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Om å gøyma ting i hjerta sitt

I går fekk eg eit kompliment 
som betydde mykje for meg. 
På veg heim tenkte eg at 
akkurat dette skal eg ta fram 
når eg trenger det.  
Då hyrdene kom for å sjå det nyfødde 
Jesusbarnet, fortalde dei om alt det 
store dei hadde sett og høyrt. Og 
Maria gøymde alle ordene i hjerta sitt. 
Dette kom eg til å tenke på, i bilen på 
vei heim. Ordene var så gode, at eg 
ville gøyma dei i hjerta mitt. 

Me treng alle ein ekstra oppmuntring 
innimellom. Det eg inderlig ønsker for 
deg i dag, er at du har noken som ser 
deg. Som setter pris på deg, og klarer 
å vise det. 

”Du vet vel om at du er verdifull 
At du er viktig her og nu 
At du er elsket for din egen skyld 
For ingen annen er som DU” 

”Med evig Kjærlighet har eg elska 
deg”, seier Gud (Jer 31,3) 

”Ver ikkje redd, for eg er med deg! 
Sjå deg ikkje rådvill omkring for eg 
er din Gud! Eg styrkjer deg og 
hjelper deg, og held deg oppe med 
mi frelsarhand” (Jes 41,10) 

Gøym dette i hjerta ditt! 

Ta det fram på ein regndag! La det 
sprudla over andre på ein 
solskinnsdag! 

Må Gud velsigna deg! AV TORUNN RØKSUND JAKOBSEN 

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


Yngres !
Vea Yngres samles i peisestova på 
bedehuset annenhver søndag klokka 19 til ca. 
20. Dette er et tilbud til de som går i 5. klasse 
og oppover. Vi er over 60 medlemmer! På 
Yngreskveldene har vi alltid en andakt og 
sang. Etterpå er det konkurranser eller leker. 
Utenom har vi filmkveld, tur i marka, holmatur 
etc. Ca. en gang i året reiser vi på leir. Hvis 
barna vil kan de delta med åpning og 
konkurranser. 
Kontaktperson:  
Einar Rasmussen, tlf: 91 83 60 44

Søndagsskolen  
Gi barnet ditt det beste! Hver søndag klokka 11 er det søndagsskole på bedehuset. Da 
samles masse barn fra de aller minste til de som går i 7. klasse på barneskolen. 
Søndagsskolen er inndelt i 3 grupper:  

• Små gruppe   

• Mellom gruppe (2. - 4. klasse)  

• Stor gruppe (5. - 7. klasse) 

Foreldre - Besteforeldre - Fadder? Velkommen til å følge barna på søndagsskolen for å 
høre om Jesus! “Til søndagsskolen går jeg så lys og glad i sinn, Der hører jeg om Jesus 
den beste vennen min. Bli med, Bli med, til søndagsskolen vår. Bli med, Bli med, til 
himmelen vi går.” 

Kontaktperson: Roald Alsaker, roald.alsaker@gmail.com, tlf: 47 86 00 30 

Barnerøster 

Hei, me er ein gjeng med kjekke ungar som 
syng i kor på bedehuset. Alderen vår er frå 
ca. 4 år og oppover. Øvelsane våre er 
annankvar tirsdag frå kl. 17.00-17.45. Me 
syng mange kjekke songar. Av og til kosar 
me oss med noko godt. Har du lyst å byrja i 
koret, så møt opp. Me har god plass til fleire! 

Kontaktperson:  
Synnøve Vea Fredly, tlf: 99 64 38 08. 

Barnelaget 
Annenhver mandag (partallsuker) fra klokka 
17.30 til 18.30 samles mange gutter og jenter 
til forening i barnelaget «Kornbåndet» i 
bedehuskjelleren. Nedre aldersgrense er 4 
år. Vi hører litt om Jesus, har kanskje 
utlodning mens vi andre ganger er i det 
kreative hjørnet og lager noe fint vi får med 
oss hjem. Noen ganger koser vi oss med god 
mat og drikke. En gang i året har vi basar på 
bedehuset.  

Kontaktperson:  
Janne Kristin Hansen, tlf: 99 60 32 23.

Sunshine 
Er du begynt i 5. klasse er dette koret for 
deg! Vi øver annenhver mandag klokka 
18.30 til 19.30 (oddetallsmandager). Anette 
og Dagmar er lederne våre. Kom og bli med 
oss da, vel :-) 

Kontaktpersoner:  
Dagmar Knutsen tlf: 47 75 57 18    
Anette Sjøen tlf: 99 52 92 55 

Guttelaget 
Guttelaget ”Utsyn” er for gutter fra 3. klasse 
og til ca 7. klasse. Vi samles annenhver 
mandag (oddetallsuker) kl. 18.00 (6) - 19.30 
så lenge det ikke er skoleferier. Vi samles 
først nede i kjellerstua med ei andaktsstund  
og registrering før vi går til snekkerrommet 
vårt. Av og til finner vi på andre ting enn å 
snekre også.  Noen ganger på bedehuset, 
andre ganger  tar vi en tur til andre kjekke 
plasser. Du som nå har begynt i 3. klasse er 
spesielt velkommen til å bli med oss i 
guttelaget! Hjertelig velkommen til deg som er 
ny og til deg som har vært med ei stund!  

Kontaktperson:  
Oskar Jone Dalseth tlf: 41 10 42 47 

Aktivitetstilbud for barn og unge 
Her er en liten oversikt over aktivitetstilbud for barn og unge på Bedehuset denne høsten. Se mer info om oppstartsdatoer o.l.for de ulike 
aktiviteter på Betelvea.no, eller ta kontakt med kontaktpersonene om dere ikke finner svar på nettsidene. Vi gleder oss over et bredt og 
variert tilbud, og håper at alle som ønsker det finner noe som passer!
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”Dette er Guds rettferdighet som gis ved 
troen på Jesus Kristus til alle som tror. 
Her er det ingen forskjell, for alle som tror. 
Her er det ingen forskjell, for alle har 
syndet og mangler Guds herlighet. Men 
ufortjent og av hans nåde blir de kjent 
rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.”  

VKU kan du følge både på facebook og 
instagram. !
VKU på facebook: 
facebook.com/vkubetel !
VKU på Instagram: 
instavku 

!

VKU 
”Vi i VKU har allerede startet 
høsten med Kickoff-møte lørdag 
23.08 hvor Tørres Vea hadde en 
inspirerende tale om tilbedelse. 
Mange nye 8.klassinger kom, og 
vi var til sammen 60 ungdommer 
som etterpå gikk ned i kjelleren. 
Her hadde vi åpent hus og Eriksson/
Bårdsen- bli-kjent-leker hvor alle deltok. 
Formann Kvilhaug uttaler at denne 
kvelden var en god start på høsten vi har 
i møte. 

Videre utøver høsten har vi mange 
spennende møter og arrangementet på 
tapetet. Den 31.oktober arrangerer vi 
sammen med Klippen og Vea Kirke et 
arrangement som heter ”Hallovenn”. 
Nærmere informasjon om dette kommer. 
Ellers fortsetter vi også med 
ungdomstreffene #treff sammen med 
ungdomsforeningene sørover. 

VKU hilser med et bibelvers fra Paulus 
brev til romerne 3, 22-24 som Tørres 
delte. Vi ser frem til en spennede høst! 

Vi i styret i VKU har 
besluttet at vi fortsetter å 
gi kollekten som samles 
på møtene til legeskipet 
Mercy Ships. 

I skrivende stund sitter jeg i en gammel OL-by i de franske alper. Jeg og kona flyttet hit fra 
Oslo i januar. Målet er å lære fransk. Ut på nyåret flytter vi – igjen. Denne gangen til et land 
med betraktelig mindre snø enn i de to landa jeg har bodd i til nå. Siden landet i Nord-
Afrika, hvor vi skal bo og arbeide i årene fremover, har vært en fransk koloni er det fortsatt 
rester av det franske språket blant annet i statsforvaltningen.  Derfor altså fransken. For 
mannen i gata derimot er det arabisk som gjelder. Derfor må vi også lære oss det språket. 
Så, etter nesten to år med språkstudier vil vi endelig være klare til å gjøre en ærlig innsats. 
Vi skal arbeide for en bistandsorganisasjon som i hovedsak driver med 
kompetanseheving. Det være seg innenfor helsesektoren og palliativ behandling, innenfor 
det som en på engelsk kaller for ”livelighood projects” (hjelpe mennesker til å tjene til livets 
opphold) og innenfor arbeid med psykisk utviklingshemmede. Landet vi skal bo i har, i 
likhet med mange andre arabiske land, nettopp gjennomgått en revolusjon. Demokratiet er 
nylig etablert og synes å fungere – til nå i alle fall. Med vår tilstedeværelse håper vi på å få 
hjelpe landet og folket der med legemlige behov og – hvis situasjonen tillater det – 
åndelelige.   

Hilsen fra Georg Stensland
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Ny Sørbøkomite 
Styret vedtok i juni å nedsette 
en ny komite for å se på hvilke 
muligheter og kostnader det er 
forbundet med å bygge nytt 
bedehus, eller oppgradere det 
vi allerede har. Vi ser at 
bedehuset har et økende behov 
for omfattende vedlikehold, og 
det er derfor påkrevd med en 
forholdsvis snarlig avklaring 
«hvor veien går videre». Skal vi 
bygge nytt, eller oppgradere 
det vi allerede har? Begge deler 
vil medføre store kostnader, og 
vi er uansett avhengig av den 
enkeltes støtte. Styret er glade 
for at komiteen allerede er 
kommet på plass og at vi har 
fått med oss mange dyktige 
folk.


Komiteen har fått følgende 
mandat:


«Komiteen skal kartlegge:


1. Totalrenovering og oppgradering 
av eksisterende bedehuset til en 
funksjonell og ny standard


2. Kartlegge muligheter for et nytt 
bedehus på Sørbø


Kostnadsoverslag innhentes for 
begge. Styret avsetter i 
førsteomgang inntil 50.000 kroner 
til arbeidet. Komiteen rapporterer 
til styret og generalforsamling 
fortløpende. Når endelig rapport 
foreligger, behandles dette i 
ekstraordinær generalforsamling.


Komiteen består av Leif Jakobsen, 
Jan Rosberg, Janne H. 
Rasmussen, Svein Erik Lindeflaten, 
Arne Halvorsen, Otto Koch, Olaf A. 
Hansen og Reidulf Steinnes.


!
!

Forsamlingsweekend på Solgry 
neste år!
Styret er opptatt av å styrke 
fellesskapet blant de som går på 
bedehuset. I den forbindelse vil vi 
arrangere forsamlingsweekend på 
Solgry 10.-12.april. Flere andre 
forsamlinger gjør dette hvert år, og 
kan fortelle om bedre samhold, 
tettere relasjoner og felles 
opplevelser. Dette ser vi frem til!


Programmet er ikke fastsatt ennå, 
men vi ser for oss en helg med 
program for store og små, der vi 
skal spise god mat, kjenne på godt 
sosialt og åndelig fellesskap. Sett 
av datoen allerede nå.


!!!!!!

Godhetsuke 2015!
Sammen med de andre 
menightene på Vea vil vi i løpet av 
2015 være med på noe som kalles 
«Godhetsuka». Dette er et konsept 
som blir gjennomført flere andre 
steder i Norge og intensjonen er 
rett og slett å gjøre godt mot 
menneskene rundt oss. Gjennom 
god planlegging vil vi gå ut til hele 
bygda vår og spørre om vi kan 
hjelpe med noe. Det kan være 
hagearbeid, vedlikehold eller annet 
praktisk arbeid til mennesker som 
er i behov av hjelp.


Vi synes dette er et bra initiativ der 
vi gjennom konkret og praktisk 
handling kan vise kjærlighet til våre 
sambygdinger.

Bedehusstyret informerer
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Fra møteplanen 
SEPTEMBER 
1:	 	 Brukersamling kl. 19   
2-7:    	 Møteuke BBIF 
12:		 Basar Indre Sjø kl. 19 
14: 	 Betel 18 *) 
17:		 Bibelundervisning kl. 19.30 
21:		 Gideon kl. 11 
28:		 Betel 11: Per Gunvald Haaland !
OKTOBER 
3-5:	 Møtehelg NLM 
7:	 	 BBIF kl. 18.30   
8:	 	 Bibelundervisning kl. 19.30   
12:		 Betel 18 *) 
15-19:	 Møteuke KMM 
26:		 Betel 11: Thoralf Steinsland 
29-	 Møteuke Samemisjonen !

NOVEMBER 
-2:		 Møteuke Samemisjonen 
3:	 	 Guttelagsbasar kl. 18   
4:	 	 BBIF kl. 18.30   
9:	 	 Betel 18 *)   
12:		 Bibelundervisning kl. 19.30 
14-16: 	 Julemesse NLM 
23:		 Betel 11: Håvard Brekkå 
30:		 Himal Partner kl. 11 !
DESEMBER 
2:	 	 BBIF kl. 18.30   
7:	 	 Betel 18 *)   
10:		 Bibelundervisning kl. 19.30 
13:		 Førjulssamling NLM 
14:		 Julekonsert 
21:		 Betel 11: Berner Solås 
25:		 Høytidsmøte

*) Tema Betel 18: Følge Jesus 
17. august: Følge Jesus - i nabolaget ved Ove Sjursen 

14. september: Følge Jesus - og åpne hjemmet ved Helge Tønnes Langåker 
12. oktober: Følge Jesus - i tidsklemmea ved Geirmund Monsen 

9. november: Følge Jesus - fra Argentina til Norge ved Jan André Langåker 
7. desember: Følge Jesus - på hjemmebane ved Marit Ådnanes 

Hver mandag formiddag klokka 11 er det bønnesamling på bedehuset. Anbefales! Vi oppfordrer alle til å be for: 
• søndagsskolen og barne- og ungdomsarbeidet på bedehuset 
• alle som har lederansvar på bedehuset 
• forkynnere og at flere mennesker må få del i Guds Frelse 
• alle som opplever krig, nød og forfølgelse
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Minibibeltime 

av Egil Svela 
Medias nyhetsbilde denne 
sommeren har vært preget av 
alt annet enn gode nyheter. 
Borgerkrigen i Syria fortsetter 
med full styrke, ny oppblussing 
av Israel og Palestina konflikten, 
islamistgruppen Boko Haram i 
Nigeria bortføring av 200 
skolejenter og drap av kristne 
og endelig den ekstreme 
islamistgruppen IS grufulle 
framferd mot religiøse 
minoritetsgrupper og kristne i 
Nord-Irak. 
!
!

Vi lever langt borte fra disse 
hendelsene, men gjennom 
terrortrusselen mot Norge i juli fikk vi 
føling med at også vi kan være i 
faresonen for ekstremister. I sommer 
fant også sted 100 års markering av 
utbruddet av 1. verdenskrig 1914-18, 
der nærmere 10 mill falt på 
slagmarken. Igjen og igjen erfarer vi i 
sannheten i Bibelens ord ”- hele 
verden ligger i det onde” 1.Joh.5,19. 

Jo i sannhet, de mange dårlige 
nyhetene kan skape frykt for 
framtiden, og særlig gjelder det dem 
som nå er på flykt eller i fare. Må vi 
ikke glemme dem, men være med å 
gi nødhjelp og be for dem. 

Hva så med deg som Guds barn? 
Skal du frykte? Nei, sier Bibelen. ”Han 
skal ikke frykte for onde nyheter, hans 
hjerte er fast, det setter sin lit til 
Herren.” Sal 112,7. Det onde som 
skjer i verden med økende styrke, krig 
og rykter om krig, ondskap og 

vranglære (Matt. 24), er forutsagt og 
minner oss om at Jesus snart 
kommer igjen. Endetidstegnene blir 
tydeligere og tydeligere. Men i stedet 
for å frykte, skal Guds barn rette sine 
øyne oppover. ”Men når dette 
begynner å skje, da rett dere opp og 
løft hodet! For deres forløsning 
stunder til.” Luk 21: 28 

Løftet om Jesus gjenkomst er gode 
nyheter for Guds barn. For da skal vi ” 
- rykkes opp i skyer, opp i luften, for å 
møte Herren. Og så skal vi alltid være 
sammen med Herren.” 1.Tess. 4,17. 
Da skal Jesus hente sine ut av denne 

onde verden og bringe dem inn i sitt 
himmelske rike. Apostelen Johannes 
fikk et innblikk i hva som venter Guds 
barn: ”Fra tronen hørte jeg en høy røst 
som sa: Se, Guds bolig er hos 
menneskene. Han skal bo hos dem, 
og de skal være hans folk, og Gud 
selv skal være hos dem og være 
deres Gud. Han skal tørke bort hver 
tåre fra deres øyne. Og døden skal 
ikke være mer, og ikke sorg, og ikke 
skrik, og ikke pine skal være mer. For 
de første ting er veket bort.” Åp 
21:3-4. 

Ja salige, lykkelige, er de som er 
innbudt til den store himmelfesten, 
beskrevet som Lammets (Jesus) 
bryllupsmåltid. Men vil du bli med, må 
du ta i mot innbydelsen og bli renset 
fra dine synder i Jesus blod og leve i 
samfunn med ham. Det gjelder å 
være rede når han kommer, for det 
kommer intet forvarsel. ”Men Herrens 
dag skal komme som en tyv, og da 

skal himlene forgå med veldig brak, 
og himmellegemene skal komme i 
brann og gå i oppløsning, og jorden 
og alt som er bygd på den, skal 
brenne opp. ---  Men vi venter etter 
hans løfte nye himler og en ny jord, 
hvor rettferdighet bor. ”2.Pet 3:10 
og13 

Om du som lever uten Gud skulle 
lese dette, skal du vite at de gode 
nyhetene gjelder også for deg. Men 
da må du ta i mot Jesus som din 
Frelser, det haster! Velkommen i Jesu 
navn!

Løftet om Jesu gjenkomst 
er gode nyheter for Guds 
barn.

Gode nyheter
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Vil du være med? 
Hver uke går en fast gjeng fra bedehuset på besøk 
til institusjoner i nærheten. En av dem vi er så 
heldige å få avlegge en liten visitt er 
omsorgsboligene på Vea. Her sitter en flott gjeng 
beboere og venter på oss hver eneste gang. 
De møter oss med et smil og har nok allerde sittet og ventet en 
stund på oss, kjenner vi dem rett.  

Etter å slått av en liten prat begynner vi med å synge sammen. 
Kjente sanger fra sangboka. Noen deler et ord fra Bibelen eller 
noe annet de har på hjertet. Eller vi ber sammen. Mer sang.  

Og gjett om de kan sangene! Helst utenat mange av dem. Og 
spør vi etter sangforslag er det flere som har ønsker på lager. 
Tydelig at disse er oppvokst med sangskattene våre.  

Etter en cirka 30 minutters samling er vi ferdige og takker for 
oss. Det er en velsignelse å få være med på. 

Men vi skulle så gjerne hatt flere med på laget. 30 minutter 7-8 
ganger i året. Har du det å avse? Tror nok vi alle kan svare ja 
på den utfordringen. 

Tar du utfordringen og har lyst til å være med? 

Kanskje er dere en forening eller bibelgruppe som kjenner 
hverandre godt og kan være med? 

Ta i så fall kontakt med Svein Erik Lindeflaten som er 
kontaktperson i besøkstjenesten. Mobil: 971 21 551

Vi liker å synge! 
Elise Jakobsen og Hannah Svela går i 6. klasse på Veavågen skole. 
Begge to er svært glade i å synge og synger i kor på bedehuset.  

I tillegg er er de med foreldrene sine på besøkstjenesten og synger for 
beboerne på institusjonene. Flott at de unge blir med. Ingen er for liten 
og ingen er for stor. 

«Det er Guds velsignelse som gjør rik» 

!Faste givere er gull verdt! 
Vil du være med å støtte bedehuset gjennom fast givertjeneste? Fast givertjeneste får du ved å kontakte 
banken din eller du kan opprette det selv i nettbanken din. Du bestemmer selvfølgelig selv hvilket beløp du 
vil gi og hvor ofte du vil gi. Du er også velkommen til å gi engangsbeløp. På forhånd takk for din støtte! 

Konto: 3361.64.07444 - driftskonto bedehuset 
Konto: 3361.15.81284 - Sørbø
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På besøk hos Gunnfrid og Egil
Etter 25 år med Betel-nytt har 
Egil bedt om avløsning fra 
redaksjonen. I denne forbindelse 
har Betel-nytt besøkt Gunnfrid og 
Egil for å ta en prat. 
Egil, godt kjent som mangeårig formann i 
bedehuset, ble født på Buøy i 1952.  Han 
vokste opp i en god kristen familie, 
sammen med 5 søsken. Faren var 
søndagsskolelærer på Buøy. Hver 
søndag pakket han veska si med bibel og 
tekstbok og dro av gårde til klassen sin, 
deretter dro han til byen på møte i Salem.  
Alt fra tidlig barndom tok faren ham med 
på møter i Salem og det ble plassen for 
Egil også i viktige ungdomsår. At han 
senere skulle finne kona si der, visste han 
lite om da.  I 1971 kom Gunnfrid til 
Stavanger og jobbet på Rikstelefonen. 
Også hun begynte å gå på møter i Salem, 
her ble de kjent og snart gode venner og 
siden kjærester.  

Etter giftermål og flytting til Vea fikk Egil 
snart nye gode venner, ikke bare blant 
ungdommene, men også blant den eldre 
garde på bedehuset.  Min far, Josef 
Størkersen, likte godt å ha Egil med på 
fisketurer.  En gang var Egil uheldig da 
han skulle dra opp sluken.  Den kom opp 
med slik fart at den sneiet hatten til Josef 
og reiv den med seg på sjøen.  Det vare 

bare å sule den inn igjen.  Det gikk 
heldigvis bra, og Egil klarte ikke å holde 
latteren tilbake da han så det komiske i 
situasjonen. 

På bedehuset fikk han snart tillit og 
respekt.  I 1982 ble han valgt til formann. 
Han ble gjenvalgt flere ganger, sist i 2010. 
Til sammen har han sittet 24 år i styret, 11 
av disse som formann. I tillegg har han 
hatt en rekke andre verv innen bedehus 
og misjon.  I 1990 ble Betel-Nytt stiftet, og 
Egil var med fra starten.  Han har hatt 
ansvaret for guttelaget Utsyn i 34 år, med 
god hjelp av Arne Jakobsen og flere 
andre. I NLM region Sørvest har han vist 
stort engasjement.  I juni i år ble han valgt 
til regionstyreformann.  Tidligere har han 
vært formann i Barne og Ungdomsnemda 
og Kretsstyret i tidligere Haugesund krins.  

Egil liker godt å synge, og er med i Betel 
musiklag og Havgap.  I tillegg til alt dette 
har Egil en spennende og utfordrende 
jobb. I en alder av 52 år omskolerte han 
seg til vernepleier. Han jobbet tidligere på 
skolekontoret og kommunerevisjonen, og 
innen regnskap privat. Nå er han 
saksbehandler på NAV.  Han er også en 
friskus som alltid har brukt sykkelen til og 
fra jobb, uansett vær og føreforhold. 

Gunnfrid og Egil giftet seg i 1973. I seks 
år bodde de i den gamle lærerboligen på 
Østhusvegen før de flyttet inn i nytt hus i 

1981.  De har seks barn og sju 
barnebarn.  I alle år har de hatt en åpen 
og god heim, med plass til egen familie 
pluss noen som trengte litt ekstra hjelp.  I 
mange år var de besøkshjem for ei jente, 
som de fortsatt har god kontakt med.   

I 20 år var Gunnfrid heime for å ta seg av 
alt som foregikk der. Så fikk hun tilbud om 
å jobbe på butikken til Reidar Størkersen, 
og der var hun i 15 år.  Senere ble det 
vakter på sykehjemmet på Åkra.  Hun har 
i mange år hatt stort ansvar og mye 
arbeid på gjenbruksbutikken på Tjøsvoll.  
Barnearbeid har alltid vært viktig for 
Gunnfrid. Hun fikk forespørsel fra Olga 
Solberg om å overta ansvaret for 
Kornbåndet Barnelag. Det sa hun ja til, og 
var leder for den i 20 år. Mens barna var 
små fikk hun spørsmål fra Åkra menighet 
om å starte barnegruppe heime.  Hun 
minnes med glede disse samlingene, 
hvor stua var fylt med forventningsfulle 
barn.   

Både Gunnfrid og Egil har vært villige til å 
ta på seg mange og viktige oppgaver for 
bedehus og misjon. Begge legger de vekt 
på betydningen av at de selv fikk vokse 
opp i kristne hjem der de ble vist veien til 
Gud av foreldre som prioriterte Guds rikes 
arbeid. Vi ønsker dem lykke til videre i 
arbeidet for Guds rikes sak! 

Per Størkersen
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