
Det sanne lys
av Janne Hereid Rasmussen

HØSTMØRKET SIGER PÅ OG 
DET MÅ TENNES MER LYS.

Butikkene har et bredt spekter å 
velge i hvis du er på jakt etter nye 
elektriske lyskilder. Mange gleder 
seg ekstra til høsten for da er det 
igjen tid for å  tenne levende lys. 
Lyset skaper en god og varmende 
stemning. 

I Bibelen er det også skrevet mye 
om lys: 

Joh. 1, 5: Lyset skinner i mørket, 
og mørket har ikke overvunnet 
det.

Vi tar det som en selvfølge at 
mørket må vike for lyset. Når sola 
står opp om morgenen er natten 
over. Alt som lever trenger lys for 
å overleve. Lys blir derfor ofte 
forbundet med det gode.

En gang var det blitt så mørkt i 
verden at Gud ble nødt til å gripe 
inn. Han sendte sin eneste sønn til 
jorden for at han skulle bli hele 
verdens lys.

Joh. 1, 9: Det sanne lys, som 
lyser for hvert menneske, kom 
nå til verden. 

Jesus kom til verden som et 
menneske, akkurat som deg og 
meg. Han levde et liv helt etter 
Guds plan. Han gjorde mye godt 
for andre mens han levde og som 
30 åring ble Jesus brutalt hengt 
på et kors. Det var del av planen.

Rom. 5, 7 - 8: Selv for et 
rettskaffent menneske vil vel 
neppe noen gå i døden. Eller 
kanskje ville noen gjøre det for 
en som er god. Men Gud viser 
sin kjærlighet til oss ved at 
Kristus døde for oss mens vi 
ennå var syndere.

Da Jesus døde overvant han 
mørket som var i verden. Derfor 
er Jesus det SANNE lys som lyser 
for verden og hvert menneske.

Det er opp til deg å tro om Jesus  
er ditt sanne lys. Lar du Jesus 

komme inn i livet ditt får du et 
«lys inni deg som lyser» som barna 
synger.

Når et lys blir tent kan det dukke 
opp ting som har vært skjult i 
mørket. Kommer Jesus inn i livet 
ditt vil du erfare at det forandrer 
deg. 

Ef. 5, 8 - 9: En gang var dere selv 
mørke, men nå – i Herren – er 
dere lys. Lev da som lysets barn!  
Lysets frukt er all godhet, 
rettferd og sannhet. 

Du kan oppleve å se mennesker 
med nye øyne - kanskje Jesu 
øyne? Jesus hadde alltid tid for og 
medfølelse med den som kom til 
han, han brydde seg om den 
enkelte. Du kan også få et nytt lys 
over hva du gjør med livet ditt, 
hva du bruker tiden og 
ressursene dine på. 

Tenk på det når du tenner lysene 
dine i høst. Jesus vil gjerne være 
lyset i deg som skinner. Som lyser 
for deg og de du omgås. Som lyser 
opp hverdagen din, ja hele livet 
ditt.

Joh. 12, 46: Som lys er jeg 
kommet til verden, for at ingen 
som tror på meg, skal bli i 
mørket.

NAT RODGERS Bedehuset og Ljosheim 
arrangerer fellesmøter i september, les mer 
på side 4

Fellesmøter 20. - 23. sept 
Taler: Nat Rodgers

Torsdag 19.30: 	 Ljosheim, sang Sevlandsjentene 

Fredag 19.30: 	 Betel, sang Sevlandsgutane

Lørdag 11.00:  Betel, bibeltime

Lørdag 21.00:     Ungdomssamling

Søndag 11.00:  Betel, møte

Søndag 19.00:  Ljosheim, sang av Havgap

SOMMERFEST PÅ SØRBØ Søndag 19. 
august ble det for 3. året på rad arrangert 
sommerfest - Les mer og se bilder på side 7.

PORTRETT AV EN HANDELSMANN 
OG EVANGELIST: På siste side kan du lese 
intervju med Josef Malvin Nilsen. 

  UTGAVE 2/2012, ÅRGANG 23

 NYHETSBLAD FRA BEDEHUSET BETEL - BETELVEA.NO

BETEL-NYTT
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Harald Thorsen - et nytt liv
På beste vestkant av Veabygda, på Salvøy, bor Harald sammen 
med sin kjære Karin. 

Født på Salvøy i 1946, men da mora døde i barsel bodde han en 
periode hos Helena Heimdal. Han minnes at hun tidlig lærte ham 
å be Fader vår, før han fem år gammel flyttet hjem til far. Faren 
var også en kristen og hadde andakt hjemme. 

Også gjennom søndagskolen på Klippen ble Guds ord sådd inn i 
barnesinnet. Men for Harald trengte såkornet tid før det modnet 
og han fikk ta i mot Jesus. Første skoleåret ble han sammen med 
de andre skolebarna fra Salvøy ført over i båt til fastlandet, før 
brua stod ferdig i 1955. I den tiden gikk de annen hver dag på 
skolen. 

Etter framhaldskole, 15 år gammel, bar det rett ut i fiske. Først på 
skøyta til faren og broren, seinere 
med egne båter, Meodd og 
Harøybuen, i sameie med 3 
andre. Et liv på sjøen kan 
medføre farer, forteller Harald. I 
1979 var de på vei til Danmark. 
Harald oppholdt seg på dekk da 
båten fikk en skikkelig 
overhaling i den urolige sjøen, og 
Harald var i ferd med å bli kastet 
over bord. En livstruende 
situasjon. Da kjente han en 
overnaturlig neve som tok ham i 
nakken og holdt ham om bord. 
Han skalv etterpå, minnes han. I 
ettertid ser han at det var Gud som 
grep inn. 

Etter 24 år som fisker gikk han i 
1985 over i annen fart og førte båt 
med laksefor langs kysten, fra Rørvik til Flekkefjord, fram til 
2006. Da ønsket han å ta det litt roligere og trålte reker i 3 år i 
påvente sjømannspensjon. Et langt liv på sjøen syntes å gå mot 
avslutning, men Gud hadde andre planer for Harald, noe helt 
utenkt. Guds kall lå latent. 

Karin hadde alt vært kristen i mange år etter at hun kom med i 
vekkelsen med Leif og Jarl i 1978/79. I alle årene etter ba hun 
trofast for Harald, og nå skulle hun få bønnesvar. Og slik skulle 
det gå til: Harald’s nærmeste nabo, Reidar Kvilhaug, har i mange 
år vært en ivrig kontakt og medarbeider i Indre Sjømannsmisjon. 
Særlig har driften av Betel-skipet Elieser vært en viktig oppgave 
for ham. Sommeren 2009 var Reidar i skikkelig beit for en som 
kunne føre båten en ukes tid. Reidar tok mot til seg og spurte om 
Harald kunne tenke seg dette. Harald har i alle år vært positivt 
innstilt til kristendom, men på dette tidspunkt ingen kristen. 
Likevel hadde han ingen problemer med å svare ja. Men det som 
var tiltenkt en uke om bord, er nå blitt 3 år og fortsatt full 
engasjement. 

Ikke før var han kommet om bord før han merket en dragning 
mot Gud og alt etter noen få dager tok han i mot Jesus. Det ble et 
helt nytt liv, både for ham og familien. Harald er en stødig, sindig 
og rolig kar, helst beskjeden av natur. Han hadde aldri trodd at 
han kunne stå fram i møtesammenheng. 

Men som mannskap på Elieser er han blitt trukket med både til å 
være med å synge, lede møter og avlegge vitnesbyrd. Han 
opplever ikke dette som en byrde, men som en velsignelse. Livet 
med Jesus har gitt livet en ny dimensjon, en ny mening. Nå gleder 
han seg over å få være med. Og Elieser har fått en solid skipper 
som brenner for å nå andre med evangeliet som frelste ham. Om 
bord er de en sammensveist gjeng, åndelig og sosialt. De deler på 
alle oppgavene på Elieser’s reiser langs vår vidstrakte kyst. Her 
har han arbeidsfelleskap med en annen Veabu, Ditlef Møller. 
Ditlef fikk også ta i mot Jesus for få år siden og Harald og Ditlef 
har endatil sunget sammen om bord. 

Harald forteller begeistret om frukter av virksomheten med 
Elieser og bønnhørelser. En møtekveld lå de på Selje. Neste dag 
skulle de gå rundt Stadt til Fosnavåg. Det blåste kuling. Om 

kvelden fikk de beskjed om at en 
annen båt kom inn og Elieser måtte 
vike plass. Stadthavet i kuling for 
en mindre båt er ikke bare. Det ble 
bønner til Ham som kan stille 
stormer. Og så skjedde. Plutselig 
stilnet vinden og havet lå stille. 
Trygt kunne de legge til i 
Fosnavåg kl 02 om natten. Både 
før og etter blåste det kuling. 

Men størst av alt er å møte de som 
kommer til møtene om bord og 
oppleve at noen får ta i mot Jesus, 
forteller Harald. Vinteren/ våren 
2010 lå båten på slipp for en 
større overhaling og skifte motor. 
Det ble et langt avbrekk da 
mesteparten av arbeidet var på 
dugnad. Da båten endelig var klar 

for å gjenoppta virksomheten, røk 
giret og måtte spesialbestilles fra Danmark med lang leveringstid. 
De ble liggende på Fosnavåg. Da fikk de oppleve noe merkelig. 
Det som de anså som et kjedelig avbrekk, vendte Gud til 
velsignelse. Båten ble fast møteplass i flere måneder med svært 
god oppslutning, med fornyelse i kristenlivet for mange og noen 
nye som kom med. Det ble i denne tiden avholdt hele 70 møter 
med gj.snittlig 47 på møtene. En uendelig rik tid, både for plassen 
og mannskapet. 

I vinter fikk tre nye begynne på himmelveien på Skjervøy. Harald 
har mye å fortelle fra livet om bord og det givende arbeidet de 
står i. I Trøndelag fulgte et NRK team dem med innslag som ble 
vist på NRK, i programmet Norge i dag. I dag er Harald bare et 
stort smil. Kallet fra unge år har hele tiden fulgt ham, nå er han 
glad for endelig å ha tatt i mot Jesus og at han få være med i Guds 
rikes arbeid. ”Det er makt i de foldede hender” siterer Harald. 
”Dette er livet med stor L”. Han avslutter samtalen med et 
bibelvers som han er så glad i, Johs. 3,16: 
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Av Egil Svela

For så har Gud elsket verden at han gav sin 
Sønn, den enbårne, for at hver den som tror 
på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.



Derfor elsket hun meget

En av mine ”favoritt-tekster” i NT står i Lukas 7, 36-50. Persongalleriet i 
dette avsnittet er følgende: Fariseeren Simon, en synderinne, Jesus, noen 
gjester. 

Simon hadde invitert til måltid, og 
Jesus pluss andre gjester hadde 
kommet og tatt plass ved bordet. 
Som kjent lå man til bords den 
gang. Man støttet seg på venstre 
albu, og kroppen lå ut fra bordet. 
Det at Simon hadde invitert Jesus 
var noe folk i byen fikk vite, og det 
var antakelig samtaleemne. En 
synderinne (prostituert?) hadde 
også hørt ryktet, og plutselig – 
ubedt – dukket hun opp i Simons 
hus med en salvekrukke med seg. 
Stemningen i rommet forandret 
seg helt sikkert da hun stilte seg 
opp ved Jesu føtter og gråt. Jeg 
tipper på at det var ganske stille 
rundt bordet. Ikke nok med at 
tårene falt på Jesu føtter. Hun er 
frimodig nok til å bøye seg ned og 
tørke føttene hans med håret sitt! 
Hun går enda lenger : Nå kysser 
hun føttene hans gjentatte ganger 
og salver dem!

Dette blir aldeles for mye for 
Simon. Han er sikkert både flau og 
forvirret. Han sier til seg selv: Var 
denne mannen en profet, da visste 
han hvem og hva slags kvinne det 
er som rører ved ham, at hun er en 
syndig kvinne.

Det kan vel tenkes at om en 
”bedehusmann” var i Simons sko, 
kunne reaksjonen blitt tilsvarende. 
En prostituert dukker ubedt opp i 
et ”finere” selskap og tar seg til 
rette med en av gjestene. ……

Men her i Lukas 7 får vi virkelig se 
et eksempel på det Jesus sa da han 
var hjemme hos Sakkeus (Luk.
19) : Menneskesønnen er kommet 
for å søke og frelse det som var 
fortapt. 

Han sa det samme også hjemme 
hos Matteus den gang skriftlærde 
og fariseere anklaget ham for å ete 
og drikke i lag med tollere og 
syndere : Det er ikke de friske som 
trenger til lege, men de som har 
det vondt. Jeg er ikke kommet for 
å kalle rettferdige, men syndere til 
omvendelse.

Tilbake til Simon. Jesus sier til 
ham: Simon, jeg har noe å si deg. 
Så forteller Jesus om 
pengeutlåneren som hadde to 
skyldnere; en skyldte 500 denarer 
og den andre 50. Ingen kunne 
gjøre opp for seg, og begge fikk 
strøket gjelden. Simon får så det 
enkle spørsmålet: Hvem av dem 

vil elske pengeutlåneren mest?  Simon 
svarte: Jeg antar, den som han ettergav 
mest. Jesus bekrefter svaret.

Så kommer Jesus med ”fasiten” : 
Hennes mange synder er henne forlatt, 
derfor elsker hun meget. Men den som 
lite er tilgitt, elsker lite.  

Til kvinnen sier nå Jesus det hun aller 
mest trengte å høre: Dine synder er deg 
forlatt.

Som vanlig ble det reaksjoner rundt 
bordet på Jesu utsagn om syndenes 
forlatelse : Hvem er denne, som endog 
tilgir synder?

Jesus fortsetter å snakke til kvinnen: 
Din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Gå 
bort i ”shalom”. Shalom betyr mer enn 
fred. Det betyr som adjektiv sunn og 
frisk, trygg, sikker, det å nyte fred. Som 
substantiv betyr det helse, velferd, 
framgang, fred. 

Et menneske som er knust og nedbrutt 
av sine egne synder kommer til Jesus 
med alt vondt, og går derfra 
gjenopprettet, hel, med fred i hjertet. 
Dette er det de gamle kalte ”det salige 
bytte”.

Per Sverre
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Navnet Jesus blekner aldri,
tæres ei av tidens tann.

Navnet Jesus, det er evig,
ingen det utslette kan.

Det har bud til unge, gamle,
skyter stadig friske skudd.
Det har evnen til å samle

alle sjeler inn til Gud.

Navnet Jesus må jeg elske,
det har satt min sjel i brann.

Ved det navnet fant jeg freslse,
intet annet frelse kan.

Jesu navn! Hvor skjønt det klinger,
la det runge over jord!

Intet annet verden bringer
håp og trøst som dette ord.
For det navn må hatet vike,
for det navn må ondskap fly.

Ved det navn skal rettferds rike
skyte friske skudd på ny.

Midt i nattens mørke blinker
som et fyrlys Jesu navn,

og hver hjelpløs seiler vinker
inn i frelsens trygge havn.

Og når solen mer ei skinner,
Jesu navn, det lyser enn.

Da den frelste skare synger
høyt dets pris i himmelen!

Navnet Jesus må jeg elske,
det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse,

intet annet frelse kan.
Navnet Jesus må jeg elske,

det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse,

intet annet frelse kan.N
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Kort resyme om gjennomførte og planlagte aktiviteter ved formann 
Jan Rosberg:

• Det har vært bra med folk i alle aldre på møtene i sommer. Det 
har vært veldig fine samlinger. Fint å kunne samles om Guds ord 
også om sommeren. 

• Sommerfesten på Sørbø var også veldig bra. Mye folk. Fin andakt 
av Oddrun. Fin sang av Lars Bårdsen og Harald Sævik. Folk koste 
seg med god grillmat og leker for barna. (Du kan lese mer om 
sommerfesten på side 7).

• Når det gjelder korvirksomheten i bedehuset så er det vel 
usikkert med musikklaget. Gledesbudet er avsluttet, men det 
jobbes med et nytt kor. Elisabeth Eriksson har blitt leder for 
ungdomsmusikken. Hun er ung, og trenger all den støtte og 
forbønn hun kan få fra forsamlingen. Vi trenger unge som kan 
være med å synge om Jesus. 

• Bedehusstyret har opprettet en gruppe som skal utarbeide 
retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser. 

• Det blir fellesmøter med Ljosheim 20.-23. september. Nat Rodgers 
blir med som taler. (Se plakat/annonse).

• Brukersamling er lagt til 24. september. Alle kontakter for lag og 
organisasjoner blir spesielt invitert, men alle er velkomne. Her 
legger vi opp møteplanen for 2013 og samtaler åpent om saker 
som har med bedehuset å gjøre. 

Bedehusinformasjon
En ny høst

Når dette leses er de fleste aktiviteter 
på bedehuset i gang igjen for fullt. 
Søndagsskole, barneforening, guttelag og 
yngres. Lenger ute i bladet kan du lese 
om ungdomsforeningens planlagte 
arrangement. Dessuten møteplan for 
høstsemesteret. 

”Hør, så skal deres sjel leve”, sier 
profeten Jesaias. Vi er heldige som får bo 
i ei bygd der Guds ord så rikelig er blitt 
forkynt gjennom mange år. Dette tror vi 
har medvirket til gode oppvekstvilkår i 
bygda. Den beste såtid er barne- og 
ungdomsår, men uansett alder trenger vi 
å høre Ordet fra Gud. Vi gleder oss over 
et rikt barne- og ungdomsarbeid på 
bedehuset. Takk til deg far og mor som 
ser verdien av at dine kjære får bli kjent 
med Jesus og som sender barna dine til 
bedehuset. I tillegg får de være med på 
meningsfylte aktiviteter og gjøremål, som 
ledd i det forebyggende arbeidet. 

Men det er ikke bare barna og de unge 
som trenger dette. Vi voksne trenger å 
høre Guds ord i like stor grad. For ” 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”, sier Bibelen (Apg 
4:12). Gjennom Jesus har Gud brakt oss 
frelse og evig liv. Tenk over det! Gud vil 
ikke at noen skal gå fortapt, men ha evig 
liv. Gud vil, men vil du? Dette er livets 
store spørsmål som vi må ta stilling til 
mens vi lever. Når døden kommer, blir 
det for sent. ”Men i dag er nådens tid, i 
dag er Gud å finne.” 

Salig, heldig, er du som har tatt mot Guds 
frelsesgave, den gjelder for alle som tar i 
mot. I samlivet med Gud trenger sjelen 
vår åndelig mat, dvs. Guds ord. Vi trenger 
det igjen og igjen, ellers står vi i fare for å 
sovne og komme bort fra Gud. Enten du 
er gammel eller ny på bedehuset, eller 
kanskje ikke har vært der før: Du er 
hjertelig velkommen på bedehuset! Her 
finner du oversikter over 
kontaktpersoner og planlagte møter.
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Fellesmøter 20. - 23. sept 

Taler: Nat Rodgers

Torsdag 19.30: 	 Ljosheim, sang Sevlandsjentene 

Fredag 19.30: 	 Betel, sang Sevlandsgutane

Lørdag 11.00:  Betel, bibeltime

Lørdag 21.00:     Ungdomssamling

Søndag 11.00:  Betel, møte

Søndag 19.00:  Ljosheim, sang av Havgap



Fra møteplanen:SEPTEMBER
20. - 23:  Fellesmøter med Ljosheim
24:         Brukersamling
26:         Bedehusforening
29:         Bedehusbasar
30:         Brødsbrytelse

OKTOBER
2:           Betel Bibel og Israelforening
3. - 7.      KMM Knut Pedersen
10:         Bibelundervisning
12. - 14:  NLM
18. - 21:  Samemisjonen
24:         Bønn- og vitnemøte
27:         Jesus elsker deg
28:         Brødsbrytelse
31:!        Bedehusforening

NOVEMBER
2. - 4:      NLM Messe
6:    ! Betel Bibel- og Israelforening
7:! ! Barnevakten
8. - 11:! VKU
14:!! Bibelundervisning
18:  ! Storsamling med søndagsskolen
21:  ! Årsmøte for bedehuset
25:  ! Brødsbrytelse 
28:  ! Bedehusforening

DESEMBER
2.:! ! Gideon
4:    ! Betel Bibel- og Israelforening
5:! ! Bibelundervisning
9:! ! Tibetmisjon / Barnas sternedryss
12:!! Bønn- og vitnemøte
15:!! Førjulsfest NLM
16:!! Julekonsert

LITT AV HVERT:

Graut lørdager fra 12 - 14. Unge Voksne siste fredag i 

måneden og storsamlinger siste søndag i måneden.

BEDEHUSBASAR:

Lørdag 29. september kl. 17 er årets bedehusbasar. 

Barnerøster synger, andakt og salg av saltmat og søtmat. 

Åresalg og trekning på bok.

JESUS ELSKER DEG:

NLM evangeliseringsteam kommer på besøk med bussen sin 

den 27. oktober. Opplegg fra kl. 18 og utover.

BARNEVAKTEN:

7. november får vi besøk av Barnevakten. Dette er en 

organisasjon som gir råd om barn og medier, så vi 

oppfordrer foreldre med barn i aktuell alder om å sette av 

denne kvelden.

BARNAS STJERNEDRYSS:
Barnerøsters egen julekonsert.
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Oversikt over foreninger og lag for barn/unge i bedehuset:

Lag/Forening/Kor! Dag! ! Kl.! Alder! ! Leder/Kontaktperson

Søndagsskolen! ! Søndag! ! 11.00! Fra 3 år! ! Roald Alsaker!

Barnerøster! ! Tirsdag (oddetall)! 17.00! Fra 4 år! ! Synnøve Fredly

Sunshine! ! ! Mandag (2.hver)! 16.30! Fra 5. klasse! Anette J. Sjøen

Ungdomsmusikken! ! Torsdag! ! 19.30! Fra 8. klasse! Elisabeth Eriksson

Ungdomsforeningen! ! Lørdag! ! 20.00! Fra 8. klasse! Leif Johnny Thorsen

Kornbåndet Barneforening! Mandag (partall)! 18.00! Fra 4 år! ! Torunn R. Jakobsen

Utsyn Guttelag! ! Mandag! ! 18.00! Fra 3. klasse! Oskar Jone Dalseth

Yngres! ! ! Søndag! ! 19.00! Fra 5. klasse! Einar Rasmussen



I sommer har det vært lite 
aktivitet, men vi hadde et 
høydepunkt da vi fikk 
besøk av et kor fra Ålesund 
på et søndagsmøte. Etter 
møte var det grilling og 
sosialt utenfor, der både 
gamle og unge møtte.

Så var høsten her og vi har 
startet med Kick-off helg.  
Den helga talte Heidrun 
Nes om tema «The Great 
Awakening»  som var 

spennende og utfordrerne. 
På fredagen hadde vi 
ungdomstreff med vafler og 
beat for beat etterpå, på 
lørdagen var det klart for 
ungdomsmøte hvor Erik 
Stensland sang, etterpå 
hadde vi tacosuppe og det 
var mange som stoppet 
igjen etter møtene.

I høst har vi planlagt tur til 
Ryfylke, fellesmøter med 
Ljosheim, Basic, 
ungdomstreff og 

lørdagsmøter. Så det er 
mye å se frem til i høst.

Info og bilder om det som 
skjer i VKU er å finne på: 

www.facebook.com/vkubetel 

Vi ønsker alle velkommen 
til våre møter i høst, 
spesielt de aller yngste.

VKU- for at liv 
skal bli forandret 
av Jesus.
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Glimt fra VKU
av Leif Johnny Thorsen

15. sep: !Samling

29. sep:! Samling

6. okt:! Samling

13. okt:! Samling

20. okt: !Samling

27. okt:! Jesus elsker deg

8. - 11. nov:   Møteuke

24. nov:!Samling

1. des:    Årsfest

8. des:    Samling

Dette skjer i VKU i høst:

http://www.facebook.com/vkubetel
http://www.facebook.com/vkubetel


Sommerfest på 
Sørbø

av Oskar Jone Dalseth
• • •

Det var en stor og sammensatt 
forsamling som ruslet inn på 
Sørbø 19. august. Den nå etter 
hvert tradisjonelle 
sommerfesten samlet drøyt 200 
små og store til varierte timer 
denne ettermiddagen. Første del 
av sommerfesten samlet små og 
store seg på plenen rundt 
scenen. Oddrun Vea hadde først 
en andakt om takknemlighet. Vi 
fikk høre Bibelfortellingen om de 
ti spedalske og om den ene som 
kom tilbake og takket. Hun trakk 
linjer til sin egen barndom, der 
hun også lærte å takke. 
Møteleder Trond Brattgjerd ledet 
et ”der og da” barnekor gjennom 
en sangopptreden fra scenen, før 
Lars Bårdsen og Harald Sævik 
framførte et par av Åge 
Samuelsens gamle sanger som en 
avslutning på møtedelen.

Rundt om på Sørbø var det etter 
hvert et mangfoldig 
aktivitetstilbud for alle aldre. 
Fotball, matspising, luftgevær, 
hoppetau, kaffedrikking, 
fallskjerm og oppdagelsesturer 
rund om på tomta for liten og 
stor. 

Det er gledelig å se alle de som 
møter opp på sommerfesten, og 
det er til stor glede for de som 
har stått på for å få alt det 
praktiske på plass, både i forkant 
og underveis i arrangementet. 
En stor takk til alle som nok en 
gang gjorde det mulig å 
gjennomføre årets sommerfest!

BILDER

z

Flere bilder...
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MEN DEN SOM FØLGER 
SANNHETEN, KOMMER TIL 
LYSET, SÅ DET SKAL BLI KLART 
AT HANS GJERNINGER ER I 
GUD.

av Per Størkersen
• • •

Josef ble født i 1936. Foreldrene var 
Ingeborg og Johan Nilsen. Johan drev 
egen bedrift. I Norske Næringsliv fra 
1950 står det slik: Johan Nilsen. Tlf.69. 
Kolonial og fetevarer,fiskeri og fraktfart 
med egne fartøy. Da Josef var liten, lå 
butikken i «Ginebrekkå» En god del av 
omsetningen var kjøttvarer. Slakting ble 
gjort på stedet, nærmere bestemt i 
tunet bak butikken. Han var ikke gamle 
karen da krigen brøt ut. Første gang 
han så tyskerne med sine store hester, 
ble han så redd at han sprang og 
gjemte seg i nabohuset hos Kristen 
Vedø, bak en vaskeservant på loftet. Da 
Josef var 12 år, flyttet familien til 
Koløyholmen på Stord. Johan overtok 
en kolonial og skipshandel der. Det ble 
likevel for ensomt for mor Ingeborg 
som lengtet heim til større 
bygdeforhold. Etter en tid ble 
forretningen solgt, og familien flyttet 
tilbake til Vea. Ingen tvil om at også 
Josef hadde forretningsblod i årene. 21 
år gammel ble han bestyrer på 
Samvirkelaget på Stord.

Der trivdes han godt, men det største 
som hendte var likevel at han traff 
Dagmar som da var 19 år. Det ble 
ganske snart giftermål, og etterhvert en 

barneflokk på 4, som nå er blitt 12 
barnebarn og ett oldebarn. I 1962 
flyttet de til Vea og startet 
kolonialbutikk, bakeri ble det fire år 
seinere. Egnede lokaler hadde de ikke, 
så det ble til at de brukte kjøkkenet i 
boligen. Og der installerte de en godt 
brukt smultringmaskin. Helsevesenet 
var ikke særlig begeistret for ideen. 
Men da de kom på uanmeldt 
inspeksjon, fant de ut at hygienen var i 
orden, og midlertidig godkjenning ble 
gitt. Driften økte i omfang, og 
kjøkkenet ble for lite. Bedriften flyttet 
til gamle rekefabrikken ved siden av 
Nilsens Skipshandel. På det meste var 
det 20 personer i arbeid !

Sitt åndelige hjem har Josef i dag på 
Klippen på Vea. Men bedehuset har 
betydd uendelig mye for han, og gjør 
det fortsatt. Josef har vokst opp i en 
kristen heim hvor Guds ord hadde en 
sentral plass. Men det åndelige 
gjennombrudd og frelsesvisshet fikk 
han da han var 19 år, i en vekkelse på 
bedehuset med John Olav Larsen. 
Høsten 1962 var det igjen vekkelse på 
bedehuset. Denne gang med Magnus 
Solberg og Elias Kvalvik. Da det var 
ikke noe musikklag på bedehuset på 
den tiden, ble Dagmar og Josef stående 
som sangere under hele vekkelsen. Det 
ble en utviklende og rik tid for det 
unge paret. På oppfordring fra styret i 
bedehuset sa Dagmar ja til å starte 
musikklag. Det ble opptakten til 
musikklaget Betel, som har vært til stor 
glede og velsignelse for mange, både på 
bedehuset og i distriktet ellers. 

Det samme kan sies om Dagmar og 
Josef. Utallige møter og tilstelninger har 
de deltatt på, både med tale og sang. 

Plate- og kasettinnspillinger har det 
også blitt. I 1972 kom den første plata. 
Det var en LP, og på coveret var det 
bilde av det unge paret med Salvøy og 
broa i bakgrunnen. Siden ble det 2 
kassetter til. Josef har aldri vært redd 
for ta på seg oppgaver. I 1980 tok han 
på seg å være leder for Blå Kors på 
Haugalandet, og i 1990 ble det Gideon. 
Der er han fortsatt aktiv og brennende 
for saken.

Ingen som ser på Josef vil tro at han er 
76 år. Han er en spenstig fyr, som til og 
med har fått beholde hår og sin mørke 
hårfarge. Han er fortsatt krumtappen i 
firmaet Hedersplassens Produkter. På 
messer, markeder og utstillinger finner 
vi Josef med smultringvogna si, og 
varene går unna. Han har flere vogner, 
og en av dem har en spesiell historie. 
Vogna var plassert ved Madlasenteret, 
men en dag var den sporløst borte. Så 
fikk han beskjed fra vakthavende på 
danskeferja på vei til Danmark at de 
hadde observert en flytende vogn med 
logoen til Hedersplassens Produkter. 
Redningsskjøyta ble sendt ut til 
assistanse, og vogna ble slept inn til kai 
i Egersund. Der gikk den til bunns bare 
noen meter fra kaien. Vogna ble hevet, 
og en glad eier kunne slepe den heim 
til Vea. Den hadde ikke tatt skade av 
turen, og er fortsatt i bruk! 

Virksomheten er en typisk 
familiebedrift, og Josef er svært fornøyd 
med samarbeidet og fellesskapet de har 
der. Han er også takknemlig for god 
kontakt med de forskjellige menigheter 
i bygda, og med bygdefolket ellers. Vi vil 
ønske Dagmar og Josef lykke til videre 
med bedriften og med alt godt arbeid 
for Guds rikes sak !

Josef Malvin Nilsen – Handelsmann og evangelist
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