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Den stund Han er nær. Vi bruker stunder av livet på skolegang og utdannelse, vi bruker stunder 
på familieliv, jobb og aktiviteter som fyller dagene våre med mening. Gjennom livsløpet vårt fyller vi 
opp våre dager og år med innhold som vi ønsker skal gi livet vårt mening og verdi. På et tidspunkt 
er dette vårt livsløp forbi. 

Er mitt liv som ei flue i 
vinduet en sommerdag? 

Klæsj…forbi, ingenting mer? 
Var det alt? Tilstede, så borte 
for godt?   
Min tanke greier ikke å forstå 
at du og jeg er som en blomst 
som lever et kort og 
fargerikt liv, for så 
å visne bort og dø 
for alltid. Så sier da 
Guds Ord noe annet, 
heldigvis! For mine 
tanker er ikke deres 
tanker, og deres veier 
er ikke mine veier, 
sier Herren. Som 
himmelen er høyt 
over jorden, slik er 
mine veier høyt over deres 
veier og mine tanker høyt 
over deres tanker.  Jes 55. 8-9. 

Guds ord gir oss løfter om 
et liv i fortsettelsen av 

vårt liv her på Vea og hvor vi 
nå måtte bo. Sannelig, san-
nelig, jeg sier dere: Hvis ikke 
hvetekornet faller i jorden 
og dør, blir det bare det ene 
korn. Men hvis det dør, bærer 
det rik frukt. Joh.12.24. 
Vi vet alle hvordan det går 
med såkorn og settepotet. 

Det legges i jorden, og ut fra 
dette gamle livet vokser nytt 
liv opp. Det gamle kornet, 
den gamle poteten, råtner 
vekk og forsvinner, men ut 
fra dette gamle livet spirer et 
nytt liv. Slik sier Guds ord at 

våre liv også skal være. Vår 
kropp skal dø, men opp fra 
vår døde kropp skal et nytt 
liv i en fornyet og evig kropp 
oppstå. 

Men Gud er rik på mis-
kunn. Fordi han elsket 

oss med så stor en kjærlighet,  
gjorde han oss levende med 
Kristus, vi som var døde på 
grunn av våre synder. Av 
nåde er dere  frelst.  I Kristus 
Jesus har han reist oss opp fra 
døden sammen med ham og 

satt oss i himmelen med ham. 
Ef. 2. 4-6. Det er noen forut-
setninger som må på plass for 
at du og jeg skal bli reist opp 
med Kristus Jesus og satt med 
Ham i himmelen. Søk Herren 
mens Han er å finne, kall på 

Ham den stund han 
er nær. Gud er nær så 
lenge du lever, Han 
er så nær som dette: 
For hvis du bekjen-
ner med din munn at 
Jesus er Herre, og tror 
i ditt hjerte at Gud 
har oppreist ham fra 
de døde, skal du bli 
frelst. Rom. 10.9

Dessverre kan vår 
livsdag brått ta 

slutt, ingen av oss kan fullt 
ut kontrollere dette. Da er 
også muligheten til å kalle 
på Herren og bekjenne hans 
navn over. Hyrdene som fikk 
se Frelseren julenatt priste og 
lovet Gud for alt det de hadde 
hørt og sett. Skal jeg la min 
jul, i mitt hjerte bli slik også? 
Den stund Han er nær, i stall 
og stue.  Ei god jul til deg! 

Oskar Jone Dalseth

Søk Herren mens 
han er å finne, kall 
på ham den stund 

han er nær!
Jes 55, 6

Betel-nytt
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Som kjent feirer bedehuset i 
år 100 års jubileum. Dette ble 
markert både med eget jubi-
leumsskrift og jubileumsuke 
som fant sted fra 5. til 9. 
oktober. Bedehusstyret hadde 
lagt opp til et allsidig pro-
gram for alle aldersgrupper. 
Aldri før har vel bedehuset 

vært så flott pyntet til feiring. 
Det startet onsdag der Lars 
Reinlund gav oss et historisk 
tilbakeblikk, fra kristenli-
vet på Vea, fra Hans Nilsen 
Hauge til bygging av bedehu-
set. Hauge skal ha hatt møte 
på Østhus i 1801. Vi fikk bl.a. 
høre om seilskuteskipper Carl 
Dahl som markerte seg sterkt 
i kristenlivet siste halvdel av 
1800 tallet. Torsdag hadde vi 
en flott konsert med bede-
husets egne gode sangere og 
musikere pluss noen flere. Fra 
fredag til søndag deltok Leif 
Solheim og Jarl Sund. Disse 
sto i den siste større vekkel-
sen i 1979. Det ble et kjært 
gjensyn. Vekkelsens budskap 
i ord og toner lydde klart og 
tydelig som før. På fredag fikk 

vi se og høre en gjenforening 
av tidligere medlemmer i 
ungdomsmusikken, fra star-
ten og til nå.

Lørdag hadde Emmeline og 
Sunniva konsert sammen 
med barnekoret og samlet 
fullt hus. 

Selve jubileumsfesten fant 
sted lørdag kveld, med fullt 
hus og mange inviterte gjes-
ter. I programmet inngikk 
historisk tilbakeblikk, mye 
sang og musikk, Leif og Jarl 
deltok og hilsener. Festen ble 
innledet med inntog og sang 
av søndagsskolebarn.

Ellers vanket hilsener og 
gaver fra Karmøy kommune, 
representert ved ordfø-
rer Kjell Arvid Svendsen, 
videre fra Skudenes & Aakra 

sparebank, misjonsorgani-
sasjonene, kirken, Klippen, 
Troens Ord og bedehusene 
på Sevland, Åkra og Berøa. 
Spesielt gildt å høre Arnold 
Bjerkreim, sønn til Adolf 
Bjerkreim (som stod i vek-
kelsen i 1910 og som utløste 
bedehusbygging). Allsangen 

ble ledet av Lovsangsteamet. 
Dessuten deltok Gledesbudet 
med god og fin sang. Festen 
ble avsluttet med festmat, 
lapskaus og masse gode 
kaker. Jubileumsuka ble 
avsluttet søndag formiddag. 
En minnerik og verdig mar-
kering av 100-års jubileet, 
med svært god oppslutning. 

Takk for alle gaver
Mange, både enkeltpersoner, 
bedrifter og nabomenigheter, 
har gitt gaver til bedehuset i 
anledning jubileet. En hjerte-
lig takk til dere alle.

Jubileumsskrift
Dette er distribuert til alle 
husstander i bygda. De som 
har postboks og andre som 

Jubileumsuka
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Bedehusnytt

måtte være glemt, kan få 
gratis et eks. i butikken til 
Reidar Størkersen. Utenbygds 
og andre som vil ha ekstra 
eksemplarer, kan få kjøpt 
dette samme plass for kr. 50 
pr. eks (giro i bladet).

Bedehusbasar
Lørdag 11.sept. arrangerte 
bedehusforeningen bedehus-
dag med forskjellig program, 
barnekoret deltok og fullt 
hus. Grøt/matsalg og utlod-
ning innbrakte hele 125.000 
kr. Kjempebra!

Årsmøte for bedehuset
Tradisjonen tro ble års-
møte avviklet første onsdag 
i desember, i år den 7. 
Vinterglatte veier forhindret 
kanskje noen eldre, men 
vi ble en god flokk likevel. 
Formann Jan Rosberg ønsket 
velkommen før Egil Svela 
hadde andakt. Adventstiden 
skal både minne oss om Jesus 
komme til jord julenatt, men 
også at Han kommer igjen. 
Teksten var hentet fra Jesu 

endetidstale i Matt. 25, fra 
lignelsen om de 10 brude-
jomfruene som gikk for å 
møte brudgommen. ”Men 
midt på natten lød det et rop: 
Se, brudgommen kommer! 
Gå ham i møte!” Bare 5 av de 
10 var rede da brudgommen 
kom. Jesus ber oss være rede 
når han kommer, han kom-
mer snart og han kommer 
uventet.

Årsmelding
I den fyldige og gode årsmel-
dingen var inntatt meldinger 
fra de mange aktivitetene 
som finner sted på bedehu-
set. Formann Jan Rosberg 
uttrykte stor takknemlighet 
til de mange som står med i 
arbeidet og den gode oppslut-
ningen. Som eksempel trakk 
han fram søndagskolen. Ut 
fra betalende medlemmer er 
denne nest største i landet! 
Opplesning av årsmelding 
ble delt slik at ledere for de 
forskjellige aktivitetene tok 
sin del. Årsmeldingen vitner 
om en oppegående og aktiv 

100 års jubilant, med rikelig 
aktiviteter for små og store. 
Ordet som er sådd gjennom 
årtier viser seg i resultater. 
Mange deltar også i praktiske 
gjøremål som vask og ved-
likehold bedehus og Sørbø. 
Nytt i høst er et flott initiativ 
fra yngre par som har star-
tet opp med grøtservering 
på lørdag, til inntekt for 
bedehuset.

Regnskap
”Aldri” har så mye penger gått 
inn og ut av kassen, kunne 
kasserer Per Størkersen 
berette. Av totale inntekter 
på hele kr. 689.952 (økning 
på over 100%) er gått ut kr 
625.058. Største utlegg er 
anskaffelse av nytt flygel, 
musikkinstrumenter, teknisk 
utstyr mv. og oppussing inn-
gangsparti og møtesal. 

Valg
I år var det 4 som gikk ut av 
styret, Olav A. Hansen, Per 
Størkersen, Karin Thorsen 
og Olaug Vedøy. Innvalgt ble 
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Se også møteannonser og www.betelvea.no
Faste møter ellers: Søndag kl. 11, bønnesamling hver mandag kl. 11, trilletreff kl. 11 enkelte onsdager og 

Damenes føremiddag siste tirsdag hver måned. Møteplan med forbehold om endr.

Trond Brattgjerd, Inger Marie 
Brekkå, Trygve Brekkå og 
Hallgeir Sjøen. Siden det ikke 
lyktes å finne flere kandidater, 
blir det ingen varamenn.

Under eventuelt kom et 
innspill om å kartlegge 
bedehusvirksomheten og 
alderssammensetning på 
medlemmene. Dette ble 
oversendt bedehusstyret uten 

realitetsvotering.

Møteaksjon med Marit og 
Irene
Sangevangelistene Marit og 
Irene skulle være godt kjent 
fra mange CD utgivelser og 
møteaksjoner/vekkelser. De 
kommer til Vea uke 4 og 5, 
dvs. fra 25.01.–05.02.12. Vær 
med i forbønn for møtene, 
bli med og få andre med!

Betel-nytt er et informasjonsblad 
fra Vedavågen bedehus. Det utgis 3 
nummer i året og leveres til alle hus-
stander i Vedavågen.                   
Redaksjon: Egil Svela, John Sverre 
Rosberg, Per Størkersen og Oskar J. 
Dalseth
Lay-out: Janne Hereid Rasmussen

Utdrag fra møteplanen

Februar

1. - 5. IMF - Marit og Irene
15. - 19. NLM - Magne Birkedal
22. Bibelundervisning
24. Unge Voksne
26. Brødsbrytelse
29. Bedehusforening

Januar

1. Vitnemøte
4. Bønn- og vitnemøte
8. Misjonsmøte
11. - 15. Bedehuset - Tønnessen/Berntzaa
18. Bibelundervisning
19. - 22. NMS
25. - 29. Marit og Irene

Mars

1. - 4. Bedehuset - Per Gunnstein Nes
7. Bønn- og vitnemøte
9. - 11. Blåklokka
14. Bønn- og vitnemøte
19. Basar Kornbåndet
21. Bibelundervisning
23. Unge Voksne
25. Brødsbrytelse
28. Bedehusforening

April

5. - 6. Indre Sjø
8. - 9. NLM
11. Bønn- og vitnemøte
13. - 15. KMM - Tore Arnegard
18. Bibelundervisning
22. Samemisjonen
25. Bedehusforening
27. Unge Voksne
29. Brødsbrytelse

Desember

25. Høytidsmøte  27. Søndagsskolens juletrefest  29. Betels juletrefest 
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Andakten 

Jesus er i synagogen i Nasaret, 
stedet der han har hatt sin opp-

vekst.  Folkene i synagogen stirrer 
forventningsfullt mot Jesus der han 
reiser seg og tar til å lese fra bok-
rullen som blir rakt han:  

Herrens Ånd er over meg, for han 
har salvet meg til å forkynne et 

godt budskap for fattige. Han har 
sendt meg for å rope at fanger skal 
få frihet og blinde få synet igjen, 
for å sette undertrykte fri og rope 
ut et nådens år fra Herren. Lukas 
4,18-19

Når politikere og store ledere skal 
tiltre er det vanlig at de holder 

en programtale hvor de legger frem 
hvilke viktige saker de vil arbeide 
for. I synagogen denne dagen 
holder Jesus sin programtale. 
Han lar de messianske profetor-
dene fra Jesaja 61 tale for seg 
om hvorfor han er kommet til oss 
mennesker. 

Gledesbudskap. Ordet evan-
gelium betyr godt nytt, eller 

godt budskap. Jesus kommer 
med gode nyheter fra Gud. Jesus 
sitt oppdrag er å sette fanger i fri-
het, eller for å si det på en annen 
måte; å tilgi syndeskyld og gi nytt 
liv! Dette kan vel med rette kalles 
gledesbudskap. 

For fattige. Hvem gjelder så dette 
gledesbudskapet for? Fattige, 

hjelpeløse, de med et knust hjerte; 

Jesus er redningen for alle men-
nesker som kjenner seg små og 
hjelpeløse, og som har behov 
for en stor og allmektig frelser.  I 
Matteus 5,3 sier Jesus: Salige er de 
som er fattige i ånden(i seg selv), 
himmelrike er deres.

Det sies at en må bøye hodet for 
å komme inn gjennom døren 

som fører inn til fødselskirken i 
Betlehem. Kanskje noe å tenke på 
nå når vi skal feire Han som kom 
for å gi seg selv.

Hvorfor stopper Jesus lesingen 
etter å ha ropt ut et nådens år 

fra Herren? Hvorfor tar han ikke 
med fortsettelsen om hevnens dag 
fra vår Gud? Med det Jesus sier, og 
det han utelater, forteller han hvor-
for han er kommet ned til jorden. 
Jesus var ikke kommet for å straffe 
oss mennesker for våre synder, 
men for selv å ta på seg straffen 
for all verdens synd. For jeg er 
ikke kommet for å dømme verden, 
men for å frelse verden. Johannes 
12,47b

Vi bøyer oss og går inn i stallen 
for enda en gang å møte frel-

seren. Utenfor hører vi engelens 
stemme: Frykt ikke! Jeg kom-
mer til dere med bud om en stor 
glede.

Svein Erik Lindeflaten

Glade nyheter
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Nå er det årsslutt og da vil jeg først takke alle som har vært med å bidratt 
i VKU, spesielt det fantastiske styret som vi hadde i 2011.  

Denne høsten har vi fått være med å feire 100 års jubileum for bedehuset, 
det var en fantastisk uke.  Vi har også vært med på å arrangere BASIC 
(bibelundervisning for ungdom), samt møter nesten hver lørdag og der har 
det i snitt vært ca. 50 ungdommer på møtene. 

I begynnelsen av desember hadde vi årsfest med nesten 70 ungdommer, 
vi startet med et møte hvor Odd Arild talte og ungdomsmusikken sang, 
etter en utrolig god middag var det tid for valg og litt underholdning. 

Det var fem nye som kom inn i styret for 2012, det nye styret består av 
følgende personer:

Leif-Johnny  Thorsen (formann), Margrethe Nilsen (nestformann), Daniel 
Knarvik (økonomiansvarlig), Ingunn Gilje Thorsen, Heidrun Nes, Elisabeth 
Kristoffersen, vara: Svein Magne Sjøen, Bjarne Harald Boge og Andreas 
Halvorsen

Vi ønsker å videreføre og fornye det  fan-
tastiske ungdomsarbeidet i VKU, håper 
dere kan være med å be for styret og 
ungdomsarbeidet for 2012. 

Grunnen til at vi driver ungdomsarbeidet 
er ”For at liv skal bli forandret av Jesus”.

Leif-Johnny  Thorsen

På vegne av VKU styret 2012

VKU - For at liv skal bli  
forandret av Jesus.



7

SUNSHINE

Koret Sunshine startet opp 
høsten 2009. 

Vi ønsket at det skulle være 
et tilbud for de som gikk ut 
av Barnerøster, frem til de 
kunne begynne i ungdoms-
musikken. Aldersgrensen er 

altså fra 5.-7. klasse. 

Både gutter og jenter er 
hjertelig velkommen, selv 
om det kan virke ut som et 
jentekor på grunn av høyt 
antall jenter. 

Det har vært litt opp og ned 

med antall medlemmer i 
koret, men det har stort sett 
vært rundt 10-15 medlem-
mer. Det kan derfor også 
kalles en gruppe. Vi øver 
annenhver mandag kl. 16.30 

på Vea Bedehus.

Sunshine er et bra tilbud for 

de unge. Vi vil ha fokus på 
Jesus, noe vi får gjennom 
sangen og at vi leser i en 
andaktsbok på korøvelsen. 

Koret får også muligheten til 

å spre budskapet om Jesus 
gjennom sangen, til både 

små og store. Når det gjelder 

synginger, så har vi litt opp-
drag her og der, noe vi synes 

er veldig gøy!   

Vi pleier å ha sommerav-
slutninger med opplegg hver 

sommer, noe som er kjempe 

kjekt. Vi prøver også å ha 
sosiale stunder sammen 
innimellom, der vi koser 
oss med snacks og har leker. 

Sunshine er en flott gjeng 
som har det gøy sammen.

Hilsen Anette og Dagmar

Første rad f.v. : Kjersti H. Rasmussen, Karoline Hansen, Camilla Halvorsen, Andrea Kloster og Hanna Johnsen 
Andre rad f.v. : Audhild Wiik, Maria Kristoffersen, Anna Helgesen, Linn Jeanett Dalseth og Herdis Tjøsvoll
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Baksiå

Jeg besøkte Sigfred i det 
koselige, gamle huset på 

Østhusvegen som han kjøpte 
for noen år siden.  Når sant 
skal sies, var det hverken 
koselig eller innbydende da 
han kjøpte det.  Men det er 
utrolig hva godt mot og flinke 
håndverkere kan utrette! 

Fra godstolen kan han se 
over til barndomshei-

men hvor han og søsknene 
Ingvar og Inger Marie vokste 
opp sammen med foreldrene 
Tomine og Sverre.  Sigfred 
hadde fødselsdag den dagen.  
62 år er han blitt, og formen 
ser ut til å være helt topp.

Sigfred har mange gode 
minner om oppveksten 

i Veabygda.  På skolen var 
han heldig å ha Ragnhild 
Munkejord og Sigurd 
Helgeland som lærere.  Han 
fant tidlig sin plass på bedehu-
set, og miljøet der var tydelig 
og trygt. Sigfred var med og 
startet yngresklubben i 1966.

Kallet til å bli misjo-
nær fikk han mens han 

gikk på handelsgymnaset i 
Haugesund.Det var sterkt, 
og ikke til å ta feil av.  Han 
begynte på Misjonshøyskolen 
i Stavanger, hvor han studerte 
i 4 år. Der traff han Anne 
Ingeborg Haus.

De giftet seg i 1972 og 
fikk fire barn.  Så ble det 

2 år med studier i Oslo, før 
det ble et halvt år språkkurs i 
Frankrike. Ordinert til prest 
ble han i 1974.  To år senere 
reiste han, Anne Ingeborg + 
2 barn til Madagaskar for en 
periode på 4 år.  Oppgaven 
var først og fremst å starte nye 

menigheter.  Det var en spen-
nende oppgave, men på ingen 
måte lett.  Utfordringene var 
store.  De bodde langt fra 
nærmeste nabo.  Vann og 
strøm hadde de ikke.  Bilen de 
hadde til rådighet var gammel 
og dårlig, det samme kunne 
sies om veiene.

Den norske skolen lå 450 
km. borte, og eldstedat-

teren Tone begynte der i 1. 
klasse. Det var langt å reise for 
en 7-åring.  Dessuten kunne 
varmen være plagsom.  

I 1980 vendte de tilbake til 
Norge.  Da var familien 

blitt til 5. Etter et år i misjo-
nens tjeneste i Norge, begynte 
en rik prestegjerning.  Først 
i Skjold, hvor Sigfred var 
vikarprest i ett år.  I 1982 ble 
han ansatt som prest i Jelsa i 
Ryfylke, en tid han ser tilbake 
på med glede.  Det var et rikt 
kristenliv i dette området.  
Han nevner spesielt Erfjord.  
Her bodde det ca. 600 perso-
ner, men det var likevel fire 
bedehus og ei kirke. Flere 
store vekkelser hadde nok mye 
med dette å gjøre.  

Etter sju år ble det flytting 
igjen.  Denne gangen gikk 

kursen østover, til Gjerpen 
i Skien.  Her ble de også 
veldig godt mottatt og ble 
værende i 12 år før de flyt-
tet til Stavanger. I dag har 
Sigfred stillingen som prost 
i Ytre Stavanger prosti.  Her 
er det åtte menigheter og til 
sammen 65.000 innbyggere.  
Sigfred kan se tilbake på en 
lang tjeneste i kirke og misjon. 
Han har også vært formann i 
presteforeningen og medlem i 
landsstyret for NMS i mange 
år.  Men han har ikke tenkt å 
legge inn årene enda.  Når den 
tid kommer, håper vi han flyt-
ter tilbake til gamle trakter og 
blir veabu på heltid.

SIGFRED SØRENSEN -MISJONÆR OG PREST
Av Per Størkersen


