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FRELSE FOR ALLE

Våren ønskes velkommen til Vea

Trærne som ser visne ut, går en forandring 
i møte. De trærne som ser grå og dystre ut 
i dag, åpner opp for knoppene, og flotte 
blader vokser frem. Nye blader kommer til 
syne, og det oppstår så mange ulike brune 
og grønne farger at en kan sitte i timevis 
og undres over alt som vokser frem.  

Våren er i anmarsj, plenen blir klipt, og flott 
grønt gress vokser frem. Ut fra bedene 
spirer det frem flotte blomster. Disse er så 
flotte at om du plukker en opp og studerer 
blomsten i hånden din, så skal det ikke 
mye til, før du blir overrasket over dens 
unike form. Øynene våre oppfatter 
skaperverket på nært hold. En kan høre 
mange ulike fugler som flyr rundt og kvitrer. 
Fuglene forbereder familieforøkelse og 
jobber hardt med å bygge reir.  

Våren er den tiden da det skjer store 
forandringer i naturen. Studerer vi naturen 
når våren står for tur, kan vi som 
mennesker føle oss veldig små og bli helt 
satt ut av alt som vokser fram. Gud kan 
oppleves veldig nær i stedet for veldig 
fjern. Det er viktig at vi tar oss tid til å 
stoppe opp, setter oss ned og ser på hva 
som skjer. Alt blir så enormt stort. Naturen 
er mektig, og alt liv er blitt til av Gud. Hvis 

en ikke tar seg tid til å undres over dette, 
går en glipp av utrolig mye. Vi kan betale 
mye for flotte malerier som vi henger opp i 
stuene våre. Det er ofte malerier av natur 
og sjø, og vi vil ha naturen inn i husene 
våre. I vinduskarmene blir det satt 
blomster som skal pynte opp inni husene 
for å få naturen inn. Når naturen er så stor 
å mektig, da må skaperen av naturen 
være enda større. Skaperen er Gud, og 
han vil holde seg nær til deg og meg. Han 
er ufattelig glad i menneskene. Matt 6:26  

Se på fuglene under himmelen! 
De sår ikke, de høster ikke og 
samler ikke i hus, men den Far 
dere har i himmelen, gir dem 
føde likevel. Er ikke dere mer 
verdt enn de?  
Uansett hvordan du føler det inni deg, så 
er du utrolig mye verdt, og Gud glemmer 
deg ikke.  

Når vi mennesker ser på blomstene, så 
tenker vi fort at en stor, rød rose som er 
sprunget ut, er mye flottere enn en 
løvetann som står for seg selv på en plen. 
Men for Gud er disse to blomstene like 

flotte og verdifullle - med ulik form og 
farge. Vi mennesker kan nesten driste oss 
til å si at løvetannen er ugress, siden den 
dukker opp der vi ikke ønsker den. 
Løvetannen passer liksom ikke inn.  

Slik kan vi også gjøre med menneskene 
rundt oss. Vi opphøyer noen mennesker 
rundt oss, og ser kanskje ned på andre. La 
oss minne hverandre på at ALLE 
mennesker er dyrt kjøpt, og at Gud vil ha 
samfunn med hver og en…-  Uansett 
hvordan en har levd livet sitt. Ordspråkene 
14.31: 

Den som undertrykker den 
svake, håner hans skaper, den 
som hjelper den fattige, gir Gud 
ære. 

Efeserne 4.32. Vær gode mot 
hverandre, vis medfølelse og tilgi 
hverandre, slik Gud har tilgitt 
dere i Kristus.

AV TROND SUND



 KONFIRMASJON PÅ BEDEHUSET  
Vea bedehusforsamling ønsker å ha 
konfirmasjon som et tilbud til sine 
medlemmer. Pastor i Vea 
bedehusforsamling, Lars Stensland er i 
samarbeid med styret i forsamlingen 
ansvarlig for opplæringen og 
gjennomføringen av konfirmasjonen.   

Lørdag 28. april kl. 12.00 inviterer Vea 
bedehusforsamling til høytidsmøte hvor 
det første kullet av konfirmanter skal 
konfirmeres på bedehuset.   

Mathias Sund, Simen Stensland, 
Markus Kristoffersen, Benjamin 
Eikrem, Sivert Brattgjerd og 
Jakob Brattgjerd er alle tilfreds 
og fornøyde med å stå 
konfirmanter på bedehuset.  

Konfirmantene beskriver en tilhørighet 
til bedehuset til tross for at det er det 
lite av selve undervisningen som skjer 
der. Lars og Vea bedehusforsamling 
samarbeider med Ove Sjursen og Vea 
kirke om konfirmantopplegget, noe 
Lars er veldig fornøyd med. Han 
skryter over hvordan Ove og de andre 
involverte arbeiderne i kirken har tatt i 
mot ham og konfirmantene fra 
bedehuset. Lars beskriver det som et 
inkluderende, likestilt og godt 
samarbeid. De seks konfirmantene fra 
bedehuset har undervisning sammen 
med kirkens 25 konfirmanter 
annenhver tirsdag, i kirken. Lars og 
Ove deler på å undervise 
konfirmantene om de grunnleggende 
elementene i kristen tro og kristent liv. 

Etter undervisningen deltar 
konfirmantene i gruppesamtaler.   

Lars og Vea bedehusforsamling 
samarbeider også med KRAK (Kristent 
arbeid for konfirmanter), som er NLM 
sitt tilbud til konfirmanter. NLM (Norsk 
luthersk misjonssamband) er sammen 
med IMF (Indremisjonsforbundet) de to 
organisasjonene som Vea 
bedehusforsamling er knyttet opp til.   

Lars er ansatt i 50% stilling i Vea 
bedehusforsamling og 50% stilling i 
NLM. En del av stillingen hans i NLM 
er knyttet opp til KRAK, så en kan vel 
trygt si at bedehuset sine konfirmanter 
er i trygge hender.   

I tillegg til de seks konfirmantene på 
bedehuset, deltar også fire av 
konfirmantene i kirken på KRAK. Disse 
ti konfirmantene har jevnlig 
undervisning sammen med seks 
konfirmanter fra Haugesund og 
Ølensvåg. I regionen vår er det 70 
konfirmanter som deltar på KRAK og 
de ti konfirmantene fra Vea har vært 
sammen med alle 70 på noen leirer i 
løpet av konfirmasjonsåret.   

Lars har også ansvaret for noe av 
undervisningen på KRAK . Han sier at 
dette er et opplegg som konfirmantene/
foreldrene har valgt selv, og dermed 
kan en i større grad spisse temaene.   

Konfirmantene skryter over 
undervisningen på KRAK. De opplever 
at noen av temaene i kirken og på 
KRAK er like, men at KRAK har en litt 

annen vinkling. Dette bekrefter det Lars 
fortalte om at de går dypere inn i 
temaene på KRAK. De fire KRAK-
konfirmantene som hører til kirken skal 
konfirmere seg i Vea kirke søndag 29. 
april.   

Konfirmantene forteller at i tillegg til å 
delta på undervisning i kirken og på 
KRAK, har de vært med på 
besøkstjeneste på Vea sykehjem. De 
laget i stand til nattverd, delte ut 
sanger, leste bibelvers og sang for de 
eldre. På KRAK sin avslutningsfest 
som gikk av stabelen 13. mars, stilte 
konfirmantene fra Vea med 
lovsangsteam.   

Lars forteller at konfirmantene på 
bedehuset og i kirken må gå på et visst 
antall gudstjenester, møter, 
ungdomsmøter eller ungdomstreff, 
enten i kirken eller på bedehuset. 
Konfirmantene synes det er greit at de 
kan gå på ungdomsmøte som en del 
av konfirmantopplæringen.   

Vea bedehusforsamling og Lars er i full 
gang med planlegging av neste års 
konfirmantopplegg, og 11. april kan/
kunne de som er/var interessert få vite 
mer om hva det innebærer å 
konfirmere seg på bedehuset. 
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Året startet med at det ble litt bytte i 
styret Vi fikk inn gode unge krefter 
som vi håper og tror blir bra for 
framtida til VKU.  

13. Januar hadde vi Kickoff, og det 
var fullt hus på bedehuset denne 
kvelden. Odd Arild Sævik kom og 
hadde andakt for oss. Etter møte 
var det kjempe- stemning med 
Kahoot i kjelleren.  

Så gikk det slag-i-slag med 
Ungdomssamling på Ljosheim og 
Treff på Molin, før vi kunne pakke 
bagasjen og gjøre oss klare for den 
årlige skituren.  

2 - 4. februar satte cirka 40 
deltakere kurs for Tonstadli med håp 
om en nydelig helg. Vi fikk solid 
bønnesvar. Det ble så fint at vi nesten 
måtte klage litt. Da vi kom opp til trekket på lørdagen, viste temp 
måleren i bilen 19 minusgrader. Da var det bare å få skia på og 
komme seg i bakken eller i sporet for å få varmen i seg. Med oss på 
turen var vi så heldige å få ha Trond Brattgjerd som taler. Med seg 
hadde han Olaf A Hansen som gav oss ord for dagen ved frokosten. 
Lørdagkvelden hadde vi korssamling der alle tente lys, og noen kom 
med vitnesbyrd og bønneemner. Vi gleder oss alt til neste år, og 
håper vi får like mange med oss da.  

Utover våren fortsetter vi med møter lørdager klokka 21:00. Følg 
med på Facebook. Noen lørdager har vi Fellesmøter/Treff med de 
andre ungdomsforeningene.  

Går du i 7.klasse og oppover, er det bare å komme.  

Vær også gjerne med å be for VKU. Be for arbeidet som skal skje 
videre i 2018, og alle ungdommene som kommer hver helg. 

.
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VKU

Nok en gang  inviterte 
søndagsskolen inn til 
påskefrokost søndag før 
palmesøndag! Det har etterhvert 
blitt en tradisjon, og nærmere 
120 barn, foreldre og 
besteforeldre kom på frokosten.  

Etter ”Velkommen til 
søndagsskole”  sangen, fortalte 
Gerd Kari engasjert om Peter og 
Jesus, og da passet det bra å 
avslutte med sangen ”På Golgata 
sto det et kors” før frokosten. 

Frokosten besto både av 
eggerøre, nugatti og mye 

forskjellig, så her var det noe 
både for liten og stor. 

Som vanlig var det loddtrekning 
av påskeegg, så spenningen var 
til å ta og føle på, og forså vidt 
også skuffelsen deretter!  

Alt i alt, nok en vellykket 
påskefrokost!  

Til slutt vil vi på søndagskolen 
takke alle dere som tar barna 
med på søndagskolen. Takk for 
at vi får være med å dele verdens 
beste budskap med dine små.

       søndagsskolens påskefrokost           



Små ting gjort i kjærlighet kan forandre Vea!

Ettermiddagen har igjen overtatt 
Veavågen. En grå, men forholdsvis varm 
ettermiddag i mai og en strøm av 
mennesker bølger ut fra kirka, som en 
bikube på veg ut for å samle honning. Men 
denne gangen har de «honningen» med 
seg – i form av gode gjerninger. De tre 
menighetene er igjen samlet til godhet vea! 

Latter og glade stemmer forsvinner inn i 
bilene på parkeringsplassen for å bli 
transportert ut til sine respektive gjøremål. 

Gud er her! Han hører og vi er Hans føtter 
og armer og hender. Vi er Hans stemme 
her på jorden.  

Vi vil bringe ut det gode budskap om at 
Han er her i blant oss, at Han er ikke har 
overlatt oss til oss selv, at Han fremdeles er 
vår Far som står med åpne armer for å ta 
imot oss. Og Han har bedt oss om å gå ut. 

For vi er Hans verk, skapt i 
Kristus Jesus til gode 
gjerninger, som Gud har 
gjort ferdige på forhånd, for 
at vi skulle vandre i dem. 
Så har vi alle et ansvar om å synliggjøre 
Han som vi er så sterkt knyttet til. 

Og rundt om i bygda er folk faktisk i ferd 
med å gjøre nettopp dette, vise 
nestekjærlighet og omtanke! 

Malerkoster farer opp og ned langs 
husvegger og terrasser, luke- og 
hageredskaper blir flittig brukt med 
produkter som bedrifter og forretninger på 
Vea har bidratt med -  og 
fellesskapsfølelsen av at vi gjør noe 
sammen øker for hver time som går. Ikke 
minst fordi vi har samme arbeidsgiver!  

Det har ikke vært lange glimt av sol denne 
uken, men jeg er overbevist om at de som 
har deltatt disse dagene har hatt solskinnet 
med seg – ja, mer enn det i noen tilfeller – 
at vi har etterlatt et glimt av håp og 
kjærlighet i en verden full av motsetninger. 

Så går det mot kveld. 

«Biene» har gjort jobben og vender tilbake 
til «bikuben» hvor «dronningene» tar vel 
imot dem og sier seg fornøyd med dagens 
gjøremål, takknemlige over gode 
arbeidsforhold og alle forskjellige 
«blomster» som gir mulighet til å lage 
«honning». Ja, uten «blomstene» ville 
dette vært en umulighet. 

Men den største takken går til «birøkteren» 
som har laget «bikuben» og gjort 
arbeiderne i stand til å utføre sine 
respektive oppgaver. 

Så går det mot slutten på Godhetsuken for 
denne gang, men neste år er vi nok tilbake 
igjen!
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GODHET VEA,  
28. mai - 2. juni

De siste årene har kirken, Klippen og bedehuset gått sammen om å arrangere 
godhetsuka i bygda. Frivillige stiller seg til tjeneste, alt fra maleoppdrag, 
hagearbeid, husarbeid, hjemmebesøk og små snekkeroppdrag deles ut. Bare 
fantasien setter grenser. Tjenestene er selvfølgelig gratis. Vil du hjelpe eller melde 
inn oppdrag du trenger hjelp til går du inn på www.godhet.no fra 1. mai.



Lukas forteller at Maria var besatt av 7 
onde ånder, men at Jesus hadde gjort 
henne fri. Maria hadde hatt et tøft liv 
før hun møtte Jesus, men han satte 
henne i frihet! Maria ble en ny 
skapning, det gamle var borte! Jesus 
betydde sikkert alt for henne!  
Langfredag står Maria og ser at Jesus 
blir korsfestet! For en tragedie for 
Maria. Han hun var så glad i, ble tatt 
livet av! Han som hadde gitt henne 
livet, mistet nå livet.  

Maria forstod ikke at det var 
kjærligheten han hadde til oss som 
bandt han til korset, ikke naglene. Han 
som satte Maria i frihet, ville sette deg 
og meg i frihet!   
Så kommer endelig påskedagen, og 
Maria ville salve en død Jesus. Håpet 
er også dødt. Bare kjærligheten til 
Jesus er tilbake. Den kan ingen ta fra 
henne. Så kommer hun fram til graven 

og finner steinen løftet bort. Hun finner 
en tom grav.   
Utenfor graven møter hun Jesus, men 
hun skjønte ikke at det var han. 
«Hvorfor gråter du, kvinne?» spør 
Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun 
trodde at det var gartneren, og sa til 
ham: «Herre, hvis du har tatt ham 
bort, så si meg hvor du har lagt ham, 
så skal jeg ta ham med meg.»  
Maria gråter fordi hun har «mistet» 
Jesus. Hun bare må finne han! Da vil 
hun ta han med seg… Det var Marias 
kjærlighetserklæring til Jesus. Da lot 
Jesus seg finne! Da lot han seg 
åpenbare for Maria.   
Maria! Maria! Da kjente hun stemmen 
igjen! Hun ropte: «Rabbuni! Mester!» 
Hun fikk et møte med den 
Oppstandne Jesus.  
Jesus lot seg finne. Han lar seg også 
finne i Ordet sitt og i bønnen. Han 
spør oss også: «hvorfor gråter du?» 
Så får vi også fortelle Jesus hva som 
er vanskelig.  
Maria som elsket Jesus så høyt, fikk 
nå oppdraget: Å fortelle brødrene at 
han lever. Den oppstandne har gitt 
oss samme oppdrag: Å fortelle andre 
at Jesus lever, hva Jesus har gjort for 
oss, om hans kjærlighet, om at han 
ønsker å sette oss alle i frihet. Nå er 
stafettpinnen vår!  
Derfor driver vi evangeliseringsarbeid 
både i Midt-Østen, Indonesia, India, 
Israel og i Senegal. Vi ønsker å fortelle 
muslimene at Jesus lever. Takk for at 
du er med oss i arbeidet.  

Takk også til alle dere som var med og 
støttet prosjektet: «Handikapp-
arbeidet» i Senegal på Bygdekvelden 
8. februar. Vi fikk hele 43 403 kroner til 
å hjelpe handikappede barn eller barn 
av handikappede foreldre slik at de får 
gå på skole. Kjempeflott innsats fra 
hele bygda. Mange barn vil nå få 
skolegang takket være dere!  

Han tok bort all vår skyld på 
korset, Jesus sto opp av 
graven og lever i dag. Vi er 
trygge for tid og evighet.

Av Herdis Heimdal

Da gikk Maria Magdalena av sted og  
sa til disiplene: Jeg har sett Herren!
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Minibibeltime

En handikappet ungdom har fått deltatt i en 
alfabetiseringsklasse og tjener nå selv til livets 

opphold, dama til venstre for henne er Viviane, en 
kristen kvinne som er ansvarlig for handikapp-

arbeidet.

I regntiden forvandles prosjekteiendommen til et 
nydelig skue av blomster!



Fra møteplanen:
APRIL 
11:		 Bibellesning kl. 19.30, 2. Kor. 4 
15:    	 Samemisjonen kl. 11 
20-22:	 Forsamlingsweekend (se plakat) 
25:  	 Bedehusforening kl. 19.30 

MAI 
2:	 	 Bibellesning kl. 19.30, 2. Kor. 5 
6:	 	 Vea Bedehusforsamling kl. 11 
9:	 	 Bibellesning kl. 19.30, 2. Kor. 6 
13:		 BBIF kl. 11 
16:		 Bibellesning kl. 19.30, 2. Kor. 7 
17:		 17-mai fest 
20:		 Vea bedehusforsamling kl. 11 
23: 	 Sarepta, Hans Bergane kl. 19.30 
25:		 Senkveld VBF kl. 21 
30:		 Bedehusforening kl. 19.30 

JUNI 
3:	 	 Vea Bedehusforsamling kl. 11 
5:	 	 BBIF kl. 18.30 
6:	 	 Bibellesning kl. 19.30, 2. Kor 8 
10:		 Indre Sjø kl. 11 
17:		 Vea Bedehusforsamling kl. 11 
24:		 Sommermøte KMM kl. 11	
	  

Se ellers betelvea.no for mer og oppdatert 
info
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For dere er alle Guds 
barn ved troen, i Kristus 
Jesus. 27 Alle dere som er 
døpt til Kristus, har kledd 
dere i Kristus. 28 Her er 
ikke jøde eller greker, her 
er ikke slave eller fri, her 
er ikke mann og kvinne. 
Dere er alle én i Kristus 
Jesus. 
Galaterne 3, 26-28

http://betelvea.no
http://betelvea.no


	

Vi har en spennende tid foran oss, på 
årsmøtet i januar vedtok 
generalforsamlingen at vi skal bygge 
nytt bedehus på Sørbø. Resultatet i 
avstemningen ble 4 nei, 5 blanke og 64 
stemmer for bygging. Fortsatt er det 
usikkerheter knyttet til prosjektet og 
mange lurer gjerne på hva dette 
vedtaket egentlig betyr i praksis. 
Bedehusstyret mener at vedtaket betyr 
at vi har bestemt oss, vi  vil bygge nytt 
bedehus.


De neste skrittene i arbeidet med 
bygging av nytt bedehus på Sørbø er å 
få godkjent en teknisk plan for tomten 
samt å utarbeide en prosjektplan som 
klargjør når ulike ting må være på plass 
for at et nytt bedehus kan være klart i 
2021. Det er satt ned en plan- og 
bygningskomite som skal jobbe videre 
sammen med bedehus styret med blant 
annet disse sakene. Vi er takknemlige 
og glade for at denne flotte og 
kompetente gjengen vil være med på 
dette!


Plan- og bygningskomite: 

• Trond Brattgjerd

• Arne Halvorsen

• Rune Sørensen

• Reidulf Steinnes

• Leif Jakobsen

• Hallgeir Sjøen

• Svein Brekkå


En viktig forutsetning for at vi kan sette 
gang med bygging etter at nødvendige 
planer og godkjenninger er på plass er 
en robust finansieringsplan. Det er nå litt 
over ett år siden vi satte i gang med 
registrering av gaver og giver til nytt 

bedehus. Responsen var overveldende, 
vi er overbevist om at det er få plasser i 
landet vårt som kan stille opp med 
sammenlignbar giverglede som vi ser 
her på Vea! Vi er ikke langt unna målet 
vårt, men fortsatt trenger vi at flere blir 
med. 


Sagt på en enkel måte trenger vi rundt 
regnet 20  –  30 personer som kan 
tenke seg å bidra med 1.000 – 1.500 
kroner i måneden. Vi tror dette er fullt 
mulig å få til og vi oppfordrer alle dere 
som går og har tilknytning til bedehuset 
om å registrere deres bidrag. Du finner 
informasjon om hvordan du kan gjøre 
dette på bedehusets nettside 
www.betelvea.no , eller du kan snakke 
med en av oss i bedehusstyret om 
hvordan du kan gå frem. 


I tråd med vedtaket fra årsmøtet 
oppfordrer vi også alle registrerte givere 
om å starte eller justere givertjenesten 
sin. Det gir oss mulighet til å komme i 
gang med prosjektering og samtidig 
legge opp egenkapital.


Vi vil også benytte muligheten til å takke 
alle som går på bedehuset og bidrar til 
at vi kan ha så mye aktivitet for folk i alle 
aldrer. Vi føler at arrangementene, 
aktivitetene, møtene, felleskapet, 
samholdet og forkynnelsen er bedre 
enn noen gang!  


Vi har akkurat feiret Påske hvor vi på 
bedehuset har hatt høy aktivitet med 
møter Palmesøndag, Skjærtorsdag, 
Langfredag, Påskeaften, 1. Påskedag 
og 2. Påskedag. Det er fantastisk at vi 
kan markere påsken og budskapet om 
Jesu død på korset på denne måten!
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Nytt fra  
bedehusstyret

Men han ble 

såret for våre 

overtredelser 

og knust for 

våre 

misgjerninger. 

Straffen lå på 

ham for at vi 

skulle ha 

fred, 

ved hans sår 

har vi fått 

legedom.



Vær ømhjertede mot hverandre i 
broderkjærlighet; kappes om å hedre 
hverandre!                                     

Rom. 12.10 

På Misjonslagets juletilstelling fikk Egil Svela overrekt en 
hederspris for lang og tro tjeneste i bedehuset og misjonen.  
Prisen ble utdelt av Anita Størkersen, som holdt en liten tale: 

Vi har mye å takke Egil for. Han har vært en resurs på 
bedehuset siden han kom hit til bygda. Han ble født på Buøy, 
en plass han fortsatt snakker varmt om.  

Han vokste opp med far og mor og 5 søsken. Faren var 
søndagsskolelærer på Buøy. Hver søndag pakket han den 
svarte skinnveska si med bibel og tekstbok, og dro av gårde 
til klassen sin. Alt fra tidlig barndom tok faren han med seg på 
møte på Salem i Stavanger, hvor han fikk sitt åndelige heim.  

Der traff han også Gunnfrid, som han ble gift med. De stiftet 
familie og flyttet til Vea. Han fant snart sin plass på 
bedehuset, hvor han ble møtt med tillit og respekt.   

I 1982 ble han valgt til formann. Han ble gjenvalgt  flere 
ganger, sist i 2010. Til sammen har han sittet 24 år i styret. 11 
av disse som formann. I 1990 ble Betel-Nytt stiftet, og Egil 
var med fra starten, og 25 år etter det. Han har vært med i 
guttelaget Utsyn i 34 år. I NLM/Sørvest har han vist stort 
engasjement. I 2014 ble han valgt til regionstyreformann.  
Tidligere har han vært formann i Barne og ungdomsnemda, 
Solgrystyret og Kretsstyret.   

Egil liker godt å synge, og er med i Betel musiklag og 
Havgap. Han er økonomiansvarlig på Gjenbruken, og støtte 
for Gunnfrid som er daglig leder. Han er ivrig med i 
besøkstjenesten i regi av bedehuset, men også flink til å 

besøke folk som har glede av det. En gang da besøket på 
sykehjemmet falt på 3.juledag, som er en typisk familiedag, 
var det noen som ville utsette det. Da kom det rask replikk fra 
Egil; «Hva er julen blitt for oss, om vi bare skal tenke på oss 
og vår familie?»   

Hva driver han, og hvor tar han kreftene fra? Bibelen, Guds 
ord, er på 1.plass. Egil er glad i Jesus, det vises i praksis. Ei 
god helse er viktig. Egil har alltid holdt seg i form med sykling 
og turgåing. Det gjør han fortsatt, også nå som han er blitt 
pensjonist. Ei god kone er også gull verd. Gunnfrid har stått 
med i alle år. Han kunne ikke klart alt dette, om de ikke 
hadde vært sammen om det. Aldri har vi hørt henne klage. 
Men synes nok å ane en liten skuffelse da han glemt 
sølvbryllupsdagen. Han hadde lovt å være med på et 
styremøte i Stavanger den dagen. Det gikk noen minutter før 
hun svarte, stille, at de fikk prøve å få til en liten feiring en 
annen dag.  

Ja, mange av oss har observert denne mannen, med det 
raske ganglaget på vei til bedehuset: Søndag formiddag – til 
møte, mandag – guttelag og øvelse, tirsdag-bibelgruppe, 
onsdag – bønn og vitnemøte + andre møter, alltid med 
Bibelen under armen.  

Egil brenner for at alle unge, voksne, og eldre må få høre 
Guds ord. Han går fram på en ydmyk, rolig og saklig måte.  
Han er tydelig på hva han står for, med respekt for andres 
meninger. Vi ønsker Egil og Gunnfrid lykke til i arbeidet for 
Guds rikes sak. 

Per Størkersen   
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