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For en tid som denne

Helt siden jeg var en liten 
jente har jeg likt historien om 
Ester. Den unge, foreldreløse 
jenta som vant verdens første 
kjente missekonkurranse. 
Kongen, som hadde mange 
vakre kvinner å velge mellom, 
valgte jødinnen Ester til å bli 
sin dronning. 
Mens Ester var dronning gikk det 
ut bud om at alle jøder i riket 
skulle utryddes. Ester fikk den 
tøffe oppgaven å gå til kongen å 
trygle ham om nåde for folket sitt. 
Det lå en stor fare i dette 
oppdraget for Ester. Det var ikke 
lov å gå inn til kongen uten å 
være innkalt.  

Mordekai, som var onkelen til 
Ester og som hadde oppdratt 
henne etter at foreldrene hennes 

døde sier til Ester i kap 4, vers 14: 
”Hvem vet om det ikke er for en 
tid som denne at du har fått 
dronningrang?” Dette gav Ester 
mot til å fullføre oppdraget, og vi 
vet at jødene ble reddet den 
gangen.  

I sommer var jeg på 
sommerstevne på Solstrand. 
Temaet for stevnet var: ”For en tid 
som denne”. En av talerne på 
stevnet var Øystein Gjerme, 
pastor i Salt Bergenskirken. Han 
dro en parallell fra Ester sitt 
oppdrag ca 600 år f.Kr til kristne 
som lever i dag.  

Dagens samfunn er mer enn 
noen gang preget av opplysning. 
Kristendommen har konkurranse 
fra mange religioner og livssyn. 
Som kristen er det er lett å 
komme på defensiven i fare for å 

være redd for å ikke respektere 
andres meninger og ytringer.  

Gud er fremdeles på tronen, han 
er like trofast i dag som han var i 
Esters dager. Vi kan, og må med 
frimodighet prise og ære hans 
navn i vårt samfunn i dag. Hvem 
vet om det ikke var for en tid som 
denne vi har fått 
misjonsbefalingen som står i Matt. 
28, 19-20:  

”Gå derfor ut 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.” 

AV  INGER MARIE NILSEN



Sunshine
Sunshine er et kor for de litt større 
barna, de som går i 4. klasse og 
oppover til ungdomsskolealder.  

Øvelser annenhver mandag klokka 19 
- 20. Det er alltid kjekt å se noen nye 
ansikter så velkommen i Sunshine om 
du har lyst til å være med. Følg oss på 
Facebook-gruppa Sunshine.
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Yngres
Yngres er et tilbud til de som går i 5. 
klasse og oppover. Vi samles i 
peisestua på bedehuset annenvher 
søndag klokka 19 - 20. Vi har alltid 
andakt, synger og en populær  
karamellquiz som barna lager selv.  

Av og til har vi samlinger utendørs som 
fisking på moloen, bibelsmugling til 
Sørbø, tur i marka og ikke å forglemme 
vår årlige leir til Solgry.  

Kom og bli med på Yngres og bli kjent 
med mange andre, både barn og 
voksne.  

Barnerøster
Barnerøster er et barnekor på 
bedehuset for jenter og gutter fra 4 år 
og oppover. Vi ønsker å synge Jesus 
inn i hjertene til de små. Øvelse på 
bedehuset annenhver tirsdag klokka 
17.00 - 17.45.  

Følg Vea Barnerøster på Facebook, 
der oppdaterer vi med øvelser og 
opptredener. 

Søndagskolen
Hei alle gutter og jenter mellom 3 og 11 
år. Søndagsskolen er for deg. Hver 
søndag klokka 11.30 kan du komme 
på bedehuset for å bli bedre kjent med 
den aller beste vennen, Jesus.  

Vi har to aldersfordelte grupper. Den 
største gruppa er en gang i måneden i 
storhall Karmøy og har aktiviteter. Kom 
og bli med oss.  

Du finner en egen Facebook-gruppe 
som heter Vedavågen Søndagsskole. 
Bli med der så ser du hva som skjer. 

Trilletreff
Trilletreff på bedehuset er et treff for 
store og små som har lyst å være med 
å synge om Jesus, og ha sosialt 
samvær med andre barn og voksne. 
Det er alt ifra små babyer til 5-6 åringer 
som kommer med mamma eller 
pappa. Vi har trilletreff ca en onsdag i 
måneden i kjelleren kl 10.30. Først 
synger vi litt, og så har vi kaffi etterpå. 
Noen ganger noe godt å bite i, andre 
ganger basar. Ønsker alle små og 
store hjertelig velkommen.  

Vi har Facebook-gruppe du kan følge 
for å få med deg datoer. 

Kornbåndet barnelag
Barneforeningen er for barn fra 4 år og oppover. Vi samles i kjelleren på 
bedehuset annenhver mandag i partallsuker klokka 17.30. Der hører vi 
fortellinger fra Bibelen, synger masse sammen og har aktiviteter, det 
kan være å lage noe fint, bake eller ha en liten basar. Foreningen har to 
grupper, en for de minst og en for de største. Velkommen til å begynne.

Guttelaget
Annenhver mandag i oddetallsuker 
klokka 18 - 19.30 bankes, sages og 
spikres det  på bedehuset. Da er gutta i 
sving i snekkerrommet.  

Vi starter som regel i peisestua med 
andakt og sang før vi deler oss i 
grupper og gjør ulike aktiviteter. Det 
hender vi gjør andre ting enn snekring, 
også. 

En gang i året har vi basar der vi lodder 
ut mye fint av det vi har laget og gir 
overskuddet til Barnas misjonsprosjekt, 
et prosjekt som hjelper andre 
mennesker til et bedre liv.  

AKTIVITETER FOR 
BARNA PÅ BEDEHUSET



PLENKLYPPAR-
LAUGET
Bedehuset kjøpte Sørbø for noen år 
siden. Nå er planleggingen igang for 
bygging av nytt bedehus på  tomta.  
På Sørbø er det en stor hage med plener 
og flotte trær. Det trengs jevnlig 
vedlikehold for å holde hagen fin slik at 
folk i bygda kan kose seg der. 

En gjeng med staute karer gjør en flott 
jobb med å holde hagen fin. De kaller 
seg " plenklypparlauget". De klipper 
plener og kanter og luker til og med i 
bed.  

Odd Jarle Hovden organiserer denne 
gjengen som er fordelt på 18 grupper 
med 4-6 stk. i hver. Noen av dem er 
ifølge Odd Jarle så ivrige at de går og 

stuller og steller i hagen til alle 
tider....også når det ikke er deres tur.  

Odd Jarle vil på vegne av styret i 
bedehuset takke alle som er med i dette 
arbeidet. 

Betel-Nytt tok turen til Sørbø da noen 
ivrige sjeler var i gang med å klargjøre 
hagen for bedehusets sommerfest 
20.aug. En ekstra innsats ble nok gjort 
denne dagen for for å få hagen fin til 
sommerfesten.

SIDE 3

NYTT PARKERINGSDEKKE
De fleste som passerte bedehuset i løpet av våren la nok merke til at det foregikk mye arbeid på parkeringsplassen over lengre tid. 
Det hele startet med at kjellertaket lekket vann og med det påfølgende lekasjer inn i kjelleretasjen. Mange år med slitt asfalt har nok 
litt av skylden. Etter at nytt asfaltdekke ble lagt, økte dessvere lekkasjeproblemene. For å reparere dette måtte ny og gammel 
asfalt, membran, isopor og endel grus fjernes. Asfalten ble fjernet på dagtid og vi var over 30 mann på dugnad. Resten av arbeidet 
ble gjort på kveldstid. I kjelleren måtte yttervegger samt peis rives på grunn av mye fukt i veggene. Dette måtte stå åpent for å tørke 
opp fram til ny taktekking var på plass. Og på grunn av en del vått vær tok dette lang tid. Etter at ny membran var på plass måtte 
nytt dekke støpes, nytt gjerde rundt parkeringen settes opp og kjelleren bygges opp på ny. Det ble også funnet ett rør med sprukket 
muffe i kjøkkenveggen så med den fikset og litt graving og ny vannlås ute håper vi å ha fått "bukt" med drittlukta i kjelleren. Det har 
vært mange med på disse dugnadene og de har alle gjort en kjempejobb. Ingen nevnt ingen glemt. Det har kostet endel penger, 
men vi må ha et bedehus der vi slipper å ha paraply med på møter i kjelleren.  

For dugnadsgjengen Olav Andre Hansen



Utleie av 
kjelleren på 
bedehuset til 
Veavågen skole 
Før	sommeren	ble	bedehusstyret	
kontaktet	av	skolen	angående	leie	av	
kjelleren	på	bedehuset	til	klasserom.	
På	grunn	av	økende	elevtall	trenger	
skolen	mer	plass	for	å	sikre	god	drift.	
Arbeidet	med	legging	av	nytt	dekke	på	
parkeringsplassen	over	kjelleren	og	
oppussing	av	kjelleren	har	kostet	godt	
over	500	000	kroner.	Styret	var	positive	
til	henvendelsen	fra	skolen	og	vi	så	at	
en	eventuell	leieavtale	ville	hjelpe	godt	
på	for	nedbetaling	av	lånet	som	ble	tatt	
opp	til	arbeidet	med	kjelleren.	Etter	et	
par	forhandlingsrunder	kom	vi	frem	til	
en	avtale	med	skolen	/	kommunen	om	
leie	av	kjelleren	som	vi	mener	er	positiv	
for	både	skolen	og	bedehuset.	Avtalen	
går	ut	på	at	skolen	leier	store	deler	av	
kjelleren	på	dagtid	og	bedehuset	
bruker	kjelleren	som	vanlig	på	kveldstid	
og	i	helgene.	Matsalen	vil	bli	innredet	
og	brukes	som	klasserom	og	
kjellerstuen	vil	kunne	brukes	som	
grupperom	etter	behov.	Bedehuset	har	
ansvar	for	rydde	bort	stoler	og	pulter	
når	det	trengs	og	rydde	dette	tilbake	
igjen	så	det	er	klart	til	neste	skoledag.	
Her	vil	vi	lage	et	opplegg	hvor	vi	rullerer	
på	arbeidet	med	å	rydde	bort	stoler	/	
pulter	på	fredagen	og	rydde	tilbake	
igjen	på	søndagskvelden.	Kommunen	
er	ansvarlig	for	vask	av	arealene	de	
leier.	Leieavtalen	gjelder	for	to	år	og	vil	
kreve	litt	ekstra	av	brukerne	på	
bedehuset,	bedehus	styret	håper	
allikevel	at	dette	blir	godt	mottatt.	Vi	
synes	det	er	positivt	at	vi	kan	hjelpe	
skolen	i	denne	situasjonen	og	
leieinntektene	kommer	veldig	godt	
med.	
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STYRET 
INFORMERER
Nytt bedehus på Sørbø 
‣ Her	er	en	status	på	prosessen	mot	nytt	bedehus	på	Sørbø.	Det	kommer	fortsatt	inn	bidrag	og	vi	

regner	med	at	flere	vil	registrere	gaver	i	tiden	fremover.	Status	på	innsamlingen	er	nå:	

‣ I	april	var	det	nytt	informasjonsmøte	på	bedehuset.	Mange	møtte	opp	og	stemningen	var	positiv	
og	bra.	På	møtet	ble	det	informert	om	status	på	innsamlingen	og	veien	videre	ble	diskutert.	
Hovedbudskapet	som	ble	lagt	frem	kan	oppsummeres	slik:	

• Status	på	innsamlingen	er	over	all	forventning!	
• Er	det	riktig	å	gå	videre	med	byggeplaner?	Bedehus	styret	mener	svaret	på	dette	er	JA	
• Kursen	har	blitt	satt	mot	Sørbø	i	mange	år,	nå	gjelder	det	bare	å	få	de	siste	brikkene	på	
plass.	

‣ På	informasjonsmøtet	ble	det	lagt	fram	spenstige	ide-skisser	på	hvordan	et	moderne	bedehus	på	
Sørbø	kan	bli.	Når	det	kommer	til	størrelse	og	utforming	av	et	nytt	bedehus	er	alt	selvfølgelig	nå	
helt	åpent	og	en	bredere	prosess	med	flere	involverte	må	settes	i	gang	etter	vedtak	om	bygging.	
Bedehus	styret	jobber	nå	videre	med	planene	og	vi	ser	for	oss	følgende	prosess	det	neste	halve	
året:	

• Fortsette	innsamling	og	registrering	av	givere	
• Jobbe	enda	mer	konkret	mot	bygging	av	nytt	bedehus	på	Sørbø	
• Bedehus	styret	tenker	å	etablere	en	arbeidsgruppe	som	sammen	med	styret	kan	jobbe	
videre	med	f.eks:	

• Vurdere	hvordan	Bedehuset	best	kan	samarbeide	med	andre	involverte	parter	på	
Sørbø	området	

• Legge	en	plan	på	hvordan	prosjektering	og	byggeprosess	bør	håndteres		
• Identifisere	potensielle	leverandører	
• Utarbeide	en	robust	finansieringsplan	

• Vi	sikter	på	avstemning	og	vedtak	på	bygging	av	nytt	bedehus	på	Sørbø	på	
generalforsamling	i	januar	2018	

‣ Hvis	du	kan	tenke	deg	å	være	med	og	gi	en	gave	til	bygging	av	nytt	bedehus	på	Sørbø	kan	du	
gjøre	det	på	følgende	måter:	

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

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

3. Du	kan	registrere	din	gave	anonymt	i	Skudenes	&	Aakra	Sparebank	sin	filial	på	Vea.	
4. Du	kan	registrere	din	gave	anonymt	ved	å	sende	en	mail	til	

nyttbedehusvea@gmail.com	.	En	person	i	banken	vil	da	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.



De#e	er	eit	svært	vanlig	
spørsmål	i	vekene	før	
sommarferien.	Angåande	ferie	
så	likar	eg	denne	setninga:	
«Ferie	gir	kvile,	Guds	ord	gir	
kra?».	Håpar	du	og	har	
opplevd	det.		

Kor	skal	du	hen?	Eit	alvorleg	og	vik\g	
spørsmål	med	tanke	på	livsvandringa	
og	evigheten.		

Eit	spørsmål	og	eit	valg	ein	må	ta	
s\lling	\l.	Det	er	valg\der	nå	i	landet	
vårt.	Me	blir	oppmoda:	Stem	på	oss!!	
Velg	det	«re^e»	par\!	Og	valgløaer	
flyg	i	«lause»	luaa	over	oss.		

Kjære	Veabu!	Kor	skal	du	hen	når	
livsvandringa	er	slu^?	Kva	veg	velger	
du?	Bibelen	talar	om	to	vegar	som	ligg	
framfor	deg,	på	ein	må	du	gå.	De^e	er	
det	vik\gste	valg	eit	menneske	må	ta,	
det	får	konsekvenser	for	liv	og	evighet.		

Ma^.7.13-14.»	Gå	inn	gjennom	den	
tronge	porten!	For	vid	er	den	porten	

og	brei	er	den	vegen	som	fører	6l	
fortapinga,	og	mange	er	dei	som	går	
inn	gjennom	den.	Men	trong	er	den	
porten	og	smal	er	den	vegen	som	fører	
6l	livet,	og	få	er	dei	som	finn	han»		

Dei	fleste	går	på	den	breie	vegen	las	
me.	Så	tragisk!.	Kan	det	være	sant?		

Eg	trur	monge	Veabuer	tenkjer	:	Der	
må	då	være	ein	mellomveg,	så	gjer	det	
slik	at	det	går	godt	for	alle	\l	slu^.	Ja,	
tenk	om	det	var	slik!	For	eg	trur	dei	
fleste	av	oss	vil	\l	himmelen	\l	slu^.		

Kva	må	\l?	Eg	gjer	jo	så	godt	eg	kan,	
gir	\l	fadge,	ja,	eg	bryr	meg	om	
andre…Såå	flo^!!	MEN	det	held	ikkje	
framfor	Gud.	Gud	er	Hellig	og	tåler	
ikkje	synd.	Bibelen	talar	om	at	me	alle	
er	syndarar.	Men	Gud	elskar	
syndaren,	deg	og	meg!	Vegen	\l	Gud	

vart	stengd	på	grunn	av	synd,	men	
Hans	kjærlighet	\l	syndaren	gjorde	det	
slik	at	Han	åpna	ein	NY	veg.	Johs.3.16.	
«For	så	elska	Gud	verda	at	han	gav	sin	
son,	den	einborne,	så	kvar	den	som	
trur	på	han,	ikkje	skal	gå	fortapt,	men	
ha	evig	liv.»	Redninga	for	oss	er	JESUS!	
Ingen	mellomveg,	berre	JESUS!		

Vegen	er	smal.	Det	kan	høyrast	trist	og	
kjedelig	ut,	men	Lykkelig	er	du	som	
har	valgt	den	smale	vegen	som	fører	
\l	Livet!	Valgløaene	som	gis	den	som	
går	der,	dei	held,	og	blir	innfridd!	Tenk	
å	få	vandre	livsvegen	saman	med	Den	
Gode	Hyrdingen,	som	leier,	besky^ar,	
gir	mat	og	kvile.	Reiser	opp	og	\lgir	
den	som	falt,	slik	at	ein	kan	forsetje	
fram	mot	målet,	Himmelen.		

Dei	fleste	gongene	me	kjører	\l	
Sørlandet	tar	me	av	frå	den	breie	
motorvegen	og	inn	på	den	smalare	
kystvegen	langs	Jærstrendene.	For	ein	
utsikt!	Flo^e	rasteplasssar	\l	å	ete	og	
kvile!	Grøne	marker	der	sau	og	kyr	går	
og	beitar.	Jo	visst	er	der	både	smalare	

vei,	bra^e	bakkar	ned	mot	Hauge	i	
Dalane	…men	du	verden	..!	De^e	
minner	meg	om	livsvandringa	på	den	
smale	veien	mot	Livet!		

På	denne	vegen	møter	ein	og	
vanskelege	etappar,	bra^e	bakkar,	
sorg,	sjukdom	og	død.	Bru^e	
relasjonar,	\ng	som	er	vondt.	MEN	
den	som	går	på	den	smale	vegen	er	
ALDRI	ÅLEINE!	Jesus	går	med,	Han	
bærer	deg,	gir	ny	kraa	og	mot!	Og	
fører	deg	trygt	fram	\l	målet.	Jesu	
auga	fylgjer	kvar	ei	bølge	som	slår	
over	din	livsbåt.	Så	kjem	Han,	i	si	\d	
og	på	sin	måte,	slik	Han	gjorde	\l	
læresveinane	i	bølgene	på	
Genesaretsjøen..		

Denne	vegen	er	Lys,	for	Verdens	Lys	
er	Vegen!		

På	den	breie	vegen	går	det	så	det	
suse,	så	bredt,	ingen	fordømmelse	
bud	og	krav.	Der	ser	så	lyst	ut	med	
falske	neonlys	som	blendar	og	
forfører.	Det	som	føles	som	frihet,	gjer	
ein	bunden.	Ingen	Hyrding	med	
omsorg	og	besky^else.	Og	målet	er	så	
tragisk:	Fortapelsen!	I	evigheters	
evighet!	De^e	er	Guds	ord,	om	ein	
likar	det	eller	ikkje,	om	ein	trur	det	
eller	ikkje.	Guds	ord	er	Sannhet.		

De^e	budskapet	er	like	aktuelt	i	2017	
som	det	var	før.	Så	derfor	kjære	
Veabu!	Velg	den	re^e	veg	i	dag.	Den	
er	åpen	for	ALLE,	INGEN	UNNTATT!	
Vegen	er	Jesus.		

Men alle som tok imot HAN, 
dei gav HAN rett til å bli Guds 
born, dei som trur på namnet 
Hans.                 
   Johs.1,12

KOR SKAL DU HEN?

SIDE 5

Av Anne Kristine Rosberg

Minibibeltime



SIDE 6

Fra møteplanen:

SEPTEMBER 
3:	 	 Brødsbrytelse kl. 11 
4:    	 Brukersamling kl. 19.30 
5:	 	 BBIF kl. 18.30 
6.  		 Bibellesning 1. Kor. 2 kl. 19.30 
9-10:	 Vea Bedehusforsamling (se plakat) —> 
13-17:	 Møteuke ved Indre Sjø	  
20:		 Bibbellesning 1. Kor. 3 kl. 19.30 
28:		 Bedehusforening kl. 19.30 
22-24:	 Møtehelg Audun Hjellvik 
27- :	 Møteuke ved KMM, Eivind Flå taler 

OKTOBER 
-1:		 Møteuke ved KMM, Eivind Flå taler 
4: 		 Bibellesning 1. Kor. 4 kl. 19.30 
8:	 	 Vea Bedehusforsamling kl. 11 
11:		 Bibellesning 1. Kor. 5 kl. 19.30 
12-15:	 Møteuke Indre Sjø og Samemisjonen 
19-22:	 Møteuke IMF, Aud Karin og Ragnar 
22:		 Vea Bedehusforsamling kl. 11 
25:		 Bedehusforening kl. 19.30 
27-29:	 Møtehelg NLM 

NOVEMBER 
1: 		 Bibellesning 1. Kor. 6 kl. 19.30 
5:	 	 Vea Bedehusforsamling kl. 11 
7:	 	 Gjenbrukssamling 
8:	 	 Bibellesning 1. Kor. 7 kl. 19.30 
10-12:	 Møtehelg Lekmannsmisjonen 
15:		 Bibellesning 1. Kor. 8 kl. 19.30 
19:		 Vea Bedehusforsamling kl. 11 
22:		 Bibellesning 1. Kor. 9 kl. 19.30 
23-26:	 Møetuke Kilden Bibelmisjon 
29:		 Bedehusforening kl. 19.30 

DESEMBER 
3:	 	 Vea Bedehusforsamling kl. 11 
5:	 	 BBIF kl. 18.30 
6:	 	 Bibellesning 1. Kor. 10 kl. 19.30 
10:		 Himalpartner kl. 11 
13:		 Bibellesning 1. Kor. 11 kl. 19.30 
16:		 Førjulsfest MLM 
17: 	 Julekonsert kl. 18 
20:		 Bibellesning 1. Kor. 112 kl. 19.30 

se ellers betelvea.no for mer/oppdatert info

9. - 10. september blir det 
oppstartshelg for Vea 
Bedehusforsamling på 
bedehuset. Det er lagt opp til 
mye spennende og variert 
program. Vi håper helga vil bli 
en positiv og inspirerende 
markering av starten på et nytt 
kapittel på bedehuset vårt. 

Oppstartshelga starter med 
åpningsmøte lørdag kl 15.00. 
Her blir trippel barnedåp. Dette 
synes vi er et flott startskudd på 
oppstartshelga. Det viser at 
forsamlingen har fremtiden 
foran seg. Vi er så heldige å ha 
med oss Johan Halsne som vil 
tale og forrette dåp. 

Lørdag kveld blir det 
«Senkveld» kl 21.00. Dette blir 
en mer uformell kveld med 
sofaprat, mye sang og musikk 

og andre innslag. Det blir også 
bevertning. 

Søndagen blir det høytidsmøte 
kl 11.00 Dette blir hovedmøtet 
denne helga. Barna deltar på 
første halvtime av møte, og 
fortsetter deretter på 
søndagsskolen som begynner 
kl 11.30. Barnerøster skal også 
synge og Lars Stensland skal 
tale. Det blir også forbønn for 
den nye pastoren vår. Vi er 
også så heldige å ha fått med 
oss Divisi og på dette møtet.  

Gjennom hele helga blir det gitt 
en god del informasjon om 
forsamlingen og høstens planer. 
Det vil være mulighet til å 
snakke med folk i styret og 
melde seg til tjeneste hele 
helga. 

Vi håper å se så mange som 
mulig i alle generasjoner!

http://betelvea.no
http://betelvea.no
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SOMMERFEST 
Søndag 20. august gikk den årlige sommerfesten på Sørbø av 

stabelen. Den eneste forandringen fra tidligere år var at festen ble 
avholdt på bedehuset. I mangel på finvær ble det en hyggeligere 
opplevelse for alle deltakere.  

Bedehuset var fylt til randen av mennesker i alle aldre, og festen var 
en stor suksess. Praten gikk lett, og det var godt å komme sammen 

etter en lang sommerferie.  

Søndagsskolen hadde ansvar for møtedelen av festen, mens 
bedehusstyret stod for grilling og flott oppvartning. Elisabeth 

Fauskanger, som er ansatt i søndagsskolekretsen hadde en flott 
andakt hvor hun poengterte at Gud er så glad i oss, akkurat som vi 

er. Barnerøster, som hører til på huset sang av hjertens røst for den 
store forsamlingen. Etter møtedelen var det matservering i et stort 
telt, som var slått opp utenfor inngangspartiet. Her bugnet det av 

hamburgere og pølser, og alle kunne spise seg gode og mette. I 
tillegg var det servering av kaker, og popcorn og is til de minste.  

Ungdomsforeningen sørget for at alle som ville fikk ansiktsmaling. 
Det var mange fine ”spidermannar” og sommerfugler som surret 
rundt på bedehuset. Til barnas store glede var også gullfisken 

Gulliver, som er søndagsskolens maskot, med på festen. Alt i alt var 
det en flott fest, og en flott start på høsten.

VKU 
En fantastisk vår og en deilig sommer er over, og vi er nå klare for høsten i 

VKU. Sist halvår var utrolig kjekt. Vi var mange ungdommer samlet hver 
lørdag, og vi hadde noen inspirerende andakter. Vi håper høsten byr på det 
samme! 

Sist halvår var vi så heldige at vi fikk være med å arrangere F.U.A.17 (Felles 
Ungdoms- Arrangement) som ble arrangert siste helg i mai. Rundt 350-400 

ungdommer var samlet hver kveld for å lovsynge og høre god forkynnelse. I 
tillegg hadde vi seminar og KRIK-aktiviteter. Vi gleder oss veldig til F.U.A.18, 
og planleggingen er allerede i gang! 

Gjennom hele året arrangerer de ulike bedehusene #treff sammen. I 
september er det VKU sin tur, og da er vi klare for den årlige basaren. Dette 

er noe vi i VKU ser veldig frem til. Senere i høst skal det også arrangeres 
#treff flere steder. Dette gleder vi oss veldig til! Det er gøy å arrangere ting 
sammen, og besøke hverandre.  

Vi håper du er med og ber for det viktige ungdomsarbeidet, og for 
ungdommene som kommer hit. 



Møt pastoren i Vea Bedehusforsamling
Lars Stensland er hjemme fra 
Tanzania og skal jobbe 50% som 
pastor i Vea Bedehusforsamling 
fra høsten av. Betel-Nytt har stilt 
Lars tre spørsmål. 

1.   Sammenligne oppgaven du går fra med 
oppgaven du går inn i 

I Tanzania ble vi først plassert i 
menighetsplanting blant et folkeslag som var lite 
nådd med evangeliet. Da var det mest ut å 
oppsøke mennesker, samtale med mennesker, 
kampanjer med filmvisning (Jesusfilmen) og 
etterhvert etablering av menigheter. Vi ble bare i 
dette arbeidet ett år før vi ble bedt om å flytte til 
Bibelskolen i Kiabakari, her har vi vært siden. 
På bibelskolen er hovedoppgavene 
undervisning og administrasjon. Bibelskolen er 
en internatskole med mange mål dyrkbar mark, 
så i tillegg til ”vanlig” bibelskolearbeid har det blitt 
en del praktisk arbeid. Jeg er hverken 
håndtverker eller bonde, men det har vært kjekt 
å være med i slikt arbeid også. Som lærer ved 
bibelskolen er jeg ansatt som prest i den 
Lutherske Kirken i Tanzania og har derfor også 
deltatt noe i menighetsarbeid, mest som 
gjestetaler, men også med pastoralt ansvar i 
noen menigheter. Bibelskolen fungerer også 
som menighet for de som bor i området og for 
tiden er det jeg som har ansvaret for denne.  

Oppgavene jeg skal inn i på Vea vil på sett og 
vis være mye av det samme, men kulturen i 
Tanzania og kulturen på Vea gjør at det i praksis 
blir veldig forskjellig. Det som er likt er jo at 
Bibelen som Guds Ord er grunnlaget for 
undervisning, forkynnelse, veiledning og 
menighetsarbeid. 

2.   Hvor mye skal du jobbe i bedehuset og 
hvilke arbeidsoppgaver  

Rent formelt blir jeg ansatt i NLM Region Sør-
Vest som misjonær på hjemmeopphold. 
Regionen plasserer meg på Vea i inntil 50% av 
stillingen, de resterende 50% vil bli knyttet til 
ulike oppgaver og møtevirksomhet på 
Haugalandet. 

Styret for Vea Bedehusforsamling vil utarbeide 
stillingsinnstruks for meg for arbeidsoppgavene 
på bedehuset. Jeg tenker at det er viktig at jeg 
lytter til behovene fra både styret og 
medlemmene i forsamlingen med tanke på hva 
som konkret blir arbeidsoppgavene. Når det er 
sagt så vil hovedoppgavene bli forkynnelse, 
undervisning, veiledning og bygging av 
fellesskap. I følge vedtektene så vil jeg være 
daglig leder i forsamlingen så noe 
administrasjon og oppfølging av styrevedtak vil 
det også bli. 

3.   Visjoner knyttet til oppstart av 
forsamlingen 

Ut fra de signaler jeg hører er det et ønske fra 
flere om en mer helhetlig organisering av 
tilbudet på bedehuset. Guds ord minner oss om 
at mennesker som tror på Jesus har behov for å 
være sammen med kristne brødre og søstre og 
jeg håper forsamlingen kan være med å gi 
mennesker tilhørighet til et kristent fellesskap. 
Så er også forsamlingen mer enn det som skjer 
innenfor bedehusets vegger, mye skjer i mindre 
felleskap og i relasjoner mellom mennesker. Jeg 
tror det er viktig å fokusere på at at vi gjennom 
felleskapet med andre kristne får styrke til å leve 
livene våre i hverdagen. Jeg ber til Gud om at 
organiseringen av arbeidet i en forsamling vil 
være med å gjøre Jesus levende for oss slik at 
vi får hjelp i livene våre, i tjenesten for Ham og at 
Han gir oss et sikkert håp for evigheten.

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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