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BETEL-NYTT
FRELSE FOR ALLE

Ro ned og ta tid te Gud
For den dagen hvilte han fra hele sitt
arbeid, det som Gud hadde gjort da
han skapte. 1 Mos 2:3)

Det moderna samfunnet e
sånn at me ska helst gjera
mest muligt, fortast muligt og
best muligt.

Koss i all verden ska me mennesker
av kjøtt å bein klara å holda det
gåande når til og med den allmektige
Gud tok seg tid te å kvila? Så ta å ro
ned litt. Det e lov å ta seg ein pause i
ny og ne!

Nå e me midt i julastriå og møkje
skjer,- HEILA TIÅ. Me må kjøpa et
visst antall julapresangar, me må gå
på ørten julabord og julaselskap, og
me gjere huset klart te jul med alt det
innebere. Julatiå e rett å slett ei tid der
me har møkje å gjera.
Men eg kjenne det at det e kje barra
julatiå så e sånn. Eg har alltid så
møkje å gjera på, alltid noge eg burde
gjort. Det moderna samfunnet e sånn
at me ska helst gjera mest muligt,
fortast muligt og best muligt. Alt dette
e forsåvidt bra det, ikkje misforstå,…
det e bra å få ting gjort, men eg kjenne
det, at av og te må me barra roa ned
og kvila.

Men det e kje kun det som e kvile for
ås mennesker. Eg trur me mennesker
trenge noge meir:

AV SIMEN ALEKSANDERSEN
FOR TIDEN STUDENT I KRIISTIANSAND

Utfordringen i julå e å kvila i Gud og
setta av tid te han. La han som har
skapt deg og dødd for DEG få litt av
den dyrebare tiå di!

Koffor inbille me oss at me mennesker
kan jobba på full intensitet uten å fylla
på tanken?? Det går kje det!

Kvil i Gud !! Kom til meg, alle dere som
strever og bærer tunge byrder, og jeg
vil gi dere hvile. Matteus 11:28

Til og med Gud kvilte.. (Gud velsignet
den sjuende dagen og helliget den.

God Jul, og må Gud velsigna dokke
adle!

Vinterleir på
Stemnestaden
FOKUS
Ungdomsweekend for deg i 8. - 10. klasse 27.
februar - 1.mars på Stemnestaden leirsted i
Grinde/Aksdal. Pris: 1000 kroner hvis du er
leirklubbmedlem, 1.200 kroner hvis ikkje.
Leirklubbmedlem kan du bli når du melder deg
på. Påmelding skjer i Januar / Februar 2015
på chekin.no

Vinterleirer på Solgry
•
•
•
•
•

Lurer du på noko? Send mail til kbjerg@online.no.
Arrangør: Acta-barn og unge i Normisjon. http://
www.normisjon.no

Nightgames 8. - 10. Klasse 13. - 15. februar, 750 kroner
Vinterleir
2. - 4. Klasse 20. - 22 februar, 600 kroner
Vinterleir
5. - 7. Klasse 27. febr. - 1.mars, 650 kroner
Påskeleir
2. - 4. Klasse 27. - 29 mars, 600 kroner
Påskeleir
5. - 7. Klasse 30.mars - 1. april, 650 kroner

Påmelding fra 1. desember. Mer info finner du på nlm.no/leirsorvest
eller telefon 51 82 31 00.

AKTIVITETER FOR BARN PÅ BEDEHUSET
Før vi vet ordet av det skriver vi 2015 og skal i gang med å farge et helt nytt år
og nye muligheter. Aktivitetene på bedehuset starter opp igjen og nedenfor
finner du en oversikt aktiviteter og de ulike datoene for oppstart for barn.

Søndagsskolen
Hver søndag klokka 11, oppstart søndag 11. januar.

Guttelaget
Annenhver mandag i oddetallsuker kl. 18 - 19.30, oppstart mandag 12. januar.

Barnerøster
Øvelse annehver tirsdag kl. 17 - 17.45, oppstart tirsdag 13. januar.

Yngres
Annenhver søndag kl. 19 - 20, oppstart søndag 18. januar.

FUGLEMATER
Om vinteren er det ofte kaldt og ikke så lett for
småfuglene å finne mat. Her er en enkel liten
fuglemater du kan lage selv. Du trenger en
plastflaske og et par treskjeer. Skjær hull til
skjeene og sett dem på plass. Litt større hull der
skjeen skal mat fuglen slik at frø og korn
kommer ut. Fyll på med fuglefrø. Fest et lite
oppheng gjennom korken og heng opp ute.
Snart har du nydelig fuglekvitter og takknemlige
småfugler :-)

Barneforeningen
Annenhver mandag i partallsuker kl. 17.30 - 18.30, oppstart mandag 19.
januar.

Sunshine
Øvelse annenhver mandag kl. 19.30, oppstart mandag 26. januar.
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Glimt fra basaren vår.

VKU
I høst arrangerte vi «HalloVenn»
sammen med Klippen og kirken den 31.
oktober. Odd Arild Sævik talte og etterpå
hadde vi kafe, quiz og intimkonsert. Dette
var en stor suksess og vi ser frem til
videre samarbeid med både Klippen og
kirken.
I tillegg til møter hver lørdag har vi
arrangert #treff hvor Torgeir Rasmussen
talte. Etter treffet hadde vi en liten basar
til inntekt for Mercy Ships.
VKU kan du følge både på facebook og
instagram. Bildet ovenfor er vinneren fra
Instagramkonkurransen vår under
årsfesten.

VKU på facebook:
facebook.com/vkubetel

VKU på Instagram:

Tradisjonen tro hadde VKU årsfest 6.
desember i kjelleren på bedehuset. Vi var
cirka 60 stk samlet i finstasen. I tillegg til å
bli servert kjempegod mat hadde vi tale
av Ole Thomas Fidjeland, årsmøte og
underholdning.
Sivert Rosberg ble årets ildsjel for
fremragende innsats i blant annet
lovssangsteamet.

instavku

Det ble også valgt nytt styre som består
av:

Morten Kvilhaug, Øystein
Eriksson, Natalie
Magnussen, Hege
Bårdsen, Arvid
Bratthammer, Bent Ole
Davidsen, Sivert Rosberg,
Elias Muff, Hans Inge
Østhus og Oddgeir
Steinnes.
Det siste halve året har all kollekt gått til
Mercy Ships arbeid og vi fikk tilsammen
samlet inn ca 35.000 kroner.
Det siste VKU arrangerer dette året er
juletrefest 2. juledag klokken 19.00.
10. januar starter vi det nye året med
kickoff-møte.
Det blir også arrangert skitur 19. - 22.
februar til Kvitsund.

Søndagsskolenytt
av Roald Alsaker

Da nærmer vi oss jul, og vi i søndagskolen kan se tilbake på en travel høst. Vi har
denne høsten endret struktur fra 3 til 2 grupper, der de fra 2 klasse og oppover nå har
felles samling. Første søndag i måneden, så har vi fast at den store gruppen tar turen
bort i gymsalen. Dette er en veldig populær aktivitet, der innsatsen alltid er på topp.
Vi har nå over 140 barn som er registrert inn i søndagskolen vår, og er veldig
takknemlig for at foreldre i bygda ser viktigheten av å sende barna til søndagskolen
vår. Siste søndagskole før jul blir 14 desember, der vi tar en felles samling og kose
stund i kjelleren. I tillegg så gleder vi oss veldig til juletrefesten som i år blir lørdag 3.
juledag kl. 16. Håper flest mulig tar seg tid til å komme på den festen!
Vil til slutt minne alle om søndagskole-kontigenten for 2014. Kontigenten er 100 kr pr
barn. Fint om denne innbetales til konto 3361 12 33456. Betalingen merkes med
navn og fødselsår. Søndagskolen får god støtte pr betalende medlem, så vi
oppfordrer alle å betale kontigenten. På forhånd takk!
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Bedehusstyret informerer
I bedehusstyret har vi begynt å
forberede oss til årsmøte som
for første gang skal avholdes i
Januar.
Onsdag 14. Januar er datoen og
styret vil ønske dere hjertelig
velkommen. Håper dette blir en
god samling hvor vi kan se
bakover på året som har gått, og
så vende blikket framover mot året
som ligger foran.
Vil hilse dere alle med en sang jeg
ble minnet på som stod i den
gamle sangboken:
«Jeg er en kristen, og vil det være
Til sol og måne ei skifter mer.
Jeg er en kristen, det er min ære,
Om hele verden så av meg ler.
Jeg er en kristen, og det forblir jeg.
Jeg elsker Kristus, han er min del.
Den første kjærlighet ham nå gir jeg,
Det er han verd, han har frelst min sjel.
Jeg er en kristen – å for en nåde!
Meg Jesus frelste – en syndens trell,
En kristen kallet og dog en gåte,
Tross lærestrid en befriet sjel.
Jeg er en kristen som her vil stride
Med Åndens sverd imot synd og savn,
En ringe stridsmann ved Jesu side,
Som vinner seier i Jesu navn.
Jeg er en kristen – å, hvor det klinger
I sorgens time som skjønn musikk!
Det løfter ånden på sterke vinger
Til hvile høyt over jordens skikk.
Jeg er en kristen, – og banker døden
På hjertedøren med harde slag,
Jeg frykter ikke, for ut av nøden
Meg Jesus frelser – å skjønne dag.»

Forsamlingsweekend på Solgry
neste år
Styret er opptatt av å styrke
fellesskapet blant de som går på
bedehuset. I den forbindelse vil vi
arrangere forsamlingsweekend på
Solgry 10.-12.april. Flere andre
forsamlinger gjør dette hvert år, og
kan fortelle om bedre samhold,
tettere relasjoner og felles
opplevelser. Dette ser vi frem til!
Programmet er ikke fastsatt ennå,
men vi ser for oss en helg med
program for store og små, der vi
skal spise god mat, kjenne på godt
sosialt og åndelig fellesskap. Sett
av datoen allerede nå.

Ønsker dere alle en God Jul og et
Godt Nyttår!
Bedehusstyret
ved Trond Brattgjerd
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Godhetsuka 2015
Sammen med de andre
menightene på Vea vil vi i løpet av
2015 være med på noe som kalles
«Godhetsuka». Dette er et konsept
som blir gjennomført flere andre
steder i Norge og intensjonen er
rett og slett å gjøre godt mot
menneskene rundt oss.
Gjennom god planlegging vil vi gå
ut til hele bygda vår og spørre om
vi kan hjelpe med noe. Det kan
være hagearbeid, vedlikehold eller
annet praktisk arbeid til mennesker
som er i behov av hjelp.
Vi synes dette er et bra initiativ der
vi gjennom konkret og praktisk
handling kan vise kjærlighet til våre
sambygdinger.

Fra møteplanen
DESEMBER

FEBRUAR

14:
17:
20:
27:
28:

1:
3:
4-15:
22:
25:
14-16:
27-:

Julekonsert
Bønn - og vitnemøte
Betel 11: Berner Solås
Søndagsskolens juletrefest kl. 16
Brødsbrytelse

JANUAR
4:
6:
7:
8:
11:
14:
16-18:
21:
25:
28:
30:

Betel 11: Lars Stensland
BBIF kl. 18.30
Bønn- og vitnemøte kl. 19.30
NLM gjenbruk kl. 18
Betel 18: Georg Stensland
Årsmøte for bedehuset kl. 19
NMS
Bibelundervisning kl. 19.30
Betel 11 med brødsbrytelse
Bedehusforening kl. 19.30
Misjonskveld KMM kl. 19: Herdis Heimdal

KMM kl. 11
BBIF kl. 18.30
Møteuker NLM
Betel 11 med brødsbrytelse
Bedehusforening
Julemesse NLM
Fellesmøter med Ljosheim bedehus

MARS
-1:
3:
4-8:
13/20:
11:
15:
15:
18:
22:
25:

Fellesmøter med Ljosheim bedehus
BBIF kl. 18.30
Fellesmøter med Ljosheim bedehus
Basar bedehusforeningen
Bønn- og vitnemøte kl. 19.30
Samemisjonen
IKF Informasjonsmøte kl. 18
Bibelundervisning
Betel 11
Bedehusforening

Hver mandag formiddag klokka 11 er det bønnesamling på bedehuset. Anbefales! Vi oppfordrer til bønn for:
• deg selv, at julebudskapet får gjennomstråle hjertet ditt og farge livet ditt for alltid.
• ungdommene, ungdomslederne og arbeidet i VKU
• barn og voksne som er i sorg over å ha mistet noen av sine kjære.

*) Tema Betel 18 våren 2015:
11. januar: Er Gud fortsatt hellig? Taler Georg Stensland
5. april: 1. påskedag - møtet blir sammen med Yngres og påsketema
3. mai: Guds farskjærlighet. Taler Odd Arild Sævik
31. mai: Godhet
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Minibibeltime

Av Eivind Flå

frelser er videre ingen ringere en
Messias – Herren! Han som skulle
fødes var Herre over alt og alle og
med ubegrenset makt til å
virkeliggjøre sitt frelserkall. Ja, barnet
som ble født i Betlehem er sannelig
Verdens Frelser! Den kjente
julesangen ”Deilig er jorden” avsluttes
derfor med rette slik: ”Oss er en evig
Frelser født!”. Dette er også svaret på
spørsmålet hvorfor vi feirer jul og
julebudskapets rette innhold.
I Matt. 1,21 beskrives Jesu fødsel på
følgende måte: Hun (Maria) skal føde
en sønn, og du skal gi ham navnet
Jesus, for han skal frelse sitt folk fra
deres synder. Navnet Jesus er den
greske formen av det hebraiske
navnet Josva, og betyr
nettopp ”Herren er frelse”. Gamle
Simeon i tempelet utbrøt i tråd med
dette, da han fikk se
Jesusbarnet: Herre, nå kan du la din
tjener fare herfra i fred, etter ditt ord,

atskilles fra påskebudskapet! Jesus
ble født med den bestemte hensikt å
dø på et kors, for på den måten å
sone all verdens synd. I Fil 2 leser vi
om han som tok en tjeners skikkelse
på seg, da han kom i menneskers
liknelse… han fornedret seg selv og
ble lydig til døden – ja, døden på
korset. I dette kapitlet beskrives den
røde tråd fra krybben til korset! Barnet
som ble født i Betlehem vant oss en
evig frelse da han på korsets tre ropte
ut: Det er fullbrakt! Hebr 5,9 lyder: Og
da han var fullendt, ble han opphav til
evig frelse for alle dem som er lydige
mot ham. Gjennom denne frelse er
det skapt fred mellom Gud og
mennesker! Frelsen er fullkomment
tilveiebrakt! Spørsmålet er nå om du
tar imot denne ferdige frelse. Den
beste måten du kan bruke
julehøytiden på er å åpne ditt hjerte
opp for din Frelser. Da vil du oppleve
å gå over fra død til liv, fra mørke til lys
og fra Satans makt til Gud. Håpløshet

VÅR FRELSERS FØDSEL!
Luk 2,11 I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad.
Joh 4,42b: …og vi vet at han i sannhet er verdens frelser.
Juleevangeliet beretter på en
gripende måte hvordan noen enkle
hyrder på marken, den første julenatt,
ble omstrålet av Herrens herlighet. En
Herrens engel sto frem og sa at de
ikke skulle frykte. Årsaken var at
Frelseren, Jesus Messias, skulle
fødes i Betlehem, Davids by. Det var
natt på døgnet da dette budskapet
lød, men det var også natt i åndelig
forstand. Det var nå over 400 år, og ca
14 generasjoner, siden noen profet
hadde talt fra Gud. I disse 14
generasjoner ble det mørkere og
mørkere, og da på det mørkeste
punkt sendt Gud sin sønn som
Verdens Frelser og Verdens Lys inn i
denne verden.

En evig frelser født!
I Luk 2,11 finner vi tyngdepunktet i
juleevangeliet og julens budskap i
konsentrert form: Vår Frelsers fødsel!
Den store glede som hyrdene på
marken fikk høre om hadde et emne:
Frelseren skulle fødes! Den nyfødte

for mine øyne har sett din frelse (Luk
2,29-30). Hvem han fikk se var ingen
annen enn verdens eneste frelser og
håp. I Ap.Gj 4,12 slåes det fast: Og
det er ikke frelse i noen annen. For
det finnes ikke noe annet navn under
himmelen, gitt blant mennesker, som
vi kan bli frelst ved. Jesus er en
virkelig Frelser for virkelige syndere.
Han kom til vår jord for å oppsøke og
frelse dem som var fortapt. Han kom
for å gi håp der alt håp syntes ute!

Frelserens vandring fra
Betlehem til Golgata
I Jes. 9,6 profeteres mer enn 700 år
før Frelseren kom: For et barn er oss
født, en sønn er oss gitt.
Herredømmet er på hans skulder, og
hans navn skal kalles Under,
Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far,
Fredsfyrste. I NT beskrives
oppfyllelsen. Som barn ble
Jesus født i Betlehem og som sønn
ble han oss gitt på Golgata!
Julebudskapet kan på ingen måte
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vil endres til fremtid og håp!
Paulus sier om Guds barns salige
håp: Vi har vårt hjemland i himmelen.
Derfra venter vi også Herren Jesus
Kristus som frelser. (Fil 3:20). Han
som ble født som frelser i Betlehem er
den samme som skal frelse sin
blodkjøpte brud ved bortrykkelsen.
Frelseren skal personlig møte de
frelste i lufthimmelen – og så skal vi
alltid være med ham!
I 1778 skildret Birgitte Cathrine Boye
sannheten i Luk 2,11 på denne
måten:
En Frelser er oss født i dag,
I menneskers Guds velbehag,
Gud være pris og ære!
Nå er han født i Davids stad;
Den Sønn som englene tilbad,
Velsignet evig være!
Min sjel, Kjenn vel
Denne nåde Fri fra våde
Mett ditt øye
Nå med lyset fra det høye!

Stjernekrydderkake
Denne krydderkaken er bakt med kulturmelk, noe
som gjør kaken ekstra god og saftig. I tillegg pynter
den fint på julebordet.
Du trenger:
• 150 g smør
• 8 dl kulturmelk
• 5 dl sukker
• 3 ts malt kanel
• 1 ts malt kardemomme
• 1 ts malt nellik
• 1 ss natron
• 10 dl (ca 600 gram) hvetemel

Takk for innsatsen under vaskedugnaden!
I oktober var det stor vaskedugnad på bedehuset. Gardinene ble
tatt ned og vasket. Tak, vegger, lister, lamper og det aller meste
fikk en omgang med filla. Golvene oppe i gangen og nede ble
bonet og skinner om kapp med sola for tida.
En stor takk til alle som var med og la ned noen timer til dette. Vi
ønsker også å takke Rita og Ingrid som la en flott plan for
dugnaden.
Nå er bedehuset både vasket og pyntet til jul. Det er også kjøpt
inn en ny flott julekrybbe som vi håper dere får sett i løpet av jula.
Velkommen innom på julekonsert, juletrefest, høytidsmøter med
mere.

Pynt: 20 gram melis
1. Sett stekeovnen på 200°C. Til denne
krydderkakeoppskriften trenger du en stor langpanne,
30 x 40 cm.
2. Smelt smøret og bland i melken. Rør inn resten av
ingrediensene.
3. Smør langpannen eller dekk bunnen med bakepapir.
Hell i røren og stek kaken midt i ovnen i ca. 30
minutter. Avkjøles i formen eller veltet over på rist.
Ta fram ulike størrelser av stjernepepperkakeformer
og stikk ut kaker. Stable i høyden som vist på dette
bildet, og vips så har du en morsom og smakrik
juletrekake. Dryss siktet melis over for et ekstra fint
resultat. Kilde: Tine

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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Hos Janne og Olaf Hansen
Et møte mellom det blide
Sørland og Veavågen.
Når du har passert løa på
Krokhaugen og kommet fram til
Munkajordvegen 25, er det slutt på
vegen, og du kommer ikke lenger.
Men det gjør ingen ting, for det er dit
vi skal. Her bor nemlig familien Janne
og Olaf Alexander Hansen.
Janne er ei ekte Salvøyjente, datter
av Liv Angunn Andersen og Jan
Kristoffersen. Men Olaf røper med
dialekten at han kommer lenger
sørfra. Han er født i Kristiansand, og
bodde på Flekkerøy fra han var 2 til
han ble 17 år. Riktignok er mor hans
fra Kopervik, men det kan vi ikke høre
på dialekten hans. Jentenavnet
hennes var forøvrig Brit Strøm.
På spørsmål om han er mest veabu
eller sørlending, kommer det
diplomatisk at han er begge deler,
men han heier mest på Start. Ellers er
det liten forskjell på miljøet. Begge
steder er det mange fiskere og et godt
bedehusmiljø.
Olaf liker seg svært godt på sjøen, og
kunne vanskelig klare seg uten båt.
Far hans var fyrvokter på Oksøy fyr,

og det har vel preget oppveksten til
Olaf. Det ble til og med skrevet bok
om hverdagen på fyret med tittelen
«Kjell Otto og Fyret».
Etter ett år på videregående skole i
Kristiansand, fant Olaf ut at han ville
ta de to siste årene på Lundeneset.
Og det har han aldri angret på.
Foruten at han fikk gå på en skole
med godt, kristent miljø, var han så
heldig å treffe Janne der. De var russ
sammen i 1999, og i 2001 giftet de
seg.
De flyttet inn på loftet hos
besteforeldrene til Janne, Sina og
Anders Andersen. I 2004 kjøpte de
seg hus på Munkajordvegen, hvor de
bor sammen med sine to barn,
Karoline på 13 og Nikolai på 5.
Olaf er ingeniør av yrke, og jobber
som prosjektleder i Deep Ocean i
Haugesund. Janne arbeidet i flere år
sammen med sin mor på Drive In
gategrill. Nå har hun gått 3 år på
høyskolen i Haugesund og fungerer
som ringevikar i Skudenes & Aakra
Sparebank.

av bedehusstyret, og hadde sammen
med Otto Koch ansvaret for bygget.
Han er med i komiteen som ser på
bygging på Sørbø, og er lærer i
søndagsskolen. Janne har god
erfaring når det gjelder matlaging, og
er som regel å finne på kjøkkenet når
det er fest eller andre tilstellinger. Hun
er også med i Misjonslaget og i
barneforeningen «Kornbåndet».
Som folk fra Flekkerøy flest drømmer
Olaf om egen «Skibbu», og drømmen
er på god vei til å bli realisert. Han og
Otto Koch er i full sving med å bygge
sjøhus på Kvartnesholmen. Sjøhuset
er allerede tatt i bruk, men de ser fram
til det er helt ferdig.
Olaf og Janne har også andre ting å
se fram til. Til påske neste år har
familien planlagt å reise til Tanzania
og besøke misjonærene våre, Kjersti
og Lars, Gerd-Kari og Øyvind! Vi
ønsker dem lykke til, og en riktig god
tur!
Per Størkersen

Begge er resurspersoner på
bedehuset. Olaf var i flere år medlem

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
Per Størkersen - 905 34 201
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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