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Uke Dato og
tid

Sted og startpunkt

Transport

Kommentar

27

7.7

Sykkel, bil

28

11.7

29

22.7

30
31

25.7
7.8

Ramnstoknuten, fra Dirdal
småbåthavn
Sandvedparken, fra Ganddal
til Egon Sandnes
Jordbær og is samt en visning
fra et møte på årets Oase,
Madland eller Brekko
Kenya foredrag av Atle
Bednarz.

32

12.8 kl
1900

Kveldssol på Hellestø.

Sykkel, bil

33

20.8, ca
kl 1300

Sykkel, bil

34

28.8, kl
1030

Trodlakyrkja, oppmøte i
Byrkjedalstunet (turen starter
i Nedre Maudal)
Ritlandkrateret, Kleivaland

Gjennomført, se beskrivelse
lenger nede
Me har gått - og samtalen gjekk.
Les om turen lenger nede.
Jordbær og is er spist på hytta til
Odd, se beskrivelse lenger nede.
Ikke gjennomført
Atle fortalte om en spennende del
av ditt liv med opphold i Kenya
over flere år, se beskrivelse lenger
nede.
Ekstra fin sommarkveld på
stranda og stemningsfull
solnedgang, har lagt ved bilete.
Påmelding, 2 dager før, ta med
turstøvler, se ut.no

Bil

Påmelding, 2 dager før, Fridtjof
Riis som fant krateret er turguide

Kari Berge (mobil 99265088) arrangerer turen 11.7 og 12.8. Odd Tjelta (odd.tjelta@ptil.no,
97123542) arrangerer resten. Ta kontakt på epost/SMS dersom du ønsker beskjed om turene noen
dager på forhånd!
Dato/tid: Er tidspunktet for når turen starter, for eksempel ca kl 1500 fra Dirdal småbåthavn. Noen
tidspunkter er omtrentlig siden noen ønsker å sykle til startstedet for turen.
Påmelding (senest to dager før turen): Odd Tjelta, 97123542, odd.tjelta@ptil.no, fordel med
påmelding til de andre turene også selv om det ikke er påkrevd. Turen kan bli avlyst pga vær eller kan
bli flyttet på uten at nettstedet er helt oppdatert. Dato tidspunkt er kun tentativt, ved finvær kan for
eksempel tre turer bli arrangert på tre etterfølgende dager.
Transport: Dersom du/dere trenger transport oppgis «start – stopp», dersom du har ledig plass i
bilen oppgis dette. Deler kostnad på bil (4 kr/km), bompenger og parkering. De som ønsker å sykle
avtaler dette spesielt for å kunne sykle i lag.
Horve (hytten til Odd): Ryfylkeveien 744
Menighetshus, Lundegeilen 18

Kveldssol på Hellestø
Det var ein varm og fin sommarkveld. Me hadde ikkje grill, men kokte egg til salaten var eit godt
alternativ. Ingen forstod kvifor ikkje fleire enn oss to, hadde lyst til å nyta denne svale kvelden og
solnedgangen. Og så hadde me mykje godt å snakka om.

Då vinden vart kaldare og sola ikkje varma så mykje lenger, måtte tjukkare klede fram.

Atle Bednarz sitt engasjement i Kenya
Kenya: ca 10 ganger mer innbyggere enn i Norge, 50 % større areal
Den første turen i august ble igjen på hytta til
Odd der Atle fikk bruke mer litt mer enn en
time i en dialogsamtale med fire av oss i
menigheten. Bordet var pyntet med hagens
blomster og bibelen til Atle var med oss. Atle
fortalte om en spennende del av livet sitt der
Giljastølen leirsted ble solgt og finansierte et
omfattende misjonsarbeid i Kenya. Det var
lokalisert med utgangspunkt med base i
Bungoma mot grensen til Uganda. I årene fra
2006 til Atle reiste hjem i 2012 ble det startet
opp over 100 nye menigheter der det ikke
hadde vært noe kristent arbeid tidligere. Det
ble også drevet med sosialt arbeid og en
bibelskole ble bygd. Spennende å høre hvordan en ny menighet kunne bli dannet. Alte og hans
medarbeidere kunne reise til et sted for evangelisering og det kunne dukke opp til 1000 mennesker
som ville bli med på møtene. Det var to hovedpillarer i disse; forkynnelsen og helbredelse. Vi
opplever vel lite helbredelse i våre møter og gudstjenester, men i Kenya var dette en del av
evangeliseringen. I tillegg til Kenya foredraget gikk praten godt både om aktiviteter i menigheten,
kristenlivet i Norge og noen av oss ble kjent med personlighetstypene i Enneagrammet. Atle vil starte
opp TimeOut igjen på Salem fra mandag 15. august. Servering av is og bær smakte helt perfekt.
Helbredelse var sentralt i Atle sitt arbeid i Kenya og etter samlingen fikk vi rapportert en liten
helbredelse («å bli kurert ved overnaturlig tilheling»).
Status som kan rapporteres til Vidar:
Deltakelse: 5
Helbredelser: 1

Jordbær og is på Horve
Den tredje turen med jordbær og is ble gjennomført etter opprinnelig plan og to dager før var det 3
påmeldte. Det ble strålende vær denne dagen slik at vi valgte å utvide programmet litt med grilling kl
seks. Med påmelding av det da enkelt å få gitt beskjed. Turen den 2. august er det ny påmelding så vi
håper på beskjed i god tid.
Grillen var tent og varme og røyk viste vei til hytten.
Transporten til Horve gikk uten svette og kalorier med
bil og motorsykkel.
Økologiske jordbær, solbær og moreller ble servert
sammen med isen og noen mente at jordbærne var
noen av de beste som var smakt. Tidspunktet for
samlingen passet bra med bærsesongen på Horve.
Talen til Thomas Neteland på Oase denne sommeren
fant vi på Facebook og fikk vist
Praten denne kvelden gikk blant annet om «Tro og liv»,
våre dialektord og historiske utviklinger nær og fjernt.
Det er en kjekk helkveld der den ikke ble avsluttet før
det begynte å mørkne.
Turene er lagt ut fleksibelt med hensyn på varighet og
man skal kunne være med på deler eller hele
turen/arrangementet. Arrangementet om Eritrea den
2.august kan bli et annet land i Afrika. Det blir foredrag
med spørsmål/kommentarer fra salen med ca en times varighet.

Sandvedparken til Egon, Sandnes
Me var to ved inngangen til Sandvedparken på Ganddal. I sval vind og med behageleg
ettermiddagssol starta me å gå. Odd hadde vorte litt forsinka, men tok oss raskt igjen. Samtalen gjekk
– og me hadde gått i passeleg tempo, utan å merka så mykje til at me nærma oss sentrum. Ein pause
la me inn for å sjå på endene.
Utafor Egon som var målet for turen, møtte me to til. Det vart stor glede, både av å vera ute saman
og å eta god mat, - midt i ferien!
«Godt tiltak – Kari!» var kommentaren eg fekk frå fleire. Neste gong er det Odd som inviterer på
korttur – følg med i tabellen på første side.

Ramnstoknuten, fra Dirdal småbåthavn
Odd gjennomførte ca en to timers sykkeltur til Dirdal, deretter turen til Ramnstoknuten med god
utsikt. Se mer beskrivelse av turen på ut.no. Turen ble gjennomført på joggesko, men dersom
regn/fuktig vår og høst bør man benytte fjellsko. Det er god merking og i de bratte partiene er det
trapper og hengt opp tau. Fantastiske utsikt på toppen. Turen til Ramnstoknuten ble avsluttet med
en 2 timers sykkeltur til Horve. Bilder utover Høgsfjorden og innover Frajorden.

