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Ta en pause og nyt av vårt 
rikholdige tilbud 

på små-retter som
Pizza • Biff-snadder

Løvstektallerken

Chicken Nuggets
Kylling m/ tilbehør

Hamburger • Pita • Bakervarer

Større bestillinger kan også 
leveres etter avtale

Henvendelse til Kine i butikken, 
51 43 00 99

Frå	redaksjonen
FØREMÅL	MED	HUSET	ER:

ved bruk av dei nådemidlar som er gitt 
oss i Guds ord å fremja Guds rike heime 
og ute. Arbeidet er forplikta på Bibelen, 
Den Norske Kyrkja si vedkjenning og dei 
retningsliner som dei fire eigarorganisa-
sjonane arbeider etter. (§2 i lovene for 
Varhaug Misjonshus)

Meldingsblad	for	Varhaug	Misjonshus	
1 - 2014
26. ÅRGANG

Eigarar
Varhaug Misjonshus er eigd av fire mi-
sjonslag. Desse er tilslutta kvar sin ho-
vudorganisasjon:

Norsk	Luthersk	Misjonssamband
Formann:
Steinar Ånestad
Mob: 902 02 902

Det	Norske	Misjonsselskap
Formann:
Njål Omland
Mob: 916 89 177

Normisjon
Formann: 
Dagfrid Bekkeheien Skrettingland
Tlf: 415 32 652

Indremisjonsforbundet
Formann:
Tor Selmer Olsen
Mob: 470 31 136

http://www.varhaug-misjonshus.no	

Ånestadvegen 21, 4360 Varhaug. 
Tlf: 51 43 08 08
E-mail adresse:  
post@varhaug-misjonshus.no 

Postadresse: 
Pb 103
4368 Varhaug
 
Kontortid: måndag og torsdag kl  
1900-2100 (Om sommaren 15/5-15/8 er 
opningstid 2000-2100)

Kommentarer/innlegg til bladet:
E-mail: 
redaksjonen@varhaug-misjonshus.no
Tlf. 90058503

Velkommen til vårt flotte varehus på Håland, Bryne

 Åpningstider:  man.-fred.  10.00-19.00
  lørdag 10.00-15.00

Tlf. 51 77 84 40 • www.bohus.no

Visjonen - Kva er målet for det som skjer på Varhaug Misjonshus på 

kort og lang sikt? Vi ønskjer alle at Varhaug Misjonshus skal vera ein 

god plass å koma til, ein plass der ein kan møta Jesus og ein plass der 

me kan driva både indre og ytremisjon.  Fellesskap er svært viktig, men 

det er og viktig å kunna invitera med andre og å vera eit vitne for Jesus 

i kvardagen. 

Visjon og strategier fokuserer som oftast på produkter, tenester og 

resultat, men kultur handler om menneska. Kva kultur ynskjer me å 

ha? Kultur er den forståinga, dei verdiane og praksisane som vert levd 

i eit fellesskap. Der visjonar og verdiar kan vera fine ord, vert kultur 

til kultur først når det vert levd ut, og vert noko konkret og håndfast. 

Formennene i organisasjonane som eig Misjonshuset har vore på tur og 

tenkt på dette. Meir på side 8.

Det er mykje flott som skjer på Misjonshuset, og det er mange som 

engasjerer seg.  Vi har eit fantastisk flott hus og det er eit imponerande 

aktivitetsnivå. 

Vi har eit ynskje: å nå nye saman.

Per Åge Skretting

Redaktør

I redaksjonen Grete Håland, Einar Mattingsdal, Njål Omland 

og Per Åge Skretting

Vår utfordring og kall:
- å la oppdraget ( Matt. 28. 18-20) vera 
bestemmande for haldning og handling!

Og Jesus steig fram , tala til dei og sa: 
Eg har fått all makt i himmelen og på jorda!
Gå difor ut og gjer alle folkeslag til læresveinar, 
me di de døyper dei til namnet åt Faderen
og Sonen og Den Heilage Ande, og lærer dei til 
å halda alt det som eg har bode dykk. 
Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge 
verda står!

HÅ REGNSKAP OG DATA

Daglig leder Rune Odland
Autorisert regnskapsfører
Rådhusgata 2, Boks 104, 4368 Varhaug
Tlf. 91511088 • E- mail: runeo@hrd.no



EGIL HÅLAND 4360 VARHAUG • Tlf. 51 43 04 94 • 
Mobil 416 99 617 / 944 07 800 • www.Toppaland.com

Tlf. 51 48 67 40 - Fax. 51 48 67 41

Mobil: 98298488

SKAL DU GRAVE?
KONTAKT

ERLING AUESTAD
MASKINENTREPENØR
VARHAUG
Alt innen graving
Tlf. 51430878
Mobil. 97197815

ET	goDT	FUNDaMENT

Felleskjøpet Varhaug AS, Mølleveien 4, 4360 Varaug
Tlf. 51 77 14 70

Åpningstid: Man. - fre. 8-17, lør. 9-14

Varhaug,	tlf.	51	43	07	70	•	jonharald@norgeshus.no	
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Ganddalsgt. 1 - 4306 SANDNES
avd. Varhaug

Abraham Maslow var humanisten bak den 
kjente behovspyramiden, som er pensum på 
ungdomsskolen. Han tar for seg de ulike behovene 
til mennesket. Se for deg en egyptisk pyramide, 
med 5 etasjer med steiner rundt. 
Den nederste ”etasjen” er de viktigst for at pyramiden 
skal være i balanse. Den nederste ”etasjen” er de 
Fysiske behovene: som er bl.a vann, mat og husly. 
Først når den nederste etasjen er i balanse, trenger 
vi å tenke på den andre ”etasjen” Den andre 
”etasjen” er Sikkerhetsmessige nødvendigheter 
som vi trenger: Det at vi føler oss trygge, og kan 
slappe av med visshet om at ingen vil skade oss. 
Først når den andre etasjen er i balanse, trenger vi 
å tenke på den tredje etasjen. Den tredje etasjen er 
Sosiale behov: Et behov for å ha familie og venner 
og folk som viser deg kjærlighet og aksept for den 
du er.     

De tre nederste ”etasjene” kan bli tilfredstilt, 
men det blir aldri de to øverste etasjene.                                          
Den fjerde etasjen er Påskjønnelse: Å bli verdsatt for 
det du gjør, få anerkjennelse. Den femte ”etasjen” 
er Selvrealisering: Å nå mål som du setter deg i 
livet. 
I Norge i år 2014, er ikke de nederste ”etasjene” så 
vanskelige å oppnå, vi bor jo i et av verdens rikeste 
land. Allikevel er det veldig mange som opplever at 
de mangler noe, og at de ikke strekker til.

De jødiske prestene innså ikke at Jesus var frelseren 
som skulle komme. I bibelen leser vi at prestene 
og fariseerne var veldig opptatt av anerkjennelse 
og å bli sett. De likte å tro at de var mye bedre en 
alle andre. Og Jesus setter dem på plass ved flere 
anledninger.

I Lukas 10 kan vi lese om en lovkyndig, eller en 
prest spør Jesus: Hvem er min neste? Jesus forteller 
da en historie: En mann har blitt plyndra av 
landeveisrøvere, han har mistet alt han eide, og 
ligger forslått i veikanten. Denne mannen har ikke 
påskjønnelse eller selvrealisering i tankene der han 
ligger forslått og blodig. Nei hans behov er å få pleiet 
sårene sine, og å føle seg trygg igjen. I historien 
leser vi at en prest kommer gående forbi stedet der 
denne pleietrengende mannen ligger. Presten ser 
mannen, men går forbi. En tempeltjener kommer 
også gående forbi denne skamslåtte mannen. Han 

ser den skadde mannen, men går forbi uten å 
hjelpe. Til slutt kommer det en samaritan gående. 
Samaritanerne var ikke særlig godt likt blant 
jødene. Denne Samaritaneren gir den skamslåtte 
alt det han behøver, han pleier sårene hans, og gir 
han husly. Etter at Jesus har fortalt denne historien 
spør han prestene: Hvem av disse tre viste seg som 
en god neste? Og prestene svarte: Han som viste 
barmhjertighet. Det stakk nok litt hos dem at det 
var en Samaritan/en utlendig som var en god  
neste.

Ved en annen anledning i Matteus 21 sier Jesus 
dette til prestene: Har dere ikke lest skriftene?: 
Steinen som bygningsmennene vraket, er blitt 
hjørnestein. Jesus siktet til at han var hjørnesteinen 
som de jødiske prestene hadde vraket.

Så spørs det om den humanistiske psykologen 
Maslow forstod at under denne ”behovspyramiden” 
trengs det et godt fundament, og en god hjørnestein. 
På denne hjørnesteinen vil jeg bygge.

Mitt håp er bare bygd på Jesus, på hans offer og 
hans rettferdighet, Jesus alene er hjørnestein, de 
svake blir sterke i frelserens kjærlighet, gjennom 
livets storm er han Herrenes Herre. 
Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte 
og av hele din sjel og av all din kraft og av all din 
forstand, og din neste som deg selv. Lukas 10,27

av Andreas Rasmussen



Indremisjonsforbundet (ImF) Varhaug fyller 90 år i 
år, og dette ble markert med en flott jubileumsfest 7. 
september. En nesten fullsatt hovedsal på misjonshuset 
hørte kretsleder Torgeir Lauvås åpnet festen med hilsen 
fra Guds ord, og lykkeønskninger fra kretsen. Koret 
Hananja bidro med flott og oppbyggelig sang, og Tor 
Selmer Olsen hadde et aldri så lite historisk tilbakeblikk 
på noen merkesteiner i de årene foreningen har eksistert. 
Generalsekretær Erik Furnes gratulerte jubilanten fra 
hovedstyret og organisasjonen ImF, samtidig som han 
hadde en inspirerende festtale.

Når det gjelder antall medlemmer, er ImF Varhaug den 
minste av de fire organisasjonene som eier Varhaug 

misjonshus. Likevel - foreningen har to kvinneforeninger 
og en mannsforening og deltar for øvrig aktivt i ulikt 
arbeid på misjonshuset. Sånn sett handler det om en frisk 
og oppegående organisasjon. Arbeidet lokalt i krets og 
særlig på Ognatun, samt innsats for Finnmarksarbeidet, 
er lokalforeningens andre hovedarbeidsområder.

Kvinneforeningene er en viktig bærebjelke i arbeidet. 
Et godt og håndfast eksempel på det var svært flott og 
rikholdig servering i matsalen etter at møtedelen var 
overstått. God mat, kaffi, saft og flotte kaker ble servert 
på flotte langbord, og festdeltakerne koste seg godt 
utover kvelden.

Helt siden Guds ord nådde landet vårt, har det på sett 
og vis foregått et indremisjonsarbeid. Det var først på 
1800-tallet at indremisjonsarbeidet ble organisert. Første 
skjedde dette lokalt, senere i kretser og samskipnader. I 
1868 fikk vi Lutherstiftelsen, det som senere ble det Norske 
Lutherske Indremisjonsselskap, det vi i dag kjenner som 
Normisjon. I årene som fulgte ble også organisasjonstanken 
diskutert vest i landet. Noen mente vestlendingene burde 
være med i Lutherstiftelsen, andre ivret for et vestlandsk 
indremisjonsforbund.

19. oktober 1898 var utsendinger fra ulike steder på 
Vestlandet samlet i Bergen. Spørsmålet var om det skulle 
stiftes et vestlandsk indremisjonsforbund, og svaret var ja. 
Det var altså indremisjonsfolk i Bergen og på Sunnmøre 
som først startet opp med å danne et slik misjonsforbund 
i vest.

Et styre ble konstituert, lover og arbeidsplan ble lagt. 
Herrene Grimnes, Lavik og Frønsdal ble de tre første som 
utgjorde et styre. Bladet Sambåndet ble etablert, og kom ut 
første gang 07. januar 1899.

I 1909 ble det stiftet en indremisjonsforening lokalt, der 
Varhaug og Vigrestad var sammen. Dette kom som et resultat 
av vekkelsen med Mathias Orheim, og sånn sett kan vi si 
at de første spirene til et vestlandsk indremisjonsforbund 
lokalt ble lagt da. Varhaug og Vigrestad var sammen i 15 
år - fram til 1924 - og da ble foreningen delt. Året etter ble 
også Ueland delt fra av praktiske grunner.

Det var altså 06. januar 1924 at det ble vedtatt å starte 
egen forening her i Varhaugbygda, og denne skulle slutte 
seg til Rogaland indremisjon, som igjen var tilsluttet 
Vestlandske indremisjonsforbund. Denne stiftelseskvelden 
ble det skrevet inn 26 medlemmer. Svend Skretting ble 
valgt som første formann, og han fikk med seg Magnus 
Hobberstad, Ole Dubland, Gabriel Aanestad og Rasmus 
Mikkelsen Husveg i det første styret.

Folket samlet seg til møter - “alt som det la seg til rettes”. 
I 1926 skrev Svend Skretting i årsmøteprotokollen at 
“stillingen blant de troende er god. Der er bøn og længsel 
efter sjelenes frelse, og de troende er bevaret i nåden”.
Rent økonomisk fikk den nye foreningen en tøff  start. 
Styret i Rogaland indremisjon hadde vedtatt at gjelda som 
kretsen slet med skulle betales ned. Varhaug ble derfor 
pålagt av kretsstyret å skaffe kr. 700.- Det ble arrangert en 
innsamlingskveld til formålet, og man klarte å samle inn 
kr. 500.- “Resten på kr. 200.- veit ein ikkje kva ein skal 
gjera med”, leser vi i referatet fra den gang.
Årsregnskapet i de første årene lå på mellom 300 - 500 kr.

I de harde trettiåra kom det en henvendelse fra landsstyret 
om å gi en gave til den nye bibelskolen. I mars 1935 ble 
det avgjort på styremøte på Varhaug at foreningen skulle 
sende kr. 30.- til formålet - foreløpig.

Også krigsårene 1940-45 ble naturlig nok svært 
utfordrende. I 1942 ble for eksempel forsamlingshuset 
beslaglagt av tyskerne, og dermed var kristenflokken uten 
fast samlingssted. Småmøter ble holdt i hjemmene, men 
møter med omreisende talere var det vanskelig å få til. I 1943 

ble imidlertid hønsehuset til Kolbjørn 
Fitje omgjort til møtelokale, og da fikk 
man mer “flyt” i møtevirksomheten.
I krigsårene gikk det vekkelser over 
bygdene på Jæren, også på Varhaug. 
Mikal Landro hadde møter her i 1941, 
noe som resulterte i oppstart av en 
jenteforening som skulle arbeide for 
vestlandskes virksomhet i Finnmark. 
Det var denne foreningen som senere 
ble til den kvinneforeningen vi har i 
dag; “Nordlys”. Ungdomslaget som 
vi har i dag startet også opp som et 
resultat av vekkelsen i 1941.

Møtene kom i gang igjen når freden 
kom i 1945. Likevel kan vi lese fra årsmeldingen at “Guds 
godhet mot oss har diverrre ikkje dreve til omvending. Mest 
ingen nye er kome med i flokken, og ikkje få har vendt Gud 
ryggen”. Likevel var det vekkelser utover i etterkrigstiden 
og årtiene etterpå.

Blant annet kan nevnes 1963 med 
Ole Abel Sveen og Olav Steinar 

Tengesdal, og senere også med 
Harald Haukeland og Leif  Halås. I 

1980 opplevde vi en stor vekkelse i 
bygda, og her fikk Magnus Solbakk 
og Johannes Blom være redskap. 

“Tennpluggen” ble startet i 1983, og en ny kvinneforening 
- i tillegg til “Nordlys” - så dagens lys i 1991.

Første byggetrinn av Varhaug misjonshus stod ferdig i 
1960. Her fikk kristenflokken et godt og tjenlig lokale for 
allsidig virksomhet. Stadige ombygginger og utvidelser 
fulgte, og huset og møtesalen vi nå har, ble åpnet i 2005.

I 2000 ble det besluttet at organisasjonen skulle 
skifte navn fra Vestlandske indremisjonsforbund til 
Indremisjonsforbundet - ImF. Alle kretsene oppfordret så 
alle lokalforeninger til å være med å skape en felles identitet 
ved å bruke ImF’s nye logo og navn i sine sammenhenger, 
og derfor ble også Vestlandske Varhaug “omdøpt” til ImF 
Varhaug i 2002.

ImF trossamfunn ble etablert i september 2009, og er et 
formelt tilbud til de som vil være kirkerettslig registrert, og 
som ikke ønsker å være det gjennom andre kirkesamfunn. 
ImF trossamfunn har åpnet for at dåp, konfirmasjonsarbeid, 
gravferd eller nattverd kan gjøres gjennom den lokale 
forsamlingen på bedehuset eller gjennom det enkelte 
kretskontor. ImF trossamfunn fikk også godkjent vigselsrett 
04. desember 2009.

Som vi hører i små, korte glimt, har mye forandret seg i 
de 90 årene indremisjonsforeningen har vært virksom på 
Varhaug. Samfunnet er totalt forandret, og det samme er 
folks livsmønster.
Fremdeles er Guds ord det samme, og fremdeles er det det 
samme ønsket som driver indremisjonsarbeidet: ønsket om 
å nå folk med evangeliet om Jesus Kristus; det eneste som 
kan gi frelse og evig liv.

Mye er sådd og mye har båret frukt. Vårt inderligste ønske 
er at det også må være tilfelle i kommende arbeidsår “med 
Guds ord til folket”.

Kilder: Sigbjørn Varhaug og http://www.indremisjonsforbundet.no/

Tor Selmer Olsen
Formann IMF Varhaug
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I	1980	

opplevde	vi	en	

stor	vekkelse	i	

bygda



5-6. September reiste formannskomiteen på ein arbeidstur tur 
til Stavtjørn. Planen var å dele informasjon med kvarandre, 
lære kvarandre betre å kjenna, diskutere svakheter, styrker, 
muligheiter og truslar relatert til Varhaug Misjonshus og så sjå 
visjonen framover.
Det er mykje flott som skjer på misjonshuset, og det er mange 
som engasjerer seg.  Vi har et fantastisk flott hus og det er eit 
imponerande aktivitetsnivå. 

Visjonen - Kva er målet for det som skjer på Varhaug Misjonshus 
på kort og lang sikt? Vi ønskjer alle at Varhaug Misjonshus skal 
være ein god plass å koma til, ein plass der ein kan møte Jesus og 
ein plass der vi kan drive både indre og ytremisjon.  Fellesskap 
er svært viktig, men det er også viktig å kunne invitere med 
andre og å være eit vitne for Jesus i kvardagen. Dersom vi skal 
oppsummera visjonen frå denne helga så kan det vera å nå nye 
saman.
Vi diskuterte også orda forsamling og menighet og kva dei betyr 
i forhold til det som skjer på  Varhaug Misjonshus.

Formannskomiteen kjem til å arbeida vidare med å revidere 
strategien for Varhaug Misjonshus. Vi håper mange vil engasjere 
seg i dette og møter på årsmøtet til misjonshuset i mars.  Forslag 
kan sendes inn under menyen kontakt oss - forslagskasse på 
www.varhaug-misjonshus.no. 

Formannskomiteen består av 
Njål Omland, Det Norske Misjonsselskap (NMS)
Steinar Ånestad Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
Jarand Scheie, Rogaland Indremisjonsforbund  (IMF)
Dagfrid Bekkeheien Skrettingland, Normisjon
Terje Vik, Ungdomslaget
Loyd Ånestad, Misjonshusstyret

Hausten nærmar seg med stormskritt. Me er midt i oktober og det er snart misjonshusbasar. Dette 
er jo en grei årlig inntektskjelde for huset. 
Elles så er det full aktivitet på heile huset stort sett alle dagar gjennom heile veka. Dette viser igjen 
på behovet for vasking av huset på dugnad. Vaskegjengane som utfører dette gjer ein kjempejobb. 
Det er viktig at me klarer å oppretthalde denne 
ordninga! 

I år har me også delteke som bøssebærarar for TV 
aksjonen til inntekt for Kirkens Nødhjelp. Kjempeflott at 
så mange var villige til å stilla på denne innsamlinga.
STOR Takk for innsatsen.
Elles er det ei fornøyelig oppgåve å vera med i hus-
styret, få lov til å driva eit sånt fint hus som me har 
bygd opp. Dette bør heile bygda være stolte av. 

Helsing frå Styret
Loyd Aanestad

HELSINg	FRÅ	STyRET.

Kva	er	målet	for	det	
som	skjer	på	Varhaug	
Misjonshus	på	kort	
og	lang	sikt?	

	 9		

Bilopphugging og stort delelager. 
Ytre Torvhusv., 4370 EGERSUND
TLF: 51 49 49 50
FAKS: 51 49 49 60
rogbil@hesbynett.no

Du ringer oss så henter vi ditt bilvrak!www.rogalandbildeler.no

FoRMaNNSTUR



Lat Kristi ord få rikeleg rom hos dykk, så de med visdom 
kan undervisa og rettleia kvarandre, med salmar, hymner 
og åndelege songar. Syng for Gud med takk i hjarta! 
(Kolossarane  3 :16  N11NN) 

 
Til alle tider og i alle samanhengar har songen stått 
sentralt når ein er ilag. Fellessongen ska-par eit samhald 
og eit fellesskap i mange slags samlingar; politisk, kulturelt 
eller familiært. Det-te er noko av songen sin funksjon også 
i kristne forsamlingar.  Vi forkynner for kvarandre når vi 
saman syng om Jesus. Vi lærer ungane barne-songar om 

Jesus som stiller stormen og som vil ha alle med. Alt dette 
er viktig og godt.

Kva er det så med lovsongen?
Eg kjenner ein mann ganske godt som ikkje syntes så mykje 
om lovsong før, men som no kan observerast syngande 
av full hals og til og med lyfte hender til tider:) Lovsong 
handlar ei-gentleg ikkje om ein spesiell musikkstil slik vi 
ofte tenker når vi høyrer ordet.  Lovsong er like mykje 
Navnet Jesus og andre kjente songbok songar. Det handlar 
om hjartet vårt.
Lovsongen har ein viktig funksjon i Guds for-samling.  
Gud har tenkt at lovsongen skal lyfte blikket mitt frå 

meg sjølv til Jesus. Det handlar om eit 
personlig forhold til Kongenes Konge 
og Herrenes Herre som allereie er på 
trona, men som gjennom lovsongen og 
tilbedelsen kan få den rette plassen i 
våre liv. Nemlig nr 1!

Så la oss gjere som det står i Salme 
147:
Halleluja! Det er godt å spela for vår 
Gud, det er herleg, det er rett å syngja 
lovsong. 
(Salmane 147 :1 N11NN) 

Gode helsingar frå Anne BirgitteLovsong på Sundagsmøte

PRaISE	THE	LoRD!!
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Før jeg hørte denne sangen, 
betydde ikke Gud så mye i mitt liv. 
han var kanskje en som bodde i 
himmelen og som gjorde gode og 
dårlige ting, og som hvertfall ikke 
hadde gjort noe bra for meg. 

Den første gangen jeg hørte denne 
sangen var i en tid som var i 
ubalanse i mitt liv. Det var i en 
video som min kone hadde sendt 
til meg. (før vi hadde forlovet oss) 
Vi hadde slått opp og hun sendte 
denne videoen til meg i et forsøk 
på å vise hvem gud er til meg.

Videoen viste et teaterstykke om 
gud. Den er til å anbefale og kan 
finnes på godtube.  
                    
                                               
“Everything”  

Find me here, 
And speak to me. 
I want to feel you, 
I need to hear you. 
You are the light, 
That’s leading me, 
To the place, 
Where I find peace again. 

You are the strength, 
That keeps me walking. 
You are the hope, 
That keeps me trusting. 
You are the light,
To my soul.
You are my purpose, 
You’re everything. 

How can I stand here with you, 

And not be moved by you? 
Would you tell me, 
How could it be, 
Any better than this? 

You calm the storms, 
And you give me rest. 
You hold me in your hands, 
You won’t let me fall. 
You steal my heart, 
And you take my breath away. 
Would you take me in, 
Take me deeper now. 

And how can I stand here with 
you, 
And not be moved by you? 
Would you tell me, 
How could it be, 
Any better than this? 

And how can I stand here with 
you, 
And not be moved by you? 
Would you tell me, 
How could it be, 
Any better than this? 

Cause you’re all I want, 
You’re all I need, 
You’re everything, everything. 

You’re all I want, 
You’re all I need, 
You’re everything, everything. 

You’re all I want, 
You’re all I need, 
You’re everything, everything. 

You’re all I want, 
You’re all I need, 
You’re everything, everything. 

And how can I stand here with 
you, 
And not be moved by you? 
Would you tell me, 
How could it be, 
Any better than this? 

And how can I stand here with 
you, 
And not be moved by you? 
Would you tell me, 
How could it be, 
Any better, any better than this? 

And how can I stand here with 
you, 
And not be moved by you 
Would you tell me, 
How could it be, 
Any better than this? 

Would you tell me, 
How could it be, 
Any better than this...
Videoen og sangen gjorde at jeg 
klarte å forstå og se hvem Gud 
er. Ikke lenge etterpå ble livet mitt 
forandret.
JESUS tok bolig i mitt hjerte og den 
hellige ånd har gjort forandringer 
på meg helt siden den dag. Jeg  vet 
at Gud ikke lenger “gjør gode og 
dårlige ting” men at han er BARE 
god!!  

Jan Trygve Nesvik

Min song

For å ha god lovsong så trengs det nokon som kan lede lovsongen. 

Det er for tida 5 aktive lovsongsgrupper på misjonshuset. 
Tre av disse gruppene er tilknytt arrangementet som er annankvar 
Søndagskveld: “Sundag” og dei andre er i ungdomslaget.
På Sundag er det mykje lovsong, både før, i og etter møtet, og lov-
songsgruppene har ansvar for kvar sine kveldar. 
Ungdomslaget sine lovsongsgrupper ansvar for song og musikk om lag to 
laurdag kveldar i månaden. I tillegg så er det spesielle ar-rangement som 
skiweekend og nyttår der gruppene får ansvar for songen og musikken.
I lovsongsgruppene er det piano, bass, gitar, keyboard og forsong-
arar. Enkelte av gruppene øver regelmessig, mens andre er meir 
prosjektorientert og øver før kvart arrangement.  
        
Njål

LoVSoNgSgRUPPER		
på	misjonshuset
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Lina Sandell (1832-1903) har som få andre 
maktet å skildre Guds omsorg og kjærlighet med 
myke ord og vendinger. Hun skrev om vingene 
som dekket Guds barn i flere sanger; vel vitende 
om at dette var bilder hun hadde hentet fra 
Bibelen, og selvsagt uten noen som helst slags 
tanke om at det skulle være å femininisere Gud. 
Men hun ble motsagt på dette punktet, og ikke få 
av tekstene hennes ble korrigert. Noen av dem til 
det ugjenkjennelige. Eksempel på endring: Første 
verset av «Du ømme faderhjerte». I originalen 
står det der: «Du ömma kycklingmoder». Det 
er altså nå blitt: Du ømme faderhjerte. Fint det 
også. Men det var ikke det Lina Sandell skrev!
Det har vært mye forskning rundt dette punktet i 
hennes forfatterskap. Her kan vi bare kort nevne 
det. 

Lina var mye syk fra barnsben av. Sterk ble 
hun aldri. Og hun opplevde også mye motgang, 
smerte og sorg. Særlig tungt var det da faren 
Jonas druknet, da hun var 26 år gammel. Bare 
to år etterpå døde moren Fredrica. Det var seks 
barn i familien. Gutten Carl Wilhelm døde helt 
liten, før Lina var født. Ellers hadde Lina en 
bror og tre søstre. Alle disse fire stiftet familie. 
Men døden nådde inn til mange på den tiden. 
Barnedødeligheten var høy. Barnekister og sorg 
var et vanlig skue i veldig mange hjem. Slik var 
det også i Norge i de tiårene. 

Lina giftet seg, etter  lang og sterk tvil, med Carl 
Oscar Berg i 1867, da var hun 34 år gammel. 
De fikk et barn året etterpå, som ikke vokste 

opp. Men det er ytterst lite å finne om denne 
tragedien i sangtekster, dikt, eller biografier om 
Lina Sandell. I ettertid er det litt sårt og trist, for 
med hennes nådegave til å skildre både smerte og 
Guds omsorg, hadde hun helt sikkert hatt mye å 
gi også overfor et slikt emne. Men på den tiden 
verken snakket man, eller skrev man, særlig om 
slike forhold.

Men overskriften sier at hun var en mor til 
mange! Med det menes følgende: Hun og Carl 
Oscar var glade i barn, og gjorde mye for barn i 
ulike sammenhenger. Hun skrev også for barn, 
både i bøker og kalendre, og sangtekster. Og 
hjemmet deres stod åpent i alle år, for barn som 
trengte dem. Og slike barn var det mange av. 
Særlig barn som de var tante og onkel til. Linas 
søsken opplevde både å miste ektefeller og barn. 
Linas eldste søster, Christina, var gift med Nils 
Gustav Holmer. De mistet to barn i sykdom, og i 
1857 ble søsteren også enke – ett år før deres far 
Jonas druknet. 

Etter hvert ble det åpne og barnevennlige 
hjemmet til Lina og Carl Oscar som den rene 
diakoniinstitusjonen. Noen av nevøene og 
niesene ble de så knyttet til, at det var vondt å 
levere dem fra seg til mor eller far. Hun skrev 
også flotte dikt til flere av tantebarna.

«Ingen er så trygg i fare, som Guds lille 
barneskare».

Paul Odland

Lina	Sandell:

En mor 
for mange

Leverandør av trelast
og bygningsartikler

Jernbaneveien 18/19, 4365 Nærbø
Tel: 51 79 12 70 - Fax: 51 79 12 71

Mobil 970 55 500

BM O Vagle

BM O Vagle

Sjablong

Sjablong

Pakke

BYGGMESTER

VAGLE
O d d m u n d

Tlf 47 63 62 02 

Ånestadvegen 292 - 4360 Varhaug

Skilt

BYGGMESTER

VAGLE
O d d m u n d

Tlf 47 63 62 02 

Ånestadvegen 292 - 4360 Varhaug

BYGGMESTER

VAGLE
O d d m u n d

Tlf 47 63 62 02 

Ånestadvegen 292 - 4360 Varhaug

BYGGMESTER

VAGLE
O d d m u n d

Tlf 47 63 62 02 

Ånestadvegen 292 - 4360 Varhaug

0,5 x 1

JÆREN AUTO AS
BILUTLEIE - BILSALG - DEKKSALG - OLJESERVICE

                                TLF.: 917 00 827 - VARHAUG
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Varhaug kristelige ungdomslag (VaKrU) er 
ungdomsarbeidet på Varhaug misjonshus. Her 
er alle ungdommer fra 8. klasse og oppover 
velkomne. 

FREDAGER: Vi har «Åpe hus» hver 
fredagskveld fra 20.00 og utover. Kvelden består 
av spill, lek, drøs, kiosksalg og godt lag. Når 
klokken er 22.00 har vi en kort andakt, ofte av 
«våre lokale helter». 

LØRDAGER: På lørdager er det «ungdomslag». 
Kvelden starter klokken 20.00, og her har vi 
noe variert opplegg. Vi starter som regel med 

et møte eller en andakt etterfølgt av diverse 
aktiviteter. Se semesterprogram.

Som medlem av VaKrU får du gode priser på 
arrangementer og turer som ungdomslaget 
arrangerer. Det koster 100 kroner per år. 
Dersom du blir medlem innen 22.11.14 er du 
med i trekningen av en Ipad. 
For mer informasjon, lik vår facebookside 
«Vakru – Varhaug Kristelige Ungdomslag», eller 
følg oss på instgram «vakru». 

1. Skiweekend 2. Påskekos i Bodle 3. Møte, back 
to basic 4. Vannski og bading.

Ida Hauge Auestad

HVa	ER	
UNgDoMSLagET

Bli	medlem	og	

DU	KaN	VINNE	

flotte	premier!
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Varhaug Servicenter AS
Tlf. 51430233 - 4360 Varhaug
www.varhaug-servicenter.no

SPAR VARHAUG
Tlf. 51 43 01 36 - Fax. 51 43 00 19
E-post: spar.varhaug@ngbutikk.net

Opningstider 08.00 - 21.00 (18.00)

T. SKRETTING
MASKINSTASJON

Dysjalandsvegen, 4360 Varhaug

Trond Skretting  
mob. 906 80 143
mob. 975 54 681 (Erik)
trond@tskretting.no

www.tskretting.no

4356 Kverneland 
Tlf. 992 06 601 / 992 06 602
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September 2014 starta Varhaug Misjonshus 
opp med Søndag formiddag møter. Annankvar 
Søndag – den Søndagen det ikkje er “Sundag” om 
kvelden så er det formiddagsmøte i ungdomssalen 
på Misjonshuset.

Alle organisasjonane på misjonshuset står 
bak dette arrangementet, og organiseringa 
går på rundgang. Dette er ei prøveordning 
fram til sommaren neste år for å sjå om dette 
er noko det er behov for og for å finna ut 
korleis dette arrangementet bør arrangerast.  
Formannskomiteen har ansvaret for å følgje 
dette opp.  

På misjonshuset har det vært tradisjon for at det 
ikkje vert arrangert møter når det er gudsteneste 
i kyrkja. Når dette nå har starta så er det ikkje 
for å konkurrera med kyrkja og det er heller ikkje 
fordi misjonshuset ikkje støttar kyrkja.  Vi har ei 
god kyrkje på Varhaug som mange bruker kvar 
søndag.  

Opplegget er enkelt,  med litt informasjon, song, 
tekstlesing, bønn og forkynning. Enkelte gonger 
vert det også nattverd. Dørene er opne frå kl. 
10:00 der ein kan koma og drøsa og få litt kaffi 
med noko enkelt attåt. Møtedelen startar kl. 
10:30 og varer til ca. 11:15.

Det er også lagt opp til at dette ikkje skal gå ut 
over Søndagsskulen.  Me ønskjer at foreldre som 
følgjer barna på søndagsskulen skal fortsetja 
med det, og at dette vert eit alternativ for dei som 
ikkje treng å følgje barna.

Erfaringane med dette så langt er bra. Det har 
vært frå opptil 70 personer innom, og det har 
vært jille samlingar både sosialt og ved å kunne 
dele Guds ord, nattverd og bønn saman.  
Velkommen til Søndag formiddagsmøter på 
Varhaug Misjonshus.
        
Njål Omland

Søndag formiddag 
MØTE	PÅ	MISJoNSHUSET.

Søndag formiddag møte pa  misjonshuset. 
September 2014 starta Varhaug Misjonshus opp med Søndag formiddag møter. Annankvar Søndag – den 
Søndagen det ikkje er "Sundag" om kvelden så er det formiddagsmøte i ungdomssalen på Misjonshuset. 

Alle organisasjonane på misjonshuset står bak dette arrangementet, og organiseringa går på rundgang. 
Dette er ei prøveordning fram til sommaren neste år for å sjå om dette er noko det er behov for og for å 
finna ut korleis dette arrangementet bør arrangerast.  Formannskomiteen har ansvaret for å følgje dette 
opp.   

På misjonshuset har det vært tradisjon for at det ikkje vert arrangert møter når det er gudsteneste i kyrkja. 
Når dette nå har starta så er det ikkje for å konkurrera med kyrkja og det er heller ikkje fordi misjonshuset 
ikkje støttar kyrkja.  Vi har ei god kyrkje på Varhaug som mange bruker kvar søndag.   

Opplegget er enkelt,  med litt informasjon, song, tekstlesing, bønn og forkynning. Enkelte gonger vert det 
også nattverd. Dørene er opne frå kl. 10:00 der ein kan koma og drøsa og få litt kaffi med noko enkelt attåt. 
Møtedelen startar kl. 10:30 og varer til ca. 11:15. 

Det er også lagt opp til at dette ikkje skal gå ut over Søndagsskulen.  Me ønskjer at foreldre som følgjer 
barna på søndagsskulen skal fortsetja med det, og at dette vert eit alternativ for dei som ikkje treng å følgje 
barna. 

Erfaringane med dette så langt er bra. Det har vært frå opptil 70 personer innom, og det har vært jille 
samlingar både sosialt og ved å kunne dele Guds ord, nattverd og bønn saman.   

Velkommen til Søndag formiddagsmøter på Varhaug Misjonshus. 

            Njål Omland 
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Fredag  7. november 
kl. 19.00
Tale av Unni Sæves Vignes
Sang av Hananja

Lørdag 8. november
 kl. 11.00
Andakt av Erik Rørtvedt

kl. 14.00 
Andakt  av Erik Rørtvedt
Sang av Vigrestad barnekor
Barnetrekning
Hovedtrekning : Bunad, sykkel, 
bålpanne m.m.

Fredag frå kl.17.45:
Salg av gryterett, kaker  og kaffi.
Kl.1900: Song- og musikkmøte: Hananja
 
Etter møtet vert det 
varesalg og kafeteria.
Åretrekning.

       

Møte laurdag kl.11.00:
Tale: Hilde Malde
Song: Anne Birgitte Lillebø Bøe
Varesalg og kafeteria der det vert selt middag, 
graut, kaker og kaffi.
Åretrekning.
Kl.14.00: Møte : Hilde Malde . Sanggruppe.
Barneutlodning. 
Hovedtrekning. Trekning av gavekort frå 
Halvoresen Fargehandel og Spar, og to andre 
spanande utlodningar    

Fredag:
Kafeteria med salg av gryterett, 
pølser, kaker m.m

Åresalg og trekning av fruktkorger 
og kaker.
Tipp vekta på stor fruktkorg

Varesalg:
Småkaker, mykje fint håndarbeid, 
smalaføde, egg og grønnsaker m.m.

Lørdag:
Kafeteria med salg av graut, 
smørbrød, kaker, nysteikte lapper 
m.m

Tipp vekta på fenålår

Lagebord for barna

Åresalg og trekning av fruktkorger 
og kaker.

Ansiktsmaling, popcorn og lynlotteri

Varesalg
Småkaker, mykje fint håndarbeid 
smalaføde, egg og grønnsaker m.m.

Barne-og hovedtrekning

Arrangør: Normisjonsforeningar på Vigrestad, Varhaug og Nærbø

Barnet i krybben var Jesus. 

Han kom fra Guds himmel til oss.

Ja, Gud holdt sitt ord

og gleden ble stor.

Takk Gud, at du sendte oss Jesus.

Velkommen til NLM si Julemesse
PÅ	VaRHaUg	MISJoNSHUS	14.-15.NoVEMBER!

  Julemesse
	VIgRESTaD	MISJoNSHUS

Fredag
18.00    Kveldsmat. Gryterett, kaffi, kaker m.m.
19.00    Møte v/Misjonskorpset frå Egersund. 
Kafé og varesal etter møtet. Åretrekning ca kl 
20.45.

Misjonskorpset har vore 
med fleire gonger tidlegare 
og me set stor pris på dei 
stiller opp i år igjen!

Laurdag
11.00 Møte v/regionleder i NMS Stavanger Eivind 
Hauglid.
Kafé og varesal etter møtet. Åretrekning ca kl 
13.00.
13.30 Familiemøte v/Eivind Hauglid og Minikoret.
Hovudtrekning og barneutlodding.
      
Eivind Hauglid har lang fartstid i NMS og har vore 
misjonær i Thailand og redaktør i Misjonstidende.  
Me ser fram til å møta han.  
                                                
Det er mange som dreg i lag for å få i stand messa 
med lefsebaking, skaffing av gevinstar, laging av 
pyntegrønt, loddsal og mykje anna. Når me kjem til 
messehelga er det mykje å gjera for matkomitéen, 
og mange bidreg med matvarer. Takk til alle som 
er med på dette.

Me vert glade for alle som kjem!

Når tida er komen for NMS si julemesse går det verkeleg opp for ein at jula er på veg. Sidan mange kjem 
igjen år etter år trur me at messa vert opplevd som triveleg, god og meiningsfull, noko som er viktig for 
oss. I år vert messa helga før 1. søndag i advent med fylgjande program:

KoM	og	VæR	MED	PÅ		

21.	og	22.	NoVEMBER																					

NMS julemesse
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VI	SyNgER	VI	SyNgER	

jula innjula inn



	 23		Flymisjonen
Evangeliet til muslimane eller Flymisjonen som er det namnet   

misjonen nå er kjent under starta i 1993. Misjonen driv 

omfattande evangeliserings- og nødhjelpsarbeid i Sør- Etiopia og 

Guinea Bissau.

Den islandske Presten Helgi Hrobjartsson dreiv misjon i Etiopia 

og kjende trong til å nå inn til veglause område i  Sør-Etiopia. 

Militæret hadde laga fleire små flystriper i området og med 

flysertifikatet i lomma, såg han at fly kunne vera aktuelt. Under 

ei evangelisk samling i Senegal trefte han Tollak Jakobsen som 

vart tend på ideen. 

Vel heime i Noreg att fekk han med seg Otto Jakobsen og Karsten 

Ueland på oppdraget med å skaffa pengar til det arbeidet Helgi 

ynskte å gå inn i. I heile denne tida har dei så utrøytteleg reist 

rundt i distriktet og tilstøytande distrikt for å skaffa nødvendige 

midlar. Alt arbeidet i Noreg er frivillig og ulønna. Det innsamla 

går difor uavkorta til misjonsarbeidet i Afrika. Budsjettet nærmar 

seg nå 1 million.  

Arbeidet i Waddera distrikt, namnet på området der Helgi starta 

opp, gav raskt resultat. Fleire tusen har blitt frelst, mange av 

dei muslimar. Nye kyrkjer har blitt bygt og evangelistar vert 

utdanna og går inn i arbeidet. Evangelistutdanninga får dei ved 

den evangeliske bibelskulen i Addis Abeba.  I dag er det mellom 

50 og 60 evangelistar som vert støtta av flymisjonen. Desse 

reiser rundt i distriktet for å spreia bibelkunnskap og vekking. 

Den åndelege oppfølginga av dei er det i hovudsak Helgi som står 

for ved at det årleg vert arrangert  bibelkurs for evangelistar og 

kyrkjelydsleiarar. I år var det over 230.

Helgi brukte i 11 år fly for å nå ut til det veglause området (til 

2005). Flyprosjektet vart støtta med midlar frå Island. Etter det 

tok han ein pause i arbeidet. Den tida var han islandsk prest i 

Noreg. Men arbeidet gjekk vidare, og nå er Helgi til tross for at 

han er langt over pensjonsalderen, tilbake i Sør- Etiopia. Nå blir 

helikopter nytta for å nå ut til enda meir isolerte område. Ofte 

kjem det fleire tusen til slike møte for å høyra Guds ord. 

Flymisjonen driv også 

nødhjelpsarbeid. På turane 

ut er det difor ofte med 

ein lege og det blir laga 

til provisorisk kontor. 

Ikkje minst er det mange 

brannskadde som treng 

hjelp. Berta Ånestad dreiv 

tidlegare sjukestove i 

området. Den har ikkje vore 

stengt ei tid nå, men det blir 

arbeidd med å få den i drift 

att. 

For ca 10 år sidan kom 

også Guinea Bissau med 

i evangeliseringsarbeidet. 

Ein nasjonal pastor som 

brann for landet sitt, byrja 

arbeidet.  Også dette vert 

støtta av flymisjonen. Og 

arbeidet gjev resultat. Til nå 

er det bygt tre kyrkjer som til saman har over 1000 medlemmer. 

Særleg frå dei unge merker ein hungeren etter å læra meir. Nokre 

av dei les ivrig engelsk for å få gå på bibelskulen i Addis Abeba. 

For tida er det fem unge som får denne utdanninga. Dei ynskjer 

gå inn i evangeliseringsarbeidet i heimlandet. 

Men arbeidet som evangelist er ikkje utan fare for eige liv. Særleg 

i Etiopia har dei merka det. Her er ein stor del av folket muslimar. 

Kyrkjer har blitt øydelagde, men blitt bygde opp att. Nokre har 

lide martyrdøden, andre har blitt fengsla eller forfølgde. Det er 

difor viktig at vi i Noreg er med og støttar dette arbeidet, ikkje 

berre med midlar, men og med forbøn. 

I alle dei åra Flymisjonen har eksistert, har dei hatt møteserie 

på Varhaug. Slik også i år, 2. 4. 5. og 6. desember. Fleire talarar 

vert med. Det blir også song og musikk på nokre av møta. Alle 

er velkomne.

Einar Mattingsdal

Leiinga i flymisjonen samla under møte 
på Ueland forsamlingshus 3.
oktober. Bak frå venstre. Otto Jakobsen 
(formann), Karsten Ueland
(varaformann) og Tollak Jakobsen 
( sekretær og kasserar). Vedd pianoet
misjonær Helgi Hrobjartsson. Han er nå 
tilbake i arbeid i Etiopia.

Frelst ungdom i Guinea Bissau som brenn for Jesus. Her marsjerer dei for 
Jesus gjennom gatene i hovudstaden.

dei	små	misjonane

AH Bygg Auestad & Håland AS
Møllev. 12, 4360 Varhaug

Tlf.: 51798579 Industrigt. 2, 4362 Vigrestad • Tlf: 51 79 11 70 • post@elektrofag.no

ALT I ELEKTRISKE INSTALLASJONER

Dublandveien 35A
4360 VARHAUG

Tlf.: 51435900
Fax.: 51434369

Epost: post@vph.no
www.vph.no

Alt i oppmerking av parkeringsplasser

Toppaveien 7
4360 Varhaug
Telefon: 51430937
Fax: 51433364
Mobil: 90889556

Hatleveien 4, 4360 Varhaug 

GJØDSELPUMPE

Telefon 51 79 35 50  www.jaerbu.no

Tid for rehabilitering? 
I over 15 år har vi drevet med rehabilitering 
og nybygg. Ta kontakt og 
be om pristilbud.

Tlf. 51438006 
E-post. post@bm-sl.no

Industrigt. 2, 4362 Vigrestad • Tlf: 51 79 11 70 • post@elektrofag.no

ALT I ELEKTRISKE INSTALLASJONER

FARGERIKE HALVORSEN
Varhaug

Tlf: 51 43 61 00
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Med	mjølkeanlegg	til	Tombontsoa	
jordbruksskule,	Madagaskar	

Jordbruksskulens	
venner	står	for	

utviklinga	av	
skulen

I vår var Ole og Roald Moi ned og 
fekk gjort ferdig støypearbeidet til 
det nye fjøset.  Og slik såg det ut 
i fjøset då venne-gjengen kom ned 
for å montera mjøleanlegget
 – reint og fint. Her er Eivind Varhaug i ferd med 

siste finpuss på røyranlegget
Monteringa nærmar seg ferdig. Kjell 
Tjemsland ispiserer.

Området for mjølkekyr er inndelt i 3. Kyrne blir plassert alt etter kor mykje dei mjølkar. 

Foto: Espen Madland

I 2007 starta Ole Moi saman med vener foreininga Jordbruksskulens 
venner. Dei ønskte bidra med hjelp til å utvikla jordbruket på 
Madagaskar, og den beste måtte då vera å gje hjelp til jorbruksskulane 
som skulle utdanna dei framtidige bøndene.  Jordbruksskulane vart 
i si tid starta av NMS, men er seinare overteken av gassarane sjølv. 
UD betalar drifta, men Jordbruksskulens venner står for utviklinga av 
skulen. Og det er her vennegjengen kjem så sterkt inn i biletet. Dei har 
hjelpt til med mjølkemaskin, traktor, reidskapar, gjødselkum og mykje 
dugnadsarbeid. Då det første mjøkeanlegget var forelda, måtte nytt på 
plass. Kristian Skrettingland skulle skifta til nyare, men det gamle var 
framleis i god stand og kunne nyttast vidare. Det vart sendt ned og etter 
grundig forarbeid og planlegging kunne Ole Moi så 20. september ta 
med ein vennegjeng på fem ned for å montera det nye anlegget.

Hjelp	til	sjølvhjelp	–

Etter ei god veke med montering og 
finjustering var anlegget klart til å 
ta i bruk. 
Her klart til første mjølking.

Sjefen for fjøset og byggeleiar Ole 
Moi

Dugnadsgjengen samla famfor 
jordbruks-skulen i Fihaonana. 
Den er noko mindre enn den 
i Tombontsoa og driv meir 
tradisjonelt. Frå venstre ser me 
Ole Moi, rektor ved skulen, Espen 
Madland, Arve Aarsland, Sven 
Sturla Håland og Eivind Varhaug. 
På traktoren Kjell Tjemsland. 
Kjell var svært spent på å sjå om 
traktoren han hadde sendt ned 
for fleire år sidan, framleis var i 
drift. Det var den til stor glede for 
givaren. Den var stort sett berre 
brukt til pløying på den 300 mål 
store garden. Før dei fekk traktoren 
måtte dei spa opp jorda. Det tok 
tid så dei rakk berre to avlingar. 
Med traktoren greier dei tre.

Sjølv om det ikkje lenger 
er misjonen som driv 
jordbruksskulen, er arven frå den 
tid godt synleg. Mellom anna vert 
kvar dag starta med andakt. Kvar 
måndag har dei ei større samling. 
Vennegjengen fekk vera med på 
desse samlingane. 

- Det var rørande å merka kor 
stor pris dei sette på det me gjer, 
kan Kjell Tjemsland fortelja. Som 
synleg bevis på det fekk dei flotte 
gåver med seg då dei reiste tilbake 
til Noreg. 
Og går det som dei tenkjer i 
vennegjengen, er det ikkje siste 
tur til Madagaskar.    

Einar Mattingsdal                                           
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Da er vi klar for femte gang med julekonserter helgen 5,6 

og 7 desember. Annenhvert år siden 2006 har jeg holdt 

konsert i desember. I 2012 måtte mellom 50-100 stk snu 

i døren til Varhaug kyrkje, derfor var jeg fast bestemt på å 

holde to konserter i Varhaug dette året. Fredag og Lørdag 

blir det konsert i Varhaug kyrkje, og søndagen i Ogna 

kyrkje. Eg gleder  meg til å komme i gang ! Det er som 

vanlig fri entre, og alt arbeidet med konsertene blir gjort 

på dugnad. Publikum kan gi en gave under konsertene. 

Tidligere har folk gitt raust med kollekt, og i 2012 kom det 

inn hele 100.000 kr i løpet av konserthelgen. Pengene gikk 

da til kpk Ukraina. Kollekten i år går til Ministries without 

borders Phillipines inc. Margit Askeland har et innslag 

under konsertene der hun forteller fra dette arbeidet.

 Ministries without borders Phillipinesi inc  er en kristen 

organisasjon som arbeider for å bedre situasjonen for de 

fattigste i Filippinene. Det drives et bredt arbeid.

  

Når jormødrene besøker landsbyen, veileder de befolkningen 

i forhold til hygiene og helsearbeid. De steller sår, hjelper 

til med avlusing og prøver å hjelpe befolkningen der det 

er behov. Noen får tilbud om gratis tannbehandling og 

legeundersøkelse. Høsten 2013 fikk 22 barn med leppe/

ganespalte fra forskjellige  landsbyer operasjon.

Å hjelpe et barn med en slik operasjon koster kr. 500. Da 

arbeider legene gratis og organisasjonen fikk låne sykehuset 

uten betaling. Utgiftene er hovedsakelig medisiner og 

transport. 

Denne gutten kommer fra en avsidesliggende, veiløs landsby. 

På utdelingen i fjor hadde han et stort hareskår og han 

var veldig såret av all ertingen han var blitt utsatt for. Han 

ble operert på  ”medical mission” i august. Nå er han helt 

forandret og han er helbredet fra indre sår og avvisning. 

Da Ministries without borders Phillipins fikk kontakt       

med  lille Dave var han døende. Foreldrene visste ikke hva 

de skulle gjøre. Dave ble innlagt på sykehus og utgifter til 

transport, medisiner, laboratorieprøver og mat til foreldrene 

som var med han på sykehuset ble dekket. Slike program 

med medisinsk hjelp gir fantastiske resultater. Under ser 

dere Dave og søsteren to måneder senere.  

      

                         

Filippinene er et land som stadig er utsatt for naturkatastrofer. 

I forbindelse med naturkatastrofer blir det stadig sett i gang 

viktig hjelpearbeid. Etter tyflonen ved Tacloban fikk 720 

familier hjelp med mat og nødvendig utstyr. Femti fiskere 

som hadde mistet båt og fiskeutstyr fikk garn, tau og etter 

hvert båter slik at de igjen kunne livberge familiene sine.                     

Utdannelse for de fattige er høyt prioritert.

Leseopplæring for voksne blir gitt til kvinner som ikke har 

fått leseopplæring.

Mange kvinner lever under trange kår. Derfor er det 

opprettet et såkalt ”Livelyhood prosjekt”, der kvinnene får 

opplæring og hjelp til å produsere forskjellige produkt som 

bl. a blir solgt i Norge. En av kvinnene forteller: ”Ministeries 

have saved me”. Hun 

var eneforsørger 

for fire gutter. 

Kvinnene produserer 

forskjellige vesker 

av resirkulerte 

j u i c e k a r t o n g e r , 

broderer duker, syr 

grytelapper, perler nydelige smykker og fletter fat for å 

nevne en liten del av produksjonen.

Foreldreløse barn får plass på et barnehjem som 

organisasjonen driver på basen i Cavite. Her får de omsorg 

og godt stell. Etter hvert som alle papirer er behandlet blir 

de plassert i trygge familier.

Dette året har 3000 barn fått være med på barneleirer. Det 

betyr veldig mye for de fattige barna å få være med på leir. 

Det er fantastisk å kunne være med å hjelpe andre som er i 

nød på denne måten, og i tillegg få formidle julebudskapet 

og gleden over at Jesus kom til jorden. Han som er med oss 

i glede og sorg, og som gir oss styrke i hverdagen. 

Vi ønsker å fylle hele kirkerommet med både lys, musikk 

og sang. Det blir varierte sanger alt fra Sigvart Dagsland 

og Carola,  til julesanger i mer amerikansk stil. Som vanlig 

blir det fullt band med flere korister, de fleste er lokale folk 

som bidrar. Onar Paul Varhaug blir med som solist på flere 

av sangene.

Håper mange tar turen til kirken første helg i desember, 

velkommen skal dere være !

Kathrine Håland Varhaug

                                       

Julekonsert
Kathrine	med	venner
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Daglige nyheter om raketter, døde og sårede. Hat- 
og krigsretorikk på sosiale medier. Beskyldninger 
om løgn og tildekking av virkeligheten. Sjelden har 
frontene i Midtøsten-konflikten vært steilere. Og 
sjelden har brobygging vært mer på sin plass – og 
sjelden er jeg blitt mer oppløftet av å se palestinere, 
jøder og nordmenn tilbe Jesus sammen.

Søndag formiddag. En skulle tro de ikke hadde sett 
hverandre på flere uker.  BridgeBuilder -gjengen har 
vært sammen på Vaulali leirsted i en uke, men de 
to siste nettene er de blitt plassert i vertsfamilier. 
De har vært borte fra hverandre i under et døgn, 
men gjensynsgleden står i taket når de treffes neste 
dag. Det sier alt om hvor glad denne gjengen av 
palestinske, jødiske og norske ungdommer er blitt i 
hverandre. Misjonsblad for Israel (MfI) var der bare 
noen dager, og opplevde det hele utenfra, men det 
lille vi så, ga oss stor grunn til både håp, optimisme 
og framtidstro, etter en sommer med stort sett 
nedslående nyheter.

Mot alle odds?
Dette er fjerde gangen BridgeBuilders (BB)blir 
arrangert. Ti jøder, ti palestinere og ti nordmenn 
kommer sammen i litt over en uke, først i Norge, og 
senere i Jordan. Hensikten er å styrke fellesskapet 
mellom messianske jøder og arabiske/palestinske 
kristne, og bidra til å bygge relasjoner mellom dem 
som enkeltmennesker og folkegrupper. 

I lys av sommerens blodige konflikt mellom Israel 
og Gaza vil noen kanskje synes at dette høres både 
naivt og urealistisk ut. Debatten har gått høylydt 

både i kristne og sekulære rekker. Det er nesten så 
vi har importert konflikten til Norge; det krangles 
om hvem som har rett til hva, hvem det er mest 
synd på, hvem som har utført flest grusomheter og 
hvem som har mest ansvar for disse. Ikke rart leder 
i return2sender, Håvard Maurstad, sendte noen 
ekstra bønner oppover i forkant av årets leir. 

 – Det er jo alltid et visst spenningsnivå i Midtøsten, 
men denne gangen var det full krig, og jeg var redd 
for hvordan situasjonen ville påvirke deltakerne. 
Ville noen melde avbud? Ville de finne noen felles 
plattform i det hele tatt? Ville de ønske, eller i det 
hel tatt være i stand til, å lytte til motparten? Det 
var mange tanker om hva som kunne gå galt, sier 
Maurstad.

Verdt innsatsen
Men tross alle utfordringer og vanskeligheter har 
altså ti palestinere og ti jødiske israelere risikert 
både vennskap og anseelse og funnet veien til 
BridgeBuilder-leiren i Rogaland. I en så kompleks 
og spent situasjon, hvorfor reise på freds- og 
forsoningskonferanse i Norge over hodet? For flere 
av deltakerne dreide det hele seg om personlige tips 
fra venner. Det er ingen tvil om at flere løper en 
risiko ved å delta, ikke minst når de vender hjem 
igjen. Noen vil helst ikke ikke tenke for mye på 
akkurat det. De vet at det er en reell risiko for å bli 
avvist av både venner og familie, fordi de møter med 
”tyver” og ”fienden”. 

Men Bridgebuilders’ første del har ikke bare vært 
en dans på roser. Flere trekker fram særlig én 

Framtid og håp 

hendelse når de blir spurt om de ved noen 
anledning ble sinte og/eller overrasket. På 
en assosiasjonsøvelse, hvor deltakerne skulle 
sette ord til bilder mer eller mindre relatert til 
konflikten, kom skillelinjene til syne. Soldater var 
både mordere og forsvarere i deltakernes øyne. 
Like fullt trekker flere palestinere frem at de ble 
positivt overrasket over det dype fellesskapet de 
fikk dele med sine messianske jødiske brødre, som 
for dem hadde vært en ukjent minoritet hittil.

Ansikt til ansikt
En av de norske deltakerne var Andreas Tysse 
fra Varhaug.  Han fikk høre om leiren bare noen 
uker før den startet, og var litt skeptisk til å bli 
med. Han hadde hørt om BB før, men visste ikke 
helt hva det gikk ut på. Da han fikk spørsmål om 
å bli være med, måtte han tenkte seg om. Han 
hadde vært i Tunisia og kan litt arabisk, så han 
sa ja.
 
Andreas følger godt med på Midtøsten- debatten 
og syntes han hadde rimelig grei oversikt over 
konflikten, selv om han syntes dekningen hadde 
gått lite i dybden. Da han kom på BB-leiren og 
fikk møte både palestinere og jøder, ble han 
imidlertid utfordret. Det var noe helt annet å 
møte dem ansikt til ansikt. Det er så lett for at 
de bare blir en del av én side, og så holder vi 
som utenforstående med den ene eller den andre 
siden, uten å vite hvem de egentlig er. På BB ble 
jeg kjent med både israelere og palestinere. Det 
å høre historiene deres berører på en helt annen 
måte når de er dine venner. Bare det å se dem 
sammen, hvor villige de er til å lytte, til å komme 

de andre i møte, til å være gode mot hverandre 
og løfte hverandre opp, det gjorde noe med meg 
som menneske. Det er som det hviler en spesiell 
velsignelse over dette arbeidet, som jeg ikke har 
opplevd før, forteller han. 

Om han har tro på BridgeBuilders-arbeidet i 
framtiden?  - Det var det enkleste spørsmålet til 
nå! utbryter han, og svarer et utvetydig ”ja”. – 
Dette er den eneste veien framover.  Hvis ikke 
vi tilgir og blir forsonet med hverandre og med 
Gud, vil hatet bare vokse. 

Fra Nordkapp til Lindesnes
En som også har stor tro på BB-arbeidet, er 
ungdomsprest Dag Øivind Østereng. Tidligere 
i sommer skrev MfI om en gruppe syklister fra 
Jæren, som hadde fått det for seg at de ville 
sykle fra Nordkapp til Lindesnes for å skape 
oppmerksomhet rundt og samle inn penger til 
BridgeBuilders. Dag Øivind har vært initiativtaker 
og primus motor. På avslutnings-gudstjenesten i 
Brynekirka søndag kveld kom de syklende (!) opp 
midtgangen til stor begeistring fra en fullsatt sal. 
– Vi kan knapt fatte hva disse har overvunnet for 
å komme sammen. De er helter som overvinner 
sine indre sperrer, og de motforestillinger de også 
møter mot dette på hjemmebane, for å våge å 
reise ut å møte “den andre,” delte han.

Det var tydelig å se at engasjementet berørte 
BB-deltakerne. Å se at noen har så stor tro på 
arbeidet, smitter.
Til nå (pr. 21.august 2014) har de fått inn 
218.900,- Målet er 360.000,- 
Ledelsen i Israelsmisjonen er imponert over 
innsatsen. – Det at også andre har tro på arbeidet 
vi driver, gir styrke og overbevisning om at det er 
viktig, det vi holder på med. De bekymringene 
menage hadde på forhånd, ble grundig gjort til 
skamme.
Ingen meldte avbud, alle viste en utrolig vilje 
til å lytte til ”den andre siden” og alle hadde 
et dypt ønske om – på tross av alle ulike 
virkelighetsoppfatninger – å bygge på vår felles 
plattform og klippe: Jesus. 

Kilde: Guro Kvakestad sin artikkel i «Misjonsblad for 
Israel» i september.  
Foto: Christine Eidsheim

Per Åge Skretting
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Sundagsskulen held til på 
Varhaug Misjonshus.
Det er ikkje sundagsskule i 
skuleferiane og når det er 
familegudsteneste i kyrkja. 

Tidspunkt: 10.30 – 11.15. 

   
        21.september                                    

Nå er kaffien klar, og skal 
setjast på plass. Populært!

Øystein ser over opplegget, mens  Vegard og 
Evalill er spente på kva som er i skattekista.                        

Så flott med tre generasjonar        
ilag på sundagsskulen!

Gode og flotte forsongarar!                           

Det er viktig med ein god teknikar. Johan Inge 
var tidleg på plass, og hadde full kontroll.

Varhaug sundagsskule

Gi til Guds rike.

Registrering og klister i mappa.

På plass i god tid!

Så	var	det	ny	

sundagsskule	att	den	

28.september	med	

FULLT	MISJoNSHUS!



Brit Jane Varhaug
Einervegen 3
Tlf.: 51430757

Arrangement Dag Tidspunkt Rom Kontakt Tlf

Åpen Barnehage
Man. + torsdag 
(skuletid) 

0900-1300 Matsal Gerd Ingunn Mattingsdal 95978084

Homlebølet tirsdager 1000-1200 Matsal Helene Auestad 51430060

Speider onsdager 1900-2100 speiderloft og-kjeller Per-Åge Skretting 51430568

Rover (eldre speidere) mandag 1900-2100 speiderkjeller Lars Kristian Haaland 95145516

Åpent hus fredager 2000-2330 ungdomssal Per-Kristian Skretting 46891870

Spiren (3-5. klasse) torsdag, oddetallsuke 1630-1800 matsal/kjøkken Gudrun Ånestad 51431279

Eldretreff 1. og 3. Onsdag i mnd 1400-1600 matsal Lars-Jan Nord-Varhaug 51431002

NMS mannsforening tirsdag, partallsuke 1900-2100
kjellerrom og 
snekkerbu

Ole Moi 51432550

Søndagsskolen søndag 1030-1100 møtesal Margreta Bøe 51430366

FRES, ten-oppleg fredag, annenhver 1900-1930
ungd.sal, matsal, 
kjøkken

Guri Sollesnes 51431268

Ungdomslaget lørdager, hele året 2000 ungd.sal (eller møtesal) Terje Vik 91746992

Minikor Mandager 1715-1750 Møtesal Linda Skr.land Rosnes 51438675

yngreskor Mandager 1815-1915 møtesal Monika Nord-Varhaug 41501636

ungdomskor /band tirsdager 1900-2130 Møtesal Gerd Håland 99254852

musikklag tirsdag, oddetallsuke 2000-2130 matsal Solfrid Skretting 51430120

Hananja onsdag, oddetallsuke 2000-2230 møtesal/matsal Njål Omland 51431057

Lovsanggruppe Torsdag (hele året) 1900-2100 møtesal eller ungd.sal Gerd Håland 99254852

SUNDAG 
lovsangsgruppeøving

Mandag (hele året) 1915-2100 møtesal Bente Aanestad Scheie 41676727

Faste	arrangement Prislister
Kristelege arrangement

Eigar-org.
Anna bruk

Innbetalingsgiro 
vert utlevert 

på kontoret på 
misjonshuset

(NMS, IMF, NLM, 
Normisjon)

ANDRE
SELSKAP,

GRAVFERD,
o.l.

FAGMØTE
handelslaget

o.l.

Møtesal 250 350 600 1000

Anretnings 
kjøkken

250 350 500 600

MATSAL    1) 200 300 600 800

Kjøkken     2) 150 350 600 800

Ungdomssal 250 350 600 1000

Tekjøkken 
(2. etasje)

50 100 150 150

Bønnerom 
(2.etasje) 3)

50 100 100 100

Foreningsrom   4) 50 100 100 100

Kjellarrom 50 100 100 100

Eigarorg. Andre

Møteveke uten fest på sundag 800 1100

Møteveke med fest på sundag 1100 1600

Julemesse  (fredag/laurdag, og tillaging torsdag) 1500 -------

Leige av  utstyr Pris andre tenester Pris

Dukar  (lin) kr. 100. pr stk. servering ved bryllaup o.a. kr. 120 pr. time

Dukar (teflon) kr. 80. pr stk.

Dukar  (velour) kr. 40. pr stk.

Bord (gamle trebord) kr. 40. pr stk.

Stolar (gamle, sete av tre) kr. 10. pr stk.

Merknad       
1):  Servering skal så langt det er mulig skje i  matsalen.
2):  Ved koking av kaffe og ikkje oppvask: kr. 50.-
3):  gratis for bønnemøter
4):  Gratis for styremøter og planmøter for eigarorganisasjonane og deira tilknytte einingar.

Priser for spesielle arrangementer:
Konfirmasjon/ BRYLLAUP:  bruk av  kjøkken, matsal, ungd.sal            kr. 3000  *)
”      ”                        :  bruk av  anr.kjøkken og møtesal              kr. 2000  *)

Andre selskap med matsal og ungdomssal laurdag:  pris som for  bryllaup.
*):  Leige er for ein heil dag pluss kvelden før til pynting. Frå januar 2009 er det innført krav om kr. 1000 i 
depositum. Merk:  ope hus nyttar ungdomssalen fredag kveld, noko som gjer at den berre kan nyttast laurdag.

NYTTÅRSFEST, heile huset                              kr. 2500  (Ungdomslaget)
STORTINGS- / KOMMUNEVAL                         kr. 3000  (pr.dag)
ANNA BRUK AV HUSET                                  Etter avtale.

I TILLEGG TIL LEIGE AV HUSET KJEM 5% AV ALL OMSETNAD  (unnateke inngangspengar)
Merk: høgste beløp som skal betalast som 5%  for eit arrangement er kr 6000.



VARHAUG MISJONSHUS 
 

VAKTLISTE   2014-2015 
 

namn/tlf (varamann i parantes)     Vekenummer   og dato          .   
 
Glenn Skretting    52 09 18 27 36 45 02 11 
   51430493/99158047  23/12 24/2 28/4 30/6 1/9 3/11 5/1 9/3 
 (Gunhild Lobekk 95861391) 
Andreas Tysse       01 10 19 28 37 46 03 12 
   91868373      30/12 3/3 5/5 7/7 8/9 10/11 12/1 16/3 
(Jarand Scheie 95895664) 
Per-Arvid Jakobsen   02 11 20 29 38 47 04 13 
    51430082/92617652  6/1 10/3 12/5 14/7 15/9 17/11 19/1 23/3 
(Håkon Varhaug  90113828)  
Johannes Nygård   03 12 21 30 39 48 05 14 
    94845836            13/1 17/3 19/5 21/7 22/9 24/11 26/1 30/3 
(Martin Dyngeland 97055506)  
Per-Kristian Skretting   04 13 22 31 40 49 06 15 
     950 53 429   20/1 24/3 28/5 28/7 29/9 1/12 2/2 6/4 
( Magnus Skretting 97423398) 
Astrid Varhaug    05 14 23 32 41 50 07 16 
    51430336           27/1 31/3 2/6 4/8 6/10 8/12 9/2 13/4 
(Stig Hobberstad 95772599)  
Terje Skretting    06 15 24 33 42 51 08 17 
    900 59 582           3/2 7/4 9/6 11/8 13/10 15/12 16/2 20/4 
(Leif Nord-Varhaug 91192055) 
Loyd Aanestad    07 16 25 34 43 52 09 18 
    51432149/91539216  10/2 14/4 16/6 18/8 20/10 22/12 23/2 27/4 
(Kjell Gunnar Arnesen 95486532) 
Rolf Ueland    08 17 26 35 44   53/01 10 19 
    97720085    17/2 21/4 23/6 25/8 27/10 29/12 2/3 4/5 
(Ståle Ånestad 94885541) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                              Til alle brukarar av huset. 

(Angitt dato er for mandagene).  
Dersom du må ha hjelp til noko når du leiger Misjonshuset, kan du ta 
kontakt med den som har vakt. Tlf nr  til Misjonshuset: 51430808.  
Kontortid på Misjonshuset er mandag og torsdag   kl 1900-2100,  
frå 15. mai til 15. august er det “sommartid” , åpent kl 2000-2100  
         Styret for Misjonshuset. 

Tlf: 51 77 91 00                     www.time-sparebank.no

Veke Dato Arrangør arrangement Klokkeslett () Rom

43 23/10 felles bønnesamling 1930 ungdomssal

	 24/10 felles Misjonshusbasar 1900 Møtesal, matsal+kjøkken

	 26/10 felles S U N D A G 1930 Møtesal

44 29/10-1/11 NMS møteveke 1930 Møtesal.

	 2/11 NMS allehelgenfest 1900 Møtesal +matsal/kjøkken 

45 5/11 "Vi over 60" Eldretreff 1400-1600 Matsal + Kjøkken

	 5-7/11 Israelsmisjonen møter 1800-2100 Møtesal

	 7-8/11 Normisjon (Vigrestad) julemesse --- -----

	 9/11 felles S U N D A G 1930 Møtesal

46 12/11 Nattverdkomite nattverdmøte 1930 Matsal

	 13/11 NLM julemessepynting 1600-2300 Møtesal, matsal, kjøkken

	 14-15/11 NLM julemesse ---- Møtesal, matsal + kjøkken

47 19/11 "Vi over 60" Eldretreff 1400-1600 Matsal + Kjøkken

	 20/11 NMS julemessepynting 1600-2300 Møtesal, matsal, kjøkken

	 21-22//11 NMS julemesse --- Møtesal, matsal + kjøkken

	  23/11 felles S U N D A G 1930 Møtesal

48 29/11 >>> Gull-bryllup Hele dagen Matsal, kjøkken, ungdomssal

	  28-30/11 IMF møtehelg 1930 møtesal

49 3/12 "Vi over 60" Eldretreff 1400-1600 Matsal + Kjøkken

	 4/12 >>> Konfirmanter 1700-2200 ungdomssal

	 3-6/12 flymisjonen møteveke 1930 møtesal

	 7/12 felles S U N D A G 1930 Møtesal

50 8/12 NLM lagsmøte 1800 Matsal, kjøkken

	 10/12 Nattverdkomite nattverdmøte 1930 Matsal

	 14/12  felles vi synger jula inn 1800 Møtesal + matsal

	

51 21/12 "Vi over 60" eldremiddag 1300 Matsal og kjøkken

52 25/12 >>> familiesamling 1700-2300 Ungdomssal

	 26/12 >>> familiesamling 1400-2000 Ungdomssal

	 26/12 UL 2.dagsfesten 1900 Møtesal, matsal+kjøkken

	 27/12 søndagsskolen juletrefest 1700 Møtesal, matsal, kjøkken

53/1 31/12 UL nyttårsfest 1600-2400 Hele huset

1 1/1 >>> selskap 1100 Matsal+kjøkken

	 3/1 Auestadbasar Basar 1200 Møtesal, matsal + kjøkken

	 4/1 felles S U N D A G 1930 Møtesal

2

	 7/1 "Vi over 60" Eldretreff 1400-1600 Matsal + Kjøkken

	

3 12/1 NORMISJON Årsmøte 1830 Matsal + kjøkken

	 18/1 felles S U N D A G 1930 Møtesal

4 19/1 IMF Årsmøte 1900 Matsal + kjøkken

	 21/1 "Vi over 60" Eldretreff 1400-1600 Matsal + Kjøkken

	 20-25/1 NLM familiemøteveke 1800 Møtesal.+matsal.,kjøkken søndag.
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5 26/1 NMS Årsmøte 1800 Matsal + kjøkken

	 30-31/1 NLM Kvinnefor. basar 1930/1200 Møtesal, matsal og kjøkken

	 1/2 felles S U N D A G 1930 Møtesal

6 4/2 "Vi over 60" Eldretreff 1400-1600 Matsal + Kjøkken

	 4-8/2 IMF møteveke 1930 Møtesal, 

	      

7  11-14/2 Lekmannsmisjonen møteveke 1930 møtesal

	  13/2  Samemisjonen basar 1900  Matsal+kjøkken

	 15/2 felles S U N D A G 1930 Møtesal

	8 16/2 NLM Årsmøte 1900 Matsal + kjøkken

	 18/2 "Vi over 60" Eldretreff 1400-1600 Matsal + Kjøkken

	

9 24-26/2 NMS bibeltimer 1930 Møtesal

	 1/3 felles S U N D A G 1930 Møtesal utgår hvis møteaksjon)

10 2/3 Felles kv.for fest 1930 Matsal og kjøkken

	 4/3 "Vi over 60" Eldretreff 1400-1600 Matsal + Kjøkken

	 3-8/3 NLM møteveke 1930 Møtesal

11 12/3 Felles Misjonshusets årsmøte 1900 Matsal+kjøkken

	 15/3 felles S U N D A G 1930 Møtesal

12 18/3 "Vi over 60" Eldretreff 1400-1600 Matsal + Kjøkken

	 20-22/3 NLM møter 1930 møtesal

13 25-28/3 Normisjon Offerveke 1930 Møtesal

	 29/3 Normisjon palmesøndagsfest 1900 Møtesal, matsal + kjøkken

14 2/4 nattverdkomite nattverdmøte 1400 matsal

	 3/4 IMF Langfredagsmøte 1930 møtesal

15 6/4 NLM påskedagsmøte 1830 Matsal+kjøkken

	 12/4 felles S U N D A G 1930 Møtesal

16 15/4 "Vi over 60" Eldretreff 1400-1600 Matsal + Kjøkken

	 15-19/4 Israelsmisjonen møteveke 1800-2100 Møtesal + matsal,kjøkken  fredag

17 24/4 NLM Peru-kveld 1900 Møtesal, matsal+kjøkken

	 26/4 felles S U N D A G 1930 Møtesal

18 1/5 >>> ? Pynting til Konfirmasjon Hel dag Matsal, kjøkken 

	 2/5 >>> ? Konfirmasjon Hel dag Matsal, kjøkken + ungd.sal

	 3/5 >>> ? Konfirmasjon Hel dag Matsal, kjøkken + ungd.sal

19 6/5 "Vi over 60" Eldretreff 1400-1600 Matsal + Kjøkken

	 8/5 >>> ? Pynting til Konfirmasjon Hel dag Matsal, kjøkken 

	 9/5 >>> ? Konfirmasjon Hel dag Matsal, kjøkken + ungd.sal

	 10/5 >>> ? Konfirmasjon Hel dag Matsal, kjøkken + ungd.sal

	 10/5 felles S U N D A G 1930 Møtesal

20 14/5    Kr. himmelfartsdag

	 17/5 Felles 17.mai fest 1900 Møtesal,matsal+kjøkken

	      

21 18/6 Israelsmisjonen 2. pinsedagsmøte 1900 Møtesal, matsal + kjøkken

	 20/5 "Vi over 60" Eldretreff 1400-1600 Matsal + Kjøkken

	 24/5 felles S U N D A G 1930 Møtesal

22 25/5 Israelsmisjonen 2. pinsedagsmøte 1900 Møtesal, matsal + kjøkken

	 31/5 Normisjon Hagestevne hos ? 1400  

23 3/6 "Vi over 60" Eldretreff 1400-1600 Matsal + Kjøkken

	 7/6 felles S U N D A G 1930 Møtesal

24 8/6     

25 17/6 "Vi over 60" Eldretreff - tur 1400-1600 Matsal + Kjøkken

	 17/6 >>> Hå kulturskulekonsert 1600-2000 Møtesal + matsal

	 18/6 >>> 10. klassefest 1600-2100 Møtesal, matsal, kjøkken

	 21/6 felles S U N D A G 1930 Møtesal
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