
Passport, 
please!
av Arne Torbjørnsen

Flyet har nettopp landet. 
Du står i køen til 
passkontrollen. Det blir 
din tur. Kontrolløren tar 
passet. Ser på bildet. Ser 
på deg. Blar. Finner siden 
der visumet er stemplet 
inn. Finner et stempel. 
Stempler, og ønsker deg 
velkommen inn.

Du står for himmelens 
port. Foran deg ligger 
livsboka. Kontrolløren ser 
i boka. Ser på deg. Lovene 
som regulerer adgangen til 
riket er strenge. Noe urent 
skal aldri komme inn i 
byen, ingen som gjør 
motbydelige ting eller farer 
med løgn,... Åp.21,27a. 
Det blir bladd i boka. Det 
begynner godt. Flere gode 
gjerninger er notert. Gaver 
til fattige, hjelp til en nabo 

osv. Dette blir bra. 
Kontrolløren smiler. Men 
hva er dette? En løgn, 
baksnakkelse, sladder ... 
Kontrolløren rister på hode 
og blar videre. 

Da skinner et lys opp fra 
boka. Siden som ligger 
åpen foran kontrolløren har 
et korsmerke og ordene 
"Det er oppgjort. Denne 
personen har fått adgang 
til rike ved troen på meg" 
Nederst på siden står Jesu 
signatur. Rom 5, 1-2. 

Kontrolløren ønsker deg 
velkommen inn.

Innreisetillatelse til 
himmelen gis bare ved 
troen på  Jesus. Gjennom 
ham har vi ved troen fått 
adgang til den nåde vi står 
i. Rom 5,2 Han er en 
soning for våre synder, ja, 
ikke bare for våre, men for 
hele verdens. 1. Joh. 2,2. 
Ta din tilflukt til ham. La 
hans soning gjelde for deg. 
La han få ordne med visum 
til himmelen for deg. Du 
blir da ønsket velkommen 
inn. 

«Men vi har vår borgerrett i 
himmelen, og derfra venter 
vi frelseren, Herren Jesus 
Kristus. Han skal forvandle 
vår skrøpelige kropp og 
gjøre den lik den kroppen 
han selv har i herligheten. 
For han har makt til å 
underlegge seg alt.»

Fil.3, 20-21.

YNGRESLEIR PÅ FREDTUN: Årets 
Yngresleir så ut til å henge i en syltynn tråd. 
Men det ordnet seg og du kan lese om leiren 
på side 2.

MED JESUS I FAMILIEN Gode 
andaktsbøker til bruk for familien finner 
forslag til på side 7.

PIANISTEN Denne gang har Per intevjuet 
Leif Jakobsen - mangeårig pianist og 
spilloppmaker. Intervjuet finner du på 
baksiden.

  UTGAVE 1/2013, ÅRGANG 24

 NYHETSBLAD FRA BEDEHUSET BETEL - BETELVEA.NO

BETEL-NYTT
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Yngres leir 

1. - 3. februar 2013

av Einar Rasmussen
• • •

De siste årene har Vea Yngresklubb 
reist på leir hvert år. Dette året så 
det ut til å kunne skjære seg helt 
med Yngresleiren. Dette på grunn 
av at vi har det luksusproblemet at 
Yngresflokken er blitt så stor at det 
ikke var plass til alle veabuene på 
Solgry sammen med Molin og Åkra. 
Styret i Yngres hadde ikke lyst til å 
si nei til noen og valgte derfor i 
utgangspunktet å sløyfe leiren. 

Helt til Svein Arve foreslo å leie 
Fredtun og Shirley og Terje kom på 
banen med sitt tilbud. «Vi kan ta oss 
av kjøkkenbiten - innkjøp, matlaging, 
servering og rydding dersom dere 
andre ledere kan ta de andre 
praktiske oppgavene?» WOW!

Som foreslått så gjort. Derfor: i 
nydelig og kaldt vintervær tok vi 
bilene fatt og satte cruisekontrollen 
på sør til vi ankom Fredtun 1. 
februar. Hele 50 jenter og gutter i 
alderen 5. - 7. klasse hadde meldt seg 

på og møtte spente opp fredag 
ettermiddag.

Vi var 10 ledere i tillegg til barne- og 
ungdomsarbeider Kristoffer Georg 
Aase – en stor takk til han for flotte 
andakter på leiren.

Programmet var fullstappet med 
samlinger og mange aktiviteter som 
bingo, sporlek, vannstafett, 
krokodillevatn med mere. 
Innimellom alle øktene med program 
ble vi servert mat fra 
kjøkkenpersonalet. Dette lå absolutt 
ikke etter for matserveringen vi er 

vant med fra Solgry. Stor takk til 
Shirley, Terje og Monica!

Takk også til alle foreldrene som 
sendte jentene og guttene på leir. 
Dere kan virkelig være kry over de 
flotte ungene! Så positive, aktive og 
koselige unger finnes nemlig ikke 
andre steder.

Konklusjonen fra oss ledere når vi 
vendte nesen hjemover etter 2 
opplevelsesrike dager søndag 
ettermiddag var at vi hadde hatt en 
helt fantastisk og flott leir på 
Fredtun :-)

Bilder fra leiren :-)
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Nytt fra bedehusstyret
DET «NYE» BEDEHUSSTYRET HAR HATT TRE MØTER I ÅR. MØTENE HAR VÆRT PREGET AV STORT ENGASJEMENT OG VILJE 
TIL Å ARBEIDE FOR DET BESTE FOR BEDEHUSET. STYRET ØNSKER Å GI MER INFORMASJON OM SITT ARBEIDET OG DELE 
MER AV HVILKE SAKER VI DISKUTERER OG HVA VI GJØR VEDTAK OM. VI HÅPER DETTE VIL FØRE TIL ØKT ENGASJEMENT OG 
EIERSKAP.  SOM NOEN SIKKERT HAR FÅTT MED SEG REISTE STYRET PÅ 
HYTTETUR SAMMEN FOR LITT SIDEN. DETTE VAR EN FANTASTISK 
OPPLEVELSE. HVOR VI IKKE BARE FIKK DISKUTERE SAK, MEN OGSÅ HA 
BÅDE ÅNDELIG OG SOSIALT SAMVÆR. DETTE KNYTTER OSS SAMMEN, 
OG VIL VÆRE TIL STOR HJELP GJENNOM ÅRET MED SAKER OG 
PLANLEGGING.

Idédugnad om søndagsmøtene.

Det er flere meninger om hvordan søndagsmøtene på bedehuset 
skal være. Styret står samlet om at dette er en viktig sak 
fremover. I denne prosessen ønsker vi å involvere flest mulig, på 
tvers av organisasjon og generasjon. Styret ønsker i første omgang 
å arrangerer en samling som en idedugnad, der vi kan tenke høyt 
og prate om hvordan vi ønsker at søndagsmøtene skal være i 
fremtiden. I tillegg ønsker styret å besøke flere av 

styrene i foreningene og organisasjonene på bedehuset, for å få 
innspill til dette viktige arbeidet.

Bønn og vitnemøtene.

Bedehusstyret har delegert ansvaret for bønn- og vitnemøtene til 
en gruppe enkeltpersoner som vil ta ansvar for dette i 
fortsettelsen. Dette er en avlastning for styret, som har en stor 
arbeidsmengde allerede. I tillegg synes vi det er flott at mennesker 
som brenner for disse møtene kan bli mer engasjert i 
gjennomføringen av dem.

Å bli engasjert og bidra.

Bedehuset er en stor organisasjon med høy aktivitet. Styret 
erkjenner at det er krevende å holde fokus og bevare høy kvalitet i 
alt vi gjør. Vi tror det er avgjørende å engasjere mennesker til å ta 
ansvar og bidra med sine talenter, evne og nådegaver for å få 
forsamlingen til å fungere. Vi ønsker å arbeide med hvordan vi på 
en best mulig måte kan involvere og engasjere folk til å være 
aktivt med og bidra i en oppgave og tjenesten - til det beste for både 
forsamlingen og personen selv.

Hvorfor vi driver arbeid.

I all praktisk planlegging vi driver med, kan det være fort gjort å 
glemme det viktigste. Evangeliet om Jesus er grunnen til vårt 
arbeid, og forkynnelsen av ordet er det som kan skape tro. Mange 
kan tenke at dette er en selvfølge. Men når oppslutning svikter og 
folk ikke ønsker å høre Guds budskap, er det lett å tenke at vi må 
finne på noe annet. Noe bedre, noe som får folk til å komme. 

Jeg vil oppfordre oss alle til å holde fast på evangeliet om Jesus. 
Holde fast på ordet om korset. Ikke bare på bedehuset. Men i 
hjemmene våre. For våre barn. For våre venner. Søke Gud. Som 
Guds folk. Da har Jesus lovet at vi ikke skal mangle noe. 

Vil hilse dere alle med versene fra Hebreerne 2.1 « Derfor må vi gi 
desto større akt på det vi har hørt, så vi ikke driver bort.»

Hvis det er noe du lurer på eller ønsker å snakke om så kan du 
ringe meg på telefon 413 50 541, eller komme innom på en kopp 
kaffi.                                   Mvh Trond Brattgjerd - bedehusformann

Minneord Kristoffer Davidsen
Kristoffer sovnet stille inn i troen på sin Frelser 
24.mars, nær 87 år gammel, og ble begravet fra 
bedehuset. Han var født og vokste opp på Østhus.  
Foreldrene var Janna og Kristen Davidsen.  Kristen drev 
Kristensen & Sønner Slipp & Mek. verksted, bedre kjent 
som ”Smeane”, sammen med brødrene Sivert og 
Oskar.  Her fikk også Kristoffer sin første jobb, 14 år 
gammel. Men utdannelse måtte også til, først 
Realskolen i Kopervik, deretter Maskinistskole. Et 
spennende kapittel begynte i 1948. Sammen med 

broren David startet han 
produksjon av kompressorer 
til kjøle- og fryseanlegg.  
Firmaet het ”Daco”. På det 
meste hadde fabrikken 20 
ansatte. Produksjon av 
kjøleskapet ”Arosa” gikk på 
samlebånd, og i toppåret 
1956 ble det laget ca 1000 

kjøleskap. Seinere importerte de 
kjøleskap, frysebokser og vaskemaskiner. Ny produksjon 
ble også startet, garasjer i aluminium. Etter at broren 
David døde, ble det slutt på aktiviteten på fabrikken. 
Kristoffer fikk arbeid på Hydro som ansvarlig for 
kjøleanleggene.
Kristoffer var gift med Ågot, f. Ånensen, fra Sevland. 
Sammen bygget de en god kristen heim for sine 3 
barn. Ved siden av var de svært aktive på bedehuset. 
Kristoffer var glad i sang og musikk og var med i flere 
kor og musikklag. I mange år var han også 
søndagsskolelærer, styremedlem bedehusstyre og 
kontaktmann for Israelsmisjonen i 30 år. Med sin lune 
og fine framferd var Kristoffer god likt og vil bli savnet. 

Margit Skogland til minne
Vea’s eldste innbygger, Margit Skogland, er død, 103 år 
gammel. Hun var datter av Pernille og David Dahl og 
yngst av 8 søsken. Foreldrene drev gårdsbruk og David 
var en erfaren sildebas. 
I 1927 kom predikanten Reidar Berge til bygda.  Det 
ble en stor vekkelse, og Margit var en av dem som kom 
med.  Hun ble senere aktiv i misjons- og bedehus 

arbeid, og var med i det lokale 
styret i NMS der Ingolv 
Ytreland var leder. Sammen 
med Kaia Mosaker gikk hun 
i bresjen og fikk startet 
yngreslag i 1940 på 
bedehuset. Samtidig var hun 
også med å starte 
yngresmusikklag. Yngres var 

tilknyttet Karmsund Indremisjon 
og i denne forbindelse ble hun kjent med Nils Skogland 
fra Haugesund. 
Etter å ha stelt for sin mor til hun døde, ble hun gift 
med Nils som drev butikk i Haugesund. De første 12 
årene bodde de i Haugesund, før de flyttet til Vea. Nils 
døde i 1992, 88 år gammel. Helt til det siste bodde 
Margit delvis hjemme alene, der hun trivdes best. Nå 
har hun fått hjemlov og er hjemme hos Herren.
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Fra møteplanen:
se også nettsiden vår 
betelvea.no for mer info.

MAI
1:         	
 Bønn- og vitnemøte
7:         	
 BBIF / Kvinneforeningene
8:         	
 Bønn- og vitnemøte
12:	
	
 Møte kl. 11
15: 	
 Bønn- og vitnemøte
17:	
	
 Fest
19:	
	
 Møte kl. 11 - Georg Mork
22:	
	
 Bibelundervisning
23	
 	
 Møte kl. 11 - HimalPartner
26:	
	
 Møte kl. 11, storsamling kl. 18
29:	
	
 Bedehusforening

JUNI
2:	
 	
 Møte kl. 11 - Gideon
4:	
 	
 BBIF
5:	
 	
 Bønn- og vitnemøte
9:	
 	
 Møte kl. 11 - Samemisjonen
12:	
	
 Bønn- og vitnemøte
16:	
	
 Møte kl. 11
19:	
	
 Bønn- og vitnemøte
22:	
	
 Sommeravslutning på Sørbø
30:	
	
 Brødsbrytelse

JULI / AUGUST
7.  juli - 18. august blir det mest sannsynlig 
møter hver søndag formiddag kl. 11
28. juli:	
 Brødsbrytelse 
23. - 25. august: Bedehussang i Åkrahallen 
30. august - 1. september:  Johnn Hardang

SEPTEMBER
4 - 8:	
 BBIF - Audun Hjellvik
11 - 15:	
 Indre Sjø
19:	
	
 Idedugnad
20 - 22:	
 NLM
25:	
	
 Kvinnesamling NMS
29:	
	
 Møte kl. 11
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Ingredienser:
100 g mandler

100 g hasselnøtter

200 g melis

5 eggehviter

1 ts bakepulver

6 dl kremfløte

1 ss sukker

2 pk bringebærgele

6 dl vann

17. mai kake

Slik gjør du:

1. Eggehvitene stivpiskes. Melis, malte mandler og nøtter blandes i.

2. Deigen has i en liten langpanne. Stekes på 175* i 30 min.

3. Vannet kokes opp og gelepulveret has i og røres godt ut.

4. Slå ca.2 dl. av geleen i bunnen av kakeformen som må være tett. La gelen stivne.

5. Når resten av gelen er blitt kald og har begynt å stivne litt, blandes den med 

kremen som er stivpisket. Dette helles over gelen i forma, og kakebunnen legges på 

toppen. Trykk den litt ned i kremen.

6. Sett kaka i kjøleskapet til alt er stivt. Nå skal kaka hvelves over på et fat. Fyll 

oppvaskkummen med litt varmt vann. Hold kakeforma ned i det varme vannet 

ca. 30 sek. og hvelv den over på et fat. Lag flagg med blå druer og krem!

Kilde: Norsk Bondekvinnelag

3 BØNNE-EMNER:

• Misjonærene våre

• Søndagsskolen

• Bedehusstyret

FASTE SAMLINGER:

• Graut hver lørdag 12 - 14.

• Bønnesamling hver mandag formiddag kl. 11.

• Unge Voksne siste fredag i måneden.

• Storsamling siste søndag i måneden.
• VKU ungdomsmøte hver lørdag.

22. JUNI SOMMERAVSLUTNING PÅ 
SØRBØ KL. 17.00

• Konsert med Mathias Fjalsett m/fam

• Barnekorseminar kl. 14.30

• Salg av grillmat og kaker
• Mye allsang og sang av Mads Pedersen

• m.m.

• Ta med en en stol og kom :-)



I Bibelen fortelles en dramatisk situasjon (Apostlenes 
gjerninger kap 16). En fangevokter trekker i 
fortvilelse sverdet og vil ta sitt liv. Han tror fangene 
han er satt til å passe på, er rømt. Etter romersk lov 
ble en fangevokter i en slik situasjon vanligvis dømt til 
døden. 

To av disse fangene var Paulus og Silas. Disse to hadde 
han fått ekstra befaling om å passe godt på. Paulus 
hadde gjort den store ”urett” å drive ut en 
spådomsånd ut av ei ung jente. Hennes egenskap 
brukte andre til inntekt for seg selv. Da denne 
mulighet til å tjene penger falt bort, ble det stort 
oppstyr. De rev klærne av Paulus og Silas og slo dem 
med stokker. Hele 
folkemengden støttet dem. 
Etter mishandlingen overlot de 
til fangevokteren å passe 
spesielt på disse to. Han fulgte 
opp ordren og puttet dem for 
sikkerhets skyld i det innerste 
fangerommet og satte deres 
føtter fast i stokken. Det var null 
sjanse for at de skulle kunne 
komme seg fri.

En håpløs situasjon for Herrens 
vitner. Likevel holdt de motet 
oppe. Ved midnatt holdt Paulus 
og Silas bønn og sang lovsanger 
til Gud, mens fangene hørte på. 
Underlig. De hadde all grunn til å 
frykte og mishandlingen hadde påført dem betydelige 
smerter. Men i stedet for mismot lød bønn og lovsang. 
Da skjer det noe uventet. Gud lar et sterkt jordskjelv 
komme som rister fengselsbygningen. Normalt vil et 
slikt skjelv blokkere dører og bygninger kan kollapse. 
Men Gud styrte det slik at det motsatte skjedde. 
Dørene sprang opp og lenkene falt av alle fangene. 
Fangevokteren våkner opp med forskrekkelse og ser 
alle fengselsdørene åpne. Han tror alle fangene er 
rømt. Bedre å ta sitt eget liv, tenker han i sin 
fortvilelse.

Da roper Paulus høyt. Ikke gjør deg noe ondt. Vi er her 
alle. Skjelvende kommer fangevokteren fram til 
Paulus. Han forstår at Paulus og Silas må være tjenere 
for en mektig Gud som han ikke kjenner. Så spør han: 
”Herrer! Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?” Svaret 
kommer kontant: ”Tro på Herren Jesus, så skal du bli 
frelst.” For at han skulle forstå hva det innebar, talte 
de Herrens ord til ham og alle som var i hans hus. Og 
straks ble de døpt.

Kanskje du som leser denne lille betraktning er 
opptatt av samme spørsmål. Hva skal jeg gjøre for å bli 
frelst, bli en kristen? Det er egentlig livets viktigste 
spørsmål. Bibelen taler klart og tydelig om at 

det er to utganger fra dette livet, 
frelse eller fortapelse. Like klart 
er det at Gud vil at alle 
mennesker skal bli frelst og 
komme til himmelen. Derfor 
sendte han sin egen sønn Jesus 
til jord, for at vi skulle bli frelst 
ved ham. Dette innebar at Jesus 
måtte ta straffen for våre 
synder, som vår stedfortreder. 
Det gjorde han på korset. Ingen 
har større kjærlighet enn den 
som setter sitt liv til for vår 
skyld. 

I dag kommer Gud til deg med 
sitt frelsestilbud. Han gir deg 

samme oppskrift som 
fangevokteren fikk: Tro på Herren Jesus, så skal du bli 
frelst. Tro er ikke noe du skal gjøre for å bli frelst. Tro 
handler om å høre hva Gud alt har gjort for at du skal 
bli frelst. I en sang sies det slik: ”Du intet kan gjøre til 
frelse, det alt er fullbrakt. Din del er å tro det å takke, 
og Frelseren kaller deg sin.” Så enkelt. Ikke utsett 
denne viktige saken, men ta i mot budskapet om Jesus 
i dag, så blir du frelst. Du vil aldri angre på det. 
Fangevokteren gledet seg med hele sin familie etter at 
han var kommet til tro på Gud. Det er alle Guds barns 
erfaring. 

Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?

Paulus og Silas sitter i fengsel, strengt bevoktet. Alt ser håpløst ut. De to fangene 
synger lovsanger - tenk det! Og så - Gud lar det komme et sterkt jordskjelv - et 
skjelv som fikk evig betydning for fangevokterens liv.

av Egil Svela
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Her kommer en liten oppdatering 
fra det som skjer i VKU.  Tiden går 
fort, og våren nærmer seg allerede. 
Tiden frem til nå har vært fin. Styret 
er motivert, og vi kjenner at vi 
brenner ”For at liv skal bli forandret 
av Jesus.”

Møtene har blant annet inneholdt 
frelsesvisshet, endetiden, at Jesus er 
sannhet, hvis Jesus var på facebook, 
misjon og at Jesus ikke bare er noe 
man tar frem når det passer oss, 
men at han ønsker å være en del av 
hele livet vårt.  Altså mye spennende 
emner og temaer. Håper at det vi 
hører berører oss slik at vi ønsker å 
være Jesus sine etterfølgere. 
Møtedelen er den aller viktigste, 
men for fellesskapet er det også 
viktig med den sosiale biten. Dette 
trenger da ikke være to forskjellige 
ting.  Det beste hadde vært om det 
ville være helt naturlig å snakke 
sammen om det vi har hørt, lest og 

opplevd i lag med Jesus etter møte. 
Da vil kanskje felleskapet oss 
innimellom blitt sterkere? 

Uansett vil vi også prioritere den 
sosiale biten. Etter selve møtet har 
vi en form for aktivitet eller mat. En 
kald vinterkveld i februar var vi 
faktisk ute på skøyter etter et 
ungdomsmøte.  Kakao, skøyter og 
sosialt lag. Utrulig kjekk kveld med 
kjekke folk! Beat for beat har blitt 
en slager i VKU, og derfor har vi 
arrangert dette etter jul også. For 
våren kan vi røpe at det blir mer 
beat for beat, bilrebus og mye annet 
kjekt. 

Det kan nevnes at i 2013 har det 
blitt forandring på Basic. Basic er 
bibelundervisning for ungdom. I 
hovedsak er den rettet mot 
aldersgruppen 13-20 år.  Vi er 
sammen om dette med Skudenes, 
kirken på Åkra og Sevland. Tidligere 

var det alltid en samling på Åkra ca. 
en lørdag i måneden, men nå bytter 
vi på å gå til de vi samarbeider med. 
Vi stiller derfor med bil fra 
bedehuset hver gang det er Basic 
andre steder enn Vea. 

I gjennomsnitt på et ungdomsmøte 
er det ca. femti personer som 
samles lørdagskveld kl. 21.00, men 
Vea er større enn dette og derfor 
brenner vi for å bli enda flere 
ungdommer. Selvfølgelig skal vi ikke 
måle hvor bra møtene er etter hvor 
mange som kommer, det viktigste er 
jo fokuset. Vi ønsker at det er en 
plass ALLE kan føle seg velkomne, 
en plass der det er godt fellesskap, 
en plass der vi blir kjent med Jesus 
og blir forandret av ham. 

Vi gleder oss og ser frem til resten 
av våren. Vær gjerne med å be for 
oss. 
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Glimt fra VKU
av Ingunn Thorsen

Ranveig Størkersen, Roy Arild Sjøen og Øystein Sjøen 
mekke bolle te ungdomsmøte. 



Andaktsopplegg 
for barn og unge?

av Oskar Jone Dalseth
• • •

Hva er det beste vi kan gi barna 
våre? Tenkt tanken noen ganger? 
Da er du ikke alene! La de små barn 
komme til meg sier Jesus. Hvordan 
gjør vi det helt konkret? En måte er 
husandakt med barna, i alle aldre. 
Etter hvert som barna blir større er 
det kjekt å fornye andaktsinnholdet. 
Vil du ha et par tips?:  

1. DEN STORE REISEN

I England er denne boka kåret til 
beste kristne barnebok i 2012! Barn 
og voksne drar på en spennende 
oppdagelsesferd gjennom Bibelen 
SAMMEN. Denne boka kan 
anbefales for barn fra skolealder. 
Opplegget er laget for å skape 
samtale og kunnskap om sentrale 
tekster fra hele bibelhistorien.
100 viktige tekster fra Bibelen (for 
barn, 7-12 år). NB Dette er en bok 
barn kan - og bør - bruke sammen 
med en voksen "reiseleder". 

• Utbrettsider med store, flotte 
illustrasjoner

• Oppmuntrer til samtale	

• Forklarer vanskelige ord	

• Gir ideer til aktiviteter	

• Fin for familier og barnegrupper

Hjemmeside med info og stoff for 
barn og deres "reiseleder" -
www.denstorereisen.net  

Boken finner du hos Bok & Media og 
i Bibelleseringens  nettbutikk eller 
på telefon 22 99 29 69 

Pris: Spiralinnbundet,

 kr 190,-

2. GUDS HEMMELIGE PLAN

Seks barn begynte å bli lei av alltid å 
høre bare de mest kjente 
bibelfortellingene. De spurte om hva 
Bibelen egentlig handlet om. Ikke 
mye illustrasjoner, men barna dras 
inn i historiene fordi tekstene har 
mer innhold og historie enn de 
enklere barnebiblene, som ofte har 
mindre tekst og mer bilder. 

Passer godt for barn fra 5-6 år og 
langt oppover! Snart oppdager vi 
sammen at Bibelen forteller om Guds 
plan som kommer tydeligere og 
tydeligere fram gjennom historien.  
Guds hemmelige plan  er delt opp i 
hundre korte fortellinger som hver 
er en hel fortelling. Her er seksti fra 
Det gamle testamente og førti fra Det 
nye testamente. Bibelfortellingene er 
så enkelt gjenfortalt at barn i alle 
aldre vil fryde seg over dem. De 
yngste vil kose seg ved å bli lest for, 
og de største barna vil like å lese 
selv.

Boka, som kom første gang i 1992, 
foreligger nå i ny utgave. 
Pocketutgave, ca 140,-

Guds hemmelige plan har hundre 
fortellinger fra bibelen, seksti fra gamle 
testamente og førti fra nye 
testamente.

Den store reisen ble kåret til beste 
kristne barnebok i 2012!

Endring i redaksjonen av Betel-Nytt 

Etter mange års trofast innsats i Betel-nytt har John Sverre Rosberg bedt om 
avløsning. John Sverre har vært med fra 1992. Vi i Betel-Nytt takker John 
Sverre for vel utført arbeid. Samtidig er vi glad for å kunne ønske Janne Hereid 
Rasmussen velkommen i redaksjonen av bladet. Janne har i tillegg ansvar for 
lay-out.
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BIBELVERSET:

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, 
den Far som er rik på miskunn, den Gud 
som gir all trøst! Han trøster oss i all vår 
nød, for at vi skal kunne trøste dem som er i 
nød, med den trøst vi selv får av Gud.

2. Kor. 1, 3-4

Alle som går på bedehuset kjenner Leif Jakobsen, eller 
Piano – Leif, som noen kaller han.  Lysluggen med glimt i 
øyet og smilet på lur har hatt sin faste plass på 
pianokrakken i mange år.  

Han overtok etter Asselina Halvorsen for ca. 34 år 
siden.  Selv om du sitter bak ei søyle og ikke kan se han, 
er det lett å høre at det er Leif som spiller.  Han har en 
lekende, lett måte å spille på, som også er lett å synge 
etter. Han er ikke avhengig av noter.  Har han hørt 
tonen, spiller han den.  Og av og til 
spiller han den om han ikke har 
hørt den før heller!  

De gode replikkene sitter løst.  Litt 
av en spilloppmaker er han også.  
Av og til kan det i all 
vennskapelighet gå utover 
predikanten.  Leif har også vært 
leder for forskjellige kor og 
musiklag innen bedehuset.  
Akkurat nå spiller han i Havgap.  
Han er også med i styret for 
bedehuset. 

For 7 år siden solgte Leif huset han 
hadde på Krokhaugen og flyttet til 
nytt hus på Salvøy. Huset ligger helt i 
sjøkanten.  Der bor han sammen med kona, Kari, og 
døtrene Eline 15 år, Benedicte 21 år, og Lidunn 23 år.  
Eldstedatter Anette på 25 er gift og flyttet inn i nytt hus 
høsten 2012.  

Leif har svært travle dager på jobb hos Vassbakk & Stol, 
der han er personalleder. Der har han vært de siste 6 
åra.  Det er en stor bedrift med 460 ansatte som nettopp 
ble kåret til årets bedrift på Haugalandet. 

På fritiden, når Leif skal slappe av, liker han å dra ut i 
båten og prøve fiskelykken.  Han liker også å reise, 
særlig til varmere strøk.  Sommeren 2012, da han fylte 
50 år, tok han med seg familien  på tur til Florida.  Der 

leide han stor bil og fartet rundt og fikk med seg mange 
fine opplevelser. 

Leif vokste opp på Vea sammen med foreldrene Aud og 
Bernt og søsken Rita og Roy. Roy ble påkjørt og døde da 
han var 4 år.  Leif var da 7 år. 

Foreldrene var sterkt engasjert i bedehuset og tok ofte 
barna med seg, og det var naturlig for Leif å finne sin 
plass der.  Han minnes søndagsskolen som en god og 
viktig tid, hvor budskapet om Jesus ble sådd i 

barnesinn. Sannheter som 
Elisabeth Didriksen m.fl. fikk 
fortalt, har ganske sikkert vært 
med og påvirket mange valg.  

I 1985 skjedde det tragiske at 
Bernt, som var mannskap på en 
fraktebåt, ble savnet da båten 
nærmet seg land.  Skipperen 
snudde og gikk tilbake, og etter en 
times tid ble Bernt funnet flytende i 
sjøen.  Han lå med foldede hender.  
Adressen var klar; Bernt hadde 
møtt sin frelser i Himmelen.  Det 
var en stor trøst i sorgen, men 
savnet var likevel stort.  Stor sorg 

var det også da Aud fikk kreft og døde 
så altfor tidlig, 62 år gammel.

Ingen tvil om at Leif trives i lag med familien og på 
arbeid.  Han ser fram til september da Benedicte skal 
gifte seg med Odd Jarle Hovden.  Han storkoser seg med 
barnebarnet Andrine på 2 år, som er datter til Anette. 

Til slutt vil Leif minne om et bibelvers som står i Johs. 
6,40:

«FOR DETTE ER MIN FADERS VILJE AT HVER DEN 

SOM SER SØNNEN OG TROR PÅ HAM, SKAL HA 

EVIG LIV, OG AT JEG SKAL OPPREISE HAM PÅ DEN 
YTTERSTE DAG.»

Leif Jakobsen -  Pianist og spilloppmaker
av Per Størkersen
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