
BETEL-NYTT

Gud har omsorg for hver enkelt 

av oss,  han kjenner oss og elsker 

oss akkurat som vi er. En 

kjærlighet som vi ikke kan forstå, 

men som det er godt og trygt å 

være i. Han har ikke lovet et liv 

uten vanskeligheter, men han har 

lovet å gå sammen med oss.  

I  Fil 4,6 står det: 

Vær ikke bekymret for 
noe men la i alle ting 
deres bønneemner 
komme fram for 
Gud med påkallelse 
og bønn med takk. 
Og Guds fred som 
overgår all forstand 
skal bevare deres 
hjerter og deres 
tanker i Kristus 
Jesus. 

I Jesaja 41,10 står det:  

Vær ikke redd for jeg er med deg. 
Se deg ikke rådvill omkring for jeg 
er din Gud. Jeg gjør deg sterk og 
hjelper deg og holder deg oppe med 
min frelserhånd. 

Vi går spennende tider i møte på 

Vea der det planlegges nytt 

bedehus og forsamlingen vår 

vokser.  Bedehuset har vært en 

del av mitt liv fra jeg var liten og 

gikk på søndagsskolen,  på 

yngres, i ungdomsforeningen og 

videre i voksen alder. 

Jeg var også så heldig som 

hadde « tantene» i livet mitt, noe 

som fikk stor betydning for mitt 

kristenliv. Jeg var daglig på besøk 

hos tantene. Det gjorde inntrykk 

på en jentunge å komme bort om 

kveldenene og oppleve 

andaktstundene rundt 

spisebordet.  Tantene hadde 

langt sølvgrått hår med dult i 

nakken, de snakkte 

bokmålsdialekt og 

brukte pels og 

hatt. Tantene 

hadde alltid god 

tid og alltid 

masse god mat. 

De var noen 

sterke flotte 

damer med masse 

livserfaring og 

kristentroen var sentral i livene 

deres. Selv om tantene  ikke lever 

lengre, lever bønnene deres for 

oss videre. 

I Jer. 31,3 står det  

«Med evig kjærlighet har jeg elsket 
deg derfor har jeg latt Min 
miskunnhet mot deg vare».

I Guds omsorg

AV TOVE KRISTIIN SJØEN

Godhetsuka står snart for døren og nå er tiden for å melde inn oppdrag og frivillige. Side 7. 
Stor stas da 3-åringene våre fikk Bibel i gave fra forsamlingen. Side 2. 

På baksiden går turen til 
en utflytter på 

Flekkerøy.

Nyhetsblad fra  

Vea Bedehus Betel  
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Bare hos Gud er jeg 

stille, fra ham kommer min 
frelse. Bare han er min klippe 
og min frelse og mitt vern, jeg 

skal ikke vakle. 
Salme 62,2-3



Evangelisten har 
bibelkurs på Framnes og 

Birkeland. Det er bibelcamping i 
Lyngdal. NLM avholder sin 

generalforsamling i begynnelsen 
av juli. Skann QR-kode for å lese 

mer og melde 
deg på.

Se disse flotte 3-åringene! Det er aller første smårollingene som har fått 
bibel i gave fra Vea Bedehusforsamling. Stolte kom de fram på podiet og 
tok imot boken sin helt selv. Vi håper den kan bidra til å skape interesse 

og glede for den store rikdommen Bibelen har å gi til både barn og voksne.  

«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og 
av all din makt.  Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du 
bevare i ditt hjerte.  Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om 
dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg 
og når du står opp.»    5. Mosebok 6, 5-7

Bak fra venstre: Tønes Sjøen, 
Ole Bårdsen, Rikard Løland, 
Hanna Løland, Lydia Sævik 

Foran fra venstre: Maria 
Hovden og Ella Nilsen.  

Hanna Fiskå var ikke tilstede.

Sommertid - hvor går turen?

SJARMALARM

-Me reise (l Solstrand camping. Der 
har me i fleire år ha9 fastplass (l 
campingvogn. Me bada., leka på 
sandbankane eller padla. Får god 
føde både for kropp og sjel, 
gjennom møter for barn, ungdom, 
voksne og storfamilien. Deler liv, 
la9er sang og masse bre9spel. 
Hilsen familien Leikny og Svein Arve 
Østevik.

- Hvert år er det Camp 
Kvitsund. Der er det 
ak(viteter og samlinger for 
hele familien. Det ligger 
idyllisk (l i naturskjønne 
omgivelser i Telemark. 
Campen går over en uke og 
det er mulighet for å bo på 
internat, i telt eller i 
campingvogn. Vi liker oss 
veldig godt i campingvogna 

der vi bor nær (l 
vannet. På 
campområdet er 
det god stemning 
og barna finner på 

mye gøy. Det er 
også oOe mange veabuer 

her, men også folk fra hele 
landet. Vi har vært med 
siden 2002, så vi kan trygt 
si at de9e har bli9 en 
tradisjon for familien. I år 
er campen fra 10. – 17. juli 
og vi vil sterkt anbefale 
flere å ta turen hit i 
sommer. Hilsen familien 
Gerd Kari og Øyvind Sund.



Kronologos er et nystartet 
-lbud i Vea 
Bedehusforsamling for 6. og 
7. klassinger. Ordet er 
sammensa< av to ord; 
kronologi som betyr 
rekkefølge og logos som 
betyr ord. Ideen bak 
Kronologos er altså å 
fortelle rekkefølgen fram -l 
Jesus. Lærer, Jon Ivar Sund, 
utdyper at målet med 
Kronologos er todelt:  

A - Gjøre elevene kjent med 
den store bibelfortellingen. 

B - Gjøre elevene kjent med 
den enkelte bibelfortelling. 
Dagens KRLE fag mangler 
de fortellingene i Bibelen 
som vi tar for gi< at de kan. 
Barn som vokser opp i dag 
lærer ikke 
bibelfortellingene på 
skolen. Med Kronologos 

ønsker vi å gi dem det og 
ikke minst gi dem lysten -l 
å lære og lese mer i 
Bibelen. 

Da Betel-Ny< stakk innom 
var elevene allerede 
halvveis i vårsemesteret og 
fortsa< var ikke Jesus 
nevnt. Men alt handler 
likevel om han. Hver 
onsdag har de to leksjoner 
på 25 minu<, med den mye 
omtalte matserveringen i 
pausen. Kronologos følger 
skoleåret, men siden de<e 
første kullet startet e<er 
ny<år er 40 helårsleksjoner 
komprimert -l e< halvår. 

Elevene si<er to og to ved 
pulter og noterer fliXg i 
notatbøkene sine. Alle har 
Bibelen ved siden av og 
lærer å slå opp dagens 
tekst. De rekker opp 

hånden og deltar ak-vt 
i undervisningen. 
Bibelfortelling idag 
handler om David og de 
starter med å plassere 
David på -dslinjen.  

For Jon Ivar er det helt 
ny< å undervise på 
barneskoletrinnet. Han 
opplever det givende 
og sier at det er svært 
ivrige elever som spør 
mye.
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KRONOLOGOS

Tre om Kronologs: 1. Hvorfor begynte du? 
2. Gleder du deg til Kronologos på 
onsdagane? 3. Hva husker du best til nå?

Begynte fordi alle 
vennene meldte seg på 

og fordi eg ville lære 
meir om Bibelen.  

Ja. Glede meg te 
maten, lære mer og 

egentlig alt.  

Har fått med meg meir, 
sjøl om eg kunne eindel 

frå før. 

Oline Vea Knutsen

Pappa fortalte meg om 
det. Vil absolutt anbefale 
det til andre. God mat 

og bra opplegg. 

Ja, eg gleda meg. Mest 
te vara med folk og hørra 

om det Jon Ivar seie.  

Historien om Moses i 
Egypt som befridde 

folket i Israel. 

Lukas Stensland

Fordi eg kunne lære 
noge meir om Bibelen. 

Ja, eg glede meg te 
treffa dei andre og te alt 

me lære der. 

Maten e så bra, boller, 
lappar og is ++.  

Nikolai Hansen


Hver onsdag rett etter skoletid kommer i overkant av 20 elever fra 
barneskolen stormende til bedehuset. Mens de venter på at resten 
skal komme spiller de gjerne bordtennis eller biljard. Og spør myyyye om 
hva de skal ha til mat i dag. Det går rykter om sykt god matservering. 

Åse Brattgjerd er en 
av de som stiller opp med 
mat på Kronologos. Da 

Betel-Nytt var på besøk var 
det nystekte lapper og 

syltetøy.



Fire konfirmanter om 
konfirmasjonstiden 

på bedehuset

1. Hvordan har 
konfirmasjonstiden på 

bedehuset vært? 
2. Hva gjør dere på en vanlig samling? 

3. Hvilke turer har dere vært på? 
4. Hva synes du har vært 

høydepunktet? 
5. Har du lært noe du ikke 

kunne fra før? Hva?

Konfirmasjonstiden på bedehuset har vært bra.
En vanlig samling starter med at noen av lederne taler og 
etterpå går vi i grupper, snakker sammen og svarer på 
spørsmål.
Vi har spilt frisbeegolf i Liarlund og reist på flere leirer.
Høydepunktet var leiren på Tonstadli.
Jeg har lært noen historier fra bibelen, som jeg ikke hadde 
lagt så godt merke til fra før. 

Jeg har hatt ei ekstremt fin konfirmasjonstid på bedehuset, ei tid 
jeg kommer til å huske for alltid!
På en vanlig samling har vi lært om, og blitt bedre kjent med Jesus. 
Ofte har vi lagt mat, hatt det sosialt og kjekt i lag gjennom ulike 
aktiviteter. 
Vi har vært på leir på Åkra i september, leir på Tonstadli og på 
Solgry. På disse leirene har jeg blitt kjent med mange nye 
ungdommer og fått opplevelser jeg aldri kommer til å glemme. 
Det beste med konfirmasjonstiden må definitivt være at jeg har 
blitt kjent med nye folk og lært mer om Gud. 
Jeg har fått tips om hvordan jeg kan lese i bibelen og hva Gud har 
å si til oss.

Min konfirmasjonstid har vært helt fantastisk. Jeg har 
storkost meg utrulig mye! 
Når vi har samlinger er det først noen som snakker og 
etter ca. 20-30 min møtes vi i noen faste grupper hvor vi 
snakker og deler tanker. 
Vi har vært i Stavanger, leir på Åkra, leir på Solgry og 
Tonstadli. Jeg synes dette har vært svært gøy.
Høydepunktet må være Tonstadli-leiren. 
Jeg har blitt bedre kjent med Jesus gjennom 
konfirmasjonstiden, blitt bedre kjent med venner og fått 
nye venner! Dette er noe jeg har likt veldig godt og jeg 
kommer til å savne alle de kjekke ungdommene jeg har 
vært sammen med.

Konfirmasjonstiden på bedehuset har vært kjekk. Jeg har fått nye 
venner og hatt mye kjekt med gjengen. 
På en vanlig samling har vi litt mat/snacks og leser i en andaktsbok. 
Vi var på konfaction i august, KRAK leir på Tonstadli i september og 
KRAK leir på Solgry i april. 
Høydepunktet med konfirmasjonstiden må være leirene, bli kjent 
med nye folk og nye venner som man kan holde kontakt med over 
sosiale medier. 
 Jeg har lært nye ting om Jesus og at uansett om det er noe vi 
konfirmantene lurer på eller om vi bare vil snakke med noen, så er 
lederne eller andre fra bedehuset der for oss når vi trenger det..

Tomas Sund

Sebastian Melhus

Hanna Skår

Sina Marie Brekkå



                                                                                                                                

Bibelen	er	full	av	helt	vanlige	
folk	som	får	et	møte	med	
Jesus.	De	:leste	har	et	«før»	og	
et	«etter»	møtet	med	Jesus	i	
sine	liv,	og	det	er	et	tydelig	
skille	på	prioriteringene	til	
den	enkelte.	Det	at	Jesus	er	så	
tydelig	på	at	han	trenger	tid	
alene	med	sin	far,	tror	jeg	
vitner	om	at	også	vi	trenger	
tid	med	Han. 

For at vi skal kunne bli preget av 
Jesus, må vi la oss bli preget. Vi 
må prioritere å bruke tid sammen 
med Han. 

Jeg for min del har veldig lett for 
å bli påvirket av det og de rundt 
meg som jeg bruker tid sammen 
med. Derfor tror jeg ikke det er 
tilfeldig at Jesus sier vi skal 
«spise» av hans ord daglig. 

Paulus, som virkelig tok Jesus på 
alvor, beskriver det på denne 
måten i Romerne 12,1-2: 

«Derfor formaner jeg dere ved 
Guds barmhjertighet, søsken: 
Bær kroppen fram som et 
levende og hellig offer til glede 
for Gud. Det skal være deres 
åndelige gudstjeneste. Innrett 
dere ikke etter den nåværende 
verden, men la dere forvandle 
ved at sinnet fornyes, så dere 
kan dømme om hva som er Guds 
vilje: det gode, det som er til 
glede for Gud, det fullkomne.»  

Livet byr på mange valg og ting 
en må bestemme seg for. Jesus 
lengter etter å være en del av 
disse avgjørelsene også. Bibelen 
er tydelig på at hverdagen ikke 

blir lettere selv om man tror. 
Heldigvis har Jesus 
medlidenhet med oss, 
samtidig som han er prøvd i 
alle ting. Det betyr at han faktisk 
vet akkurat hva vi strever med, og 
at vi kan komme til han for å få 
råd. 

En annen som gjorde alvor av å 
bli preget av Jesus var Peter. 

Jesus kaller Peter i Lukas 5: 

«Men Jesus sa til Simon: «Vær 
ikke redd! Fra nå av skal du 
fange mennesker.» Så rodde de 
båtene i land, forlot alt og fulgte 
ham.» 

Vi ser her at Peter straks fulgte 
Jesus, noe som må ha vært 
kontroversielt for en helt enkel 
fisker. 

Peter er både villig og uredd. Han 
er tydelig på at han ønsker å bli 
preget av Jesus, og er ikke redd 
for hva folk tenker om han. Likevel 
faller han mer enn en gang. Dette 
vitner om at han er et vanlig 
menneske med de samme 
utfordringene som oss. 

I påsken har vi igjen fått høre om 
da Peter fornektet Jesus tre 
ganger, og det endte i bitter gråt. 

Når Jesus møter Peter etter 
oppstandelsen i Joh. 21, er det 
mange ting han kunne møtt han 
med: 

Hvor har du vært de siste tre 
årene? Har du ikke fått med deg 
noen ting? En ting ba jeg deg om!! 

Men 
Jesus er ikke slik; 

Jesus og Peter 
Da de var ferdige med måltidet, 
sier Jesus til Simon Peter: 
«Simon, sønn av Johannes, elsker 
du meg mer enn disse?» Han 
svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg 
har deg kjær.» Jesus sier til ham: 
«Fø lammene mine!» Igjen, for 
annen gang, sier han: «Simon, 
sønn av Johannes, elsker du 
meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg 
har deg kjær», svarte Peter. 
Jesus sier: «Vær gjeter for 
sauene mine!» Så sier han for 
tredje gang: «Simon, sønn av 
Johannes, har du meg kjær?» 
Peter ble bedrøvet over at Jesus 
for tredje gang spurte om han 
hadde ham kjær, og han sa: 
«Herre, du vet alt. Du vet at jeg 
har deg kjær.» Jesus sier til ham: 
«Fø sauene mine! 

Det er denne oppstandne Jesus 
vi skal få lov til å tro på!

Tommy Bårdsen jobber til daglig som 
byggmester i eget firma. Han er 
frivillig i bedehuset og deltar i ulike 
tjenester. 

Av Tommy Bårdsen

Preget av Jesus
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Fem til fem unge i tjeneste: 
Hvor gammel er du? 
Hvilken tjenestegruppe er du med i? 
Hva er oppgavene dine i tjenestegruppen? 
Hva gjør du til daglig? 
Hvilke planer har du for sommeren?

Vi er kommet -l april 2022, og i disse dager 
uZøres dugnad på bedehuset vårt. Vi ser at 
e<er to spesielle år med korona har huset godt 
av en finpuss. Ugress skal lukes, og malingen 
trenger et ny< toppstrøk. Tusen takk -l alle 
dere som har vært med på dugnaden. 

Det er gledelig for oss i bedehusstyret å se at 
huset ser ut -l å være -lbake i normal dri^. 
Det betyr for oss at det yrer av liv nesten hele 
uken, og det takker vi Gud for. Det kan være 
le< å glemme hvor velsignet vi er med 
muligheter for å nå ut med det gode budskap 
-l store og små. Vi håper dere alle er med oss i 
forbønn om at Gud får være sentrum for alt vi 
driver med. 

Nye er kommet -l i styret, og noen er gå< ut. 
Styret vil takke de som har vært med i 
arbeidet, og håper vi snart sees igjen ;-)  

Styrets sammensetning er nå: 

Trond Bra<gjerd (Formann) 
S-g Simonsen (NesZormann) 

Olav Andre Hansen (Kasserer) 
Trond Sund (Sekretær) 

Kari Jakobsen (Styremedlem) 
Tove Kris-n Sjøen 
(Styremedlem) 

Svein Magne Sjøen 
(Styremedlem) 

Olaf Aleksander Hansen (Styremedlem) 
Roald Alsaker (Styremedlem) 

  

Når det gjelder ny< hus på Sørbø, går det 
sakte men sikkert framover. Huset på Sørbø 
skal rives. Brannvesenet vil bruke huset -l 
brannøvelse, så ikke bli overrasket hvis det 
plutselig en dag kommer mye røyk fra Sørbø.  

På årsmøte ble det bestemt å betale vår andel 
for det tekniske anlegget (vei, vann, kloakk 
osv.) Vi håper det ikke er så lenge -l de<e 
arbeidet starter. Det er Sørbø eiendom som er 
ansvarlig for de<e. Hvis alt går e<er planen, vil 
årsmøtet også at vi begynner med 
grunnarbeidene på Sørbø e<er hvert. Så da 
begynner det å nærme seg husbygging.  

Vi må være ærlige å si at i disse dager, og med 
priss-gninger som kommer som perler på en 
snor, må vi kanskje se på bygget vi har tegnet 
for å justere for kostnader. De<e arbeidet 
jobber prosjektgruppen med fortløpende.  

Bedehusstyret vil takke alle som er med og ber 
for byggeprosessen vi er på vei inn i. Takk -l 
alle som er med å bidra økonomisk med fast 
givertjeneste og engangsbeløp. Vi vil også 
frimodig minne dere på at det fortsa< er mulig 
å bli med på de<e lagarbeidet. Det er bare å gå 
inn på www.betelvea.no, eller ta kontakt med 
Skudenes & Aakra sparebank som har egne 
ru-ner for å ta imot gaver -l prosjektet. 

Med vennlig hilsen Bedehusstyret

Oppdatering fra 
bedehuset

Jeg er med i tjenestegruppa for lyd, lys og bilde.

Jeg er leder i lyd og bildegruppen sammen med min gode kompanjong, Rudolf 
Fredly ;-) Mine oppgaver er å livestreame møter annenhver uke når det er 
storsamling. Under koronaperioden hvor det ikke var mulig å møte 
fysisk ble det gjort opptak på forhånd, hvor lyd og bilde ble 
redigert senere. 

Til daglig studerer jeg i Bergen. Jeg går på medie- og 
interaksjonsdesign på Universitetet i Bergen og trives 
godt med dette. 

I sommer er planen å slappe helt av og nyte friperioden 
fra en stressende studiehverdag. I tillegg skal jeg reise på 
ulike turer, konserter og være med venner.  Ved siden av 
dette skal jeg jobbe.
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Jeg er med i tjenestegruppa lyd, lys og bilde. 

Min oppgave er å stå bak kameraet 
og filme møtene. 

Jeg går i 10. klasse på 
Danielsen 
ungdomsskole.

I sommer skal jeg 
jobbe, kjøre båt og 
reise på Norway cup 
med fotballaget mitt. 
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I forsamlingen på bedehuset er jeg en del av tjenestegruppa lyd, lys og bilde, 
og en del av den tekniske tjenestegruppen i VKU.

Oppgavene mine er å styre bilde på lerretet på møtene og tekste sangene på 
øvelsene til forsangerne. Jeg får også prøvd meg litt med lydmiksing på 
VKU. Dette er kjekt! 

Til daglig går jeg vg2 salg og reiseliv på Lundeneset 
videregående skole, som er en kristen internatskole i 
Ølensvåg. Jeg bor på skolen sammen med alle kompisene 
mine og har det kjekt i lag med ungdommene der. 

Planene for sommeren er å forhåpentligvis jobbe og tjene 
litt penger, og reise på UL å få treffe alle landets unge 
kristne. Det har jeg tro på at blir heilt konge!
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 Jeg er med i tjenestegruppa VBF Junior, og er 
engasjert i søndagsskolen.

Oppgavene mine er å være 
hjelpeleder i søndagsskolen.

 Til daglig går jeg på 
Danielsen ungdomsskole, 
og jeg liker å spille fotball.

I sommer har jeg planer 
om å bade mye.
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For jeg vet hvilke 
tanker jeg har med dere, 

sier Herren, fredstanker og 
ikke ulykkestanker. Jeg vil gi 

dere fremtid og håp.
Jer.29,11



Du 
har sikkert sett de 

store skiltene som en gang i året 
henges opp ved skolen og Klippen. I år er det åttende 

gang at det arrangeres Godhet på Vea. Godhet Vea er en 
del av Godhet Karmøy - som er et samarbeid mellom 
menigheter på Torvastad, Avaldsnes, Håvik, Vea, Sevland, 
Åkra og Ferkingstad. Her på Vea, er vi så heldige at 
Bedehuset, Klippen og Kirken står sammen om å 
arrangere Godhet. 

Gjennom Godhet, inviteres du til å bli med i et 
fellesskap som går sammen for å hjelpe sambygdinger 
med konkrete og praktiske gjøremål. Du kan også melde 
inn oppdrag som du trenger hjelp til – eller tipse andre 
om å melde inn dersom det er noe vi kan hjelpe til med. 

Godhet er noe alle mennesker har behov for uavhengig 
av alder og livssituasjon. Vi har et mål om at alle som 
ønsker å være med å spre godhet til mennesker rundt 
seg, skal få mulighet til å være med – uansett alder. 
Gjennom Godhetsuka tar vi et aktivt valg om å legge 
bort vårt eget og gjøre noe for noen andre. Vi har erfart 
at både giver og mottaker blir preget av det de får være 
med på gjennom Godhet. Det å helt konkret oppleve 
at man kan få bety en forskjell for andre – det er til 
stor velsignelse for oss som er med på å arrangere 
Godhetsuka, og det er også tilbakemeldingene vi får 
fra frivillige som har vært ute på oppdrag. 

Du er herved invitert, og du kan være med selv om du 
ikke har tilhørighet til menighetene som utgjør Godhet 
Vea. Til barn, ungdom og voksne i alle aldre: Bli med på 
Godhet!

Godhet
Godhet er et språk alle forstår, en 
helt konkret måte å erfare 
nestekjærlighet på.

Godhet er Guds kjærlighet 
i praksis til 
enkeltmennesker.

Godhet er noe som 
mennesker i alle 
aldre kan være 
med på.

Godhet er 
helt gratis, 
det er 
smittsomt 
og sprer seg.

Godhet er å 
bygge en kultur 
hvor vi bryr oss om 
våre medmennesker.

Godhet velsigner og 
forandrer – både de som er 
med og bidrar og de som tar 
imot. 

Små ting gjort i kjærlighet 
vil forandre Karmøy! 
Små ting gjort i kjærlighet 
vil forandre verden!

Dato Godhet Vea 
30.mai – 1. juni.

Påmelding
• Oppdrag i tidsrommet 1. 

april - 12.mai.
• Frivillige åpner 1. april, vi 

oppfordrer alle til å melde 
seg på tidlig!

Informasjon 
Facebook: Godhet Karmøy 
Instagram: godhetkarmoy
Nettside: godhetkarmoy.no

Påmelding 
Både oppdrag og frivillige meldes 
inn på nettsiden. Vi tar kontakt 
når det nærmer seg. Vi jobber 
sammen med de andre stedene, 
og er det ikke samsvar mellom 
antall frivillige og oppdrag på et 
sted, samarbeider vi på tvers av 

bygdene – etter avtale 
med frivillige som 

har meldt seg 
på.

Vet du ikke når det passer for 
deg å være med? Meld deg på 

uansett! Du kan bytte dag ved behov. 
Det er en fordel at frivillige melder seg på 

tidlig, det gir forutsigbarhet inn i 
planleggingen og gjør det lettere å kunne 

avgjøre hvor mange oppdrag vi kan si ja til.  
Vi har i år åpent for at barn under skolealder kan 

være i kirken noen timer mens foresatte og 
evt. større søsken er ute på oppdrag. Ved 

behov oppgir du dette når du 
melder deg på.

Oppdrag kan være hagearbeid, besøk 
hjemme eller på sykehjem, maling, husvask, stell av 

grav, datahjelp, husbesøk, små reparasjoner, 
handlehjelp o.l. Det er gratis å motta hjelp og vi vil hjelpe 
flest mulig. Blir oppdragene flere enn vi har frivillige til, må 
vi prioritere hvilke oppdrag vi kan gjennomføre. Det er ikke 
alltid det er mulig å utføre alle oppdragene som kommer 
inn, da det kan gå både på sikkerhet og kompetanse. Vi 

tar kontakt med påmeldte. 
 Det er ulike oppdrag som meldes inn, og har du 

forslag til hva du eller andre kan gjøre for å 
spre godhet på Vea, er du velkommen til 

å sende inn forslag på 
godhetkarmoy.no.

Oppdrag

Frivillig
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Har du noen minner fra 
barne-ungdomstida på Vea 
og bedehuset? 
Jeg har mange gode minner fra barne 
og ungdomstida på Vea. Jeg gikk på 
søndagsskolen, barneforening, 
barnekor, fotball, yngres, korps, 
ungdomsmusikken og 
ungdomsforeningen. Per Sverre 
Bårdsen hadde bibelkurs for oss 
ungdommene, og det husker jeg som 
veldig lærerikt i en viktig 
periode i 
ungdomsårene.  

Vi var heldige som 
hadde en stor 
ungdomsforening på 
Vea, jeg skjønte nok 
ikke helt hvor heldige 
vi var før jeg flyttet 
vekk og ble kjent med 
andre fra bygder hvor 
de hadde få kristne 
venner og mindre 
ungdomsarbeid. Det 
har vært så mange 
trygge og gode forbilder 
opp igjennom i de forskjellige lagene, 
det er jeg så takknemlig for. 

Hva førte deg ut av bygda? 
Jeg bodde hjemme til jeg var ferdig 
med videregående i Kopervik. Jeg 
hadde ikke bestemt meg for hva jeg 
ville studere videre og det fristet med 
bibelskole og internatliv. Det ble da et 
år på Fjellhaug bibelskole, og så tok 
jeg kristendom grunnfag på Fjellhaug 
etterpå.  

Jeg tok sykepleierutdanningen i Oslo. 
Det var i løpet av disse årene jeg 
møtte Ragnar, en sørlending som var 
mer hjemmekjær enn meg. Etter 6 år i 
Oslo flyttet jeg til Kristiansand. 

Hvor er du i livet nå? 
Jeg og Ragnar bor på Flekkerøy med 
våre tre gutter David (10), Ruben (7) 
og Benjamin (4). Ragnar jobber som 
byggmester og har som regel alltid et 
prosjekt på gang. Jeg har jobbet 12 år 
på sykehuset i Kristiansand, men har 
akkurat nå ett års permisjon for å jobbe 
i hjemmesykepleien.  

Flekkerøy bedehusforsamling er vår 
menighet hvor vi er engasjert i 
forskjellig arbeid, vi trives veldig godt 
der. 

Når vi er på Vea i helger eller ferier får 
vi av og til med oss noen møter, det er 
alltid fint å komme inn på møtene på 
bedehuset. Vi føler at vi blir sett når vi 
kommer og det er veldig hyggelig.  

Jeg vil til slutt hilse med 1.Joh. 4.10. 

«Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi 
har elsket Gud, men at han har 
elsket oss og sendt sin Sønn til 
soning for våre synder.»

REDAKSJONEN 
Har du aktuelt stoff til Betel-Nytt er du 
hjertelig velkommen til å kontakte en av 
oss i redaksjonen. Vi er takknemlige for 
innspill. 

Ingrid Brekkå Rosberg - 404 90 702 
Inger Marie Nilsen - 922 46 138 
Oskar Jone Dalseth - 411 04 247 
Janne Hereid Rasmussen - 476 34 169 

PRINT / LAYOUT 
HBO 
Janne 

FAST GIVERTJENESTE 
Konto: 3361.64.07444 (driftskonto) 
Konto: 3361.15.81284 (Sørbø)

En utflytter 
Åse Kjellevik, født og oppvokst i 
Neset, datter av Turid og Bjørn 
Arne Kvilhaug. Aktiv i 
bedehusmiljøet i oppveksten. 
Under utdanning til sykepleier i 
Oslo møtte hun Ragnar, en blid 
sørlending. 

For mange barn og unge er det ingen 
sommer uten leir. Etter noen 
koronasomre er det endelig klar for en 
ny leirsommer. Det er mye å velge blant i 
nærheten. Vi nevner: 

Leirer på Solgry i Sveio 
11-12 juni: Besteleir 3-8 år 
17-19 juni: 2.-4. klasse 
24-26 juni: Tweens sommer 

VKU arrangerer egen TREFF-leir 
på Solgry 27-29 mai 

UL Ungdommens Landsmøte 
Tema: Disipler 
22-26. juni 2022 blir det endelig vanlig 
UL igjen! Denne gangen samles vi i 
Oslofjord Convention Center i 
Sandefjord. Påmeldingen er åpen. ul.no 

Sommertreff på Lundeneset 
27. juni - 1. juli. Sommertreff er en 
kristen ungdomsfestival for deg mellom 
13 og 16 år. Meld deg på for en 
uforglemmelig uke. Sommerens 
absolutte høydepunkt! 

Sommer + leir = sant
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