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I dette nummer 
kan du blant 
annet lese om vår 
nye eldsterådsle-
der, en inspireren-
de konfirmantleir 
og Kontaktens tur 
til Ukraina.



MORMOR OG GUD

Astrid Johanne. Det het hun. Født i 1908. Bodde 500 meter 
fra barndomshjemmet mitt. Jeg kjente henne i 20 år før 
hun dro hjem.

Mormor.
Jeg var innom hos Mormor omtrent hver eneste dag da jeg 
bodde hjemme. Hun var enke allerede da jeg ble født, og 
på grunn av gikta, satt hun mest hjemme. Så, hun satte 
selvsagt pris på besøk.
Mormor hadde et fryseskap - med ispinner. Og en skjenk 
med ei skål med godteri. Eller en pose med Knott. Hver 
gang jeg var innom hos Mormor, fikk jeg noe godt.
Nå var det ikke sånn at jeg gikk på besøk bare for å få god-
teri. Det var bare en naturlig del av det å være på besøk 
hos Mormor. Hun var en som gav.

Gud er også sånn. Bibelen sier rett ut at Han lønner dem 
som søker ham. Det nevnes som en kjensgjerning, som 
noe like selvsagt som at vi må tro at Gud finnes for å opp-
søke Ham i utgangspunktet.

«Den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han 
lønner dem som søker ham.» 
Hebr 11,6b

Er Gud så kjedelig å være sammen med, at han må lokke 
med belønning for at noen skal gidde å være sammen 
med Ham? Den kritiske delen i meg kan tenke sånn, men 
så tenker jeg tilbake på Mormor. Hun stod aldri i vinduet 
og viftet med godteri for å lokke meg inn, så hun kunne 
få oppmerksomhet. Hun holdt seg hjemme og ventet. Og 
når jeg kom, se, da var det helt naturlig for henne å gi noe 
godt til meg.

Slik er det med Gud. Holder du deg nær Ham, vil Han alltid 
forsøke å stikke til deg noen godsaker fra sitt enorme lager 
av gode, fullkomne gaver!

Søk Ham nå!

HILSEN TOR MICHAL KINN

Pastoren
har ordet



HØSTEN ER EN SPENNENDE TID!

Etter en lang sommerferie starter arbeidet i menigheten vår 
opp igjen. Det er veldig hyggelig å treffe alle igjen, og vi har 
forventninger til hva Gud har for oss denne høsten.

Eldsterådet hadde sitt første møte mandag 27. august. Her 
følger en liten oppdatering fra oss.

KONTAKT MED VIRKEGRENENE                                                                                                                                     
Vi har en tid hatt den praksisen at vi inviterer ledere fra de 
ulike virkegrenene til å komme på besøk på et eldsteråds-
møte og fortelle om gleder og utfordringer i arbeidet. Dette 
er viktig for oss, slik at vi vet mest mulig om hva som rører 
seg i menigheten vår. 

VEKSTGRUPPER                                                                                                                                          
Menigheten kommer til å fortsette å ha fokus på vekstgrup-
per. Dette fordi vi vet at små fellesskap der vi kan dele liv og 
tro er viktig. Det er nye grupper på gang, så ta kontakt med 
Tor Michal Kinn hvis du ønsker å bli med i en gruppe eller 
hvis du ønsker mer informasjon.

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET                                                                                                                                  
Vi vil også ha et spesielt fokus på barne- og ungdomsar-
beidet fremover. Visjonen vår er å lede mennesker til å 
bli Jesus-etterfølgere. Her er barna og ungdommen vår 
viktigste målgruppe. Vi ønsker at Fribu-styret skal bli mer 
aktivt igjen.    

TEAMHUSET / LØYNINGHUSET                                                                                                                                     
Vi har ikke lykkes ennå med planen om å få noen voksne 
ungdommer til å bo i huset og være aktive i barn- og 
ungdomsarbeidet vårt. Dette er et prosjekt vi har stor tro 
på, og vi vil jobbe videre med å få dette til fra neste høst. 
Huset kommer til å bli leid ut i året som kommer. 

BØNNEARBEIDET I MENIGHETEN                                                                                                                                       
Vi ønsker å omorganisere bønnearbeidet vårt noe. Dette 
kommer vi tilbake til når mer er avklart.
Vi i eldsterådet er glade og mottakelige for innspill.

Se også: venneslafrikirke.no
Facebook: Vennesla frikirke 
- lik siden, og du får opp det som fortløpende legges inn.
  
FOR ELDSTERÅDET - KRISTIN LIE

fra Menigheten



Kristin Rygg Lie overtok 7. mai i år som leder av Eldste-
rådet (ER) etter Ove Aasen som hadde sittet sin periode. 
Menigheten har sett Kristin som møteleder på flere 
gudstjenester, og sikkert i andre sammenhenger også.

For å bli litt bedre kjent med henne, har vi bedt henne 
fortelle litt om seg selv:
Jeg er 54 år, gift med Sverre og sammen har vi tre voksne 
barn: Magnus, Julie og Morten.                             

Før jeg ble venndøl i 1992, bodde jeg 8 år i Kristiansand. 
Oppveksten hadde jeg på Hortemo i Songdalen kommune.                                                                                                                                         
Jeg er lærer og har jobbet på Vennesla Voksenopplærings-
senter siden 1996.                                            

På fritiden er jeg glad i å være ute og glad i å være i 
bevegelse. Skiturer og gåturer gjør godt både for kropp og 
sjel. Ei god bok er også fin avkobling.
Min kristne tro er veldig viktig for meg og har vært det så 
lenge jeg kan huske. Jeg er oppvokst i en kristen familie 
og har «fått troa inn med morsmelka» Det er jeg veldig 
takknemlig for!                  

Relasjonen til Jesus gir meg trygghet, den gir meg fred og 
håp. 
Sverre og jeg er forholdsvis ferske i Vennesla frikirke. 
Vi har vært i menigheten i fem år. Før det var vi aktive 
på Kvarstein bedehus i tjue gode år. Grunnen til at vi 
byttet menighet, var at vi kjente behov for å være i en 

større forsamling, og i en forsamling med en hyrde og et 
lederskap som sørger for god kontinuitet og som leder 
forsamlingen på en god måte. Vi var blitt kjent med Arvid 
Hunemo gjennom noen felles Alphakurs og vi har i mange 
år vært nære venner med Grethe og Ove Svendsen. Dette 
var viktige faktorer for at det ble Vennesla frikirke som ble 
vår nye menighet.  Vi ble ganske fort med i et gudstjeneste-
team og i Alpha-arbeidet i menigheten. For tre år siden 
ble jeg spurt om å bli med i eldsterådet. Å jobbe i team, er 
noe jeg har stor sans for.  Der bidrar alle med sitt, og vi kan 
utfylle og rettlede hverandre. Jeg setter veldig stor pris på, 
og har stor respekt for, alle de andre i eldsterådet, og jeg 
opplever at vi jobber bra sammen og utfyller hverandre på 
en god måte. Dette var en av grunnene til at jeg våget å si 
ja til utfordringen om å lede eldsterådet. En annen grunn er 
at Gud er trofast. Jeg fikk ikke «skriften på veggen», men 
opplevde at Gud bekreftet sin trofasthet mot meg i tida da 
jeg måtte ta en bestemmelse. Det var som om han ville 
minne meg om at han er med. Han leder og utruster oss til 
oppgavene vi går inn i.  Dette ga meg frimodighet til å si ja.                                                                                                                                              
           
Det er virkelig en fantastisk Gud vi har og som vi får tjene!! 
Han begeistrer meg mer og mer!
Et bibelvers jeg ofte vender tilbake til er Hoseas 6,3: «Så la 
oss lære å kjenne Herren! La oss søke med iver å lære ham 
å kjenne! Hans oppgang er så viss som morgenrøden, og 
han kommer til oss som regnet, som et senregn som væter 
jorden.»                                                                                                       

Ny eldsteradsleder



Ny eldsteradsleder
Det er så viktig at vi søker 
Gud, både i felleskapet 
med andre og alene, slik 
at vi har et rett og sant 
bilde av hvem Gud er. 
Engasjert trosliv er et felt 
der vi som menighet har 
scoret forholdsvis lavt på i 
menighetsundersøkelser. 
Hvor mye tid vi bruker 
på tomannshånd med 
Gud er opp til hver og 
en av oss å bestemme. 
Eldsterådet ønsker å oppmuntre folk til å bruke tid sammen 
med Gud. Vi vil legge til rette for at flest mulig blir med i 
vekstgrupper/bibelgrupper, og vi ønsker at flest mulig har 
en tjeneste i menigheten. Dette tror vi bidrar til å skape 
engasjement og tilhørighet. Det er min bønn både for meg 
selv og for menigheten vår, at vi må kjenne Gud på en 
fortrolig måte slik at vi kan glede oss over å være hans barn 
og kunne formidle hans storhet og hans godhet til andre 
mennesker. 
Vennesla frikirke er en god menighet å være i og å tjene i. 

Vi er mange som står sammen om å gi budskapet videre 
til de neste generasjonene og til mennesker rundt oss.
Så la oss frimodig fortsette å være en menighet som 
velsigner omgivelsene våre på mange ulike måter ved å 
være rause, inkluderende, tydelige og utfordrende.

Vennlig hilsen Kristin Lie



Et høydepunkt;

Konfirmantleiren
Det er den tida på året - sommeren har akkurat varma oss 
godt opp og august kommer. Da er det tid for leir med 
konfirmantene. Konfirmanter fra ni frikirkemenigheter 
fra Arendal til Flekkefjord. Til sammen 95 ungdommer og 
ledere samla på Evjetun for  seks nydelige dager spekket 
med innhold.
 
For konfirmantene er leiren et høydepunkt i konfirmantå-
ret. Hvert år er det leiren som trekkes frem som det beste 
og det gøyeste gjennom hele konfirmanttida.
Hva er så spesielt med denne uka?
Jo, det er mange ting!
Nye vennskap, godt fellesskap, gøye aktiviteter (bl.a go-
kart og rafting), god forkynnelse, bra møter, bading, latter, 
fete ledere, og litt rangling er noe av det som gjør leiren til 
et høydepunkt. Så skjer det noe når man har et slikt fel-
lesskap i seks dager. Man blir sammenspleisa på tvers av 
menigheter og man opplever bra ting sammen både sosialt 

og åndelig.
Et av høydepunkta for undertegnede var vitnemøtet på 
lørdag kveld, der konfirmantene selv delte sine vitnes-
byrd. De delte ærlig liv, erfaringer med Gud og Bibelvers 
i to timer!
Mange konfirmanter tok viktige valg med Jesus i løpet 
av uka. Livsviktige valg som vi håper de tar med seg inn 
i hverdagen.
 
Sammen med våre 11 konfirmanter var det åtte ledere fra 
menigheten med på leiren. Vi hadde tatt ansvaret for lov-
sangen på leiren, så Thomas og team leda sangen på to 
møter hver dag. Konfirmantleiren er et kjempebra sted for 
ledertrening av unge ledere. Og vi har mange unge ledere 
å være stolte av i menigheten.
 
Søndag 26. august ble konfirmantene våre konfirmert i en 
fullsatt kirke. Hver enkelt ble gitt en hilsen med en god 



Konfirmantleiren

egenskap vi har sett hos dem, de fikk et Bibelvers og ble 
bedt for og velsigna.
Så ble alle minna på Salme 73, 23-24:
”Men jeg blir alltid hos deg,
du har grepet min høyre hånd.
Du leder meg med ditt råd,
og siden tar du imot meg i herlighet.”
 
Han slipper oss ikke ut av sin hånd, den leder oss og vi kan 
oppleve trygghet med vår hånd i Hans!
 
Vi ønsker våre konfirmanter Guds velsignelse og lykke til 
videre!

Bildet viser (fra venstre): Miriam Eriksen, Martine Hagen, 
Lene Aamdal Rislaa, Lene Urdal Gundersen, Markus Omdal 
Taraldsen, Oda Rike, Thomas Sørensen (liggende), Lisa 
Marie Udø, Karoline Sjøberg, Jacob Ståhl, Janne Heggland.



Minsang
Vi er forskjellige. Også når det gjelder sang! Noen forventer 
at en kristen sang skal ha et begripelig innhold, og at dette 
skal være sannferdig. Jeg hører til dem.
 
Min sang er ”Jesus, Frelser, vi er her, for din sannhets ord 
å høre”. Den stammer fra Tyskland, og er skrevet av Tobi-
as Clausnitzer i 1663. Melodien er av Johann Rudolph Ahle. 
Jeg vet lite om forfatter og komponist. Ikke stort mer enn 
fødsels- og dødsår, og at de begge stammet fra det østlige 
Midt-Tyskland, det området der Luther og Bach virket. Melo-
dien til ”Jesus, Frelser, ...” ble benyttet flere ganger av Bach.
 
I sangen nevnes ”ditt sannhets ord” (Guds ord) og ”vår 
formørkede forstand”. Slike ord var godt forståelige, og et 
stykke på vei aksepterte på 1600-tallet. Men på 1700-tallet 
(opplysningtiden) kom et radikalt skifte. Blant annet fikk 
vi den kritiske teologi. Bibelen, het det nå, er menneskers 
tanker om (en eventuell) Gud. Hva som er sant, er det opp 
til vitenskapene og den klare fornuft å avgjøre. Teologisk 
skolerte som har vært gjennom denne type opplæring (og 
det er de fleste i vår kulturkrets), har fått dette kritiske tan-
kesettet dypt innprentet (selv om det sjelden kommer fram 
uten omsvøp). Det kan ligge som en overbevisning (”hva er 
det egentlig vi behøver å tro på i Bibelen?”) eller som en uro 
(”vitenskapene vet, vi bare tror”).
 
Den som avviser opplysningstidens og den kritiske teologis 
grunnforestillinger, kommer på tvers av rådende tanke-
strømninger. Den stoler heller på ham som sa at ”himmel og 

jord (dvs. det fysiske univers) skal forgå, men mine ord skal 
aldri forgå”, Guds lam som bar verdens synder og stod opp 
fra de døde. Den vet:
”Vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne,
uten din den gode Ånd vil sitt lys i oss opptenne”! 

Jesus Frelser, vi er her,
for din sannhets ord å høre,
lukk nå opp, o Herre kjær,
selv vårt hjerte og vårt øre,
at vi må i hu og sinne
lukke deg og himlen inne!

Vår formørkede forstand
kan jo ikke sannhet kjenne,
uten din den gode Ånd
vil sitt lys i oss opptenne;
godt å tenke, tale, gjøre,
dertil må din Ånd oss føre.

O du herlighetens glans,
lys av lys, vår sjel omstråle!
Treng deg gjennom sinn og sans,
vekk oss opp av sløvhets dvale!
La vår bønn i himlen høres
og all gjerning vel utføres.

ØISTEIN BJØRNESTAD



I gudstjenestene våre ber vi for Frikirkens utsendinger/
misjonærer. Vi ønsker å presentere dem og arbeidet de 
driver. Denne gang har vi fått hilsen fra Samuel Aweida 
som arbeider i menigheten Beit Eliyahu (Elias-menig-
heten) i Haifa, Israel.

HELLO DEAR BROTHERS AND SISTERS!
Many of you have been wondering what was going on 
with us in the past few months since the last update. Well, 
Shmuel finished teaching through the Gospel of Luke re-
cently and around Shavuot began a new series on God’s 
faithfulness. As part of this subject we studied the book of 
Ruth. Shmuel showed us that nothing happens by ”mista-
ke”, God has a plan for each and everyone of us and even 
though things seem impossible to us He always knew it 
was possible.

Beit Eliyahu continues to grow! We’ve held several bap-
tisms this year and this last time, five more young people 

were baptized. It’s neat to see them grow in their faith and 
follow the Lord in baptism. 

New couples and newborns! Thank God for His blessings! 
Weddings bells are chiming for a few new couples and th-

ere’s a new crop of new babies, mostly girls, this last year. 
This is Josiah and Dasha dedicating Leeya Katherine Litle.

Growing pains? No! Growth blessings! 
You can see that there has been a lot of growth in the 
congregation both in people and activities. Yay!! The Lord 
has called me, Shay, to take on the administrative jobs that 
Heidi had been handling in the past years. Heidi will be 
focusing on the women’s ministry and I will be responsible 
for the ongoing operations, projects and communication.
Please be praying as we, as a congregation, take on the 
challenge of paying for a new staff position, and as we 
look to God to see all that He has planned for us as we 
grow up in Him, inward toward one another and outward 
to the world around us.

Do you want to keep in touch with us? It is easy to do, 
email me at: shay@beiteliyahu.org 

Hilsen fra utsendingene våre 

- denne gang fra

 ISRAEL



Kontakten bruktbutikk. Tur til

Årets tur til 
rehabiliteringsprosjektet i Ukraina startet med 

at ni reisende ble hentet rundt kl. 04.00 på natta den 3. mai 
og ankom i «småbyen» Smotrick rett over midnatt. Altså en 
lang tur, først med fly til Kiev og deretter en kjøretur med 
minibuss ca. 7-8 timer på humpete veier. I tillegg til vi som 
hadde fly og minibuss ned, var det to som kjørte med egen 
bil med hjelpesending.

Første post på programmet dagen etter ankomst var møte 
med ordfører i Smotrich (en «landsby» med ca. 7.000 innbyg-
gere) og et par representanter fra kommunen - og deretter en 
tur innom «Aktivitetssenteret» - som er det ombygde syke-
huset, som for øvrig er nærmeste nabo til rådhuset.

Vi besøkte også de to rehabiliteringsboligene som ligger litt 
utenfor landsbyen. Disse ble i sin tid kjøpt for ca. kr. 12.000,-. Den 
ene er i ettertid renovert og påbygd med fasiliteter som bad og 
vannklosett. Boligene holder definitivt ikke norsk standard og 
de huser i dag 16 rehabilitanter - og de bor tett; 4-6 på hvert 
soverom. De dyrker grønnsaker og poteter, og har ulike husdyr 

som sauer, geiter, høner, kyr 
og bier. Det betyr at de er selvforsynt med enkelte matvarer 
og kan også skaffe noe inntekter ved salg. 

Det er Metodistkirken i Smotrich som har «eierrollen» til bo-
ligene og det er Juri som er ansvarlig leder. Opplegget har et 
sterkt åndelig preg og arbeidet gir resultater.

Filadelfiamenigheten i Smotrich driver også rehabilitering og 
har et hus med p.t. 8 rehabilitanter. Dette besøkte vi også og 
fikk høre sterke livshistorier med rusproblemer og tidligere 
fengselsopphold. Her startet dagen alltid med 2 timers bi-
belundervisning/åndelig fokus. Det ble fortalt at abstinensen 
normalt forsvant etter 2 dager!

Vi besøkte også et rehabiliteringsopplegg for kvinner som 
holder til i en vanlig leilighet i en nedslitt blokk midt i en større 
naboby. Her bodde det 8 voksne og 5 barn i en leilighet med 
tre soverom, kjøkken og en liten stue.

Vi hadde også et besøk i et fengsel, ca. 7 mil fra der vi bodde, 

Ukraina
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og det var en sterk opplevelse. Der satt langtidsfanger under 
heller kummerlige forhold. 

Ellers opplevde vi både ungdomssamling og barnesamling i 
«Aktivitetssenteret» (ca. 100 personer på hver samling) med 
mye moro, sang, sterk forkynnelse (uten at vi forstod alt) og 
bønn. Det betyr at «Aktivitetshuset» rommer både samlinger 
og sportsaktiviteter – og vil være et redskap for «rekruttering» 
av ungdom til kirken.

Vi besøkte også et eldre/omsorgs-senter i en naboby med ca. 
60.000 innbyggere, som yter service til ca. 1.000 fattige famili-
er. De tok oss dessuten med til tre av de fattige familiene som 
de hadde oppfølging for. En sterk opplevelse der en ble vitne 
til barn som vokser opp under uverdige forhold, med bl.a. ek-
strem fattigdom og alkoholiserte foreldre.

Søndag 6. mai deltok vi på gudstjeneste i Metodistkirken der 
vår eminente sjåfør og altmuligmann under oppholdet, Vla-
dimir, også hadde en sentral rolle i forhold til musikk og sang. 

Den 9. mai (frihetsdagen for 2.verdenskrig) ble feiret på byens 
torg med nasjonalsang, underholdning, taler, sang og dans. 
Vår reiseleder, Yngvar Bakken, holdt også tale under dette 
arrangementet med Vladimir som tolk. Vi hadde selvsagt med 

norske flagg, og dersom vi kom 9. mai neste år, så skulle de 
også spille den norske nasjonalsangen!

Hva var da hovedinntrykket fra turen? 
Pengene og hjelpesendingen fra Norge rekker langt, behovet 
er stort og lokal myndighet, representert v/ordfører, er veldig 
takknemlig for hjelpen. Lokale personer og samarbeidspartne-
re gjør en formidabel innsats og dette gir resultater. Selv det 
lokale politiet er godt fornøyd med det de ser og opplever. 

Vi som jobber til daglig i Kontakten Bruktbutikk, er både stolte 
av - og ikke minst motivert av - at vårt bidrag (via Ukraina-ko-
miteen) kommer trengende til gode. Så ser vi at midler brukes 
fornuftig og rekker langt i forhold til både forebygging og et-
terbehandling av rusproblemer. Dette er motiverende for fort-
satt full innsats for å skape en bruktbutikk som betyr noe både 
lokalt i Vennesla og i tillegg i et land som definitivt trenger all 
den hjelp de kan få. 

Vi kan ikke hjelpe alle - men vi kan gjøre en forskjell for noen.
Takk for en opplevelsesrik tur – med sterke inntrykk.

TELLEF MYRVOLD



Om hundre år er allting glemt!  Jeg kom på denne strofen 
av Knut Hamsun da jeg her om dagen leste litt i den gamle 
menighetsprotokollen vår fra det Herrens År 1918.  Da hadde 
Vennesla frikirke eksistert som egen menighet i 2 år.

Totalt ca 100 
personer hørte 
til gjengen, med 
smått og stort.

”Når vi ser til-
bake på det år 
som svant, må 
vi utbryte med 
salmisten: Ikke 
oss, Herre, ikke 
oss, men ditt 
navn give vi ære 

for din miskunnheds og din trofasthets skyld”
Gamle Sandvand uttrykte bekymring for vanskelige tider og 
tidsånden.  Første verdenskrig var nettopp slutt, og spanske-
syken herjet i de fleste land i Europa, også i Vennesla.  Frikir-
ken hadde i en periode blitt brukt som sykestue i forbindelse 
med denne sykdommen som tok så mange liv.  Sandvand 
beskriver tidsånden som bedøvende og underkuende.

Jeg ble sittende å reflektere over dette uttrykket tidsånden.  
Hva eller hvem er det, og hvordan har dette endret seg gjen-
nom årtiene og i mitt eget liv?
Sandvand bekymret seg over manglende oppslutning om 
møter, særlig nattverdfellesskapet.  Noen lot seg forføre av 
tidens ånd og holdt seg borte fra fellesskapet. Det er vel en 
bekymring som har fulgt menigheten vår i alle disse hundre 
årene. Jeg husker selv fra ungdomsårene hvor viktig det var 

å ikke la seg oppsluke av denne verdens fristelser og ideer, 
men holde stø kurs på den av og til veldig smale veien.  
Men tidsånden har jo også ført til mye bra, også for oss kir-
kefolk. Har nettopp nå vært på konfirmasjonsgudstjeneste. 
Sang og musikk til trommer og steelgitar, høylydt klapping, 
varme og godhet, og ikke et eneste håpløst spørsmål som 
fikk den uheldige konfirmant til å kjenne kvalmen vokse i 
mellomgulvet.  Joda, jeg ser absolutt at verden går framover, 
og at tidsånden er mer sammensatt enn jeg tidligere var klar 
over.  Unge Bakken minnet konfirmantene på at de alltid har 
ei hand å holde i når livet nå skal leves som ung og voksen. 
Det verdifulle vil alltid stå seg i møte med nye tider, og jeg 
tenker, hva er viktigere for kirka vår enn å formidle slitester-
ke sannheter og verdier til stadig nye generasjoner?  En Gud 
som ser oss, et nådetilbud når vi roter det til, en frihet under 
ansvar, en glede som overgår alt, en trygghet i liv og død, en 
kjærlighet og sannhet som et fundament.  Det er dette vi må 
gi hverandre i menigheten.
Sandvand sier i årsberetningen for 1918 at menighetsflokken 
har det godt, fordi Herren viser miskunnhet.

Hvor godt har vi det i dag? Herrens miskunnhet er nok den 
samme som for hundre år siden, men vi slår oss ikke til ro 
bare med å si sånne ord.  Vi må også gjøre ordene i de livene 
vi lever.
Velkommen til å delta.

JOHN TERJE RUENES

I gar, i dag, i morgen



I Menighetsnytt nr. 1 i år ble det skrevet litt om symbolene i 
Kristusfiguren på sceneveggen i Frikirken.

I etterkant er det flere som har lurt på hvem som har laget kunstverket.

Vennesla frikirke stod ferdig i september 1975, og da kom ønsket 
om et kunstverk på sceneveggen. En komite ble nedsatt 
der Leif H. Gundersen og Arne Hansen var med.
Komiteen engasjerte Nils Gerhard Ljosdal fra 
Åseral til å tegne utkast til et kunstverk.

Tegningen ble overlevert til Tore Lunden fra 
Vikeland. Han arbeidet som smed på 
Norsk Wallboard. Her arbeidet 
også Leif Gundersen.

Fabrikken var raus og betalte 
lønn til Tore som fikk bruke 
arbeidstiden sin til å lage 
Kristusfiguren. To uker tok jobben.

I årene som er gått, er det nok flere tusen 
som har sittet i Vennesla frikirke og 
gledet seg over kunstverket.

FINN OSKAR HANSEN / ODD ARILD NORDLI

Kristusfiguren på frontveggen...

har laget den?
Hvem



Rekorddeltagelse
fra Vennesla på Visjon i år også!

I år var vi tett opp mot 100 deltagere fra Vennesla 
på Visjon som foregikk 18.-22. juli med spennende 
talere og inspirerende samlinger både i Stavernhallen 
og i Tunet på Fredtun. Årets tema var; «Det skinner 
igjennom». 
Jeg ber om at vi alle i større og større grad må la det 
få skinne igjennom...

KJETIL LØYNING

«Ungdom søker Gud. 
Familien i fokus. Ribbeins-

brudd i sandkassa (red; les sand-
volleyball for voksne barn ). 

Koselig felleskap. Stille stund i kapellet.»

«Samhold
Fantastisk lovsang

Nye venner
Gøy på HITS
Fint vær
Koselig

Bra talere 
på ungdomsmøtene»

«Fellesskap, 

sol og varme, åndelig påfyll, 

glede, Professor Darwinius, 

Hits for alle, camping, knytter

 tettere bånd innad 

i menigheten...»

«Nye venner, 

Gode samtaler, Fellesskap, God 

stemning, Bra ungdomsopplegg, 

Glede, Himmelsk tilbedelse, 

Utfordrende forkynnelse, 

Oppmuntring, Samhold, 

Glede i tjeneste, Ny innsikt, 

Engasjerte formidlere»

«Barna sang
 «Navnet Jesus» 

i bilen på vei 
hjem. #sterkt!»

«Det å se ungene 
kose seg og 

delta i møtene 
med lovsang og 
forbønn, er verd 

alt.»

«Vennegjeng. God 

stemning. Påfyll.»

«Visjon er kvalitetstid for familien med Jesus i sentrum.»



Korsang har i lange tider vært til 
glede for utøvere og tilhørere i kristne 
sammenhenger.

Frikirka var tidligere kjent for sine mange kor. På det meste 
var det  fem kor i menigheten, og det var ganske mange 
medlemmer i korene. Mange ønsket å være med å synge 
eller å være med i et slikt fellesskap.
Hymnos, som tidligere het Frikirkens Blandetkor, var en vik-
tig institusjon i bygda og i menigheten. Koret deltok hvert år 
på de årlige sangerstevnene på Fredtun.

Hymnos teller i dag ca. 20 medlemmer. Vi ønsker flere med-
lemmer. Det gir det enkelte medlem mye å være en del av 
fellesskapet. Koret har øvelse en gang i uken, hver tirsdag kl. 
19.00. Vi har et godt fellesskap i koret.

I år deltok koret på stevne i Stavern sammen med andre 
kor på Kristi Himmelfartsdag. Det var et flott opplegg. Koret 
ønsker nok å delta der i flere år. Det var møte/gudstjeneste 
både i Stavern og Brunlanes frikirker.

Hans Magne Græsvold er kunstnerisk leder av koret, og 
velger ut sanger tilpasset arrangementene/møtene der 
koret deltar, eller tilpasset teksten i gudstjenesten.
Koret har ganske mange israelske sanger skrevet av 
messianske jøder. Hans  Magne har arrangert disse sangene 
for kor.

Å delta i kor gir medlemmene ganske mye, et godt felles-
skap, og formidling av budskapet gjennom sangen.

FINN OSKAR HANSEN 

Hymnos



Den årlige menighetsturen er en flott anledning til å bli bedre 
kjent med andre i menigheten, gjennom å dele både et sosi-
alt og åndelig fellesskap. Sammen inspirerer vi hverandre og 
hjelper hverandre til å være fokusert om Oppdraget!

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 alterna-
tiv for de lekne, ellers er det mulighet for å gå en topptur. 
Nytt i år er at det legges opp til seminar/bibeltime lørdag 
ettermiddag for dem som ønsker det.

Det legges opp til inspirerende undervisning, gruppesam-
taler, 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.

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.
Har du ikke meldt deg på allerede, er det på høy tid! Meld 
deg på til kontoret eller gjør det selv på www.venneslafri-
kirke.no.

Betaling gjøres på hotellet ved utsjekk.

TOR MICHAL KINN

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



DØPTE:
Mia Winsvold   
Født 11.04.2018 Døpt 06.05.2018
Foreldre: Isabella Evensen og Thomas Winsvold

Nora Lindekleiv  
Født 13.02.2018 Døpt 03.06.2018
Foreldre: Anette og Ruben Lindekleiv

Ada Eikeland Ødegaard 
Født 09.02.2018 Døpt 03.06.2018
Foreldre: Anette Eikeland Ødegaard og Kay Ødegaard

Sigrid Skjeggestad  
Født 21.05.2018 Døpt 05.08.2018
Foreldre: Siren og Torbjørn Skjeggestad

Henry Sagedal Bore 
Født 04.04.2018 Døpt 12.08.2018
Foreldre: Caroline Sagedal Bore og Håkon S. Bore

DØDE:
Anita Fjellestad 
Født 22.04.1972 Død 14.05.2018 Begr. 24.05.2018

Jonny Ådne Løyning 
Født 08.12.1927 Død 10.08.2018 Begr. 17.08.2018

Anne Marie Voreland 
Født 01.02.1940 Død 13.08.2018 Begr. 21.08.2018

VIGSEL:
02.06.2018: 
Hege Honnemyr og Stian Lunden

Menighetsprotokollen

Fra regnskapet
I denne utgaven av Menighetsnytt har 
Diakonrådet blitt bedt om å gi en oversikt over 
hvordan menighetens økonomi ligger an, med 
fokus på givertjeneste.  
Som tabellen til høyre viser, er giverinntek-
tene så langt i år lavere enn budsjettert.  Fire 
måneder gjenstår av 2018, og sammen kan vi 
nå budsjettallene – men det forutsetter, som 
enkel matematikk tilsier, at inntektene øker. 
Dette er et felles ansvar vi som medlemmer 
har, og du er herved oppmuntret, oppfordret 
og utfordret til å bli med på et felles løft for 
givertjenesten!  

Kontakt en av diakonene etter gudstjenesten 
dersom du har praktiske spørsmål rundt 
givertjeneste, avtalegiro mm.

MARTHE SMISETH HARKET



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

Geir Ove Bakken, pastor
tlf 957 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 81 460

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

Harald Lunden (nestformann)

Tor Michal Kinn (pastor/daglig leder)

Geir Ove Bakken (pastor)

Rolf Bjarne Eriksen

Terje Granås

Kjetil Løyning

Ove Aasen

DIAKONRÅD
Leder: Marthe Harket, tlf. 975 06 200
martheharket@gmail.com

Elin Førde

Monica Jortveit

Torstein Jortveit

Terje Kirkebø

Ole Louis Lilløy

Liv Tone Morken

Inger Bente Sund

Kjetil Urdal

Frode Vetrhus

(Grete Lill Mangseth - permisjon)

KONTAKTPERSONER ANSVARSOMRÅDER:
 Bygg: Kåre Eikeland, tlf. 916 14 799
kare@bmskilt.no
 
Økonomi: Torstein Jortveit, tlf. 913 10 787
torstein@hunsfosbygg.no
 
Omsorg/ praktisk tilrettelegging: 
Liv Tone Morken, tlf. 481 01 538
livtonemo@gmail.com

MENIGHETENS KASSERER
Ellen Lunden

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

Grafisk: eplehagen.no

i Vennesla Frikirke

Ansatteog ledere



Ny åpningstid for Kontakten bruktbutikk fra mandag 
3. september.

Mandag, tirsdag og fredag kl 11.00 - 16.00
Torsdag kl 11.00 -17.00.
Telefon Kontakten: 381 56 000

I gudstjenesten 19. august ble to nye diakoner innsatt: Elin 
Førde og Frode Vetrhus. Guds velsignelse i tjenesten!

Det blir bibelhelg 10. og 11. nov med Halvard Myhren. 
Se nærmere info i månedsprogrammet.

Omsorgsarbeider Elisa starter 
sin fødselspermisjon i høst, 
og Erik Wennerberg blir vikar 
i stillingen.

Menigheten har vært i kontakt med Datatilsynet for å få 
anbefalinger om retningslinjer knyttet til vår direktesending 
av gudstjenester på Youtube, og har laget kjøreregler for å 
sikre privatliv og personvern.

ALPHAKURS – INNFØRING I DEN KRISTNE TROEN 
Over nyttår starter vi et nytt Alpha-kurs i Frikirken.

Over 10 kvelder og en weekend 
gir Alpha-kurset en god innføring
 i den kristne tro. Kurset er egnet 
både for de som allerede er kristne 
og for de som er på leting etter tro
 og mening med livet. I Alphakurset 
er det rom for undring, spørsmål og 
refleksjon.

Alle er velkommen på Alpha, og det er mange forskjellige 
grunner til at mennesker deltar. Noen prøver å finne ut om 
Gud finnes mens andre rett og slett søker et nytt miljø og 
nye venner. Uansett grunn er du hjertelig velkommen!

Kanskje skulle du hørt med kamerat- eller venninneflokken 
om dere skulle gå sammen på kurset? Oppstart: 9. januar 
2019.

FAKTA
Alphakurset er et velprøvd kurs som arrangeres over 
hele verden. Mer enn 24  millioner mennesker har gått et 
Alphakurs – i kirker, bedehus, i et hjem, på studiestedet 
eller i fengsel. Alpha er å finne i 169 land, og er oversatt til 
112 språk.

Smaplukk



Misjon er å være den du er, der du er, med det du har, sa en 
meget klok dame. Vi er alle skapt i Guds bilde, til å reflektere 
Hans kjærlighet, skjønnhet og kraft, akkurat der vi er. Vår 
identitet ligger ikke i hva vi får til, eller hvor gode vi er, men 
i hvem vi er.  
 
Det er ikke mange årene siden jeg levde full av menneske-
frykt, redd for det meste og de fleste. «Mislykket» og selv-
sentrert. Jobbet hardt for aksept, evt. lot være å jobbe fordi 
jeg visste jeg ikke ville nå opp til tilfredsstillende standard 
uansett.   
 
Så fikk jeg lov til å møte Gud på en ny måte. Jeg har alltid 
vært frelst, og hatt Jesus i hjertet. Men jeg har ikke alltid kjent 
på den friheten Han lover oss. Guds kjærlighet som er ufor-
anderlig. Den freden som er tilgjengelig. Kraften som bor i 
oss... Tenk at den samme kraften Gud brukte til å reise Jesus 
opp fra de døde bor i OSS!  
 

Bildetekst:  
Her sto også Moses da han speidet utover det lovede land. 
Han kom ikke inn i det. Gud har et slikt lovet land for enhver 
av oss - fullt av «melk og honning». 

Har du speidet utover ditt? Har du inntatt noe av det?  

Min drøm er at alle mennesker skal smake stadig mer på 
denne Gud som står og venter på oss. Få legge fra oss alt det 
som ikke kommer til å finnes i himmelen allerede nå. Jesus 
lærte oss jo å be «la din vilje skje på jorden som i himme-
len». Det var nok ikke for å erte oss.  
 
Når vi vet hvem vi er, hvorfor vi er her, og hva vi bærer med 
oss – da spres Guds rike. Akkurat der du er. På Rema1000 
eller i Midtøsten.  

SIRI RIKE

TRO
Min


