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Betel-nytt

Har du vært i Tanzania? Reisen starter på Sola, vi skifter
fly i Amsterdam og flyr derfra direkte til Nairobi i Kenya.
Fra Nairobi er det sju timer i bil til grenseposten Sirari.
Lars Stensland

Inne i Tanzania fortsetter reisen langs
Viktoria-sjøen, Nilens kilde. Fire mil før
vi kommer til de store Serengeti slettene, Afrikas største villmark, svinger
vi av hovedveien og kjører de siste kilometrene opp til Kiabakari bibelskole.
Inne på bilbelskolen blir vi møtt av en
kortvokst, blid Tanzanianer. Det er rektor, hans navn er Sube og han tar oss
med inn på kontoret. Å dere kommer
fra Norge, hjertelig velkommen! Skolen ble bygget av norsk misjon i 1996.
Skolen har mange venner i Norge. Fra
Vea er det to familier som har jobbet
ved skolen. Mange på Vea har støttet
skolen økonomisk.
Det er viktig for Sube å få sende sine
hilsener til vennene på Vea. Da mener
han ikke bare de som har jobbet der,
men også alle som har støttet skolen.
Han ønsker å takke for det du har gjort
for skolen, for gaver du har gitt og mest
av alt at du har husket skolen i bønn.
Så vil Sube også gjerne formidle at
han og de andre ber for vennene sine
på Vea. Tenk det: Når vennene våre i

Kiabakari ber, så husker de deg i takk
og bønn til Gud!
Du har kanskje ikke vært til stede personlig i Kiabakari. Men du har vært der
likevel: Du har gjort det mulig for noen
å være misjonærer ved skolen. Du
har kanskje vært med å støttet skolen
økonomisk eller i forbønn. Det er fantastisk å få være en del av Guds store
familie!
En dag skal Guds familie samles
hjemme hos Gud. Da skal du få møte
Sube. Det er han blide, kortvokste
Tanzanianeren som gjerne vil takke
vennene på Vea.

D

eretter så jeg – og se: En stor
skare som ingen kunne telle, av
alle folkeslag og stammer og folk
og tungemål. De stod for tronen og for
Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og
med palmegrener i sine hender.
Johannes Åpenbaring 7,9
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Familien Stensland på hjemmeopphold

N

å er det allerede gått åtte uker siden vi
reiste fra Tanzania, landet vi har bodd i
de siste 3,5 årene. Landet langt borte, som er
så totalt forskjellig fra rike Norge. Sakte men
sikkert begynner det nå å gå opp for at vi faktisk
ikke bare er på ferie (selv om vi fremdeles bor
litt i kofferter…). Går alt etter planen så blir vi
i Norge i ett år. Selv om vi har det veldig bra
i Tanzania, kjenner vi alle sammen på at det
skal bli godt med et helt år i Norge.

D

e to siste årene har vi vært på Kiabakari
bibelskole, i Nord Tanzania. En bibelskole
som drives av den Lutherske kirken i Tanzania.
Her kan kristne tanzanianere komme for å
lære mer om Bibelen i ett, to eller tre år. Den
Evangeliske kristendommen er fremdeles ung
i Tanzania og området bærer virkelig preg av
det. Derfor er det
veldig meningsfullt
årlig å kunne
være med å gi
ca. 25 brennende
kristne en grundig
opplæring i Guds
ord. Fantastisk er det også å tenke på at når
studentene reiser hjem til sine bygder og byer,
tar de med seg hva de har lært og lærer og
vitner videre til de rundt seg.

A

rbeidsoppgavene til Lars har i hovedsak
vært å være lærer på bibelskolen i
troslære, bibelfag og engelsk. Som lærer blir
det også en del evangeliseringsturer i helgene
sammen med elevene. Da fyller han opp bilen
med elever og reiser rundt på hjemstedene
til elevene. Lørdagen er som regel satt av til
husbesøk, hvor alle inviteres til å komme på
møte neste dag.

B

ibelskolen sliter økonomisk, så noe av
tiden har også gått med til prosjekter som
på sikt kan gjøre skolen selvdreven. Det nyeste
prosjektet er GRISER. Et stort grisehus med
plass til 80 griser er på plass. Dette skal både
gi gevinst ved salg av gris, kjøtt til elevene og
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biogass til matlaging.

K

jersti
har
for
det
meste
vært
hjemmeværende. I dette ligger det også
å være lærer for Simen. Når vi ikke har hatt
besøk av norsk lærer, er det mamma som har
ringt i skoleklokka. På ettermiddagene har
elevene valgfag og Kjersti har fått være med
i sy-undervisningen. Her får de lære å sy med
symasking (trømaskin) og de flinkeste blir så
gode at de kan få jobb som syerske når de
reiser hjem.

S

elv om det er fantastisk for barn å vokse
opp på Vea, tror vi at Simen, Leah, Lukas
og Julian er heldige som har fått bo i Tanzania.
Selv om det i all hovedsak har vært leking med
våre færøyske naboer, har de også fått leke
med tanzanianske naboer som i våre vestlige
materialistiske øyne har ingenting. De fleste har
lite mat, klær, leker og begrenset skoletilbud,
men en ting har de likevel alle sammen, et
SMIL. Der har vi noe å lære både liten og stor.

P

å spørsmålet om hva vi skal gjøre her i
Norge, kan vi nesten svare det samme som
vi har gjort der ute. Kjersti er adm.dir i hjemmet
og Lars jobber i misjonen. Lars skal jobbe 40
% som ungdomsarbeider i region sørvest
NLM + 40 % i TeFT (tent for å tjene), samtidig
som han studerer
litt økonomi og
ledelse. Vi gleder
oss over å få lov
å være veabuer
igjen
og
ser
frem til et flott år
hjemme.
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Bedehusnytt
Bedehusets 100 års jubileum

Bedehuset feirer i år 100 års jubileum. Bedehuset stod ferdig og ble innviet
26.11.1911. Før den tid hadde Veabygda ingen egne Guds hus å samles i.
Men de brukte skolehuset eller kom sammen privat til møter. En gjennomgripende vekkelse i 1910, der forkynneren Adolf Bjerkreim (bildet) fikk være Herrens redskap, reiv med seg nesten hele bygda. Dette skapte behov for et eget
og større hus de kunne samles i. I desember 1910 kom de sammen, de vedtok
bygging og nedsatte byggekomite. Under et år seinere stod det ferdig til
Jubileumsuke 5. – 9.oktober
bruk. På innvielsen var det fullt hus, ca 500.
Dette kan du lese mer om i jubileumsskriftet
Jubileet vil bli markert med variert og
som vil bli utgitt i høst.
spennende program denne uka. Vi får

Jubileumsskrift

Det vil bli utgitt eget jubileumskrift som en
del av markeringen av jubileet. Forhåpentligvis blir dette klart til jubileumsuka.
Her vil trekkes fram mange glimt fra bedehusets innholdsrike historie, i tekst og
bilder, fra oppstart til dagens virksomhet.

Takk for jubileumsgave

Hjertelig takk for alle gavene som er gitt i jubileumsåret. Nå er det nye Yamahaflygelet
på plass. Et flott
og godt instrument som vi vil
få mye glede av
i mange år.

Bedehusbasar
10. september

Stor basar og rikholdig program hele
dagen. Klaus Muff, Kristian Fagerli
og flere sangkrefter, café m.m. Alle
velkommen!

historiske tilbakeblikk og besøk av Leif
Solheim og Jarl Sund som stod i vekkelse på bedehuset 1978/79. Dette var
den siste større vekkelsen på bedehuset. Men også etter denne har det
vært flere mindre vekkelser. Like viktig
er den stille vekkelsen som skjer, nye
blir lagt til som resultat av at Guds ord
blir forkynt. Selve jubileumsfesten vil
finne sted på lørdagen.

Program for jubileumsuka:
• Onsdag 5.10. kl. 19.30: ”Glimt fra kristenliv og
vekkelser på Vea. Fra Hans Nielsen Hauge til
Adolf Bjerkreim.” Historisk tilbakeblikk i ord
og toner ved Lars Reinlund.
• Torsdag 6.10. kl. 19.30: Konsert med flere
sangere med tilknytning til bedehuset.
• Fredag 7.10. kl 19.30: Møte med Leif og Jarl.
• Fredag 7.10. kl 22: Ungdomstreff med Leif
og Jarl
• Lørdag 8.10. kl 14: Barnekonsert med Emmeline og Sunniva.
• Lørdag 8.10. kl. 18: Jubilumsfest. Her deltar
Leif og Jarl.
• Søndag 9.10. kl. 11: Formiddagsmøte med Leif
og Jarl
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Hva skjer ellers i høst?

På bedehuset skjer det mye. Her er noe for alle aldersgrupper, barn, unge og voksne.
Vi gleder oss over god oppslutning om søndagskole og barnearbeidet. Vi har en aktiv
ungsomsforening og et rikt sang og musikkliv. I tilegg kommer den omfattende møtevirksomheten. Bli med du også, og få dine eller dine venner med.
Du er velkommen på bedehuset!
Oversikt over foreninger og lag i bedehuset
Lag/forening/kor
Søndagsskolen
Barnerøster
Sunshine
Ungdomsmusikken
Ungdomsforeningen
Kornbåndet barneforening
Utsyn guttelag
Yngres
Gledesbudet
Betel musikklag

Dag
Søndag
Tir. (2. hver)
Tir. (2. hver)
Torsdag
Lørdag
Man. (2. hver)
Mandag
Søndag
Mandag
Man. (2. hver)

September
6.-11.
10.
14.-18.
21.
23.
25.
28.
30.

Møteuke BBIF. Kristian Fagerli
Bedehusbasar. Program hele dagen
Møteuke Indre Sjømannsmisjon
Bibelundervisning
Unge voksne kl 21
Brødsbrytelse kl 11, storsamling kl
18
Bedehusforening
Møtehelg og velkomstfest fam Stensland

Nytt av høsten er grøt hver lørdag kl. 12

November
1.
3.-6.
9.
11.-12.
13.
16.- 20.
23.
25.
26.
27.
30.
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Bibel-og Israelsmøte kl. 18.30 og 19.30
Møteuke IMF. Hanne og Vidar Brautaset

Bønn- og vitnemøte
Julemesse Normisjon
Møte Normisjon
Møteuke Samemisjonen, Johannes Kleppa

Bibelundervisning
Unge voksne
Adventreff Noreaforeningen
Møte kl 11 v/ Noreaforeningen
Bedehusforening

Kl.
11.00
17.00
16.30
19.30
20.00
17.30
18.00
19.00
17.30
20.00

Alder
Fra 3 år
“ 4 år
Fra 5. kl
Fra 8. kl
Fra 8.kl
Fra 4 år
Fra 3. kl
Fra 5. kl

Leder/kontaktperson
Svein ErikLindeflaten
Synnøve Fredly
Anette Jakobsen Sjøen
Serine Luvise Iversen
Margrete Nilsen
Johanne Torkellsen
Otto Koch
Einar Rasmussen
Gerd Kari Sund
Reidar Munkejord

Oktober
1.-2.
4.
5.-9.
12.
16.
19.
21.-23.
26.
30
31.

Møtehelg og velkomstfest fam Stensland

Bibel og Israelsmøte kl 18.30 og 19.30

Jubileumsuke bedehuset 100 år
Bibelundervisning
Møte kl. 11. Per Sverre taler
Bønn- og vitnemøte
Møtehelg Kr. Muslimmisjon. D. Svensen

Bedehusforening
Brødsbrytelse kl. 11 og storsamling kl. 18

Utsyn guttelag basar

Desember
2.
4.
6.
7.
11.
17.
18.
25.
26.
27.

Julekalender. IMF
Brødsbrytelse
Bibel-og Israelsmøte kl. 18.30 og 19.30

Årsmøte for bedehuset
Møte kl 11. Norsk Gideon
Førjulssamling – Misjonslaget NLM
Julekonsert kl 18
1. juledag høytidsmøte kl 11
Ungd.for. juletrefest om kvelden
Søndagsskolens juletrefest

Se også møteannonser og www.betelvea.no

Faste møter ellers: Søndag kl. 11, bønnesamling hver mandag kl. 11, trilletreff kl. 11 enkelte
onsdager og Damenes føremiddag siste tirsdag hver måned. Møteplan med forbehold om endr.

Andakten

Av Anne Kristine Rosberg

For eit tilbud!

T

enk deg at der står ein framfor deg i dag og
spør: “Kva vil du eg skal gjere for deg?” Ein
som har makt, er rik og god, ja, veit alt om deg.
Er sikker på det ville bli mange forskjellige svar, for me
har alle ulike behov, ulik nød og problem. Alt frå timeleg, legemleg og åndeleg nød. Kanskje du nå øyna eit
håp, tenk om der var ein som kunne hjelpe i min situasjon. Der er ein som stansar framfor deg i dag med dette
spørsmålet: “Kva vil du eg skal gjere for deg?”

H

S

er du at du treng Jesus
som din Frelsar? Eller kan hende du er på ein
måte “blind”? Kjære Veabu! Vil du til himmelen må
du eige Jesus. Han som
er einaste vegen dit. Ingen
kjem til Faderen utan gjennom meg, seier Jesus. I
dag står han og bankar
på di hjartedør. Slepp Han
inn! Det er du som må
åpne opp!

an som fekk høyre
desse orda var ein
blind tiggar i Jeriko. Det
står om han i bibelen i Luk.
18. 35 – 43. Dag ut og dag
inn sat han der med tiggarskåla, som blind var
han utan jobb og inntekt,
ingen
sosial
status.

Han stansar, har tid og omsorg. “Før han til meg”, sa
Jesus. For eit tilbud i dette
spørsmålet: “Kva vil du eg
skal gjere for deg?” Han
visste om denne mannens
situasjon, at det einaste
han ynskte var å få synet
igjen.

Einaste håp han hadde var
om nokon gav han noko
han kunne leva av.Denne
dagen høyrde han folkemengda som kom forbi,
og han spurde kva dette
skulle bety.«Så fortalde dei
han at Jesus fra Nasaret
gjekk forbi». Og han ropte
og sa: Jesus, Davids Son,
miskunna deg over meg!»
v 37-38.

I dag har Jesus stansa
framfor deg. Han veit om
ditt liv, din nød og Han spør
deg om det same: “Kva vil
du eg skal gjere for deg?”
Legg alt framfor Han som
har all makt, er rik og full av
nåde. “Ingenting er umulig
for Gud”.

I dag står han framfor deg
og seier: Eg har gjort alt
som gjerast skal når det
gjeld di frelse. Det skjedde
på Golgata då Han ropa
det er fullført! Det er berre
å ta imot . Det er av nåde,
uforskyldt for oss alle.
Måtte me som kristne be
om nød slik at me kan vere
med å føre nokon fram til
Han, slik at alle kan få sjå
Han, bli kjent med Han,
og motta Hans fullbragte
frelse. Jesus lever i dag!

Kanskje du nett i dag set
i mørke, i ein håplaus situasjon, enten det er sjukdom, ensomhet eller ein
fortvila familiesituasjon. Eller du lengtar etter å møte
Jesus? Ja, Jesus veit om
deg. Rop om miskunn og
hjelp. “Jesus seier. Kom
til meg, alle de som slit
og har tungt å bera, eg vil
gje deg kvile”. Matt.11.28.

Hans spørsmål er like aktuelt i dag. Kva vil du eg
skal gjere for deg? Rop til
Han: Herre frels,- rør ved
meg,- løys meg frå det
som bind! Og du skal få
oppleve lik den blinde som
før sat ved vegen, at etter møtet med Jesus blei
han sjåande og fulgte etter
Han på vegen. Eit nytt liv!
Det kan bli ditt.

D

ei andre som var der
trua han til å tie, men
han ropte endå høgare:
“Jesus, hjelp meg!” Og
Jesus stansa! Dette var
siste gong Jesus drog forbi
Jeriko, og mannen brukte
den siste anledning han
fekk. Eit rop fra ein i nød,
det høyrer alltid Jesus,
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Ny høst, nye muligheter

E

tter en fantastisk vår i VKU og en

for å dra folk, og for at ungdommer skal

sommer med teltmøter og møte

få bli bedre kjent med Jesus.

Barnas side
Her kan du fargelegge Daniel og løvene i løvehulen

med Ole Os den 31. juli, er vi klar til å
starte opp igjen. Høsten har startet med
møteuke som vi var med å arrangere sammen med Bedehusstyret. Der var vi alle
så heldige å høre på John Hardang tale,
og det var mye ungdom, fullt hus både
på ungdomstreffet på fredagen, møte på
lørdagen og storsamling søndag kveld.

Så etter Bedehussang i Åkrahallen er vi
klar for kick off- helg 2. og 3. september.
Ungdomstreff på fredagen og konsert

Vi har tro på at høsten er moden, men
arbeiderne er få. Vi satser på forbønn,
bibelgrupper, møter, bibelundervisning
og sosiale aktiviteter etter møtene for å
styrke det sosiale fellesskapet. Til dette
trengs det brennende folk.

B

e om at VKU må vokse, ikke først og
fremst i antall eller i engasjerte, men

vekst i hvert enkelts forhold til Jesus.

med “Godify” fra Sauda på lørdagen!
VKU - For at liv skal bli forandret

S

tyret har et mål om å engasjere ungdommen i VKU i høst. Målet vårt for

2011 er at: “ Vi vil bygge opp VKU innad
med hovedfokus på et godt fellesskap,
åndelig og sosialt”. I vår har vi i hovedsak
konsentrert oss om å bygge opp VKU,
få struktur og ha god kvalitet åndelig og
sosialt på det vi arrangerer.

V

i i styret er strålende fornøyd med
våren, men vi trenger flere engas-

jerte for å bygge opp VKU med å nå nye,
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Margrethe Nilsen,



på vegne av VKU styret
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Baksiå

Av Per Sverre Bårdsen

P

å oppfordring fra Betel-Nytt, vil jeg gi dere et lite glimt fra mitt opphold i Israel
fra 26. mars – 25. juni 2011. På tre måneder opplever man mye, så jeg har
valgt å ta dere med på en spesiell dag, nemlig onsdag 18.mai 2011.

Arve Abelsen var i Israel da, og vi to
hadde blitt enige om å ta turen til byen
Sderot som ligger tett ved grensa til Gaza.
Denne byen er enestående i verden ved
at den i ca.10 år er blitt beskutt med kassamraketter og gradraketter fra Gaza.
Over alt fins det bomberom, til og med på
lekeplasser for barn.

V

i besøkte en lekepark og fikk se ”lekeapparater” som egentlig var bomberom. Det var en diger betongslange som
var malt i fine farger. Barna kunne springe
inn i denne ”slangen” og gjemme seg om
alarmen gikk. Etter lekeparken dro vi til
en skole i nærheten. Over taket var det

V

i møttes på den sentrale busstasjonen i Jerusalem om morgenen og
reiste med buss til Ashdod. Videre drosje
til Sderot. Etter litt leting fant vi Sderot
Media Center der vi skulle møte Noam
Bedein, leder av mediasenteret. Sammen med en liten gruppe fra Sørlandet
fikk vi en liten omvisning i Sderot. Turen
gikk først til politistasjonen der de har en
stor samling av kassamraketter.

Ca 12.000 raketter er sendt fra Gaza de
siste 10 årene. Når sirenene lyder, har
folk bare 15 sekunder på seg til å komme
i sikkerhet. Da gjelder det å søke ly i
nærmeste bomberom. De barna som er
10 år og yngre har ikke opplevd noe annet liv enn dette. Det er hjerteskjærende
å tenke på at uskyldige barn og voksne
har det på denne måten.
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bygget et ekstra sikkerhetstak av tykk
betong. Inngangspartiet på skolen var
pansret med høye betongblokker. Inne
på skoleområdet stod en bygning som
vitnet om at her hadde det falt en rakett.
Veggen ut mot veien var full av sår etter
metallsplinter.

O

fte sendes rakettene om morgenen
i den tiden barna skal på skolen, eller i den tiden på ettermiddagen når barna kommer hjem fra skolen. Dette for å
skade mest mulig. I Sderot bor det nå ca.
24.000 innbyggere og så å si alle er mer
eller mindre skadet. En ting er de fysiske
skadene, men mer utbredt er de psykiske
skadene. Mange, mange lider av traumer. Etter mange inntrykk bar det tilbake til
Jerusalem. En uforglemmelig dag.
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