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TID TIL GUD

Det kan mange ganger virke helt 
umulig å være en perfekt kristen. 
Selv har jeg grunnet over dette 
emnet veldig mange ganger. Jeg 
blir usikker på om jeg leser nok, 
ber nok, går på møter nok og så 
vider.  

Men uansett hvor mange ganger 
jeg tenker og grunner, kommer 
jeg alltid fram til samme svar. 
Svaret mitt finner jeg i 1. 
Korinterbrev 1. 31:  

‘’Enten dere da spiser eller drikker 
eller hva dere enn gjør, så gjør alt 
til Guds ære’’.  

Dette bibelverset føler jeg 
oppsummerer hvordan livet til en 
kristen burde være. Selv om vi 
ikke ber, eller er på et møte, så 
burde egentlig hele tiden vår være 
satt av til Gud. Vi trenger ikke å 
endre på hele livsstilen vår for å 
være en kristen. 

Kanskje noen kan føle et press 
som kristen. Et press for å 
prestere innen tro, et press for å 
være et forbilde eller et press for å 
føre flest mulig folk til Jesus.  

En ting er sikkert, og det er at 
Jesus egentlig ikke bryr seg om 

hvor vellykket man er her i denne 
verdenen. Det eneste han bryr 
seg om er at du åpner veien til 
hjertet ditt, det er det eneste du 
som kristen må bruke tiden din 
på. I Joh. 3. 17 leser vi:  

‘’Gud sendte ikke sin sønn til 
verden for å dømme verden, men 
for at verden skulle bli frelst ved 
ham’’.

AV JONAS BREKKÅ

I dagens vellykkede og perfekte samfunn: er det et mål å også være en 
vellykket og perfekt kristen? Er det noe Jesus bryr seg om?

BETEL-NYTT 
FRELSE FOR ALLE



Onsdag 12. februar ble det 
avholdt årsmøte på bedehuset. 
Det er flott å oppleve 
engasjementet og samholdet vi 
har i forsamlingen vår. Sakslisten 
var relativt omfattende dette året 
med blant annet første gangs 
avstemming av flere statuttendringer 
og status på bygging av nytt bedehus 
på Sørbø. Det var gode innlegg fra de 
fremmøtte på saker som ble lagt frem, og vi 
kom i felleskap frem til gode beslutninger. En 
av sakene var navneendring, og det ble 
vedtatt at bedehuset skal endre det formelle 
navnet fra «Bedehuset Betel Vedavågen» til 
«Vea Bedehus Betel». 

Årsmøtet startet med et flott åpningsord fra 
Per Langåker med fokus på at Jesus er veien, 
sannheten og livet. Jesus er løsningen for alle 
mennesker. Møtet fortsatte med orientering 
fra bedehusstyret på året som har gått og 
gjennomgang av årsmeldingen for 2019. 
Representanter fra Vea Bedehusforsamling, 
Misjonslaget, Guttelaget, Yngres og 
Søndagskolen informerte om deres 
virksomhet og det innholdsrike arbeidet vi 
har på bedehuset vårt. 

Det ble avholdt valg av nytt bedehusstyre. 
Nytt styre for 2020 ble: Olaf A. Hansen 
(formann) Jan Rosberg (nestformann), Olaf 
Andre Hansen (kasserer), Otto Koch 
(sekretær), styremedlemmer: Lene Kristin 
Østhus, Miriam Rosberg, Stig Andre 
Simonsen, Svein Magne Sjøen og Terje 
Knarvik. 

Byggekomiteens leder Trond Brattgjerd la 
frem nye tegninger av nytt bedehus på 
Sørbø. Tegningene laget av arkitekt Maren 
Rasmussen, fra arkitektkontoret Petter J. 
Rasmussen AS, ble svært godt mottatt og 
skapte begeistring i salen.  

Du kan lese mer om sakene fra årsmøtet i 
Årsmeldingen som ligger tilgjengelig på 
bedehusets internettside www.betelvea.no . 

Tusen takk til alle som møtte opp og bidro til 
et godt årsmøte, og tusen takk til alle som er 
med og bidrar i det flotte og mangfoldige 
arbeidet vi har for unge, voksne og eldre på 
bedehuset vårt. Vi ønsker Guds velsignelse 
over Vea, og ber om at bedehuset utvikler 
seg og kan være en plass hvor stadig flere 
kan bli kjent med Jesus. 

Olaf A. Hansen, formann

ÅRSMØTE FOR  
BEDEHUSET 

YNGRESLEIR PÅ SOLGRY
Leiren var 31. januar til 2. februar. Det var over hundre deltakere. Vea har i en årrekke 

reist på leir sammen med Molin. Yngresleder Daniel Grinde forteller :
Fredag  

Klokka seks på kvelden begynte barna å komme inn dørene på Solgry. I kjent fredagsstil kjørte vi 
taco til kveldsmat. Det faller alltid i smak. Selv om vi etterhvert kjenner hverandre godt, er det alltid 
nye deltakere med, så like etter kveldsmaten hadde vi noen bli-kjentleker.
Lørdag  

På lørdagen hadde vi kjekke aktiviteter både ute og inne. Det var ikke vanskelig å se at barna koste seg. 
Midt på dagen stilte kjøkkenet med deilig graut. Lørdagskvelden hadde vi leirkveld med underholdning. 
Det mangler verken på talenter eller frimodighet, her stilte deltakerne med sanginnslag, henteleken, 
vannleker og mange andre leker.  Vel blåst underholding, avholdt vi korssamling. Alle fikk tenne lys 
som vi satte i korssymbol. En fin samling for å roe ned før leggetid. De fleste fikk seg en god natt 

søvn etter en fantastisk dag.
Søndag 

Barna ble vekket klokka halv ni, da var det opp og hopp. Klokka ni var vi klare for en 
deilig frokost. Etter frokost informerte lederne om ryddereglene etter en helg 

på Solgry-rommet. De må tømme boss og feie rommet før lederen 
godkjente innsatsen. 

Vi hadde en fantastisk helg og Kristoffer Georg Aase 
hadde flotte andakter på samlingene..
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NYTT BEDEHUS  
PÅ SØRBØ
På årsmøte la byggekomiteen fram hvordan 
arbeidet med nytt bedehus går.


Siden forrige årsmøte har det blitt gjennomført 
en høringsrunde ut mot bedehusets brukere. 


Det kom inn 61 innspill fordelt på 
privatpersoner, lag, foreninger, og 
organisasjoner. Dette var gode innspill som 
byggekomiteen tok med seg i det videre 
arbeidet med å lage ideskisser til nytt 
bedehus.


Byggekomiteen sendte ut prisforespørsel for 
tidligprosjektering til fem arkitektkontorer. Av 
disse falt valget på Petter J. Rasmussen AS. 
Sammen med arkitektkontoret har 
byggekomiteen hatt flere møter for å lage 
ideskisser og plantegninger som er tjenlig for 
bedehuset og ivaretar ønsker og innspill fra 
brukerne. Disse skissene ble presentert på 
årsmøte.


Ideskissene ble godt mottatt på årsmøte og 
det ble gitt tilbakemelding på at 
byggekomiteen måtte jobbe videre med disse 
planene.


Videre 
arbeid for 
komiteen 
blir nå å 
ferdigstille 
tegninger for 
rammesøknad. 
I tillegg håper vi 
at teknisk plan skal 
bli godkjent i skrivende 
stund. Byggekomiteen ser at behovet 
for informasjon ofte er stort hos 
bedehusets brukere og folk i bygda 
ellers. Dette er vi glade for og tar på 
stort alvor. Vi arbeider for at all 
informasjon skal komme ut så tidlig 
som overhodet mulig. Nyheter rundt nytt 
bedehus vil bli publisert på bedehusets 
nettside-www.betelvea.no.     


Byggekomiteen ønsker å takke for tilliten vi 
har fått og oppfordrer dere alle til å være med i 
forbønn for arbeidet vi står i. Å bygge nytt 
bedehus er et stort og viktig arbeid. Men det 
er viktig å minne hverandre på at det er når 
nytt bedehus står ferdig, at arbeidet begynner.

Ønsker du å 
støtte nytt bedehus? 
Bedehuset er takknemlig for alle 

innsamlede midler så langt. Ønsker 
du å støtte nybygget med en gave 

kan du sette inn ønsket beløp 
på konto 3361. 15.81284
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Fra møteplanen:
MARS 
17.		 Damenes formiddag kl. 11 
17.		 Årsmøte VBF kl. 19 
18.		 Bibellesning kl. 19.30 
22.		 Vea Bedehusforsamling kl. 11 
25.		 Bedehusforening kl. 19.30 
27.		 Basar KMM kl. 19 
29.		 Møte KMM kl. 11 
30. 	 Basar barneforening kl. 18 

APRIL 
1.	 	 Bibellesning kl 19.30 
5.	 	 Vea Bedehusforsamling kl. 11 
9.	 	 Vea Bedehusforsamling kl. 19.30 
10.		 Vea Bedehusforsamling kl. 11 
12.		 Vea Bedehusforsamling kl. 11 
13.		 Vea Bedehusforsamling kl. 19.30 
15.		 Bibellesning kl. 19.30 
17.		 Gla’sang kl. 19.30 
19.		 Vea Bedehusforsamling kl. 11 
25.		 Høytidsmøte konfirmasjon kl. 12 
28.		 Damenes formiddag kl. 11 
29.		 Bedehusforening kl. 19.30 

MAI 
3.	 	 Vea Bedehusforsamling kl. 11 
6.	 	 Bibellesning kl. 19.30 
8. - 10.	Møtehelg Erlend Hardang 
13. 	 Bibellesning kl. 19.30 
15.		 Gla’sang kl. 19.30 
17.		 Høytidsfest i storhall Karmøy 
19.		 Damenes formiddag kl. 11 
20.		 Bibellesning kl. 19.30 
24.		 Møte ved Sarepta kl. 11 
25.		 GODHETSUKA starter 
27.		 Bedehusforening 
31.		 Vea Bedehusforsamling kl. 11 

JUNI 
2. 		 Bibel og Israelmøte kl. 18.30 
3.	 	 Bibellesning kl. 19.30 
7.	 	 Møte ved Samemisjonen kl. 11 
10.		 Bibellesning kl. 19.30 
14.		 Vea Bedehusforsamling kl. 11 
17.		 Bibellesning kl. 19.30 
21.		 Møte ved Misjonslaget kl. 11 
28.		 Vea Bedehusforsamling kl. 11

GODHET VEA 
Godhet Vea arrangeres i uke 

22. For tredje året på rad ble 

det i forkant av julehøytiden 

samlet inn og delt ut 

matkasser i bygda.  

Følg med på Facebooksiden 

til Godhet Vea utover våren 

for mer informasjon.

FASTE KALENDER - POSTER 
Mandag: 

• Guttelaget  og musikklaget oddetallsuker 

• Barneforeningen og Sunshine partallsuker 

Tirsdag: 

• Barnekoret oddetallsuker 

Lørdag: 

• Graut klokka 13-15 

• VKU klokka 21 

Søndag: 

• Søndagsskole hver uke 

• Yngres annenhver uke

Her er en liten 
rapport fra 
ungdomsforeningen på 
bedehuset. Vi har 

samlinger på bedehuset 
hver lørdag kl 21. Fire ganger i halvåret har 
vi treff sammen med ungdomsforeningene 
på Sevland, Åkra og Langåker. 

Nå på nyåret er sjuendeklassinger 
velkommen til å begynne. 

På første samling på 
nyåret, var det 
veldig mange 
sjuendeklassinger 
som kom. Da 
hadde vi pizza, 
leker og spill, som 
for eksempel FIFA. 
Det var veldig kjekt. 
Håper alle vil fortsette 
å komme. 

7.-9. februar var vi på skitur i Sirdal. Vi bodde 
på Tonstadli. Vi hadde møter, spiste god mat 

og koste oss 
mye med 
slalåm, 
langrenn og i 
gymsalen.

Før jul hadde 
vi årsmøte. 
Nytt styre i VKU 
er: Jakob Brattgjerd, 
formann, Sivert Brattgjerd, Halvard Rosberg, 

Helene Egeland Kloster, Simen 
Stensland, Leah Stensland, Martin 

Matre Valentinsen, Markus Ottøy, 
Klara Malene Fredly, Daniel Elias 
Fredly, Daniel Brekkå

Vi har også noen voksne med oss 
som hjelper til.

Vi ønsker at flere unge på Vea skal 
bli kjent med Jesus, og at de skal ha et 

sted å samles på lørdagskvelden.

Håper at du vil være med å be for 

ungdommene!

VKU

ÅRETS KONFIRMANTER 
Denne flotte gjengen skal i regi av Vea bedehusforsamling konfirmeres på Vea bedehus lørdag 25. april. Vi 

ber om forbønn for konfirmantene og deres familier. Fra venstre: Leah Stensland, Linbjørg Hereid 

Rasmussen, Nora Kristoffersen, David Alsaker, Kristine Kristoffersen og Jonathan Skartveit. 

Pastor Lars Stensland ønsker foreldre/foresatte til neste års konfirmanter velkommen til informasjonsmøte i 

løpet av mai måned. Følg med på forsamlingen sine nettsider/facebookside for nærmere informasjon om 

dato og klokkeslett. 
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I Bibelen ser vi at Gud omtales med mange 
navn, navn som beskriver hvem han er. Vi vil 
nå se på det navnet som er over aller andre 
navn.  
I 2. Mos. 3,14 – flg kan vi lese om hvordan 
Gud åpenbarte siB navn for 
Moses.  Der viser Gud seg for ham i en 
brennende 
tornebusk. Moses spør Gud "Hva er diB 
navn", og får Hl svar:  
"Jeg er den Jeg er; og han sa: Så skal du si Hl 
Israels barn: "Jeg er" har sendt meg Hl dere. 
Og Gud sa Hl Moses: Så skal du si Hl Israels 
barn: Herren, deres fedres Gud, Abrahams 
Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt 
meg Hl dere. DeBe er miB navn Hl evig Hd, 
og så skal de kalle meg fra slekt Hl slekt".   
DeBe Guds navn ble på hebraisk skrevet 
med fire konsonanter, JHVH, og betyr "Han 
er".   
Navnet står i en særsHlling, fordi det på 
enestående måte er Den Ene og 
Den Enestes navn. Navnet betegner Gud 
som den Værende: Den som alene har liv 
og fra hvem alt liv utgår. Han gir seg Hl 
kjenne som en levende person. Gud er ikke 
"urkraVen", han er et "Jeg", og han er bliB 
kalt et "Livsfyldens Jeg".   
Når Gud åpenbarer siB navn, er deBe den 
største nåde. Han lar oss forstå at han vil gi 
seg Hl kjenne for oss for å tre inn i samfunn 
med oss. Gud vil ikke være skjult. Han vil la 
siB ansikt lyse over oss.   
Jødene så på Guds navn som så hellig, at et 
urent menneske ikke var verdig Hl å ta det 
på sine lepper.  
Den jødiske tradisjon sier at det var forbud 
mot å uBale deBe navnet utenom 
i tempelet i Jerusalem, Hl og med i 
templet skulle navnet bare uBales én gang i 
året, av ypperstepresten, på den store 
forsoningsdagen (Jom Kippur). Kunnskapen 
om hvordan navnet skulle 
uBales ble borte da den siste 
yppersteprestens siste disippel døde. Derfor 
er uBalen av deBe navn ikke lenger kjent.   
Hva gjorde jødene når de leste SkriVen og 
kom Hl det hellige navnet? De saBe inn et 
annet ord, og sa Adonay i stedet, som betyr 

Herre. Eller de 
sa Hashem (hebr), Sjema (arameisk) som 
betyr Navnet. Noen ganger sa de 
også Elohim (Gud).   
Da den hebraiske grunnteksten av det 
Gamle Testamentet (GT) ble oversaB Hl 
gresk (Septuaginta, år 150-170 f.Kr) 
oversaBe de «Adonay» konsekvent med 
«Kyrios» som betyr «Herre».  
Gud gav Jesus navnet som er over ethvert 
navn, Fil. 2,9. DeBe Jesu KrisH navn 
er Kyrios, Herren, som samHdig er Guds 
navn.  
Jesus bærer altså GTs hellige Navn, og er 
den som sier «Jeg er den Jeg er», og er den 
Gud som åpenbarer seg i GT. DeBe navn 
brukte Jesus om seg selv. Og slik vil han bli 
trodd på.   
Da forstår vi når engelen på markene 
utenfor Betlehem sier disse ordene Hl 
hyrdene: "Det er i dag en Frelser født, som 
er Kristus, Herren, i Davids stad» (Luk. 2,11). 
Barnet i krybben kalles "Herren", som er det 
navn som Gud gav sin enbårne sønn, og 
som i våre bibler står i stedet for JHVH i 
grunnteksten.  
De første kristne, fra og med apostlene, tok 
opp "Kyrios" (Herren) som betegnelse for 
Jesus, og dermed avla den bekjennelsen om 
Jesus at han er "JHVH i kjød".   
Jødene fant ingen synd eller skyld på Jesus – 
men de anklaget ham for 
gudsbespoBelse. Det var fordi han sa 
han var Guds Sønn, og anvendte Guds navn 
på seg selv.  
I Johannes evangeliet kan vi lese 
om arrestasjonen av Jesus naB Hl 
langfredag. Judas kommer sammen med en 
gruppe væpnede vakter og tjenere fra 
ypperstepresten. Jesus trer frem og spør: 
"Hvem leter dere eBer?" Når de så svarer, 
"EBer Jesus fra Nasaret", svarer Jesus: "Det 
er meg". OverseBer man Jesu ord, ufra 
grunnteksten, sier han: "Jeg 
er" (eyw eìµì). Jesus anvender altså det 
hellige Navnet på seg selv! Han åpenbarer 
hvem han egentlig er: Han er den som 
bærer GTs Gudsnavn, og gjør det med 
reBe: Han er Herren.   

«Idet Han sa Hl dem: «Jeg er», trakk de seg 
Hlbake og falt Hl jorden.»   
Jesus lar fiendene sine forstå at det ikke er 
de som har makten, om de er aldri så 
mange og aldri så sterke, men har gir seg 
selv i deres hender.   
"Ingen tar livet fra meg, men jeg seBer det 
Hl av meg selv. Jeg har makt Hl å seBe Hl, og 
jeg har makt Hl å ta det igjen. DeBe bud fikk 
jeg av min Far" (Joh. 10,18).   
I Peters tale på pinsedag sier han «Så skal 
hele Israels hus vite for visst at Gud har gjort 
ham (Jesus) både Hl HERRE og Messias, 
denne Jesus som dere korsfestet.»  
Guds sønn gav siB liv Hl en soning for våre 
synder, derfor fikk han navnet Jesus, 
det betyr «frelser». For han, og bare han, 
kan frelse oss fra våre synder (MaB. 1,21). 
Og videre kan vi lese i Apostlenes gjerninger 
4,12 at det er heller ikke frelse i noen 
annen. For det er ikke noe annet navn under 
himmelen, giB blant mennesker, som vi kan 
bli frelst ved.   
Bibelen sier at det skal komme en dag, 
da hvert kne skal bøye seg og hver 
tunge skal bekjenne at Jesus Kristus 
er HERRE. (Fil. 2,9-11) Det betyr at også de 
som går fortapt skal bekjenne denne 
sannheten.   
Jes. 55,6: «Søk HERREN mens han er å finne, 
kall på ham den stund han er nær!»  
Gud vil at ALLE skal bli frelst, derfor ble 
Paulus kalt av Herren Hl å bli et utvalgt 
redskap Hl å bære hans navn frem for 
både hedningefolk, konger og for Israels 
barn. (Ap.gj. 9,15).   
Og derfor skrev Johannes siB 
evangelium (Joh. 20,31): «Men disse 
(tegn) er skrevet for at dere skal tro at Jesus 
er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved 
troen skal ha liv i hans navn.»   
Rom. 10,9: «For dersom du med din munn 
bekjenner at Jesus er HERRE, og i diB hjerte 
tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da 
skal du bli frelst.» 

GUDS HELLIGE NAVN

Av Jostein Skartveit
Minibibeltime
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Den store Afrikareisen

Den første dagen i Nairobi besøkte 
vi blant annet en kirke i 
Kawangware-slummen for å se på 
arbeidet som organisasjonen Heart 
to Heart driver. Det er flere 
slumområder i Nairobi og 
Kawangware er ikke det største. 
Her bor nemlig «bare» omtrent 
500.000 personer. Å kjøre med 

bussen gjennom det store slumområdet glemmer vi 
aldri. Det oser fattigdom og nød. Skitt, søppel og 
forfall, små og større barn med hullete og skitne 
klær. Plutselig er noen griseskrotter, frukt og sko 
stilt ut til salgs. Tynne geiter, hunder og høner løper 
innimellom. Folk prøver å selge til oss inn gjennom 
vinduene. Barn løper langsmed bussen vår, smiler 
og vinker til oss så lenge de kan. Tenk de smiler 
midt oppi det vi vil gråte av. 
Endelig ankommer vi slumkirken og etter det som 
virker som en umulig oppgave har sjåføren klart å 
manøvrere bussen inn gjennom en altfor smal port. 
Vi går nølende ut av bussen, påvirket av 
fattigdommen vi nettopp har kjørt gjennom. Barna 
kommer oss i møte, først tre små forsiktige barn, 
deretter noen større. Fattige og med klær vi hadde 
kastet for lengst. De smiler forsiktig til oss. Tar oss i 
hendene. Følger etter oss og er tydelige glade for 
både oppmerksomhet og et øyeblikks omsorg. 
Lederen, Douglas, tar imot oss og viser oss rundt. 
Han forteller at dette dagsenteret tar imot de mest 
vanskeligstilte barna i denne slummen. De 
har ikke foreldre og ingen vet hva de 
går hjem til etterpå. Prosjektet Heart 
to Heart som drives i slumkirken 
prøver å fange opp hvilke talenter 
barna har. De får prøve tegning 
form og farge, musikk dans og 
sang, fotball og idrett. Hvem vet: 
kanskje har vi nettopp møtt en 

framtidig 

Liverpool-
spiller?  
Douglas er 
selv vokst opp 
i slummen. Han 
har klart seg; kan 
han, kan de, sier han og 
kjører i gang en slags slå-på-
ringen lek. Douglas er en stor 
motivator med hjerte for barna. Vi får delta på 
aktivitetene. Lars har lært oss enkle ord på swahili 
som vi kan kommunisere med. Ellers er tegn- og 
hjertespråket nesten tilstrekkelig.  
Ungdommene Anders, Oline, Martha, Kjersti og 
Linbjørg er populære. De deltar i dans og spiller 
fotball. Eller tar selfier med mobilkameraene, noe 
som vekker glede hos barna når de får se etterpå. 
De smiler og glemmer for et øyeblikk hverdagen 
sin.  
I dag er det vår jobb å servere barna et 
varmt måltid, næringsrike linser og ris 
går ned på høykant (se bildet øverst 
til venstre). En opplevelse for livet! 
Bruk QR-koden nedenfor om du 
vil se film fra dette og 
gudstjenesten i slumkirken vi 

fikk være med på dagen 
etterpå.

Hvem: Lars Stensland og 24 unge og voksne, hovedsaklig fra Vea Bedehusforsamling 

Hva: Besøke misjonsarbeid og bli kjent med vennemenigheten vår 

Hvor: Nairobi i Kenya og Kiabakari iTanzania januar 2020

VIPPS 10700 
Ønsker du å støtte dette og andre 

hjelpearbeid for vanskeligstilte 
barn? Da kan du gi til norske NSP 
Aid ved å vippse ønsket beløp til 

10700.
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Dette 
er kun noen få 

glimt av en utrolig 
reise spekket med 

inntrykk: Afrika blir i våre 
hjerter for alltid. Smilene og 

hjertevarmen midt i alle 
utfordringer de har; vi har 

noe å lære.

Last ned QR-scanner app eller 
hold kamera over for å se film 
fra stedene vi besøkte.



Høsten 2019 kom det 
brev til Vea 
Bedehusforsamling 
fra menigheten i Pida, 
like ved Kiabakari. 
Pida var i gang med 
å bygge kirke, men 
manglet 4.000 kroner 
for å bli ferdige med 
veggene. Kollekt 

øremerket ny kirke i Pida ble tatt opp i 
forsamlingen og givergleden var stor. 
Da vi kom til Tanzania var det 
spennende å besøke Pida for å se 
hvordan arbeidet med kirken hadde 
gått. 
En dag med duskregn bar det avsted 
oppover den humpete jordveien i den 
lille bygda på vei til kirkebygget. I 
Afrika er det enkle kirkebygg. Fire 
vegger, åpninger til dører og vinduer 
og et tak over det hele. Mon veggene 
var kommet opp? 
Da vi kom fram og gikk ut av bussen 

kom presten og kona oss i møte. Det 
dukket opp flere, og enda flere som 
hørte til menigheten. 30 - 40 personer 
har dette som sin menighet. Med 
pengene fra Vea hadde de som du ser 
på bildet fått opp veggene i kirken.  
I ekspressfart tørket de regnet av de 
fargerike plaststolene og ba oss ta 
plass. I kirken uten tak. De sang 
sanger for oss, og vi til dem. Vi skulle 
unt hver og en av dere og vært 
tilstede og hørt og sett afrikansk sang 
og dans!  
Smått om senn kom evangelisten som 
jobber i kirken syklende fra hjemstedet 
sitt, Botiama, som ligger 2 mil unna. 
Han hadde så lyst til å møte oss. Lars 
har vært lærer for både presten og 
evangelisten på bibelskolen i 

Kiabakari. Nordmenn og afrikanere 
presenterte seg for hverandre og 
fortalte om våre oppgaver i 
menighetene våre.  
De satte pris på at vi hadde med oss 
eldre med visdom og kunnskap og 
folk fra andre steder enn Vea, noe 
som tyder på at vi samarbeider og 
ikke minst de unge som var med. 
Afrika trenger unge med utdanning og 
de ønsket ungdommene våre spesielt 
velkommen tilbake for å arbeide i 
Afrika. 
Det led mot tid for å komme oss 
avgårde, men vi forstod at noe var på 
gang. Noen fra menigheten forsvant. 
Flere forsvant. Etter en hel stund kom 
de tilbake med dampende gryter og 
kasser med brus. I grytene var det 
nyristede, salte jordnøtter som vi fikk 
smake. I mengder. Det smakte 
fortreffelig. 
Vi takket for oss og utenfor kirken tok 
vi fellesbilde. Presten ba oss hilse så 

mye tilbake til alle på Vea for å takke 
for gaven til kirken. Han ønsket alle 
hjertelig velkommen tilbake til Pida. 
Før vi dro fra Norge hadde Lars lært 
oss sangen «Gå meg ei forbi, o 
Jesus» på swahili. Og den startet vi 
spontant å synge sammen der utenfor 
kirken. Det ble en sterk opplevelse for 
oss alle. Egil hadde en rørende 
avskjedstale til dem fra 
forsamlingen vår og sa vi 
aldri ville glemme dem og 
det vi hadde opplevd i 
Pida. Guds velsignelse 
over arbeidet!

Vår siste søndag 
sammen i Tanzania 
er kommet. Og 
forventningene er 
store. I dag skal vi 
for første gang få 
være med 
vennemenigheten 
vår på gudstjeneste 
i kirken i Kiabakari. I 

løpet av natten hadde det falt utrolig 
mye regn, selv for en afrikaner. Det 

var pytter og vått overalt. Noen av 
oss hadde bestemt seg for å gå til 
gudstjenesten og noe søle hindret 
ikke. Men vi kommer neppe til å 
glemme hvordan det føles når søle 
klabber seg under skoene slik som 
under ski. Det ble stadig tyngre og 
høyere å gå, nesten som vi hadde 
platåsko tilslutt.  
Vel framme skrev alle 
gudstjenestedeltakerne seg inn med 
navn i frammøteboka. Gudstjenester 
i Afrika varer minst dobbelt så lenge 
som i Norge, tre timer i gjennomsnitt. 
Det er mye sang og flere kor deltar 
med både sang og dans. 
Bibelskolestudentene i Kiabakari har 
eget kor og de synger nydelig. Se 
filmen så får du høre 
selv.  
Liturgi og 

tekstlesning foregår på swahili, men 
misjonær Geir Tore Salmelid 
oversetter til de norske gjestene. Han 
oversetter også pastor Lars sin tale 
for dagen. Det var flott for oss å se 
Lars virksom her hvor han har hørt til 
i over åtte år.  
Siden vi først har lært oss en sang 
på swahili får vi også synge «Gå meg 
ei forbi, o Jesus» her sammen med 
våre venner. Vi går til nattverd side 
om side med våre afrikanske søsken. 

I kollekt gav hver av oss 10.000 
shilling per person, det er cirka 45 
norske kroner. I Afrika er det ikke 
uvanlig å gi naturalia i kollekt. Dette 
blir så auksjonert vekk etter 
gudstjenesten. Det var artig å være 
med på, alt fra avokado til muffins. 
Lars taler over salmen Min sjel lov 
Herren. Presten ønsker oss god tur 
hjem og ber om at Gud må være 
både foran og bak oss. Han hilser 
med Salme 121 til slutt, hele salmen. 
En afrikansk søster og bror takker for 
all norsk støtte og beklager at de 
ikke har anledning til å gi noe tilbake, 
annet enn at vi er hjertelig 
velkommen en annen gang. De hilser 
med salme 139. Siv Stensland tar 

ordet og hilser fra vår forsamling. 
På forhånd hadde vi betalt 

ingredienser til middag 
som noen driftige 

afrikanerne kokte til 
oss under 
gudstjenesten. Ris, 
bønner og kjøtt. For 
en flott og minnerik 
dag det ble 

sammen med 
vennemenigheten vår. 

LYST TIL Å BIDRA? 

En bibelskolestudent i Kiabakari 

koster 4.500 norske kroner per 

år. Du kan støtte ved å overføre 

ønsket beløp til studentfondet på 

konto 3361.15.59645. Merk 

overføringen STUDENTFOND.
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Auksjon av kollekt utenfor kirken.
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22. januar: Avbildet på besøk hos biskopen i Musoma, vi står ved bredden av 
lake Victoria. Det er vanlig å hilse på og si at vi er i området. Det ble en flott 
opplevelse med utveksling av erfaringer i arbeidet både i Norge og Tanzania.

 januar  januar

 Bibelskolekoret



Hvor ble de av?
Jan Roger Akselsen, født og 
oppvokst på Sævik, sønn av 
Odd Arne og Liv Karin 
Akselsen. Aktiv i 
bedehusmiljøet i oppveksten, 
men så førte studier ham ut av 
bygda. Vi har sporet ham opp 
og tatt en prat. 

Har du noen minner fra barne-
ungdomstida på Vea og bedehuset 
Et fint minne og selve årsaken til at jeg 
startet i ungdomsmusikken fra 16-års 
alderen, var da min kamerat var på besøk 
hos meg og noen av hans 
klassevenninner kom og inviterte ham til å 
begynne i ungdomsmusikken. Det er så 
viktig at vi inviterer folk – det er mange 
som har lyst å bli med, men som kvier seg 
å gå alene. Vær frimodige med 
invitasjoner! 

Har ellers mange gode minner fra tiden i 
ungdomsmusikken; møter og sang lokalt, 
kassett-innspilling, turné med egen buss 
og Rune Vidar og Sveinung Fjelde.  

Turen med ungdomsforeningen til Israel 
sommeren 2000 var et høydepunkt; som 
reiseleder Evy-Gunn Knotten den gangen 
sa: Før leste dere Bibelen i svart-hvitt, nå 
kan dere lese Bibelen i farger! 

Hva førte deg ut av bygda? 
Etter ferdig utdannet ingeniør dro jeg til 
Gamlebyen Fredrikstad for å avtjene 
verneplikt, som var et virkelig flott år med 
tanke på opplevelser både åndelig, fysisk 
og relasjonsmessig. Opplevde det som 
positivt å være åpen om at jeg er kristen 
fra første dag, selv om det førte til noen 
negative bemerkninger i starten, var det 
årsaken til at jeg fikk snakke med mange 
om livet og om hvem Jesus er. Mange er 
takknemlige når de får fortelle sin historie 
og høre hva andre tenker om de litt mer 
dype spørsmålene i livet. 

Etter militæret, jobbet jeg et par år i 
Haugesund før jeg fortsatte med studiet 
master i kybernetikk og signalbehandling i 
Stavanger. Her ble jeg med i styret til det 
kristne studentlaget og traff ei nydelig og 
spennende jente, som nå er mamma til 
jentene mine.  

Hvor er du i livet nå? 
Huset vårt er nå fylt med fem herlige jenter 
i alderen fire til seksten, en utvekslingselev 
fra Tyskland, oss foreldre og en gresk 
leieboer og venn fra Tessalonika i Hellas. 

Jentene har gått og går på Jærtun 
Lutherske Friskole, en kristen barne –og 
ungdomsskole. Det har vært til stor 
velsignelse å se hvordan de har vokst i 
troen og hvor bevisste de er blitt. 

Haldis jobber på Tryggheim vgs som 
språklærer. Hun driver også butikk på sí 
og selger produkter av 100% naturlig 
opprinnelse. Butikken heter 

naturlegvis.eco, og er også nettbutikk. Selv 
jobber jeg i ConocoPhillips i Tananger og 
har sporadiske turer ut på plattformene.  

Menigheten vår er Bore bedehus, mens 
engasjementet vårt ikke ligger direkte 
innenfor forsamlingen: Haldis er med i 
internasjonalt arbeid, blant annet ei 
internasjonal bibelgruppe for kvinner. Selv 
er jeg med i evangeliseringsarbeid i 
Sandnes. Her leier vi del av 
stasjonsbygningen midt i Sandnes 
sentrum, som har fått navnet Stasjon 3:16. 
Åpent noen timer omtrent hver ukedag, 
inkludert bibelsamlinger hver onsdag 
kveld. Egne bibelgrupper i hjemmene 
finnes for de som ønsker å være med på 
det. Vi har ikke hatt intensjon om å bygge 
menighet her, men for noen er dette blitt 
deres “hjem”. Vi er rundt 30 frivillige 
medarbeidere som kommer fra ulike 
menigheter rundt på Jæren. 

Vi har med en Gud som kjenner hjertene, 
det er Han som kaller, det er Han som 
frelser. Vi er bare her og om Han kan 
bruke oss, så gjør Han det.  

Minner om Jesu Ord til Nikodemus i 
Johannes 3,17: 

“Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å 
dømme verden, men for at verden skulle 
bli frelst ved ham.” 

For deg som vil lese mer:  

Gammel nettside: JesusElskerDeg.no (litt 
utdatert) 

Ny nettside: stasjon316.no (ikke klar ennå)
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