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Jeg vil gå

Da trådte Jesus fram og talte 
til dem: «Jeg har fått all makt i 
himmelen og på jorden. Gå 
derfor og gjør alle folkeslag til 
disipler: Døp dem til 
Faderens og Sønnens og Den 
hellige ånds navn og lær dem 
å holde alt det jeg har befalt 
dere. Og se, jeg er med dere 
alle dager inntil verdens ende.          
  Matteus 28, 18-20 

Dette var det siste Jesus sa til 
disiplene sine før han reiste til 
himmelen. Derfor tror jeg at dette er en 
stor hjertesak for Jesus. Han vil at alle 
skal bli frelst. Lenge leste jeg disse 
versene som noen fine vers. Jeg 
kunne dem til og med utenat. Da jeg 
var ett år på bibelskole på Flekkerøy, 
gikk det opp for meg hvor utfordrende  
disse versene egentlig er. Jesus har 
gitt den samme oppgaven til oss, vi 
skal gå fortelle andre om han. Det 
betyr ikke at alle må reise til Afrika, 

men du kan være et vitne akkurat der 
du er nå. Gud har gitt deg venner, 
familie, naboer og kollegaer som du 
kan be for og fortelle om det viktigeste i 
livet ditt. Jeg tror det er mange som 
venter på at noen skal fortelle om 
Guds kjærlighet og nåde til dem. Det 
er flere som kanskje venter på at noen 

skal invitere dem med på et møte. Når 
vi har fått denne store skatten, hvorfor 
skal vi da holde den for oss selv? 
Jesus har en stor lengsel om at alle 
skal få en mulighet til å kunne velge 
han. Derfor vil han at vi som kristne 
skal være villige til å være lys for han i 
denne verden. Det vil nok koste deg 
mye og vitne eller spør folk med, men 
alt vil bli verdt det om vi får med oss 
flere mennesker til himmelen. 
«Forkynn ordet, vær rede i tide og 
utider « 2. tim.4.2 . Gud vil gi oss flere 
muligheter, men det står på oss om vi 
er klare til å gå.  

Jeg vil gå dit Du går 
Hvor enn du kaller hjelp meg å følge 

Jeg vil se de Du ser 
Hvert knuste hjerteslag 

Kan finne håp i Deg  
(fra sangen Hjerteslag) 

AV ÅSA LINDEFLATEN FISKÅ 

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


Forsamlingsleir på Solgry 
10. - 12. april

Du gir liv her nede, du gir tro, håp og livsglede. 
Du er Gud, vi priser deg, Halleluja

Tema: Tro på hjemmebane
I alt var cirka 70 små og store påmeldt, i 
tillegg kom en god del inn for dagen 
både fredag, lørdag og søndag.  

Fredagskvelden var det innkvartering og 
kveldsmat før vi hadde bli-kjent samling i 
peisestua. Lørdag startet med flexi-
frokost og fortsatte med temasamling for 
de voksne og egne samlinger for barna.  

«Disse mine ord skal dere bære i hjerte 
og sinn. Bind dem om hånden som et 
tegn og ha dem på pannen som et 
merke. Lær dem videre til barna deres, 
snakk om dem når du sitter i ditt hus og 
når du går på veien, når du legger deg 
og når du står opp.» 5. Mos. 11, 18-19 

Av spurte kristne oppgir 60-80 prosent 
mors tro som avgjørende, 40-60 prosent 
fars tro og 28 prosent søndagsskolen 

o.l. Det er altså all grunn til å være 
frimodige i familien på hjemmebane. Så 
godt som det lar seg gjøre prøve å 
inkludere barna i troen. Samtidig må det 
ikke bli en stadig dårlig samvittighet for 
foreldrene. Følelse av at vi ikke får det til 
og at alle andre gjør det så mye bedre. 

Enkelte syns at leggetiden er den beste 
tida, synge en sang, be sammen og 
kanskje lese fra barnebibelen. Studier 
viser at barna vil huske best stemningen 
rundt stunden enn selve innholdet. Så 
det er viktig å skape varme og gode 
stunder.  

Andre familier synes at morgenandakt 
med alle i familien fungerer best for 
dem. Eller rundt middagsbordet når alle 
er samlet.  

Tips for enklere å inkludere alle i bønn 
kan være å legge små lapper i en boks 
der alle trekker en lapp og leser opp fra 
den. Og en spennende tanke: hva med 
å bytte noen bønnelapper med 
vennefamilier? 

Lørdag ettermiddag var det masse 
aktiviteter, gokart kjøring for alle som 
ville. Senere teambuilding der ulike 
familier var satt sammen til ett team. 
Luftgeværskyting var spennende å 
prøve, det samme var å kaste egg 
mellom strekklaken uten å miste det ned 
i asfalten. 

Lørdagskvelden kom mange fra VKU 
inn og enda flere voksne. Masse leker 
og god sang.  
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Talere: Jørn og Grete Martinsen



Søndags-
skolen 

‣Søndagskolen på bedehuset 
har hatt godt oppmøte i vinter. 
Mange gutter, jenter og foreldre 
møter trofast opp, dette setter vi 
pris på.  

‣Første søndagen i hver måned 
så samles den største gruppen i 
gymsalen! Her får barna utfolde 
seg med kanonball og andre 
kjekke aktiviteter, før ein har en 
liten andakt. Neste gymsal blir 
3/5 kl 11.00.  

‣Søndag 22 mars var det samlet 
over 100 barn og voksne til 
påskefrokost. Synnøve Fredly 
snakket om Jesus, der vi ble alle 
minnet på hva Jesus gjorde i 
påsken. Mat ble til alle, og for de 
små var vel kanskje 
loddtrekningen av to påske egg 
høydepunktet.  

‣Til slutt vil vi minne alle om å be 
for søndagskolen! 

Nytt fra ungdomsfronten

Andre helgen i januar kickstartet vi 
året 2015. Det ble en kveld med fullt 
hus og kjempegod stemning! Odd 
Arild talte over temaet «Hva vil du 
bli?». Etterpå var det pizza og Kahoot 
i kjelleren til de sene nattetimer.  

Apropos sene nattetimer; vi kan 
melde om at etter samtlige møter i år 
har det vært aktivitet på bedehuset til 
lenge etter midnatt. Brettspill, quiz, 
bordtennis, kiosk, FIFA-turnering og 
biljard er noen av tingene som holder 
stemningen oppe!  

VKU har hovedsaklig møter hver 
lørdag 21:00 og åpent hus etterpå. 
Men våren har bestått av så mye 
mer. I vinterferien arrangerte vi skitur 
til Kvitsund. Eirik Stensland var med 
som taler, det er vi veldig glade for. 
Møtene på skituren er helt spesielle, 
vi har så mye å være takknemlig for. I 
år som i fjor ble det en vellykket tur! Vi 
er heldige som har muligheten til å 
reise på tur sammen, unge som 
gamle. 

Påskeaften var det korssamling, et litt 
mindre formelt vitmemøte vi har i 
kjelleren. Også her var det stor 
oppslutning.  

Vi i VKU har bestemt at kollekten skal 
gå til Mercy Ships og deler av den til 
driften av bedehuset. Dette er formål 
vi finner gode, og tror forvalter 
pengene godt. 

Fremover mot sommeren står flere 
felles arrangement for tur. Først er det 
et felles ungdomstreff sammen med 
bedehusene på Sevland, Langåker 
og Skudenes. Videre utover våren er 
vi med og arrangerer F.U.A - et stort 
arrangement for ungdommer i 
Åkrahallen. Dette gleder vi oss til, og 
har store forventninger til hva Gud 
kan utrette.  

Vær gjerne med å be for arbeidet i 
VKU og de kommende aktivitetene 
utover våren.  

«Dette er dagen som 
Herren har gjort; la oss 
juble og glede oss på 
den!»  

Salmenes bok 118, 24 
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Første uke i juni (1.-5.) blir det lagt opp 
til en spesiell dugnad i bygda. Betel, 
Klippen og kirken går sammen om en 
Godhetsuke. Da vil en ha spesiell 
fokus på å vise kjærlighet og omsorg 
og hjelpe , slik Jesus lærte oss. Det er 
mulig å få hjelp til det meste av 
praktisk arbeid; hagearbeid, vask, 
husarbeid, maling, rydding o.l.


Dugnaden er rettet først og fremst mot 
personer/familier i bygda som trenger 
hjelp for å få gjort ting der de bor. All 
mottatt hjelp skal være gratis.


Dette opplegget med å vise godhet 
gjennom praktisk hjelp ble startet i 
Stavanger i 2006 av IMI-kirken, men er 
nå et samarbeidsprosjekt mellom de 
fleste menighetene i byen.


22.mars ble det holdt et informasjons-/
inspirasjonsmøte i kirken der 
representanter fra menighetene møtte. 
Det ble et møte som lover godt for 
gjennomføringen av Godhetsuka!


Det knytter seg selvfølgelig stor 
spenning til innmelding av oppdrag og 
til påmelding av folk som vil være med 
på dugnaden. Men optimismen er stor 
projektgruppa.


En ledergruppe bestående av f.v. Torill 
Nilsen, Eva Britt Kvalavåg, Grethe 
Myklebust (leder), Janne Kristin 
Hansen og Marit Einarsen skal styre 
det hele, men i tillegg er det noen 
grupper som tar seg av spesielle ting.


1.mai starter registrering av oppdrag 
og hjelpere, så da er det bare å melde 
inn arbeid du trenger hjelp til, eller for 
noen du kjenner.


Dugnaden vil vare fra klokka 17 - 19, 
mandag til fredag. 


Innmelding av oppdrag og hjelpere 
skjer på tlf.911 21 553 eller på 
godhet.no

Godhet Veavågen
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Informasjonsmøte bedehusbygg

I høst og vinter har en arbeidsgruppe på bedehuset (se bildet) 
jobbet med å se på ulike alternativer for fornyelse av eksisterende 
bedehus samt nybygg på Sørbø. Gruppen hadde informasjonsmøte 
på bedehuset onsdag 8. april der 4 alternativ ble lagt fram: 


1. Oppussing av bedehuset iht. takst (4,3 M)

2. Oppgradering av bedehuset til dagens standard (12,4 M)

3. Bruk og renovering av kjeller på eksisterende bedehus samt 

bygge nytt mindre hovedhus på tilstøtende tomt. (20 M)

4. Nytt bedehus på Sørbø (17,8 M), 


Til grunn for estimerte kostnader lå landsoversikter fra tilsvarende 
bygg. I tillegg ble lagt påslag for prosjektledelse, parkering, 
uteområder med mere. Konklusjonen er at beste måte å holde 
kostnadene nede på er minst mulig areal. 


Inntrykket var at de frammøtte syntes det var gjort et grundig forarbeid av arbeidsgruppa. Etter presentasjonen ble det åpnet for 
samtale og diskusjon. De fleste mener at alternativ 1 eller 4 er de som er verdt å satse på. Nå vil en gruppe jobbe videre med 
finansieringsmuligheter fram mot neste generalforsamling i januar 2016. 


http://godhet.no
http://godhet.no


Fra møteplanen 
APRIL 
22: 	 Bønn- og vitnemøte kl. 19.30 
26:		 Møte kl. 11 ved Indre Sjø 
29:		 Bedehusforening 

MAI 
3:	 	 Betel 18, tema «Guds farskjærlighet» Odd A.   
	 	 Sævik      
5:	 	 BBIF kl. 18.30   
6:	 	 Bønn- og vitnemøte kl. 19.30   
7:	 	 Møte med Justin Peters kl. 19.   
9:	 	 Vårdugnad   
10:		 Møte ved Samemisjonen kl. 11 
13:		 Bibelundervisning kl. 19.30 
17:		 Høytidsfest kl. 18 
20:		 Bønn- og vitnemøte kl. 19.30 
21:		 Basar Tibetmisjonen kl. 18, Loftsmusikken blir 
	 	 med      
30:		 Kretsårsmøte Indre sjø 
31:		 Betel 18: tale Synnøve Fredly, sang Bjarne A. 
	 	 Kallevåg      

JUNI 
1.-6.:	 Godhetsuka 
2:	 	 BBIF kl. 18.30   
3:	 	 Bønn- og vitnemøte kl. 19.30   
14:		 Betel 11 
17:		 Bønn- og vitnemøte kl. 19.30 
28:		 Sommermøte Indre Sjø kl. 11 

AUGUST 
2:	 	 KMM møte kl. 11   
30:		 Betel 11 

SEPTEMBER 
1.-6.:	 Møteuke ved BBIF 
13:		 Betel 18 
16.-20.:	Møteuke ved Indre Sjø 
27:		 Betel 11 
30.-4.:	 Møteuke ved KMM, Gudleik Himle
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på bedehuset kl. 18
Sang	 av	 Barnerøster

Leker	 for	 barna
Matservering	 m/kakebuffét

 

Alle hjertelig velkommen!

Andakt: Anita Størkersen



Minibibeltime 

Me har nettopp feira påske og igjen blitt 
minna om at Jesus døydde på krossen på 
Golgata for vår skuld. Han gjorde det for å 
ordna opp i forholdet mellom Gud og 
menneske, slik at me skulle sleppa den 
straffa me hadde fortent. 

«For alle har synda og manglar Guds 
herlegdom. Men ufortent og av hans 
nåde blir dei kjende rettferdige, 
frikjøpte i Kristus Jesus.»  

Rom 3, 23-24 

Me er også blitt minna om at historia ikkje 
stoppa på krossen… Nei, 
påskebodskapen endar heldigvis ikkje der. 
Jesus overvann døden. Han  stod opp frå 
grava 3. dag. Det var mange som såg han 
i levande live etter at han hadde stått opp 
att. Og hadde ikkje Jesus stått opp frå 
grava, så hadde trua vår vore til inga nytte. 
(1.Kor.15, 14) Det at Jesus stod opp, 
utgjer heile forskjellen. Me har ein levande 
Frelsar! 

Men no har eg lyst å ta dykk med tilbake til 
Jerusalem. Me skal sjå litt på noko som 
skjedde dei siste timane før Jesus 
døydde.  

Me har nok alle lese og høyrt om då Jesus 
vart teken til fange og ført fram for Pilatus. 
Han blei anklaga og forhøyrd, men Pilatus 
kunne ikkje finna noka skuld hos Jesus. 
Yppersteprestane og folket stod på sitt. 
Dei ville få Jesus vekk. Dei meinte at 
Jesus var skuldig og måtte dømmast til 
døden.  

Det var då Pilatus fekk ein ide. I påsken 
brukte han alltid å gje ein fange fri. No 
hadde dei ein berykta fange som heitte 
Barabbas som sat der i fengsel. Han var 
dømd for opprør og mord. Pilatus gjekk 
fram for folket og spurte  kven dei ville at 
han skulle setja fri…Jesus eller Barabbas. 
Folket ropa: «BARABBAS, BARABBAS». 
Då spurte Pilatus: «Kva skal eg då gjera 

med Jesus?» Folket ropa: «KROSSFEST 
HAN, KROSSFEST HAN!»……Då bad  
Pilatus vaktene om å ta Jesus med seg . 
Dei piska han og slo han. Så sette dei ei 
tornekrune på han og spikra han til  
krossen. Over hovudet til Jesus skreiv 
Pilatus: «Jesus frå Nasaret, jødane sin 
konge». 

Eg har ofte tenkt på dette som gjekk føre 
seg her…Eg har prøvd å sjå føre meg kva 
som kan ha gått føre seg i hovudet og 
tankane til Barabbas då han sat i cella si 
og fekk beskjed om at han skulle sleppa 
straffa si og  var FRI……Det må ha vore 
ein merkeleg dag for han… 

For mange år sidan blei desse tankane til 
nokre linjer som eg skreiv ned…Dette står 
ikkje i Bibelen, det er kun min fantasi og 
tankar om korleis Barabbas kan ha 

opplevd dette: 

BARABBAS 
Du sat der i cella di 
Tenkte på det som stod for døra. 
Du – ein forbrytar – ein mordar 
Krossfestinga var fastsett 
Du var skuldig til døden for dine brot.  
Du sat der – heilt forlatt – cella var kald 
Alt var mørke… 
Då høyrdest nøklar i døra 
Låsen blei vridd om ,- og to soldatar steig 
inn. 
Du kvakk til – no skulle det skje – no… 
Men soldatane kom ikkje og tok deg 
Dei fortalde  -AT DU VAR FRI…??!! 
Du berre stirra på dei – stirra – forstod 
ingenting… 
Trudde ikkje det du høyrde… 
Dei sa du kunne gå – gå kvar du ville… 
Du var FRI!!! 
Ein annan var krossfest i staden for deg 
Namnet hans var JESUS – Jesus frå 
Nasaret… 
Soldatane gjekk – døra stod open etter 
dei… 
Men du berre sat der – du tenkte… 
Ein annan krossfest i staden for deg? 
Kunne det vera sant? 
Du reiste deg sakte – vandra med ustøe 
skritt 
Du vandra ut – ut til Golgata 
Der var det reist opp tre krossar 
På den midtre krossen var det skrive: 

 «JESUS FRÅ NASARET, JØDANE SIN 
KONGE» 
Der hang Han 
Han som tok Di straff 
Du stod der – stille - såg på denne 
mannen 
Blodet rann frå såra hans 
På hovudet hadde han ei krune av torner 
Mannen såg på deg – med augo fylte av 
kjærleik 
Då høyrde du orda frå munnen hans: 
 - «DET ER FULLFØRT!!» 
Augo dine vart fulle av tårer 
Så seig du ned på kne… 
-DU TAKKA…!!! 

Dette som Barabbas opplevde er også mi 
og di historie. Tenk, - han som hang der på 
krossen, hang der for meg – og for deg. 
Eg har fått sett at han døydde og stod opp 
for meg. Han er min Frelsar. Har du sett at 
han gjorde det for deg? Har du takka han 

for det? Du kan få lov til å gjera det no! 

Du kan seia «Takk Jesus, for at du 
døydde på krossen og stod opp att for å 
frelsa meg !» Då vil Jesus ta i mot deg, og 
du får kallast Guds barn.  

«Men alle som tok imot han, dei gav 
han rett til å bli Guds born, dei som trur 
på namnet hans.»  

Joh. 1,12 

Er ikkje dette flott? Så enkelt er det…me 
får ta imot …Jesus har ordna opp og gjort 
alt ferdig……..EG ER FRI!! …….ER DU 
FRI?? 

Takk at du tok mine byrder 
Eit høgfjell av skuld og av skam 
Du bar det på skuldrene dine 
Du skuldlause sonofferlam 

Takk at du bar mine synder 
Betalte mi skyhøge skuld 
Med blod frå ditt fullkomne hjarta 
Og ikkje med sylv eller gull.  

So vil ved korset eg standa 
Med undring eg ser: Eg er fri! 
Eg skal ikkje døy, eg skal leva  
Med Jesus til æveleg tid.  

Trygve Bjerkreim 

Av Ingrid Brekkå Rosberg
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EG ER FRI!



Ta deg tid til å så et frø! 

«Med Guds rike er det slik: Det er som når en mann 
har sådd korn i jorden.» (Mark 4,26) 

Etter at vi hadde bygd hus og anlagt hage, oppdaget vi 
gleden ved å plante ut sommerblomster som kunne inspirere 
oss i den lyse årstiden. I april måned begynner kappløpet. 
Det gjelder å få kjøpt frø og såjord i tide. Deretter må det 
vannes.  

Kasser med nysådde frø fylte opp benker og gulv inne i 
hjemmet de første årene. Men en dag kjøpte vi et drivhus og 
der får nå «det nysådde» boltre seg i lyset fra vårsola. 

Det blir ingen planter eller grønnsaker gjennom sommeren 
og høsten om ingen tar seg tid til å så et frø! 

Om vi en sommer skulle savne disse vekstene forstår vi 
snart at tiden har gått oss forbi. Det var i mars-april at så-
arbeidet skulle vært gjennomført. I juli er det for sent. 

Loven om å så og høste gjelder også i den åndelige verden. 
Når vi sår evangeliet hos barn og ungdom kan vi forvente en 
livskraftig kristen kultur i neste generasjon. 

I et stadig jag etter momentum presser noen på for å oppnå 
kortsiktige resultater, mens de langsiktige fruktene uteblir. 

Selv om vi gleder oss over store eventer, kampanjer og 
festivaler avgjøres resultatene av de langsiktige 
investeringene i nærmiljø, familie og menighet. Ingenting kan 
erstatte en elskende far og mor, en barnearbeider som stiller 
opp hver uke og en ungdomsleder som står på år etter år. 

Andakt av Terje T. Konradsen, internasjonal leder i 
Ungdom i Oppdrag, Nord Europa. Hentet fra 
Dagen.

Tips til familieandaktsbok 
På forsamlingsleiren på Solgry 10. - 12. april snakket vi en del om 
andakt i hjemmet. Hvordan skal vi rent praktisk gjennomføre det? 

Både Grete og Jørn som 
var med som talere på 
leiren og 
bedehusformannen 
Trond Brattgjerd har selv 
gode erfaringer med 
spesielt en 
familieandaktsbok. Og 
det er boka «Alle Guds 
barn» av Bente 
Graugaard Nielsen. 
Denne har begge 
familiene brukt i flere år 
og anbefaler videre. 

Så for de av oss som ikke 
har denne boka er det 
verdt investeringen å 
prøve den. 

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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Sina Andersen - en sprek 90-åring
Midt i Åkrakrossen, i en leilighet i 
Bjerkreimbygget, bor Sina 
Andersen.  Egentlig heter hun 
Nilsine Johanne, men det er det 
bare de nærmeste som vet.  I 
stua er det masse blomster og 
oppsatser.  Det har seg slik at 
hun nylig fylte 90 år, og det er 
tydelig at det er mange som har 
husket henne på dagen.   
Fra stuevinduet kan hun se rett bort til 
barneskolen og bedehuset.  Det bor flere 
Veabuer i leilighetene ved siden av.  Hun 
har det bra på Åkra på alle måter, men 
legger ikke skjul på at hun savner 
vennene på Vea og på bedehuset der. 

Sina og mannen Anders flyttet til Åkra i 
2005 for å få en enklere hverdag.  Huset 
begynte å kreve vedlikehold og 
reparasjoner, og de var klar til å flytte inn i 
leilighet.  Valget falt på en ledig leilighet i 
Bjerkreimsbygget.  Men det varte ikke så 
lenge før Anders ble sjuk, og han døde i 
oktober 2007.  Etter den tid har det av og 
til vært noen lange dager, sjøl om familie 
og venner er flinke til å besøke henne.  
Anders var en lun og hyggelig mann, 
veldig sosial og med godt humør.  Han 
vokste opp på Salvøy, hvor far hans, som 
også het Anders, drev kolonial & 
skipshandel.  Men Anders jr. likte seg best 
på sjøen, og helst på fiske. 

Sina kommer opprinnelig fra Nesna i 
Nordland.  Faren, Ragnvald Johansen, 

var fisker, og var ofte mannskap på 
skøyter fra Vea.  Dette var i 1920-årene, 
og det var flere fra Nordland som kom hit 
for å få arbeid i den tiden.  Rundt 1929 
fant Ragnvald og kona Anna ut at de ville 
flytte til Vea.  Så dro de sørover med 
barna Kristian, Sina og Paul.  Sina var da 
4 år, og husker lite av det hele.  Husvære 
fikk de leie på Sævik, først hos Albert 
Jakobsen og siden hos Kristian Langli.  
De bodde på «lemen», og hadde ikke 
store plassen.  Omsider fikk de bygget 
seg hus i Smeavegen.  Der ble Reidun, 
Sigrun og Hilmar født.  Så mange 
arbeidsplasser for kvinner var det ikke på 
den tiden.  Men under sildefiske på vinter 
og vår, var det liv og røre.  Det var rikelig 
med arbeid til de fleste som ville.  Fra 16 
års alderen jobbet Sina i silda på 
Porsholmen og hos Ånen Sævik.  
Arbeidet hennes besto for det meste i å 
losse sild fra skøytene og opp i store 
kummer. 

I 1946 giftet Sina og Anders seg, og flyttet 
på «lemen» hos foreldrene i Smeavegen.  
Senere fikk de kjøpt seg tomt i 
Beitevegen hos Olaf Sverdrupsen, og 
bygget seg hus der.  Både Sina og 
hennes søster Reidun arbeidet i 
skobutikken Heimdal & Lund, senere 
Heimdal Sko A/S.  Begge hadde veldig 
godt lag med kundene, og med deres 
måte å være på var de med på å skape et 
godt miljø i butikken. 

Bedehus og misjon har alltid vært viktig 
for Sina.  Hun liker godt å synge, og var 
tidlig med i musiklaget Betel.  Hun var 

med i misjonsforeningen «Snøklokka» fra 
starten av.  Hvert år arrangerte foreningen 
fest på bedehuset, og Arne Aano talte og 
sang.  Det var stappfullt bedehus hver 
gang.  Både hun og Anders var med i 
Pensjonistforeningen, der Anders var med 
i koret.  Hun husker med glede alle de 
kjekke turene de hadde sammen med i 
Pensjonistforeningen.  På bussturene var 
det mye sang og musikk, og stemningen 
var på topp. 

Sina er velsignet med god helse, og 
mange etterkommere.  De setter hun stor 
pris på.  I dag har hun 4 barn, 13 
barnebarn og 18 oldebarn.  Oldebarn nr. 
19 og 20 er på vei. Vi ønsker Sina fortsatt 
god helse og mange gode år! 

Per Størkersen
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SIDE 8

Kalenderen fra 1953 er et gammelt 
minne fra butikken i Salvøy.


