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FØnpuÅr,
MED HUSET ER:

d bruk av dei nådemiddel
som er gitt oss i Guds ord og

fremja Gudsrikets vekst i
bygda, samt senda evangeliet
ut på misjonsmarkene.

t på Bibelen og den luther-
e vedkjenninga sin gnrnn,
etter dei retningsliner som

ei fire hovedorganisasj onene
etter.

(92, lovene for Varhaug
Misjonshus)

ug misjonshus er eigd
v fire misjonslag. Desse er

tilslutta kvar sin
hovedorganisasjon:

Norsk Luthersk
Misjonssamband
Formann:
Holger Kjølvik
tlf: 51 43 02 Og

Det Norske Misjonsselskap
Formann:

ens Ånestad,
tlf: 51 43 07 58

Normisjon
Formann:
Dagfrid Bekkeheien

and
ttf: 51 43 07 lO

Indremisjon
Formann:
or Selmer Olsen,

tlf: 51 43 07 89

Lprcp Av Mr$roNsHUsET TrL KoNFTRMAsJoNsFETRTNG.

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 2003
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 500 kroner som vil gå til frådrag frå leiga i si tid. Dette
vil gelda både gammal og ny del av huset.
St1'ret

ØNISKJER DU Å vnta MED r Err
FELLESSKÅF I TII,KNYTING TIt

IVIISJONSHUSET?
OnceNrses;oNANE r,Å urs;oNsHUsET DRrv Err MANGFALDTc

ARBETD. FnÅ uørnvnKER MED TAI-AR rnÅ HowooRGANrsAsJo-
NEN, TrL suÅlrørnn/
BIBELGRUPPEMØTAR I HEIMANE.

Mnrrou DESSE ER DET vARTERT

OG MANGFALDIG AKTIVITET FOR

KVINNER OG MENN, JENTER OG

curAR. PÅ sron 12, uNonR FASTE

ARRANGEMENT KAN DU sJÅ DEN

AKTTvITETEN soM HAR FAsrE MØTETIDER r'Å uts;oNsHUsET.
FOn Å FÅ KJEI{NSKAP TIL ANNA AKTIvITET/ ANDRE sAMANKo-

MER, KAN DU TA KONTAKT MED FORMENNENE I
ORGANISASJONANE. DU rnW NAMN OG TELE-

FONNUMMER TIL VENSTRE PÅ DENNE SIDA.

HA REGNSKAP OG DATAA/S
Rådhusgata 2, Boks 104,4368 Varhaug

Tlf. 51 43 04 77 Fax 51 43 02 28 E-mail: post@hrd.no
AUTORISERT REG NSKAPSFøRERSELSKAP

2

Varhaug Misjonshus
Skulegata

4360 Varhaug
org.nr. 974 923 3Lg

www.varhaug-misj onshus. no
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VELKO,]WfuTEN
TIL

SØ,NDAGSSA]UTLTNTG
PÅ

VÅRHÅUG I,I$f ,O.Åf.S #S
Søwoeo 24. wovømønn sTARTAR ME opp MED EI sAMLING pÅ ursroNSHUSET. RBpRpsBNreNren nnÅ
DEI ULIKE ORGANISASJONANE FIAR KOME I I-{G OG PT,ANT/.GT KVA DESSE MØTENE SKAL INNEFIALDA.

Me on LITT I ..TENKEBOKSEN', 
NAR DE"T GJELD KVA ME SKAL KALI.A SAMLINGANE, MEN DEI STARTAR

rL. 18.OO oc vERT ErN sØNDAG r uÅNaoox. PÅ opssB TffELDANE vERT DET MED Er soNGGRUppE

MED HUSoRKESTER, DET vERT BARNEopprøcc / uNGDoMSopp-
LEGG UNDERTALEN, coD MAT, DRAMA, oc UNDERVIsNtwc/ralo.

ALLE ER HJARTELEG VELKOUNB! SppSIELT FIAPAR ME

.T Dgr vIL KoMA MANGE swrÅSARNSFAMTLTAR, TTDLEGARE At pua
ELTAKARAR, oc FoLK pnÅ eycoe soM KANSzuE rKKJE cÅn sÅ
FTE pA MISJoNSHUSBT. MB HÅpan DE"f vERT Err FrNT ÅNnBlBc

SOSIALT FELI-ESSKAP.

DBT Bn oG SETT oPP SAMLING

2. F-ønnuen, 2. Mens, 6. Aerur, oe 25. Men

MBo spr^srr'lc Kanumnp HÅr-eNo Venneuc

Nowmøøn:
17. søxoacssKr/LE
2 4. rreuntøcuDSTEr,rESTE

Vnnrc,,oM,IlfifiÅF

S.ø css ufr""tefff

I(aoxxa IO.8O - I I.OO nÅ Ffr*ro.rs.nusgT

7. sØttoecssK:czq
8. sØwoecssKuLE
I 5 . reutrtøctlDSTET,TESTE

23.lutsrnøtøsr

Betong og trearbeid

AH Bygg Auestad & Håland AS

Damebyen 27, 4360 Varhaug
Tlf.: 51 43 11 08 - Mobil: 98 20 93 15 - 98 20 93 16
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Srste.ERA sTrRE"
Misjonshuset har hatt ubudne $ester dette året. Ett

innbrudd i sommer, og et ny-tt nå natt til 29. oktober. Da
ble ei rute tatt ut og "gjestene" tok seg opp i ungdomssa-
len. I begge tilfellene ser det ut som det var folk som var
noenlunde kjent,- og visste hvor vekslepengene for åpent
hus ble oppbevart. Ved første tilfellet ble en del dører øde-
lagt,- og "giestene" fikk med seg en del penger, og styret
har nå nylig sett at også telefonautomaten har blitt åpnet
og tømt ved dette besøket.

Dette er ikke kjekt. Styret setter pris på at folk kom-
mer innom Misjonshuset,- men slike besøk uten bruk av
nøkkel, vil vel føre til at styret må vurdere overvåkning
med video og /eller innbruddsalarmer. Dette koster både
penger og vil kreve en god del administras.jon.

Når det gelder forsøpling av parkeringsplassen og T
spinning med bil og traktor,- så har dette blitt mye bedre
etter sommeren. Og det er å håpe at det vil vedvare,- for
med den aktiviteten og alle de barna som kommer og går
til korøvelser, møter og fester,- så kan det fort skje et
alvorlig uhell hvis et kjøretøy svinger innom i full fart
mens barn springer hit og dit.

Som de fleste vel har fått med seg,- er det nå kon-
krete planer for rehabilitering/ nybygging av møtesalsde-
len på gang. Og dette blir langt fra gratis. En rapport
ang. bygningsmessig tilstand, ut fra trNØK tenkning, er
utarbeidet. Den inneholder påpeking av til dels graveren-
de bygningstekniske forhold som må utbedres. Og pris-
lappen er estimert til 4.9 millioner. Ikke så mye mindre
enn det riving/nybygging av møtesalsdelen vil komme på.

På et ekstraordinært årsmøte 12. september ble byg-
geplan drøftet,- og en finansieringsplan var utarbeidet for \.å vise hvordan utgifter i denne stØrrelsesorden kunnu
håndteres. En egen spesialoppnermt komite hadde utar-
beidet denne planen.

Når det nå går mot bygging, vil styret måtte gå ut
aktivt for å få giennomført de deler av planen som omfat-
ter investering/lån av private midler. Kanskje kan det ten-
kes at du vil kunne være med i finansiering ved å for
eksempel låne penger til Misjonshuset. Det kan bli som å
sette penger inn i en bank der det ikke blir renter, dermed
kan Misjonshuset slippe å ta opp dyre lån i en spare- eller
forretningsbank.

Det ligger an til en del offentlig støtte siden
Misjonshuset er et kulturanlegg. Og det er lagt opp til en
del dugnadsarbeid. Men i motsetning til vanlig dugnad
som del av bygginga, har Misjonshuset gått inn i langsik-
tig dugnadsarbeid som pågår hele året Dette arbeidet vil
innbringe en del midler, og disse vil inngå i startkapitalen
som Misjonshuset vil ha når tidspunkt for byggestart er
inne. Kan du tenke deg å være med på slikt, enten på
dagtid eller kveldstid,- så finner du ei liste med medlem-
mer av husstyret Lrakerst i bladet,- gi oss $erne et vink.

Jæren Gulv
A/S

Innehaver
Leif Arne Tjensvoll

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

Tepper
Golvbelegg

Parkett

SKAL DU GRAVE?
KONTAKT

ERLING AUESTAD
MASKINENTREPRENØR

VARHAUG

Alt innen graving
Ttf. 51 43 0B 78
Mobil 97 19 78 15
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Den anbefalte banken!

Dugnad er gøyl
Begge tiltakene skissert

overfor, fører til en sterkere
følelse av personlig eierfor-
hold til Misjonshuset. Og
det er ikke nødvendig å være
medlem i en av organisasjo-
nene som driver på med
rnøter og arrangementer på
Misjonshuset, for å ta del i
dette.

Når man snakker med
folk på Varhaug,- og ung-
dom spesielt,- er det to poler
som trekkes fram som posi-
tive for aktivitet og som
samlingssted: ID'en og
Misj'n. Styret håper at
Misj'n vil bli mer attraktiv
når modernisering er $ort,
og ønsker at hele bygda kan
se Misjonshuset som sitt.

Har du synspunkter,
så kan du ta kontaktmed
noen i styret,- eller nytte E-
mail til formannen i hussty-
ret: j akobsenpa@varhaug-
misjonshus.no

Med hilsen,
Per-Arvid Jakobsen

Formann i st1,ret for Misjonshuset.

AS JærentreprenØr
Dublandsveien 37
Postboks 54 - 4368 Varhaug

Tlf.: 51 79 87 OO

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

JG NilA$KIH
"lan Gunnar Undheim

Konrlavodl
4360 VARh{ÅUG

Tlf: 5'l 43 SS 08
tulobil: g5 8e &4 Xt) / s? ?2 Ss

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

Jes 29, 13 - 14
(MtrNNESKEBOD OG HERRtrNS VISDOM)

Herren sa: Fordi dette fol-
ket held seg nær til meg
med munnen og ærar meg
med lippene, medan hjarta
r langt borte frå meg, og

fordi deira age for meg er
menneskebod som dei har
ært seg,
difor vil eg framleis fara
underleg fram, underleg og
underfullt mot dette folket.
Då skal visdomen åt deira

vismenn forgå og klokska-
pen åt dei kloke kverva.



Mørøn er,t ron Veruteuc Mrslrorvsrrus 2OO2 - 2OO3
Forkortinger:
NOR: Normisjon NLM: Norsk Luthersk Misjonssamband DVI: Det Vestlandske Indremisjonsforbund
NMS: Det Norske Misjonsselskap

2L.tt.
24.tr.
24.t1
29-30. r r
04.r2.
05.r2.
04.-t2.t2.
t5.r2.
22.r2.
26.r2.
27.I2.
28.r2.
3t.r2.
02.or
06.or
06.o1
07.-12.or
13.01
14.01
r5.-19.O1
16.01
20.0r
2r.-26.OI
24.Or
31.0r
03.02
06.o2
07.-o8.o2
11.-r6.02
20.o2
22.O2
01.03
02.03
06.03
06.03
10.03
12.-16.03
15.03
20.o3
23.O3
26.-28.O3
29.O3
03.04
06.04
05.04

Eldrelaget
Nattverdkomite
Felles
NMS
Veslegreina
Eldrelaget
"Fl5rmisjonen"
Felles
Eldretreff
Normisjon
Søndagsskolen
Normisjon
UL
Eldrelaget
Auestadbasar
DVI
UL
Normisjon
NLM
NLM
Eldrelaget
NMS
NLM
Felles (Alpha)

Samemisjonen
Felles
Eldrelaget
NLM
DVI
Eldrelaget
Israelsmisjonen
Felles
Felles
Eldrelaget
Felles
Felles
Normisjon
NMS
Eldrelaget
Felles
NMS
Veslegreina
Eldrelaget
Felles
NMS Lerbr. Kv.for

UL: Ungdomslaget

eldretreff
nattverdmøte
sundagssamling
julemesse
førjulsfest
eldretreff
møteveke
vi syng jula inn
eldrefest
2.dagsfesten
juletrefest
'juletrefest for alle"
nyttårsfest
eldretreff
basar
årsmøte
møteveke
årsmøte
årsmøte
møteveke
eldretreff
årsmøte
mØteveke
Alpha-middag
basar
sundagssamling
eldretreff
kvinnefor. basar
møteveke
eldretreff
basar
kvinne-bønnedag
sundagssamling
eldretreff
Misjonshusets årsmøte
kv.for fest
offerveke
gutelagsbasar
eldretreff
sundagssamling
bibeltimar
basar
eldretreff
sundagssamling
basar

6

r4.oo-16.00
r4.oo
18.30

18.00
14.O0-16.00
19.30
r9.00
14.00
r9.00
2

-\

r4.00-r6.00
12.oo
19.O0

r9.30
r8.30
19.00
19.30
r4.o0-r6.00
r9.00
r9.30
17.oo-22.oo
19.30
18.30
14.00-16.00
19.30/ 13.O0
19.30
14.OO-16.00

13.OO

r8.oo
r8.30
14.OO-16.00
19.OO

19.30
r9.30
13.OO

r4.oo-r6.oo
r8.30
r9.30
r3.oo
l4.oo-r6.oo
18.30
13.00

a\
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sår. K-r*{}xm&, r-$rn$ st.Rapåsås,l{K{
* lndustriporter I Villaporter
* Sranndører/porterr Motorer og fjernstyring

4360 Varhaug
Tlf.5{ 43 05 56 - Mob.92 62 25 59 - Fax 51 43 13 55

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

(
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65 OOO MILJØVENLEGE
PRODUKSJONSAPPARAT

Slnne kyr prrduserer 35.1 millionar lirer mjølk til TINIt Mclc.icl
Sor Det g; mcie drder rok ti l 850 {)G) }neMeske og ril ei n verdi
!v ?.: Drilliardlr kroncr
\r fin!.1 \rr nril! llro .rc.l{r.r.o!.LrILr },'cr b)i:'rr pr ls?us

srASJONSwGEÅj 22,4i6A
TLF. : 51 43 89 O0 - FåKSr

vA|{ttAuq
51 +i 89 01
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Kvøt ossetmø sou oppMuN'TRAr- TUsENAR

Brått kom nokre verselinjer dalande å:.T'#ii:'ffi::t'sJ:?::"-y#rr skrive. os etter kvart vart orda til
den kjende og kjære salmen for dei mange: " Å ver hjå meg, for no er kvelden nær..."
Denne presten var engelskmannen Henry Francis Lyte, og dette hende i 1847 - same år som han døydde,
Lyte var fødd i 1793 i Skottland, og vart berre 54 år gamal. Han har også skrive fleire andre salmar, til
dØmes "Himlens konge vil vi prise!"

"Ver hjå oss!"
Det er fortalt at Lyte skulle ro heim
etter ei vitjing hos fiskarfolket i den
kjære lg,rkjelyden sin i Lower Brixham i
Devonshire. "Kan du ikkje vere hjå oss,
vi treng deg så", ropa den eine i gruppa.
Og barna som var komne til, stadfesta
fiskaren si bøn med å rope: "Ja, ver hjå
oss, master Lyte!"
Ropa om farvel følgde han der han
rodde den vesle båten sin langs stranda.
Sola kasta dei eldraude strålane sine
over landskapet. Eit varmt smil gekk

+

!Km'tÅ[]fi
ån*d- qg.årftsrurp.d

v/Heidi Dubland Bø

l{udpleie - Fotpleie - llårleming
Farge vippel bryn
AHAJ Fruktsyrebehandling
Kunstnegler - Vortebehandling

Tln#smltn nImmm "*-re iffi*"**

w
dÅ no,"r".",,n,",",.

:_ tolening

Adf,: Nymmnsn.6,
Postboks 24.
4369 VIGRESTAD
Org-nlg31 968 866 Iif\/A
Bank: SR-Bank Varhaug
Ijækgiro: 32 I 2.O7 .OO37 4
Telefdn: 5l 43 78 62
Telefai 51 43 52 30
D-mail; m&a@tjemslmd.no



over det venlege andletet til
Henry Francis. Berre han
no hadde kunna etterlate
dei noko til trøyst og opp-
muntring medan han var
borte! Då ville han ha reist
med eit endå lettare hjarte,
tenkte han.
Kvelden vart mØrkare etter
kvart, og presten gikk inn i
arbeidsromet sitt. Medan
han sat der inne og skum-
ringa fall på, tykte han at
han endå høyrde barnerøys-
tene som ropa: "Ver krjå oss,
master Lyte!" Og så dala
altså verselinjene ned i hjar-
ta hans, og den kjære sal-
men vart til:

A, vløn HJA MEG, FIIR r/o ER KVELDEN N,ÆR,
OG SI/AR? DET MØRKNAR, HE,NNø, HJA MEG \,?,R!
N,qa att MI HJEL? oG TRØysr HAR FLy-rc snir Læc,
DU, HJEI,P FOR HJEI;PEI.AUSE, }?R HJA MEG!

Kon sNØcr rrAN DAIAR, LrysEr[s sr.l:rrq DAG,
OG JORDLMS GLEDE MED SI'[T TOME JAG!
OI,TSruTTO SER EG KRIIIG PA ALL MIN \,8G.
Å ou so*r Er \,ERT IMSKIFT, vøn u,n møc!

Ec rnalrc DITT N,ERu,a,R KVAR EI srllvD soM KvERv,
DIN NADE,OIIIAS? DØWER FREISTII,TG I\IERV.
Du øn MIN FØRAR oG MIN TRYGGE \,8G,
I SKODDE OG l SOlfKIjV WR HJA MEG!

SLÅING , PRESSING
OG

PAKKING
av gras, høy og halm.

Arvid Varhaug

51 43 0l 49 950 50 19s

8

Erik Håland Maskin

Fax 51

Graving
ilf. 51

431085-

- transport
43 1299
Mobil 970 55 500

:l;r:r
mmffiffimilKffi.

Norges ledende farge- og intedørkjed*

Halvorsen$ Fargehandel
4360 Varhaug. Tlf. 51 43 0S 06 I 51 4A 05 gy

Kw olrasr vørn LrÅn DU MEG srcr[AR twtnr?
GnÅr Bn KJE BErsK, oc s;in GJER rKKIE ILT.
Kuan on DIN BR2DD, DU DAIDE, spØR EG DEG.
Ec srcpn wløir, Mrr[ Jøsus an øla unc!

Srv vøc Drr[ KRoss NAR AUGI MilvE BREsa
LYS MEG TIL HIMLEN NAR DET MØRKNAR MEST;
s-rÅ, voRcolrnØDEN sKrN ALT pA MIN vEG.
I tlv oc DAUDE, HønnB, ve,a ma nrøc!

|l*nrcnse
.':r 'l! " " Lc)R€AL

-STNTRUMgåL@T{OEN
- forfolkgest

Ånestad\rn. 13, 4360 Varhaug, Tlf.51 43 ll 02

Lars Gaute Sport A/S
4360 Varhaug

Telefon: 51 43 28 80
Telefax: 5t 43 2A at* Iitt mer personlig
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Kubekryss
for

tenåringen

Årbeid * Dyr
Mislikt
temti - Lokkemat * Molde-Pronomen

?io,{y-t.: lrY:.9n
Fjelltopp - Bli størrel
Prep. - DisPonere - Lever
Drikk -Tet
f qt9!|It"t! 

-. ft*tl.':Yl
24. dese rrrber
Koni. - Drikk
Farge - Singelskive -Vokal
Fødeby

Kubekryss

Krydderplante
Merke * Bakken

f.ll..-,,' :.:, Ttlll..
Prep. - Jesusba rnPresang
Leqe (fork.) - Bruke hest
Vai Kvirinius landshøvding i

å*ti.t-** "tt 
.:.... tt

Moderne - Omdømme
Kroppsdel- Nabo tilQ

Varhaug BA

lws@l Unm

4M*'tåffNDru
Graving - Planering, Boring - Hydraulisk meisling.

Kjerneboring. Betongsaging
Skrettingland, 4360 Varhaug

Tlf. 51 43 08 10 Mobil920 82 383

Å
B
c
P
r
F

G
H

I

J

K
L

for
barn

Spen VenHeuc
Trr:51 43 0I 36 Fexs: 51 43 00 19

E-posr: spAR.vARIrAUG@NGBUTIKK.NET

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

Tlf.: 51 43 09 59 - 91 54 05 20
4360 Varhaug

rl^

,A

B
c

tr
E
F

Dnosln
Rqsiutus

51 43 04 51

V,q,RrrAue
TlnntsttNo

930 22 162

Svar på side 12
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I sommer I3.- 20. juli reiste vi en god gieng ifra Varhaug, til Skottevig Maritime Senter i Lillesand.
Oppgaven var å arrangere mØter i Campingkirken. Vi var ca. 80 pe."one. innom i fra Varhaug og omegn.
Med oss var Varhaug Ungdomskor som sangkrefter, og Jonas Skrettingland som taler.

Ellers var det flere familier og ungdommer som hadde meldt seg på turen, der mange fikk bidra på hver
sin måte.

Om formiddagene hadde vi spennen-
de barnemøter m/ andakt, konkur-
ranser og andre aktiviteter. Om kvel-
dene var det lette, ungdommelige
sommermØter, med mye sang og
musikk. Vi arrangerte også barnesel-
skap og kakelotteri.

trllers ble det tid til en tur i
Dyreparken, båttur i Blindleia, tur på
"bananbåten", grillkveld, konsert med
Bjarte Leithaug og friluftsmøte i
skjærgården med båI.

Det er uavhengige arrangØrer som
står for de forskjellige ukene. Dette
året var det grupper fra Egersund,
DELK i Tønsberg, Flekkelord
Pinsemenighet, og oss ifra Varhaug
Misjonshus, som hadde hver vår uke.

Også i Fellesferien 2003 blir det
mØter i Campingkirken på Skottevig
Maritime Senter, og i uke 3O, lørdag
19. - lørdag 26. juli er "Vi ifra
Varhaug" i Campingkirken, for å
arrangere en mØteuke.

Det er planlagt mØter i ukene 27 -
3O i Campingkirken på Skottevig,
neste sommer.

Vi hadde en kjempefin uke denne
sommeren, og opplevde et fint sam-
hold, både sosialt og åndelig , noe
som er positir,t for både tro og miljø.
Vi tror at det blir minst like gildt
neste sommer. Vi håper at vi får
minst like god respons fra
Varhaugsfolket neste år, slik som vi
hadde denne sommeren, og håper at
dette kan være noe for DEG.

En uke på Skottevig, er et fint ferietilbud på en av Norges fineste campingplasser, og kombinasjonen
ferie, kristent fellesskap og forkynnelse er perfekt.

Komiteen for 2OO3 er: Arne Varhaug, Njål Omland, Kjartan Sollesnes, Norunn Nord-Varhaug, Ove
Aanestad, Sigrun Arnesen og Håkon Boganes.

Spørsmål kan rettes til en av oss i komiteen.

I

I
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Hrusaw ppn gTYRET

En ny sommer er tilbakelagt,- og den var av de
bedre!! Nå er for lengst mØter og samlinger på
misjonshuset i gang.
Og vi har hatt et ekstraordinært årsmøte på
Misjonshuset der planer for rehabilitering/ombyg-
ging/nybygging av den 42 års gamle møtesalsfløyen
ble drøftet. Et enstemmig årsmØte gikk inn for pla-
nene om å rive Misjonshusets gamle bygg. Og så
bygge en ny, noe stØrre og ganske mye mer moder-
ne mØtesal. Bedre lys og ventilasjon /varrne enn det
som har vært og som nå bare så vidt virker. Man
vil se både på vannbåren oppvarming av mØtesal,
og et moderne ventilasjonsanlegg. Dette blir spen-
nende. Planene er nå ganske klare,- og vi vil sam-
ordne dem med den ENØK-tilstandsrapporten som

n>.er blitt laget i regi av kontaktutvalget for bygg og
r anlegg under hovedutvalg for kultur i Hå. Denne

rapporten forelå i siste del av oktober, og peker på
nødvendigheten av ganske omfattende rehabilite-
ring. Prislapp: 4.9 mill.
Styret for Misjonshuset har gort en del arbeid
utendØrs som de fleste sikkert har sett.
Parkeringsfeltene er blitt oppfrisket med maling. De
store trærne på nordsiden mot Stueland er saget
ned, røttende fernet og det er fylt på med grus.
Man vil asfaltere dette på sikt. Det har også blitt
lagt inn sperring for gennomkjøring, slik at inn-
gang fra Skulegata nå er stengt.

Mange besøkende har hatt problem med å finne
vegen til Misjonshuset etter at avkjøringa mot
Skulegata fra Dublandsveien ble stengt. Styret for
Misjonshuset har søkt vegvesenet om å få sette opp
skilt. Og 25 oktober forelå svar at Statens Vegvesen
vil sette opp et opplysningsskilt. Ønsket om å få ett
skilt plassert ved Buevegen, på østsida av brua
over jernbanen, ble ikke innvilget. Men det skal bli
satt opp skilt på Ånestadveien, rett overfor innkjø-
ringa til Misjonshuset.
For deg som ikke har merket det: Varhaug
Misjonshus er på internett, og har egen Web-side
som sponses av COOP Varhaug. Her vil du finne
møteprogram, tegninger av misjonshuset, priser for
utleie og oversikt over hvem som har vakt de for-
kjellige ukene slik at de kan kontaktes dersom ting
må avklares utenom vanlig kontortid, som er man-
dag og torsdag" kl 1900 - 2fOO.. Se adressen:
http : / /www.varhaug-misjonshus.no

Så ønsker vi ennå en gang velkommen til
Misjonshuset,- til store og små arrangement og
samlinger og korøvelser og fester og mye mye mer.

Styret for Misj onshuset

Heime-Sida til varhaug Misjonshus. Du finn henne på:

r

I

t

httn: www.varnarr('-

Kontortid: mædag og torsdag k1 1900-21 00

Infomå$ion om,llra
Vårhaug Misioilshus

Vakt på misionshuset
Arsmeldinq 200'!
Møtestatistikk
Misjonshusets lover
Nyg.lover-forslac
Møteptan 2002-apr 2003.
Faqle arranqemeni
lJngdonslaset
Prisoversikt
Møteoversikt-2002
Møteoversikt2003

€xtrc-qdinærl årcrnøtq 1 2,$ep1

Andrå ting:

web_administratpr
web bruker

arhaug Misjonshus
nr 97,1 923 319
sse: Skulegaia 20, 4360 Varhaug. Tlfl 5 i 43 08 08

sle opfdatcritrg: 26. Ol:obef 2002

{}m Varhar-lg &"{is.i cns}rus
Generell informasjon:
Misjonshuset vart innvigd 17112- I 960. Ny Iløy va't bygd på i I 983 og utvida i I 996.

Det er plass til ca 400 i møesal, og ca 250 i matsal

Eigarane av Varhaug Misjonshus, er desse fire organisasjonane:

o Det Norske Misjonsselskap, Varhaug - tilslutta I{MS
o Normisjon, Varhaug - tilslutta Normisjon, region Rogaland
n Norsk n,uthersk Misjonssamband, Varhaug - tilslutta NLM
o Vestlandske Indremisjon, Varhaug - tilslutta Rogaland

ln dremisjot/Indremisjonsforbundet

WdQ uerhaus BA H:HT,ft' 
web sida er varhaug



s;**lI xrøn'FoRRETNTNG Trr. sl 43 oiti'- 'T ,r==--.= - .i @; *i
t ,;åå\ -- - - -{ DELIKATESSS _ S$LSKAPSMAT IL .ffip _ :*"s::sx's *;;;"* * nu

Xryry Bchmffi
SYUMX",&NK}

VtnHAuG: TLF. 51 43 87 00

Mrs.ronsoppDRAGET

Gå derfor ut og gjør alle folke_
slag til disipler. Matteus 2g.Ig
Dette misjonsoppdrag som
Jesus gav sine disipler, står
fortsatt ved lag. Norsk misjon
sender ut misjonærer og støt_
ter nasjonale medarbeidere
verden over. Særlig kirker og
misjonsselskaper i Asia og
Afrika har hatt økning, for
enkelte misjonsselskaper har
økningen vært kraftig.
Det er mennesker som er blitt
overbevist av Gud om at bud_
skapet om Jesus skal forllun-
nes for alle folkeslag.
Overbevisl om at Jesus er .+
veien. sannheten og livet. og I

den eneste vei som fører til
Gud, slik Jesus sa det: "Ingen
kommer til Faderen uten ved
meg".Johannes 14.6
Dette budskapet har gitt men_
nesker verden over både et
nytt åndelig liv så vel ny kraft
til å hjelpe mennesker inoA og
fattigdom. Det er ingen grunn
til å slappe av i forkynnelsen
av dette budskap. Arbeidet
skal pågå helt til Jesus kom-
mer igjen.
KPK

Tenåring

'T

A
B
c
D*

E

F

G

t!
I

t

K
L

D
f;

i
G
H
I

JOBB - REV
UGtE5TTT
l-Åru-r
_E_!+ -tli
NIPE - ES

AD-HA-ER
TE - ELITE

in_qyt -_iy
JULENATT
oG - StDtR
gi-Å- rp - u
BETLEHFM

Svar på kubekryss

Barn
A : DiLL
B : ANE- LIA

! .,..-!;_c-unr
I _ GULL
DR-RI
tyflt
DAVIDS
IN-RY
LEGG, R
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Plan 1. etase

l
I

I

_l

{

.Eesrø AnIRANGEMr,NT pÅ Mrsronrsrusør
A"T_q:T_'"t
Homlebølet
Speider
Åpent hus
Veslegreina

Dag Tidspunkt Rom Kontakt Telefon

Spiren [3-4. klasse)
NMS-guttelag
Tennpluggen
Eldretreff
Unge Voksne
NMS mmnsforening
Søndagsskolen
Ungdomslaget
Minikor
Yngreskor
Ungdomskor
Musikklag
Hananja

tirsdager
onsdager
fredager
onsdag, oddetallsuke
torsdag, partallsuke
torsdag, partallsuke
torsdag, oddetallsuke
torsdag, oddetallsuke
fre- el søndag. Se plm
tirsdag, oddetallsuke
søndag
lørdagskveldene
mmdager
tirsdager
tirsdager
tirsdag, oddetallsuke
onsdag

10.00 12.00
r9.oo-21.00
20.oo-23.30
r8.oo ?

r6.45-t7.45

19.00
t4.oo- 16.oo
20.00

ro30
2000
17.oo-t7 .35
t 730-l8l5
1830-1930
20.oo 2730
20.00

matsal
speiderloft og kjeller
ungdomssal
småsa1

sidesalen
kjeiler, snekkerbua
kj eller, rnetallverksted
matsal
matsal eller ungdomssal
kjellerrom og snekkerbu
sidesal, småsal, sq,'rerom
møtesai, matsal, ungd.sal
mØtesal
mØtesal
møtesal
matsal - hvis ledig
møtesa1/matsal

t4

Solfrid Kydland
Per-Åge Skretting
Håkom Boganes
Marta Bøe

Gudrun Ånestad
Tommy T. Skretting
Åge Skrettinglmd
Lars-Jan Nord-Varhaug
Åse Marie Varhaug
Ole Moi
Asbjørn Dlrrgeland
Svein Arild Varhaug
Linda Skrettinglmd Rosnes
Liv Skretting
SJmnøve Krosli
Solfrid Skretting
Njål Omland

51430104
5r430568
99643292
5 I 43026 I
51.431279
5t430972
51430985
5I431002

57432550
5L430475
51430336
51438675
51430937
5r431.r87
5 1430 120
5 143 rO57
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Brit Jane Varhaug
Einervegen 3

Tlf.: 51 43 07 57

Verdig jubileumsfeiring i Kina
HeLgen 4.- 6. oktober Jeiret kine-

siske kristne i Hunan Prouinsen
s ammen med be søkende i Jra
Norge, "iVMS 1OO ar t Asta" '

Tre ulike reiselag deltok På jubi-
leumsfeiringen; En gruppe tidlige-
re misjonærbarn, en gruPpe

etterkommere eLter
Kinamisjonærene Ra$nar og Sven

Edvin Wisløff Nilssen og en grup-
pe turister på studie- og opplevel-

setur i regi av NMS. Til sammen
var 80 nordmenn til stede'

- Det var en flott og minnerik
opplevelse, forteller Rune
Rassmussen som var en av reise-

lederne for NMS-gruPPen'

- Arran$ementet startet med en

mindre, høYtidelig åPning av en

historisk bildeutstilling På
Bibelskolen i Changsha' Penger

til å framskaffe det historiske
materialet var blant annet gitt av

UtenriksdePartementet i Norge'

Både kineserne og vi nordmenn'
syntes det var interessant å se

Uitaer fra den gangen da arbeidet
var i startgroPen, sier
Rasmussen.

Etter utstillingsbesøket fortsatte
feiringen i bYen YiYang' Der var
det offisielle besøk på blant annet
kirkens sYkehus' et eldresenter
og en barneskole.
-bveralt hvor vi kom, strømmet
folk til for å ønske oss velkom-
men, og flere steder hadde de

sydd sammen et flotte Program
med både beverlning og under-
holdning, meddeler Rasmussen'
Hovedmarkeringen skjedde i
NMS' samarbeidskirke i YiYang'

Der ble det På lørdagskvelden
holdt en norsk-kinesisk kultur-
fest med bidrag både fra kineser-
ne og de tidligere misjonærbarna'
og søndag formiddag talte gene-

rålsekretær i NMS, Kjetil Aano,

på j ubileumsgudstj enesten'

Leder for NMS' landsstY're' Marit
Rypdal, var også tilstede under
iublleumsfeiringen. og hun fortel-
ier at det var tYdelig å aL del å
feire sine røtter som kristne' var
en stor oPPlevelse for kineserne'

Generalsekretær Kjetil Aano ble

svært insPirert under besøket i
Kina.
- Det er fint å oPPleve hvordan

BRYNE
Hålandsv. 19

Tlf. 51 48 67 40

Mobil 98 29 84 89

Varhaug
DamebYen 11

Tlf. 51 43 10 07

Mobil 98 29 84 88
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kirken jobber og å høre om
den enorme veksten som
den har og har hatt, til tross
for det totalitære styresettet
i landet og myndighetenes
konstante overvåkning. Som
leder av NMS, må jeg få lov
til å si at jeg er stolt av det
vi som misjon har vært med
på i Kina og over den kirken
og kirkeledelsen som har
vokst fram i forlengelsen av
vårt arbeid, uttaler hal.
Foto: Rune Rasmussen.

Erc GRYANDE

SMIL
Når Jesus bad læresveinane
sine gje "ein av desse små
om det så berre er ei skål
kaldt vatn" , var det neppe
berre for å vere med å sløk-
kje tyrsta hos dei som var
tyrste. Indirekte må det
også ha vore ei anvising på
ei aldri så lita kjærleiks-
handling. Og slike medvitne
eller umedvitne kjærleiks-
handlingar blir sjeldan mis-
tydde.
I ein freistnad på å omsetje
skala med kaldt vatn til til-
høva våre, er det uttrykt
slik: "Du $orde meg øm -
du $orde meg uten å ane
det øm da ditt ansikt fikk
glans av et gryende smil
som når vårsolen tidlig en
dag i april vekker opp av en
vinterlig drøm." Eit gryande
smil - for ikkje å snakke om
eit smil som pregar heile
andletet - kan i nokre situa-
sjonar bety uendeleg mykje
for den det er meint for. Det
krev inga forklaring. Det
krev ingen utdjupande ord.
For den som blir klar over
det gryande smilet, vil forstå
kva det inneber. Ei lita
kjærleikshandling?
Rolf Tofte, KPK

Byggeplaner?
Ta kontakt fsr tilhrrd

Tomter ønskes kjøpt.

BYGGMESTER

SKRETTINGT-AND
& LOtsEKKAS

@;wmmr'm€F*;eel*!;
Snipeveien 8 - 4360 Varhaug

Tlf: 51 43 80 06 Fax 51 43 80 07 Mob.: 982 46 470

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

On*ta, $* ryGw*&x*ds l sllltl
å,mnråg*r\-a ytKtNG\:s

\..-l L. a Xetbdls.-rE--,
f ,lf e*"

I :WfiI 'Avd. Varhaug lll. 51 77 '14 70
Apningstider: 080O-'1 60O (0900-1 300)

nshlrrfng Jnrnrt
$storis€rt elaktro**trep*nrr

ff;il;llJ"'8r20s6 14 & €; Ifas
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TULLIN REE & SØNNER
PUKKVERK OG TRANSPORTFORRETNING

Tlf.: 99 20 66 0l
Time SParebank 3325 05 00535

Alt I sand, singel og grus
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Dublandsvn. 37 '4360 Varhaug
51 43 89 09 - Faks: 51 43 89 10

ARNE PRIMSTAI)
4360 VARHAUG

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

Belegningsstein - Hagearbeid
Natursteinmuring - Asfaltering - Håndgraving -

Plantebeskjæring
Minigraver

Btnør,øw r BTLDr,R
Misjonæren Gunnar Kjærland fra
Norsk Luthersk Misj onssamband
arbeidet som misjonær blant
nomader (boranaer) i Sør-trtioPia
i manfe år. De fleste av dem var
analfabeter og de aller færreste
hadde mulighet til skolegang'
Han la merke til at dette folket
var mestere i å fortelle om sin
stamfar og sine forfedre.
Dramatiske begivenheter i deres
historie ble alltid kryttet til nav-
net på den som ledet stammen da
dette hendte. Klesdrakt, staver og
ringer som boranaene bruker er
viktige symboler for dem.
Kjærland trakk den konklusjon at
Bibelens budskaP kunne formid-
les på en måte som ville føles
både meningsfull og naturlig for
nomadene. Dermed fikk han teg-
net en serie bilder som viser de
store begivenheter og vikti$e per-
soner i Bibelen. NLM uMklet
dette videre, blant annet i samar-
beid med Strømmestiftelsen. En
serie med IO4 store bilder brukes
nå som undervisningsmiddel
både av nasjonale kirker og
misjonærer i mange land. For å

$øre billedbibelen kjent i nYe

land og folkegrupper har
Bibelselskapet og
Misj onssambandet nå underte$-
net en ar,'tale, der rettighetene til
billedbibelen overtas av
Bibelselskapet. Gjennom De
Forente Bibelselskaper vil det nå
bli trykket nye opplag av bildene
og hjelpemateriell for lærere.
Billedbibelen, som ofte kalles
"The FIip Chart Bible", har blitt
møtt med stor entusiasme, sPesi-
elt i Afrika. Billedbibelen også er
populær blant barn og unge som
ikke er analfabeter. I barneskoler,
søndagsskoler og små forsamling-

er brukes bildene som en dør inn til Bibelens ver-
den. Bibelselskapet ser med spenning frem til
hvordan prosjektet kan videreuMkles og har fore-
løpig bevilget ca 5OO OOO kroner til prosjektet.
Dette er en del av innsam-
lingskampanjen
"OpportuniLy -21" . Gavene
som gis i Norge til O-21,
blir doblet ved at Det
Amerikanske BibelselskaP
og et veledig Fond i USA
støtter med samme beløP
som vi gir.

Ota Tullum og Gunnleik Seierstad
skriv under al'taLen

lif K,\,\1,å,11

LrufrgAL.e6dr%t|glK
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IX-LOFTET
på Bø'en, Varhaug

Bø'en AS har serveringslØyve og tilbyr bedrifter,
lag, organisasjoner, sy-klubber og alle andre å
bruke vårt møteromi2. etasje i forbindelse med

yremøter, fagmøtero fødselsdager og lignende.
Enklere AV-utstyr som over-head, TV køn leies)

en pause imøtet 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 avlale
Henvendelse til Sølvi i butikken.

r r, :.s.J 
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KoxronuDER FoR VARr{AUG
MrsrousHus

Vi har fast kontortid måndag og torsdag
kl. 19.00 - 2r.oo
(merk: i tida 15. mai til 15. august er det
ein time: kl 20.00 - 21.00)
Huset leiger vi ut til ulike arrangement,
som bryllaup, grar,ferd, konfirmasjon,
årsmøte, fagmøte o.l. Vi leiger også ut
bord og stolar til privat bruk.
Kontakt oss på tlf. 51 43 08 OB, - eller
kom innom i kontortida.
Nar vi leiger ut huset til bryllaup og andre
servering.
Vi kan og ta opp videofilm! Prisliste neste

Kø rÅ. Fnoxrr"lwB 2O02
25O ungdommer var sist
helg (18.-19. okt) samlet i til
misjonskonferanse under
navnet Frontline 2OO2 i
Misjonssalen i Sandnes.
v/Øystein Meling

25O ungdommer var sist helg
(18.-19. okt) samlet i til
misj onskonferanse under nav-
net Frontline 2OO2 i
Misjonssalen i Sandnes.
Misjonær Mona Sæthre, lands.
ungd. sekr. Tor Erling
Fagermoen og Osvald
Hindenes var med som talere.
Temane var: Kall eller utfor-
dring? Kall meg misjonær?
Kall i en kald verden og
Hedningen dØr, mens Pizzaen
blir kald!

Talerene møtte en lydhør ung-
domsforsamling, som boksta-
velig talt stod i kø for samtale
om kallet til tjeneste.
Terje EggebØ som var en av
lederne for denne konferansen,
sier at ungdom ikke er så opp-
tatt av de materielle goder,
men Ønsker å høre klar forlrSm-
nelse om kall og oppgaver de

kan gå inn i, både i Norge og på misjonsfeltene.
Det ble tatt opp to kollekter, og disse ga 22 O0O til
Misjonssambandet. I tiltegg ble det undertegnet nærmere
2O a-"taler om fast givertjeneste.
-Noe holder på å skje i ungdomsmiljøet vårt. Det så vi
også på Ungdommens Landsmøte sist sommer, der
mange søkte veiledning vedrørende kall til tjeneste både a
i Norge og på misjonsfeltene. Ordningen med fast giver-
tjeneste er noe som har gått "hjem" til ungdommen.
Bare i vår krets har vi tilsatt hele 8 ungdommer som ett-
åringer i høst. Jeg gleder meg over at ungdom melder
seg til tjeneste. Det lover godt for vårt arbeid fremover
sier kretssekretær Øystein Meling i Stavanger krets av
Misjonssambandet.

arrangement med servering, kan vi skaffa folk til koking og

side.
1B
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Kristelige arrangement

Fesr,
BesAn,
Mpssp,

o.L

Annen bruk

Innbetilingsgiro
vert utlevert på
kontoret på
misjonshuset.

Kontonr:
3335 1r 240rl:

SInoser,
Srdsar,

AMLE zuØKKEN

dATSAL

Nvo r<;Øxxox
UNcoovtssal

SrrnBnovt
FonBNnvcsRoM
K.rplr,ennott

Mørp,
Fe*rrr,rB-

MøTE
nvr. u/nrxnr,
spnventNc *

SelsKan,
GRAVFERD

o.L.

FaclrnøtP

150
100
50

200
150
50

200
50
50
50
50

150
ro0
50
350
r50
350
250
50
50
50
50

300
150
ro0
350
300
400
300
r00
50
50
50

400
250
r50
350
500
400
500
roo
50
50
50

1)

1)

r)

tenester:
Servering v/bryllaup o.a.

8O/time

Filming (video i bryllaup
.a.) kr rOOO

I tillegg til leige av
huset, kjem 5olo av all
omsetnad
(unnateke inngangspengar).
Høgste beløp som skal
betalast som 5 o/o for eit
arrangement er kr 6OO0

Varhaug 22. nouember 2OO1

S tg r e t Jor Varhaug Misjons fu rc.Merknad l): 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, føregå i matsalen.

Prisar for spesielle arran$ement:
Konfirmasjon og bryllaup, neite nybygget: kr 2OOO,- ein heil dag pluss kvelden før til pynting.x)

Konfirmasjotr o! nryU..tp, gamte bygget: kr 1OOO,- ein heil dag pluss kvelden før til plnting.
Andre selskap med, mcrtsaL og ungdomsal: pris somfor bryLLaup
*) Ope hus n5rttar ungdomsålerrfredag kveld. Dette fører til at denne salen berre kan nyttast laurdag

Møteveke utan fest På sundag:
Møteveke med fest På sundag.

kr 4O0.
kr 75O.

^Julemesse (fredag/laurdag og tillaging torsdag) kr 12OO

flyttar"fest, heilfiuset kr 2ooO,- (ungdomslaget)
" Siortings og kommuneval kr 22OO,- (pr' dag)

Anna biuk av huset Etter al'tale

J,mn&NA{lr0ls
BILUTLEIE. BILSALG - BIWERKSTED

TLF.: 51 43 04 22 ' VÅRHAUG
Pe ri od i s k kiør eiøY kontro I I

Konfeksj onsforretnin g

MK
tlxtsrln
s?*&&e&&s*M

Utstyr,
Garn, Broderi
Undertøy og nattØy

Varhaug - tlf.51 4307 77

Dame- og herrekonfeksjon

19

Leige av utstyr:
Dukar kr 7Slstk.
Bord kr 2olstk.
(gml. trebord)

kr 5/stk.
med sete av tre)

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

Tlf.: 51 43 02 44

. STALKONSTRUKSJONER
. SVEISING

. MASKINERING



namn/tlf

VARHAUG MISJONSHUS

VAKTLISTE 2OO2.2OO3

(varamann i parantes,\ Yekenammer og dato

Glenn Skretting 51430493
(Harald Odland)
Kristian Skrettingland

5L430710
(Einar Mattingsdal)
Per-Arvid Jakobsen

51430082
(Eirik J. Varhaug)
Aslaug Dyngeland

5t430475
(Pål Skretting)
Stig Hobberstad

95772599
(Ivar Håland)
Per Åge Skretting

51430568
(Olene Skrettingland)
Ove Braut

s1430638
(Leif Nord-Varhaug)
Loyd Aanestad

s1432149
(Tommy T. Skretting)
Kjell Tjemsland

51430474
(Ståte Ånestad)

51423
28/L r/4 s/6
6ls24
4/2 8/4 10/6

7162s
rr /2 L5/4 17 /6

81726
).8/2 22/4 24/6

91827
25/2 r9/4 r/7

10 t9 28
4/s 6/5 B/7

11 20 29
rr/3 r2/5 ).5/7

12 2t 30
18/s 20/5 22/7

13 22 31

25/3 27 /5 29/7

3241s07
5/8 7 /1,O 9/t2 rO/2
3342sl8
L2/8 t4/rO 16/12 t7/2

3443529
19/8 2\/rO 23/12 24/2

3544110
26/8 28/rO 30/12 s/3

364s211
2/e 4/rr 6/r ro/3

3746312
9/9 rr/Lr 13/r 17/3

3847413
r6/s 18/rr 20/r 24/s

3948st4
23/9 25/rt 27 / t st /3

404961s
30le 2/t2 3/2 7 /4

n

1

AV HUSET.
Dersom du m& hø hjelp
til noko når du leiger
Misjonshuset, køn du ta
kontø,kt med den som
hør uq.kt. (Angitt d.øto
er Jor mø;ndø,gene)
Styret for Misjonshuset.

Holger Kiø , Varhaug

Begrøuelsebgrå ilf.: Er 4s 02 os
Står til teneste ved gravferder, minnesamvær og

val av grar,nninne.
Eg samarbeider med:

KrogedaL
Begrauelsebgra

20


