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Gud holder det han lover

"En dag gikk han ut i en båt 
sammen med disiplene og sa til 
dem: «La oss sette over til den 
andre siden av sjøen.» De la ut, 
og mens de seilte, falt han i 
søvn. Da kom det en virvelstorm 
kastende over sjøen, båten 
begynte å fylles med vann, og 
de var i stor fare. De gikk bort og 
vekket ham og sa: «Mester, 
mester, vi går under!» Da reiste 
han seg og truet vinden og 
bølgene så de la seg, og det ble 
blikk stille." (Luk 8 22-24, B 
2011). 
Denne teksten forteller meg noe om 
hva det innebærer å tro. 

Livet inneholder ikke bare 
godværsdager. Vi kan oppleve både 
vanskelige, vonde og uforståelige ting. 
Vi opplever det på ulik måte, og 

kanskje i ulik grad. Når noe skjer, skal 
vi likevel få stole på at Gud er med 
oss. Gud er med, selv om han kan 
virke fraværende. Vi kan spørre oss 
om hvorfor han tillater "storm" i ulike 

former. Jeg vet ikke om det finnes et 
godt svar på det. For min del har jeg 
slått meg til ro med at det er mange 
ting vi ikke forstår, men at Gud har 
kontroll.  

"Som himmelen er høyt over 
jorden, slik er mine veier høyt over 
deres veier og mine tanker høyt 
over deres tanker." (Jes. 55 9). 

Jesus sa til disiplene at de skulle over 
til den andre siden av sjøen, og de 
kom seg over, selv om reisen ikke ble 
som forventet. Gud holder det han 
lover. 

Å tro er å ha tillit til Gud og de løftene 
han gir i sitt Ord. Hva er det viktigste 
løftet for oss i dag? Det må være at 
han vil gi sin frelse, og ha felleskap 
med alle.  

"Men alle som tok imot ham, dem 
ga han rett til å bli Guds barn, de 
som tror på hans navn." (Joh. 1 12).

AV HÅVARD FIDJELAND



GRAUT HVER LØRDAG 
Hver lørdag mellom 13 og 15 kan du 
stikke innom bedehuset og få deg en 
tallerken med graut. Velkommen!

GLIMT FRA SØNDAGSSKOLEN  
Vi på søndagsskolen har hatt en veldig fin høst, med stort oppmøte på 
begge gruppene. Veldig flott å se foreldre og besteforeldre som trofast følger 
sine små hver eneste søndag. Hver eneste søndag samler vi inn penger til 
misjonen, og de siste årene har det vært Lars og Kjersti Stensland sitt arbeid 
på bibelskolen i Tanzania. Det er helt utrulig å se hvordan pengene velsigner 
seg, og denne måned kunne vi sende 30.000,- ned til Tanzania. 

Takk til alle dere som er med å ber for oss i søndagsskolen, vi er privilegert 
som får være med i arbeidet med alle de flotte ungene på Vea! Ønsker du å 
være med som medarbeider, så er det bare til å ta kontakt med noen av oss 
ledere. 

Jeg benytter anledningen til å minne om kontingenten nå på slutten av året. 
Det er kun rett over 20 stk som har betalt inn til nå, og for hvert medlem som 
betaler inn 100 kroner, får vi rundt 200 fra staten. Vi kjører nå en kampanje 
før jul, og håper flest mulig har anledning til å betale inn på 3361.12.33456, 
og huske å merke innbetaling med navn på barnet! På forhånd takk til alle 
som hjelper oss økonomisk med å betale den frivillige kontingenten for 
2015.

Trilletreff 
Trilletreff på bedehuset er et treff for store og 
små som har lyst å være med å synge om 
Jesus. Det er en sosial samling. Det er alt ifra 
små babyer til 5-6 åringer som kommer med 
mamma eller pappa.  

Vi har trilletreff cirka en onsdag i måneden i 
kjelleren klokka 10.30. Først synger vi litt og så 
har vi kaffi etterpå. Noen ganger noe godt å 
bite i, andre ganger basar.  

Siste trilletreff før jul blir den 25 november. Da 
skal vi ha julemenn og mandariner. Ønsker 
alle små og store velkommen. 
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VKU 
Høsten startet med 
kickoffmøte i august, hvor 
Margrethe Nilsen var 
høsthalvårets første taler. 
Utover kvelden fortsatte vi 
med pizza og de kjente 
”Erikssons-games” – et spill 
med mange ulike små 
aktiviteter basert på tv-
programmet ”vinn-på-
minuttet”. Som alltid en 
populær lek som medfører 
god stemning og mye lyd. 

Videre var vi med å 
arrangere bedehussang i 
Åkrahallen i månedsskiftet 
august/september. Her var 
det 2 ungdomstreff med 
godt oppmøte. Odd Arild 
Sævik talte om å ta et (nytt) 
steg sammen med Jesus på 
vandringen her på jorda. 
Treffende og veldig aktuelt. 

September og oktober har 
vært preget av den vanlige 
møtevirksomheten med 
møter hver lørdag. Mange 

gode taler om spennende 
temaer. Oppmøte har variert 
veldig, alt i fra 20 til 60 stk på 
møtene. 

I skrivende stund har vi 
akkurat lagt bak oss et 
veldig oppløftende møte m/
basar. Møte var et felles treff 
mellom 
ungdomsforeningene på de 
ulike bedehusene fra 
Langåker til Vea. Det ble 
bestemt at alle inntektene 
fra basaren skulle gå til de 
nylig startede 
”flyktninghjelpen- Vea” 
Resultat: 20.000,- inn fra 
åresalg som uavkortet går til 
dette formålet. Vi er glade 
for å være med å bidra til 
dette viktige formålet. 
Avslutningsvis vil vi hilse 
med det veldig aktuelle 
verset hentet fra Paulus’ 2. 
brev til Korinterne, kapittel 9 
og vers 7. 

”Enhver skal gi det han har 
bestemt seg for i sitt hjerte, 
ikke med ulyst eller av 
tvang. For Gud elsker en 
glad giver.”

Guttelaget på bedehuset avholdt sin tradisjonelle basar mandag 2. november. En stor 
forsamling med unge, voksne og eldre var på plass for å støtte opp om basaren. Vi hadde 
besøk av Lars Skjæveland som hadde en flott andakt for oss, etterfulgt av åresalg, utlodning 
m.m. 

Guttelaget startet opp virksomheten sin allerede i 1933. Litt av og på i perioder, men fra 1976 
har guttelaget vært i aktivitet uten opphold! Opp gjennom årene har basarinntektene bidratt til 
mange ulike misjons og bistandsprosjekter i regi av Norsk Luthersk Misjonssamband både i 
Norge og andre land. De siste årene har vi vært med på et landsomfattende prosjekt som 
kalles ”Barnas misjonsprosjekt”. 

Sist skoleår var Guttelaget sammen med mange andre barnelag i Norge med på å samle inn 
ca 2.000.000.- til prosjekter i Etiopia. Dette skoleåret er det prosjekter i Peru og Bolivia som 
står i fokus. Vi vil være med å hjelpe!  

Vi i Guttelaget er både litt stolte og takknemlige for at vi får muligheten til å bidra i en langt 
større sammenheng. Gjennom året som er gått, og i mange tiår før det igjen, har vi jobbet på, 
barn og voksne for at vi skal kunne ha denne basaren hvert år. Vi takker alle dere som 
gjennom mange barnegenerasjoner har vært med å støtte opp om guttelaget!

Guttelagsbasar
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Damenes føremiddagstreff 
Den 3. tirsdagen i kvar måned samles 20-30 damer til 
"damenes føremiddagstreff" i kjellaren på bedehuset 
klokka 11 (unntatt desember då blir det den 8.12) Det 
er koseleg å koma saman til drøs, spøting og kaffi. Av 
og til har me og utlodning.  

Det siste året har me hatt besøk av ulike damer som 
har delt Guds ord og fin song med oss. Ja, både 
munnspill og jodling har stått på programmet. Bildene 
er frå treffet 17. november og då hadde Oddrun Vea 
andakt for oss. Har du lyst og anledning er du hjertelig 
velkomen med eller uten spøt!



Fra møteplanen:

DESEMBER 
1:	 	 BBIF kl. 18.30 
2:    	 Bønn - og vitnemøte kl. 19.30 
6:	 	 Betel 18: Geirmund Monsen, Havgap 
9: 		 Bønn - og vitnemøte kl. 19.30 
12:		 Førjulsfest kl. 19 
13:		 Julekonsert 
15:		 Mannaklubb avslutning kl. 19 
16:		 Bønn- og vitnemøte kl. 19.30 
20:		 Betel 11 m/brødsbrytelse, tale Roar Vik 
25:		 Høytidsmøte: Tale Jostein Skartveit 

JANUAR 
3:	 	 Møte kl. 11 ved NLM 
10:		 Betel 11 
13:		 Årsmøte for bedehuset 
14-17:	 Møteuke KMM, taler Eivind Flå 
24:		 Betel 18 
27:		 Bedehusforening 
31:		 Møte kl. 11 ved Samemisjonen 

FEBRUAR 
7:	 	 Betel 11 
10-21:	 NLM Møteuke 
24:		 Bedehusforening 
28:		 Brødsbrytelse 

MARS 
1:	 	 BBIF kl. 18.30 
2-13:	 Møteuke bedehuset, taler Nat Rodgers 
7:	 	 Barneforeningsbasar 
20:		 Betel 18 Palmesøndag med kveldsmat 
24-25:	 Indre Sjø 
27-28:	 NLM 
30:		 Bedehusforening

Tema for Betel18 våren 2016 

Livshistorier i Bibelen 
Abraham, Josef, Esther, David, 

Elias og Daniel
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Hei kjære bedehusvenner!

Tiden går fort og vi nærmer oss advent. Vi i bedehusstyret har mange 
oppgaver og vi må nok innrømme at av og til kan det føles krevende 
med «mange baller i luften». Samtidig oppleves det veldig givende å 
få stå i det viktige arbeidet og den flotte bedehustradisjonen vi er en 
del av. Vårt ønske og håp er at mennesker skal bli kjent med Jesus og 
få se ham som sin frelser. 


Vi i bedehuset er så heldig at vi har fått kjøpe oss en tomt på Sørbø, 
som må være en av de flotteste bedehustomter i dette landet. Det 
skal vi være veldig takknemlige for. Vi har nå gjennom flere år gått 
mange runder angående nytt bygg for bedehuset. Bedehuset føler 
prosessen har vært grundig og vi har ikke ønsket å gå for fort fram. 
Likevel ser vi nok nå at vedlikeholdet på det huset vi har i dag er det 
som kanskje kommer til å presse oss. Huset vi har i dag er 104 år 
gammelt og vi får stadig nye uønskede oppdagelser. 


Det store spørsmålet blir da om vi som går på bedehuset kan få på 
plass økonomien som kreves for å bygge nytt, eller ta en skikkelig 
oppgradering på det huset vi har. Styret jobber nå med å sette ned en 
komite som skal jobbe med dette og det blir spennende å se hva de 
kan komme fram til. Styret ønsker virkelig å få tak i folk som har lyst til 
å være med på dette arbeidet. Så vi vil oppfordre alle til å være 
frimodige og melde seg hvis dette er noe dere ville være med på.


Styret har nå i høst tenkt å starte noe vi kaller bønnefadder i 
samarbeid med Ungdomsforeningen. Tanken er at ungdom kan melde 
sin interesse hvis de ønsker en bønnefadder. Vi som er «litt eldre» får 
da et navn til en ungdom i VKU. Så får vi være med å bringe disse 
ungdommene fram i bønn. Hvis ungdommene selv ønsker det kan det 
også utveksles telefonnummer og ungdommen kan sende 
bønneemner direkte til sin bønnefadder. 


Vi håper samtidig at dette kan bringe generasjonene nærmere 
hverandre. Mange tar det kanskje som en selvfølge at ungdommen 
har forbedere rundt seg, men dette er ikke tilfellet. Vi håper vi kan bli 
et bønnefolk som ber for hverandre. Det er fantastisk at vi har 
muligheten til å legge hverandre i Guds hender daglig. Det er en flott 
tanke å møte en ny dag med.I Januar er det nok engang årsmøte. Vi 
skal finne kandidater til å sitte i bedehusstyret. Håper dere alle tenker 
dere godt om før vi kommer å spør dere. 


 I Bedehuset er det mange folk og styret ser at vi fort kan glemme 
noen som kunne vært spurt. Hvis du kjenner noen du tenker burde 
være med i bedehusstyret, så ikke nøl med å gi beskjed.Husk at hvis 
dere lurer på noe så er det bare å ta kontakt. Tlf. nummer til formann 
er: 41350541.


Vil til slutt minne dere om et vers i galaterne 6.9-10


«Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi 
skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. La oss 
derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, 
men mest mot troens egne folk.»


Hilsen Bedehusstyret



Minibibeltime 

Det er så mye ondskap i verden. Vi 
ser det rundt oss over alt, kanskje aller 
mest på nyhetene. Mennesker blir 

drevet på flykt av krig og elendighet. 
IS og Boko Haram turer frem og 
ødelegger menneskers liv i 
generasjoner. Verst er det for de 
kristne. De er ikke trygge noen steder.  

Jeg hørte på radioen for noen uker 
siden at 14 mennesker hadde blitt 
kastet over bord fra en av de båtene 
som går med flyktninger over 
Middelhavet. De ble drept fordi de var 
kristne. De ville ikke fornekte Jesus og 
konvertere til Islam. Selv blant andre 
flyktninger ble de forfulgt.  

Forfølgelse av kristne er ikke noe nytt. 
Det har vært der helt fra starten av. 
Jesus selv ble forfulgt og apostlene 
ble forfulgt. Jesus sier i evangeliet 
etter Johannes kapittel 15 og vers 
20-21: Har de forfulgt meg, vil de også 
forfølge dere.  

I den første kristne tida var det meste 
av middelhavsområdet romersk 

territorium. Det var keiseren i Roma 
som bestemte. Den verste av de alle 
var Nero. Nero ble keiser i år 58 e.kr. 
og regjerte til han tok selvmord den 
11. juni i år 68.  

Han sørget for at Roma ble brent ned 
til grunnen for så å skylde på de 
kristne. Han brukte kristne som 
levende fakler i hagen sin når han 
arrangerte fest. Han kastet bøttevis av 
kristne i arenaen for å underholde 
innbyggerne i Roma da de ble slitt i 
fillebiter av villdyr eller massakrert av 
gladiatorer.  

Vet dere hva det snodige er? Det 
stoppet ikke folk fra å bli kristne. 
Kristendommen spredte seg bare mer 
og mer om seg. Så martyrer ble det 
mange av, og det som vi kaller for 
bekjennere – confessiones på latin. 
De som ikke nødvendigvis ble drept, 
men som døde av tortur og hard 
behandling i fengsel. Jeg vet ikke hva 
som er verst: bli kastet til løvene eller 

å bli pint i hel i ett fangehull.  

Til slutt var alle apostlene døde. Enten 
drept som martyrer eller som 
bekjennere. Alle unntatt en. Apostelen 
Johannes var fortsatt i live. Peter var 
død, han ble hengt på et kors – opp 
ned. Jakob, Jesu bror, hadde blitt 
halshogd. Andreas hadde også blitt 
korsfestet – diagonalt, slik som korset 
i Scotland sitt flagg.  

Nå var det keiser Domitian som var 
keiser (81-96) og han tok opp 
konkurransen med Nero i VM i 
tyranni. Johannes ble forvist til øya 
Patmos og den forfulgte kirken var 
overlatt til seg selv uten dens ledere.  

Johannes forteller at på en søndag, 
Herrens dag, fikk han plutselig høre 
en stemme bak seg som var så kraftig 
som en basun. Da han snudde seg 
for å se hvem som snakket til ham ble 
han fullstendig skrekkslagen av det 

han fikk se. Det Johannes fikk se kan 
vi lese om i Johannes’  åpenbaring 
kapittel 1 og versa 9-18. 

Klart at Johannes blir livredd! Han så 
en eller annen som lignet en 
menneskesønn. Han hadde ikke ord 
til å beskrive denne mektige, 
fryktinngytende skapningen han så. 
Men det var han som selv kalte seg 
Menneskesønnen og som var Gud 
selv.  

Det var Jesus som kom til Johannes 
med trøst, for å fortelle Johannes at 
midt oppe i alt det grusomme som 
skjedde så hadde Jesus kontroll. 
Johannes fikk beskjed om å skrive 
ned alt det han skulle få se og om å 
sende det til menighetene i Tyrkia 
som hadde det så vanskelig og tøft 
midt i en forfølgelse. Budskapet var 
det samme til dem: Jesus har kontroll.  

Budskapet er det samme til de 
tusenvis av kristne flyktningene i dag 
også: Jesus har kontroll! Vi har noe 

bedre i vente vi som er kristne. Ett 
sted hvor vi skal leve evig og hvor alt 
bare er godt. Døden er ikke slutten – 
det er selve inngangen. Derfor trenger 
ikke kristne være redde for å gi livet 
sitt, for å dø, for det er Jesus som har 
nøklene til dødsriket. Han som var 
død, men som stod opp igjen og som 
lever i all evighet. Og de som setter 
sitt håp til ham har en framtid som er 
langt lysere enn hvilken som helst 
morgendag. 

Av Georg Stensland

JESUS HAR KONTROLL! 
Den som setter sitt håp til ham har en framtid som er langt lysere enn hvilken som helst morgendag.
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Signe og Georg Stensland



	

BIBELSMUGLING TIL

Tilfeldige på bibelsmugling: 
1. Koffer e du med på bibelsmugling? 
2. Kor månne gonger har du vore før? 
3. Ka e kjekkast på bibelsmugling? 
4. Kor har dokke gjømt biblane?

Årets desidert mest populære yngres-samling er høstens 
bibelsmugling til Sørbø. Betel-Nytt tok turen i all hemmelighet og 
utfordret sin egen lettskremthet. 
Alle deltakerne møter til fastsatt tid på Saniteten. Reglene 
formidles av lederne i «militær bekledning». Det hviskes og tiskes i 
de inndelte gruppene. Slagplaner blir lagt. Hvordan frakte de 3 
biblene (i tre) hver enkelt har fått utlevert inn på Sørbø uten å 
havne i fangehullet? Er det best at et par i gruppen har alle biblene 
mens de andre distraherer vaktene? Eller bør alle løpe det de kan 
med hver sine bibler? 
Oppfinnsomheten er stor, det stappes bibler i lommer, bukser, 
gensere, luer og noen har forberedt seg og tatt med 
gummistrikker som de bruker til å feste bibler under skoene med. 
Farene er mange. Gjørme, voktere, fangehull, bratte bakker, tunge 
greiner og ikke minst mørket. Alle har også fått hver sin gullmynt 
som de kan bruke i tilfelle de blir fanget. Den kan de bruke til å 
bestikke grenseposten med for å slippe videre. 
Det verste er å havne i det innerste fangehullet på Sørbø. Med 
hendene stripset og ingen utvei til å slippe ut. Det ingen heldigvis 
visste var at Norges desidert største edderkopp også bodde der!! 
Men den ble fanget like før - puh! Vår reporter ble i tillegg vitne til et 
vaskeekte fengselsopprør der mange dessverre klarte å rømme. 
Etter en times smuglertokt var fortsatt noen ikke ankommet 
Sørbø. Det avtalte signalet, 3 tut med bilhorn indikerte at 
smuglingen var over. Mange ville fortsette smuglingen etter 
pausen :-) 
Sørpete og noe våte benket smuglerne seg innerst i parken på 
området. Der satt oppteller av innsmuglede bibler, Jan Inge 
Suggelia, klar for å fortelle noe fra Bibelen. Være god mot andre 
var kveldens tema. 
Etterpå ventet varme pølser i brød og nydelig kakao. 
Oppsummering og forkynnelse av resultatet var det eneste som 
gjensto før vi skiltes for kvelden. 57 deltakere gikk fornøyde hjem 
og tar vi ikke helt feil begynte nok planleggingen til neste års 
bibelsmugling så smått på hjemturen.

Kristine og Nora Kristoffersen, 10 år 
1. Me trur det e kjekt og har hørt det av andre. 
2. Det e fysste gong me e på 
3. Å smugla biblane 
4. I genseren og bukså :-)

Mathias Tjoland og Daniel Elias Fredly, 11 år 
1. Fordi det e så kult og kjekt og for å læra koss 

andre folk har det i verden. 
2. 2 gonger 
3. Å lura ledarane. Dei e dumme ;-) 
4. Bukså og t-skjorta. Jakkå og bukså.

Marita Fredly, 13 år 
1. Det e kjekt 
2. 4 gonger cirka 
3. Alt. Andakten. 
4. Ryggen og jakkelommane.
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Besøk på Sævik-kaien
På 50 og 60 tallet var det ganske 
mange butikker i Veabygda.  Det 
var helst småbutikker, hvor 
vareutvalget ikke kan 
sammenlignes med dagens 
standard.  På Sævik-kaien var 
det to butikker.  
En av disse var Handelslaget, også kalt 
Foreningen, som til og med hadde egen 
filial der hvor bankbygget til Skudenes & 
Aakra Sparebank står i dag.  Handelslaget 
inneholdt også et lite postkontor, såkalt 
brevhus. Dette var i drift fra mars 1939 til 1. 
januar 1946. Butikken ble nedlagt, og 
eiendommen solgt til Søren Kristoffersen. I 
1993 solgte han den videre til Arve Magnar 
Abelsen. Han rev bygget og bygde nytt 
hus, og bor der sammen med kona 
Elisabeth. 

Arve hadde sin barndomsheim på 
Sjuraberg. Foreldrene er Agny og Arvid 
Abelsen, og søsken er Øyvind og Marthe 
Marie. Som gutter flest likte Arve å spille 
fotball. Han var også ivrig sjøspeider.  
Tidlig fant han sin plass på bedehuset.  
Han og kameraten Thomas Mørch var 
ganske unge da de begynte å gå på 
onsdagsmøtene. Her var de sammen med 
eldre kristne. Dette bidro til at de ble 
grunnfestet i Guds ord. I 2005 startet han, 
Per Sverre Bårdsen og Per Langåker 
Bibel- og Israelmøter den første tirsdagen i 
måneden. Bakgrunnen var at det var mye 
terror mot jødene i Israel, og 
feilinformasjon florerte i massemediene. 
På møtene, som er for alle i hele distriktet, 

formidles aktuell informasjon, støtte til 
terror-ofre i Israel og undervisning i hva 
Bibelen sier om Israel og jødene, som er 
Guds land og Guds folk, jf 1. Mos. 12,1-3 
og Rom. 11.  Frelsen kommer fra jødene, 
sier Jesus, jf Joh. 4,22. Gud holder sine 
løfter, og Bibelske profetier oppfylles også i 
vår tid, se f. eks Jer. 31, Esek. 36 og Luk. 
21,24. Informasjon om Betel Bibel- og 
Israelforening finnes på bbif.no. 

Arve har utdannelse i økonomi. Han var 
lærer på Lundeneset i 3 år, før han satte 
kursen mot Oslo og jobbet i Riksrevisjonen 
og senere i Olje og Energi departementet. 
I 18 år ukependlet han til Oslo. Arve hadde 
kontor i regjeringskvartalet. 22. juli 2011 ble 
det sprengt og ødelagt. Heldigvis hadde 
Arve ferie, og ble ikke rammet. 

I 2010 var Arve i bryllup hos en kamerat i 
nærheten av Tønsberg. Til borddame fikk 
han ei kjekk jente fra Våle i Vestfold. Hun 
het Elisabeth Lie, og var ekte bondejente.  
Hun er vokst opp på gård med melkekyr.  I 
tillegg har hun jobbet som avløser på 
andre gårder. Hun er også utdannet 
sykepleier. Hun har vært ansatt på 
Sandefjord sykehus, på sykehjem og i 
Hjemmetjenesten. Ingen tvil om at det er ei 
dyktig dame.   

Elisabeth er vokst opp i en kristen familie 
og kristent miljø.  Hun er medlem i DELK, 
og har også tilknytting til Norsk Luthersk 
Lekmannsmisjon. Det ble et vellykket 
bryllup, og kontakten ble opprettholdt. I 
2012 ble de mann og kone, og Elisabeth 
flyttet til Vea. Hun fikk først jobb på Vea 
Sykehjem. Så fikk hun tilbud om stilling 
som sosiallærer og miljøterapeut på 

Danielsen Ungdomsskole på Vea, og der 
er hun i dag. Elisabeth begynner å finne 
seg til rette på Vea. Hun og Arve er med i 
Betel musikklag, og besøkstjenesten på 
bedehuset. Ennå er det litt uvant med 
klimaet her. Hun er vant med skikkelige 
vintrer med mye snø, og varmere somrer 
uten så mye regn. Men god kontakt med 
Våle har hun fortsatt, og hun tar seg ofte 
en tur til gamle trakter. 

Vi ønsker Elisabeth og Arve lykke til videre! 

Et bibelvers og en sang de er glade i: 

”Alle har syndet og står uten ære for Gud. 
Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans 
nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. ” 
Rom. 3,23-24. 

Ren og rettferdig, Himmelen verdig er jeg i 
verdens Frelser alt nu. 
Ordet forkynner at mine synder kommer 
han aldri mer i hu. 
Å, jeg er frelst og salig fordi Sønnen har 
gjort meg virkelig fri! 
Fri i fra nøden, dommen og døden, amen, 
halleluja! 
Å hvilken nåde midt i all våde: Kristus har 
kjøpt oss just som vi er! 
Han måtte lide, kjempe og stride. Han 
måtte stå mot helvedes hær. 
Nå er vi frie – hør og gi akt! Synden på 
verdens Frelser er lagt! 
Gud nå forkynner nåde for synder. Amen, 
halleluja!                (Sangboken nr 284) 

Per Størkersen
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