
Nyheter på nettside 2008-2019 
 
28.10.2019 Dugnadslister "nye Ljosheim" 

 
 
17.10.2019 Dugnad på "nye Ljosheim" 
Dugnad på "nye Ljosheim" 

Du er hjertelig velkommen til å være med på dugnad, alle kan være med å gjøre noe. 
VIl du ha informasjon eller bli satt inn i ei dugnadsgruppe så ta kontakt med May Bente på 
telefon 93245615 eller på email olsenmaybente@gmail.com 
Presentasjon av prosjekt 
 

 
12.09.2019 Bibelgrupper 
Bibelgrupper på Ljosheim 
BIBELGRUPPER PÅ LJOSHEIM 

Vi skal snart i gang med byggeperiode på Ljosheim. Dette fører til færre møter og for å ivareta 
fellesskapet og bli bedre kjent med Jesus, ønsker vi å starte med bibelgrupper. Unge som eldre er 
varmt velkommen. 

Hvis dette er noe for deg/dere, så ta kontakt. 

Påmelding innen 01.10.19 skjer til: 

Jon Ivar: 902 10 224 
Eivind: 911 91 622 
  

 
08.10.2018 Berre så du vett d! 
Berre så du vett d! 
Det blir Alpha kurs i 2019 



 
 
11.08.2018 Bedehussang 2018 



 
 
 



28.02.2018 Oppdatert rekkefølge på Arbeidsgruppene.  
Oppdatert rekkefølge på Arbeidsgruppene.  
Vi har oppdatert oversikten over når de forskjellige gruppene har ansvar. Alle må gå inn å sjekke 
hvilken måned de har ansvar etter den nye planen. 
Målet er å ha en så god fordeling som mulig slik at de månedene med mest aktivitet ikke ender på 
samme gruppe hvert år. Samt at en’ gruppe ikke skal ha ansvar flere måneder etter hverandre 
med unntak av juli og august. 
Bedehus Styret 
https://www.ljosheim.no/om-bedehuset/internt/vaskeliste 

 
28.02.2018 Møtehelg med David Sjøen 
Møtehelg med David Sjøen 2-4 februar 
Emne: Jesus, Korset og Tro 
  

 
03.02.2018 Møteuke  



 
 
15.11.2017 Ungdomsforeningen skal ha møtehelg med Erlend 
Hardang 



 



 
29.06.2017 Alpha-kurs 

 



 
18.05.2017 "Nytt" Ljosheim info 

 



 
26.04.2017 Allmøte "nye Ljosheim" tirsdag 02.05.17 kl 19:00 
Allmøte om "nye Ljosheim" tirsdag 02.05.17 kl 19:00 
Alle er velkommen til informasjon og samtale om: Tegninger, løsninger, økonomi, tidsplan mm 

 
29.01.2017 Årsmøte torsdag kl 19:30 
Årsmøte torsdag kl 19:30 
Velkommen til årsmøte tors 2 feb kl 19.30 
Vi går gjennom året som var, arbeidet på Ljosheim,- hva har vi gjort og hva vil vi videre? Viktige 
saker er "Nye Ljosheim" og andregangs avstemming av vedtektsendring. I tillegg blir det andakt, 
sang, kringle og kaffi og selvsagt valg. Hjertelig velkommen:) 

 
31.12.2016 Årsmøte 
Årsmøte 02.02.17 kl 19:30  
Hei, har du nogen saker til årsmøte så må disse meldes inn til styret eller Hanne før 02.02.17 
  

 
29.12.2016 Forhandlingsprotokoll for Åkre ungdomsforening 
Forhandlingsprotokoll for Åkre ungdomsforening 
Denne protokollen er fra 1898 til 1912, møkje interesann lesning, du kan laste den ned her. 
Her er linken www.jottacloud.com/p/mannes/8bce5217720c4eb5991f9729f602b88b 

 
20.11.2016 Kollekt med M-cash 
Det er nå mulig å gi en gave til arbeidet på bedehuset med mobiltelefonen. 

 

Dette er QR-koden for Kollekt - Ljosheim Bedehus Sevland. 

Når du skanner denne QR-koden med mCASH-appen vil menyen åpnes på telefonen. 

  



 

Du kan også søke etter "utsalgssteder" i telefon appen da kommer Ljosheim opp i menyen. 

 
17.10.2016 Husk fellesmøter 2016 



 
 
23.07.2016 Alpha kurs på Ljosheim 



13.05.2016 17 mai fest kl.1900 
17 mai fest kl.1900 
Andakt av Klaus Muff og sang av Musikklaget. 
1. 
Ja, vi elsker dette landet, 
som det stiger frem, 
furet, værbitt over vannet,[b] 
med de tusen hjem. 
Elsker, elsker det og tenker 
på vår far og mor 
og den saganatt som senker 
drømme på vår jord. 
 
2. 
Dette landet Harald berget[c] 
med sin kjemperad,[d] 
dette landet Håkon verget,[e] 
medens Øyvind kvad;[f] 
Olav på det land har malet 
korset med sitt blod,[g] 
fra dets høye[h] Sverre talet 
Roma midt imod.[i] 
 
3. 
Bønder sine økser brynte 
hvor en hær drog frem;[j] 
Tordenskiold langs kysten lynte,[k] 
så den lystes hjem.[l] 
Kvinner selv stod opp og strede[m] 
som de vare menn; 
andre kunne bare grede,[n] 
men det kom igjen![o] 
 
4. 
Visstnok var vi ikke mange; 
men vi strakk dog til, 
da vi prøvdes noen gange, 
og det stod på spill; 
ti vi heller landet brente[p] 
enn det kom til fall; 
husker bare hva som hendte 
ned på Fredrikshald! 

 
 
5. 
Hårde tider har vi døyet,[q] 
ble til sist forstøtt;[r] 
men i verste nød blåøyet 
frihet ble oss født.[s] 
Det gav faderkraft[t] å bære 
hungersnød og krig,[u] 
det gav døden selv sin ære – 
og det gav forlig.[v] 
 
6. 
Fienden sitt våpen kastet,[w] 
opp visiret[x] fór, 
vi med undren mot ham hastet; 
ti han var vår bror.[y] 
Drevne frem på stand[z] av skammen 
gikk vi søderpå;[aa] 
nå vi står tre brødre sammen, 
og skal sådan stå! 
 
7. 
Norske mann i hus og hytte, 
takk din store Gud! 
Landet ville han beskytte, 
skjønt det mørkt så ud. 
Alt hvad fedrene har kjempet, 
mødrene har grett, 
har den Herre stille lempet,[ab] 
så vi vant vår rett.[ac] 
 
8. 
Ja, vi elsker dette landet, 
som det stiger frem, 
furet, værbitt over vannet, 
med de tusen hjem. 
Og som fedres kamp har hevet[ad] 
det av nød til seir, 
også vi, når det blir krevet, 
for dets fred slår leir.[ae] 

 
30.04.2016 Høytidsmøte Ten-bibelskulen 1 Mai kl 12:00 
Høytidsmøte Ten-bibelskulen 1 Mai kl 12:00 
Høytidsmøte for: Henriette Sørensen, Andrea Hemnes, Cecilie Sund, Olene Lende, Artjom 
Shirokov, David Kristoffersen og Joakim Kristoffersen 

 
28.04.2016 Bedehussang i Åkrahallen 26 - 28 august 



 
 
22.04.2016 Møtehelg med Asbjørn Kvalbein 



Møtehelg med Asbjørn Kvalbein 22.04-24.04 
Emne for møtene er: Tro, Håp og Kjærlighet 

Møte fredag kl 1930. Sang av Ivan Underhaug 

Bibeltime lørdag kl 1100 og graut fra kl 1200-1400 

Ungdomssamling kl 2100 

Møte søndag kl 1900. Sang av musikklaget. 

Kollekt til Nordea Mediemisjon. 

  

For deg som ikke kjenner til Asbjørn Kvalbein så ligger det litt info her: 
Asbjørn Kvalbein arbeider for Norea Mediemisjon og som forkynner i Misjonssambandet. Han har 
vært forlagssjef i Lunde Forlag og skrevet en del bøker. I sin tid leder for medieutdanningen på 
Gimlekollen. Utdannet teolog, mastergrad i kommunikasjon. Asbjørn blogger, kåserer, forkynner 
og svarer på spørsmål på webpastoren.no og er aktiv på facebook, LinkedIn og twitter.' 

Som dere forstår så er Asbjørn en allsidig person og vel vert å høre! 

Velkommen til møte! 

 
26.03.2016 Møte med indre Sjømannsmisjon  
øte med Indre Sjømannsmisjon 28.03 kl.1900 
Tale av Hans Asbjørn Aasbø og sang av musikklaget, Alle hjertelig velkommen! 
  

 
21.03.2016 Alpha kurs 

 
 
12.03.2016 Vi skal bygge ut Ljosheim! 



25.02.2016 Ekstraordinær generalforsamling 08.03 kl 19.30 
Ekstraordinær generalforsamling 08.03 kl 19.30 
Dette blir et møte med utbygging av Ljosheim som hovedtema. 

 
 
28.12.2015 Nyttårsmøte 31.12 kl 17:00 
Nyttårsmøte 31.12 kl 17:00 
Andakt av Odd Erik Eriksson, sang og musikk.  
  

 
26.12.2015 Søndagsskolens juletrefest 3dje juledag  
Søndagsskolens juletrefest 3dje juledag kl. 17:00 
Julespill, barnekoret, juleposer og gang rundt juletreet. 

 
21.12.2015 Julemøte julaften kl 16:00 
ulemøte julaften kl 16:00 
Det blir møte med skriftlesning, Miriam skal synge og Marton skal ha andakt. Alle velkommen! 
  

 
20.12.2015 Vi synger julen inn  



 
 
09.12.2015 Generalforsamling 
Generalforsamling 15.01.16 kl 19:30 
Saker til Generalforsamling legges frem for styret senest 08.01.16 Du kan sende SMS til Hanne tlf: 
47283084 

 
27.08.2015 Bedehussang i Åkrahallen 



 
 
11.08.2015 Sitter du på gjerde? 



04.06.2015 Plante vekst, menighets vekst og gjødsling 
Plante vekst, forsamlings vekst og gjødsling 
Møte med Oddbjørg og Tor Helge søndag kl 1900. 

 
26.05.2015 Storsamling 
Storsamling fredag 29 mai kl 18.00  
Kerysso ska syngja og d blir gryterett te kvelsdmat☺  Velkommen te heile familien 

 
20.05.2015 Møte 2 Pinsedag kl 19:00 David Sjøen taler 

Møte 2 Pinsedag kl 19:00 David Sjøen taler 
 
16.05.2015 Gratulere med dagen! 
Gratulere med dagen! 
17 mai festen på Ljosheim blir klokka 1900, alle hjertelig velkommen! 

  
 
 
1. 
Ja, vi elsker dette landet, 
som det stiger frem, 
furet, værbitt over vannet,[b] 
med de tusen hjem. 
Elsker, elsker det og tenker 
på vår far og mor 
og den saganatt som senker 
drømme på vår jord. 
 
2. 
Dette landet Harald berget[c] 
med sin kjemperad,[d] 
dette landet Håkon verget,[e] 
medens Øyvind kvad;[f] 
Olav på det land har malet 
korset med sitt blod,[g] 
fra dets høye[h] Sverre talet 
Roma midt imod.[i] 
 
3. 
Bønder sine økser brynte 
hvor en hær drog frem;[j] 
Tordenskiold langs kysten lynte,[k] 
så den lystes hjem.[l] 
Kvinner selv stod opp og strede[m] 
som de vare menn; 
andre kunne bare grede,[n] 
men det kom igjen![o] 
 
4. 

 
 
5. 
Hårde tider har vi døyet,[q] 
ble til sist forstøtt;[r] 
men i verste nød blåøyet 
frihet ble oss født.[s] 
Det gav faderkraft[t] å bære 
hungersnød og krig,[u] 
det gav døden selv sin ære – 
og det gav forlig.[v] 
 
6. 
Fienden sitt våpen kastet,[w] 
opp visiret[x] fór, 
vi med undren mot ham hastet; 
ti han var vår bror.[y] 
Drevne frem på stand[z] av skammen 
gikk vi søderpå;[aa] 
nå vi står tre brødre sammen, 
og skal sådan stå! 
 
7. 
Norske mann i hus og hytte, 
takk din store Gud! 
Landet ville han beskytte, 
skjønt det mørkt så ud. 
Alt hvad fedrene har kjempet, 
mødrene har grett, 
har den Herre stille lempet,[ab] 
så vi vant vår rett.[ac] 
 
8. 



Visstnok var vi ikke mange; 
men vi strakk dog til, 
da vi prøvdes noen gange, 
og det stod på spill; 
ti vi heller landet brente[p] 
enn det kom til fall; 
husker bare hva som hendte 
ned på Fredrikshald! 

Ja, vi elsker dette landet, 
som det stiger frem, 
furet, værbitt over vannet, 
med de tusen hjem. 
Og som fedres kamp har hevet[ad] 
det av nød til seir, 
også vi, når det blir krevet, 
for dets fred slår leir.[ae] 

 
13.05.2015 MANGE POSITIVE TIL NYBYGG! 
MANGE POSITIVE TIL NYBYGG! 
Det er kommet inn endel lovnader på penger ifm med utbygging, I den forbindelse så utsettes 
fristen litt, dette forat du som har tro på Ljosheim sin fremtid kan være med å gjøre dette mulig. 
Fristen er nå 



01.06.15

 
 

 



13.05.2015 Anniken Mori kommer på besøk torsdag 14.05 kl 
19:30 
Anniken Mori kommer på besøk torsdag 14.05 kl 19:30 
Anniken kommer fra Evangelisk Orient Misjon 

 
04.05.2015 Søndagskule avslutning for HEILE familien 
Søndagskule avslutning for HEILE forsamlingen 
Søndag den 10.05 klokka 1100. 

 
27.04.2015 Høytidsmøte søndag kl 1200 
Høytidsmøte søndag kl 1200 
Andakt av Helge Tønnes, sang av Anna og Miriam 

Ungdommene som vi skal ha høytidsmøte for er: 
Agnete Knutsen 

Andrine Mackinnon Hemnes 

Ingrid Halvorsen 

Julie Høgmo Madsen 

Katrine Akselberg 

Malin Akselberg 

Marie Iren Salvanes 

Miriam Sevland 

Vilde Vigdal 

Elias Svela 

Jonas Mannes 
  

 
24.04.2015 Familie samling kl18:00 på fredag og møte på 
søndag 
Storsamling kl18:00 på fredag og møte på søndag 
  

  

  
24. Fre •  

18:00  Storsamling Åse Gunn Tangen blir med    
  Sang av Judith,Roger og Serine Servering av taco  •  

   
 

•  

18:00  Storsamling Åse Gunn Tangen blir med    
  Sang av Judith,Roger og Serine Servering av taco  •  



26. Søn •  

11.00  Søndagsskole    

•  

19.00  Møte, tale av Håkon Olsen    
  Sang av musikklaget. Brødsbrytelse  •   

 

 
13.04.2015 Evangelisk Orient misjon 

Møte med Evangelisk Orientmisjon søndag kl 
1900, tale av Roald Føreland 
 

 
 
 
09.04.2015 Normisjon, møte med Kørner Høie 



Normisjon, møte med Kørner Høie søndag kl 1900 
Sang av Siv og Børt Erik Ullvang  
  

 
02.04.2015 Møte 2 påskedag kl 1900 
Møte 2. påskedag kl 1900 
tale av Tobias Kallevåg DISM 

 
02.04.2015 Møteannonser 
Møteannonser 
Fra den 08.04 kommer alle møte annonser i Karmøynytt 

Dette er bestemt av styret, dette tror vi er praktisk da alle får avisen i postkassen hver onsdag. 
  

 
28.03.2015 Påsken i ord og toner  
Påsken i ord og toner, søndag 29.03 kl.1900 
Lars og Ole Magnus tar oss med på en vandring med påske budskapet i sentrum. 

 

 
16.03.2015 En god investering 
En god investering 
Skal vi bygge ut Ljosheim? 



 

 
12.03.2015 Møter med Nat Rodgers 



Møter med Nat Rodgers 
Sjekk ka så skjer på Ljosheim i helgå! 

Møte fredag 19:30, bibeltime lørdag kl 11:00 før graut. Ungdomssamling kl 21:00. Søndagsskole kl 
11:00 og møte på kl 19:00. 

 

 
23.02.2015 Fellesmøter med Vea Bedehus 
Fellesmøter ilag med Vea Bedehus 
Johan Halsne og Klaus Muff blir med oss 



 

 
20.02.2015 Det er teleslynge anlegg i storsalen! 
Det er teleslynge anlegg i møtesalen! 
Ta kontakt om du har problemer med å høre 



 

 
30.01.2015 SMS frå grupper på Ljosheim 
SMS frå grupper på Ljosheim 
Liste er nå oppdatert, dersom du ønsker melding så må du melde deg på. 
Her e link https://ljosheim.no/om-bedehuset/sms-fra-bedehuset 

  
  

 



19.01.2015 Møteveker med Anne Kristine Rosberg & Wenche 
Østebø  
Møteveker med Anne Kristine Rosberg & Wenche Østebø  
Alle er hjertelig velkommen til møtene. 



 

 
17.01.2015 Vel blåst valg! 



16.01.2015 Feil i Haugesunds Avis, Familiemøte på søndag er kl 
1700! 
Feil i Haugesunds Avis, Familiemøte på søndag er kl 1700! 
Leif Frode Svendsen skal ha andakt og barnekoret skal synge, alle er hjertelig velkommen! 

 
11.01.2015 Årsmøte fredag 16de januarel 
rsmøte fredag 16de januar kl 1930 
Tid for tilbakeblikk og til å legge nye planer for fremtiden for Ljosheim, vil du være med på dette så 
møt opp! 
  

 
07.01.2015 Nytt år og møtehelg! 
Nytt år og møtehelg! 
Hjertelig velkommen til møtene med Henning Persson. 

Henning er en aktiv mann og jobber til daglig i byggbransjen. 
på fritiden liker han godt å synge https://www.facebook.com/GospelgruppenVokal 

Henning er ellers en sprek mann som er ivrig på sykkel og ofte å se med joggesko :-) 

Ikke minst er han villig å dele Guds ord med andre. 

Det blir Ungdomstreff på fredag kl 2200. 

Lørdag blir det temasamling kl 1100 og graut etterpå. 

Søndag så blir det også samling på formiddagen kl 1100 og samling for hele familien kl 1600 

Alle er hjertelig velkommen til møtene! 

  
Har du ikke hørt Henning før? her er noen taler han har holdt. 
  

 
18.12.2014 Vi synger julen inn! 



Vi synger julen inn! 
 

 
09.12.2014 Julekalender 
Julekalender 
Kom på årets julekalender med Johan Halsne, Arne Norbø og Sveinung Andersen. 



 

 
21.11.2014 Sarepta møte 



Sarepta møte 
Hans Bergane informerer om Sarepta sitt arbeid. 
Se link http://www.misarepta.no/  
  

 
12.10.2014 Husk fellsemøtene 17-19 oktober 
Husk fellsemøtene 17-19 oktober 

 
Folkem__ter_QXD_Layout_1.jpg 
338,91 KB 

 
08.10.2014 Møte med ein ekta misjoner, Leif Heggernes blir med 
oss 
øte med ein ekta misjoner, Leif Heggernes blir med oss 
Bli med oss på søndag kl 1900! 
  

 
23.09.2014 Møtehelg med Maria Lura 
Møtehelg med Maria Lura 
Velkommen til møter i helgen! 
Emne for møtene blir "Kristi Menighet" 
Møter:Fredag kl 19:30 Maria Lura og sang av Hibbi, kaffe og gjærbakst etter 
møtet.                                                                                                                                      
Lørdag blir det bibeltime kl 11:00 og graut 
etterpå.                                                                Søndag kl 19:00 Maria Lura og sang av 
Sveinung Andresen og presentasjon av 
lesergruppa.                                                                                                                             
                                                            Alle er hjertelig velkommen!     
  

 
06.09.2014 Arbeidsgruppene på nett 
Arbeidsgruppene på nett 
Gruppene er nå på nett  
https://ljosheim.no/om-bedehuset/internt/vaskeliste 

 
29.08.2014 Bedehussang 
Bedehussang 
Fredag 29.08 til Søndag 31.08 

 
11.11.2013 Åpne Dører 
Åpne Dører 
Vet du hva de driver med? 



Denne helgen får vi besøk av Johannes Skjervheim og Trond Kjartan Michaelsen. Kom på møte og 
bli bedre kjent med dem og organisasjonen Åpne dører. 
Åpne dører er både på facebook og på internet 
  

 
29.10.2013 Møte med Orient misjonen. 
Møte med Orient misjonen. 
Roald Føreland, Arild Nordlie og Be-gjengen blir med oss, sang av Mette og Roger 

Dette blir en fin misjonskveld med Orientmisjonen søndag 3. november kl 18.00 på Ljosheim 
bedehus 

Vi inviterer til en helt spesiell misjonskveld der vi får glimt fra Orientmisjonens arbeid i både India, 
Nord Korea og Japan. 

Arild Nordlie, nyvalgt styreformann, har nylig vært i Japan og vil fortelle litt herifra 

Roald forteller litt fra India og Nord Korea. 

Det blir sang av Mette og Roger, Be-gjengen blir også med. 

 

 
23.10.2013 Adventsstund for hele familien. 
Adventsstund for hele familien. 
Sett av dagen 29. november kl 1800. 



 

  

 
21.10.2013 Møtehelg med Eivind Flå 
Møtehelg med Eivind Flå 
Bli bedre kjent med Eivind her! 

Mitt navn er Eivind Flå og er født i 1965 og bor i Kristiansand. 

Tidligere har jeg gått på Fjellhaug Misjonsskole, har og vert reisesekretær i Blå Kors fra 1990-
1994. 

Fra 1995-2007 har jeg hatt tjeneste i Kristen Muslimmisjon(KMM) som generalsekretær. 

Fra 2007-2012 hadde jeg en tjeneste som informasjonsleder i en organisasjon som har fokus på 
forfulgte kristne. 

Fra 2013 er jeg igjen tilbake i Kristen Muslimmisjon nå som forkynner og informasjonssekretær. 

Ellers er jeg med i styret for det evangeliske bladet Evangelisten. 

På fritiden trives jeg godt med en padletur i kajakk, og setter ellers pris på klassisk musikk og ei 
godbok. 
Les mer om Eivind her 

 
25.09.2013 Møtehelg med Arvid Hunemo  
Møtehelg med Arvid Hunemo 
Vi får besøk av Arvid Hunemo, bli litt bedre kjent med ham her. 
Tittel: Pastor (fra 15.8.2009) 



Stilling: 100 %  
Litt om Arvid:  
Arvid (f.1958) vokste opp i Treungen i Nissedal kommune. I tenåra ble han en bevisst kristen. Han 
var en ivrig skihopper i sine pur unge dager, trives med bøker og å være sammen med mennesker. 
Som 17-åring reiste han til Bø Gymnas og var aktiv i skolelaget og det kristne ungdomsmiljøet. 
Han gifta seg med Lillian i 1981 og har for det meste siden bodd i Holt, Tvedestrand kommune. I 
tillegg til å være forkynner, har han også vært reiseleder på turer til Israel og Amerika.   
 
Litt om familien:  
Arvid er gift med Lillian og de har tre barn, Terje, Synnøve og Tarald. Terje er gift og har to barn. 
De bor i Tvedestrand. Synnøve er gift og har to barn og bor på Songe.    
Bopel: Lillian og Arvid bor i Nordli 16. 
Utdannelse og erfaring: Indremisjonens bibelskole 1981-82. Forkynner, Indremisjonen 1978-
1995. Pastor, Øvrebø frikirke 1995-1997 Pastor, Guds Menighet 1997-2009 The Master’s Institute, 
St. Paul, MN (USA), 2003-2004  
Interesser: Familien, menighetsarbeid, bøker, småsnekring og sykling. 
Mål for tjenesten: Å inspirere til felles tjeneste slik at Gud æres, mennesker oppbygges og nye 
vinnes for Jesus.  
Ansvarsområder: Daglig leder Menighetsutvikling Forkynnelse Ledelse Sjelesorg 

 
Du er hjertelig velkommen til samlingene!  
  

 
20.08.2013 Bedehussang 
Bedehussang 
Velkommen til bedehussang 



 

 
02.06.2013 Kampen om ekteskapet og om barnet. 



20.05.2013 Husk F.U.A  
usk F.U.A 24-25 mai 

 



 
28.04.2013 Ungdommenes fellesmøte opplegg 



Ungdomstreff på fellesmøtene i Åkrahallen 
 

 



28.04.2013 Fellesmøter 2 til 5 mai 
Fellesmøter 2 til 5 mai 
Egil Svartdal blir med. 



 

 
04.02.2013 Fyrlyset Basar 



10.09.2012 Fellesmøter Betel og Ljosheim, 20-23 september. 
Fellesmøter Betel og Ljosheim, 20-23 september. 
Nat Rodgers blir med oss! 



 

 
03.09.2012 Lysets Barn 



29.08.2012 Møte uke og SUPERSØNDAG 
Møte uke og SUPERSØNDAG 
Åge Hunnestad blir med oss hele helga, velkommen til møtene! 
 
SUPERSØNDAG i Grinde med søndagskolen. 

 



 

 
23.06.2012 Ukens blomst 
Ukens blomst 
Leif fikk ukens blomst av Karmøynytt, les artikkelen her! 



 

 
05.06.2012 Kvitsøy 
Bedehus auksjon på Kvitsøy 
Ønsker du å deg ein lørdagstur til Kvitsøy den 16 juni, Bli med på Auksjon for støtte tilbygget til 
bedehuset. 



 

 
14.03.2012 Møtehelg med Asbjørn Kvalbein 



01.03.2012 Husk Fellesmøtene! 
usk Fellesmøtene 9. - 11. mars! 

 



 
22.02.2012 Søndagsmiddag på bedehuset 
Søndagsmiddag på bedehuset den 4de mars. 
Adle e velkommen på søndagsskulen som e kl 1100, middagen blir servert ca kl 1230. Prisen e 
100kr for ein vaksen og 50kr for barn, familier betaler max 300. 
 
Husk å melde deg/dokke på te na Hanne 47283084 eller Nina 99612790 før onsdag den 29de. 
  

03.01.2012 Godt nytt år! 
Godt nytt år! 
I skrivende stund så har vi hatt det første møte på Ljosheim i 2012. Vi hadde en fin nyttårsfest 
med fullt hus, smørbrød, vienerbrød og kaffi. Arnold Bjerkreim var med oss å talte Guds ord, 
musikklaget vertet opp med fin sang. 
Vil bare på denne måten minne deg om at det er planlagt mange fine samlinger for liten å  stor i 
vinter! 

Sjekk ut aktivitetskalenderen og se om det er noen samlinger som kan passe for deg. 

 
18.09.2011 Friskt pust på bedehuset! 
Friskt pust på bedehuset! 
Gikk du glipp av møtene med Henning Persson i helga?  

Her er har du anledning til å høre timene når det passer for deg. 

Henning hadde følgende "overskrift" over timene. 

Fredag: Indre vekst 

Lørdag: Indre frihet 

Søndag: Indre dialog (bønn) 
Ønsker du å høre timene er det bare til å gå til "Opptak av taler". klikk så på høytaleren eller last 
ned timen ved å høyre klikke på link som er gul og har MB bak. Trykk så på "lagre som". 
  

 
08.09.2011 Veien gjennom Bibelen 
Veien gjennom Bibelen 
Bibelen uten stopp i 23 døgn  
P7 sender «Veien gjennom Bibelen – minutt for minutt». 2.590 episoder går uten stopp i 23 døgn!  
Tidligere generalsekretær i Familie og Medier, Åge Nevland, vil være programleder for den nye 
serien som nå er ferdigprodusert og skal sendes på P7.no, hjemmesiden til den kristne, 
riksdekkende radiokanalen P7. 

Redaksjonssekretær i P7, Ole Andreas Wastvedt, sier til Familie og Medier at han håper den nye 
serien kan skape ny interesse for verdens største radioprogram. 
Verdensomspennende. «Veien gjennom Bibelen» går systematisk gjennom Bibelen fra 1. 
Mosebok til Åpenbaringen. Den verdensomspennende serien er oversatt til over 100 språk. Den 
sendes i dag på over 800 radiostasjoner i USA og Canada. Her i Norge har serien gått på lokalradio 
siden 1985. 
Se sendeplan på p7.no 



 
31.08.2011 Ikirken 
Ikirken 
Fra og med mandag 5. september sender den nyetablerte nettkirken iKirken.no video-events med 
chat flere ganger i uken. Parallelt med sendingene vil det bli lagt til rette for en dialog med de som 
følger nettstedet. 

Det er Norea Mediemisjon som står bak iKirken.no, og bidragsytere i sendingene er ulike 
menigheter vi samarbeider med her i Norge, samt vår amerikanske samarbeidskirke LifeChurch.tv, 
som konseptet iKirken.no er hentet fra. 

- De aller fleste i denne gruppa er på internett daglig, og gjennom iKirken.no kan de bli kjent med 
kristen tro på en interaktiv måte, sier initiativtakerne i en pressemelding. 

iKirken.no er internettkirken med målgruppe 20 til 40 år. Etter hvert vil det også komme et 
studieopplegg til ukens tema og en oversikt over samtalegrupper man kan bli en del av. 

Programleder for iKirken er Solveig Konstanse Algrøy, mens ansatte og frivillige sørger for at de som følger nettkirken har noen og 
chatte med. Første sending er mandag 5. september kl. 21.30. 

 
30.08.2011 Kaffi møte 
Kaffi møte 
Alle er hjertelig velkommen til informasjonsmøte om arbeidet videre fremover! 
  

 
16.08.2011 Høst semester starter med Bedehussang i Åkra 
hallen. 
Haust semesteret på Ljosheim starter med Bedehussang i 
Åkra hallen. 
Du e hjerteligt velkommen!  
 
Følg også med på hva som skjer på Ljosheim i haust ved å klikke deg inn på aktivitetskalenderen. 



 

 
20.02.2011 Møte helg med Asbjørn Kvalbein  



Møte helg med Asbjørn Kvalbein  
Vi er heldige å får besøk av Asbjørn 25-27 februar, emne for møtene blir Moses. 

Vi skal ha møte på fredag 1930, lørdag kl 14 (rett etter grauten) og søndag kl 1900. 

For deg som ikke kjenner til Asbjørn Kvalbein så ligger det litt info her: 
Asbjørn Kvalbein arbeider for Norea Mediemisjon og som forkynner i Misjonssambandet. Han har 
vært forlagssjef i Lunde Forlag og skrevet en del bøker. I sin tid leder for medieutdanningen på 
Gimlekollen. Utdannet teolog, mastergrad i kommunikasjon. Asbjørn blogger, kåserer, forkynner 
og svarer på spørsmål på webpastoren.no og er aktiv på facebook, LinkedIn og twitter.' 

Som dere forstår så er Asbjørn en allsidig person og vel vert å høre! 

Velkommen til møte! 
  

 
10.02.2011 Støtte arbeidet? 
Støtte arbeidet? 
Som du sikkert har sett å hørt så har vi vert så heldige at vi har fått Kristen Nærradio på 
Haugalandet.  

Forrat radioen skal kunne drive så er de avhengige av faste givere, de ønsker givere som gir 
minimum 100 kr i måneden. Dette arbeidet får vi lov til å være med på å søtte. Se link til 
hjemmeside, her mye informasjon om den nye radioen. 
De er også på facebook.  
Kristen Nærradio Haugaland sin gavekonto er 3361.16.58791 
Velkommen som støttepartner i trosprosjektet Kristen Nærradio Haugaland! 
Last ned “Vil du bli støttepartner.pdf” 
  

 
08.02.2011 LIS - Familie 
LIS - Familie 
Leder og inspirasjonssamling på Ljosheim. Med Jesus i familien!  

Adle som e interesserte e hjerteligt velkommen te denne inspirerande samlingen.... 

  



 

  
Last ned plakaten, print den ut og heng den opp i din forsamli 

 
30.01.2011 Video opptak 
Video opptak 
Vi har lagt ut noen videosnutter som ble tatt opp på Ljosheim i forbindelse med att Klaus Muff har 
blitt pensjonist. 

Den ene videoen er et intervju som Odd Erik har med Klaus. 
Intervju 

De andre videoene som er delt opp i 3 deler fikk Klaus dette emne "Fra en predikants dagbok".  
Fra en predikants dagbok del 1. 
Fra en predikants dagbok del 2. 
Fra en predikants dagbok del 3. 

 
20.01.2011 Velkommen til møte-helg. 
Velkommen til møte-helg. 
Vi har igjen muligheten til å høre god forkynnelse med tidligere bibelskule lærar Per Gunnstein Nes. 
Tema for møtene blir Å følge Jesus. 
 
Han arbeider som snekker 4 dagar i veka og er deltids ansatt i menigheten "Tremorkirken", han er 
også formann for bevegelsen "Ordet og Israel". 
 
Det blir allsang og vi har flere sangere som vil være med oss. 



 
21.11.2010 Adventsfrukost 
Adventsfrukost 
Søndagsskolens tradisjonelle adventsfrukost går av staben søndag 5. desember og søndag 12. 
desember klokka 10:00 på Ljosheim 

Vi håper at alle har lysst og anledning til å bli med, ta med deg venner, foreldre, besteforeldre, 
tanter og onkler på en av frukostene. 

Vi trenger en oversikt over hvem og når dere kommer, vi ønsker tilbakemelding seinest torsdagen 
før; 

Enten ved at dere skriver dere opp på lista som henger i gangen på Ljosheim, eller ved at 
dere  sender SMS til Elise 90074402 eller Hans-Jakob 91868297. Husk navn og hvor mange barn 
og voksne dere er. 
  

 
16.10.2010 Sang 
Konsert med familien Sulebakk 23.10 kl 1200. 
Vil du være med i barnekoret så møt opp på Åkra Bedehus lørdag den 23 oktober kl 1115.  



 

 
10.10.2010 Fellesmøter 
Fellesmøter 
Nå nermer vi oss fellesmøtene igjen. Emne for disse møtene er "-du er elsket" 3:16. Les mer eller 
trykk på bilde for å se plakat. 



 



02.10.2010 Ljosheim aktivitetskalender 
Ljosheim aktivitetskalender 
Det er nå mulig å få Ljosheim kalender konfigurert sammen med din private Microsoft outlook 
kalender. Gå til les mer om du vil vite hvordan det gjøres. 

• Start Outlook 2007. Kontroller at du har konfigurert en aktiv konto. 

  

• I Internett-kalenderen konfigurasjonen, finner iCal Web-adressen, som inkluderer en fil 
som slutter på ". ICS." Kopier denne URL til 
utklippstavlen: https://ljosheim.no/aktivitetskalender.ics 

  

• Sett iCal link til Outlook 2007. I Outlook 2007 velger du "File" og deretter "Data File 
Management." Velg "Internet Calendars" kategori felt. Klikk på "New", og deretter lime 
(paste) inn iCal nettadresse i feltet. Trykk så "Add". 

  

• Konfigurer abonnementet. Fil navnet vises ved siden av "Folder Name". Bytt navn på den 
om du ønsker. Legg til en beskrivelse for å gjøre kalenderen lett å finne hvis du installerer 
flere kalendere. Sjekk om du vil laste ned vedlegg fra Internett kalenderen under 
"Vedlegg". Til slutt velger du om du vil at abonnemanget skal være i henhold til utgivers 
anbefalinger. Merking av dette alternativet sikrer at du ikke vil overstige utgivers 
begrensninger , samt å risikere at kalenderen konto blir stengt. Klikk "OK" når du er ferdig. 

  

• Bruke Internett kalenderen. Klikk på "Close" for å gå tilbake til Outlook 2007. Etter at 
Internett kalenderen er oppdatert, vil du finne den under mappa "Other Calendars" i 
kalender-delen av Outlook 2007. Velg den til å håndtere aktivitetene slik du vil ha dem vist 
på Internett. Du kan bruke din Internett-kalender på samme måte som som du ville bruke 
interne Outlook 2007-kalendere, for eksempel vise dem "side-by-side" eller ved enkelt å 
"drag and drop" elementer fra en kalender til en annen. 

 
27.09.2010 Søndagsmiddag 
Nå er det igjen tid for Søndagsmiddag på Ljosheim 
Dette skjer søndag den 10 oktober klokkå 1300. Les mer for påmelding. 

Klokka 13:00 søndag den 10 oktober blir det middag på Ljosheim for alle som vil. 

Det er påmelding innen onsdag 6. oktober, du kan skrive deg på liste i gangen på Ljosheim, eller 
sende SMS/ring til Eivind, mob 911 91 622. 

Middagen koster kr 100,- pr person, men maks kr 300,- pr familie. 

  
Alle er hjertelig velkommne ! 

 
30.08.2010 Supersøndag i Grinde 



24.08.2010 Bedehussang 
Bedehussang 
Då starter vi "høsten" med bedehussang igjen, klikk "les mer" for å se program for helgen! 

  

 
23.04.2010 Familie leir på Solgry 
Familie leir på Solgry 
Vårens vakreste eventyr nærmer seg! 



 
 

05.04.2010 Møte helg med Rune Ludvigsen 
Møte helg med Rune Ludvigsen 
Det har nå gått et år siden vi sist hadde besøk av Rune, vi gleder oss over igjen å kunne invitere til 
samlinger om Guds ord. 
Om du ikke vet hvem Rune er så kan du lese litt om ham her!  



Ellers så kan du også høre timene som han hadde i fjor. 
Rune er også veldig musikalsk og flink til å synge, om du ønsker å se og høre Rune så kan du 
klikke deg inn på "Frikanalen". 

Møtene denne helgen blir på fredag kl 1930 Ungdomsmusikken frå Vea blir med oss. Det blir Unge 
voksne etterpå. 

Lørdag kl 12 Graut, etter grauten blir det sangøvelse med Rune og Ungdomsmusikken. Møte kl 
1900 lørdagskveld og der får vi sang av Rune . 

Søndag blir det kveldsmøte kl 1900 Rune og Sevland Ungdomsmusikken blir med. 

Hjertelig velkommen! 

 
15.03.2010 Møte uke med Magne Birkedal 
Møte uke med Magne Birkedal 
Alle er velkommen til samlinger om Guds ord. 

Magne er ansatt som forkynner i NLM. Vi er veldig glade for muligheten å høre god bibel 
undervisning ennå engang. 

Det er møter fra onsdag til søndag. Forskjellig sangkrefter blir med. 
  

 
05.03.2010 Indonesia e månedens misjonsland 
Indonesia e månedens misjonsland 
Me har fleire Sevlandsbuar der, les bloggen til familien Vatland 

  
Indonesia er månedens misjonsland nå i mars. Les bloggen til famvatland.blogspot.com  denne 
måneden. Det blir mången oppdateringar om jobb og kvardagslivet i Medan. 

Jente og gutalaget på Ljosheim var dette året med på å støtte arbeidet som blir dreve på 
bossplassen, følg med på blogg. 
Silje og Ole Morten er og i Medan nå så me har ei heil "gjeng" med Sevlandsbu der nede. Her kan 
du lese i deiras blogg http://siljeolemogmartin.blogspot.com/ 

 
05.03.2010 Nybygg? 
Nybygg? 
Vi har nå lagt ut brev på Ljosheim, om du vil være med å bidra med fast givertjeneste eller gave så 
er det bare til å hente brevet i gangen på bedehuset. 
Ljosheim er nå 102 år, og gjennom alle disse årene har man fått 
være med å fortelle om Jesus til unge og eldre i flere 
generasjoner.                                                                                     
Byggets størrelse og inndeling er i dag helt på grensen til å tåle de 
oppgaver og den aktivitet som vi i dag har på Sevland. Vi har sett 
på mange forskjellige løsninger, og vi er kommet fram til at det er 
tjenelig med et nybygg for å oppfylle både dagens behov og 
framtidige behov.  



På grunn av at vi kjøpte naboeiendommen, sitter vi i dag igjen 
med litt gjeld. Vi ser derfor for oss at vi først må kvitte oss med 
gjelden, og så få en egenkapital FØR vi tenker videre på nybygg!  
  
Det ligger brev i konvolutter på Ljosheim, ta en med deg å bli med 
på dugnaden, gi en gave og/eller bli med på fast 
givertjeneste.                       

 
24.01.2010 Søndags middag på bedehuset 
Søndags middag på bedehuset 
Søndagsskulen invitera adle te søndagsskule med middag den 31.01.10 klokkå 1200. 

Du kan melda på deg sjøl og familien te Eivind tlf: 91191622, innen onsdag den 27.01.10 

Prisen for ein familie er 250,- 

Adle e hjerteligt velkommen! 

 
20.01.2010 Gjennomgang av Romerbrevet. 
Gjennomgang av Romerbrevet. 
Det blir en gjennomgang av oppbyggningen av Romerbrevet. Vi kommer ikke til å grave oss ned i 
betydninger av enkelt ord og utleggelser. Dette skal være en kveld for alle som vil lære litt mer... 

Odd Erik blir med oss på disse samlingene. 

Første samling blir nå på fredag den 22.01 klokka 1930. 

Neste samling blir fredagen etter den 29.01 klokka 1930. 

Vi vil da se hvor langt vi kommer og planlegge litt videre etter hvert. 

Du er velkommen til å være med på samlingene! 

16.01.2010 Nye øvelsestider for barnekoret! 
Nye øvelsestider for barnekoret! 
Øvelse for begge kor starter den 21de Januar. 

  

Barnekoret 
Har fått ny øvelses-dag, den er annenhver torsdag kl. 17.00-17.45 
(Barnekoret og Barneforeningen har samling kvar sin torsdag). 

På øvelsene starter vi med å lese vi en fortelling, etterpå synger vi. Innimellom har vi en "kose-
øvelse". Da har vi boller og saft (eller noe annet godt). Alle barn frå 4 år og oppover til  3dje klasse 
er velkomne. 

NYTT KOR! 

Det blir og et barnekor for dei som går i 4de klasse og oppover. Vi begynner ca kl 18.00 og holder 
på ca en time. 

Adle sang glade unger er hjerteligt velkommen! 



 
14.01.2010 Velkommen til møte-helg 
Velkommen til møte-helg 
Vi får denne helgen besøk av Per Gunnstein Nes. 
Vi har igjen muligheten til å høre god forkynnelse med tidligere bibelskule lærar Per 
Gunnstein Nes.  
Han arbeider som snekker 4 dagar i veka og er deltids ansatt i menigheten "Tremorkirken",han er 
også formann for bevegelsen "Ordet og Israel". 

Det blir allsang og vi har flere sangere som vil være med oss. 

  

Fredag kl 1930: Sang Langåker Ungdomsmusikk 

Lørdag kl 1900: 

Søndag kl 1900: Sang av Sævelandsgutane 

DU er hjertelig velkommen til samlinger om Guds ord! 

   
Her kan du høre møteopptak fra sist Per Gunnstein var på besøk hos oss. 
  

 
06.01.2010 Husk årsmøte på fredag kl 1930. 
Husk årsmøte på fredag kl 1930. 
Du kan vara med å påvirka Ljosheim si framtid, møt opp te spennande saker.  

• Valg av nytt bedehusstyre. 
• Presentasjon av økonomi. 
• Hva har vi jobbet med året som gikk. 
• Bygge planer. 
• Kaffi og noge å bita i. 

     Alle velkommen! 

 
26.12.2009 HUSK søndagskolens juletrefest på søndag kl 1700 

HUSK søndagskolens juletrefest på søndag kl 
1800 
 
19.12.2009 Jul på Ljosheim 
Jul på Ljosheim 
Det er mykje som skjer på Ljosheim i jula. 

20.12  kl.1800 Vi synger julen inn, mange forskjellige musikk og sangkrefter blir med: Barnekoret, 
Korpset, Ungdoms-musikken og Godt nytt. Vi synger og mange fine julesanger isammen! 

  



24.12 kl.1600. Etter hvert har det blitt en tradisjon med Julemøte på julaften, dette året blir Johnn 
Knutsen med og har andakt, vi får sang av Åshild Kristoffersen. 

  

27.12 kl.1700 så blir det søndagskolens juletrefest, her blir det også mykje kjekt, sang, 
juletregang og godteposer til store og små! 

  

31.12 kl.1700 Den siste dagen i 2009 har vi også møte på bedehuset. Dette året blir Henrik Olsen 
med oss og har ein andakt. Me får sang av "dei store jentene" i barnekoret. 

  

Vil ellers nytta anleningen til å ynskja adle ei fin julafeiring og et godt nytt år. 
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal 
kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. 

 
12.10.2009 Nye bilder 
Nye bilder 
Det er lagt inn masse nye bilder! 
Som du kan sjå på bildene av dei minste gutane i gutalaget, bilder frå fleire søndagar 
på søndagskulen og den helga vi hadde ilag med "Seven" så er det mykje som skjer på Ljosheim! 

Men det er fortsatt plass te fleire, her er det noko som passa for alle! Kom som du er og du er 
velkommen te å vere saman med oss. Kanskje er der nokon du kjenner og.  

 
19.09.2009 SEVEN 
SEVEN 
Visste du at jentegruppa Seven kjeme te Ljosheim? 

  

Det blir fullt opplegg med sang for store og små lørdag den 3 oktober og søndag den 4de. 

 Følg med for mer info! 

  
Her kan du gå inn på Seven sine hima sider for å bli litt kjent med jentene! 
  

 
15.09.2009 Besøk frå Moster 
Besøk frå Moster 
Denne helga får me besøk av Toralf Steinsland. 
 
Fredag blir det sang av "dei store jentene i barnekoret", vi syng sjøl på lørdag og på Søndag blir 
Else Iren med og syng for oss! 

  
Toralf er ansatt som forkynnar i Indremisjonssamskipnaden. 

  
Han er ellers leiar og veldig engasjert i bedehuset Salem på Moster. 



Om du klikkar på denne linken så kan du sjå det fine bedehuset som dei har planar om å byggja. 

  

Velkommen til møte! 
 

 
08.09.2009 Møteveke med Johnn Hardang 
Møteveke med Johnn Hardang 
Radio pastoren i P7 blir med oss frå torsdag til søndag. 
For de som ikkje kjenner Johnn så kan du finne ut hva han gjør i P7, her er link til siden. 

  
P7 har også begynnt med TV sendinger på frikanalen.Klikk her for å gå til første sending. 
Du er Hertelig velkommen til samlingene... 

  

Torsdag møte kl 1930 Sang av Immanuel. 

  

Fredag møte kl 1930 Sang av Godt Nytt. 

Unge voksne samling etter møte på fredag. 

  

Lørdag graut frå klokkå 12 og utøve! 

Møte kl 1900 

  

Søndag møte kl 1900 Sang av Sevlandsgutane 
  

 
26.08.2009 Møtene med Audun Hjellvik er lagt ut på nett 
Møtene med Audun Hjellvik er lagt ut på nett 
Gikk du glipp av møtene? Her er har du muligheten til å laste de ned eller høre møtene direkte på 
nett. 

  

Her kartet som ble brukt til å vise hvor Paulus reiste med evangeliet! 
Link til taler 

  



 

 
26.08.2009 Bedehussang i Åkra hallen 
edehussang i Åkra hallen 28-30 August! 
Se programmet her! 

  
Bedehussang 28.08– 30.08.2009  

 

 
 

Johan Halsne blir med som taler. 
 
Møte fredag 28.08. Kl. 19:30 
KONGENS MENN 
FELLES MUSIKKLAG 
 
Storsamling lørdag 29.08. Kl. 18:00 
VOKAL, PRAISE HIM, SEVLANDSJENTENE OG MYE ALLSANG 
Ungdomstreff kl. 22:00 
 
Formiddagssamling søndag: 30.08. Kl. 11:00 
FAMILIEMØTE MED SANG AV FLERE BARNEKOR 
 
Kveldssamling søndag 30.08. Kl. 18:00 
SANG AV: HAVGAP, SOLFRID OG LARS 

 
17.08.2009 Velkommen til møte-helg! 



28.05.2009 Søndagsskolens bursdagsfeiring 
Søndagsskolens bursdagsfeiring 
Me reise ilag med heila vestlandet på felles søndagsskole lørdag den 5. september 

 

Me på søndagsskolen på Ljosheim kjeme te å møta opp i Kongeparken. 
Om du har lyst te å vara med så ta kontakt med Hans Jakob!  
Her er link til søndagsskolens hjemmeside! 
  

 
12.04.2009 Besøk frå Framnes KVGS 
Besøk frå Framnes KVGS 
På torsdag kl 20:00 så kjem ein heile gjeng frå Framnes Kristelige Vidaregåande Skule på besøk. 



 

 
10.03.2009 Møtehelg med Rune Ludvigsen 



Møtehelg med Rune Ludvigsen 
Nå får vi besøk fra Bergen, møte på fredag kl 1930 og Unge voksne etterpå. Graut og sangøvelse 
med Rune og Ungdomsmusikken lørdag. Møte kl 1900 lørdagskveld og der blir Musikklaget med. U-
samling klokka 2030 . 
Søndag blir det kveldsmøte med Rune og Ungdomsmusikken. 

Vil du bli litt bedre kjent med Rune før han kommer til Ljosheim. 
 

 
07.03.2009 Sevlandsgutane 10år 
Sevlandsgutane 10år 
Søndag 1.mars var det igjen fullt hus på bedehuset vårt. Denne kvelden var det Sevlandsgutane 
som hadde invitert til jubileumskveld. 10 år var sanggruppa nå blitt og dette ville de feire med 
resten av forsamlingen. Og det ble litt av en kveld! 
 

Ronny Tangen gav oss et lite historisk tilbakeblikk. Han fortalte litt om hvordan dette hadde 
startet. Om oppturer og nedturer, medgang og motgang. Til slutt overrakte han en gave til den 
som kanskje aller mest hadde holdt dette i gang; pianisten Anders Langåker. 

I løpet av kvelden fikk forsamlingen høre Sevlandsgutane flere ganger. Her var det både kjente 
”svisker”, barnesanger og nyere låter. Og forsamlingen fikk også være med å synge på flere av 
disse sangene. 

John Knutsen holdt andakt denne kvelden. Temaet var Herren som rekker ut en frelsende hånd. 
Alvorlig og godt illustrert med egen opplevelse. Han gav også uttrykk for det som alle andre i 
forsamlingen kan støtte opp om: Tusen takk for at dere har stått på i 10 år. Forsamlingen på 
Ljosheim hadde vært fattig uten dere. 

I slutten av kvelden deltok også tidligere medlemmer av Sevlandsgutane sammen de som er 
medlem i 2009. Flott sang som nok vekket gode minner og kanskje ønske om å begynne igjen. 

I god bedehustradisjon ble kvelden avsluttet med kaffe og kaker. 
 

 
03.03.2009 Referat frå styremøter på nett. 
Referat frå styremøtene er nå på nett. 
Me har nå begynnt å leggja "redigerte" styremøter på internett, du kan då enkelt fylja med på dei 
sakene som blir tatt opp på bedehuset. 
Her er link til referat som er skrevet i 2009. 
  

 
13.02.2009 "Søndagsskolen" på nett 
"Søndagsskolen" på nett 
Nå har søndagskole forbundet laget en nettside. Den er beregnet på barn i alderen 4 til 9 år, 
navnet på siden er nettsprell.no. 

Her er det masse kjekke aktiviteter og fine fortellinger fra Bibelen. 
Se hva Barnevakten sier om sidene. 

 



10.02.2009 Opptak av taler 
Opptak av taler 
Nå har vi igjen startet med å legge ut opptak som er gjort på Ljosheim. 
Kan hende filene kommer litt i hytt og vær så følg med på nye oppdateringer, her er mye god Bibel 
undervisning. Du kan fritt laste ned filene eller spille de av direkte. 

 
01.02.2009 Familie leir på Solgry 
Familie leir på Solgry 
Vi ønsker dette året også velkommen til familie leir, leiren blir i tidsrommet 22 til 24 Mai. Ta dette med i planene for våren 
og meld dokke på! 

  

Det er etter hvert blitt årviss tradisjon med å reise på familie leir til Solgry, her er vi isammen små og store for å høyre om 
Jesus og for å ha det kjekt isammen. 

Vi har fått med oss Helge Tønnes til å snakke til oss og det blir nok mykje tid til mange kjekke aktiviteter! 
Det blir hengt opp påmeldings liste på Ljosheim eller om du heller vil sende en mail så kan du fylle ut dette skjema sende. 
Husk å merk det med "Solgry 2009". 
Her kan du laste ned programmet og printe ut! 

 
 
 

29.01.2009 Møtehelg med Per Gunnstein Nes 
Møtehelg med Per Gunnstein Nes 
Denne helga er vi glade for å invitere til møter med tidligere bibelskole lærer Per Gunnstein Nes. 
Han er også blant anna formann for bevegelsen "Ordet og Israel" 

Det blir allsang og vi har flere sangere som vil være med oss. 

Fredag kl 1930: Sang av Alice Hellevik 

Lørdag kl 1900: Sang av Roger Hemnes 

Søndag kl 1900: Sang av Godt Nytt 

DU er hjertelig velkommen til samlinger om Guds ord! 
 

 
19.01.2009 Møtene fortsetter! 
Møtene fortsetter! 
Møtene med Johan Halsne fortsetter denne uken! 

Med de flotte møtene som vi har hatt med Jesus i sentrum vil vi også denne uken invitere til møte. 

Det blir tale av Johan og mye fin sang og musikk av lokale sangkrefter. 
Du er hjertelig velkommen! 

 
13.01.2009 Møteveke med Johan Halsne 



øteveke med Johan Halsne 
Velkommen til møtene som begynner den 14.09 

 
13.01.2009 DUGNAD på huset! 
DUGNAD på huset! 
Det blir god gammaldags dugnad på "nabohuset" lørdag den 17de og 24ende, ta med deg verktøy 
og møt opp kl 10:00. 
 
Graut på Ljosheim kl 12:00. 

 
09.01.2009 Graut 
Graut 
For dei så e heil nødde te å ha graut kvar lordag så e dette ein god nyhet... 

  

Me starta med grautservering kl1200 i mårå, du e hjerteligt velkommen te å eta graut, ta ein god 
drøs og ein kopp kaffi. 
  

 
04.01.2009 Nyttårshelsing frå Medan i Indonesia 
Nyttårshelsing frå Medan i Indonesia 
Dei som var på møte 1. nyttårsdag på Ljosheim fekk dette brevet lese opp. 
Her er et kopi av brevet frå Kari-Anne og Magne, Andreas og Olav.   



Dei har og ein eigen blogg om du har lysst te å fylja litt 
med www.famvatland.blogspot.com

 

 
30.12.2008 Et stort løft 



Et stort løft 
Mange av dere lurer kanskje på hvordan det har gått etter at Ljosheim kjøpte naboeiendommen i 
sommer. Her kommer derfor noen nøkkeltall: 
 -          Kjøpesum kr. 2.000.000,- 
-          Gaver pr 10.desember kr. 914.000,- 

Det er altså i løpet av et halvt år gitt gaver til bedehuset vårt som nærmer seg halve 
kjøpesummen! Dette er fantastisk og jeg som formann ønsker å takke alle som har vært med og 
bidratt til dette. 

Selv om vi har fått inn nesten halve kjøpesummen har vi et stykke igjen før alt er betalt. Det betyr 
at vi må bruke kreativitet og fantasi slik at vi også klarer resten. Her er det summen av fantasi og 
tiltak som gjør utslaget. Hva en skal velge å gjøre for å samle inn resten av kjøpesummen blir en 
utfordring til ALLE. Har du et forslag? 
Fast givertjeneste kan være et alternativ. Hvis du ønsker å benytte deg av det eller ønsker å gi en 
engangsgave kan du bruke bankkonto 3361.14.55459  
På denne siden er det og et brev som ble sendt ut til alle husstander på Sævland. Dette kan du 
printe ut og levere til undertegnede eller noen andre som du har tillit til i bedehuset. 

Det er foreløpig ikke bestemt hva eiendommen skal brukes til, men bedehusstyret har fått fullmakt 
av årsmøtet til å oppnevne en gruppe som skal jobbe med dette. Flere alternativer vil bli lagt frem. 

  

Odd-Erik Eriksson 

 
30.12.2008 Juletrefest 
Juletrefest 
Husker du som nå er voksen hvilke forventninger du hadde da du skulle på søndagsskolens 
juletrefest? Spenningen lå i luften. Mamma hadde kledd deg opp og hadde dessuten gitt klar 
beskjed om å ikke skitne deg ut. Husker du det? Du visste hva som ville ligge i gotte-posene, men 
det var like spennende hver gang likevel. Kanskje var det noe annet oppi enn det vanlige. 

3.juledag var det igjen tid for søndagskolens juletrefest på Ljosheim. Det var fullt opp både i 
Storesalen og Lillesalen. Noen satt også på galleriet. Og da de yngste i barnekoret med lys i 
hånden marsjerte inn i en neste mørk sal var det igjen juletrefest. Og for en juletrefest det ble! 

Denne juletrefesten vil det bli snakket om i mange år. Et skikkelig juleopptrinn med skuespillere i 
fleng og attpåtil en ordentlig sau i en av rollene. Julens evangelium ble forklart på en fin og enkel 
måte. 

Hvilken suksess det ble. Øynene på barna lyste. Alle følgte med. Ja, dette var topp. 

Tusen takk til dere alle som bidro, både store og små. 
Her er det mange fine bilder fra festen. 
  

 
22.12.2008 Vi synger julen inn 
Vi synger julen inn 
Nok en gang ble julen sunget inn på Ljosheim. Dette er en tradisjon som har blitt gjennomført år 
etter år. Denne gangen var også huset fylt til trengsel. Både i Storesalen og i Lillesalen var det satt 
inn ekstra stoler. På galleriet var det også fylt opp med folk. 

  



På en slik tradisjonssamling som dette er selvsagt også programmet tradisjonelt. Barnekoret er 
med og synger julesanger som er kjente for de fleste små og store. Ungdomsmusikken fortsatte 
med nydelig sang. Og musikklaget likeså. Avslutningsangen som også forsamlingen fikk være med 
på: ”Velkommen du signede julehøytid” var vel det som skulle til for å skape den rette 
julestemning for mange i salen. Solosang av enkeltpersoner fra ulike kor vi også høre, samt flott 
pianospill av Andrea. Et savn denne gangen var at musikkorpset måtte melde avbud pga. sykdom. 

3 flotte søndagsskolebarn leste juleevangeliet til oss og da Lars Reinlund delte noen juletanker for 
oss skapte nok julebudskapet ettertanke både hos store og små. Alt i alt et kjempeflott 
arrangement som ble knyttet god sammen av Elise Muff som ledet dette arrangementet. 
Se bilder fra "vi synger julen inn". 

 
08.12.2008 Søndagsskule frukost 
Søndagsskule frokost 
Nok ein søndagskule frokost med fullt hus. 

Me var en heil gjeng som hadde meldt oss på, me møtte opp klokkå 10 på søndags morgen. 
Nogen hadde vore her lenge før me hadde tenkt å stå opp! dei hadde stellt te ein fine frokost for 
både liten og stor.  

Me starta med å syngja å tenna lys i adventsstaken, ittepå så kosa adle seg med den finaste 
frokosten du kan tenkja deg. 

Tordi hadde ansvaret for andakten, hu kledde seg ut som Maria og fortalde om koss det gjekk te 
når Jesus blei født. ellers så song me monje fine sangar ilag. 

Koseligt med søndagsskule frokost, takk te dokke som har gjort dette mulig ennå eingong! 
Her e nogen bilder frå frukosten! 

 
06.12.2008 Julebord "Unge Voksne" 
Julebord "Unge Voksne" 
Tradisjon tro så blei det og dette året arrangert julebord. 

Me var dette året og en flott gjeng med nogen "unge" og nogen fleire "vaksne". Pynta te fest var 
både Ljosheim og "folket" som kom på julabord. 

Te å preika for oss hadde me fått med oss ei Åkra jenta som hette Anne Laila, kjempe flott å høyra 
att om "krisen" på ein eller aen måte når oss, så kan me leggja våre bekymringar på Herren! 
1 Pet 5,7    Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere... 

Etter møtet så stod koldtbord på menyen og maten var herlig! 
Ellers så hadde me noen utfordringer te noen utvalgde, med "bind" for augene sko dei kjenna på 
dyr frå "dyreparken", og fortelja ka dyr d va. Det blei fort avslørt kim så va pysete....Med 
bordleker, flott dessert og kakebord avslutta me ein trivlege kveld.... 
Sjå bildene frå festen her! 

 
01.12.2008 Grautfestane e nå offisielt åpna 
Grautfestane e nå offisielt åpna 
Kjempe start på grautfest sesongen på Ljosheim! 

Dette var ein flott kveld for liten og stor. Jentelaget og guttelaget høyrde på andakt isammen, 
Anita Størkersen snakkte om de 10 brudepikene og forklarte oss at det er vigtig å ha olje på 
lampen dvs Jesus i hjertet. 



Etter andakt og sang gjekk "småguttene" (1-3 klasse) ned i kjedlaren for å eta graut, Når grauten 
va opp-eten ble fleire presangar delte ut te dei som fant "nøte". 

Oppe hadde jentelaget og guttelaget felles juleverksted, dei laga fine pyntegjenstandar te jul (ska 
ikkje røpa ka dei lagde). Øve 50 ungar + noen vaksne fekk altså i seg 23 liter med herlige graut så 
ann John Arne hadde laga. 
Om du trykke på denne linken så får du sjå nogen bilder frå festen! 
  

 
10.11.2008 Gutte og Jente lag 
Gutte og Jente laget  
 Annen hver mandag har vi gutte og jentelag for 4-7 klasse. Vi har en andakt og etterpå så koser 
vi oss med forskjellige aktiviteter. Alle som er i denne alderen er hjertelig velkommen til å være 
med på samlingene. 
Sist vi hadde gutte og jente lag så tok vi noen bilder, ser det kjekt ut? 
  

 
10.11.2008 BASAR NLM 
BASAR NLM 
Nå har vi igjen hatt Bedehus basar. Som du vil sjå på bildene så var det fullt hus, god gammaldags 
"basar stemning" med mange flotte gevinstar. 

Anne Kristin Rosberg hadde andakt for oss å Sævlandsjentene song. 

Overskuddet av basaren går til misjonerane "våre" Karianne og Magne som er i Indonesia. 
Me har tatt nogen bilder frå basaren, kanskje er det nokon du kjenner? 
  

 
02.11.2008 Sang og musikkmøte 
Sang og musikkmøte 
Flott "sang og musikkmøte" med fullt hus i kveld. Musikklaget, Godt nytt og Sævelandsgutane var 
med og sang. Vi fikk også fin bakgunnshistorie av sangene til Trygve Bjerkreim, dette ble fortald av 
Hans Kristoffer Goa, vi fikk også høre diktlesning av Solveig Goa. 
Bilder fra møte og sangkorene. 



 



 
08.10.2008 Tittel 
Nye hjemmesider 
Vi har som dere ser fått oss "nye" hjemmesider, vi håper at disse sidene fremover vil være 
levende, slik at folk fra fjern og nær kan se at det fremdeles er liv i forsamlingen på Ljosheim. I 
denne forbindelse så har bedehus formann Odd Erik Eriksson skrevet en artikkel om det felleskapet 
vi har og må ta vare på i tiden som kommer. 

Et fellesskap 
I Ap.gj.2, 42 kan vi lese om de fire b-ene: bibel, bønn, broderfellesskap og 
brødsbrytelse.Dette var fundamentet for de første kristne. Det var disse 4 tingene de så 
betydningen av og som de derfor holdt fast på. De gjorde noe som vi også må gjøre; de prioriterte! 

 
Å prioritere betyr ikke bare å velge noe. Det betyr også å velge noe annet bort! Hva disse valgte 
bort vet vi lite om, men mest sannsynlig var det hverdagslige ting som også du og jeg fyller vår tid 
med. Ting som er nødvendige, men som ikke må fylle all tid og oppmerksomhet. Hva valgte de så i 
stedet? Jo, å komme sammen i et fellesskap der de delte Guds ord, der de bad sammen og der de 
brøt brødet og drakk vinen til minne om han som hadde sonet deres synder. 

 
Da bedehuset vårt og andre bedehus ble bygget var det dette som var formålet. De kristne ønsket 
et hus der de hadde fellesskap, der de bad sammen og hørte og delte Guds ord med hverandre. 
Senere fikk en også mulighet til å ha brødsbrytelse på husene våre. 

 
Hvordan fungerer bedehuset vårt i dag? Er Ljosheim et hus der en ønsker å ha fellesskap omkring 
Guds ord eller er det blitt ”en butikk” der jeg går ”for å handle litt” når jeg føler for det?  Jeg 
stikker innom når det passer meg. Hvis vi skal lykkes med å få nye mennesker; innflyttere, 
fremmede, nye kristne eller andre til å føle seg vel på Ljosheim må vi sammen skape et varmt 
fellesskap. Et fellesskap der alle kan føle seg vel. 

 
Og nå kommer poenget: Dette handler om hva jeg kan gjøre for å få dette til. Ikke de andre, men 
jeg. Noen av oss kan holde en andakt, andre kan bidra med sang. Slike ting er likevel bare for de 
få. Det alle derimot kan gjøre er å være med å skape et fellesskap. Og det gjør du ved å snakke 
med andre på huset. Invitere noen hjem på kaffe og boller. Gi litt omsorg og oppmerksomhet. 
Invitere til en spasertur. La andre mennesker bli sett. Også de som du vanligvis ikke har mest 
omgang med. Klarer vi sammen å skape dette fellesskapet vil vi også klare å skape tillit, 
fortrolighet og omsorg. Da blir det også mye lettere å be sammen, lese Guds ord sammen og ha 
brødsbrytelse sammen.  

 
Dette handler med andre ord om å prioritere: Prioriterer jeg handleturer, hytte, turer, bøker, 
trening, etc. eller prioriterer jeg å gjøre noe for å skape et fellesskap? Et vennskap blir ikke et 
vennskap uten at vi investerer tid i dette. Slik er det også med fellesskapet. Vi må bruke tid på 
dette. Prioritere. 
 
De første kristne så betydningen av et kristent felleskap. De prioriterte deretter. Resultatet var at 
menigheten vokste. Hva årsaken til at vår forsamling ikke vokser, men derimot minker? 
Kan det være at vi ikke prioriterer fellesskapet? Prioriterer jeg det dagligdagse i stedet 
for det som har evighetsperspektiv? 
 


