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I dette nummer kan 
du blant annet lese 
om vår nye pastor 
og daglig leder Tor 
Michal Kinn, om-
sorgsarbeidet vårt 
og hvordan vi bør 
møte mennesker 
fra andre kulturer!



HVORDAN ER MIN JESUS-HISTORIE?
Dette spørsmålet har jeg den siste tida spurt meg selv.
Alle har sin historie med Jesus. Noen korte og noen lange. 
Alle er forskjellige.
Til og med i Bibelen forteller de fire evangelistene Je-
sus-historien sin forskjellig.

Grunnen til jeg tenker på dette for tida er en bok jeg leser. 
Knut Tveitereid har skrevet to bøker tidligere som heter 
«En helt overkommelig Bibel» og «En helt overkommelig 
disippel». Nå har boka «Jesus - overkommelig og ubegri-
pelig» kommet. 
Tveitereid deler Jesus-historia inn i tre deler. 
Den første delen handler om 3 år i Galilea. Tida fra Jesus 
starter sitt virke ved sin dåp og frem til han rir inn i Jeru-
salem på Palmesøndag. I disse årene møter Jesus men-
nesker. Han forkynte gode nyheter, helbredet syke, talte 
folk til rette, så, møtte og bekreftet mennesker. Han var et 
forbilde og et eksempel til etterfølgelse.
Den andre delen handler om 8 dager i Jerusalem. Disse 
dagene som skulle forandre verden for alltid. Selve høy-
depunktet og det aller viktigste i Jesus-historien skjer her. 
Jesus fullførte det oppdraget han var sendt for å gjøre. For 
alle mennesker!
Ordene som beskriver denne delen er frelse og korsets 
mysterium.
Den siste delen beskrives i boka som «alle dager overalt».

Når Jesus har dratt opp til himmelen etter sin død og opp-
standelse. Han steg ut av tid og rom, «steg høyt opp over 
alle himler for å fylle alt» (Ef 4,10).

Så er spørsmålet hvor du er i din Jesus-historie akkurat nå?
Kanskje er det lett å tro? Kanskje oppleves Jesus fjern? At 
hverdagen forsvinner avsted og Jesus ikke er en stor del av 
den? Eller er Jesus er viktig del av livet ditt nå?
På en måte er Jesus overkommelig. Det viktigste om ham 
kan deles på 5 minutter.
På en annen måte er fortellinga om Jesus ubegripelig. Det 
å forstå hvem Jesus virkelig er og hva han gjorde for min 
skyld tar tid å forstå eller fatte.
Guds ord forteller oss om Jesus. Den gir oss historia fra 3 år 
i Galilea og de siste dagene i Jerusalem om Jesus. Gjennom 
Bibelen kan vi lære Jesus å kjenne.
Det er dette budskapet vi ønsker å gi videre i vår menig-
het. Fortelle om Jesus til barna, hjelpe ungdommene våre 
til å velge Jesus og følge ham og forkynne Jesus inn i hver-
dagen til alle voksne og eldre.
Min bønn er at Bibelens Jesus og evangeliet skal være en 
viktig del av mitt liv! Og at jeg kan gripe mer og mer av 
hvem Jesus er for meg.
Kanskje det kan bli din bønn også?

GEIR OVE BAKKEN

Pastoren
har ordet



VIKTIG ARBEID I ELDSTERÅDET (ER) VINTEREN 2018

• Ny pastor og ny arbeidsfordeling i 
teamet som jobber hos oss.

• Gruppefellesskapene og den vide-
re utvikling. 

• Alpha, nytt kurs vinteren/januar 
2019. Utfordre menighetens medlemmer til å ta med en på 
Alphakurs.

• Kontakten bruktbutikk - knytte arbeidet sterkere til menig-
heten og utfordre til frivillig arbeid.

• Teamhus, (Løyninghuset). Bygge et bofellesskap for 2 til 4 
ungdommer som bor i fellesskap, bygger troen i fellesskap 
og gir seg til barne- og ungdomsarbeidet over en periode.

OVE AASEN - LEDER AV ELDSTERÅDET

EN HILSEN FRA DIAKONRÅDET
Diakoni handler om å vise nestekjærlighet 
i praksis. Det er en stor velsignelse å få 
være med å vise omsorg og tilrettelegge 
i menigheten!
I februar ble to nye diakoner, Torstein 
Jortveit og Monika Jortveit, innsatt.  Det-
te gleder vi oss stort over!!!! Selv med to nye diakoner, har vi 
plass til flere. I Diakonrådet er det godt å være, da det består 
av en fantastisk fin og dedikert gjeng! 
I 2017 har vi bl.a prøvd å finne løsning på å forbedre klangen i 
kirkeklokken og få opp varmen i kirkesalen. Det er vanskelig 
å finne gode løsninger, og det er også et kostnadsaspekt. 
Ellers har vi sjekket teleslyngen, og denne skal nå fungere.   
Menigheten har kjøpt naboeiendommen, og vi overtok den i 
desember. Vi har allerede hatt en dugnad der vi startet med 
riving. Fremover vil vi også trenge hjelp til maling, gulv-
legging og andre små og store oppgaver. Vi håper mange 
har lyst til å være med på en hyggelig dugnad☺ Ta gjerne 
kontakt med Terje Kirkebø eller Kjetil Urdal i Diakonrådet for 
å melde deg til tjeneste.
Vi har forventninger til tiden fremover! Det er stort at vi i 
Guds menighet står sammen i oppdraget om å vise Jesu 
kjærlighet til dem vi møter på vår vei!

Med vennlig hilsen 
BENTHE M. LØYNING FOR DIAKONRÅDET 

fra Menigheten



Tor Michal Kinn ble på menighetsmøte før jul kalt til pastor/
daglig leder for Vennesla Frikirke. Både før og etter dette 
menighetsmøtet er han blitt presentert i menigheten. Ikke 
alle har hatt anledning til å være tilstede på disse samlin-
gene, derfor har vi bedt ham fortelle litt om seg selv:

Jeg er vokst opp i en familie på seks i Sveio, og fikk troen 
inn med morsmelka. Jeg er utdannet førskolelærer, med 
kristendom grunnfag og et år på bibelskole. Jeg har over 
20 års arbeidserfaring fra skoledrift og e-læring.
Jeg er gift med Janne, vi har fire barn. Vi ble med i Frikir-
ken da vi flyttet hit i 1997 og har primært vært engasjert 
i søndagsskolearbeidet, og det siste året også KIA og Bi-
belklassen.

Hvorfor søkte du om å bli pastor i menigheten vår?
Drømmen har vokst frem i meg over flere år, og nå kjente 
jeg at tiden var moden til å gjøre noe med det.

Hvilke visjoner har du for menigheten, og hva tenker du 
blir dine oppgaver i den sammenheng?
At vi alle skal ta inn over oss det faktum at Gud er for oss, 
og ikke mot oss! Når vi har tatt det inn, skal vi ta det ut, 
så Guds vilje «kan skje i Vennesla, slik som i himmelen».
Min oppgave blir å undervise og proklamere sannhetene 
vi finner i Guds Ord, så hver enkelt av oss kan leve ut Guds 
kjærlighet i hverdagen!

Du er også kalt til å være daglig leder. Hva konkret inne-
bærer det?
En forsamling av vår størrelse krever organisasjon og le-
delse. Jeg er ansvarlig for at vi i staben jobber effektivt og 
målrettet sammen etter de føringer menighetens ledelse 
legger.

Tor Michal begynner i stillingen 1. april og blir innsatt i tje-
nesten 22. april.

ODD ARILD NORDLI 

Vår nye pastor og 
daglige leder;



Det er spennende å være menighet! Menigheten er ikke 
kirkebygget, men alle
menneskene.
Så er det bra å ta temperaturen på menigheten innimel-
lom, akkurat som en
EU-kontroll på bilen. Få svar på hva som fungerer og hva 
som kan/må forbedres og utvikles.

Vi har gjennom mange år brukt Naturlig Menighetsutvik-
ling (NaMu) som et verktøy i dette arbeidet. Med jevne 
mellomrom har 30 ulike personer i vår menighet svart på 
en del spørsmål som har gitt oss en pekepinne på hvordan 
menigheten vår er. Hva er vi gode på og hva er vi ikke så 
gode på som
menighet.
Det er 8 kvaliteter som vi måles etter. Disse kvalitetene kan 
du se i bildet her. 

Her kan du også se hvordan vi scorte på de ulike kvalite-
tene. Det er viktig å nevne at tallene her ikke er i prosent, 
men er en index.

Når vi ser på resultatet fra denne undersøkelsen så er det 
et bra resultat. Vi har mye som er bra i menigheten. Inspi-
rerende gudstjenester var det vi scora høyest på i forrige 
undersøkelse og den er fortsatt høy i denne undersøkel-
sen. 
Men den vi scorer høyest på av kvalitetene er behovsori-
entert evangelisering. Det er veldig gledelig at vi som 
menighet har et flott utadretta arbeid. Vi beveger oss i en 
god og riktig retning
som menighet når vi tar imot nye og ønsker å nå flere 
med evangeliet. Av tiltak som er utadretta er Kia-kafeen, 
Frimat, Alpha og Torsdagskafeen viktige arenaer der nye 
mennesker kommer eller at vi hjelper mennesker.

Den kvaliteten som vi scorer lavest på er engasjert trosliv. 
Denne har vært lavest i de siste undersøkelsene. Det hand-
ler om vårt personlige liv med Gud. Om Bibel og bønn.Om 

vår
gudsbevissthet i hverdagen vår. Og her ut-
fordres vi i en travel hverdag.
På et menighetsmøte i høst hadde vi oppe 
denne NaMu-undersøkelsen som en sak og 
prata rundt bordene. Hvor trykker skoen? 
Hva drømmer vi om? Hvilke tiltak kan vi 
gjøre?

Grupper var det alle bordene snakka om 
som noe som er viktig. Et mindre fellesskap 
der tro og liv kan deles. Der Bibel og bønn 
kan deles. Der livet med Gud i hverdagen 
deles og vi kan oppmuntre hverandre, heie 

på hverandre og be for hverandre. Og det er dette som blir 
en viktig vei videre for vår menighet. At gruppelivet skal 
vokse!

GEIR OVE BAKKEN  - PASTOR

Namu
Naturlig Menighetsutvikling



Når man er ny i bygda, er det viktig å finne fellesskap. 
Når man kommer til tro, er det viktig å finne fellesskap 
som gir vekst og trygghet i tro og liv. Når man er på flukt, 
er det viktig å finne noen trygge mennesker å dele sine 
utfordringer, sorger, lengsler og gleder med.
Derfor utfordres vårt fellesskap nå.
I en etablert menighet som Vennesla Frikirke, er mye av 
styrken at mange har venner som de er trygge sammen 
med. Venner som livene leves sammen med hjemme, i 
menigheten og på turer fjernt og nært. Dette er samtidig 
en utfordring fordi slike fellesskap er etablerte og ikke så 

lette å komme inn i. 
Derfor ønsker Vennesla Frikirke å styrke og utvikle 
fellesskapet i smågrupper.                                
Vi velger å kalle disse gruppene for vekstgrupper. 
Vekstgruppe fordi gruppen skal kunne vokse i 
antall ved å dele seg. 
Vekstgruppe fordi den enkelte og gruppa skal 
kunne vokse i tro. 
Vekstgruppe fordi den enkelte skal finne venner 
og ha noen å vokse i felleskap med.
Det er allerede mange grupper i menigheten 
vår. Forskjellige grupper med ulike verdier og 
kvaliteter. 

Noen er veletablerte bibelgrupper hvor ordet studeres og 
diskuteres, og hvor medlemmene er trofaste over mange 
år. 
Andre grupper, såkalte cellegrupper, har fokus på at ordet 
må få livsforvandlende virkning og kraft i den enkeltes liv, 
og at gruppa deles ved behov når flere banker på døra.  
Det kommer mange nye folk til bygda og til Frikirka. 
Vi møter dem på gudstjenester, på søndagsskolen, på 
barnekoret, på Alpha, på torsdagskafé, på KIA-kaféen 
og på FRIK.                
Mange ønsker å bli en del av fellesskapet vårt. 
Noen lurer på om JESUS er SANNHETEN. 

Om det å finne etfellesskap



Noen kommer til tro og vil være JESUS etterfølgere. 
Noen kommer fordi de tror på JESUS og vil finne et felles-
skap, en tjeneste og for å leve og vokse i troen. 
Noen behøver venner. 
Mange opplever å bli sett og møtt. Men det kan være ut-
fordrende å komme inn i fellesskapet og bli venner med 
folk i Frikirka. 
Vi arbeider for at det skal bli lett å bli med i ei gruppe hvor 
en kan finne venner og hvor det er naturlig å snakke om 
livet, om troa, og hvor det er naturlig å be for hverandre.

Veien videre – to samlinger
Første samling blir onsdag 14. mars kl. 19.30. Da vil vi snak-
ke om gruppene og de utfordringene vi har i menigheten 
med å tilby grupper til alle som ønsker. 
Andre samling blir onsdag 11. april kl. 19.30. Da vil vi jobbe 
med felles verdier for gruppene. 
Våre pastorer vil bruke mer tid på gruppene fremover. I 
tillegg vil Ellen Myrvold også ha et særlig ansvar for grup-
pelivet i menigheten.

Vil du være med på dette viktige arbeidet? 
Kom på samlingene og se om dette er noe for deg.

OVE AASEN
FORMANN ELDSTERÅDET 

OMSORGS-
ARBEIDET

Gud er god – alltid. Uansett. Det er Hans identitet. Gud vil 
meg vel. Klarer vi å tro på det i alle livets situasjoner?
Jeg inviterer deg til en kveld med omsorgsarbeid i fokus. 
Tema for kvelden vil være «godhet». Bli med om du er 
nysgjerrig på hva som skjer i menigheten, og hvordan vi 
sammen kan bli enda bedre på å dekke ulike behov.
Onsdag 7. mars kl 19:00 på kirketorget. Hjertelig velkom-
men!

Ta gjerne kontakt med meg hvis du trenger noe, eller du 
vet om noen andre som gjør det. Jeg er her for deg!
VARM HILSEN FRA OMSORGSARBEIDEREN 
ELISA HEISELDAL

fellesskap



Jeg har alltid hatt min tro; en tro på Gud Fader, en tro 
på Jesus Kristus, og en tro på Den hellige Ånd. Dette er 
en fantastisk gave!
Men min tro er ikke privat. I dagens samfunn er vi opp-
tatt av å ikke støte hverandre. Troen er blitt noe vi ikke 
nødvendigvis deler offentlig. Bibelen sier det motsatte; 
at vi skal bekjenne troen vår slik at den er hørbar og 
synlig. Jeg ønsker at troen min skal være synlig, at jeg 
blir tøffere til å bekjenne den med min munn og gjen-
nom det livet jeg lever.  
Troen skapes og vokser i møte med Guds ord. I Ordspr. 
4.20-27 står det at vi skal lytte til Guds ord og være var-
somme med hva vi fyller oss med. Deretter vil troen 

vises i handling – i lydighet til Gud. Handlingene våre 
vil avsløre hva hjertet vårt er fylt av.  
Jeg går på «40 dager» som er et kurs for utrustning til 
liv og tjeneste. Kurset holdes i Kristiansand Frikirke og 
strekker seg over 40 fredager 
i løpet av et år. 
Jeg erfarer at Gud prater til 
meg, jeg må bare sette av tid 
og lytte. Jeg anbefaler kurset 
på det sterkeste!   

HILSEN BENTHE M. LØYNING 

Mintro



Det er gulldag i OL. Vi har tatt 3 
medaljer av edleste sort i løpet 
av noen timer.
En var debutant, en annen 
deltok for fjerde gang.  Selv 
har jeg vært med siden de 
magiske dagene i Squaw Val-
ley i 1960!
Husker du «Kupperns” legenda-
riske 15.46.6 på 10 000 meter skøyter? 
I dag gikk Canadiske Ted Jan Bloomen 
samme distanse på 12.39.7.
De olympiske idealene er raskere, høyere, sterkere, men 
hvor går egentlig grensene? Man kan jo ikke gå en 10 000 
meter på null heller.

Idrett har alltid vært viktig i mitt liv. Som liten gutt hos mor-
mor på Graslijordet lekte vi skøyteløp rundt stuebordet.  Jeg 
gikk runde på runde med glatte raggesokker, og avsluttet på 
en krakk med stor pokal, mens mormor sang «Ja, vi elsker» 
av full hals.

Senere ble det langrenn mens vi enda brukte treski og Ha-
rald Grønningen var forbildet.
Da hadde jeg også begynt i Frikirken, og det å gå langrenn 
på søndager var ikke så greit, men jeg gjorde det likevel, og 
angrer vel ikke på det.

”Legemlig øvelse er nyttig til lite”, sier Paulus.  Jeg er ikke 
enig.  Her må jeg skynde meg å si at det er mye jeg er enig 
med Paulus i, men ikke akkurat denne uttalelsen.  Jeg skjøn-
ner jo hva han mener, men tror Paulus generelt hadde et ne-

gativt syn på kroppen og det legemlige.
Fysisk aktivitet er nyttig for mange 

forhold, helse, fellesskap, glede, det 
å nå mål, og ikke minst underhold-
ning.
Seierskransen gis til vinneren, så 

derfor må vi delta med alt vi har for 
å vinne den.  Men vi skal tape og vin-

ne med samme sinn, det er et flott ideal.

I Frikirken lærte jeg også om et løp og en seier-
skrans som omfatter hele livsløpet mitt.  En krans som gis 
meg på grunnlag av en annens store innsats.  For den laur-
bærkransen som skal legges om min hals når mitt livs løp en 
dag er over, den har en annen kjempet for.

Det betyr ikke at jeg ikke skal legge innsats inn i mitt løp.  Jeg 
vil kjempe med alt jeg har for å nå målet, ja trenge meg på 
for å komme over streken.
Det er som i et sykkelløp.  Hold deg i feltet, tett på de foran, 
da blir du dratt med til mål.
Forsøker du på sololøp der bak, er du sjanseløs i livets mot-
vind.

Så er det slik at for de fleste av oss er livet et distanserenn.  
Det nytter ikke med ”Klæbo-rykket”, det gjelder å stå dis-
tansen.

LYKKE TIL PÅ REISEN.
JOHN TERJE RUENES

I går, i dag , i morgen 



Minsang
For en som har hatt organisttjeneste i Frikirken gjennom 
mange år er det ikke enkelt å peke ut èn salme. Jeg må hel-
ler si at flere, og især påskens salmer, har betydd mye for 
meg. Og da kan jeg ikke komme utenom «Å salige stund 
uten like». Teksten til denne er laget av Johan Halmrast 
(1866-1921). 
Halmrast var født på Lillehammer, og kom allerede som 
12-åring til Kristiania der han måtte klare seg selv. Han, en 
av fem søsken, hadde svak helse, kortvokst med pukkelrygg 
og hender som var deformert. Han døde 46 år gammel, men 
etterlot seg 30 romaner pluss en rekke dikt og fortellinger. 
Etter begravelsen ble det funnet to sekker med håndskrevne 
manuskripter etter han, og de ble brent. Som en skjønner 
- han var en ensom person og hadde bare få gode venner.
Det er denne personen som skrev ovennevnte påskedags 
salme i 1890 - som 24 åring! Teksten er knyttet til Bibelens 
beretning om Maria Magdalena. Hun som hadde vært veldig 
syk og som hadde vært besatt av syv onde ånder. Jesus hel-
bredet henne, og etter det var hun ofte i følge med Mesteren 
og hans disipler. Halmrast fremhever Maria. Han viser oss at 
Jesus tar seg av den minste og kaller salmen «Maria Mag-
dalenas jubel».
En god salme må ha et godt melodigrunnlag om den skal 
fungere. Melodien skal underbygge teksten. Tekstrytmen 
må ivaretas og melodiens intervaller (tonetrinn) må stå til 
innholdet. Det er interessant å merke seg her hvordan kom-
ponisten former melodien, hvordan han bruker intervaller 
til å understreke det som skjer i teksten. Du oppdager det 
i starten av hvert vers med det stigende intervallet for å 
rope ut «Å salige stund» eller «Jeg levende så ham», mens 
setningen «Han er ikke lenger i graven» har en fallende me-
lodilinje.
Og hvem var komponisten? JO, Kristian Wendelborg - man-

geårig organist i Sagene kirke i Kristiania. Hans melodi forelå 
samme år som teksten ble til. Da var Wendelborg 27 år. 
HANS MAGNE GRÆSVOLD

Å salige stund uten like,
han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike.

Min sjel, hvorfor sørger da du?
Han er ikke lenger i graven,
hvor bleknet i døden han lå:
Jeg levende så ham i haven,

og aldri så skjønn jeg ham så.

Han lever, og jeg skal få bringe
hans venner det salige ord. –

Tenk, jeg som er ringest blant ringe,
den minste han kjenner på jord.

Tenk, jeg skal hans hilsen frembære.
Å kunne jeg synge det ut!

Mer kunne ei engler begjære,
enn gå med så salig et bud.

Å salige stund uten like,
han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike.

Min sjel, hvorfor sørger da du?
Du søkte din trøst i den døde,
og dvelte ved gravnatten kun.
Så fikk du den levende møte.

Å salige, salige stund!



Min

fra ungdomsarbeidet 2018

Ungdomsarbeidet i FRIK kan vi si har hatt en god start i 2018. 
Vi har allerede arrangert et par møter som har vært opp-
løftende både ifht oppmøte og utførelse. Vår intensjon er at 
ungdommene skal få en bibelsk fundamentert forkynnelse 
som skal være relevant til hverdagen i 2018 og med blikk 
samtidig på troens opphavsmann og fullender. Geir Ove 
Bakken har vært strålende til å nettopp være grundig på 
begge disse områdene, og det gjør at vi føler vi har hatt en 
god, veloverveid og trygg forkynnelse til ungdommene som 
har kommet innom oss så langt.

Veien videre for oss i 2018 ble staket ut allerede i 2017. Da 
bestemte vi oss for å ta kontakt med Norkirken og høre om 
de kunne være interessert i å samarbeide med oss denne 
våren. Det var de veldig positive til, og etter et møte mellom 
ledere fra begge leire fikk vi satt ned tre kommende datoer 
for  tre ungdomsmøter som  skal arrangeres sammen med 
Norkirken dette semesteret. Det gleder vi oss veldig til!

Vi har samtidig denne vinteren/våren bestemt oss for at 

ungdommene selv må ta et større ansvar for selve møtear-
rangement-delen i FRIK-arbeidet. Thomas Fagervik og Geir 
Ove Bakken har lenge styrt skuta, men ser nå at det er riktig 
tidspunkt å forsiktig prøve å gi stafettpinnen videre til dem 
som best kjenner sin egen generasjon. Dette er kanskje den 
delen av arbeidet som er mest spennende å se 
utviklinga på i løpet av 
våren, og som vi ber om 
og håper skal lykkes.

Alt godt!
THOMAS FAGERVIK



Jeg har jobbet som innvandrerkontakt i Vennesla Frikirke 
siden i høst og vært med på KIA-kaféen i kjelleren siden 
starten i 2016, og flere jeg har snakket med i menigheten 
synes det er vanskelig å vite hvordan de kan hilse på, snakke 
med og møte mennesker som har kommet til Vennesla fra 
andre land. 
Her er noen tips basert på mine erfaringer i møte med 
mennesker fra andre kulturer. 
Utgangspunktet er at vi må ha respekt og vise nestekjærlig-
het til dem vi møter. Som Jesus sa: 
«.. jeg var fremmed og dere tok imot meg..» De nyankomne 
holder ofte på med skolegang for å lære norsk eller å utdan-
ne seg for å få en jobb. På kveldstid har mange bare lekser 
på programmet, alle de jeg har snakket med ønsker å bli 
kjent med norske både for å lære språk og for å få venner.
 
MØTES: Du må gå ut av ditt hus og din vanlige omgangs-
krets, for å kunne treffe noen nye. Du trenger ikke å gå langt, 
det kan være noen tvers over gata, i nabohuset, i kassakøen 
på butikken, på bussen, gjennom venner, en kollega eller 
foreldre til en klassekamerat til barna dine. Noen kan tenke 
at det er vanskelig å snakke med noen som ikke kan så mye 
norsk, da kan det anbefales å spørre dem med på en aktivi-
tet eller noe som du allerede er deltaker i, eller har planlagt 
å gjøre. Det kan være en fotballtrening, tur i svømmehallen, 
tur i skogen, babysang, speider, bowling, spillekveld eller en 
samling med vennegjengen.
 
Å HILSE: Når jeg treffer nye landsmenn, pleier jeg å smile, ta 
dem i hånda, si hei og spørre hvordan går det. Det kan være 
vanskelig for dem hvis du starter med et typisk Vennesla-ut-
trykk, men de blir lettet over at de forstår hva du sier når du 

snakker tilnærmet bokmål. De blir veldig takknemlige hvis 
du senker tempoet og tar deg tid til å snakke tydelig og sak-
te. I noen kulturer er det ikke vanlig at menn og damer hilser 
på hverandre, men det er bare 2 ganger at jeg har opplevd at 
de ikke har hilst med å ta meg i hånda. Da har de lagt hånda 
til brystet i stedet, som et tegn på respekt og som en hilsen, 
da har jeg gjort det samme tilbake. De aller fleste har ikke 
noe problem med dette og hilser gladelig på alle.
 
SAMTALEEMNER: Mattradisjoner og favorittmat. Tips og råd i 
forhold til skole og barnehage. Påkledning om vinteren. Vær 
litt forsiktig med å spørre om familie/forhold i hjemlandet 
hvis de ikke begynner å snakke om det selv og du ikke kjen-
ner dem så godt. Dette er ofte sårt og vanskelig å tenke på 
for mange. Språk er en fin samtaleåpner, du kan spørre om 
hva slags språk de kan eller prøve å si et par ord. Mange lyser 
opp når de hører et ord på deres språk, og de blir glade for 
at du prøver, selv om det ikke blir helt riktig. Når vi snakker 
feil på deres språk, blir de ikke så redd for å snakke feil på 
norsk heller.
 
HVIS DU BLIR invitert på besøk er jo det veldig koselig, men 
det kan være lurt å si ifra hvor lenge du kan være på forhånd, 
så de er forberedt på at du ikke kan bli hele kvelden.
 
KIA-kaféen er en veldig fin plass for å ta med seg noen eller 
å møte nye mennesker og det anbefales å ta en tur innom 
en tirsdagskveld! Velkommen fra klokka 18 til 20, til en god 
møteplass mellom venndøler og nye landsmenn.

TONE MARIE CHRISTENSEN

møte mennesker fra andre kulturer?
Hvordan



Da er vi tilbake i Midtøsten etter første norske jul på 4 år. Ja-
nuar ble en flott måned med mange menighetsbesøk i Nor-
ge. Takk til alle som var sammen med oss i Vennesla torsdag 
4. januar. 
Vi kjenner 
på mye 
støtte fra 
Vennesla, 
det er in-
spirerende. 
Vi kommer 
hjem til 
Norge i 
midten av 
mai et-
tersom H. 
k o m m e r 
til å føde i 
Norge.
 
Tilbake i 
Midtøsten er det både spennende tider og ”hverdag”. Spen-
nende fordi vi har fått masse forbønn og er spente på hva 
Gud vil gjøre i byen vår de kommende månedene. Vi ber om 
at vi skal se gjennombrudd i noen av våre relasjoner. Hele 
teamet er inspirerte for tiden, og det er godt å være sammen 
når vi har tro på og forventning til det vi gjør.
 
Hverdag fordi barna er tilbake på skolen og barnehagen, det 
har gått greit, bedre enn vi kanskje fryktet. Vi nærmer oss 
forhåpentligvis slutten på en uke med kraftig influensa som 
har gått på rundgang i hele familien. Team liv, barnehagen 
og arbeid er i full gang og det er godt med litt rutiner igjen.
 

Her i landet har det vært opptøyer de siste tidene ettersom 
prisene på brød og dagligvarer har gått opp. Lønna er lik, 
men alt blir dyrere. Noe av skylden for dette er at landet gir ly 

til mange 
flyktninger 
fra Syria 
og Irak. Vi 
ber om at 
Gud må 
v e l s i g n e 
folket her 
for de har 
tatt imot 
så mange 
som har 
vært i nød. 
 
Å dele tro 
er en ånd-
skamp. Jeg 
tror det all-

tid vil være utfordrende uansett hvor vi er i verden eller livet. 
Hilde opplevde forrige uke som mange ganger før at ånde-
lige samtaler glir ut i diskusjoner, om Jesus som Guds Sønn 
og andre utfordrende og teologiske spørsmål. Av og til er det 
som om jeg kan se sløret som er foran øynene deres, slik at 
de ikke kan se sannheten, uansett hvordan den forklares. Vi 
opplever at det som åpner øynene er Guds ord sammen med 
en personlig erfaring av hvem Jesus er.  Vi ber om at verdens 
frelser må åpenbare seg for flere, slik at de kan se sannheten.
 
TAKK FOR AT DERE ER MED OSS I BØNN! 
SAMMEN OM OPPDRAGET.

fra utsendingene våre
Hilsen



I Vennesla frikirke er det ikke spe-
sielt mange symboler. Men kanskje 
har vi flere enn mange ser ved før-
ste øyekast. 

JESUSFIGUREN
Figuren foran på veggen er nok det 
mest synlige symbolet. 
Her ser vi den oppstandne Jesus i 
forgrunnen og et mindre kors mer 
tilbaketrukket. Kunstverket viser at 
Jesus har vunnet over døden, ved 
at naglemerkene i hendene og 
føttene er så tydelige. 
Bakgrunnen for dette finner vi i 
Lukas 24, 36-40.
Etter korsfestelsen var disiplene 
langt nede og hadde låst seg inne 
i et rom.
Da var plutselig Jesus i rommet 
sammen med dem. Han viste dem naglemerkene i hendene 
og føttene sine og sa: «Hvorfor er dere grepet av angst, og 
hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? Se hendene og føttene 
mine. Det er jeg. Ta på meg og se! En ånd har jo ikke kjøtt og 
bein, som dere ser jeg har. Dermed viste han dem hendene 
og føttene sine». 

GLORIE
Jesusfiguren på veggen har en glorie rundt hodet. En glorie 
er en markering av en persons hellighet og symboliserer et 
guddommelig lys.

KORSET
Korset minner oss om 
Jesu lidelse og død for 
vår skyld, slik vi leser 
om i de fire evangelie-
ne. I vår sammenheng 
er det også vanlig med 
et nakent kors - ikke et 
krusifiks. Et nakent kors 
minner oss om Jesu opp-
standelse og seier over 
døden. Korset er også et 
symbol på møtet mel-
lom det himmelske og 
jordiske. Den loddrette 
linjen symboliserer det 
himmelske og guddom-
melige. Den vannrette 
linjen det menneskelige 
og jordiske.

RINGEN
Inne i korset på veggen er det en 
ring. En ring har ingen begynnelse 
eller slutt, og er bla. et symbol på 
det perfekte og evig kjærlighet. I 
tillegg symboliserer ringen sola 
som står opp og minner oss om 
påskemorgen og oppstandelsen. I 
det keltiske korset er ringen svært 
tydelig.

ODD ARILD NORDLI

i Vennesla Frikirke
Symboler



PARKVELDENE
Husk på parkveldene vi holder på Hjerterom i samarbeid 
med Norkirken. Førstkommende er torsdag 8. mars, og nes-
te gang blir torsdag 19.april. Veldig flott om folk vil benytte 
seg av dette, og besteforeldre må gjerne tilby å sitte barne-
vakt for småbarnsforeldre 😉

PÅSKA I MENIGHETEN :

PALMESØNDAG 
KONSERT med 
Norheimsund 
og Øystese 
Ungdomskor

VISJON 2018  BEGYNNER Å TA FORM
Tema for årets Visjonsfestival er ”Det skinner gjennom”, og 
et sentralt tema blir troshistorier. På Tunet blir det møte med 
nye og gamle artister når Visjon går av stabelen i Stavern 
18.-22. juli.

ÅRETS MENIGHETSTUR blir 22.- 23. september til Rosfjord i 
Lyngdal. Sett av helgen i kalenderen allerede nå!

KONTAKTEN BRUKTBUTIKK har nye åpningstider fra 1. mars 
mandag og tirsdag kl 11 - 17
onsdag stengt / ryddedag
torsdag kl 11- 18
fredag kl 11 - 17
Telefonnummer Kontakten: 38 15 60 00

Vi er svært takknemlige for at Svein Kåre Hagen har tilbudt 
seg å ta seg av layout og trykking av Menighetsnytt fra dette 
nummeret av.

Smaplukk



Regnskap for 2017 er snart klart, og her er det mye positivt 
og noen utfordringer.
Givertjenesten har økt med kr 350.000, noe som er svært 
bra, men vi ligger allikevel ca. 200.000 under det budsjet-
terte for 2017.

Vi har mottatt ekstraordinære inntekter på til sammen kr 
400.000.
Så har vi som kjent hatt reduksjon i lønnsinntekter i fem 
måneder.
P.g.a. ovennevnte ekstraordinære inntekter og reduserte 
lønnskostnader, vil vi kunne presentere et årsregnskap med 
et overskudd på ca. kr. 450.000.

Regnskapet blir lagt frem på menighetens årsmøte 12.03.18.
For 2018 vil vi ikke kunne forvente noen ekstraordinære inn-
tekter, og er avhengig av ordinær drift.

I januar 2018 hadde vi inntekter på fast givertjeneste på kr 
327.000, som er 18.000 under budsjett.
Det er pr. dags dato litt over 50% som har tatt i bruk avtale-
giro. Vi oppfordrer alle som ikke har tatt i bruk avtalegiro om 
å gjøre det. Skjema ligger på vår nettside, eller dere kan ta 
kontakt med Elin Gundersen på kontoret.

Det er fortsatt mulighet til å gi gave til Sareptas Krukke.
Du kan overføre til menighetens konto 3100.08.11400, eller 
sende på Vipps.
Husk å merke innbetalingene med «Sareptas Krukke».
Vi har i 2018 gjort en liten endring vedr. Sareptas Krukke.
Det er noen av våre «nye venner» som har reist ut av landet, 
som i en periode trenger økonomisk støtte.  Til dette er det 
organisert en egen givertjeneste.

HARALD LUNDEN

TallRegnskap
Givertjeneste
Økonomi



DØPTE:
Malin Johnsen  
født 20.09.2017, døpt 07.01.2018
Foreldre: Siren Lunden og Sigurd Johnsen

Mats André Jensen
født 05.10.2017, døpt 14.01.2018
Foreldre: Rikke Marie Jensen og Jonas André Jensen

DØDE:
Willy Olsen 
Født 31.12.1954, Død 26.11.2017, Begravet 01.12.2017

Sigurd Arnfinn Vatne  
Født 30.05.1928, Død 30.11.2017, Begravet 08.12.2017

Ruth Landsverk
Født 25.08.1924, Død 20.12.2017, Begravet 29.12.2017

protokollen
Menighets-



ELDSTERÅD
Ove Aasen (formann), 
tlf 907 62 511

Harald Lunden (nestformann)

Geir Ove Bakken (pastor)

Rolf Bjarne Eriksen

Terje Granås

Kristin R. Lie

Kjetil Løyning

DIAKONRÅD
Kåre Eikeland (byggforvaltning)
tlf 916 14 799

Benthe Løyning (omsorgsarbeidet)
tlf 473 33 990

Marthe S. Harket

Monica Jortveit

Torstein Jortveit

Terje Kirkebø

Ole Louis Lilløy

Grete Lill Mangseth  (permisjon)

Liv Tone Morken
Inger Bente Sund

Kjetil Urdal

ØKONOMISK RÅD
Terje Mykland

Svein Kåre Hagen

Steinar Holbæk

Harald Lunden

MENIGHETENS KASSERER
Ellen Lunden

ANSATTE
Geir Ove Bakken, pastor
tlf 975 81 005

Thomas Fagervik, musikkmedarbeider
tlf 977 58 100

Elisa Heiseldal, omsorgsarbeider
tlf 991 63 008

Elin Gundersen, kontormedarbeider
tlf 905 35 510

Ingar L. Alheim, vaktmester
tlf 901 93 323

Patrycja Wladysiak, renholder
tlf 405 81460

KONTORET ER ÅPENT 
kl 10 - 12 tirsdag - torsdag.

REDAKSJONSKOMITÈ
MENIGHETSNYTT
Kristin R. Lie, tlf 911 61 563
kristin.rygg.lie@vennesla.kommune.no

Kjetil Løyning, tlf 934 82 215,
kjetil.loyning@gmail.com

Wenche Nordli, tlf 951 76 768,
wenche.nordli@gmail.com

Odd Arild Nordli, tlf 982 93 767,
oanordli@gmail.com

i Vennesla Frikirke

Ansatteog ledere
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