
ADVENT
av Liv Kristine Rosberg

I adventstiden venter vi på 
at julen skal komme. Vi 
forbereder julen og gleder 
oss over å kjøpe julegaver, 
julekort og julemat til vår 
familie og våre venner. 
Dette er vel og bra. Det 
står slik i en gammel 
julesalme;

Gud sin egen sønn oss gav, 

nu ved juletide. 

Derfor går et lovsanghav over 

verden vide 

Derfor fra det høye kor lyder 

det her nede; 

Give er din sak på jord,

Gi og gi med glede.

Gud elsker en glad giver. Vi 
gjør vel i å tenke på dem 
som har det vanskelig i 
disse tider. Vi kan nesten 
ikke forestille oss hvordan 
det er å ikke ha nok mat og 
drikke for dagen, ikke ha 

varme klær i vinterkulden, 
ikke ha tette hus å bo i. 

Vi som bor i Norge er 
priviligerte. Vi har alle 
materielle goder vi kan 

ønske oss. Men hvordan er 
det med vår sjel? Har Gud 
fått tilfredstille den? Jesus 
sier i Jesaia 55. 1-3:

«Hør alle dere som tørster, 

kom til vannene! Den som 

ikke har penger, kom, kjøp og 

et! Ja, kom og kjøp uten penger 

og uten betaling, vin og melk! 

Hvorfor veier dere opp penger 

for det som ikke er brød, og 

bruker deres lønn på det som 

ikke kan mette? 

Hør! Hør på meg, da skal dere 

få ete det gode. Deres sjel skal 

få glede seg med fete retter. 

Bøy øret hit, og kom til meg. 

Hør, så skal deres sjel leve. Jeg 

skal slutte en evig pakt med 

dere, Davids rike miskunn, 

den trofaste.» 

Når vi følger denne 
anvisningen som Gud her 
gir oss, kan vi gå julen 
trygt i møte. Da har vi 
gleden i hjertet og har 
virkelig grunn til å synge:

Glade Jul

ODD ARILD SÆVIK har skrevet denne 
utgaves andakt som du finner på side 5. Han 
stiller spørsmålet: «Gud - nær eller fjern?»

ÅRSFEST VKU 1. DESEMBER. Les om 
Ungdomsforeningens årsfest på side 6. 
Nærmere 80 festkledte ungdommer var 
samlet. 

ÅRETS MISJONSMESSE: Astrid 
Sørensen og Gunhild Koch har det kjekt 
rundt graut- og fiskesuppegrytene. Les om 
misjonsmessa på side 2.

  UTGAVE 3/2012, ÅRGANG 23

 NYHETSBLAD FRA BEDEHUSET BETEL - BETELVEA.NO

BETEL-NYTT

1



Fra årets 
misjonsmesse

av Egil Svela
• • •

Misjonsmesse eller julemesse er fast 
innslag hvert år i november på 
bedehuset. De seinere år har det 
vekslet mellom Normisjon og 
Misjonssambandet som arrangør. I 
år var det Misjonssambandet sin 
tur og ble avviklet 2.-3.november. 
Her går kvinneforeningene fra 
Langåker, Åkra og Vea sammen. En 
egen messekomite står for 
planlegging og gjennomføring, med 
bistand fra alle foreningene. Mye 
forarbeid ligger til grunn før dørene 
kan åpnes, så også i år. Med stor iver 
og innsats legges ned en 
kjempeinnsats for å skaffe midler til 
misjonen. Mange fant veien allerede 
ved oppstart da dørene ble åpnet 
fredag kveld, med kafe og stort salg 
av håndverksvarer, 
pyntegjenstander, bakverk og 
søtsaker til røkelaks/makrell. 

Første samling fredag kveld med 
sang- og musikkmøte. Her deltok 
Voice of Joy med flott sang. En 
fullsatt sal fikk lytte til det gode 
budskap i ord og toner. Midt under 
møtet gikk strømmen i hele 
distriktet som følge av lynnedslag i 
en trafokiosk på Håvik. Så var det 
fram med alle levende lys som gav en 
stemningsfull atmosfære. Honnør til 
Voice of Joy som ufortrødent 
framførte sitt repertoar selv etterat 

strømmen gikk. Heldigvis kom den 
igjen i slutten av møtet og 
muliggjorde servering i kafeen 
etterpå. 

Lørdag var foreningsdamene med 
Gunnhild Koch i spissen tidlig i gang 
igjen. Herlig duft av nybakst møtte 
de frammøtte da dørene på ny ble 
åpnet. Mange nyttet anledningen til 
å kjøpe med seg ferskt bakverk. I 
tillegg røk alle de forskjellige 
julekakene ut som 
foreningsmedlemmene hadde bakt 
på forhånd. Utover formiddagen 
strømmet folk til i alle aldre og 
drøsen gikk livlig rundt bordene i 
kafeen. Møtesamlinger kl 12 og 
barnemøte kl 14 der barnekoret 
deltok og Kjell Håland. Mellom disse 
samlingene ble det servert årets 
beste fiskesuppe, grøt, pølser, 
smørbrød og kaker – alt tilberedt av 
de ivrige damene. 

Fast innslag i disse messene er 
loddsalg og trekninger. Åresalg er 
populært med trekninger på alle 
samlingene, mens hovedtrekning på 
bøkene skjer på avslutningsfesten 
lørdag kveld. På festen talte Leon 
Dyngeland som nettopp kom hjem 
fra ferieopphold i Tanzania og 
Kenya. Han kunne bringe fersk 
informasjon i ord og bilder fra besøk 
hos våre utsendinger, fam. Kjersti og 
Lars Stensland og Gerd-Kari og 
Øyvind Sund. Nye Røster fra Åkra 
deltok med frisk og god sang. Årets 
messe ble igjen vellykket, med god 
oppslutning, gode samlinger og et 
flott resultatet, bto ca 220.000, nto 
ca 210.000 kr. Et kjemperesultat 
som foreningene i høyeste grad kan 
være fornøyd med – og takk til alle 
som møtte fram. Velkommen igjen 
neste år – da er det Normisjon sin 
tur :-)

Bildeglimt fra julemessa
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Årsmøte

Bedehuset gjennomførte sitt årsmøte 21.november, av praktiske grunner 
litt tidligere enn vanlig. Frammøte var godt også i år, snaut 50 i tallet. De 
seinere år har det skjedd en avgjort positiv dreining med lavere 
gjennomsnittsalder. I år savnet vi faktisk den eldre garde over 65 år. Ny 
teknologi muliggjør framlegg av saksliste på nettet slik at alle kan gjøre seg 
kjent med sakene på forhånd. Årsmøte var preget av optimisme, saklige og 
engasjerte innlegg, der felles målsetting er å fremme Guds rikes sak 
gjennom arbeidet på bedehuset.

Etter at bedehusformann Jan Rosberg hadde ønsket velkommen hadde Egil 
Svela andakt. Han stanset ved bibelens mest kjente vers, Johannes 3,16, 
som med rette blir kalt ”den lille Bibel”. Her møter vi kjernen i Bibelens 
frelsesbudskap. ”For så har Gud elsket verden –”. På hvilken måte har Gud 
vist sin kjærlighet? Jo, ved ”at han gav sin Sønn”. Dette innebar kors og 
lidelse, Jesus tok straffen for våre synder, ja for alle. Dette er 
kristendommens sentrale budskap som alltid må få være i sentrum.

Regnskap

Kasserer Janne Rasmussen framla ryddige regnskapsoversikter og 
orienterte om større utlegg og inntekter. Både inntekts- og utgiftssiden 
viser betydelig mindre størrelser enn fjoråret. 2011 var et spesielt år pga 
100 års jubileet og av den grunn ikke direkte sammenlignbart. Sum 
inntekter 457.000 mens sum utgifter utgjør 533.000. Dette gir et negativt 
driftsresultat på 75.000. I tillegg ble framlagt eget regnskap for Sørbø der 
restgjeld nå er 1,5 mill. Over fast givertjeneste kom inn ca 109.000 til 
bedehusdriften og ca 260.000 til Sørbø. Janne anmodet flere til å bli med i 
fast givertjeneste og foreslo for nåværende givere å indeksregulere.

Valg

I år skulle det velges inn 5 faste medlemmer i styret. Jan Rosberg, Lars 
Bårdsen, Janne H. Rasmussen, Monica Alsaker og Otto Koch går ut av 
styret og ingen stilte til gjenvalg. Innvalgt i styret ble : Lars Johnny 
Hemnes, Leif Jakobsen, Torunn Jakobsen, Trond Sund og Odd Arild Sævik. 
1. varamann: Olaug Vedøy.

Det nye styret skal ha konstituerende styremøte 19.12. Husk det nye styret 
i bønn!

Forslag til statuttendringer

Nåværende statutter sier at årsmøte skal avvikles tidlig i desember. Dette 
medfører at regnskapsåret avviker fra kalenderåret. Forslag å endre 
statuttene slik at generalsforsamling avholdes i januar, for å komme i takt 
med regnskapsår/kalenderår. Forslaget går videre til endelig behandling 
neste års generalforsamling.

Forslag til årsmøte angående praksis ved søndagsmøtene

Trond Brattgjerd, nestformann i styret, gjorde rede for forslaget. Styret ba 
om generalforsamlingens syn på om det ønskelig å vurdere 
ansvarsforholdet for søndagsmøtene. I dag er det organisasjonene som tar 
hånd om de fleste søndagsmøtene, de resterende tar bedehusstyret seg av. 
For å gjøre søndagsmøtene til et hovedsamlingspunkt for alle bedehusets 
brukere bygger forslaget på at bedehusstyret skal ha ansvar for ledelse av 
alle søndagsmøtene. I forhold til organisasjonene tenker man at 
organisasjonene stiller med taler og lokal kontakt kan komme med 
misjonsinformasjon. Ved at bedehusstyret har ansvar for ledelse kan man 
oppnå bedre forutsigbarhet i møteavvikling. I debatten som fulgte kom det 
fram at det er særlig de yngre som ønsker dette. Innvending mot forslaget 
gikk på at dette ville gripe inn i organisasjonenes møtearrangement og kan 
oppleves uheldig. Eventuelt bør dette skje etter avtale og forståelse med 
organisasjonene og ikke som et påbud. 

Årsmelding

I årsmeldingen fikk vi korte rapporter fra 
de mange aktiviteter som finner sted på 
bedehuset. Søndagsskolen har fortsatt 
svært god oppslutning med gjennomsnittlig 
opp mot 100 barn hver søndag, med tillegg 
av mange foreldre som følger barna. Barne 
og ungdomsarbeid, inkludert barnekor, 
samler også mange ukentlig. Litt problemer 
har det vært i korvirksomheten i år. 
Gledesbudet ble dessverre nedlagt i 
sommer, men det arbeides med å få i gang 
nytt kor. Ungdomsmusikken har også slitt, 
men har nå kommet forsiktig i gang, men 
trenger flere medlemmer. Musikklaget lå 
nede i vår pga ledermangel, men i høst fikk 
de ny pianist fra Kopervik og er i gang 
igjen. Ellers legges ned en betydelig innsats 
innen vedlikehold, ”plenklipparlauget” på 
Sørbø og de mange frivillige som vasker på 
bedehuset. Også dette året har det vært 
rikelig med møter og møteuker, med god og 
sentral forkynnelse. I tillegg må nevnes 
bibelundervisning med tema en onsdag i 
måneden og månedlig storsamling søndag 
kveld med økende oppslutning. I sommer 
fikk bedehuset være med på å sende ut 
familiene Kjersti og Lars Stensland og Gerd 
Kari og Sund til misjonsarbeid i hhv. 
Tanzania og Kenya. Det vil føre for langt 
her å nevne alt som skjer, derfor les 
årsmelding på nettet, – takk og be.

Før vi forlater årsmelding vil vi ta med litt 
fra innledningen, en viktig påminnelse 
under henvisning  til 2.Tim. 4,2-3. 

”Det vi ønsker for bedehuset vårt er at 
vi skal forkynne ordet som det står! Vi 
vil ikke pynte på det, eller utelate 
deler av det. – Måtte bedehuset vårt 
være et Bede – hus, der vi kan be for 
og med hverandre.
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Mange tok ordet i saken der de aller fleste gikk inn 
for forslaget. Ved avstemming gikk et overveldende 
flertall inn for ønske om å vurdere 
ansvarsforholdet.

I avslutningen av årsmøte takket nyvalgt 
styremedlem Odd Arild Sævik de som nå går ut 
styret for god innsats, med en spesiell takk til 
formann Jan Rosberg som nå gir seg.



Fra møteplanen:
se også nettsiden vår betelvea.no for mer info.

DESEMBER
22:         VKU Julekonsert
25:         Høytidsmøte kl. 11
26:         VKU Julefest
27:	
	
 Søndagsskolens julefest
30:	
	
 Brødsbrytelse

JANUAR
6:           Misjonsmøte
8:	
 	
 Betel Bibel- og Israelforening
9:	
 	
 Bønn- og vitnemøte
10 - 13: 	
Møteuke Kjell Håland
16:	
	
 Bibelundervisning
18:	
	
 Betel Bibel- og Israelforening
20:  	
 Formiddagsmøte Samemisjonen
23:         Bedehusforening
27:         Brødsbrytelse
30. - 	
 NLM Møteuker

FEBRUAR
- 10	
 NLM Møteuker
5:	
 	
 Betel Bibel- og Israelforening
17:	
	
 Formiddagsmøte
20:    	
 Bibelundervisning
24:	
	
 Brødsbrytelse
27:  	
 Bedehusforening

MARS
1 - 3:	
 Blåklokka
5:    	
 Betel Bibel- og Israelforening
6:	
 	
 Bønn- og vitnemøte
7 - 10:	
 Møteuke NMS
15 - 17: 	
Møteuke KMM
20:	
	
 Bibelundervisning
24:	
	
 Formiddagsmøte
28 - :	
 Påskemøter

APRIL

- 1:	
	
 Påskemøter

2:	
 	
 Betel Bibel- og Israelforening

7:	
 	
 NMS

14:	
	
 Formiddagsmøte Samemisjonen

17:	
	
 Bibelundervisning

21:	
	
 Formiddagsmøte

22:	
	
 Basar Barneforeningen

24: 	
 Bedehusforening

28:	
	
 Brødsbrytelse

MAI

5:	
 	
 Formiddagsmøte	
 	


7:	
 	
 Betel Bibel- og Israelforening

17:	
	
 Høytidsfest

22.	
	
 Bibelundervisning

26:	
	
 Brødsbrytelse

29:	
	
 Bedehusforening
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FRA HØSTENS BEDEHUSBASAR

Bedehusforeningen er aktiv og samles hver siste onsdag i 

måneden. De innbød lørdag 29. september til enkel 

basar og kafe. Svært mange møtte opp. Det ble servert 

grøt, pølser og kaker. Barnekoret deltok og Hanne 

Reinlund Sæther holdt en engasjert og god andakt. Til 

sammen kom inn ca. kr. 43.000. Honnør til bedehusforeningen for innsatsen 

og takk til alle som kom og var med.

Husk på utsendingene 
våre i bønn!

Vi ønsker alle våre lesere en god jul!

ELLERS ER DET:

• 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.



En nær eller fjern Gud?

Mange har en forestilling om at Gud er en fraværende og fjern skikkelse som 
det er umulig å forstå eller kjenne.

 Mange som har fått erfare Gud i 
sitt eget liv kan imidlertid fortelle 
en annen historie: Gud ikke er 
fjern og fraværende. Han er nær og 
personlig. Dette budskapet har til 
alle tider både provosert og 
skapt forundring. Slik var 
det også for 2000 år siden. 
På den tiden var det vanlig å 
tro på opphøyde og 
majestetiske guder utenfor 
universet. Tanken på at 
Skaperen skulle bli en del av 
sitt skaperverk var 
utenkelig. Det ble sett på som 
en uverdig og absurd 
fornedrelse dersom gudene 
skulle bli en del av det 
materielle, menneskelige og 
jordnære. En gud skulle være 
uoppnåelig og atskilt fra sitt 
skaperverk. Det kristne 
julemysteriet bryter derfor med 
alle tenkelige forestillinger når det 
forteller at Gud kommer til oss. 

 «Se, jomfruen skal bli med barn og 
føde en sønn, og de skal gi ham 
navnet Immanuel – det betyr: Gud 
med oss.» (Matt 1,23)

Immanuel, en av navnene som er 
brukt om Jesus gir oss et klart 
bilde av hvem Han er: Gud er med 
oss. Gud er hos oss. Gud er nær 
oss. Det er rart å tenke på. For Gud 

er samtidig opphøyd og hellig. Han 
er himmelens og jordens skaper. 
Han er Herre over liv og død. 

Gud behøvde ikke å bli et 
menneske. Gud gjør som han vil. I 
sin storhet og suverenitet valgte 
Han å gjøre det på nettopp denne 
måten. Den Store Allmektige Gud 
valgte å komme som en baby; det 
mest hjelpeløse og sårbare vi 
kjenner til.  På den måten blir han 
så nær som det er mulig å bli. Han 
følte det samme som oss, forholdt 

seg til de samme problemene som oss - 
og møtte livet som oss. Dette gjør 
kristentroen påfallende livsnær. 

Gud gjør dette for å nå inn til oss med 
sin kjærlighet.

Det er vanskelig å la være å bli fylt av 
undring og respekt i møte med et slikt 
budskap. Vår fornuft og forsøk på å 
forstå strekker ikke til.

På 300-tallet levde Biskop Athanasius 
av Alexandria. Han blir regnet som en 
av kirkefedrene og i sin bok om 
inkarnasjonen skriver han:

«Han tok opp i seg det menneskelige slik 
at vi kunne bli guddommeliggjort» 

Julebudskapet handler dypest sett om 
at Den Gudommelige blir en del av vår 
menneskelige tilværelse. Dette er ikke 
bare en historisk hendelse som skjedde 
julenatt i Betlehem for 2000 år siden. 
Det ble starten på et under som fortsatt 
pågår:

Mennesker i alle generasjoner og 
kulturer, til alle tider, har heretter fått 
del i det Guddommelige. Hver dag skjer 
underet at mennesker finner fred og 
harmoni med sin Skaper og Frelser. 
Hver dag opplever nye mennesker at 
Gud ikke er langt borte, upersonlig og 
fjern, men at Han bor midt i blant oss og 
er nær alle dem som søker Ham. I møte 
med dette blir det julefeiring hele året og 
vi får oppleve det som Brorson skriver i 
julesalmen Mitt hjerte alltid vanker:

«Kom la min sjel dog finne 

Sin rette gledes stund, 

At du er født her inne 

I hjertets dype grunn!»
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Barnas Stjernedryss 
søndag 9. desember samlet 
stappfullt bedehus. Med 
solister både i sang og på 
instrument og flott korsang  
ble det en konsert som 
satte oss i riktig flott 
julestemning. Hele 13.000 
kr. ble samlet inn til 
Frelsesarmeen!

«BARNAS STJERNEDRYSS»



Lørdag 1. desember kjørte vi på med 
årsfest i ungdomsforeningen der 
nesten åtti mann var samlet. Bordene 
var dekket fint, folk var kledd i kjole 
og dress, oksesteiken smakte 
ypperlig og det var god 
underholdning.  

Eirik Stensland hadde en andakt for 
oss der han snakket om hva det vil si 
å være en menighet, og vi hadde fin 
sang av Elisabeth Eriksson og Miriam 
Lund Sæther. Ellers så er vi rikt 
velsigna med et dyktig lovsangsteam 
som vi kan lovsynge sammen med. 
Før vi avslutte kvelden delte vi 
vitnesbyrd med hverandre. Det er 
godt å kunne dele og fortelle ting 
som ligger oss på hjerte.  

Jeg tror vi kan konkludere med at det 
var en meget god kveld. Vi i styre vil 

gjerne benyttet anledning til å takke 
alle som bidrog til en flott fest på alle 
måter. Og spesielt takk til Janne som 
stilte opp og laget den fantastiske 
maten til oss og tusen takk til dere 
som stilte opp som servitører. 

Nytt styre ble valgt på årsfesten. Og 
dette er det nye styre: 

Øystein Eriksson, Ranveig Størkersen, 
Hans Inge Østhus, Bengt Ole 
Davidsen, Erik Rosberg, Odd Jarle 
Hovden, Bjørn Harald Boge. Og de 
som sitter fra før er Elisabeth 
Kristoffersen,  Svein Magne Sjøen og 
Ingunn Thorsen.

Videre arrangere vi VKU konsert med 
AION 22. desember som går til 
inntekt til Lars og Kjersti sitt prosjekt 

i Kiabakari. Det gleder vi oss til og 
der er alle hjertelig velkomne!  

Og så håper vi du er klar for å gå 
rundt juletreet 2.juledag, for da er 
det tid for den tradisjonelle 
juletrefesten i VKU  

Nå er vi spent på det nye året vi går 
inn i med nytt styre. Vi håper virkelig 
at VKU kan være en plass der 
ungdommer føler seg hjemme og der 
vi kan ha et felleskap med Jesus og 
hverandre. Håper du vil være med å 
be for oss. 

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



JULEKRYSSORD
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1. By i Judea (Matt 2,1-2)

2. Konge (Luk 1,5)

3. Reisende (Matt 2,1-2)

4. Keiser (Luk 2,1)

5. Veiviser (Matt 2,1-2)

6. Engel (Luk 1,19)

7. Gjorde englene (Luk 2,13-14)

8. Gave (Matt 2,11)

9. I drømmen (Matt 2,13)

10. På markene (Luk 2,8)

11.Offer (Luk 2,24)

Her kan du fargelegge Jesus i stallen
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FOR SÅ HØYT HAR GUD ELSKET 
VERDEN AT HAN GA SIN SØNN, 
DEN ENBÅRNE, FOR AT HVER 
DEN SOM TROR PÅ HAM, IKKE 
SKAL GÅ FORTAPT, MEN HA 
EVIG LIV. 

av Per Størkersen
• • •

Dette er forteljinga om den fyrste 
juletrefesten i Vedavågen. Det var han 
«Skule-Kristian» som skipa festen kring 
1870-talet. Skulestyrar Ingolv Ytreland 
fortalde om denne hendinga i eit 
radiokåseri på 60-talet. Tilrettelagt av 
Sigurd Helgeland. Menighetsblad for 
Åkra.

Lat oss ta ein glytt inn i den 
tida då det budde mange færre 
folk her i bygda – i tida før det 
kom bedehus og store 
skulesalar. Folket i grenda 
kjende ikkje mykje til møteliv 
og festar. Om sundagene for 
alle til kyrkje som ut kunne 
koma. I vørka hadde dei av og 
til samkomer i romslege 
stover, og der var det song, 
bøn, og lesing i bibel eller 
huspostill.

Men det måtte vel vera råd å 
skipa ei samkome for heile 
grenda, slik at både store og 
små fekk vera med, tenkte 
læraren, han «Skule-Kristian» 
Tenk om han kunne samla born 
og foreldre, og andre med, i skulestova 
så langt det var råd. Jau, dette måtte 
han tenkja nøyare over. Men det måtte 
ikkje berre vera ei vanleg samkome 
med song og tale av dei vaksne. Nei, 
borna måtte sjølve få vera med. Han 
sette seg føre å skipa til juletrefest i 
grenda. Han skulle sjølv bera utgiftene. 
Løna hans var ikkje så stor, men dette 
skulle han nok klara. Så kom julehelga 

med dei store høgtidsdagane. I 
skulehuset var alt ferdig og dørene vel 
attlæste til festen skulle haldast. Spør 
om det møtte folk! Men inn fekk dei 
koma alle saman. Ingen hadde trudd at 
skulehuset kunne vera så vakkert, og at 
det kunne skipast slik fest. Men toppen 
på alt som borna såg, det var juletreet 
der det stod midt på golvet. Ja, mange 
av dei vaksne hadde heller ikkje trudd 
at dei skulle få sjå noko slikt: Tre med 

julelys som snart skulle tennast, 
papirkorger fylt med neter, eple, 
appelsiner, julemenn – alt saman hengt 
opp i treet. Det var som det lavde med 
godt og fint! Og foreldre og born kledd 
i sin beste bunad. Også læraren då! Han 
hadde ofte vore blid og lett i hug. Men 
ikkje slik som i kveld – det var som 
heile mannen smilte. – Så må de vera 
velkomne, alle saman, sa han. Me skal 

skal hyggja og gleda oss i lag i kveld. Og 
nå skal me fyrst syngja ei av julesalmane 
våre «Et barn er født i Betlehem». 
Også song dei versa slik dei står i 
Kingos salmebok, ti i alt. Så snart alle 
var komne seg til sætes att, gjekk 
læraren på kateteret, opna bibelen, og 
las fra Lukas evangeliet, andre kapitlet: 
«Men det begav sig i de Dage, at en 
Befaling udgikk fra Keiser Augustus..» 
Dette var velkjende ord og vers. Kor 

godt det var å få høyra dei att 
nett denne kvelden, Frelsaren 
sin kveld, og få minnast dagen 
over alle dagar. Etterpå song 
dei Brorson sin salme «Lov og 
takk og evig ære». Og så fekk 
elevane gå rundt juletreet for 
fyste gong i sitt liv. Så skulle 
borna få lov å henta kvar sine 
godsaker frå juletreet. 
Julesongen, juleevangelieet og 
gåvene på juletreet – ja, det var 
ei oppleving dei aldri kunne 
gløyma.

Femti år seinare bad den 
pensjonerte læraren om å få 
skipa til ein juletrefest i 
bedehuset som då var bygd. 

Nokre av dei som hadde vore med på 
den fyrste festen, hadde møtt opp 
denne kvelden og. Juletreet var pynta 
slik som fyrste gongen, og læraren 
fortalde om festen kring 1870. Ein 
mykje større barneflokk fekk gå kring 
juletreet denne gongen. Me som 
opplevde denne kvelden blei minna om 
då det fyrste juletreet lyste i skulestova 
her i øygardsgrenda.
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