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100-åringen feiret hele fem

En feststemt forsamling takker for gode ord og gaver til jubilanten.

Den livsfriske jubilanten, Bedehuset Betel i Vedavåg har
i sannhet mye å feire. Men en runder ikke 100 helt uten
motgang. Noen brottsjøer har det vært, det meste minnes som vekst og velsignelse.

KULTUR
AV MAGNUS MÆHLE
magnusma@tele2.no

Lørdag kveld var den store bursdagsfesten med smekkfullt hus.
Noen spesielt inviterte. Men for
det meste veabuer som på en

eller annen måte føler nærhet til
Bedehuset Betel. De eldste med
minner fra husets lange historie.
Mange også fra den yngre generasjon som etter hvert har overtatt styre og stell, og ikke minst
de aller yngste representert ved
søndagsskolebarna. Det var de

Lovsangteamet presenterte ung sang og rytme.

som fikk æren av å åpne festen
med sin glade sang og tekstlesing.
Sang og spill skulle det ellers bli
mye av i løpet av kvelden. Betels
eget ”voksenkor”, Gledesbudet
fremførte et par sanger, og den
ungdommelige
sangog
musikkgruppa Lovsangteamet
viste at Betel har mye å tilby
tenåringer og yngre mennesker
med sin friske stil. Budskapet er
det samme, formen forskjellig.
Sentrale gjester gjennom det

meste av jubileet har vært vekkelses- og sangevangelistene Leif
Solheim og Jarle Sund. Blant
menigheten på Betel bare kalt
Leif og Jarle, velkjente som de er
etter tidligere besøk. Denne
kvelden fikk den fullsatte og
blomsterprydede festsalen et
nytt møte med de blide sørlendingene, både i ord og toner.
At Betel har et rikt og sang- og
musikktilbud fikk vi en ny
bekreftelse på da Ranveig Svela
fremførte et par sanger til eget
akkompagnement på piano, den
ene med egen tekst. Nevnes bør
også pianisten Leif Jakobsens
eminente ledelse og samspill
med de forskjellige gruppene.
Egil Svela gav forsamlingen en
kortversjon av husets historie.
Helt fra starten i 1911 da den
kjente
predikanten
Adolf
Bjerkreim fikk til en vekkelse av
slike dimensjoner at det gamle
skolelokalet ble så aldeles for
lite. En sentral tomt ble kjøpt og
huset reist i løpet av et snaut år.
Prisen var 11.205 kroner, hvorav
mer enn halvparten ble betalt
med gaver. Bygglederen het
Peder Olsen Vea. Han ble også
styrets første leder. Et tilbygg ble
reist i 1972, og i 1988 ble underetasjen med blant annet nytt
kjøkken og parkering på taket
inviet. Alltid med en imponerende giverglede og tilsvarende
lave banklån som økonomisk

fundament. En god illustrasjon
på den sentrale plassen Betel har
i Veasamfunnet er at omkring
500 store og små besøker huset
hver uke.
I det innholdsrike jubileumsskriftet kan vi mellom mye
annet stoff, lese om en lang
rekke vekkelser knyttet til Betel.
Fra begynnelsen av 1900-tallet
med Røiseland som midtpunkt,
fulgt av den før nevnte
Bjerkreim-vekkelsen som var
den direkte årsak til at huset ble
bygget.
Ordfører Kjell Arvid Svendsen
var først ut på den lange talerlista med hilsener og gode ønsker.
Han ble etterfulgt av venner og
naboer, og banksjef Alf Inge
Flokketveit i Aakra & Skudenes
Sparebank, Betels bankforbindelse. Blomster og pengegaver
drysset tett over 100-åringen,
smilende tatt mot av festens
dyktige ledere og vertinner,
Janne Rasmussen og Margrethe
Nilsen, som deretter kunne
avslutte med å invitere til lapskaus og kaker i underetasjen.
Styremedlem Lars Bårdsen sier
seg strålende fornøyd med
avvikllingen av jubilèet. Godt
besøkte arrangement gjennom
fem dager er ytterligere et bevis
på at veabuen verdsetter og støtter opp om Bedehust Betel, sier
han.
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dager til ende
Vinteren er rett rundt hjørne.
Kjøp snøfreser hos din lokale
forhandler, hvor du kan få
servicer og deler.
Snøfreser – Ariens ST 24 Compact

Søndagsskolen fikk æren av å åpne festen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motor 900 serie 205cc Briggs & Stratton
61 cm fresebredde – Opptil 10,7 meter snøutkast.
Hurtigrotasjon av utkaster tut
Vendbare glidesko – Friksjonshjulkobling
6 gir fremover, 2 gir bakover.
Dekk med gripemønster.
Tanna innmater skovl.
Verktøy for fjerning av snø.
Vekt 72,6 kg

Førsesongtilbud

12.900,-

Snøfreser – Simplisity 1226EX

• Briggs & Stratton 1150 snow serie OHV motor.
• 249 cc – 230 volt el.start – Lys
• Free Hand TM control. Kjør med en hånd mens man kan justere utkastertut.

• El. justering av utkastertut i stål som
roterer 200 grader.
• 16x6,50 cm Artic Track TM dekk for
bedre grep.
• 66 cm arbeidsbredde.
• Ideel for villaeiere.
Førsesongtilbud

16.990,-

Snøfreser – Toro 8.26 OE

Gledesbudet befestet bredden i sang- og musikklivet på Betel.

Dette er en lett og praktisk snøfreser for deg som trenger kraft og
kapasitet når du måker snø. Den er perfekt for
middels store oppkjørsler på steder der det
snør ofte, og maskinen kan rydde inntil 862 kg
snø per minutt. Ved hjelp av Quick Stick
Chute-funksjonen styrer du både kastelengde
og retning mens du kjører maskinen. 220V elstart inngår. DENNE MASKINEN BLIR DU
GARANTERT FORNØYD MED!!
Ordinært 19.040,Førsesongtilbud

15.998,-

Vi er leverandør av
fin tørr bjørkeved.
40 liters sekker

kr.

49,-

Større mengder bedre priser.

Vi leverer også fin ved i storsekker!
Storesund
Karmsund bro
Nordbøkrysset

Åpningstider:
Mandag–fredag
Torsdag
Lørdag

Leif Solheim og Jarle Sund var gamle kjente for mange i forsamlingen.

8–16
8–18
9–14
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