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FØLG MEG!

Vi lever i en tid med mye 
endring. Det meste blir satt på 
prøve om det er bra eller 
dårlig. Forskning finner 
stadig nye resultater som 
skal hjelpe oss med å leve 
bedre og ta bedre 
beslutninger. 

Bibelen sier at kunnskapen skal bli stor 
i de siste tider (Dan. 12, 4), noe som 
kan se ut til å stemme med tiden vi 
lever i nå.  

Hva betyr det å følge Jesus i dag? Da 
Jesus kalte disiplene sine sa han: Følg 
meg!  

Jeg tok imot Jesus som min Frelser og 
Herre da jeg var rundt 13 år. Før det 
trodde jeg at Gud fantes og at Bibelen 
var sann, men jeg var usikker på om 
jeg ville følge Jesus og la han 
bestemme i livet mitt. Jeg kjente at 
Gud kalte på meg, og til slutt valgte jeg 

å følge Jesus. Det har jeg aldri angret 
på. Fra den dagen opplevde jeg å bli 
forandret på innsiden. Jesus ble 
plutselig levende for meg, en som går 
med meg gjennom gode og dårlige 
tider.  

Dersom vi skal følge Jesus, må vi la 
Ham lede oss. Hvordan gjør Han det? 
Først og fremst viser han sin vilje 
gjennom Ordet sitt, Bibelen. I 2. Tim. 
3,16-17 står det at «hele Bibelen er 
innåndet av Gud». Den skal hjelpe oss 
å leve etter hans vilje.  

Tidlig begynte jeg å lese Bibelen og 
ble veldig glad i den. Bibelen er så 
fantastisk mye, og det er ikke uten 
grunn at den er tidenes mest leste bok.  

I land som Kina, der det er satt 
begrensninger på bruk av Bibelen, 
ofrer troende livet sitt for å få tak i den. 
Om de bare får tak i noen få vers er 
det dyrebart for dem.  

Dessverre finnes det mye «fake 
news» om Bibelen i dag som folk tar 
for sannheter.  

Bibelen kan noen ganger være 
vanskelig å forstå, men da har vi fått 
Den Hellige Ånd til å hjelpe oss. Bønn 
og Bibel hører sammen.  

Å følge Jesus er ikke alltid den 
enkleste veien, men for meg har det 
blitt den beste.  

Gud vet alltid best for meg!

AV SVEIN FURENES



Gjør deg rede å 
møte din Gud 
Jeg	satt	på	kjøkkenet	en	morgen	for	en	tid	tilbake	og	
spiste	frokost.	Fra	radioen	lød	den	gamle	og	kjente	
vekkelsessangen.	”Jeg	råde	vil	alle	i	ungdommens	
dage,	at	de	dog	i	tide	må	tenke	seg	om”.	Med	stor	
innlevelse	og	alvor	formidlet	sanger	og	musikere	den	
dramatiske	konsekvensen	ved	å	utsette	valget	i	koret:	

Når	lyset	blir	utslukt,	og	himlens	dør	blir	lukt,	når	
dagen	er	omme,	og	natten	vil	komme,	da	er	det	for	
sent	til	å	tenke	seg	om.	

Det	som	gjorde	så	veldig	inntrykk	på	meg	der	og	da,	
var	de	to	ordene	”for	sent”.	For	en	skjebne.	Det	er	leit	
å	komme	for	sent	til	avgang	båt	og	fly,	men	hva	er	det	
mot	å	gå	evig	fortapt?	Mange	utsetter	denne	viktige	
avgjørelsen	forledet	av	satans	list;”	en	gang	det	skal	
nok	bli,	men	ei	i	dag”.	Du	som	leser	disse	linjer,	hvor	
står	du,	har	du	tatt	i	mot	Jesus	som	din	Frelser?	I	dag	
kaller	Jesus	på	deg,	du	må	ikke	utsette.	Det	gjelder	
evigheten.	”Innenfor	eller	utenfor,	evigheten	så	lang.”	
Når	Gud	setter	sluttstrek	er	det	ingen	mulighet	for	
ombestemmelse.	Jesus	kommer	snart,	og	han	
kommer	uventet:	Som	Noahs	dager	var,	slik	skal	
Menneskesønnens	komme	være.	For	likesom	de	i	
dagene	før	vannflommen	åt	og	drakk,	tok	til	ekte	og	
ga	til	ekte,	helt	til	den	dagen	da	Noah	gikk	inn	i	arken,	
og	de	visste	ikke	av	det	før	vannflommen	kom	og	tok	
dem	alle,	slik	skal	det	også	være	når	
Menneskesønnen	kommer.	Matt	24:37-39.		

En	annen	gammel	vekkelsessang	om	Jesu	gjenkomst	
minner	oss	alle	om	å	være	rede	når	Han	kommer:		

Si	venter	du	Jesus,	min	venn	som	er	her,	har	du	hatt	
et	møte	med	Ham,	snart	anskriket	lyder,	vår	
brudgom	er	nær,	har	du	gjort	din	lampe	i	stand.		

Kor:	./.Kun	de	som	er	rede	går	inn,	./.	det	blir	kun	
den	rene	og	ventende	brud	som	kledd	blir	i	
bryllupets	skrud.	

Kan	hende	du	en	gang	mot	dagen	så	frem,	med	
tanken	var	lykkelig	og	glad,H	an	kommer	i	skyen	min	
brudgom	og	venn,	men	har	du	det	slik	nu	i	dag?	

Hva	før	du	har	opplevd	vil	ikke	få	vekt,	om	du	har	i	
dag	slumret	inn,	nei	da	er	du	veiet	og	funnet	for	lett,	
har	verden	opptaget	ditt	sinn.	

Kom	broder	og	søster	i	følge	vi	går,	på	ny	hen	til	
Golgata	kors,	der	livskildens	strøm	fra	hans	vunder	
(sår)	utgår,	til	fornyelse	og	rensning	for	oss.	

Min	venn	du	som	aldri	din	Jesus	har	kjent,	kom	nu	
og	ditt	hjerte	ham	gi,	når	bruden	er	hentet	vil	døren	
bli	stengt.	Men	i	dag	er	den	åpen	og	fri.	

Ennå	er	det	nådens	tid,	ennå	er	Gud	å	finne.	Gud	vil	
ingen	synders	dom	og	død.	Tvert	om,	han	beviste	sin	
kjærlighet	og	frelsesvilje	ved	å	sende	sin	egen	sønn.	
Joh	3:16:”For	så	har	Gud	elsket	verden	at	han	ga	sin	

Sønn,	den	enbårne,	for	at	hver	
den	som	tror	på	ham,	ikke	

skal	fortapes,	men	ha	evig	
liv.	

Men	Gud	tvinger	
ingen,	det	er	vårt	valg.	
Er	du	rede	å	møte	din	
Gud?										

Av	Egil	Svela
SIDE 2

STYRET 
INFORMERER
Nytt bedehus på Sørbø 
‣ Høringsrunden	etter	årsmøtet	ble	avsluttet	i	mars.	Det	kom	inn	mange	gode	

kommentarer	og	innspill	fra	både	privatpersoner	og	lag	/	foreninger	på	
bedehuset.	Innspillene	ble	gjennomgått	av	bedehusstyret	og	byggekomiteen.	
Byggekomiteen	utarbeidet	deretter	et	nytt	sett	med	tegninger	som	vil	danne	
grunnlag	for	videre	planlegging.	

‣ Byggekomiteen	har	dialog	med	kommunen	angående	teknisk	plan	som	må	
godkjennes	og	Hellvik	Hus	/	Trygve	J.	Sjøen	angående	overordnet	plan	for	
utbygning	av	området	rundt	Sørbø.	Komiteen	har	også	innhentet	tilbud	fra	flere	
leverandører	på	detaljprosjektering.	Tusen	takk	til	byggekomiteen	for	den	
betydelige	innsatsen	som	blir	lagt	ned.	Byggekomiteen:	består	av:	Leder	Trond	
Brattgjerd,	Referent	Maria	Laberget,	Arne	Halvorsen,	Terje	Knarvik,	Svein	Brekkå,	
Hallgeir	Sjøen,	Reidulf	Steinnes,	Rune	Sørensen,	Leif	Jakobsen,	Svein	Magne	
Sjøen	fra	bedehusstyret,	Otto	Koch	fra	bedehusstyret,	Gunnhild	Koch	fra	VBF,	
Lars	Stensland	fra	VBF.		

‣ Økonomi:	I	etterkant	av	årsmøtet	ble	giverne	til	nytt	bedehus	oppfordret	til	å	
betale	inn	gavene	og	justere	givertjenesten.	Omtrent	3,5	av	4,8	millioner	er	
innbetalt	i	engangsbeløp	og	givertjenesten	er	økt	betraktelig.	Alle	henvendelser	
rundt	hvordan	man	skal	betale	inn	gaver	og	sette	i	gang	/	justere	givertjeneste	
kan	gjøres	til	bedehusformann	Olaf	A.	Hansen	på	betelvea@outlook.com	eller	tlf	
92444955.	Vi	håper	også	enda	flere	ønsker	å	være	med	på	bygging	av	nytt	
bedehus	i	tiden	fremover!	

‣ Plan	videre:	
- Godkjenning	av	teknisk	plan	for	Sørbøområdet	fra	Karmøy	Kommune	
- Detaljprosjektering	
- Godkjenning	av	detaljprosjektering	av	bedehusets	generalforsamling	
- Søknadsprosess	
- Klargjøring	av	tomt	
- Bygging	
- Følg	med	på	betelvea.no	og	bedehusets	facebook	side	for	informasjon	og	
nyheter	om	bedehusprosjektet!



Barnerøster:  
Vea Barnerøster er for gutter og jenter i  alderen 4 år og oppover.  

Det er gøy å være med og synge i kor! :-) Vi pleier å begynne øvelsen med en liten 
oppvarming, før vi øver på nye og gamle sanger. Vi har en liten pause midt i øvelsen hvor 
vi får høre en liten andakt, akkurat nå holder vi på med en spennende bok som heter 
WWJD- What Would Jesus Do? Den lærer oss mer om hva Jesus ville gjort i ulike 
situasjoner, og om hvordan vi kan bli mer lik Jesus. 

Mot slutten av øvelsen har vi en liten lek, eller så får barna lov til å synge for de andre, i 

mikrofon. Fingerbingo er veldig populært- kanskje fordi premien er karameller. 

Av og til synger vi på forskjellige møter eller basarer, ofte på Vea 
bedehus, men også andre steder. 

Vi har øvelse annenhver tirsdag fra klokken 17.00 - 17.45 

Vi starter opp med øvelse 10. september. Velkommen på koret :-) 

Kontaktperson er Olene Ytreland 92436916

VKU 
VKU  starter opp lørdag 24.august.  Vi 

begynner med vanlige møter lørdag 7. 

september, og har møter hver lørdag på 

bedehuset kl 21:00 frem til 31. november. 

Aldersgrensen er 8. klasse og opp.  

Kontaktpersoner er Simen Stensland: 

41002205 og Jakob Brattgjerd: 46424895

SIDE 3

Søndagsskolen: 
Søndagskolen på bedehuset starter 
opp igjen søndag 8. september. Vi 
har søndagsskole hver eneste 
søndag, unntatt de to søndagene i 

høstferien. Vi starter samlingene kl. 
11.30 nede i kjelleren, og tilbudet er 
for alle barn fra 3 år og oppover til 7. 
klasse. På søndagsskolen blir du 
bedre kjent med Jesus, vi synger i 
lag, du kan få nye venner, vi har 
morsomme konkurranser, 
påskefrokost, juletrefest og 
aktiviteter i Storhall Karmøy noen 
søndager! 

Kontakt person er Roald Alsaker tlf 
47860030

Guttelaget: 
Guttelaget er for gutter fra 3.– 7. klasse.  Vi 
samles oddetallsmandager kl. 18.00 – 19.30. 

Vi møter opp i bedehuskjelleren, starter 
kveldene med oppmøteregistrering, andakt 

og deler oss så i to aldersbestemte grupper med 
litt forskjellige aktiviteter. 3. og 4. klasse bruker mye av tiden på 
snekkerrommet vårt, der lages det alt mulig og umulig.  

Vi starter opp mandag 9. september. 

Kontaktperson er Oskar J. Dalseth 411 04 247

Barneforeningen: 
Kornbåndet barneforening samles i kjelleren på bedehuset mandag i partallsuker kl. 
17.30. Her får vi høre og synge om Jesus og det han har gjort for oss. Vi har også 
forskjellige aktiviteter som basar og hobby. Noen ganger koser vi oss med god mat. På 
hver samling samler vi inn kollekt som brukes til at flere barn i verden skal få høre om 

Jesus.  

Gutter og jenter fra ca 3-4 år er hjertelig velkommen i barneforening. Når jentene 
begynner i 3.klasse, begynner de på stor gruppe og samles på bønnerommet i kjelleren.  

Kontaktperson er Maria Langåker 90216970

Sunshine: 
Sunshine er for 4. klasse og oppover. Vi starter 

opp igjen i Sunshine mandag 19. august. Så er 
det øvelse annenhver mandag kl. 18.30-19.30 

Kontaktperson er Anette Sjøen 99529255

CONNECT
Hvem: 8. klassinger 

Datoer: 22. sept, 20. okt og 17. nov 

Tidspunkt: Søndag kl 19:00 – 21:00 

Hvor: Bedehuset 

Alle 8. klassinger ønskes velkommen til 
samlinger hvor vi ønsker å bli bedre 
kjent med Jesus! Det blir også god tid 
til å spise god mat og ha det sosialt 
sammen. 

Kontaktperson er Ingunn Gilje Thorsen 
45465452

KONFIRMANTERFørste samling for konfirmantene er 
onsdag 4. september i kirka. Konfirmasjonsmøte på bedehuset blir lørdag 25.april. 

Kontaktperson er Lars Stensland 97149580

Yngres: 
Yngres er eit tilbod for dei som går i 5. klasse og oppover. 

Oppstartsmøte blir sundag 1. september kl. 19.00. Det blir på Sørbø med andakt, ispinnar og kjekke aktivitetar. 
På dei vanlege yngresmøtene samlast me i peisestova på bedehuset annankvar sundag kl 19.00. Møtene varer ca ein time. På desse møtene har me alltid ein andakt og song med påfølgjande konkurransar og leiker. 

I månadsskifte januar/ februar reiser me på leir til Solgry. 

I vårsemesteret tar me naturen i bruk og er ofte ute og har mykje spennande på programmet. 
Programmet for haustsemesteret  er lagt ut på bedehuset si heimesida. 
Kontaktperson: Einar Rasmussen 91836044 

FOR BARN OG UNGE
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Fra møteplanen:

SEPTEMBER 
3.	 	 Bibel og Isralemøte kl. 18.30 
4.    	 Bibellesning kl 19.30 
6.-8. 	 Møtehelg Johnn Hardang 
11.-15.	Møteuke Indre Sjø 
18.		 Bibellesning kl. 19.30 
22. 	 Vea bedehusforsamling kl. 11 
25. 	 Bedehusforening kl. 19.30 
26.		 Hvilepuls kl. 20.30 
27.-29.	Himmelfolket misjonshistoriefestival 
29.		 Møte Sarepta kl. 11 

OKTOBER 
1.	 	 Temasamling VBF kl. 20 
2.	 	 Bibellesning  kl. 19.30 
6.	 	 Vea Bedehusforsamling kl. 11 
9.	 	 Bibellesning kl. 19.30 
13.		 Møte ved Godt Nytt kl. 11 
16.		 Brukersamling kl. 19.30 
18.		 Gladsang kl. 19.30 
19.		 Fellesmøte med Egil Svartdahl 
20.		 Vea Bedehusforsamling kl. 11 
23.-27.	Møteuke Steinar Handeland 
31.		 Hvilepuls kl. 20.30 

NOVEMBER 
3. 		 Vea Bedehusforsamling kl. 11 
5. 		 Temasamling VBF kl. 20 
6.	 	 Bibellesning kl. 19.30 
8.-10.	 Møtehelg/Messe NLM 
13.		 Bibellesning kl. 19.30 
15.-24.	Møteaksjon Johan Halsne 
27.		 Bedehusforening 
28.		 Hvilepuls 

DESEMBER 

1.	 	 Vea Bedehusforsamling kl. 11 
3.	 	 Bibel og Israelmøte kl. 18.30 
4.	 	 Bibellesning kl. 19.30 
6.	 	 Gladsang 
8.	 	 Møte Himalpartner kl. 11 
11.		 Bibellesning kl. 19.30 
15.		 Julekonsert kl. 18 
18.		 Bibellesning kl. 19.30 
22.		 Brødsbrytelse kl. 11 
24.		 Julemøte kl. 12 
25.		 Høytidsmøte kl. 12 
29.		 Vea Bedehusforsamling kl. 11

SENKVELD  
Senkveld er et litt annerledes arrangement som arrangeres 2-3 ganger i 
året, fredagskvelder klokken 21.00. På Senkveld samles vi først i møtesalen 
der det er program med varierende innslag av ulike gjester og 
musikkinnslag. Etterpå går vi i kjelleren og får noe godt å spise og koser 
oss. Senkveld skal være en arena med godt sosialt fellesskap der vi kan ha 

fokus på å ha det kjekt sammen, i tillegg til at vi kan dele troen på en 
annerledes måte. Vår målgruppe er mellom 25- 50, men alle i alle aldre er 
selvfølgelig hjertelig velkommen! Har du forslag til gjester eller innslag 
som kunne vært aktuelle, så ta gjerne kontakt med noen av oss ansvarlige: 
Tommy Bårdsen, Øystein Eriksson, Katrine Hemnes og Margrethe Nilsen. 

DAMENES FORMIDDAGSTREFF 
Formiddager klokka 11 er du velkommen til en hyggelig samling med 
kjekke damer. I høst er disse datoene satt opp til damenes 
formiddagstreff:  

17. sept: Besøk av Turid Dahl 

15. okt. 

19. nov 

3. des. 
GLADSANG

Også dette semesteret vil me arrangere 
Gladsang møter. Første møtet blir fredag 18.oktober. 

På dette møtet blir Kvalavåg musikkkor og  Gunnar 
Kalstø med. Det blir servert suppe, kaker og kaffi. Siste 

Gladsangmøte dette året, blir fredag 6.desember. Astrid 
og Lars Reinlund blir med. På Gladsangmøtene syng me 
kjende og kjære sangar. Det er andakt, "min sang"og me 
tar tid til drøs rundt matbordet. Til nå har me hatt tre 
Gladsangmøter med stor oppslutning, og det gir oss lyst 
til å halda fram. Grupper av frivillige ordnar med mat og 

servering. Det blir tatt opp kollekt, og overskotet går til 
nytt bedehus på Vea. Me ynskjer alle velkommen 

og håpar du vil trivast ilag med oss.

HVILEPULS
Hvilepuls er et nytt tilbud hvor bedehuset fungerer 

som et åpent hus. Her er hensikten at en skal komme og 
gå som en vil, og kunne være stille. Det er et slags stille 

bønnemøte. Ingen ber høyt, men en kan sitte hvor som helst 
i salen og være stille, be og søke Gud. 
Intensjonen er at en får mulighet til å få hvilepuls, og et fint 
møte med Gud i egen bønn og- eller i stillhet. En har mulighet 
å skrive en bønnelapp, tenne et lys, eller om ønskelig motta 
forbønn. Det er stille bakgrunnsmusikk og tente lys i salen. 
På storskjermen ruller fine naturbilder og bibelvers, samt 

navngitt forbønn for dåpsbarn og konfirmanter som tilhører 
forsamlingen. Dette tilbudet er det forbønnstjenesten 

som har ansvar for. Tilbudet er åpent for alle og 
passer veldig godt til de som trenger å øve 

seg på å få hvilepuls.

SIDE 4



Vandrer!	SeI	deg	ned	og	vær	
takknemlig!		

For	noen	år	siden	bodde	jeg	hos	gode	
venner	på	Moltustranda	på	Sunnmøre,	i	
forbindelse	med	ei	bibelhelg	på	
bedehuset.	Lørdag	formiddag	ruslet	vi	
lib	rundt	i	hagen	der	jeg	bodde,	en	både	
flob	og	velstelt	hage.	Et	stykke	oppe	i	
hagen	sto	en	benk,	der	følgende	ord	
lyste	mot	oss	fra	ryggen:	Vandrar!	Set	
deg	ned	og	ver	takksam!	

-	Hva	er	debe	for	noe?	spurte	jeg,	lib	
nysgjerrig.	

-	Jo,	debe	er	noe	jeg	lærte	av	Napoleon,	
svarte	Guborm,	mannen	jeg	bodde	hos.	

Og	så	fikk	jeg	høre	følgende	historie:	

Da	Napoleon	sab	som	fange	på	
St.Helena,	lot	han	bygge	en	veg	oppover	
en	brab	skrent.	Oppe	i	skrenten	lot	han	
bygge	et	platå,	og	der	sabe	han	en	benk,	
og	på	den	malte	han	ordene:	Vandrer!	
Seb	deg	ned	og	vær	takknemlig!	

Historien	hadde	han	fra	H.	E.	Wisløffs	
andaktsbok	Sglle	stunder	på	veien	hjem.	
Og	fra	andakten	for	7.september.	

Jeg	har	aldri	glemt	disse	
ordene:	Vandrar!	Set	deg	ned	og	ver	
takksam!	Og	i	dag	vil	jeg	gjerne	invitere	
deg	hit	gl	takknemlighetens	benk	–	og	gl	
noen	minuber	med	sglle	ebertanke:	
Har	jeg	noe	å	være	takknemlig	for	i	dag?	

Jeg	kan	ikke	tenke	meg	noe	mer	
deprimerende	enn	å	være	sammen	med	
sure	og	utakknemlige	folk.	Dem	finnes	
det	mange	av,	også	i	kristne	
sammenhenger.	Mennesker	som	har	en	
egen	evne	gl	allgd	å	finne	noe	å	klage	
på	eller	være	misfornøyd	med.	

	Har	du	ikke	lært	noe	av	den	hvite	rase?	
Slik	ble	en	gammel	indianer	en	gang	
spurt.	

Jo,	svarte	indianeren.	Jeg	har	lært	èn	
gng:	Utakknemlighet!	

Men	takknemlige	mennesker,	det	er	noe	
annet!	Og	dem	finnes	det	heldigvis	også	
mange	av.	Lyse,	posigve	mennesker	som	
allgd	finner	gode	grunner	gl	å	være	
takknemlige.	Ikke	fordi	de	har	en	lebere	
reise	enn	andre,	men	fordi	de	
prakgserer	den	gudgibe	anvisningen:	

-	Bedre	er	det	at	øynene	stanser	ved	det	
en	har,	enn	at	sjelen	farer	urolig	om.	
Pred	6,9	

Mens	du	nå	siber	her	på	
takknemlighetens	benk,	kan	du	ikke	
finne	fram	Bibelen	din	og	lese	historien	i	
Luk	17,11-19.	Debe	er	en	historie	om	

både	takknemlighet	og	utakknemlighet.	
Og	om	den	store	forskjellen	mellom	
dem.	Tenk	så	igjennom,	eber	å	ha	lest	
historien,	om	ikke	også	du	har	gng	å	
være	takknemlig	for.	

Jeg	skal	hjelpe	deg	lib	på	veg.	For	meg	
er	debe	historien	om	de	tre	F-ene.	Altså	
om	tre	ord	som	begynner	på	F,	og	som	
alle	er	en	stor	grunn	gl	takknemlighet.	
Her	kommer	ordene:	

For	det	første:	Du	er	FØDT!	

Jag	vill	tacka	livet	som	har	gib	mej	så	
mycket!	

Det	er	Arja,	den	berømte	finske	
sangerinnen,	som	synger	det	slik.	Men	

debe	er	å	snu	saken	helt	på	hodet.	Du	
takker	ikke	gaven,	du	takker	giveren!	Du	
vet	hvem	som	har	gib	deg	livet:	Det	er	
Gud.	

Er	det	lenge	siden	du	har	takket	Han	for	
denne	gaven	-	for	livet?	

For	det	andre:	Du	er	FRISK!	

Ja,	sier	du	kanskje,	men	jeg	er	ikke	så	
frisk	lenger.	

Vel,	du	er	i	alle	fall	frisk	nok	gl	å	lese	
debe.	

Bare	det	er	vel	noe	å	takke	Gud	for,	er	
det	ikke?	

Jeg	klaget	over	at	jeg	ikke	hadde	sko,	
inngl	jeg	møbe	en	mann	som	ikke	
hadde	føber.	

Slik	lyder	det	i	et	gammelt	arabisk	
ordtak.	Også	det	er	kanskje	lib	å	tenke	
på...	

For	det	tredje:	Du	er	FRELST!	

Historien	om	de	g	spedalske	har	en	
nydelig	avslutning;	

-	Stå	opp	og	gå	bort!	Din	tro	har	frelst	
deg.	

Men	det	var	bare	èn	av	de	g	som	fikk	
høre	debe:	Han	som	kom	glbake	for	å	
takke.	

Han	hadde	så	mye	å	være	takknemlig	
for:	Han	hadde	både	liv	og	helse.	Han	
var	både	født	og	frisk.	Men	han	måbe	
også	komme	i	kontakt	
med	giveren:	Jesus	fra	Nasaret.	
Redningsmannen.	

Og	nebopp	debe	er	å	bli	frelst:	Å	vende	
glbake	gl	Jesus	for	å	komme	i	personlig	
kontakt	med	Frelseren.	Og	si	
han	takk	for	alt	han	har	gjort.	Både	for	
meg	og	alle	andre	mennesker!	

HA	EN	GOD	HØST	–	PÅ	
TAKKNEMLIGHETENS	BENK!

PÅ TAKKNEMLIGHETENS BENK
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MAT OG 
MØTEVERTGRUPPE
1. Å være med i mat og møtevertgruppen 
innebærer en del praktiske oppgaver i forbindelse 
med forsamlingen sine søndagsmøter. 

2. Oppgavene våre består av å ønske alle velkommen 
på møte, koke kaffe og ordne noe kaffemat til etter møte, 

tenne lys og ta opp kollekt. 

3. Vi er i dag en flott gruppe bestående av 19 damer og menn i ulike aldre som 
har valgt å være med i denne gruppen for å tjene Jesus. Om noen flere ønsker å 
bli med i denne gruppen er dere hjertelig velkommen. 

4. Vi er delt opp i grupper på 3 personer og hver gruppe har ansvar for 
søndagsmøte ca. 2 ganger i halvåret. De det passer for i gruppen 
bidrar også med mat eller hjelper til på kjøkkenet ved ulike 

arrangementer forsamlingen har ansvar for i løpet av 
året utenom søndagsmøtene. 

Kontaktperson Janne Kristin Hansen VKU HJELPEGRUPPE
1. Først og fremst er det veldig kjekt! Styret i 
ungdomsforeningen finner noen lørdager som de vil ha 
hjelp fra oss i tjenestegruppen. Av og til kan det være 
noe konkret som for eksempel å lage noe mat eller hjelp 
til kjøring. Andre ganger spør de oss om å ta ansvar for 
«aktivitetene». Det kan for eksempel være FIFA turnering, 

leker, bingokveld osv. Her er det bare fantasien som setter 
grenser. Vi får frie tøyler av ungdommene. Om en nødvendigvis 

ikke har ansvar en lørdag, kan en selvsagt komme på 
ungdomsmøte. Det er ikke alltid det er noe opplegg etter møtet, og da kan en for 
eksempel sette seg ned å spille et spill sammen med ungdommene.

2. Først og fremst har det vært en lørdag i måneden, men alle har ikke ansvar hver 
lørdag. Derfor blir det ikke mange faste lørdager på et år. Ellers stiller vi med bil 

hvis de for eksempel skal på ungdomstreff eller andre ting utenfor bygden.

3. Alle som vil kan selvsagt være med her. Om du synes dette høres 
kjekt ut så er det en ypperlig mulighet til å bli kjent med ungdommene 
på huset. Og du velger selv hva du vil bidra med. 

4. Det velger en helt selv. En kan være med når en 
kan og vil.

Kontaktperson  Ingunn Gilje

LOVSANGSTEAMET
1. Å få tjene Gud med sang og musikk. 

2. Delta med sang, musikk, lyd og 
bilde på forsamlingen sine møter og 
arrangementer. 

3. Mennesker som liker å synge, 
spille instrument, styre lyd eller bilde.

4. Lovsangsteamet ønsker å være 
aktive og utviklende. Vi øver 

annenhver uke og synger på forsamlingen 
sine møter.

Kontaktperson Ole Christian 
Skår

Vi er heldige som har så mange frivillige som 
er med på ulike måter på bedehuset vårt. I 
forsamlingen er tjenesten organisert i ulike 
grupper som har hver sine ansvarsområder. 
Betel-Nytt har spurt leder av gruppene om 4 
spørsmål: 

1. Hva innebærer det å være med i 
denne tjenestegruppen? 

2. Hva er gruppas oppgaver? 

3. Hvem kan være med (egenskaper)? 

4. Hvor ofte må en være med/bidra?

Til tjeneste
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Høstens tema «Bli sterke i 
Herren» 

10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans 
veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle 
rustning, så dere kan stå dere mot 
djevelens listige knep. 12 For vår kamp 
er ikke mot kjøtt og blod, men mot 
makter og åndskrefter, mot verdens 
herskere i dette mørket, mot 
ondskapens åndehær i 
himmelrommet. 13 Ta derfor på Guds 
fulle rustning, så dere kan gjøre 
motstand på den onde dag og bli 
stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå 
da fast! Spenn sannhetens belte rundt 
livet og kle dere i rettferdighetens brynje,
15 stå klar med fredens evangelium som sko 
på føttene. 16 Hold alltid troens skjold høyt! 
Med det kan dere slukke alle den ondes 
brennende piler. 17 Ta imot 
frelsens hjelm og Åndens 
sverd, som er Guds 
ord. 18 Gjør dette i 
bønn, og legg alt 
fram for Gud! Be 
alltid i Ånden! Våk 
og hold ut i bønn 
for alle de 
hellige, 19 også for 
meg. Be om at de 
rette ordene må 
bli gitt meg når 
jeg skal tale, så 
jeg frimodig kan 
gjøre evangeliets 
mysterium 
kjent, 20 det som jeg 
er sendebud for også 
mens jeg er i lenker. Be 
om at jeg ved evangeliet 
får frimodighet til å tale slik 
jeg skal. Ef. 6, 10-20

BESØKSTJENESTE 
FOR ELDRE

1. Besøkstjenesten er en tjenestegruppe fra 
Bedehuset som arrangerer enkle sangmøter for de 
eldre som bor på Vea sykehjem og i 
omsorgsboligene. I tillegg har vi også møter på 
Fredheim aldershjem på Sevland. 

2. Dette er et arbeid som vi driver sammen med de 
andre menighetene i bygda. De eldre gir uttrykk for at de 

setter pris på å få anledning til å høre kristen sang og musikk nå som de 
ikke lenger så lett kan delta på gudstjenester og møter. 

3. Vi som er med er organisert i fire grupper som har ansvar for rundt 10-12 
møter hver i året. Samlingene er tilpasset de eldre og varer ca. en halv 
time. 

4. Er du glad i å synge, og i tillegg vil være med på å spre glede og 
oppmuntring til de eldre i bygda, er du velkommen til å være 

med. 

Kontaktperson Svein Erik Lindeflaten

FORBØNNSTEAMET
 1. Å være med i forbønnstjenesten innebærer ansvar 

for å be for forsamlingen på ulike måter. 

 2. Vi tilbyr forbønn i hvert møte, som regel til slutt, under 
lovsangen, både i møtesalen og på bønnerom. Vi ber også 
for mottatte bønneemner både til bønnekrukken som står på 
bedehuset eller lapper som kommer inn i kollektbøssen, men vi 

mottar også forbønnsønsker anonymt via nettsiden til 
forsamlingen. Vi er med og ber når det er dåp, konfirmasjon og 

bryllup. Vi kan komme hjem til folk å salve og be for syke sammen med 
pastor. Forbønnsteamet møtes én gang i måneden og ber sammen. Vi ber for hverandre og 
tjenesten, forsamlingen og alt arbeidet både her hjemme og hos våre misjonærvenner i 
utlandet. Vi ønsker å være medvandrere og kunne møtes å snakke om livet og troen over en 
kopp kaffe eller en spasertur. Ta kontakt om du ønsker å teste ut dette, kontaktopplysninger om 
hver enkelt av oss finner du på nettsiden til forsamlingen.

3. Denne tjenesten er for frelste syndere som ønsker å tjene Gud gjennom bønn både i det 
«skjulte» og åpent på møter. Alle som er med i denne tjenesten har taushetsplikt, og er 
mennesker man kan stole på. 

4. Å bidra aktivt i møtet med forbønn ca. én gang i måneden. Vi stiller ikke krav til hvor 
ofte en ber på egenhånd, men vi har bønnelister som fornyes ca. hver måned. Vi er 

en gruppe med ulike mennesker i ulike livsfaser og har ulike rutiner for 
lønnkammer- aktivitet. Vi ber jevnlig for bønnelisten i forsamlingen. Noen 

ganger mottar vi «akutte» bønneemner. Disse blir anonymisert og sendt 
ut til forbønnsteamet på sms. På denne måten ber alle så snart, og 

så mye de har anledning til.  

Kontaktperson: Synnøve Vea Fredly
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Møt en utflytter: Sverre Sørensen

Sverre Sørensen er oppvokst på 
Vea, sønn av Astrid og Ingvar 
Sørensen. I flere år har han bodd 
i København. Betel-Nytt har slått 
av en liten prat med utflytteren. 

1.   Hva husker du fra barne- og 
ungdomstiden på Vea bedehus? 

Det er et veldig hyggelig spørsmål å 
svare på for det vekker så mange 
utrolig gode minner. Fra jeg var liten av 
trådte jeg mine barnesko i 
søndagsskolen. Etterhvert som jeg 
vokste til gikk jeg «gradene» og 
fortsatte med Yngres og til slutt 
ungdomsforeningen (VKU).  

Hvis det er noe som skiller seg ut 
gjennom disse årene så er det alle de 
flotte menneskene jeg fikk møte og 
være sammen med. Mange ble mine 
gode venner, og vi holder fortsatt 
kontakt. I tillegg fikk jeg mange gode 
forbilder, både blant de voksne og også 
blant de som bare var noen år eldre 
enn oss.  

Det som nok betydde aller mest for mitt 
personlige kristenliv er at jeg ble invitert 
til å være med i en bibelgruppe. 
Gjennom størstedelen av tenårene var 
vi en vennegjeng som møttes fast 
annenhver tirsdag. Vi hadde Per Sverre 

Bårdsen som voksenleder i bibelgruppa 
vår. Han var alltid god å snakke med. 
Mødrene våre stilte opp med smørbrød 
og kake, noe som bidro til å gjøre det 
ekstra hyggelig.  

Det å snakke sammen om tro med 
både gode venner og hvor det også var 
en voksen med, er noe som siden har 
gitt en stor trygghet i mitt trosliv. Og 
fortsatt har jeg gode venner fra den 
gruppen…over tjue år etter at jeg flyttet 
fra Vea. Det er jeg utrolig takknemlig for. 
Selv om vi trives godt i København, 
gleder jeg meg alltid til å komme hjem 
igjen til Vea. 

2.   Hvorfor flyttet du til København? 

For ti år siden møtte jeg Annie. Hun er 
dansk, og etter litt tid, valgte jeg å flytte 
til Danmark. Jeg har aldri angret på det, 
selv om jeg også savner Vea. Vi har det 
godt, og vi har gode venner her. Mange 
av dem går i den samme kirke som vi 
hører til i.  

De første årene vi bodde her, bodde vi i 
selve København, men for et års tid 
siden, flyttet vi inn i en leilighet rett nord 
for byen. Her slipper vi trafikkstøy. De 
fleste husene rundt oss har hage. Der 
er kort avstand til både sjø og natur. 
Kort sagt, jeg tror ikke vi kan finne noe 
som minner mer om Vea så tett på 
København. Vi trives riktig godt her.   

For fire år siden møtte vi Legese for 
første gang. Nest etter å bli gift, er nok 
dette det største som har hendt Annie 
og meg. Vi kunne ikke få barn selv, så vi 
tenkte det kanskje var en flyktning eller 
en flyktningfamilie som kunne være 
interessert i å bli kjent med noen som 
oss. Gjennom Dansk Flygtningehjælp 
fikk vi mulighet til å bli det de kaller for 
nettverksfamilie til en tenåringsgutt. I 
praksis har vi fått lov til å bli Legeses 
danske familie.  

Han var rask til å kalle oss mor og far, 
og vi har hele tiden vært utrolig 
takknemlig for at vi har fått ham inn i vår 
lille familie. Han har falt godt inn i det 
danske, og i det daglige arbeider han 
som elektrikerlærling. Han bor sammen 
med noen venner, og vi ser han ofte. 
Det er vi svært glade for.  

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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