”Nå er det bare en som kan berge oss”
blir hjelpeløst vitne til at kameraten på
skjæret blir tatt av sjøen og omkommer.

Grunnstøting
Året er 1960,
den 16. desember.
Mørk er førjulsnatten der tråleren
”Havbell” reg. i
Skudenes er på
vei inn fra feltet.
De hadde drevet
partråling, men
måtte avslutte pga
dårlig vær. Det er
kuling og regn.

David blir liggende for å vente på hjelp.
Andre båter som hadde hørt nødmeldingen kom til, men kunne ikke
komme de resterende tre av mannskapet
på ”Havbell” til hjelp, annet enn å lyse
opp havaristen. I mellomtiden kom folk
fra loshytta og andre Sirabuer til. Det
lyktes å få skutt over line til havaristen og
resten av mannskapet kom velberget i
land i redningsstol, men i siste liten. Da
sistemann var berget sank ”Havbell”.

Under dekk sover David Rasmussen fra
Vea. Han bråvåkner av et kraftig brak.
Tumler ut av køya, barbeint med kun de
klærne han lå i, bukse og singlett. I det
han kommer opp på dekk får han en
kraftig og iskald sjø mot seg. ”Havbell”
har grunnstøtt på nordvestsida av Utsira
og båten ligger på skrått mot land. David
innser straks alvoret i situasjonen og roper
ned til de andre under dekk. Sammen
prøver de å få ut flåten på styrehustaket,
men denne ble straks tatt av sjøen. Det
var egentlig bra innser David. Vi kunne
ikke bli berget i denne.

Bønnhørelsen
Det som har gjort størst inntrykk på
David, er det han ser som svar på bønn.
Samtidig som ”Havbell” forliste, våknet
bror til David. Broren var bosatt i Søgne
og naturlig nok uvitende om dramatikken
som utspant seg på Sirahavet. Gjennom
en overnaturlig minnelse forsto han straks
at David var i livsfare og ba intenst til
Gud om berging. Han ble bønnhørt og
David berget livet.
Da dette skjedde var jeg ingen kristen,
forteller David. I ettertid ser han denne
mektige bønnhørelsen som Guds omsorg
og vei med ham. Dette ble en sterk
medvirkende årsak til at han samme
vinter gav sitt liv til Jesus. Under en
vekkelse på Åkra med talerne Klaus Muff
og Ulland ble David frelst. På den måten
fikk Gud berget ham for evigheten.

En av mannskapet, Mattias Sandhåland,
også han Veabu, klarer å fire seg ned i tau
og kommer seg i land. Han springer til
loshytta for å få hjelp. David og en annen
av mannskapet prøver det samme. Forslått
og kalde kommer de ned på et lite skjær.
Mellom skjæret og fastland er det grunt
vann. ”Nå er det bare en som kan berge
oss” sier David til den andre. ”Vi må
springe mellom sjøene.” Så legger han på
sprang over den grunne sjøen og greier å
komme seg i land, klar av sjøene. Der lå
han uten følelse i beina og banker og slår
med beina mot fjellet for å få
blodsirkulasjon. Han berget livet, men

David har ellers mye å berette fra et langt
liv på sjøen, mest som fisker. Allerede
som 14 åring var han med som hjelpegutt
på ”Vestholm” og var 15 år da de fikk sin
første last på Islandsfiske. Men sterkest
inntrykk er 50 års minne da Gud grep inn.
Egil Svela
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BEDEHUSNYTT
Ekstraordinær generalforsamling
På
ekstraordinær
generalforsamling
6.april gikk bedehuset inn for å starte opp
arbeidet med privat reguleringsplan på
Sørbø og nabotomten, sammen med
Danielsen stiftelsen og Hellvik Hus.
Bakgrunnen for saken er at Danielsen
Stiftelsen og Hellvik Hus skal starte opp
arbeidet med privat reguleringsplan for
nabotomten til Sørbø. Danielsen har
planer om å starte opp privat ungdomsskole på bedehusets naboeiendom.
Reguleringsendringen
er
også
i
bedehusets
interesse
og
gjennom
kostnadsdeling blir dette betydelig
billigere for bedehuset enn å måtte ta
kostnaden selv. Vedtaket ble gjort i tråd
med
fullmakt
gitt
på
ordinær
generalforsamling i desember 2010.
Njål Skrunes fra Danielsen Stiftelsen
informerte om planene angående ny skole
på Vea der en av målsettingene utenom
det faglige er å hjelpe barn/unge til å møte
Jesus gjennom skolen. Danielsen er
etablert i Bergensområdet og skal i
samarbeid med Misjonskirken i gang med
skole i Haugesund. Bedehuset og
Danielsen kan dra gjensidige nytte av
hverandre. Generalforsamlingen gikk med
47 mot 1 stemme inn for følgende forslag:
”Generalforsamlingen går inn for å
utarbeide privat reguleringsplanen på gnr
4 bnr 19, 467 og evt tilgrensende eiendommer. Arbeidet vil starte umiddelbart
og vil være et samarbeid mellom Egill
Danielsen Stiftelse, Hellvik Hus Karmøy
AS og Bedehuset Betel. Disse tre bidrar
hver med 1/3 av kostnadene.” --”Arealutnyttelsen må være slik at den
tjener alle partenes interesser.”
Sigurd Larsen fra Haugesund Misjonsmenighet informerte om deres planer for
nybygg og samarbeidet med Danielsen.

Tegninger av nytt bedehus ble lagt fram
og ligger på betelvea.no. Det er nå
opprettet plankomite som består av:
Arne Halvorsen (formann), Reidulf
Steinnes, Olav Munkejord, Gunnhild
Koch, Olaf A. Hansen og Leif Jakobsen.
I finanskomiteen for Sørbø sitter: Janne
H. Rasmussen, Arnt Helge Fidjeland, Nils
Ole Svela, Arne Halvorsen, Jostein Koch,
Jostein Skartveit, Trond Sund.

Nettsida vår – betelvea.no
Denne har fått en skikkelig oppgradering
der det fortløpende legges ut info om det
som skjer på bedehuset. Hold deg oppdatert ved å gå inn å se. Øyvind Sund er
redaktør, i tillegg kan brukere selv få
tilgang til å legge inn opplysninger. Eller
gi beskjed til Øyvind om møteopplysninger mv, så kommer dette med: tlf
93261927 – oyvind.sund@gmail.com

Dugnad på Sørbø
Det var god stemning da Betelungdommen gikk løs på trær med motorsag
og gravemaskin i februar. Det var ikke
noe å si på utstyret. -2 flisekuttere, en
gravemaskin og ca. 10 motorsager.
Dugnaden gikk utrolig bra og de ca. 15
fremmøtte hadde nok å henge fingrene i
med felling av mange store trær.

Sørbø økonomi
Etter opphør utleie trenger vi ca 5000 mer
i faste inntekter hver måned. Kanskje
flere kan melde seg på fastgivertjeneste
eller øke beløp?

Dugnad bedehuset
Mange deltok også i
dugnadsuka i mars
med oppussing av
gang og møtesal.
Scenen er utvidet,
korskjerm hengt opp
og mye malearbeid
tilbakelagt. Vi har
skiftet ut gardiner
oppe og nede. Skal
ha liftgardiner i gangen om litt. Vi har
pyntet med nye og gamle pyntegjenstander. Fått nydelige wallstickers med
bibelvers av Eriksen Reklame. Salonggruppe er innkjøpt i gangen. Takk til alle
for strålende innsats og godt humør.

Nytt piano
Brev til alle husstandene i bygda er sendt
ut om innsamling til nytt piano. Pianoet er
mye brukt og vi trenger nå nytt.
Ungdomsfor. arr. dekkskift til inntekt for
piano 16.4. Takk til alle som vil bidra!
Grasrotandelen
Registrerte spillere i Norsk tipping kan
velge lag eller forening de vil støtte. Da
går 5% av innsatsen til det du velger. Du
kan støtte bedehuset ved å gå inn på
grasrotandelen.no og registrer deg,
bedehusets org.nr. er 987195975.
Bedehuset 100 år – 1911-2011
100 års jubileet vil bli markert i første uke
i oktober, 5.-9. Det arbeides med eget
jubileumsskrift. Sett av tidspunkt!

MØTEPLAN
Mai
1.
3.
8.
11.
14.
15.
17.
20
22.
25.
27.
29.

: Møte kl. 11 v/NMS
: Betel bibel- og Israelforening
: Møte kl. 11
: Bibelundervisning
. Sørbø. Allsang
: Møte kl. 11
: Familiefest kl. 18.
: Basar Tibetmisjonen
: Møte kl. 11
: Bedehusforening kl. 19.30
: Unge voksne
: Kl 11 Brødsbrytelse. Storsamling kl 18

Juni
5.
7.
12.
15.
17.
19.
26.

: Møte kl 11
: Betel bibel- og Israelforening
: Møte kl. 11 Gideon
: Bibelundervisning
: St.Hans arr. på Sørbø
: Møte kl 11
: Brødsbrytelse kl 11

Juli
Møte hver søndag kl. 11.
August
7.
: Møte kl. 11
14.
: Møte kl 11
18.-21 : Bibeluke v/ Johnn Hardang
26.–28 : Bedehussang i Åkrahallen i
samarbeid med Åkra og Sevland.
31.
: Bedehusforening
September
4.
: NMS misjonssøndag
5.
: Planlegging møteplan
10.
: Bedehusbasar
6.-11. : Møteuke Betel bibel- og Israelforening
14.-18.: Møteuke Indre Sjømannsmisjon
23.
: Unge voksne kl. 21
25.
: Brødsbrytelse kl. 11 og
storsamling kl. 18.00
28.
: Bedehusforening
Se også møteannonser eller www.betelvea.no

Faste møter ellers: Søndag kl. 11, bønnesamvær mandag kl. 11og bønn-og vitnemøte onsd. kl.
19.30 og formiddagstreff (foreldre og barn) kl. 11 tredje hver onsdag (utenom sommerferien).
DU ER VELKOMMEN PÅ BEDEHUSET
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Andakten
Se, her tett ved meg er et sted,
Still deg der på klippen.
2.Mos.33,21

Skal vi få SE Gud, må vi stille oss
der i den Klippen som ”revnet” for
alle.

I GUDS NÆRHET.

I tid og evighet er det stedet tett
ved Gud, her åpenbares Guds
kjærlighet og rettferdighet. Det er
en mellommann mellom Gud og
mennesker, menneske Jesus
Kristus. Jesus Guds sønn, gav
avkall på himmelen, ble født inn i
denne verden for å ta på seg all
verdens synd. I kjærlighet gav
Han sitt liv for at ALLE som vil tro
på han, å ta imot Jesus som sin
Frelser, ikke skal fortapes, men
ha evig liv.

Moses hadde fått et oppdrag av
Gud. ” Gå av sted! Jeg sender
deg til Farao. Du skal føre mitt
folk, Israels barn, ut av Egypt”
2.Mos.3,10. Gjennom 40 harde
og til dels vanskelige år ledet
Moses Israels folket ut av
”trellehuset” Egypt til et land som
flyter med melk og honning
2.Mos.3,8
Mange ganger og kanskje daglig
måtte Moses be til Gud om råd
og veiledning for vandringen
videre i ørkenen. Gud hadde talt
til Moses på mange forskjellige
måter, først gjennom tornbusken,
senere gjennom skystøtten om
dagen, og ildstøtten om natten.

”Og dette er det evige liv at de
kjenner deg, den eneste sanne
Gud, og han du utsendte, Jesus
Kristus.” Joh.17,3
Ved å lese i Guds ord og tro det
som står skrevet der, får vi se
Guds herlighet, og vi lærer Jesus
å kjenne.

En dag bad Moses om å få se
Gud, men Gud sa nei. Ikke her,
svarte Gud, men oppe på fjellet.
Stedet tett ved Gud var en klippe
som var revnet, her opplevde
Moses
Guds
herlighet.
2.Mos.33,22.

Gå til den ”revnede” klippe og se
Guds herlighet og kom nær til
Ham. Hvis vi holder oss nær til
Han, har Han lovet å holde seg
nær til oss.
Men stedet for å møte Gud
bestemmer ikke vi,- Det er Han
som har avgjort det, og stedet er
ved korsets fot – hos Jesus.

Denne revnede klippen var et
bilde på en annen klippe, den
klippen som ”revnet” på Golgata,:
Jesus Kristus. ”Klippe du som
brast for meg, la meg gjemme
meg i deg”

Kjell Arne Simonsen
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VKU 2011
Merkelig nok er første semester
av 2011 snart over. Styret har
hatt mange store og gode planer
for VKU våren 2011. Selv om vi
ser positivt på våren frem til nå,
skulle vi kanskje ønsket at tiden
ikke fløy så raskt forbi.
Men om vi skal tenke på det som
har skjedd i VKU frem til nå er
det vel kanskje en del som har
skjedd likevel. 2011 startet med
Kick Off og deretter møter hver
lørdag kl.21.00. VKU styret
startet
året
med
en
teambuildingshelg i Svandalen
hvor vi hadde det både gøy og
traveltnytt
styre,
mye
planlegging og mange saker å ta
opp. I slutten av februar reiste 70
ungdommer
på
skitur
til
Hemsedal. Bortsett fra at et
snøskred i Odda førte til at vi
måtte ta en lang omvei på vei
opp, var skituren fantastisk.
Mange ”nye” ungdommer var
med, og i tillegg til at vi hadde det
kjempegøy på tur, merket vi at
denne turen er med på å bygge
et sterkere åndelig og sosialt
fellesskap i VKU. Karl Ludvig
Kristoffersen var med og talte på
turen. Etter møtene hadde vi
smågrupper,
der
vi
også
fokuserte på å få folk med i
bibelgrupper også etter skituren.
Mange ville være med på dette
og det er nå tre nye bibelgrupper
som er under oppstart.
I tillegg vedtok styret på
teambuildingen at vi ville jobbe
for å ha mer samarbeid med

Bedehusstyret og de voksne på
Bedehuset.
Dette
vil
ungdomsforeningen gjøre ved
blant annet å være med å
arrangere møteukene som er i
regi av Bedehuset. I tillegg er
flere voksne spurt om å være
med
som
forbedere
etter
ungdomsmøtene. Vi tenker dette
er viktig for at ungdommene skal
få se noen andre fjes enn de som
de ser i VKU, slik at det kanskje
er med på å gjøre det lettere å
også gå på andre møter enn
ungdomsmøtene. I tillegg tror vi
at VKU ungdommene kan nyte
godt av den kunnskapen disse
forbederene sitter med. Dette
starter vi skikkelig opp med til
høsten.
Lørdag 16. April hadde VKU
bildekkskift til inntekt for nytt
piano på Bedehuset. Vi stekte
vafler og skiftet dekk. Selv om
det ikke var enormt mye bil
hadde vi det likevel kjekt og fikk
inn ca 4500 ,- til pianoet! ☺
VKU styret er positive til det som
har skjedd til nå denne våren.
Mye har skjedd, det er mange
unge som har begynt og
ungdomsforeningen vokser. Vi
ser at det sosiale fellesskapet er
blitt mye bedre og større, og vi
håper og ber om at det åndelige
fellesskapet
skal
bli
enda
sterkere.
Takker for all forbønn!
VKU- for at liv skal bli forandret
av Jesus
Margrete Simonsen Nilsen
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13. oktober 1933. Det samme
gjelder også i dag. Men like så
viktig er det å fortelle guttene om
barnevennen
Jesus.

GutalagetUtsyn
Hver mandag høres banking og
ivrige guttestemmer fra kjelleren i
bedehuset. Det er Utsyn guttelag
som har samling. Gutter i alderen
fra 3.klasse og oppover finner
trofast veien til bedehuset kl.18.

I guttelaget har vi har det kjekt
sammen både når vi lager kjekke
ting og når vi av og til har
kosekveld. Hver 3. kveld gjør vi
noe annet enn å snekre. Rett før
påska var vi på Sørbø og skjøt
opp flaskeraketter. Knallgøy!

Først synger vi litt sammen før vi
har en kort andakt. Her får vi
høre om alt det gode Gud har
gjort for oss gjennom Jesus.
Etterpå kommer frammøteboka
fram. Der blir alle medlemmene
registrert for seinere premier. Så
finner vi fram det vi skal arbeide
med i kveld. Det går med liv og
lyst.
Mange
fine
og
praktiske
trearbeider er laget opp gjennom
årene
til
den
årlige
guttelagsbasaren siste mandag i
oktober. Da kommer det masse
folk, små og store, søsken,
foreldre, besteforeldre med flere.
Alle er imponert over alle de fine
gevinstene guttene har greid å
lage. Overskuddet av guttelagsbasaren
går
til
misjonen.
På den måten får vi være med å
sende misjonærer ut i verden så
flere kan få høre om Jesus.
Guttelaget står tilsluttet Norsk
Luthersk Misjonssamband.

Vi er også ofte på sjøhuset til
Jostein Koch. Her prøver gutter
og menn å lære en og annen
nyttig tauknute. Ikke like lett
bestandig….

”Foreningens mål er at lage
forskjellige nyttegjenstander, som
skal utloddes til inntekt for Den
Norske Kinaforbund.” het det da
guttelaget ble startet første gang

ALLE GUTTER FRA 3. KLASSE
OG OPPOVER ER VELKOMNE I
GUTTELAGET HVER MANDAG
KL.
18.00
I
BEDEHUSKJELLEREN
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Baksiå
Martin Hope
Lærer-Misjonsmann-Poststyrer.

kroner. Det var ikke uvanlig at læreren
måtte spe på med en tilleggsjobb for å
få endene til å møtes.

Det var i
året 1899 at
Martin
Hope
slo
seg ned i
Vedavågen
Han
var
født i Masfjorden 21.
juni 1876.
Han vokste
opp på et
småbruk sammen med 9 andre søsken.
Av materielle goder hadde de lite.
Faren døde før de yngste søskene
hadde passert konfirmasjonsalderen.
Men de var godt utrustet på andre
måter. En av brødrene var den kjente
legmannshøvdingen Ludvig Hope.

I 1893 fikk «Veavaagen» eget
poståpneri.
Lærer Jon Leira var
poståpner fra 1897, og i 1899 overtok
Martin Hope. Det var ingen 9 til 4 jobb
å være poståpner på den tiden. Han
måtte opp klokka seks om morgenen,
og var sjelden i seng før midnatt. Enda
godt at posten og skolen var i samme
hus. I den lille leiligheten var det satt
av rom til posthus. Og her kom folk
hele dagen for å hente posten sin, og
ordne med brev, pakker og penger.
Lønna sto heller ikke i forhold til
innsatsen, men den steg fra 50 kroner
året til 250 kroner det året Martin Hope
overtok.
I tillegg til alt dette hadde han ansvar
for oppvarming og reingjøring av
skolen. Han måtte ordne med kull og
ved, parafin, lampeglass og alt som
skulle til! Vannet måtte bæres i bøtter,
både ut og inn. For alt dette, både strev
og utlegg, ble det betalt 100 kroner i
året.

Martin fikk seg utdanning ved Volda
lærerskole, og fikk i 1898 lærerpost i
Skudesnes. Men året etter flyttet han
til Vea og ble lærer her. Det hadde nok
sine grunner. Han var blitt kjent med
Amalia Dahl, datter av kaptein Karl
Dahl, som forøvrig var en av stifterne
av Stavanger Museum. Amalie og
Martin giftet seg 1.april 1901. Før
hadde det vært to skolekretser i
Veabygda. Da Martin Hope overtok
som lærer, var de blitt slått sammen til
en. Skolen inneholdt to klasserom og
husrom til mannlig og kvinnelig lærer.
Før bedehuset ble bygget i 1911, ble
også søndagsskole, møter og basarer
holdt skolens lokaler. Litt godtgjørelse
fikk lærerne for ekstra arbeid med
dette, men det var så visst ingen
gullgruve å være lærer på Vea den
tiden. Ukelønna var til å begynne med
16 kroner. På ett år ble det ca 600

I 1914 flyttet ekteparet til Haugesund
hvor Martin fikk seg lærerjobb på
Breidablikk skole.
Han ble også
formann i Misjonssambandet og
medlem av kretsstyret. Han var også
styremedlem
i
D.N.T.
(Totalavholdslaget) og medlem av
menighetsrådet. I nesten 20 år var han
leder
for
guttelaget
i
Misjonssambandet. I 1941 gikk han av
som lærer, men hadde fortsatt en aktiv
tilværelse som lærervikar og i
misjonen.
Per Størkersen
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