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I dette nummer
kan du blant annet lese om innsettelsen av vår
nye pastor og
daglig leder Tor
Michal Kinn, «Løyninghuset»
og
om arbeidet vårt
i søndagsskolen.

Pastoren

har ordet

Eldstemann tar sertifikatet denne våren, og drøye to års
innsats fra min side med øvelseskjøring er snart over. Jeg
håper på et par måneder fri før neste håpefulle setter seg
skjelvende bak rattet.
Det er ikke uvanlig at den første kjøreturen oppleves som
en kalddusj for de unge. De erfarer at forventningene til
dem som sjåfører er så mye større enn evnene. De kunne
da konkludert med at de aldri kom til å kunne kjøre bil – at
de av natur er uegnet og dømt til å mislykkes.
Vi som har vært gjennom læringsprosessen vet at det er
helt normalt å ikke mestre bilkjøring på første forsøk, og
at det er en grunn til at øvelseskjøringsperioden er hele to
år.

si, hver gang vi bryter en paragraf i Livets trafikklov.
I pinsen feirer vi at Jesus sendte oss Den Hellige Ånd. Da
Han kom, åpnet Han rolig, men bestemt, opp passasjerdøren i livet vårt, stakk inn en kraftig arm, grep den sure
sensoren i kragen, rykket ham ut av bilen og satte ham på
sidelinja: «Stikk sensor, du har hatt din tid, stillingen din er
nedlagt. Nå er det min tid som gjelder!»
Gud vil aldri kreve noe av deg som du ikke er i stand til å
lykkes med ved Hans hjelp. Loven peker gjerne ut hvor du
har mangler, men nåden fyller tomrommene og gir kraft.
Loven krever, men nåden istandsetter!
HILSEN TOR MICHAL

Når det kommer til oppgaver og utfordringer vi har i livet,
særlig det vi mener Gud bryr seg om, kjenner også vi voksne på forventningspress. Det er så lett å se på livet som
en Oppkjøring, der sensor sitter taus i passasjersetet og
noterer kritiske bemerkninger på den store, stygge blokka

fra Menigheten
bli en del av frikirkas barn- og
ungdomsarbeid.
VIKTIGE SAKER DEN SISTE TIDEN

• KIA arbeidet.

Vi har alltid to faste saker på agendaen i Eldsterådet:
• Ser vi noen nye mennesker i menigheten vår / er det
noen nye som vil følge JESUS?

• ”Våre nye medlemmer” som har
flyktet: Hvordan kan vi best hjelpe de
slik at de blir selvhjulpne?

• Er det noen som kan spørres til ulike oppgaver?
Vi leter etter nye mennesker og tenker på hvilke gaver de
er utrustet med og hvilken tjeneste som kan passe, for
deretter å utfordre til tjeneste.
• Ansettelse og oppstart for vår nye pastor og daglige leder
Tor Michal Kinn.
• Gjennomgang av arbeidsinstruksene og nye samarbeidsformer for våre ansatte.
• Rollefordeling i Eldsterådet og ny formann. Kristin Lie
overtar som ny leder av Eldsterådet fra 7. mai 2018.
• Gjennomgang av Visjon og strukturdokument for
Vennesla frikirke og oppdatering av samarbeidsformer og
ansvarsområder for frikirkas ledelse. Dette dokumentet vil
bli lagt ut på vår hjemmeside.
• Løyninghuset som blir et teamhus for ungdom. Arbeid
med å finne gode kandidater som kan flytte inn og

OVE AASEN - LEDER AV ELDSTERÅDET

Ny organisering
og fordeling av arbeidsoppgaver etter at Tor Michal
Kinn har begynt i jobben som
pastor og daglig leder.

Den største endringen skjer i den rollen og de arbeidsoppgaver som Geir Ove Bakken har hatt og skal ha. Han går
fra å være ungdomspastor til å bli pastor. Han får dermed
betydelig flere oppgaver med kirkelige handlinger som dåp,
konfirmasjoner, vielser, begravelser og pastorale tjenester
som samtaler og sjelesorg. Han vil også tale på flere gudstjenester.
Når Geir Ove går fra å være ungdomspastor til å være pastor,
innebærer det en ganske stor endring i ungdomsarbeidet. I
arbeidet med ungdom er både Tor Michal, Geir Ove, Thomas
og Elisa nå involvert. Alle disse er jo ganske voksne. Derfor
ser vi for oss at Teamhuset, Løyninghuset, blir en meget
viktig del av ungdomsarbeidet fremover. Vi arbeider med å
finne 3 - 4 voksne ungdommer / studenter som kan bo i
huset og være en viktig faktor i ungdomsarbeidet. Vi vil ha
ungdommer som brenner for JESUS og for å spre det gode
budskapet. Disse ungdommene må binde seg til en 25% stilling i menigheten mot å bo gratis i huset. Her utfordres vi alle
til å be om at de rette ungdommene flytter inn og at de rette
veilederne kommer på plass.

han har ansvar for alle ansatte og er deres nærmeste leder.
Han har også et spesielt ansvar for at planlagte prosjekter
gjennomføres. Fornyelse og oppfølging av kommunikasjon
med våre medlemmer, særlig i forhold til nye medier og vår
hjemmeside, er en prioritert oppgave nå.
Elisa Heiseldal er nå fast ansatt i 50% stilling og har ansvar
for omsorgsarbeidet i samarbeid med Diakonrådet. I denne
rollen er både samtaler og sjelesorg for alle generasjoner
helt naturlig. Hjemmebesøk, og organisering av besøk, er en
annen del av arbeidet. Pararbeid er viktig, og vi vil jobbe
mer med dette fremover. Her samarbeider vi med Norkirken
Vennesla (Vennesla Bedehus). Vi vil holde kurs og samlinger
for par og gi tilbud om parsamtaler og krisesamtaler.
Thomas Fagervik fortsetter stort sett som før med utvikling
og opplæring på den musikalske- og åndelige siden. Både
ungdom og voksne læres opp innen lovsang, spill på instrumenter og samspill i
band. Aller mest jobber han med ungdom.
På kontoret holder Elin stand som før.

Som pastor og daglig leder har Tor Michal Kinn ansvar for
kirkelige handlinger og pastorale tjenester på samme måte
som Geir Ove. Han er også daglig leder. Det innebærer at

ELDSTERÅDET, OVE AASEN, FORMANN

Innsettelse
av ny pastor

Tor Michal Kinn ble ordinert til ny pastor i Vennesla frikirke
22/4 -18. Tilsynsmann Arnfinn Østerberg ledet ordinasjonen
og sa blant annet:
Dette er en viktig dag for menigheten, men også for Tor
Michal. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære
sannheten å kjenne. Gud har kalt deg til forvalter over sin
eiendom. Du, Tor Michal, skal være en som planter, vanner,
forkynner og veileder, men ansvaret for veksten er det Gud
som har.

Gud har kalt deg til pastor i en stor og tradisjonsrik menighet. Mange pastorer før deg har satt sitt spesielle preg på
denne menigheten. Nå skal du sette ditt preg, og Gud vil gi
deg kraft og hjelp i tjenesten.
Etter ordinasjonen talte Tor Michal til en fullsatt frikirke.
Gudstjenesten ble avsluttet i kirketorget med kaffe og
bløtkake.
ODD ARILD NORDLI

Gud har kalt deg til tjeneste og et forhold til Ham. Jesus
spør: «Elsker du meg?» Tjenesten for Gud må bæres av
kjærlighet til Ham. Ditt personlige forhold til Gud er det
aller viktigste i tjenesten din.

BILDENE:
Øverst: Arnfinn Østerberg taler til Tor Michal Kinn
Under: Tor Michal ønskes til lykke av leder i Eldsterådet Ove Aasen
Høyre: Pastorens hvite snipp i skjortekragen settes på plass

Loyninghuset

= TEAMHUSET

”Det grønne huset” ved siden av frikirka vår er det vi kaller
Løyninghuset. Alle navn har sin historie. Den enkle forklaringa er jo at det var huset til Ingrid og Johnny
Løyning. Johnny har gjennom mange år vært en
trofast tjener i vår menighet, både i Junior og i
Eldsterådet.
Etter at Johnny flytta opp på Venneslaheimen ønska familien å selge huset. Dette skjedde tidlig nå i
høst. Da ønska vi at menigheten skulle kjøpe og fikk
tilslutning av menighetsmøte i oktober på dette.
På det tidspunktet hadde vi ikke en konkret plan på
hva vi ville bruke det til. Men, med en beliggenhet så
nær til vårt bygg så ønska vi å sikre oss huset og eiendommen for å ha mulighetene åpne. Vi snakka om
at vi kunne leie det ut i starten og la en plan for en lett
oppussing av huset.
I januar starta oppussinga av huset. Diakonrådet leder an
prosjektet og har fått god hjelp av en flott dugnadsgjeng.
Vi er veldig takknemlige for den innsatsen de har gjort
gjennom vinteren.
De har malt alle rom, lagt nye tepper og ny kjøkkeninnredning med mer er på vei inn.

suksess, både for dem som har bodd i huset og for

ungdomsarbeidet i menigheten.
Hvordan det vil se ut i praksis hos oss er ikke helt klargjort.
Det jobbes nå aktivt med å få inn noen som ønsker å bo der
i et eller flere år.
Vi tror at dette huset kan bli en viktig brikke i ungdomsarbeidet, og at huset kan bli et sted hvor ungdommer kommer og har godt felleskap og deler tro og liv sammen.
Vær med å be om at dette skal lykkes!

Så er spørsmålet: Hva skal huset brukes til?
Vi ønsker at huset skal være et Teamhus, der 2-4 ungdommer/unge voksne skal bo gratis, mot at de er med
og bidrar i menighetens ungdomsarbeid. Dette er en
modell som Hamar frikirke har kjørt i mange år med stor

HILSEN GEIR OVE
Bildet: Dugnadsgjengen tar en velfortjent pust i bakken

Mitt

vitnesbyrd

Tidlig på 90-tallet fikk jeg en skade i ryggen.
Dette medførte smerter 24 timer i døgnet. Legen undersøkte alt, og CT og røntgen ble tatt flere ganger
uten at de fant årsaken til smertene. Ja, alt som de
kunne sjekke ble sjekket. Jeg var tidvis helt ufør, men
etterhvert jobbet jeg 20 % hos Steinar Holbæk AS. Der
kunne jeg jobbe disse prosentene når det passet meg.

I februar 2012, altså etter ca 20 år, skulle jeg ha en sjekk
hos fastlegen. Det viste seg da at blodtrykket var altfor
høyt, og jeg fikk time hos en spesialist.
Før jeg kom så langt, gikk jeg rundt Nasbø på ski. Turen tok lang tid, og jeg tenkte at i morgen skulle jeg
i alle fall gi på, så jeg kanskje kunne bli fornøyd med
rundturen.
Det ble ikke noen ny skitur, for jeg falt og brakk ankelen. Så det ble tur til sykehuset og operasjon i stedet.
Så var tiden kommet til besøk hos spesialist. Der oppdaget han en utposing på hovedpulsåren i bukhulen.
Etter ny CT-undersøkelse, fant han ut at åren var ut-

poset til 7,5 cm i diameter i stedet for ca 2,5 cm som
den skal være. Operasjonen som skulle til for å bytte en
del av åren var stor, og jeg var selvfølgelig nervøs for
hvordan dette skulle gå. Men, operasjonen gikk bra, og
smertene i ryggen forsvant.
Etter operasjonen jobber jeg nå 100%.
Før operasjonen ble jeg salvet og bedt for, og det var
vel heller ikke helt tilfeldig at skituren måtte byttes
med operasjon etter et benbrudd.
Hva om pulsåren hadde sprukket da jeg var ved Nasbøvarden? Ja, da hadde jeg ikke vært i live i dag.
Etter denne opplevelsen har jeg nok fått et annet syn
på livet og er vel enda mer takknemlig for å være frisk,
noe vi ofte tar som en selvfølge.
ODDVAR STEINSLAND

Hilsen fra utsendingene våre - denne gang Marianne

Kjære alle i Vennesla frikirke!
Tusen takk for at dere ber for meg og arbeidet i Japan. For
dere som ikke kjenner meg så kommer jeg fra Øvrebø, er
utdannet sykepleier og har en bachelor i praktisk teologi fra
Ansgar teologiske høyskole.
Min plan var egentlig å dra til Mali som misjonær, men Gud
hadde andre planer, og til slutt ble jeg ledet til Japan, hvor
jeg har jobbet i snart 5 år.
Nå bor jeg i storbyen Nagoya med ca 2 millioner mennesker
og jobber i team sammen med de andre misjonærene Frikirken har i Japan: Ruth Kari og Knut Ola Topland med deres

3 barn og Ingebjørg og Nathan Mikalsen. (Bilde til venstre)
Vårt hovedfokus er å evangelisere og disippelgjøre. Vi ønsker
å trene opp kristne i hvordan de kan dele evangeliet med
mennesker rundt seg. På den måten kan Guds rike vokse.
Jeg har mest kontakt med unge voksne, studenter og kvinner i ulik alder. Jeg prøver å ha et åpent hjem og lav terskel
for å invitere til lunsj eller middag for å bygge relasjoner.
Noen kommer jevnlig for middag og bibelstudier. (Bilde
midten)
Jeg er også med og planlegger samlinger for unge voksne

Boklund Jakobsen i

rundt én gang i måneden. Det siste året har jeg fått hjelp
av to som tar mer og mer ansvar, og sammen planlegger vi
og gjennomfører samlingene. Godt felleskap, mat og bibel
er hovedingrediensene i samlingene. Vi ønsker at det skal
være et sted hvor det er lett å ta med venner, så de kan få en
smakebit på kristen tro.

og fisk eller kjøtt) og drikke. Ei dame kommer med varm japansk suppe, og en gang i måneden feirer vi bursdager med
muffins til alle.
Det er fint å kunne være med gi både åndelig og kroppslig
føde til noen av dem som synes minst i det japanske samfunnet. (Bilde til høyre)

Etter jul overtok vi et arbeid blant hjemløse i Nagoya. Vi har
vært med og hjulpet i 2 år, men de som hadde ansvaret skal
flytte og vi ble spurt om å overta. To ganger i måneden samles vi i en park, først har vi gudstjeneste og etterpå får alle de
hjemløse en obento (japansk nisteboks med ris, grønnsaker

Det er mer jeg kan fortelle om hva vi gjør i Japan, meld deg
gjerne på nyhetsbrevet mitt så kan du lese mer: marianne.
jacobsen@frikirken.no
HILSEN MARIANNE BOKLUND JACOBSEN

sang
Min

En sang av mitt hjerte er «Aldri går Du fra meg» som man
finner på albumet «Utbryter» av Impuls. Tekst og melodi er
av Tore Kulleseid, som er et kjent navn innen lovsangs-Norge. Han spiller gitar, leder lovsang, skriver musikk og produserer låter, samt samarbeider med lovsangsartister som
Michael W. Smith, Chris Tomlin og Matt Redman. Han sier
også at Gud fortjener mer enn annenrangs musikk, og at vi
derfor skal gi Han det beste vi har!
Jeg er takknemlig for lovsangen! Lovsangen er mitt hjertespråk med Jesus, og av og til når ord er vanskelig å finne, er det å lene seg tilbake i lovsangen som balsam for
hjerterota. Det kan være tekst og musikk sammen, eller
hver for seg. Det finnes uendelige himmelske toner for
våre hjerter!

om Guds kontroll og innsikt i mitt liv, og Hans kjennskap til
alt som rører seg både i mitt ytre og mitt indre. Midt i mitt
kaos, midt i livet som tar retninger som man ikke drømte
om, og midt i opplevelsen av at håpet glapp – der er Gud
og Han går aldri fra meg! Jeg kan si «Takk, Jesus, her er
jeg, og jeg gir Deg alt jeg ikke orker, klarer eller vil bære!»
Mektig Gud og majestet! I evighet!
Dine løfter vil stå fast, de fører meg hjem!
For selv når tvilen rår, er Du den samme Gud!
Aldri går Du fra meg!
Dersom du vil høre sangen, så finner du den her:
https://www.youtube.com/watch?v=XK7JcdqYraQ
ELISABETH DOVLAND

Mitt første møte med denne sangen var for en del år tilbake. Livet hadde vært utfordrende litt for lenge, og Gud har
brukt denne sangen for å hjelpe meg til å holde fast - holde fast på Hans kjærlighet til meg, selv om jeg ikke opplevde Gud klart og tydelig. Dette er en sang som handler

Guds rike...
...en kjent og kjær sang på søndagsskolen
Hver søndag samles vi i søndagsskolerommet, i peisestua
og i bibelklasserommet. Omtrent 100 barn er medlemmer i
søndagsskolen vår.
Den største gjengen er nok de yngste, barna opptil 2.-3.
klasse. Mødre, fedre, besteforeldre og andre voksne er med
inn, får en kopp kaffe, og bidrar til et rikt og mangfoldig
fellesskap. De litt større barna får tilbud om å være med en
voksen inn i peisestua. Mange setter pris på å være med «de
store». Bibelklassen er for de i ungdomsskolealder og eldre.
En fin gjeng, som vi ønsker velkommen som rollemodeller
og ledere for de yngre.
Opplegget vi bruker heter «Sprell Levende» og er utarbeidet
av Søndagsskolen Norge. Basis for Søndagsskolen Norges
arbeid er Bibelen og den evangelisk-lutherske bekjennelse.
8 teser er retningsgivende:
- Barnets tro har samme verdi som voksnes tro
- Barnets tro er i utvikling
- Barnets tro er forbilledlig
- Barnets tro utfordrer den voksne
- Trosopplæringens formål er en indre motivert etterfølgelse
av Jesus
- Den viktigste trosopplæringen skjer i nære relasjoner
- Barn og voksne er likeverdige som lærende

- Søndagsskolen Norge verner om og vil fremme utviklingen
av hele barnet
I Vennesla frikirkes søndagsskole har vi blitt enige om en
tilpasset variant, der noen faste poster går igjen fra gang til
gang: Skattekista, åpning, kollekt, formidling- og ballongsmell før aktivitet! Så er vi som ledere forskjellige, og må
innen disse rammene finne vår egen måte å gjøre det på. Vi
tror at denne måten å tenke på gir barna trygghet i det som
gjentar seg, og samtidig en god variasjon slik at de fleste får
noe som passer for dem.
Det er gledelig å se Guds rikes framgang – å bygge Guds rike
– sammen med de yngste i menigheten. Vi ber stadig om
flere voksenledere i det arbeidet vi selv opplever så rikt og
meningsfullt. Nå kan vi takke for tilveksten også her. Fram til
sommeren ser det ut som vi har folk nok til hver søndag det
er aktuelt med søndagsskole! Så blir utfordringen og bønnen
at vi kan si det samme til høsten.
Kjære leser av Menighetsnytt: Vær med oss å takke og be for
søndagsskolen vår!
BENTE VORELAND

I gar, i dag, i morgen
Jeg subbet litt nølende ut hovedinngangen på sykehuset,
iført slåbrok og med kateterslange og urinpose hengende
som en annen fotlenke på innsiden.
Det var en strålende morgen. Sola var godt på vei opp over
en vekslende blå og rød himmel. ”Å nei for himmel rein og
klår! Å sæle meg nå er det vår”, synger Garborg. Sykehus
var ikke rette
plassen på en
dag som denne.
Våren er livets
festperiode, der
alt eksploderer
i vitalitet og
glede.
Og det var et
yrende liv. Klokka nærmet seg
halv åtte, tida da
de fleste begynner sin arbeidsdag på denne svære helsefabrikken.
De kom i horder. Det store flertallet var kvinner, men også
menn i sine beste år. ”Han der er sikkert overlege”, tenkte
jeg, for raskt å endre mening til vaktmester, eller portør eller
hva de nå gjør alle disse menneskene som strømmet inn
døra denne morgenen for å gi av sitt beste for at min helse
skulle ivaretas. Noen så glade og superenergiske ut. Flere
kom rullende på sykkel i høyt tempo med solbriller og hjelm
og hele pakka. Jeg mistenker at de nå var ferdig med ei treningsøkt på et par timer, det var jo tross alt langt på dag. Andre så trøttere ut, litt bekymring rundt neserota. Ville barna
ha det bra i barnehagen? Rekker jeg å hente på skolen, og
hvem skal kjøre på trening i kveld? Det var rart å fantasere
over alle disse menneskene, hver med sine liv, sine historier,
sine gleder og bekymringer. Så denne erkjennelsen av at vi
er så mange, mellom syv og åtte milliarder, akkurat nå.
Kan du virkelig ha kontroll på dette, Gud?

Jeg sto der og tenkte tilbake på mine noe yngre år, da jeg
syklet til Falconbridge på jobb, gikk på rulleski opp og ned
Sødalsveien før klokka var syv, eller jogga halvvegs til Erkleiv
før frokost. Nå sto jeg altså litt nølende utenfor et sykehus
jeg hadde vært på i noen dager, med uønskede bakterier
herjende i kroppen. Ikke skulle jeg sykle, ikke skulle jeg løpe
eller gå på rulleski, bare subbe tilbake på avdelingen der alle
de andre også var bundet til ei seng fordi kroppen ikke lenger fungerer som den en gang gjorde.
Der oppe på 3c var vi en god gjeng inne til reparasjon, noen
hardere angrepet enn andre, men alle med en klar forståelse
av at slik livet en gang var, er det ikke lenger. Vår og sommer
er allerede passert.

Det er midt opp i dette jeg tenker på et bibelsk ord som vi
faktisk også bruker i dagligtale, nemlig forgjengelighet.
Ordet betyr egentlig at noe vil opphøre å eksistere. Livet er
forgjengelig. Alt som i dag har liv vil en gang opphøre å ha
liv.
Mitt liv er forgjengelig, jeg er forgjengelig. Eller er jeg egentlig det?
Bibelen har jo faktisk et ord til, nemlig motsatsen til forgjengelighet: uforgjengelighet.
Hva er det Peter sier i sitt brev? Dere er født på ny, ikke av
forgjengelig sæd, men av uforgjengelig sæd.
Jeg har altså i meg noe som ikke vil opphøre å eksistere. En
sæd som bærer alle vårens livskrefter i seg, og som tar over
den dagen dette livets John Terje opphører å eksistere.
Jeg er ute av sykehuset, snart helt frisk. Fortsatt i stand til
å bevege meg, både til fots, på sykkel og sikkert også på
rulleski.
Men det går saktere. Forgjengeligheten har tak i meg. Men
det har heldigvis også uforgjengeligheten. Det er verdt et
aldri så lite Halleluja.
JOHN TERJE RUENES

Hvem

skal du invitere med hjem neste gang?

Hvilke kontaktpunkter har jeg i min omgangskrets?
Hvem ber jeg for? Hvem tilbringer jeg tid med?
Hvor mange ikke-kristne venner kjenner jeg?

det en i familien? Eller er det en på treningen?
Be for disse. Bruk tid i bønn for disse.

På søndagens gudstjeneste 8/4-18 hørte vi om hvordan våre
misjonærer i et land i Midtøsten bygger relasjoner, skaper
trygge kontakter og deretter begynner å dele evangeliet.
Vi tror dette er svært viktig for oss som bor i Norge.

Deretter oppfordres vi til å be dem hjem! Skap en relasjon,
bygg kontakt.
Kanskje vi må omprioritere tiden litt, slik at vi skaper rom
for nye relasjoner.
Dersom vi ikke har noen ikke-kristne venner, så har vi kanskje et problem?

Eldsterådet og komiteen for Alphakurset har blitt enige om å
vente med oppstart av neste Alphakurs til januar 2019. Årsaken til dette er blant annet at menighetens medlemmer skal
få tid til å bygge relasjoner med nye potensielle deltagere
til Alphakurs.

Når vi har bygget en relasjon til «denne nye naboen», så
kan tiden kanskje være moden for å be vedkommende til
Alphakurs.

Vi mener Alphakurs gir en god innføring i den kristne tro.
Kurset er egnet både for deg som er kristen og for deg som
er på leting etter tro og mening med livet.
Vi ønsker å oppfordre menigheten til å grunne på hvem som
skal inviteres med på neste Alphakurs.
Neste Alphakurs starer altså ikke før januar 2019.
Men, nå er tiden inne for oss i Vennesla frikirke å be Gud
åpenbare for oss hvem Gud ønsker at vi skal invitere.
Er det naboen? Er det en kollega på jobben eller studiet? Er

Be for dem.
Be dem hjem.
Be dem til kirke/Alphakurs.
Til nå har vel 27 millioner gått på Alpha i 169 av verdens land.
Hvem ønsker Gud at du skal be for våren 2018, be hjem høsten 2018 og be med på Alphakurs i januar 2019?
Mvh
ALPHAKOMITEEN V/LYDER

invest
40 dager. En god

Vennesla frikirke er «medeier» av kurset «40 dager» som
holdes hvert år i Kristiansand frikirke på fredager fra kl.
09.00 – 15.00. Mange fra vår menighet har siden oppstarten
i 2003 deltatt på kurset. Oppstarten høsten 2018 er 24.
august.
En fredag på 40 dager er delt inn i bolker:
• Lovsang / tilbedelse/ bønn
• Undervisning
• Lunsj
• Undervisning
• Gruppesamtaler
Hvis du vil ha en «smakebit» av hva 40 dager er, arrangeres
det en åpen dag fredag 8. juni kl. 09.00 – 14.00. Da er det
Marianne Braseth som skal undervise.
Mer om kurset finnes på https://40dager.no/

Liv Karin Ruenes, Nille Høyåsen og Benthe Løyning går på
kurset dette året. Benthe skrev litt om sin opplevelse av
kurset i forrige nummer av Menighetsnytt.
Dette sier Liv Karin om kurset: Kunne du tenke deg å gi 40
dager av ditt liv til noe spesielt ? Sette av hver fredag i 40
uker til undervisning, fellesskap og sosialt samvær?
Jeg har fått lov til å delta på dette i år, og kan gi varme
anbefalinger. Forkynnelsen/undervisningen er meget god,
med fokus på inspirasjon til å leve med Jesus i hverdagen.
Jeg har også opplevd et
utrolig fint fellesskap med
andre kristne fra flere ulike
sammenhenger.
For meg har takknemlighet
og ærlighet i forhold til det
livet jeg lever vært noe av det

tering
viktigste.
Vi er jo jordens salt og lys, så det er godt å bli minna på at
det er oss Jesus har i denne verden til å formidle det glade
budskapet. Vi skal være med å gjøre en forskjell.
Kurset nærmer seg avslutning for min del, men jeg angrer
ikke ett sekund.
Det starter et nytt kurs etter ferien, og hvis du tenker at
dette kunne være spennende, må du bare ta kontakt.
Kan også nevne at det er en åpen dag fredag 8.juni fra kl
09 – 14. Da kan du få en forsmak på hva dette er, og et lite
innblikk i hva som foregår.
Alt godt! Liv Karin
For 10 år siden snakket jeg med en gammel klassevenninne
som gikk på 40 dager. Jeg tenkte at det skal jeg også gjøre

en gang. Guds ”timing” er
alltid bra, så dette året passet
det kjempefint, og jeg trengte
en vitamininnsprøytning. Det
er det 40 dager er.
Det høres kanskje mye ut
med hver fredag i 1 år, men
det er verdt hvert minutt. Det
var nesten så jeg «skippa»
hele sydenturen. Jeg hadde noen ting jeg gikk og bar på
skuldrene mine, som jeg fikk legge ned ved Korset. Det er
den beste følelsen i verden. Masse god undervisning, og i
gruppene kan man snakke om alt mulig. Kan anbefales på
det ALLER varmeste. Noe du lurer på, bare ring, eller du kan
pigge med på en åpen dag.
Klem Nille :-)

Dette er

friMAT ble startet i Kristiansand frikirke, og for litt over 3 år
siden ble det i samarbeid med Vennesla Frivilligsentral, også
startet i Vennesla frikirke.
Det er et arbeid som har spredt seg til flere frikirker på Sørlandet, og til andre menigheter, under navnet friMAT.
Unikt for Vennesla er det tette samarbeidet med frivilligsentralen. Det har vært forbilledlig for de andre friMAT-avdelingene, og gunstig for både oss i frikirken og frivilligsentralen. Da spesielt med tanke på rekruttering av medarbeidere,
men også når det gjelder mottakere av maten.
Arbeidet består i å samle inn overskuddsmat fra butikker og
bakerier. Vi får mat fra alle butikkene i Vennesla bortsett fra
to, og det er to bakerier/restauranter som gir all overskuddsmaten til oss. Vi blir fantastisk godt mottatt av dem vi henter
hos. Det er vi veldig glade for!
Å gi maten til friMAT, er tjenlig også for butikkene/bakeriene,
samtidig som det gjør godt å få videreformidlet gleden og
takknemligheten fra mottaker av varene.
Det er det som hovedsakelig motiverer medarbeiderne i friMAT også, gleden over å kunne hjelpe med å dekke et basalt
behov for noen som trenger det.
Det er bemerkelsesverdig at de som selv har trengt hjelp på
en eller annen måte i livet, ofte er dem som viser mest iver i
hjelpearbeid. I friMAT har vi flere eksempler på det, og det er

en fornøyelse å se gleden deres, og hvordan de vokser som
mennesker når de får oppgaver, mestringsfølelse og et trygt,
godt og imøtekommende miljø rundt seg. Dette er også en
god grunn for noen å være en del av friMAT-arbeidet.
Hvem får maten?
Vi har dialog med frivilligsentralen, NAV, legesenteret, politiet, advokater og flere instanser innenfor kommunen, som
har grunn til å videreformidle behov til oss.
Dette gjelder både folk som trenger mat, og andre som trenger en trygg plass for sosialisering.
Jungeltelegrafen er ellers et godt hjelpemiddel for å nå ut
til trengende.
Så langt det lar seg gjøre, blir behovet til vedkommende
dekket av oss.
I friMAT er vi 15-20 involverte hver uke, fra det startes på
innhenting av mat på torsdag ettermiddag, til den er levert
fredag formiddag.
1/4 av mottakerne henter maten i frikirka. Noen av dem er
med og pakker mat til andre. Flere av dem utroper dette til
ukens høydepunkt, mens de sitter og nyter kaffe og frokost
fra bakeriene sammen med venner. «Rullator-banden» er
fast inventar i kroken på kirketorget!
Enhetene som pakkes (p.t. ca 65) inneholder middag, brød,
pålegg, frukt, og ellers alt som butikkene av en eller annen

BILDENE:
Hovedbilde: Dagens pakkere
Oppe høyre: Reidun og Arne pakker mange brød
Midten: Jorunn og Mona i sving
Nederst: Klart for utkjøring av ferdigpakket mat.
Osmund er en av de trofaste sjåførene.

grunn ikke skal selge. Familier får kasse med mat.
Vi som menighet er bedt om å «gå ut».
Jeg opplever dette som et meget utadrettet arbeid. Vi får
være med å bringe velsignelse ut til hjemmene i Vennesla.
Noen uttrykker stor glede for bare det å bli sett hver fredag.
Andre har tomme kjøleskap.
For enkelte har friMAT vært en innfallsport til å bli fast inventar på menighetens samlinger.

Det kan skrives meget mer om friMAT, men gleden ved å se
alle de fantastiske og forskjellige folkene jobbe og ha det
godt sammen, kan ikke beskrives, det må oppleves.
Mvh
HERMOD FØRDE - LEDER FRIMAT VENNESLA

Skal DU på årets største

slektstreff?
Visjon – Frikirkens
sommerfestival – er
Frikirkens viktigste
årlige samlingspunkt
i idylliske Stavern.
Sommerfestivalen
begeistrer og fornyer frikirkemedlem-

mer i alle aldre.
For meg er Menighetsturen i Vennesla frikirke et familietreff
og Visjon et slektstreff.
Slike treff er høydepunkt for meg.
I fjor var det rekorddeltagelse fra Vennesla frikirke, med over
80 deltagere.
Årets Visjon er fra onsdag 18. til søndag 22. juli. Påmelding
skjer på www.checkin.no.

Givertjenesten
Til høyre ser du tallene for givertjenesten hittil i
år. Blå søyle er budsjett, mens rød er det vi har
fått inn. Mange er flinke givere, men fortsatt kan
man se at vi har litt å strekke oss etter.

Tema for årets Visjonsfestival er ”Det skinner gjennom”, og
et sentralt tema blir troshistorier.
På Tunet blir det møte med nye og gamle artister.
Visjon er:
• et sted hvor nye mennesker kan føle seg velkommen, og
hvor vi blir utfordret og utrustet til å være disipler for Jesus
• et familiearrangement for alle generasjoner
• en sentral arena for å fokusere på Frikirkens satsingsområder og prosjekter
• et arrangement med kvalitet, god forberedelse og organisering
Les mer om Visjon 2018 på: http://frikirken.no/visjon
Anbefaler Visjon på det sterkeste.
Håper vi ses. KJETIL LØYNING

BILDET: Her ser vi opplasting av sekker med tøy
som ble sendt ned nå nylig

Det er for tiden stor aktivitet på Kontakten Bruktbutikk som
holder til i «Trekanten senter» i Vennesla. Totalt er det rundt
25 frivillige som legger ned et betydelig arbeid med å tilrettelegge og drive bruktbutikk.
Fra og med 1. mars i år er det innført en «ryddedag» på onsdagen, da holder butikken stengt. Mange frivillige har sagt
ja til å være med på «ryddedagen», og det har medført at
mange nye frivillige har kommet til.
Butikken selger hovedsakelig tre produkter; møbler, brukte
klær og «ting & tang». I noe mindre omfang; bøker, hvitevarer, lamper og elektriske artikler.
Overskuddet fra driften går til to ulike formål; Frikirkens
barne- og ungdomsarbeid og til hjelpearbeid i Ukraina
organisert av Ukraina-komiteen i frikirken. I tillegg sender
Kontakten tøy, leker og annet med dem som organiserer
hjelpesendinger. Behovet er stort og hjelpen går til fattige
familier, mennesker med handicap og ikke minst til rehabilitering for rusmisbrukere.
Ellers er Kontakten et treffsted – og mange kommer inn for å

slå av en prat, gjerne over en kopp kaffe.
Kontaktens åpningstider er mandag, tirsdag og fredag fra
11.00 til 17.00 og torsdag fra 11.00 til 18.00. Telefonnummer til
Kontakten er 381 56000, og ellers er vi å finne på Facebook
(https://www.facebook.com/kontaktenvennesla/) – der det
jevnlig legges ut bilder av varer vi har for salg.
Ellers er vi takknemlig for alle som kommer med gaver/
salgsvarer til butikken – så har du noe du skal kvitte deg
med og som du mener Kontakten kan selge – kom innom
med det eller bestill henting på telefon 381 56000.
Ellers er du hjertelig velkommen til å komme innom for en
prat og en hyggelig handel!
TELLEF MYRVOLD

menighetsweekend 2018 til
Rosfjord strandhotell
lørdag 22. - søndag 23.september

Den årlige menighetsturen er en flott anledning til å bli bedre kjent med andre i menigheten, gjennom å dele både et
sosialt og åndelig fellesskap. Også i år går turen til Lyngdal
og Rosfjord strandhotell, hvor overnatting, mat og billett til
Sørlandsbadet er inkludert i prisen.
Lørdag formiddag er det en velkomstsamling, etterfulgt av
lunsj og friaktiviteter. Sørlandsbadet er et fantastisk alternativ for de lekne, ellers er det mulighet for å gå en topptur.
Nytt i år er at det legges opp til seminar/bibeltime for dem
som ønsker dette fremfor en av de andre aktivitetene.
Det legges opp til inspirerende undervisning, gruppesamtaler, lovsang, delekveld, god mat og gøyal underholdning!
Det er mulig å tjuvstarte hotellhelga allerede fredag 21. sept,
men det er ikke noe felles program før lørdagen.

PRISER

Du kan melde deg på her:
http://rosfjord.no/menighetsweekend-2018/.
Linken publiseres også på www.venneslafrikirke.no og vår
facebookside. Du kan også melde deg på til kontoret, om du
ikke kan melde deg på via Internett.
Betaling gjøres på hotellet ved utsjekk.
Vi håper på mange påmeldte!

Menigheten ønsker at barne- og ungdomsfamilier skal ha
råd til å delta. Det gjenspeiles i de svært lave prisene for barn
fra 5 år. Barn 0-4 går gratis.

TOR MICHAL KINN

Menighetsprotokollen

DØDE:
Margot Land, født 18.08.1923
død 07.02.2018, begravet 20.02.2018

DØPTE:
Nora Steinsland, født 12.02.2018
døpt, 15.04.2018

Gerd Odny Udø, født 06.10.1941
død 27.03.2018, begravet 06.04.2018

MEDLEM MED STEMMERETT:
Stine Holbæk

Erling Voreland, født 29.08.1925
død 05.04.2018, begravet 12.04.2018

Ansatte
og ledere
i Vennesla Frikirke

Tor Michal Kinn (pastor/daglig leder)

Inger Bente Sund

Geir Ove Bakken (pastor)

Kjetil Urdal

Rolf Bjarne Eriksen

MENIGHETENS KASSERER
Ellen Lunden

ANSATTE
Tor Michal Kinn, pastor/daglig leder
tlf 936 57 800

Terje Granås

Geir Ove Bakken, pastor
tlf 957 81 005

Ove Aasen

Kjetil Løyning

Thomas Fagervik, musikkmedarbeider
tlf 977 58 100

DIAKONRÅD
Kåre Eikeland (byggforvaltning)
tlf 916 14 799

Elisa Heiseldal, omsorgsarbeider
tlf 991 63 008

Benthe Løyning (omsorgsarbeidet)
tlf 473 33 990

Elin Gundersen, kontormedarbeider
tlf 905 35 510

Marthe S. Harket
Monica Jortveit

Ingar L. Alheim, vaktmester
tlf 901 93 323
Patrycja Wladysiak, renholder
tlf 405 81 460

Terje Kirkebø

(Grete Lill Mangseth - permisjon)
Liv Tone Morken

Harald Lunden (nestformann)

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

Torstein Jortveit

Ole Louis Lilløy
ELDSTERÅD
Kristin R. Lie (leder)
tlf 911 61 563

ÅPNINGSTIDER KONTORET
kl 10 - 12 tirsdag - torsdag

GRAFISK OG TRYKK
Svein K Hagen, tlf 91 57 88 99
hagen@eplehagen.no

yngste
anonyme
Menighetens

og kanskje mest
ansatte

Patrycja Wladysiak er ansatt som renholder i frikirken - en
svært viktig jobb for at vi skal møte velstelte og hyggelige
lokaler i kirken.
Hun står oppført under «Ansatte» i Menighetsnytt, men
hvem er hun? Jeg har hatt en liten prat med en svært imøtekommende og hyggelig ung dame!
Patrycja er fra Poznan i Polen, og kom til Norge for 3 år siden
sammen med sin daværende forlovede, som hun giftet seg
med i fjor høst. Hennes far arbeider også i Norge, mens mor
og en søster er i Polen. Patrycja har utdannelse innen hotellfag fra Polen.
Patrycja er bare 23 år, men har allerede arbeidet 2 år som

renholder i frikirken. I tillegg driver hun sitt eget renholdsfirma hvor hun vasker for private både i Vennesla og Kristiansand.
Når jeg spør hvordan hun liker jobben sin, svarer hun med et
stort smil: I love it! Både Patrycja og mannen har begge jobb
i Vennesla, de har fått norske venner, og trives så godt at de
kan tenke seg å etablere seg fast.
ODD ARILD NORDLI

FOTOminnet!
Venstre: Riving av Prestøhuset med lillesalen
til den gamle frikirken i bakgrunnen

Høyre: Kranselag i Vennesla frikirke 19/4 -75
F.v. Harry Lunden som var formann i dugnadsgjengen sammen
med leder av byggekomiteen Anders Løyning.

Dugnadsinnsatsen i forbindelse med byggingen vakte oppmerksomhet i media. I en avis står det for eks.: «Det må
være en aldeles imponerende innsatsvilje blant frikirkens
medlemmer.»
Denne uttalelsen har bl.a. bakgrunn i at det ble lagt ned ca 23
000 dugnadstimer i forbindelse med byggingen.
Da bygget stod ferdig i september 1975, stod det i Fædrelandsvennen: «Vigslingen av Vennesla nye frikirke søndag
formiddag ble en sjelden rik høytidsstund. Menigheten og

andre interesserte hadde fylt kirken til siste plass, da forstander Løvgren ønsket velkommen. Han leste fra 2. Krønikebok 6, om da kong Salomo hadde bygget hus for Herren.
Salomo roste ikke seg selv, men bad Gud ha sine øyne vendt
mot stedet dag og natt. Det er også det vi ønsker, sa Løvgren.
Det er til Guds navn dette bygget skal vigsles, til ære for Ham
og til velsignelse for mennesker vi lever sammen med.»
ODD ARILD NORDLI

