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F
MED HUSET ER:

brrk av dei nådemiddel
er gitt oss i Guds ord og

fremja Gudsrikets vekst i
gda, samt senda evangeliet

ut på misjonsmarkene.
Æt på Bibelen og den
lutherske vedkjenninga sin
grunn, og etter dei
retningsliner som dei fire
hovedorganisasjonene

etter.
(92, lovene for Varhaug
Misjonshus)

misjonshus er eigd
fire misjonslag. Desse er
utta kvar sin

ovedorganisasjon:

Luthersk
Misjonssamband
Formann:
Holger Kjølvik
ilf: 51 43 02 Og

Norske Misjonsselskap
Formann:

ens Ånestad,
tlf: 51 43 07 58

Normisjon
Formann:
Dagfrid Bekkeheien

tlf: 51 43 07 rO

Indremisjon
ormann:
r Selmer Olsen,

tlf: 5f 43 07 Ag

Lprcp Av MTsJoNSHUSET TIL KoNFrRltrAs.toNsFErRrNG.

Slik reglane er nå, må dei som Ønskjer å leiga Misjonshuset
til konfirmasjon, melda si interesse innan l. september året
før konfirmasjonen. Er det fleire som er interessert har det
vore loddtrekking første september.
Me forstår at folk har bruk for å planlegga på litt lenger
sikt. Det vil difor verta anledning til å bestilla to år i føreve-
gen. Dei som vil leiga Misjonshuset til konfirmasjon i 20Og
og 2OO4 kan difor ta kontakt innan første september dette
året. Som før vil det verta bestemt ved loddtrekking kven
som får leiga.
Dei som bestemmer seg for å leiga, må betala eit depositum
på 5OO kroner som vil gå til frådrag frå leiga i si tid. Dette
vil gelda både gammal og ny del av huset.
Styret

ØNsxJnR DU Å væn* ME:p r Exr
FEX.L#,SSKAF } TILKNYTXNG TTL

hfr$JQNSHU$ET?
OnceNrses;oNANE nÅ urs;oNsHUsET DRrv Err MANGFALDTc

ARBETD. FnÅ uørnvrKER MED reren rnÅ
HOVUDORGANTSASJONEN, TrL
SMÅMØTER/

BIBELGRUPPEMØTAR I HEIMANE.

MBTT,ou DESSE ER DET VARIERT

OG MANGFALDIG AKTIVITET FOR

KVINNER OG MENN, JENTER OG

curAR. PÅ sron 12, uuonn FASTE

ARRANGEMENT, KAN DU SJÅ DEN AKTIvITETEN SoM HAR FASTE

MØTETTDER nÅ nars;oNsHUsET.

Fon Å rÅ rynrwsrel rrl. ANNA errnnrnr/
ANDRE SAMANKOMER, KAN DU TA KONTAKT

MED FoRMENNENE r oRGANrsAsJoNeNs. Du
FINN NAMN OG TELEFONNUMMER TIL VENSTRE
pÅ onrwn sroe.

HA REGNSKAP OG DATAÆS
Rådhusgata 2, Boks 104,4368 Varhaug

Tlf. 51 43 04 77 Fax 51 43 02 28 E-mail: post@hrd.no
AUTORISERT REGNSKAPSFøRERSELSKAP
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Varhaug Misjonshus
Skulegata

4360 Varhaug
org.nr. 974 923 319

www.varhaug-misj onshus. no



M
Først vil jeg fortelle om et rnøte jeg hadde en kveld for ikke lenge siden, da var jeg på besøk hos
en kompis fra skoledagene. Der traff jeg et samboerpar som nå hadde fått livet sitt forandret,
de hadde møtt Jesus! Når dette leses er de blitt både døpt og gift.

Vi bruker ofte det kjente ordtaket i overskriften når noe svært uventet, gledelig og positivt hen-
der. Slik var det også her, de nyomvente sa selv at dette var som et stort under, at de slik som
de var kunne få starte et nytt liv med Jesus. For min egen del må jeg innrømme at jeg har
tenkt: her må Gud $øre et stort under for å frelse han. Gud har $ort underet! Vi gleder oss alle
i stor takknemlighet.

I apostlenes $erninger kap.lO har vi fortellingen om da Peter var den første til å fork5rnne
evangeliet for andre folkeslag enn Jødane, og at de også fikk den Hellige Ånd. Oet er ennå den
tiden vi lever i dag, at folk i alle deler av verden tar imot Jesus. Ja, det er slik i var tid som det
aldri har vært tidligere hvis vi ser på antall kirker og antall nye kristne som kommer til. Dette
er et godt perspektiv å ta med seg i hverdagen for oss som driver et arbeid som er siktet inn
mot misjon, i tillegg til det lokale arbeidet i bygda.

Underets tid er ennå ikke forbi, så lenge det er mulig for folk å bli frelst, og forandret ved å
høre et ord, -et ord fra Jesus. Og ordet og det glade budskap fra han til deg og meg er at han
har $ort opp for vår s5rnd, våre feil og mangler. Forholdet til Gud er $enopprettet, vi kan få leve
i harmoni med Gud, -slik som vi er!!

Til slutt et enkelt sangvers av Fanny Crossby:

Vis meg ueien lgjære frelse6
Sajeg mer kanLigne deg,
TiL ditt rene slgjønne bilde

Ogsa sees kan i meg.

Agne Skretting

Betong og trearbeid

Tlf.:

AH Bygg Auestad & Håland AS

Damebyen 27, 4360 Varhaug
51 43 ll08 - Mobil: 98 20 93 75 - 98 20 93 76
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Hilsen fra styret

Så var våren kommet og det er tid for et nytt informasjonsblad fra
Varhaug Misjonshus. Også denne gang i format A.4 som vi synes ga
et bedre blad.
Den store ombyggingen av møtesalen er ikke kommet i gang. Det ble
drøftet på årsmøtet. Og konklusjonen var at byggekomiteen skulle
utarbeide et utkast med tegninger og priser som kunne foreligge på
høstparten. Et ekstraordinært årsmøte skal så innkalles for å
eventuelt godkjenne prosjektet slik at vi kan komme i gang neste år.
Det begmner snart å haste med å få $ort noe med den 4l år gamle
delen av Misjonshuset. Det lekker litt,- oljefyren skranter veldig og tit
tider har vi noe bortimot kloakklukt i inngangspartiet. (Styret er ikke
sikker på hvor det kommer fra,- muligens kan det være fuktråte med
i bildet.)
styret har ikke satt i gang større vedlikeholdsarbeider nå siden det
jobbes med planer for fornying av møtesal/den gamle del av huset.
Det har vært foretatt vask utvendig og en del maling av slitt treverk i
april. Innvendig s)mes vi at den nye fløyen etter utbedring av
vannskaden fra i {or har fått en god ansiktsløftning, og kjøkken og
toalettforhold er bedret. st5rrerommet i andre etasje er også blitt godt
fornyet.
Årsmøtepapirene er lagt inn i bladet, szunmen med informasjon om
styrets vakter,- ny prisliste ved leie og møteprogram slik det er kjent
pr i dag. Det framgår at bruken av Misjonshuset også i for var
ganske enorm, 730 arrangementer i alt. Tallene gir ingen indikasjon
på hvor mange som ble frelst eller fikk sitt forhold til Jesus Kristus
fornyet og forsterket. Noen er det som har blitt frelst. Og det s5mes
som Alpha-kursene gir en god dytt i retning av bevisst$øring av ens
gudsforhold. Bli derfor med på Alpha!!!
En egen komite har jobbet med fornying av lovene for Misjonshuset.
Dette ble fremlagt på årsmøtet,- og forslaget er nå sendt til eierorgan-
isasjonene med tanke på godkjenning på årsmøtet i februar/mars
2003.
Vasking er i$en på dugnad,, og foreløpig ser det ut som dette går
greitt. Takk til dere som er med og ta.r et tak. Også dugnad ved
servering til bryllup og andre selskap har det værL en del av,- og
tilbakemelding fra de som leier har vært sværl god, noen - ja mange
har sagt at servering er $ort svært profesjonelt. Takk for innsatsen.
Som dere som besøker huset vil legge merke til, er det $ort en del
med utsmykning i matsal, møtesal og inngangsparti. Denne
utsmykningen er sponset av SR-Bank Varhaug,- noe vi er svært
takknemlig for.
Varhaug Misjonshus er nå kommet på internett.

Se adressen: http: / /www.varhaug-misjonshus.no

Så ønsker vi forlsatt velkommen til Misjonshuset til store og små
arrangement og samlinger.

Styret for Misjonshuset

Vpn srrr.r. FoR GuD, Mr FhÅ ner K.IEM ltrr voN.
Errasr r{AN DR Mrrr FJELL oc MI FRELsiE;
I{AI\I ER MI BORG, EG SKAL IKI&'E RII{ITASIT.

Mr rnpr,sp oc Mr.ÆRE rrAR srN GRUNN r GuD.
lletv pn Mrrr ntsrE FJELL, Ec r.LvR TrL rrAN.

Lrr elr,rro pÅ Guo, DE FoLK,
RENN UT FOR ItAl\I DET SOM FYLLER I{.'ARTA!

Gup pn EI LrvD FoR oss.
SaI62,6-9
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Jæren Gulv
A/S

Innehaver
Leif Arne Tjensvoll

Tlf.: 51 43 13 78
Mobil: 916 88 922

Tepper
Golvbelegg

Parkett

SKAL DU GRAVE?
KONTAKT

ERLING AUESTAD
MASKINENTREPRENØR

VARHAUG

Alt innen graving
Tlf. 51 43 0B 78
Mobil 97 19 78 15



$par*Sank&$bnank

Den anbefalte banken!
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Ole Kristian Ingebrethsen, Byggmester - selger Mob. 934 ll 725
Jarl Våge, Ing. Mob. 934 11 726
Ståle Skretting, Byggmester - prosjekt ans. Mob. 934 11 727

www.sibygg,no

Ånestadvegen 14, 4360 \&rrh*ug
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Nå er det over eit år sidan
Normisjon vart stifta etter
samanslåinga av
Santalmisjonen og Norsk
Luthersk
Indremisjonsforbund. Det
var venta at samanslainga
ville føra med seg visse start-
vanskar, og rekneskapet for
første året viste negative tal.
Men nå er vi i gang og har
tru på framtida. Det er eit
stort og viktig arbeid vi er
med i. Her på Varhaug 1åg

det godt til rette for ei
samanslå{ng , og oppstarten
må seiast å ha godt greitt.
Arbeidet framover vil vel
ikkje verta så heilt ulikt det
som Santalmisjonen og
Indremisjonen dreiv kvar for
seg tidlegare.

I staden for to møteveker har
vi denne våren hatt to hel-
ger. Om dette vil verta gort
likt neste år, er ikkje så
sikkert. Vi reknar heller med
å ha ei samanhangande
møteveke, $erne med eit
tema.

Festen palmesøndag har
lange tradisjonar. Denne vil
vi halda på også i framtida.

Det årvisse l-mai møtet la vi
denne gongen opp som eit
"syng med oss" møte. Vi var
samla i un$domsalen, og
mange møtte fram.

Prestehage ste'rnet har dei
siste iåra vore på Dysjaland
hos Milrid og Ole Andreas
Aarsland. Slik vil det verta
dette året og, søndag 9. juni.

Til hausten vert det
møteveke frå 23.-27. okto-
ber. Leif Berge vert
med som talar denne veka.

Tlf. 51 79 18 80 . Faks 51 79

JG]IilA$K
Jan Gunnar Undheim

Kornlavodl
436CI VANHAUG

Tlf: 51 43 gS 08
Mobil: 95 82 84 101 9? 72 Sg

Gjødselkjøring (med nedmolding), gjødselmiksing,
pløying, slåing, snitting av gras, pressing, tresking

ntrcpr*nsr
AS Jærentreprenør
Dublandsveien 37
Postboks 54 - 4368 Varhaug

Tlf.: 51 79 87 OO

Fax: 51 79 87 lO
post@j erentreprenor. no
Org. nr.: 934 279 98O

Uelg ditt hjem med hjertet
18 81



Det som tidlegare var
Santalmisjonen si salsmesse på
førjulsvinteren, vert dette året
8.-9. november på Vigrestad
Misjonshus. Dette er nå eit
Normisjon arrangement og vi på
Varhaug er med.

Juletrefesten 2. -juledag har
vore arrangert i omtrent 90 ar.

Juletrefest for ALLE 4. juledag
er av nyare dato. Denne festen
er eit samarbeid mellom
Normisj on og Bondekvinnelaget.

Utanom dette er vi med i Alpha
- kurs arbeidet.

Vi har diskutert med dei andre
organisasjonane om det også på
Varhaug skal startast opp med
søndagssamlingar. Dette har vi
tru på og vi vil $erne vera med
å få gang på dette i å'ret som
kjem.

Vi i Normisjon vil $erne vera
med å peika på Jesus både her
heime og der ute, og håper med
arbeidet vårt å nå folk i ulike
aldrar og livssituasjonar.

Dagfrid Bekkeheien
Skrettingland

SLAING, PRESSING
OG

PAKKING
aY gras, høy og halm

Arvid Varhaug

st 43 01.49 9s0 s0 195

Varhaug BA

@ rfi-rfl

Spen Venueuc
:Irr, Sr 4j ot jG Fers: 5L 43 00 19

E-posr: spAR.vARHAUc@NcsurrKK.NET

Forskaling og stflyping. Betong og trearbeid.
Salg og montering av element. Armering og tegning.

Tlf.: 51 43 09 59 - 91 5405 20
4360 Varhaug
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KARE
DJøSELAND

Graving - Planering. Boring - Hydraulisk rneisling,
Kjerneboring. Betongsaging

Skrettingland, 4360 Varhaug
TIf. 51 43 08 10 Mobil920 82 383

Dnosln
Rtstutus

51 43 04 51

VtnntuG
TlantsuNo

930 22 162



Møtwtex ron Venneuc rcrsltorsrtus 2OO2
Forkortinger:
NOR: Normisjon NLM: Norsk Luthersk Misjonssamband
DVI: Det Vestlandske Indremisjonsforbund
NMS: Det Norske Misjonsselskap UL: Ungdomslaget

Dato
30 /6
L617
28/7
2s/8
25/8
2ele
6/e
13/9
17-22/9
24-29/9
2e /e
4/LO
8- 13/ rO
L6-2olLO

Klokka
14.OO
19.30
14.00
19.OO
14.0O
19.OO
19.30
r9.30
19.30
r.9.30
14.0O
19.OO
19.30
r9.30

Arrangør
Nattverdkomite
NLM
Nattverdkomite
NOR
Nattverdkomite
Haland Yngre Santal
NLM
NMS yngre kv.for.
DVI
NLM
Nattverdkomite
Felles
NLM
Israelsmisjonen

Arrangement
Nattverdmøte
Møte
Nattverdmøte
Basar, eldre kv.for.
Nattverdmøte
Basar
Basar, kv.for.
Basar
Basarveke
Møteveke
Nattverdmøte
Misjonshusbasar
Møteveke
Møteveke

I tillegg kommer disse arrangementene:

Humlebølet tirsdager 10-12 i matsalen {ikke i skoleferie)
Spiresamlinger annenhver torsdag.
Eldretreff i matsalen første og tredje torsdag i måneden kl 1400.
Nattverdmøter: siste søndag i måneden (kl 1400 i småsal)
Speidersamlinger. på onsdag, rovere/rangere på mandag
Korøvinger mandag,r tirsdager og onsdager,
Ungdomslagets arrangepenter på lørdager
Samlingskveldene fra kI 20 på fredager i ungd.salen
"Veslegreina" annenhver onsdag (oddetalsuke)
Diverse utleie, bl.a. til konfirmanttimer, bryllup etc

Kolossal lqrrkjevokster i Etiopia

Det er no nærare 3,6 mill. medlemmar i den etiopiske
Mekane Yesus lqrrkja. Dei har dobla medelemstalet
sitt på seks år. Det siste året har Mekane Yesus
lqrrkja vakse med ein kvart mill. medlemmar. Denne
lryrkja er ei direkte frukt av misjonsarbeidet som m.a.
Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk
Misjonssamband og Den Evangelisk Lutherske
Frilqprkje driv i Etiopia.
Tatet på medlemmar er heilt nøyaktig oppe i
3.599.659, opplyser avisa Tro & Mission. Dette gjer
den til den største lutherske lgrrkja i Afrika. Mekane
Yesus lqarkja vart stifta i 1959 med kring 2O.O0O

medlemmar. For ti år sidan, då det kommunistiske
styret i landet fall, passerte lqrrkja I mill. medlemmar.
KPK

Distribuerte 4,8
mill. biblar i fior

Bibelen er bestseljar
mange stadar kring i
verda. Organisasjonen
The World Bible
Translation Center
distribuerte 4,8 mill.
biblar og nytestamente i
fior, melder Religion
Today. Dei store
mottakarstadane i året
som ligg bak var Afrika,
Mexico. Cuba og Sør-
Amerika.
KPK



ÅnsnaELn[NG *oo]
41. driftsår

som tidligere år har huset også i 2oor bhtt flittig brukt. Aktiviteten er fortsatt meget stor, slik detfremgår av oppsett på side B, der det er sammenliknet med de siste åra.

Misjonshusstyret har i 2oo1 hatt 9 styremøter og behandla 61 saker. også i år har styret hatt dugnadmed vask og tilsyn på Misjonshuset, samt konto*atot hver mandag og torsdag kl. lg - 2r. påLsommeren
ble kontortida redusert til 1 time. Hvert styremedlem har ansvar for en hel uke om gangen. oversiktover hvilken uke de enkelte er ansvarlig og telefonnummer er satt inn i misjonshusbladet, og på oppslagved inngangsdør. På oppslagstavler hengei også oversikt over registrerte måt.r og arrangementer oghvilke faste arrangementer som pågår.

Dette året var et spesielt driftsar,- i februar fikk vi en omfattende vannskade da tilførselsrøret tilbrannslangen i speiderloftet ble frostsprengt. vann rann i alle etasjer i den nye fløyen,- det bleomfattende skader på ventilasjonsanlegget,- og gulv og tak i toaleiter, kjøkkån, speiderro rn og 2. etasjeutenfor ungdomssalen.
skadene beløp seg til ca 33oooo,- og pengene ble utbetalt i slutten av november fra forsikringsselskapet.Arbeidet med reparasjon og nytt ventilasjonsanlegg,- ble gjennomført med mye dugnad, og vi synes at vihar fått et bedre hus enn det var før vannskaden. -

Økonomisk er Misjonshuset bra rustet til å ta fatt på det arbeid som er under planlegging formodernisering av mglesal og den gamle fløyen, dette vil bli tatt opp på årsmøtet.
Fra nyltår 2ool ble vasking av matsal, kjøkken og toalettei satt ut til stavnheim as. styret varfornøyd med denne ordnin$en. Men etter at foråingene f,adde uttalt 

".g 
ofn-.mest krevd at renholdble foretatt på dugnad, som før,- ble denne avtalen fagt opp, og fra okto6er"2ool er renhold igjen pådugnad, med en måned om gangen på hver organisas;"o.r.'xa hL hver eierorganisasjon oppnermt sinkontaktmann,- og det er laget

KTll:
&wmmKmffi"

Norges ladende farge- og intåførQd;;

Halvorsens Fargehandel
4360 Varhaug. Tlf. 51 4t 03 00 / 51 43 05 97

rutiner for hva som tas ved
månedens slutt i forbindelse
med utvask. Betalt renhold i 9
måneder kostet kr 31449, slik
at det er betydelig gevinst på å
giøre det på dugnad.

Asbjørn Auestad var
første halvår fortsatt
misjonshusets arbeider ute på
husbesøk. Giverljenesten
dekket ikke det som ble utbetalt
i lønn. Kontakter som ble
opprettet under husbesøkene
resulterte i at noen fikk
interesse for å delta på Alpha-
kurs, og enkelte
foreninger/enkeltpersoner fi kk
formidlet narrn på personer som
ønsket besøk. Takk til dere som
var med i forbønn og
støttegruppe for dette arbeidet,-
og takk til Asbjørn.

Misjonshuset har nå fått
sin internettadresse. Siden er
ikke gort klar,- men vil bli
tilgjengelig i løpet av våren
2OO2. Her vil det som skjer på
Misjonshuset bli gfort
tilgiengelig. Det er Varhaug
Handelslag som sponser denne
internettadressen. Under
adressen blir det mulig å legge
brukere, både personlige og
lag/foreninger.

B

Lli .

h(åntsrrs:
.r!: -:{'.,.

STNTRUM
seEEåb

t@r{cE1{
- forfol*flest

Ånestad\{l. 13, 43d0 Varhaug, Tlf. Sl 43 il 0Z

* litt mer personlig

Lars Gaute Sport A/S
4360 Varhaug

Telefon: 5t 49 28 80
Telefax: 51 4g 28 8f

RT



Adressen er:
www.varhaug-misj onshus. no

Misjonshuset har fått
klager fra naboer og
besøkende. Det viktigste
$elder uvettig kjøring med
traktor og bil. Særlig når det
er is på plassen, er det
mange som benytter den for
å snurre rundt. Stor aktivitet
har det værl, og ofte sent på
kveld eller tidlig på
morgenen. Særlig farlig er slik
aktivitet når det skjer mens det
er møter, øvelser eller
samlinger av Jrrnse art på
Misjonshuset. Plassen foran
Misjonshuset er for parkering,-
ikke private glattkj øringsbaner.

Styret har også dette året stått
for renhold av gamlebygget og
sammen med
kvinneforeningene (høsten).
Ungdomslaget, speideren og
guttelagene stått for renhold av
nybygget, og med dette vil vi si
takk for god innsats til dere
som har deltatt og fortsatt vil
delta i slikt arbeid

Vi gav også i 20Ol ut
meldingsbladet for Varhaug
Misjonshus 2 ganger, vår og
høst. Redaksjonskomiteen med
Harald Odland har gort et godt
arbeid, og har presentert
arbeidet som foregår på
misjonshuset på en fin måte.
Bladet er nå gitt ut i format
44,- og det ble en god
ansiktsløftning. Neste nummer
kommer etter årsmøtet.

Misjonshusbasaren gikk noe
bedre enn i fior, med
overskudd på ca 60000.
Økonomien ellers viser at
leieinntektene har vært noe
mindre enn året før (noe som
slryldes færre
brylluper/ selskap /begravelser) .

Vi har dette året fått 32500 i
kommunal støtte til
vedlikehold, utstyr og drift, noe
vi er takknemlige for.
Styret for Varhaug Misjonshus ved utgangen av 2OO1 var:

Erik Maskin

Graving - transport
fif. 51 43 12 99

Fax 51 43 10 85 - Mobil 970 55 S00

Per-Arvid Jakobsen, formann
Styremedlemmar:
Aslaug Dyngeland,
Stig Hobberstad,

Te{e Skretting, nestformann

Kjartan Sollesnes,
Per-Åge Skretting,

Kristian Skrettingland, sekretær

Glenn Skretting,
Loyd Aanestad,

9

Varhaug Misjonshus
Misjonshusbasar
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Kjetil Skrettingland har vært kasserer.



Oversikten'viser den vørierte brulcen av V' anshus i de siste ara

)a: l? søndap småmøter og 12 nadverdmøter sr inkludert, mens 12 teltrnøtsr kornmer i tillegg.

Antall arransement: Medlemmer:

de har hatt

I 2001 var der 333 gratisaxrångement med til sammen 543 medlemmer.
Totalt var der 730 tilstelninger, mot 734 åref,før.
*) Homlebølet, anfall barn er oppgtt, mødre komrrer i tillegg (7CI-80 voksne innskeyne som medlemmer)
**) Dramagruppa altiv vfu og høst 99., i 2001 har en pensjonistgruppe hatt øvinger.
a) 22 er med i den gruppa som er på huset, de andre er rundt i heimene, men alle er med på fellesmøtene, 

- I Q
b)SamlingerstortJefuteifra199s,ca20pr.fu.Baredepåhuseterteltmsd.v

tillesr kommer de som har hatt hus 'et prstit

Møter: Medlemmer;

-nC'zz-
.b0."

)r IIa'-
$yl-
ta

1998 1999 2000 2001 199S r999 2000 2S01

NMS suttelaset 21 21 21 21ø 25 25 2s 25
Tennplugsen 7b) 7)b 5)b 5)b 22 18 tr8 i5
Homlebølet !F) 31 3I 4tJI 33D 110 133 140 r19
NLM Vcslesreinå 21 2t 2t 2l 27 25 24 13

Søndagsskolen naJt 3I 31 26 r00 80 80 60
KFUM Speideren 40 40 35 40 4CI 40 30 25
KFUM R/R-laset 26 25 10 23 2A 10

Unsdomskoret JI 31 3t 31 25 25 25 25
r)Ynsreskoret 35 35 35 35' 40 40 45 50

Minikoret 35 35 35 30' 60 50 45 67 2q
Mannskoret 2A 2A 20 2A )12 12 12 12

tu
J

q0d

Flanania 2A 20 20 20 24 25 25 25
Dramagruppa/eldrem. ** 6 6 7 16 t6 5

Eldrefest I I I I
Husstwet 7 7 I I 9 I I q

Spiren (3. os 4. kl.) 17 17 19 15 55 a) 80 a) 80 a) 78 ai
Musikklaset 2l 2l i9 19 t2 t2 15 15

ST]M 370 3?0 342 333 600 6r0 583 543

IO
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Medlemsvekst for
barne- og ungdoms-
organisasjonar
MedLemstalet i kristne
barne- og ungdoms-
org anis asj onar uiser igj en
auke.
Kristen Idrettskontakt
(KRIK) ligg særs godt an
med ein auke på 20
prosent berre siste året, i
føl$e opplysingar KPK har
innhenta.
Men også andre er i vekst.
På heile 9O-talet har vi
opplevd ei stigande
interesse frå unge
menneske, seier
informasjonsleiar Bethi
Dirdal Jåtun i Den norske
Misjonsalliansen til KPK.
Eit eksempel er den
landsomfattande
misjonsforeininga La Mitad
som har over 5OO unge
som medlemmar.
Trenden er stigande, seier

landsungdomssekretær i
Misjonsselskapet John
Martin Bore til Vårt Land.
Auken i betalande
medlemmar var 5OO frå
1999 til 2000.
Også
Indremisj onsforbundet
opplever ein auke, om lag
650 fleire betalande på eitt
ar. Også dei kristne
skolelaga opplever vekst
etter mange år med
nedgang.
Berre denne månaden

dannar vi seks-sju nye
skolelag i Hordaland og
Sogn og Fjordane, seier
skolelagssekretær Einar
Helgaas. Talet på nye
medlemmar har siste året
stige med 4OO frå 1999 til
ut 2OOO.

I Noregs KFUK-KFUM er
medlemsnedgangen
snudd. På tre-fire år mista
dei nær 4OOO medlemmar,
men no er nedgangen
stoppa opp og
medlemstalet er noko
aukande. xpr.



MIX MAX
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,IAIN VENN JE5U5
Jeg har flere venner,
Å,len bore en ov dem
Døde i mitf sted.

Jeg hcr flere venner,
A{en bare en ov den
Er hos med hele tiden.

Jeg har flere venter
Aien bore en av dem
Gn nlag fred i hjerte.

Jeg hor flere venner,
nen bare en qv dem
Vil oldri svikte meg

Jeg hor flere venner,
men bore en ov dem
Er JESUS- 6UDs søNN

Sommerfuglbilde

den ene halvdelen av
arket inn mot midren
Brett den andre halv-
delen over den med
malingen slik ar clc

I)(nL rr ( lscr du: \lik g1ør du:
I 
.t 

t.,."ttitl ,.k t,tqlL. lrrc I rrkecpå midicl
shriil li1el L4rbtfårger. ,rg ,ipn. deiigl"n. Mol

noen flekker med
iorskjellige farger på

liggcr helt silntmcn 0s
BIift r,ver med håncleir
Apne arket forsiktig
og la fargene ørke
helt- - Ille det ikke en
fin sommerfugl?

Veslegreina onsdag, oddetailsuke rSoO ? småsal
Spiren (3-4. klasse) torsdag, partallsuke I('4s-1748 sidesalenNMs-guttelag torsdag, partallsuke \.eller, snekkerbuaTennpluggen torsdag, oddeta-llsuke lgoo kjeller, metallverkstedEldretreff torsdag, oddetalsuke f4OO_1600 matsal
Unge Voksne fre- eI søndag. Se plan 2OOO matsal eller ungdomssal
NMS mannsforening tirsdag, oddetallsuke kjellerrom og snekkerbuSøndagsskolen søndag lo3o sidesal, småsal, styreromUngdomslaget lørdagskveldene 2ooo møtesal, matsal, ungd.salMinikor mandager V.OO_IZ.BS møtesalYngreskor tirsdager l73o_lglb møtesalUngdomskor tirsdager rs3o_1930 møtesalMannskor tirsdag, partallsuke 2OOO_2f3O matsal _ hvis ledigMusikklag tirsdag, oddetallsuke 2OOO_21SO matsa-l _ hvis ledigHanania onsdag 2ooo møtesal/matsal

T2

& tm'ane*ea- .eåLau soaTostz 4aa-nø

Solfrid Kydland
Per-Åge Skretting

Marta Bøe

Gudrun Ånestad
Tommy T. Shetting
Åge Skrettingland
Lars-Jan Nord-Varhaug
Ase Marie Varhaug
Ole Mo'i

Asbjørn Dyngeland

Liv Skretting
Slmnøve Krosli
Jens Ånestad
Solfrid Skretting
NjaJ Omland

:- -_

Telefon j :
"""'rl'.....'.-

51430104 \/
5r430568

51430261 \/
5t.431279 v
5t430972 V

51430985 /
51431002 \#

57432550
51430475

51430937 ,,+
5I43t\a7
51430758
5 1430 120
5143to57

. srin Arild \hrhat€-----------6tF3OSSA Qzr, t< (
Linda Skrettingland Rosnes 51498675 U,

I

\)

Ws*

.Elsre ARRANcEIIENT pÅ Mrsirorysrrusør
Arrangement Dag Tidspunkt Rom
Homlebølet tirsdager IOOO_12OO matsalSpeider onsdager rgoo_2loo speiderloft og kjellerÅpent hus fredager 2OOO_2330 ungdomssal

Kontakt



FORI}N,G
EIN Nf{ ilTfiil BTOME

tin fin liten btorne i skogen eg

Ser, i granshogen diger og drYå

0C uent mellom mose og lYng han sag

Ter. Han står der så liten og blYg

Sei ofiast du ikkie i skogen stå"gør'md

Det shugsane tvnia dee må? - å nei' for au

llerren eg aldri vert flrymd'
Til ringaste blom uil han siå

Men vnskier du ikkie i prvdhagsn stå,

Der folk kunne skoda På des?

- å, nei, ef trivst best mellom ringe og små,

eg fddest til skogblome, eg

0m enn eg, erliten' har flerren mes kiær,

Med honnom eg kienner meg sæi.

Kuar rnorgon meg bøna til himmelen ber'

Med Mna 8d sounar kvar kueld.
ORDTAK

SVAR
q,"? 64 3?Y-

r€^s np rg; ueEo>Js r rsdor np re51epu $"røJ rgl 'ellørrr rH rsrøJ rewwo{ ,*i uåqi
uir,eu eguew oq rrrnq U*fry lå

ro)FrÅuuopro^qre'uårnT"-foXt*uti"frtffi
1ap;oq gd euesnrrr Jesu€p åiloq ro r.rU"f rCN

$eq Jor_al .re1sor1 e,{p
ssel ilois ello^ rrB{.n+ ntrr

lur.re^ Je letusl suer.u ,oo g* og
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På misjonshuset er det mange kor. Kor for små og kor for store. Det er sikkert eit som
vil passa nettop for deg. På side 12 kan du finna kva tid dei ulike kora har øving, og
kven som er kontaktperson for desse.

xåltgl(
1}$n pl}R? s[Rlfttr

&|,å.eKr
I lndustriporter r Villaporter
* Branndørerlporter I Motorer og fjernstyring

4360 Varhaug
Tlf.51 43 05 66 - Mob"92 62 25 59 - Fax 51 43 t3 g5

FORHANDLER 1 ROGALAND FOR
PORT SPESIALISTEN AS
Porter - Foldedører - Dører

VARHAT]G
hnd- og fotterapi

vlHeidi Dubland Bø

Hudpleie - Fotpleie - Hfulerning
Farge vippe/ bryn
AHA/ Fruktsyrebehandling
Kunstnegler - Vortebehandling

65 OOO MILJØVENLEGE
PRODUKSJONSAPPARAT

SMe klr produsrer 354 milliom liter mjølk til TINE Meierier
Sør &!gir meiedværnok til 850000menneske og dl ein ved'
av 2.2 dlfiddd korer
Næringslivd æng hjømes.einsbedrifter som byggier på

@fr-

5r,4{/OÅ'$1Æ6fN 22, 4 360 VARHAUø
TLF. : 51 43 BP O0 - F.4I$; 51 43 89 OI

Tmrrtfi,lun ffi**
@

ll no,"t u 
""rrqr"t"o

-. 

fdening

Adr.: Nymannsw.6,
Postboks 24.
4369 VIGRE.STAD
Org.nr.g3I 968 866 MVA
Bank: SR-Bmk VtrhauE
Bækgiro: SZIZ.OZ.OOel S
Tblefon: 51 43 z8 6r,
Tblefax 5l 4g 52 30
E-laail: m&a@tjcmsland.no

I4



til drifutfifgni*grr, red*kaphus, grunntnurcr, yrk*xbtrgg m"m

W::;-*::xx&xwxmxxxWJIIilå "dI-Sffif Postboks 71,4368Varhaug - Tlf. 51 79 86 90

r
, 

",,,,--;**::t''oi'ovARHAuc 
,

, ,Æ'.,Ttf. sl 43 05 09 - Mobil 99 25 og 89 - Fax 51 0, 
""),L æ ,;gyYi7åPY-'.-l

Kr"or*$mx*

Egil Håland 4360 \hrhaug

Tlf. 51 43 04 94 Mobil4l 69 96 17 Fax 51 437219

hRHAUG Brit Jane Varhaug
Einervegen 3
Tlf.: 51 43 07 57

hvmrrusØR

EKffi*M#'
ELEKTROINSTALASJONER

BRYNE
Hålandsv. 19

Tlf. 51 48 67 40
Mobil 98 29 84 Bg

. Varhaug
Damebyen 11

Ttf. 51 43 10 07
Mobil 98 29 84 88

BYSCKJøP
nånvcc

Avd. Nærbø: Tlf.: 51 791270 Avd. Varhaug: Tlf': 51 43 11 55

Fax: 51 79 1271 Fax: 51 43 10 B7

E-mail : firmapost@h-bYgg. no

KotwrB
FOR

REnABILITEmNc / ovreYcctxc
AV

MØTESAL (oox cel,tto ool-oN).

Desse personane er med i
komiteen:

Loyd Aanestad
Per Åge Skretting
Stig Hobberstad
Steinar Skretting

Rolf Magne Lerbrekk
Grete Haland

Komiteen er i arbeid, og etter
t første rnøteI" vart det

ke å starta planlegging av
ei omfattande ombygging.
Arbeid med å utarbeida
planløysingar og Prisar er sett i

Det er planlagd oPPstart av
bygging våren 2003.
Det vil sans5mlegvis ver[a
kstraordinært årsmøte til

usten.

SrniuNs
PÅ

ÅNnsreo L4 1vt't

NLM har stemne På
estad hjå Solveig og
bias 14. juli.

Klokkeslett og

15



wurw.nettkirken.no

Nettkirken er en
sjømannskirke på nettet
drevet av Den norske
Sj ømannsmisj onlNorsk kirke
i utlandet i samarbeid med
Den norske kirke. Vi ønsker
at du skal finne lave terskler
og en romslig atmosfære på
nettkirken, og at det skal
være plass for alle slags
mennesker med alle typer
spørsmål og interesser her.
Særlig vil kirken være aktuell
for deg som ikke kan eller vil
besøke en annen kirke, og
siden den er åpen 24 timer i
døgnet kan du besøke den
når du selv vil. Legg gjerne
inn et bokmerke så du finner
lettere tilbake.

Hver dag vil du finne en ny
liten betraktning på forsiden
over dagen og livet. Vi håper
du vil ha glede av både den
og de ø\Tige anvisningene til
steder i kirken som kan ha
interesse.

Nettpresten er nettkirkens
egen prest. Sammen med sin
stab er han tilgiengelig for
samtale med deg: Skriv det
du har på hjertet på plassen
som er satt av til det, og så
vil nettpresten eller en av
hans medarbeidere forsøke å
gi deg en reaksjon innen et
døgn. Ønsker du at
nettpresten skal be for deg,
kan du sende ham et "ønske
om forbønn", eller du kan
velge en av bønnene som
finnes under overskriften "en
bønn å be". Er det noe du
Ønsker å bekjenne for et
annet menneske, kan du
også fortelle dette til
nettpresten. Han vil lese din
bekjennelse og la deg vite
$ennom en e-post at den er
lest uten nødvendiglris å
kommentere den.

Du kan tenne et lys for en
du er glad i eller sarmer og
du kan sende lyset videre til
noen om du ønsker det.
Møteplassen er stedet du
kan treffe andre besøkende.

ilshfr*fagJnrnrl
S x t o ri i r lt t I * kt rs* n t re pc n ir
Tlf: 51 79 fi 7A
Vakt - telefon 93 20 56 14

gåslfas

Varhaug Servicesenter
Øvestad og Gya
4360 Varhaug
Tlf.: 51 43 02 33

O*tqaUtpx*kx&l

'''*'..-w%

l[vd. Varhaug llf.51 77 1470
Åpningstider: 08OO-1600 (09OO-1300)

Byggeplane:?
Ta kontakt for tilbud

Iomter ønskes kjøpt.

BYGGMESTER

SKRETTINGLAND
& TOBEKKAS

Æ\ -**unn"kæoirtwohet.
* b *Y.- e ee&**e,&& e & *e s eee&&eeee&&

Snipeveien 8 - 4360 Varhaug
Ttf: 51 43 80 06 Fax 51 43 80 07 Mob.: 982 46 470

16



TULLIN REE & SØNNER
PUKKVERK OG TRANSPORTFORRETNING

Tlf.: 99 20 66 01'

Time SParebank 3325 05 00535

Alt i sand, singel og grus

lese hva de har å si og du kan
komme med ditt svar til dem eller
ditt eget innlegg. Ord til
ettertanke gir deg noe å tenke
videre på. Ønsker du å vite litt
om hva en kirke er, de forskjellige
kirkelige sy'rnbolene eller
kirkeårets farger kan du $øre et
besøk i kirken. Nettkirken har
også aktiviteter som er litt mer
uhøytidelige og mest til
underholdning. I $esteboken kan
du skrive inn din hilsen og

ønsker du å gi gaver til
Nettkirken eller
Sjømannsmisjonen finner du mer
informasjon om det.

$rsrg, trrtrr F"RÅ srrRE?

Testamentarisk gave
Varhaug Misjonshus er tilgodesett
med en pengesum På ca 8OOO0

fra boet etter Kristine Fuglestad.
Dette er midler som vil være med
å $øre Misjonshuset bedre rustet
til å være et utgangsPunkt for
misjon i nærmiljøet. Slike testa-
mentariske gaver viser et misjon-
sengasjement som ikke bare ser
utover Norges grenser men som
tar på alvor at budskaPet om
Kristus må nå inn til lokalbe-
fotkningen her på Varhaug'- og

ikke minst til den oPPvoksende
slekt.

Lyd, ikke støy.
Også dette året ble lTde mai gud-
stjenesten holdt i idrettshuset'
Her er behovet for god lYd veldig
merkbart,- det er vanskelige
akustiske forhold og store
utearealer. Og fold overalt i det

W WW&KWffiW

WKKKKWWWKW#WW KW
*BLåil$ * SI!#S VAffiSIAUG

AR${E: å{lt fiE ??S 'KffiHEEIUS: Sl}8 86 EE{

eddde*ft, 3, €56& e*e*xg 
-?6; si*sr*rg 7*., S{4t&948

ARNE PRIMSTAT)
4360 VARHAUG

Tlf.: 5I 43 05 14 - Mobll 92 85 25 62

Belegningsstein - Hagearbeid
Natursteinmuring - Asfaltering - Handgraving -

Plantebeskjæring
Minigraver

gode været vi (alltid?) har 17. mai. I$en ble ung-
åomskorets tydanlegg benyttet,- sammen med
misjonshusets trådløse mikrofoner' Vi vil
beråmme spesielt Tor Jarle Ueland ogØryan
Braut for det arbeid de la ned og det svært $ode
resultatet i form av utmerkede lydforhold inne i
idrettshuset og ute på plassen. Også under
Misjonsselskapets kretsmøte på Varhaug
Idrettshus sist helg ble nermte utstyr benyttet'

Nytt multimedia utstyr til Misjonshuset'
Styret for Misjonhuset har kjøpt inn utstyr til vis-
ning av bilder, datagrafikk, DVD-animasjoner osv

på storskSerm. Dette består av en lyssterk dat-
åprojektø? og en bærbar PC med program for

RX*KS8nR

Dublandsvn. 37 '4360 Varhaug
Tlf.: 51 43 89 09'Faks: 51 43 89 10

L7



MI FT
På Bø'en, Varhaug

Bø'en AS har serveringslØyve og tilbyr bedrifter,
organisasjoner, sy-klubber og alle andre å

vårt mØterom i 2. etas.ie i forbindelse med
styremgter, fagmøter, fødselsdager og lignende.
(Enklere AV-atsStr som over-heød, TV køn leies)

en pause i møtet og nyt av vårt rikholdige tilbud på små-retter som

Dolly DimplePizza
Biff-snadder
Løvstektallerken
Chicken Nuggets

Kylling m/ tilbehør
Hamburger
Pita
Bakervarer
Etc.

Større bestillinger kan også leveres etter avtale
Henvendelse til Sølvi i butikken.

sanger, bibeltekster,
CDlDVD-spiller og ellers
vanlige dataprogram for vis-
ning av grafikk. Her er en
utfordring til
Misjonsorganisasjonene om
å ta dette i bruk,- vi ser at
særlig på kretsmøter og
generalforsamlinger blir
slikt utstyr benyttet for å
$øre informasjon lettest
mulig tilgengelig, og for å få
bedre sang ved at sangene
vises på storskjerm. Fra før
har Misjonshuset en video-
projektør, som er nyttet en
del ved undervisning, i
bryllup og til overføring av
møter (særlig "vi s5mger jula
inn") fra møtesal til matsal.
Merk: utstyret skal benyttes
på Misjonshuset og vil bare
bli lånt ut til annen bruk
etter spesiell ar,tale med
styret.

Nybygg/ rehabilitering på
Misjonshuset
Annet sted er nermt at
byggekomite er nedsatt for
å se hvordan den over 40 år
gamle fløyen med møtesal

EIK
Venrnuc - 51 79 94 SO

KowronrrDER FoR
Vnnrreuc MrsroNsHus

Vi har fast kontortid måndag og
torsdag kl. 19.00 - 2f .OO
(merk: i tida 15. mai til 15. august
er det ein time:
kl 2O.OO - 21.OO)
Huset leiger vi ut til ulike
arr€rngement, som bryllaup,
gravferd, konfirmasjon, årsmøte,

på Misjonshuset best mulig kan bli modernisert.
Komiteen har hatt flere møter,- og det ligger an til at i
stedet for å flikke på misjonhuset med nytt utvendig
tak,- nytt innvendig tak og n5rtt ventilasjonsanlegg,- så
anbefales det at man erstatter med tidsmessig mod-
erne nybygg;, der ventilasjon, lyd, lys og sceneforhold
kan tas fra bunnen av. Vi kommer tilbake til dette i
neste nummer av misjonshusbladet,- og ved
innkalling til ekstraordinærl årsmøte for misjonshuset
på høstparten en gang.

Ha en god sommer!!!!

Styret for Misjonshuset, ved Per-A. Jakobsen

Svein Lobektq 4360 Yarhaug
TIf.51 43 09 99, Mohil 909 29 887

fagmøte o.l. Vi leiger også ut bord og stolar til privat bruk.
Kontakt oss på tlf. 51 43 08 O8, - eller kom innom i kontortida.
Nar vi leiger ut huset til bryllaup og andre arrangement med servering, kan vi skaffa folk til koking og
servering.
Vi kan og ta opp videofilm! Prisliste neste side.

l8



Leige av utstYr:
Dukar kr 75lstk.
Bord kr 2olstk.

ml. trebord)
olar kr 5/stk.

Innbetilingsgiro
vert utlevert På
kontoret På
misjonshuset.

Kontonr:
3335 1r 24011

FonBNrucsRoM
K;Br.rannovt

150 r)

100 1)

50 1)

200
150
50

200
50
50
50
50

r50
100
50
350
150
350
250
50
50
50
50

300
r50
roo
350
300
400
300
r00
50
50
50

400
250
150
350
500
400
500
100
50
50
50

tenester:
ing v/bryllaup o.a.

8O/time

Filming (video i bryllauP
o.a.) kr 1OOO

I tillegg til leige av
huset, kjem 5o/o av all
omsetnad
(unnateke inngangsPengar) .

Høgste beløp som skal
betalast som 5 %o for eit
arrangement er kr 600O
Varhaug 22. november 2OOl
Styret for Varhaug
Misjonshus.

Merknad 1): For møte i store sal der det er behov for plassene i sidesal og småsal

koster dette kr. 15O,-. servering skal, dersom dette er muleg, føtegå i matsalen'

Prisar for sPesielle arrangement:
Konfirmasjon og bryllaup, heile nybygget: kr 2O0O'- ein heil dag pluss kvelden før til plmting'

Konfirmasjon og bryllaup, gamle bygget:_ kI looo,- ein heil dag pluss kvelden før til pynting'

Andre t"ltt op ,rna-^oLt"ot og ungdofilsat': pris somJor bryLktup
*) Ope hus nlttar ungdomssalen fredag kveld. O"tå føt"i til åt denne salen berre kan nyttast laurda$

fvIøtåvete utån fest på sundag: kr 4OO'

Måt.rr.x" med fest På sundag. kr 75o'

Julemesse (fredag/laurdag og tillaging torsda$) kr 12OO

Syttarsfest, heilJuset kr 2000,- (ungdomslaget)

Siortings og kommuneval W 22oo'- (pr' dag)

anna b-ruk av huset Etter avtale

,rffiReNA{Irols
SILUTLHIE. BIL$ALG - BILVIRK$TSO

@ "';;1" :l ffi tr*, *l*fflAu 
c

Konfeksjonsfonetning

MK
Itxtrllls
*?*xaxeesrt*
Varhaug - tlf.51 43 07 77

Dame- og herrekonfeksjon
Utstyro
Garn, Broderi
UndertØy og nattØy

19

Ole G
Nord Varhaug & Go a.s
Hatlev.4 4360 Varhaug

Tlf.: 51 43 02 44

- STALKONSTRUKSJONER
. SVEISING

- MASKINERING



VARHAUG MIS.IONSHUS

VAKTLISTE 2OO2.2OO3

namn/tlf (varamann i parantes,t Yekenummer og dato

Glenn Skretting 51430493 5 l+ 23 32 41 50 7
(Harald Odland) 28/r t/4 3/6 5/8 7 /tO s/12 ro/2
Kristian Skrettingland 6 15 24 33 42 51 8

s1430710
(Einar Mattingsdal)
Per-Arvid Jakobsen

s1430082
(Eirik J. Varhaug)
Aslaug Dyngeland

s143047s
(Pål Skretting)
Stig Hobberstad

95772599
(Ivar Håland)
Per Åge Skretting

s1430s68
(Olene Skrettingland)
Ove Braut

51430638
(Leif Nord-Varhaug)
Loyd Aanestad

s1432149
(Tbmmy T. Skretting)
Kjell Tjemsland

51430474
(Ståle Ånestad)

4/2 8/4 rO/6 12/8 14/rO 16/L2 17/2

7t6253443s29
rr/2 L5/4 17/6 19/8 2r/rO 2s/12 24/2

817263s44110
r8/2 22/4 24/6 26/8 28/rO 30/t2 3/3

91827364s211
25/2 r9/4 L/7 2/9 4/rr 6/r rO/3

1019283746312
4/3 6/5 8/7 9/e rr/tr r3/r r7/3

.':..

1120293847413
rr/3 r2/5 r5/7 16/9 r8/rr 2o/r 24/3

1221303948514
r8/3 2O/5 22/7 23/9 25/rr 27/r 3r/3

13223140496ls
25/3 27 /5 2e/7 30/9 2/12 3/2 7 /4

TIn eun nrun<enen
AV HVS,ET.
Dersom du må. hø hjelp
til,noko n&r du leiger
Mi^sjott"shu,set, køn du tø'.
kontq"kt med den som
har aø,kt. (Angitt d.øto
er for møndøgene)
Styret for Misjonshuset.

'gr0lttelSebgrd ttf.: Er 4s 02 os
Star til teneste ved gravferder, minnesamvær og

val av $ra',rminne.
Eg samarbeider med:

Krogedal
Begrauelsebgra


