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Vismennene

UTDRAG FRA DIKT AV KOLBEIN FALKEID 
GJENGITT MED TILLATELSE

De var visst konger disse vismennene  
og rikere enn alle andre fra Østerland 

hvor alle er rike.  
Men det betyr ikke noe  

For ingen kan sitte på mer enn en stol  
eller spise seg mer enn mett 

Det som betyr noe er at de var vismenn 
som måtte ha sett alt og lest alt og tenkt alt 

og jeg har hørt at du blir trist av å tenke  
og at det er for å slippe å tenke  
at vi tenker på alt mulig annet.  

Men disse vismennene må ha vært skikkelig nedfor 
Siden de brøt opp og begynte å gå etter en stjerne 

Du vet hvor håpløst det er;  
Du går og går og aldri  
tar du stjernen igjen. 

Men for å gjøre historien kort 
så stoppet denne stjernen over et land 

med mye alminnelig sand i 
Og noen sauebeiter og tarvelige landsbyer.  
Og i en av disse landsbyene var det en stall 

Og i den stallen var det nettopp født et barn.  
Og enda dette barnet knapt hadde åpnet øynene 

og sikkert ikke hadde festet blikket 
så må det ha sett noe 

som de tre vismennene aldri hadde sett 
For de stoppet der og bøyde seg 

og de må ha tenkt sitt 
men selv om de tenkte  

så de ikke triste ut, 
for de smilte 

Og akkurat det smilet  
skulle jeg gjerne ha sett. 



I går, fyrste sundag i advent, vart bedehuset i Veabygdi innvigd. Det er vel 
det største og venaste bedehuset på Karmøy. Bygningsstilen skal vera lik 
dei nyaste sjømannskyrkjerne våre. Der er både harmoni og stemning og 
det heile virka høgtidsstemt og andaktsfullt. Både storleiken og arkitetkturen 
gjer at ein ikkje kjem på anna, enn at det er ei kyrkja. Berre taarnet feilar 
enno, men det kjem nok um ikkje so lenge.


Peder Olsen Vea, den gamle ordføraren, opna med å ynskja alle velkomne i 
ei hjertevarm tala. Han minnte um Jakobsdraumen og korleis Jakob reiste 
Bethel for Herren. Soleis hadde dei no byggt eit Guds hus i Veabygdi, og 
namnet skulle vera Bethel, soleis som det stod på flagget, som vaia over 
huset i dag. 


Prost Gelmeuden heldt innvielsesfestetala som han knytte til evangeliet paa 
dagen. Det var ei preik me mykje og godt innhold.


Etterpå tala sokneprest Lea over ordi: Sjå eg stend for døri og bankar, om 
nokon let upp, vil eg gå inn og holde nattverd med han. Tala hans var 
praktisk og treffande. Soleis som preikene han oftast er. Han nemnde at 
den Italienske overgeneralen hadde gjort ein framstøyt med herren sin ved 
Tripolis. Jesus Kristus hadde også gjort ein framstøyt i Veabygdi, hans rike 
hadde hatt framgang, og hjarter var vundne for han sak, difor var bedehuset 
bygt. 


Tilslutt tala gamle Svein Vea, og den høgtidssame og minnerike stundi var 
ende.


Organisten i Koparvik, hr. Kriansen, var innboden til å spela orgelet. Kring 
800 menneske hadde vore samla.


Ettermiddagen kl. 5 byrja festen. Hr. R. Størkersen heldt opningstalen. 
Seinare tala emissærene H. Kvalevåg og Glitterberg med fleire. Så gjekk der 
så ei lang tid med å oppvarta med loffer, kaker og kaffe. Kring 1000 munnar 
skulle ha mat. 


Bygningsmeistaren, hr. Palle Thu, heldt etterpå ei god tale. Prosten avslutta 
festen. Imellom talene hadde det veksla med musikk og song. Malene 
Vedøy sitt sangkor song fleire vene songar og gjorde mykje til, at der vart 
slik stemming over festen.


Alt var ordna såleis, at det var ei hugnadleg og gledesam feststund, og 
dagen vil verta ein av dei viktigaste minedager i Veabygdi si soga.
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BEDEHUSET I VEABYGDI 
Sakset fra Stavanger Aftenblad 8. desember 1911



Selv	var	jeg	for	det	meste	Augustus	
eller	engelen	Gabriel.	På	denne	
måten	blir	juleevangeliet	levende	
og	nært,	vi	blir	en	del	av	det.	En	
gang	la	vi	en	Bibel	i	julekrybba	i	
stedet	for	ei	dokke.	Det	skulle	
illustrere	det	Johannes	skriver:	
Ordet	ble	menneske	og	tok	bolig	
iblant	oss.	
Hva	har	det	egentlig	å	si	for	oss	at	
Jesus	ble	menneske?	Det	betyr	at	
han	ble	vår	bror!	
En	eldre	mann	jeg	kjente	reiste	Dl	
Amerika.	Han	hadde	aldri	vært	
utenlands	før,	og	kunne	knapt	nok	
si	mer	på	engelsk	enn	Yes	og	No.	
Det	som	gjorde	at	han	reiste,	glad	
og	frimodig,	var	at	han	hadde	en	
bror	i	Amerika.	Denne	broren	kom	
og	hentet	ham	på	flyplassen	og	
fulgte	ham	hele	turen.	Det	ble	en	
uforglemmelig	opplevelse,	og	han	
kom	hjem	igjen	med	stjerner	i	
øynene.	Det	er	ikke	farlig	å	reise	Dl	
et	fremmed	land	hvis	man	har	en	
bror	der!		
Jesus	kom	som	vår	bror	–	det	er	et	
tema	i	flere	av	våre	julesanger:	
«Han	selv	som	er	Guds	eget	ord,	

han	kom	i	kjød	og	ble	vår	bror.	
Halleluja!»	Eller	fra	en	av	våre	
nyere	julesanger:	«Så	enkelt	og	
sDlle	kom	Gud	Dl	vår	jord.	Så	høyt	
er	jeg	elsket	av	Jesus,	min	bror».	
En	slektning	i	Amerika	kan	følge	oss	
og	snakke	for	oss.	En	bror	i	
himmelen	kan	åpne	himmeldøra	
for	oss.	Ordet	ble	menneske	–	
dermed	kan	vi	alle	få	være	i	slekt	
med	Guds	egen	sønn!	
Det	hender	av	og	Dl	at	slektninger	
ikke	vil	vite	av	hverandre.	Jeg	har	
ved	noen	dødsfall	seO	tragiske	
eksempler	på	det.	Noen	har	så	
negaDvt	forhold	Dl	hverandre	at	de	
ikke	kan	være	i	samme	rom,	ikke	
engang	i	en	begravelse.	Slektskap	
er	ikke	nok	Dl	å	ha	en	relasjon	Dl	
hverandre.	Slektskapet	må	
verdseOes	og	aksepteres.	
Johannes	skriver:	«Alle	som	tok	
imot	ham,	dem	gav	han	reO	Dl	å	bli	
Guds	barn,	de	som	tror	på	hans	
navn».	Benekter	vi	slektskapet	med	
Jesus-barnet?	Eller	sier	vi:	Tenk	at	
han	virkelig	er	min	bror!	Jeg	vil	
allDd	være	sammen	med	ham!	Jeg	
er	stolt	over	ham	og	glad	i	ham!	

Alle	som	vedkjenner	seg	
slektskapet,	lever	i	løSet:	ReO	Dl	å	
bli	Guds	barn!	
Når	Johannes	skriver	siO	jule-
evangelium,	bruker	han	ordet	
«født»	bare	én	gang.	Og	det	er	ikke	
om	Jesus,	men	om	oss	som	tror	på	
Jesus.	De	er	født,	ikke	av	kjøO	og	
blod,	men	av	Gud,	skriver	
Johannes.	Med	andre	ord	sier	han	
altså	at	julens	fødsel	skjer	stadig	på	
ny,	også	i	vår	Dd.	Når	vi	bærer	
barna	våre	Dl	dåpen,	eller	når	noen	
i	voksen	alder	opplever	
omvendelse	og	tro,	da	skjer	en	så	
stor	forandring	med	dem,	at	vi	sier	
de	blir	født	på	ny.	
Ordet	ble	menneske	–	det	er	en	
overgang	for	Jesus	fra	Guds	verden	
Dl	vår.	Og	så:	Når	vi	mennesker	blir	
Guds	barn,	er	det	en	overgang	fra	
vår	verden	Dl	Guds!	
Forandrer	julen	verden?	Ja,	den	
forandrer	verden	fordi	den	
forandrer	oss	mennesker.	

God	advents<d,	og	
velsignet	jul!

HVA BETYR DET AT JESUS 
BLE MENNESKE?
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Av Sigfred Sørensen

Minibibeltime

Et	av	de	nye	<ltakene	som	har	slå@	best	an	i	
mange	menigheter	før	jul,	er	
julevandringene.	Barnehager	og	skoleklasser	
blir	invitert,	og	alle	barna	deltar	i	
julevandringen.	Noen	er	utkledd	som	engler,	
andre	som	hyrder,	og	så	har	vi	én	Maria	og	
én	Josef.



Nesten hver lørdag, fra september til mai har 
vi en fantastisk dugnadsgjeng som koker 
graut på Bedehuset. Barn og voksne i alle 
aldre er glad i å komme på Bedehuset og 
spise graut på lørdagene.  

For fem år siden var det noen ildsjeler som 
startet med å arrangere julemarked på Vea, og 
grautgjengen har deltatt med å selge graut de 
siste fire årene. Dette er et samarbeid mellom 
Bedehuset, Klippen, Vea kirke og komiteen for 
julemarkedet.  

Hver menighet får tildelt cirka en halvtime hver til 
å selge grauten sin, og denne lørdagen går det 
virkelig unna på grauten.  

Dette året skulle vi være på plass i matteltet 
klokka 12.45, og da er det viktig at vi har tenkt 
på alt det praktiske på forhånd. Vi må ha med 
oss kopper og kar, bestikk, saft, sukker, kanel, smør, 
rosiner, øser og sist men ikke minst to store bakker 
med graut.  

I år var det Lars Bårdsen og Ragnhild Serine Brekkå som 
solgte grauten for Bedehuset. Lars og Ragnhild beskriver 
grautsalget på julemarkedet som svært hektisk, men 
veldig kjekt.  

Veabuen er engasjerte og flinke til å delta på det som 
arrangeres i bygda, og julemarkedet i kaldt og vått vær er 
intet unntak. Grautgjengen synes det er kjekt å få delta på 
julemarkedet på denne måten.  

Det nytter ikke å servere graut på Bedehuset denne 
lørdagen i november, vi må være på plass der resten av 
bygda er, og det er på julemarkedet.  

Grautgjengen ønsker alle i Veabygda en riktig god jul. 
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«GRAUTEN» PÅ 
JULAMARKED

18. november inviterte bedeshurforeningen til førjulskos 
med julagraut på bedehuset. Grautgjengen stod for 
kokinga av grauten og det gjekk til meir graut enn kjøkenet 
kunne koka. Det kom utrulig mykje folk, enkelte gjekk visst 
heim att fordi dei ikkje fann fleire sitjeplassar i kjellaren.  

Per Sverre hadde ein kort andakt og Sunshine song, 
endåtil fleire fine julasanger. 

I grauten var det lagt fem mandler og den som fann 
mandel fekk sjølsagt marsipangris. Alle smågevinstane 
var pakka inn og gav ekstra spenning for liten og stor. 
Hovedtrekninga baud på fire heimelaga adventkalenderar, 
proviantkasse, stall frå Tanzania og englar med meire.  

50.000 KRONER 
INN PÅ BASAR
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Minneord Eva Østhus
Eva døde 21.august i år, 90 år gammel. En ildsjel i 
Guds rikes arbeid er gått hjem til Gud. Eva 
utmerket seg på flere områder. Hun var en ivrig 
kristen, hadde et lyst sinn og var en lysspreder 
der hun vanket. Så lenge helsa holdt var hun 
trofast på bedehuset. 

Eva ble født og vokste opp på Stangeland i 
Kopervik, sammen med 3 søstre og en bror. Som 
liten var hun flittig på søndagskolen til 
Frelsesarmeen. Det hun der fikk høre og lære fikk 
stor betydning for henne seinere i livet, fortalte 
hun i et intervju i Betel-nytt i 2006. Hun ble gift 
med Didrik Østhus i 1950 og flyttet til Vea. I 1954 
kunne de flytte inn i nytt hus på Østhus. Sammen 
fikk de 2 barn, Hans Olaf og Oddrun. Hun hadde 

stor glede av barnebarn og oldebarn som 
seinere kom til.  

En møteserie med los Kvalvik og Magnus 
Solberg i 1963 på bedehuset, førte til at Eva tok i 
mot Jesus som Frelser. Dette var så stort for 
henne at hun inviterte slektninger hjem til seg for 
å feire samme kveld. Siden ble Eva ivrig med i 
arbeidet på bedehuset. Hun var med i oppstart 
Betel musikklag og fikk 15 innholdsrike år som 
søndagsskolelærer. Eva var flink til å fortelle og 
fikk god kontakt både med barn og voksne. Hun 
var med å starte misjonsforening for NMS, og 
kalte den Misjonsgnisten. Navnet var 
betegnende for Eva. Hun hadde misjonsglød 
både i foreningen, i søndagskolen og i 

barneforeningen 
”Enighet” som hun 
hadde hjemme hos seg. På bedehuset møtte 
hun flittig opp og delte ivrig og glad sine 
vitnesbyrd om hva Jesus betydde for henne. I 
flere år var hun også med i besøksgruppe på 
sykehjem. Eva hadde et vinnende og 
kontaktskapende vesen, et ”ja” menneske. I 2001 
døde hennes kjære mann Didrik. Det ble et stort 
savn, men trøsten var at også Didrik fikk tatt i mot 
Jesus før han døde. I takknemlighet til Gud 
minnes vi Eva og hva hun betydde for arbeidet 
på bedehuset og i misjonsarbeidet. Vi lyser fred 
over hennes gode minne! 

Egil Svela

JESUS BLIR FØDD
I dei dagane lét keisar Augustus lysa ut at det skulle takast manntal over heile verda. 

 Dette var første gongen dei tok manntal, og det hende medan Kvirinius var 
landshovding i Syria.  Då fór alle heim, kvar til sin by, og skulle skriva seg i 

manntalet. 

Også Josef drog då frå byen Nasaret i Galilea og opp til Judea, til 
Davidsbyen, som heiter Betlehem, for han høyrde til Davids hus og 

ætt  og skulle skriva seg der saman med Maria, som var lova bort 
til han. Ho venta då barn. Og medan dei var der, kom tida då ho 
skulle føda,  og ho fekk son sin, den førstefødde. Ho sveipte 
han og la han i ei krubbe, for det var ikkje husrom for dei. 

Det var nokre gjetarar der i området som var ute på marka og 
heldt vakt over flokken sin om natta.  Med eitt stod ein 
Herrens engel framfor dei, og Herrens herlegdom lyste 
kringom dei. Då vart dei gripne av stor redsle. Men engelen 
sa til dei: «Ver ikkje redde! Sjå, eg kjem til dykk med bod om 
ei stor glede, ei glede for heile folket: I dag er det fødd dykk 
ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Og det skal 

de ha til teikn: De skal finna eit barn som er sveipt og ligg i ei 
krubbe.» Brått var det ein stor himmelhær saman med engelen; 

dei lova Gud og song: 

«Ære vere Gud i det høgste, og fred på jorda blant menneske Gud 
har glede i!» 

Då englane hadde fare attende til himmelen, sa gjetarane til kvarandre: 
«Lat oss gå inn til Betlehem og sjå dette som har hendt, det som Herren har 

kunngjort for oss.» Så skunda dei seg dit og fann Maria og Josef og det vesle 
barnet som låg i krubba. Då dei fekk sjå det, fortalde dei alt som hadde vorte sagt dei 

om dette barnet. Alle som høyrde på, undra seg over det gjetarane fortalde. Men Maria 
gøymde alt dette i hjartet sitt og grunda på det. Og gjetarane vende attende. Dei lova og prisa Gud 
for alt dei hadde høyrt og sett; alt var slik som det var sagt dei.
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Fra møteplanen:
DESEMBER 
13: 	 Bibellesning 1. Kor. 11 kl. 19.30 
16:		 Førjulsfest / Julebord 
17: 	 Julekonsert kl. 18 
20: 	 Bibellesning 1. Kor. 12 kl. 19.30 
27: 	 Søndagsskolens juletrefest 

JANUAR 
3:	 	 Bibellesning kl. 19.30 
6:	 	 VKU kl. 21 (Vea Kristelige Ungdomsfor) 
7: 		 Samemisjonen kl. 11 
10:		 Bibellesning kl. 19.30 
13:		 VKU kl. 21 
14:		 VBF (Vea Bedehusforsamling) kl. 11 
17:		 Årsmøte bedehuset 
20:		 VKU kl. 21 
21:		 Brødsbrytelse 
24-4fe:	 Møteuke NLM med Per Tveten og Lars 
	 	 Erik Fredriksen 
27:		 VKU kl. 21 
31:		 Bedehusforening kl. 19.30 

FEBRUAR 
3:	 	 VKU kl. 21  
4:  		 Møteuke NLM med Per Tveten og Lars 
	 	 Erik Fredriksen 
7:	 	 Bibellesning kl. 19.30 
10:		 VKU kl. 21 
11:		 VBF kl.11 
14:		 Bibellesning kl. 19.30 
17:		 VKU kl. 21 
18:		 Gideon kl. 11 
21:		 Bibellesning kl. 19.30 
24:		 VKU kl. 21 
25:		 VBF kl. 11 
28:		 Bedehusforening kl. 19.30 

MARS 
3:	 	 VKU kl. 21 
4:	 	 Brødsbrytelse kl. 11 
7: 		 Bibellesning kl. 19.30 
10:		 VKU kl. 21 
11:		 VBF kl. 11 
14:		 Bibellesning kl. 19.30 
	 	 Årsmøte VBF kl. 20 
16:		 KMM Misjonskveld, Herdis Heimdal 
18:		 KMM kl. 11 

se ellers betelvea.no for mer/oppdatert info

9. og 10. september var det 
oppstart av Vea 
Bedehusforsamling. 
Forsamlingen fikk en flott start 
med 3 unge familier som bar 
sine barn til dåp på lørdagen! 
Første søndagsmøte var 10. 
september og forsamlingen har 
fortsatt med faste møter annen 
hver søndag (partalls-uker). De 
andre søndagene er det møter i 
regi av de andre 
organisasjonene som hører til 
på bedehuset.  

Det har vært en positiv oppstart 
av forsamlingen med mye folk 
på møtene! Veldig positivt er det 
også at søndagsskolen 
koordinerer tidspunkt med 
forsamlingens møter. Møte i 
forsamlingen starter klokken 
11:00 med både voksne og 
barn til stede. I første delen av 
møte inkluderes barna før de 
går ned til søndagsskolen som 
begynner klokken 11:30. Det er 
fortsatt mulig å komme direkte til 
søndagskolen, men det er 
mange foreldre som synes det 
er positivt at det er mulig å gå 
sammen til møte og 
søndagsskole. 

Positivt er det også at mange 
ønsker å engasjere seg i 
forsamlingen! De ulike 
oppgavene er organisert i 
tjenestegrupper og det er egne 
grupper for møtekoordinering, 
lovsang, teknisk, mat og 
forbønn og veiledning. Flere 
grupper vil nok komme til etter 
hvert slik at det blir mulig å 

engasjere seg der en ønsker å 
bidra.  

Lars Stensland er ansatt som 
pastor i forsamlingen i 50% 
stilling. Han har kontor på 
bedehuset og ønsker å legge til 
rette for god kontakt mellom 
bedehuset og folk på Vea. I 
oppstarten har det vært viktig å 
få innspill fra andre som har 
gjort lignende ting. I høst har 
forsamlingen fått veiledning av 
Runar Landro som jobber med 
veiledning av forsamlinger i ImF. 
Denne veiledningen vil også 
fortsette neste år. 

Nå nærmer det seg jul og 
forsamlingen vil være med å 
arrangere julebord på 
bedehuset 16. desember og 
julekonsert 17. desember. 

På nyåret vil forsamlingen 
fortsette med møter i partalls-
uker klokken 11:00. Det er også 
planlagt årsmøte 14. mars hvor 
det vil bli blant annet valg av 
styre i forsamlingen. 

Følg oss gjerne på facebook 
(søk på Vea 
Bedehusforsamling) 

Og besøk gjerne hjemmesiden 
– www.betelvea.com/vea-
bedehusforsamling 

Velkommen til møte på 
bedehuset!

Fantastisk  

oppstart Av Vea 

Bedehusforsamling

http://betelvea.no
http://betelvea.no
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GUTTELAGS-
BASAR 
Mandag 6. november var vi samlet til den årlige 

guttelagsbasaren på bedehuset. Salen var fullstappet av 
forventningsfulle barn og voksne. Hovedmålet med basaren 
var å samle inn penger til årets misjonsprosjekt.   

Dette året går pengene fra Barnas Misjonsprosjekt blant annet 
til arbeid i Tanzania.  

Barna i Tanzania trenger å høre om Jesus. Barnas 
Misjonsprosjekt støtter dette arbeidet slik at det kan drives 
enda flere lag og enda flere barn kan få høre om Jesus. 

Egil Skutlaberg, som er områdeleder for områdene 
Haugalandet og Øst i NLM Region Sørvest, var med og 

hadde en andakt. Vi var også så heldige å få Arne Jakobsen, 
tidligere guttelagsleder, til å spille gitar til allsangen. Dette året 
deltok også flere av guttene som forsangere. Det var utrolig 

flott, og de sang av full hals til guttelagssangen ”Vi her i dette 
guttelaget”, som er mottosangen vår i guttelaget. Selv om 

ikke alle vant, var alle fornøyde med kvelden.  

Etter opptelling viste det seg at det kom inn opp mot 30 000,- 
til misjonsprosjektet. Det at basaren nå er overstått betyr ikke 

at guttene tar pause i produksjonen av trevarer, men er 
allerede i gang med å lage nye ting til neste basar. Takk til alle 

som deltok, og ikke minst en stor takk til guttene som har 
bidratt med å samle inn så mye penger til årets 
misjonsprosjekt.

SØNDAGSSKOLEN 
Høsten 2017 har vært spennende for oss på søndagskolen! Det at kjelleren skulle leies ut til skolen samt endring av klokkeslett på 

oppstartstidspunkt fra 11 til 11.30 gjorde at vi var litt usikre på hvordan høsten skulle bli! Nå når høsten er over, og julen står for døren, 
kan vi oppsummere at alt har gått knirkefritt! Fortsatt samles det mange barn og voksne i kjelleren for å bli bedre kjent med Jesus, og 

vi fyller opp kjelleren! Fortsatt har vi et par søndager vi leier Storhall Karmøy, dette er et veldig populært tiltak hos den eldste gruppen 
vår! Når det nærmer seg årsslutt, må vi minne dere alle om den frivillige kontingenten på 100 kroner som betales inn på konto 
3361.12.33456. Vi får rundt 200 kroner fra det offentlige for hvert barn som betaler inn, dette er viktige penger for driften av 

søndagskolen. Vi håper etterhvert at dette i 2018 kan gjøres med Vipps, som gjør det mye enklere for alle å betale inn. Nå gleder vi 
oss til søndagskolens Juletrefest som i år blir onsdag 27.12. Denne festen  har de siste årene blitt arrangert av mammaer og papper 

som har barn på søndagskolen. Vi som er ledere er veldig takknemlig for alle som bidrar til denne festen! Til slutt vil vi på 
søndagskolen takke alle som tar barna med på søndagsskolen! Takk for at vi får være med å dele verdens beste budskap med dine 
små! Stor juleklem fra oss på søndagskolen! 



Gift siden forrige århundre

Disse to har vært gift siden 
forrige århundre, de har faktisk 
20 års bryllupsdag i februar.  

Synnøve og Rudolf Fredly har fire barn, 
bor i Neset og de er slett ikke enige om 
hvordan 20 års overlevd ekteskap skal 
feires.  

«Alle par krangler, det er naturlig og kan 
faktisk være bra for mange, det 
avgjørende er hvordan man krangler. 
Viktige stikkord for usunn måte er kritikk 
og sarkasme, sunn er tillit og humor».  

Synnøve og Rudolf har sammen med 
Klaus og Henriette Eriksen fra Klippen 
arrangert  samlivskurset «7 Kvelder om å 
være 2» for godt over 30 par nå. De har 
hatt god hjelp fra mange frivillige fra både 
Kirken, bedehuset og Klippen. Det er 
tydelig at dette er en sak som engasjerer 
mange.  

«Årsaken til at vi gjør dette er jo fordi vi 
selv har erfart i eget samliv at det er mye 
kjekkere å ha det godt sammen og spille 
hverandre gode. Vi vil gjerne at flere skal 
ha det bedre sammen.» 

Vi tror også at Gud vil vi skal ha det godt 
sammen, Bibelen har mye aktuelt og bra 
å si om et livslangt samliv. 
Fokuset her er mer på å 
gi av seg selv til den 
andre først heller 
enn å klage over 
alt den andre 
gjør feil. 

«Du bygger 
ikke tillit ved å 
være perfekt, 
men ved å takle 
ufullkommenhet» 

John Gottman blir 
mye sitert på kurset, 
han har forsket over 40 
år på samliv og familier og 
har mange spennende funn. 
Viktigst er at om en vil så er det er håp for 
alle par om å kunne ha GODE samliv.  

Det blir ny anledning å delta på kurs i 
2018.
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7 PRINSIPPER 
Bli kjent 

Vis respekt og begeistring 
Henvend dere til hverandre 

La deg påvirke 
Løs de løsbare problemene 

Kom dere ut av fastlåste konflikter 
Felles mål og mening 

- John Gottman


