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Peter - likevel god nok!

I dagens samfunn er kravene til oss 
mennesker større enn noen gang. Vi 
må lykkes på flere arenaer. Det er 
ikke bare ungdom som har store 
krav til seg selv, men også barn og 
voksne. Vi ønsker å lykkes med å 
være gode nok for mennesker rundt 
oss.  

Peter var også en som ville lykkes 
blant disiplene. En friskus var han, 
som stadig tok utfordringer. Han var 
en som snakket før han tenkte. Han 
møtte Jesus på vannet, men det gikk 
ikke helt som han tenkte. Da Jesus 
ba noen av disiplene om å våke med 
ham, var Peter en av dem som 
sovnet. Jeg skal kjempe med deg, sa 
Peter til Jesus, men det var før 
hanen gol. Likevel sa Jesus til Peter: 
«På deg skal jeg bygge min kirke». 
Peter var den som sa til Jesus: «Du 
er Messias». Det siste Peter gjorde 

mot Jesus før Jesus ble korsfestet, 
var å fornekte det Jesus stod for. 
Tenk for et nederlag.  

Hva er det med Peter som er så 
fascinerende? Jeg har stor 
beundring for Peter i hans forhold til 
Jesus. Hva kan vi lære av relasjonen 
Peter hadde til Jesus? I menneskers 
øyne er Peter ikke god nok, men for 
Jesus er han det. Dette er noe av det 
jeg mener Peters liv kan lære oss 
kristne – også i dag. 

Vi blir møtt med forventninger fra 
våre medmennesker som kan være 
vanskelige å leve opp til. Disse 
forventningene har ikke Gud til oss. 
For Gud er vi gode nok, men kanskje 
ikke vi alltid er det for våre 
medmennesker. Gir dette en trøst, 
håp, eller knuste drømmer? 

Ikke la krav fra mennesker styre deg 
i din streben for å bli god nok. For 
Gud er du fullkomment skapt og mer 
enn god nok som den du er. Er Peter 
god nok, med sine feil og mangler, til 
at Jesus var villig til å bygge sin kirke 
ut fra han? Ja, da er vi alle gode nok. 
Er ikke denne påminnelsen bra å ta 
med seg i hverdagen?

AV JAN INGE SUGGELIA
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Godt nytt år! Nå har endelig VKU 

startet opp igjen, og vi ser fram til 

et spennende år. 

8.-10. februar skal VKU på sin årlige skitur. 

Denne går i år som i fjor til Tonstadli i Sirdalen. 

Dette må alle få med seg! Påmelding kommer 

snart på facebook.  

I vår blir det arrangert VKU hver lørdag klokka 

21:00, med unntak av de lørdagene det 

arrangeres Treff (felles ungdomsarrangement 

sammen med ungdomsforeningene på Sevland, 

Åkra og Langåker) 

Videre informasjon om dette kommer på facebook 

etter hvert. 

I VKU har vi også med oss et hjelpeteam fra Vea 

Bedehusforsamling som er med og hjelper til der det 

trengs. De er med på blant annet kjøring, baking, leker og ikke 

minst å være gode voksne forbilder for ungdommene.  

Går du i 7.klasse og oppover, må du komme på VKU.  

Følg med på hva som skjer på VKU sin facebook side. 

Vær også med å be for VKU! Be for møtene, det nye 

styret, hjelpeteamet og alle ungdommene 

som kommer hver helg.
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1.desember hadde vi årsfest i 
VKU der det også ble valgt nytt 
styre for 2019. Rundt 80 
ungdommer stilte opp i dress og 
finkjole og var med på et av årets 
høydepunkter. Lars Stensland 
talte, og det ble servert kinamat. 
Det var god stemning og en 
hyggelig kveld. Det nye styret 
består av:


★ Jakob Brattgjerd 
(Formann), 15 år


★ Audun Urdal, 30 år

★ Daniel Elias Fredly, 14 år

★ Daniel Grinde, 18 år

★ Jostein Koch, 19 år

★ Kai David Didriksen 

Arntzen, 13 år

★ Klara Malene Fredly, 14 år

★ Lars Holgersen, 13 år

★ Leah Stensland, 13 år

★ Simen Stensland, 15 år


2. juledag hadde VKU sin 
tradisjonelle juletrefest. Her var 
det fullt hus med ungdommer fra 
hele Karmøy. Svetten rant, og 
stemningen var på topp.



KONFIRMASJON PÅ BEDEHUSET I år, som i fjor skal det være konfirmasjon på Vea bedehus. Det er Vea bedehusforsamling, med pastor Lars Stensland i spissen, som 

arrangerer konfirmasjonen. Forsamlingen ønsker å tilby konfirmasjon til sine medlemmer, men det er ikke en forutsetning at en er 

medlem i forsamlingen for å konfirmere seg på bedehuset.  Betelnytt har snakket med to av dem som skal stå konfirmant lørdag 27. april. Klara Malene Fredly og Tobias Wiik forteller at de 

ønsker å konfirmere seg på bedehuset, fordi de føler seg hjemme der. Foreldrene deres har tatt dem med på bedehuset helt fra 

de var små, og de ser på bedehuset som sin menighet. Klara Malene og Tobias kjenner også flere av dem som konfirmerte 

seg på bedehuset i fjor. Fjorårets konfirmanter anbefalte dem å være konfirmant på bedehuset, men Klara Malene og Tobias 

valgte det i hovedsak fordi de hadde lyst til det selv.  Vea bedehusforsamling samarbeider med Veavågen kirke og KRAK (Kristen arbeid for konfirmanter - NLM) om 

konfirmantopplegget. Klara Malene og Tobias synes det er greit at de samarbeider med kirken, for da får de også 

være sammen med de ungdommene som skal konfirmere seg der. De synes også det er gøy å være med på 

KRAK, for der har de fått nye bekjentskaper.  Dersom foreldre/foresatte til neste års konfirmanter er nysgjerrige på opplegget, vil pastor Lars 

Stensland ønske velkommen til informasjonsmøte i mai måned. Følg med på forsamlingen 

sine nettsider/facebookside for nærmere informasjon om dato og klokkeslett.  Da gjenstår det bare å ønske velkommen til høytidsmøte på Vea 
bedehus lørdag 27. april klokka 12.00, hvor forsamlingen stolt viser fram sine 10 konfirmanter.
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Det ble fortalt og informert om arbeidet 
på huset. Representanter fra Vea 
bedehusforsamling, søndagsskolen, 
VKU, yngres og andre lag og 
foreninger fortalte om virksomheten. 
Det var flott å høre om det rikholdige 
arbeidet vi har på bedehuset, og om 
hvor mange barn, unge og voksne 
som er innom i løpet av ukene.  Vi er 
priviligerte, - og vår bønn må være at 
ordet om Jesus må bli forkynt til alle 
disse slik at de lærer Han å kjenne 
som sin Frelser. 

Det ble informert om at Vea 
bedehusforsamling skal fortsette å ha 
møter fast søndager klokka 11 i 
partallsuker. De andre ukene blir det 
andre organisasjoner som har møter. 
(Se møteplan for 2019) 

Det var valg av bedehusstyre på 
årsmøtet og nytt styre for 2019 blir:  

• Olaf A. Hansen, formann 
• Jan Rosberg, nestformann 
• Olav Andre Hansen, kasserer 
• Otto Koch, sekretær 
• Odd Jarle Hovden, styremedlem 
• Svein Magne Sjøen, styremedlem 
• Lene Kristin Østhus, styremedlem 
• Terje Knarvik, styremedlem 
• Miriam Rosberg, styremedlem 

Odd Jarle Hovden var ikke tilstede da 
bildet ble tatt. 

Foruten vanlige årsmøtesaker, var 
store deler av kvelden viet bygging av 
nytt bedehus på Sørbø. Nå er 
nødvendig finansiering i orden slik at vi 
kan bygge nytt bedehus.  Både 
egenkapital og fast givertjeneste per 
måned er tilstrekkelig til at en får lån og 
kan gå videre med prosessen. En kan 
nå fortsette med tegning , prosjektering 
og søknader. Vi ser framover med 
forventning . Målet er at nytt bedehus 
skal stå klart i 2021.
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Årsmøte for bedehuset 

Onsdag 16. januar var et så å si fullsatt bedehus samlet til 
årsmøte. Det er inspirerende og veldig kjekt å se at både 
unge, middelaldrende og eldre er interessert i bedehusets 
framtid. Det var stort engasjement fra salen i saker som 
ble framlagt, og det er godt å se at vi har en levende 
forsamling som deltar i samtalene. 

Begravelser  
fra bedehuset i 2018: 

• Berta Sofie Rosberg 30.04

• Tonny Størkersen 11.09

Noen faste samlinger på 
bedehuset:  

• Barneforening annenhver 
partallsmandag kl.17:30


• Sunshine annenhver 
partallsmandag kl. 18:30


• Guttelaget annenhver 
oddetallsmandag kl. 18:00


• Betel Musikklag annenhver 
oddetallsmandag kl. 19:30


• Barnerøster annenhver 
oddetallstirsdag kl. 17:00


• Bedehusforening siste onsdag i 
måneden kl. 19.30


• Graut hver lørdag 13 - 15

• VKU hver lørdag 21:00

• Formiddagsmøte søndager 11:00

• Søndagsskole søndager 11:30

• Yngres annenhver søndag 19:00



I kveld skjer det. Det utenkelige. Nøyaktig 
klokken 23:16:42 vil det skje. Du som nå 
sitter og leser siste nummer av Betel-Nytt 
har kun timer igjen av din tilværelse her på 
jord. For i kveld skjer det. Det ufattelige. 
Tanken du har forsøkt å skyve fra deg. Det 
som ikke kan skje. Det som ikke må skje. 
Men i kveld skjer det. I kveld kommer 
Jesus igjen.  

Det finnes ingen morgendag. Solen har 
stått opp over Veavågen for siste gang. 
Og solnedgangen i vest, i dag, er den 
siste du vil få oppleve. For i kveld skjer 
det. Mange av dere vil ligge og sove når 
dette skjer. Andre igjen ser på kveldsnytt. 
Eller surfer på mobilen. Det er ingenting i 
lufta som tilsier at det skal skje. Alt ser 
tilsynelatende normalt ut. Månen lyser 
svakt bak det lette skydekket. Den friske 
brisen fra nord-vest er like iskald som før. 
“Oppijønå” er trafikken avtagende. Kun en 
og annen sjel er ute på en sen kveldstur. 

Klokken passerer 23:00. Ingenting 
unormalt. 23:10. Alt som før. 23:15. 
Stillhet. Så skjer det. Det utenkelige. For 
plutselig hører du en mektig lyd fra det 
høye. En mektig lyd som minner om en 
basun. En ufattelig mektig lyd som gjør at 
ingen lenger sover i Veabygda vår. Verken 
på Salvøy eller Sletten. Sævik eller Neset. 
Munkejord eller Østhus. Vi er alle lys 
våkne. Strømmen er borte. Mobilnettet 
likeså. Men pulsen er slett ikke borte. 
Dette er ulikt alt annet du har opplevd. I 
sjokktilstand løper du og din familie ut på 
gata. Hva er det som skjer??? Dine 
naboer har allerede kommet ut. Langsomt 
løfter du hodet opp mot himmelen. Så ser 
du det. Et syn som er så mektig at ord 
ikke strekker til. Et syn som er så 
ubegripelig at du ikke lenger klarer å stå 
oppreist. Et syn som fører deg ned på 
kne.  

Månen og stjernene er borte. Men på 
kveldshimmelen over Vea åpenbares det 
nå en skikkelse. Ufattelig. Himmelens og 
jordens skaper. Han som er gitt all makt i 
himmel og på jord. Jesus Kristus. Guds 
sønn. Han som opprettholder alt liv på 
jord. Han vil plutselig komme til syne på 
himmelen. Nøyaktig klokken 23:16:42. I 
kveld. På Vea. Og på resten av vår klode. 
Han vil åpenbare seg i all sin herlighet og 
majestet. Som mester og konge. 

Synet er så ubeskrivelig mektig at du nå 
ligger på kne. I tilbedelse. Til en hellig 
Konge. Det er helt umulig å stå imot. Det 

finnes ikke en tunge på Vea som ikke nå 
bekjenner at Jesus er Herre. 

På dette tidspunkt kommer du til å innse 
at ingenting annet betyr noe. Om du har 
flott hus og stor hytte. Har ingen 
betydning. Om du har sparekontoen full 
av penger. Det er verdiløst. Om du har 
mange venner. God helse. Anerkjent jobb. 
Det er helt irrelevant. Om du har forsikret 
deg på alle bauer og kanter. Livsforsikring, 
uføreforsikring, kreftforsikring, 
dødsforsikring. Det er totalt uten 
betydning nå. For i kveld er det slutt på 
din jordiske tilværelse.

Så skjer det. Det vi alle har hørt om. Men 
som vi har forsøkt å fortrenge. Vi blir alle 
som en ført fram foran himmelens og 
jordens skaper. Tiden er kommet for 
oppgjørets time. I kveld. Kl 23:16:42. 

En etter en blir vi ført fram. Fram for å 
motta dommen. Dommen har to utfall. Til 
høyre. Til en evig herlighet sammen med 
Jesus. En herlighet uten synd, sykdom og 
tårer. Eller til venstre. Til en evig 
fortapelse. 

Men skillet mellom disse to utfallene går 
ikke på de som går på bedehuset eller 
ikke. Skillet mellom høyre og venstre går 
heller ikke på om en leser Bibelen og ber 
eller ikke. Ei heller går skillet mellom de 
som gjør mange gode gjerninger eller 
ikke. Nei, skillet går heller ikke på hvilket 
liv og hvilken bakgrunn en har. Om en har 
gjort mye galt. Eller ikke. 

Skillet mellom de som blir sortert til høyre 
og de som blir sortert til venstre handler 
om kun en eneste ting. Og det er dette. 
Har du bruk for Jesus? Har du bruk for en 
redningsmann?

Jeg håper de aller fleste har forstått at alt 
det jeg til nå har skrevet i denne andakten 
har vært i scenario-form. Det vil si at jeg 
beskriver hendelser som fremstår som 
virkelige, men som kun er tenkte tanker 
om hvordan fremtiden her på Vea kan 
oppleves. For en ting er i alle fall sikkert. 
Jeg vet ingenting om tidspunktet Jesus 
kommer igjen. “Den dagen og timen 
kjenner ingen, ikke englene i himmelen og 
heller ikke Sønnen, bare Faderen.” kan 
man lese i Matteus 24,36.  Men, jeg 
ønsker ikke å avskrive alvoret av den 
grunn. 

Selv om vi vet ingenting om det nøyaktige 
tidspunktet Jesus kommer igjen, så 
forteller Jesus oss hva som skal 
kjennetegne den tiden han kommer igjen: 

“Folk 
skal reise seg mot folk og rike mot rike, og 
det skal være hungersnød og jordskjelv 
mange steder. Men alt dette er bare 
begynnelsen på fødselsriene. Da skal de 
utlevere dere til forfølgelse og slå dere i 
hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag 
for mitt navns skyld.” Matt 24, 7-9.

Hvert år gir “Åpne dører”, en 
verdensomspennende organisasjon som 
jobber med forfulgte kristne, ut en 
tilstandsrapport som kalles “World Watch 
List”. Lesningen er nedslående. 
Generalsekretær i Norge, Morten 
Askeland uttaler følgende: «Hva er det 
som holder på å skje i vår verden? Finnes 
det ikke lenger noen grense for hva man 
kan gjøre mot et annet menneske? Holder 
aller grenser på å bli visket bort? Når man 
får oppsummert utviklingen gjennom et 
helt år, blir man overveldet av alle de 
overgrep og voldshandlinger som kristne 
blir utsatt for, fra slektninger, naboer og 
myndigheter. Faktum er at omfanget av 
undertrykkelsen og volden mot kristne 
bare fortsetter å øke. Den globale 
forfølgelsen blir stadig mer strategisk og 
utspekulert. Årets rapport setter igjen ny 
rekord i antall poeng for landene på listen. 
215 millioner kristne er utsatt for «alvorlig 
forfølgelse», dette omfatter 58 land.»

«Lær av fikentreet» sier Jesus videre i 
Matteus 24. Når vi ser alt dette som skjer 
skal vi vite at timen for Jesu gjenkomst 
nærmer seg. I 2018 la vi bak oss et år 
med ekstremvær både i Norge og resten 
av verden. Rundt om i verden rapporterer 
meteorologer og klimaforskere om stadig 
mer tørkekatastrofer, flomkatastrofer, 
jordskjelv og en økende hyppighet i 
ekstremvær. Samtidig blir det rapportert 
om en stor økning i forfølgelse mot kristne 
rundt om i verden. Ser vi tegnene i tiden? 
Både de jordiske og de åndelige tegnene? 
Lærer vi av fikentreet? Ser vi at tiden 
nærmer seg med stormskritt?

Det er ikke tvil om at vi aldri har vært 
nærmere tidspunktet for når Jesus 
kommer igjen. Dagen i dag er kanskje en 
helt alminnelig dag. Men en dag skjer det. 
Det utenkelige. Er du klar for å møte 
kvelden? Er du klar kl 23:16:42 i kveld? 
Og på hvilken som helst annet tidspunkt? 
Har du bruk for Jesus?


I kveld kommer Jesus igjen
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av Einar Svela



Fra møteplanen:

FEBRUAR 
3:	 	 Møte - David Sjøen kl. 11 
6-10:    	 Møteuke Misjonslaget 
13:		 Bibellesning Ef 6 kl. 19.30 
14:		 Hvilepuls kl. 20.30 
17:		 Brødsbrytelse kl. 11 
20:		 Bibellesning Filemon 1 kl. 19.30 
22:		 Gla´sang kl. 19.30 
24:		 Vea Bedehusforsamlng kl. 11 

MARS 
1:	 	 Basar Indre Sjø kl. 19 
3:	 	 Møte ved Samemisjonen kl. 11 
5:	 	 Bibelr og Israelmøte 
6:	 	 Bibellesning Filemon 2 kl. 19.30 
10:		 Vea Bedehusforsamling kl. 11 
12: 	 Årsmøte Gjenbruk kl. 19.00 
13:		 Temasamling medvandring kl. 19.30 
14:		 Hvilkepuls kl. 20.30 
17:		 Møte Indre Sjø kl. 11 
19:		 Årsmøte Vea Bedehusforsaml kl. 19.30 
20:		 Bibellesning Filemon 3 kl. 19.30 
24:		 Vea Bedehusforsamling kl. 11 
26:		 Årsmøte Misjonslaget kl. 19 
29-31:	 KMM helg, basar fredag 29.		  

APRIL 
3:	 	 Bibellesning Filemon 4 kl. 19.30 
5:	 	 Senkveld kl. 21 
7:	 	 Vea Bedehusforsamling kl. 11 
10:		 Bibellesning Kol. 1 kl. 19.30 
11: 	 Hvilepuls kl. 20.30 
12:		 Gla´sang kl. 19.30 
14:		 Møte Sarepta kl. 11 
18-19:	 Indre Sjø 
21:		 Vea Bedehusforsamling kl.11 
27:		 Konfirmasjon kl. 12	  

Se ellers betelvea.no eller 
veabedehusforsamling.no for mer info
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PASTOR  

LARS STENSLAND 

Mobil: 971 49 580 

E-post: vbf@betelvea.no 

GLA´SANG 
En fredag innimellom inviterer vi til Gla´sang på bedehuset. Dette 

er et helt nytt tiltak. Primus motor bak satsningen er Inger Marie 

Brekkå og Anne Kristine Rosberg. I vår kan du glede deg til 

følgende Gla´sang samlinger: 18. januar, 22. februar og 12. april. 

FUNDAMENT BIBELUNDERVISNING 

6. februar starter ÅKF sammen med Vea bedehusforsamling 

Bibelundervisning på Åkra bedehus. Undervisningen skjer fast hver 

første onsdag i måneden fra klokka 20:00-22:00 og er åpen for 

alle.  

Har du mye kunnskap om Bibelen, kjenner at du ønsker hjelp til å 

undersøke Bibelen mer eller vil du ha tips til hvordan du setter av 

tid til Bibellesning i en travel hverdag - da er dette noe for deg!  

Sett av første onsdag hver måned og ta turen til Åkra bedehus for 

god undervisning fra Bibelen. Har du spørsmål, ta kontakt med 

Ivan Underhaug eller Lars Stensland. 

Døpte i Vea Bedehusforsamling i 2018 
• Ezra James Paquet, 11.02 

• Markus Thorsen, 11.02 

• Lilly Fidjeland, 06.05 

• Ada Iversen, 06.05 

• Klara Davidsen, 09.09 

• Reidar Størkersen Sjøen, 04.11 

• Vilde Eriksson, 18.11 

• Karine Stensland, 30.12 

http://betelvea.no
http://veabedehusforsamling.no
http://betelvea.no
http://veabedehusforsamling.no


PÅSKEFROKOST 

Den 7. april klokka 10 går årets 

påskefrokost av stabelen. Dette er et 

samarbeid mellom søndagsskolen 

og forsamlingen. Ta med 

familien og kom på god 

frokost og 

storsamling.

FACEBOOK 
Følg VBF på Facebook for å få siste 

nytt og gjerne noe mer uformell 
informasjon, du finner oss ved å søke 

etter Vea Bedehusforsamling. 

PODKAST  
liker du å høre på podkaster har 
forsamlingen sin egen podkast. 
Søk opp Vea Bedehusforsamling 

og du finner alle tidligere taler. Hør 
mens du går tur, arbeider i hagen 

eller kjører bil til jobben. Vel anvendt 
tid!
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FORBØNN 

Bibelen oppfordrer oss til å be for og med hverandre. På våre 

forsamlingsmøter har vi alltid forbønn. Utenom samlingene er vårt 
forbønnsteam tilgjengelige på sms, mail eller anonymt, se 

kontaktskjema på veabedehusforsamling.no/forbonn/. Du kan føle deg 
trygg i møte med våre forbedere. De har taushetsplikt, har erfaring i 

denne tjenesten og vil gjerne betjene deg. Våre forbedere er:

Be, så skal 

dere få. Let så 

skal dere 

finne. Bank på, 

så skal det 

lukkes opp for 

dere. For den 

som ber han 

får, og den som 

leter, han 

finner, og den 

som banker på, 

skal det lukkes 

opp for.

Matteus 7, 7

Synnøve, 
996 43808

Lars Johnny
926 62980

Eivind
907 64352

Anne
934 67502

Egil
911 54416

Anna Kristin
476 15731

Svein
928 59088

Gina
928 95959

TEMASAMLING 

Den 13. mars får vi besøk av  

Ole-Magne Olafsrud på en 

temasamling der han vil fortelle 

oss om medvandring. Hva kan det 

betyr for deg å ha en nær 

relasjon til en kristen bror 

eller søster? Kom og 

hør!

http://veabedehusforsamling.no/forbonn/
http://veabedehusforsamling.no/forbonn/


Som flere av dere kanskje har sett i avisene den siste tiden er 
det allerede samlet inn nesten 5 millioner i gaver til nytt 
bedehus. Bedehuset kjøpte i 2011 en tomt som nå er 
nedbetalt. I løpet av de neste årene håper vi å oppføre nytt 
bedehus. 
 
Hvorfor nytt bedehus? 
Eksisterende bedehus er sentralt plassert midt i bygda. I løpet 
av uka er det høy aktivitet på bedehuset. Mange er innom, 
både barn, unge og voksne og det drives et frivillig og bredt 
arbeid. Huset er over 100 år gammelt og de som bygde det 
tenkte langt frem. Selv om det er godt ivaretatt og påbygd er 
det ikke til å stikke under en stol at det må omfattende og 
kostbar rehabilitering til. Bygget er ikke funksjonelt og 
tilfredsstiller ikke dagens krav. Eiendommen er ikke egnet for 
utbygging og parkeringsforholdene med utkjørsel er heller 
ikke tilfredsstillende.  

Hva er status for nytt bedehus? 
En egen byggekomite har i lengre tid jobbet med saken og 
fått på plass illustrasjonsskisser og tegninger, samt estimert 
kostnaden for det nye bygget. Bedehusstyret la på årsmøtet 
fram og fikk gjennomslag for fullstendig finansieringsplan med 
kostnadsramme på 25 millioner. I løpet av vinteren/våren vil 
det avholdes samlinger med bedehusets brukere for i størst 
mulig grad å imøtekomme de ønsker om funksjonalitet som 
brukerne har. Sentralt står et stort mingleområde / foaje som i 
dag er et stort savn etter møter og samlinger. 

Ønsker du å gi bidrag til nytt bedehus? 
Du kan gi din gave til nytt bedehus ved å overføre penger til 
konto 3361 15 81284. Vi er takknemlig for all støtte som 
kommer inn. Til byggestart starter regner vi med å ha 6 
millioner på bok. I tillegg til nedbetalt eiendom til 4 millioner.  

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. 
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