangen leve. 

Kobberslangen er et symbol på Jesus. 
Vi mennesker er dødsdømte på grunn 
av våre synder, og vi kan ikke redde 
oss selv. Men Jesus ble opphøyet på 
et kors, hvor han led døden for våre 

synder. All verdens synd ble lagt på 
Jesus, han tok straffen i vårt sted.  

Og han er en soning for våre 
synder, og det ikke bare for 
våre, men for hele verdens. 
1.Joh.2.2. 

Tre dager etter at Jesus døde på 
korset, sto han opp igjen fra graven. 
Dette viser at han seiret over synden. 
Og slik har Jesus åpnet veien til 

himmelen for de som tror på ham, slik 
at de skal leve evig sammen med 
ham.  

Men alle dem som tok imot 
ham, dem ga han rett til å bli 
Guds barn, de som tror på 
hans navn. Joh. 1.12. 
For Gud sendte ikke sin 
Sønn til verden for å dømme 
verden, men for at verden 
skulle bli frelst ved ham. Den 
som tror på ham, blir ikke 
dømt. Den som ikke tror er 
allerede dømt, fordi han ikke 
har trodd på Guds enbårne 
Sønns navn. Joh.3.17-18. 
Du og jeg skal få komme til Jesus med 
vår synd. Vi skal få ta vår tilflukt til 
Jesus, han er vår redningsmann. Uten 
Jesus går vi evig fortapt! Den som tar 
imot Jesus har evig liv!

AV ELISABETH ABELSEN



YNGRES    
på leir 
Som en årlig tradisjon har vi i Yngres vært på lagsleir på 
Solgry sammen med Yngres og 10-13 på Ferkingstad. I alt 
var vi 96 stk. denne helgen i overgangen mellom januar og 
februar. En utrolig kjekk og lærerik helg legger vi bak oss. 
Vi var heldig og hadde med oss vår helt egen «bestemor», 
på leir. Anne Kristine Rosberg delte mange gode ord med 
oss, bibeltimene handlet om å ha respekt, bli kjent med 
Jesus og være frimodig nok til å tørre å si at vi kjenner 
Ham.  

Vi har hatt mange ulike aktiviteter i helgen, blant annet har 
vi kjørt gokart og firhjuling, noe som falt i smak hos de 
fleste. I tillegg har vi laget fine kort, spilt xbox, golf og 
badminton. I og med at vi har vært så aktive i helgen har 
vi selvsagt spist mye snop, køen utenfor kiosken var lang, 
men likevel klarte vi å være tålmodige å stå i kø til det var 
vår tur  

Leirkveld var stor suksess, der grip-mikrofonen var en av 
mange leker vi koste oss med. Johannes Østevik sang en 
nydelig sang for oss og dyktige Are Utbø Vea spilte piano. 
Vi er utrolig takknemlige for flinke deltagere som bidrar til 
at leiren blir så vellykket. 

Tradisjonens tro på yngresleir er at deltagerne løper ut 
etter vi har hatt godnattrunde på rommene, litt løping 
etter sengetid må til på yngresleir  Vi fikk heldigvis sove 
litt likevel.  

Ikke nok med at vi har hatt det kjempekjekt, vi har også 
fått utrolig god mat, noe vi kan si sikkert fra alle 
deltagerne. Under middagsbordet før hjemreise ble neste 
års leirweekend annonsert, noe som ble mottatt med 
jubel og applaus. Vi har en mistanke om at noen allerede 
har begynt å glede seg!
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Velkommen til forsamlingsleir i vår. Mange 
er påmeldt allerede, men det er fortsatt 
plass til flere om du/dere har lyst.  
Påmeldingsfristen har vi satt til 12. april.  

Det er også mulig å komme inn på dagstur 
på lørdagen. Ønsker dere å være med på 
måltidene på dagen er det greit at dere 
melder dere på, slik at vi vet hvor mange 
som kommer. Dagstur inkludert mat er 
200,- kroner per voksen, barn og 
ungdomsforeningen får det gratis. 
Påmelding skjer på betelvea.no 

PRISER FOR HELE LEIREN 
• 3-12 år: 760 kroner 

• 13-17 år: 950 kroner 

• Over 18 år: 1.220 kroner 

• Max familie (barn under 18 år): 4.400 
kroner 

Tema for helgen er «Fellesskap». Synnøve 
Fredly er med som taler på møtene, og Odd 
Arild Sævik og Synnøve skal ha hvert sitt 
seminar på lørdagen. 

Lurer du på noe kan du kontakte: Leif 
Johnny Thorsen, mobil 95979046, eller 
Margrethe Nilsen, mobil 92286544.

Ikke like enkelt å kaste et egg 
fra strekklaken til strekklaken 
uten å knuse det :—) 
Fra teambuilding under forrige forsamlingsweekend. 
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FORSAMLINGS- 
WEEKEND    
på Solgry 21. - 23. april 

Fredag 
- 17.30-18.30 Innkvartering  
- 18.00 – 19.30 Flexi- kveldsmat  
- 19.30 Åpningssamling (Synnøve) 
- Kos og drøs i peisestuen etter møte 
- 24.00 Ro  

Lørdag  
- 09.00–10.00 Flexi- frokost  

- 10.30 Seminar v/Synnøve, Barneopplegg 
i peisestuen 

- 12.00 Aktiviteter  
- 13.00 Middag  
- 14.00 Teambuilding  
- 15.00 Kaffi og åpen kiosk  
- 15.30 Seminar v/Odd Arild, kino for barna 
- 18.00 Storsamling 
- 19.00 Kveldsmat 

- 20.00 Leirkveld 
- 22.30 Sosialt i peisestuen 
- 24.00 Ro  
Søndag  
- 09.00 – 10.30 Flexi- frokost  
- 11.00 Avslutningsmøte med nattverd 

(Synnøve)  
- Vi pakker og rydder etter oss  
- 13.00 Middag og avreise

PROGRAM FOR HELGEN



«Kick-off» og skitur til Tonstadli
For VKU har starten på det nye året vært fylt med god forkynnelse, lovsang og sosialt samvær.  

Året ble sparket i gang med «Kick-off» i kjelleren! Synnøve Fredly hadde en flott andakt, og mange 
ungdommer gikk til forbønn etterpå. Kvelden ble avsluttet med «Grip mikrofonen».  

Ellers i vinter har vi vært med å arrangere #treff på Sevland. Her var det fullt hus, noe som er veldig 
gøy når vi går sammen for å arrangere noe som dette! 

Vi har også vært på skitur! 35 stk reiste spente og klare ifra Vea fredags ettermiddag til Tonstadli. Her 
var dagene fylt med god forkynnelse, korssamling, lange dager i trekket, felles camp nede i 
skitrekket, fantastisk mat og generelt god stemning! Planleggingen for neste års skitur er allerede i 
gang, og vi gleder oss minst like mye!  

Vi fortsetter å samles hver lørdag kl 21:00, med mindre det er noen felles arrangementer vi er med 
på! Til våren skal vi være med å arrangere FUA (Felles Ungdoms Arrangement), fellesmøter 
sammen med Ljosheim Ungdomsforening og #treff.  

For deg som er nysgjerrig og vil følge med på hva som skjer, følg VKU på facebook og instavku på 
instagram.  

Vi minner om at alle 7. klassinger fra januar av er velkommen på VKU og våre felles arrangementer.  
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Nytt styre i VKU
Elisabeth Eriksson, Formann
Tommy Bårdsen, Nestformann
Elise Einarsen, Sekretær
Hege Bårdsen, Økonomiansvarlig
Henrik Sjøen

Hans Inge Østhus
Roy Arild Sjøen
Marita Fredly
Liv Helen Koch
Helena Karlsen



Av Josef Nilsen

HAN SKAL FRELSE SITT FOLK
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Minibibeltime

Jesaja er profeten som forkynner både 
Jesu fødsel og død for vår skyld.         
Han levde ca.750 år før Jesus ble født. 
Bokruller med Jesajas skiftene var blitt 
gjemt bort i noen krukker, og oppbevart i 
huler like ved Dødehavet. 

Om lag to tusen år lå de der uten å ta 
skade. En gjeter gutt var den første som 
fant disse i 1947. Samme året som Israel 
ble godkjent av FN som egen stat.  Året 
etter den 14.mai 1948 erklærte Israel sin 
selvstendighet. I 1967 fikk Israel hånd 
om Jerusalem.  Guds plan er ingen 
tilfeldighet, han våker over sitt Ord.

Det blir stilt spørsmål om bibelens 
troverdighet. Angrep mot Gud og hans 
Ord er ikke av ny dato. Det blåser en 
sterk liberal vind over Norge. Som 
Djevelen spurte Eva i hagen: Har Gud 
virkelig sagt? Slik stilles spørsmålene 
også i vår tid. Bibelen skal tolkes for å 
passe inn i samtiden. Det mest alvorlige 
er den nye ekteskapsloven og kirkens 
velsignelse av to av samme kjønn. 
Synden blir velsignet, og frafallet fra den 
levende Gud bare øker. Spørsmålet blir, 

vil Guds velsignelse fortsatt hvile over 
folk og land?                                                          
Ordtaket og erfaringen sier: Som vi sår 
vil vi høste. 

Bibelens ord står fast. 2. Tim.3.16: Hele 
Skriften er innåndet av Gud og nyttig til 
lærdom, til rettledning, til opptuktelse i 
rettferdighet, for at det Guds menneske 
kan være fullkomment, satt i stand til all 
god gjerning.

Det er bare en måte å bli frelst på. Jesus 
sier i Johs. 14.6: Jeg er veien og 
sannheten og livet. Ingen kommer til 
Faderen uten ved meg. 

Og i Apostlenes gjerninger 4.12 sier 
Peter: Og det er ikke frelse i noen annen. 
For det finnes ikke noe annet navn under 
himmelen, gitt blant mennesker, som vi 
kan bli frelst ved.

Livet har to utganger, en himmel å vinne 
og en fortapelse å unnfly. Hvor skal vi 
tilbringe evigheten? Det må vi bestemme 
nå, mens vi lever.

Matteus 1.21: Hun skal føde en sønn. Og 
du skal gi ham navnet Jesus, for han 

skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt 
dette skjedde for at det skulle bli oppfylt 
som Herren hadde sagt ved profeten.

Profeten Jesajas taler videre i kap. 53.5: 
Men han ble såret for våre overtredelser, 
knust for våre misgjerninger. Straffen lå 
på ham, for at vi skulle ha fred, og ved 
hans sår har vi fått legedom.

Har vi tatt vår tilflukt til Jesu frelsesverk 
går vi fri dommen.   

Han tok bort all vår skyld 
på korset, Jesus sto opp av 
graven og lever i dag. Vi er 
trygge for tid og evighet.

Himmelens herlighet er 
målet for vår tro.                                                                                                                  
Johs.1.12: Men alle dem 
som tok imot ham(Jesus), 
dem gav han rett til å bli 
Guds barn, de som tror på 
hans navn.

Bibelen Guds Ord er nøye knyttet til 
Jesus Kristus
Vi leser: I begynnelsen var Ordet, og 
Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Men også ondskapens fyrste, Djevelen 
er en realitet. Han forførte med list våre 
stamfedre, Adam og Eva. Syndefallet var 
et faktum og med dette kom all vondskap 
og elendighet inn i verden. Sønnen deres 
Kain drepte sin bror Abel på grunn av 
misunnelse. 
Men i samme kapittel hvor Bibelen 
beskriver syndefallet finner vi et herlig 
løfte. 1.Mos.3.15: Han skal knuse ditt 
hode, og du skal knuse hans hæl.

Eller som vi ofte sier: Kvinnens sæd skal 
knuse slangens hode.
En profeti ble umiddelbart gitt slekten, og 
oppfylt da Jesus ble sonoffer i vårt sted 
på Golgata kors.
Abram i 1.Mos.1.12, ble utvalgt som 
stamfar for jødene, som fikk i oppdrag å 
føde Frelseren. Israel er fortsatt Guds 
utvalgte folk og land. Les Jeremia kap.
31.
Det gamle testamentet har mange 
profeter som peker på frelsen.
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Fra møteplanen:

APRIL 
3:	 	 Kornbåndet basar kl. 18 
5:    	 Bibellesning, Rom. 9, kl. 19.30 
9:	 	 Betel 11, Jakob Bårdsen 
12.  	 Bibellesning, Rom. 10, kl. 19.30 
16-17:	 Påskemøter NLM 
19:		 Bibellesning, Rom. 11, kl. 19.30 
21-23:	 Forsamlingsweekend Solgry 
26:		 Bedehusforening kl. 19.30 
27:		 Infomøte nytt bedehus kl. 19.30 

MAI 
3:	 	 Bibellesning Romerbrevet 12, kl. 19.30 
5-7:	 Møtehelg ved Erlend Hardang 
9:	 	 Samling #3 Forsamling kl. 19.30 
10:		 Bibellesning, Rom. 13, kl. 19.30 
11:		 Basar Himalpartner kl. 19 
14:		 NLM med dåp 
17:		 17-mai fest kl. 18 
21:		 Betel 18, tale av Kristine Solstad 
24:		 Bibellesning, Rom. 14, kl. 19.30 
28:		 Brødsbrytelse kl. 11 
31:		 Bedehusforening kl. 19.30 

JUNI 
4: 		 Betel 11, tale av David Sjøen 
7:	 	 Bibellesning, Rom. 15, kl. 19.30 
11:		 Møte kl. 11 ved Samemisjonen 
14:		 Bibellesning, Rom. 16, kl. 19.30 
18:		 Betel 18, tale av Ove Sjursen, sang av 
	 	 Sunshine 
25-	 Sommermøter 

AUGUST 
-13:	 Sommermøter 
20:		 Sommerfest på Sørbø 
23:		 Bibellesning, Rom. 1. Kor 2, kl. 19.30 
25-27:	 Bedehussang i Åkrahallen 
30:		 Bedehusforeningen 

se ellers betelvea.no for mer og oppdatert info

Planer for nytt 
bedehus på 

Sørbø
Bedehuset vårt er nå godt over 100 år og har vært til stor 
glede for tusenvis av mennesker både fra Vea og utenfor 
Vea. Bedehuset har i lang tid tenkt fremover og jobbet 
med å tenke på de neste 100 årene.  

Et steg i denne retningen var kjøpet av den 10,5 mål 
store eiendommen på Sørbø i 2010 for 4 millioner kroner. 
I løpet av en romjulshelg tegnet folk seg for gaver på 
cirka 1,9 millioner kroner og bedehuset endte med å låne 
cirka 2,7 millioner kroner. Restlån på Sørbø per i dag er 
på cirka 600.000 kroner.  

Reguleringsarbeid med eiendommen ble ferdigstilt i 
2013. 

I perioden 2014-2015 ble det foretatt utredning av 
alternativer for ombygging/rehabilitering av eksisterende 
bygg eller nybygg på Sørbø. Dette arbeidet ble 
presentert for bedehusets brukere våren 2015 og et 
tydelig flertall ønsket at man gikk videre med bygging av 
nytt bedehus på Sørbø. Arbeidsgruppen kom frem til et 
prisestimat på ca 20 millioner for nytt bedehus. 

I 2016 har bedehuset jobbet videre med planene på 
Sørbø og presenterte på generalforsamlingen i februar 
2017 en plan for hvordan vi kan realisere bygging av nytt 
bedehus.

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


	

Slik gir du:Det er satt i gang en prosess hvor alle som 
ønsker å bidra kan registrere engangsbeløp 
og/eller månedlig beløp til fast givertjeneste. 
Dette er altså i første omgang en registrering 
av gaver. 

Vi har et ønske og et mål om å samle inn cirka 
6 millioner i egenkapital og cirka 90 000 kroner 
i måneden i fast givertjeneste. Status per 5. 
mars: 3.255.000 i egenkapital og 49.050 i 
fast givertjeneste. 

Når vi har registrert tilstrekkelige midler til å 
presentere en robust plan for bygging av nytt 
bedehus vil det bli innkalt til ekstraordinær 
generalforsamling hvor man da vedtar 
bygging. De registrerte giverne vil i etterkant av 
dette bli kontaktet og gavene vil bli effektuert. 

Tegningene og skissene vi viser er kun 
eksempler og arbeidsutkast. Prosjektering og 
tegning vil først bli satt i gang etter at bygging 
er vedtatt.  

På nettsiden betelvea.no finner du masse 
informasjon om bedehusplanene og vi 
opplyser fortløpende om status på 
innsamlingen på facebook og hjemmesiden 
vår betelvea.no 

I første omgang har informasjonen blitt rettet 
mot de som var på årsmøtet og de som 
jevnlig er innom bedehuset. Det er flott å 
oppleve engasjementet rundt denne saken og 
det er stort at så mange er med og bidrar.  

Vi vet også at det er mange rundt i bygda som 
er innom bedehuset av og til eller som på en 
annen måte har et forhold til bedehuset, noe vi 
setter stor pris på.  

Gjennom informasjon i bladet vårt, Betel-Nytt, 
håper vi at vi kan nå bredt ut til bygda og vi 
håper at mange ønsker å gi en gave til et nytt 
og flott bedehus på Vea.
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Innsamling til nytt bedehus er i gang, 
vil du være med?

Hvis du kan tenke deg å være med 
kan du gjøre det på en av følgende 
måter: 

• Det ligger lapper i gangen på 
bedehuset. En slik utfylt lapp kan 
legges i en låst postkasse rett ved 
inngangsdøren. 

• Du kan sende en mail til 
bedehuset sin adresse 
betelvea@outlook.com ved å 
følge instruksjonene på nettsiden 
betelvea.no. 

• Du kan registrere din gave 
anonymt i Skudenes & Aakra 
Sparebank sin filial på Vea. 

• Du kan registrere din gave 
anonymt ved å sende en mail til 
nyttbedehusvea@gmail.com   
En person i banken vil motta 
denne mailen og kun gi 
informasjon om beløp videre til 
bedehuset.

Vi understreker at det ikke blir bedt om innbetaling av gave før 
bygging av nytt bedehus er vedtatt. Neste infomøte om 
bygging av nytt bedehus på Sørbø vil holdes 27. april klokka 
19.30 på bedehuset og alle er hjertelig velkomne! Noe du lurer 
på? Send dine spørsmål til bedehusets mailadresse 
betelvea@outlook.com



Betel 18 på Vea bedehus søndag 26. 
februar ble litt utenom det vanlige. Da 
varaordfører i Karmøy, Leif Malvin 
Knutsen entret podiet og forkynte at 
han sto der som Kongens 
representant, ble det helt stille i salen. 
Varaordføreren fortsatte med å si at 
han på vegne av Kong Harald nå ville 
tildele Kongens Fortjenstmedalje i sølv 
til Arne Harald Jakobsen. 

Til stående applaus ble medaljen festet på 
Arne Harald Jakobsens bryst. Dette kom 
fulIstendig uforberedt på både Jakobsen, 
hans nærmeste familie og de aller fleste i 
salen.  

For å begynne litt forfra må vi over 40 år 
tilbake i tid. En ung mann, Egil Svela flyttet 
til Vea med kone og barn. Han var da tidlig i 
20-åra. Han ble forespurt om han kunne få i 
gang guttelaget på Vea etter at det hadde 
ligget nede siden begynnelsen på 70-tallet. 
Med forespørselen fikk han også navnet på 
en kar som kunne være bra å få med seg, 
Arne Jakobsen. Slik ble det til at de to 
sammen med flere menn fra Vea startet 
opp guttelaget høsten 1976.  

Ledere har kommet og gått gjennom årene. 
Egil og Arne delte på lederoppgavene 
gjennom årene. Etter godt over 30 år gikk 
Egil til nye oppgaver.  Sommeren 2016 
pensjonerte Arne seg fra guttelaget etter 40 
år som en meget aktiv leder.  

Arne har gjennom alle år vært praktikeren 
som har brukt tusentalls av timer på å legge 
tilrette for de ukentlige samlingene og 
forberedelsene til dette. Et engasjement 
som ikke hadde vært gjennomførbart om 
det ikke var et livskall.  

Det ble nevnt i en av hilsningene under 
overrekkelsen at bilen til Arne ble observert 
utenfor bedehuset til alle døgnets tider. Arne 
var stadig i driv med å prefabrikkere 
snekker oppgaver til guttene.  

Det bør nok også rettes en stor takk til hans 
fru Rigmor som har gitt Arne rom til å 
engasjere seg så mye I guttelaget! 

Opp gjennom årene har hundretalls av 
gutter i 8-13 årsalderen gjennom dette 
arbeidet hatt en arena der de har møtt 
engasjerte, forbilledlige voksne som har hatt 
for øyet å se den enkelte. 

I sin begrunnelse for tildelingen trakk 
varaordføreren fram Jakobsen sitt høyt 
prioriterte engasjement for barna i 
Veabygda gjennom de siste 40 årene. Arne 
har tilbakelagt utallige timer med 
forberedelser og oppmøter i guttelaget 
Utsyn. Ønsket om å gi barna et trygt og 
godt fritidstilbud med muligheten for å bli 
kjent med Guds Ord og å få utfolde seg 
med håndtverksarbeider har vært viktige 
faktorer for Arnes mangeårige 
engasjement. 

Gratulasjoner og minner fra flere 
generasjoner guttelagsgutter ble delt med 
jubilanten samt hilsen fra bedehusets 
styreformann. 

Arne trakk spesielt fram at det ikke hadde 
vært mulig å drive guttelaget om det ikke 
hadde vært for alle de som gjennom årene 
har vært med som ledere. Det har vært en 
stor felles dugnadsinnsats fra mange 
gjennom årene. Derfor en stor takk til alle 
dere som har vært med, og som er med 
som ledere i guttelaget! 

REDAKSJONEN 
Har du aktuelt stoff til Betel-Nytt er du hjertelig 
velkommen til å kontakte en av oss i 
redaksjonen. Vi er takknemlige for innspill. 

Ingrid Brekkå Rosberg - 404 90 702 
Inger Marie Nilsen - 922 46 138 
Oskar Jone Dalseth - 411 04 247 
Janne Hereid Rasmussen - 476 34 169 

PRINT / LAYOUT 
HBO 
Janne 

FAST GIVERTJENESTE 
Konto: 3361.64.07444 (driftskonto) 
Konto: 3361.15.81284 (Sørbø) 
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Kongens 
Fortjenstmedalje i sølv 
til Arne H. Jakobsen


