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I dette nummer 
kan du blant annet 
lese om vekst-
gruppene og jule-
hilsen fra en av 
misjonærene våre



STERK NÅR DU ER SVAK?

2. Kor 12, 9-10

”… men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften 

fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine 

svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor 

er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mis-

handlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er 

svak, da er jeg sterk.”

Jeg vet ikke åssen det er med deg, men jeg synes det kan 

være vondt å erkjenne svakhet.

I skrivende stund er jeg nokså svak. Når du leser dette er 

jeg ganske mye sterkere igjen. Jeg skal forklare.

Jeg måtte innom å sykehuset en tur for en liten brokkope-

rasjon. Og da er det sånn at man ikke kan løfte mer enn en 

kaffekopp omtrent på to uker. I tillegg blir man litt satt ut 

etter et inngrep, kroppen må komme i gang igjen.

Da føler man seg svak.

Nok om meg. Kanskje du kjenner på svakhet på områder i 

ditt liv? Og kanskje du prøver så hardt du klarer å ikke vise 

de til noen? Vi lever i en hverdag hvor det er mye presta-

sjon, mas, jag, tempo. Jammen ikke alltid lett å være sterk.

Herren svarer Paulus: ”Min nåde er nok for deg!” La det 

ordet synke inn i deg både for denne dagen og for dagene 

og utfordringene som ligger foran deg.

Så fortsetter det: ”For kraften fullendes i svakhet.”

Når vi føler oss svake eller er svake. Når vi kjenner svakhet 

og utilstrekkelighet. Da kan vi vite at Guds kraft har bolig 

i oss. Kanskje vi ikke klarer å si som Paulus, at vi er stolt 

av våre svakheter. Men bær de frem for Gud så kan vi bli 

sterke i Han.

Og husk at hans nåde er nok for deg! Uten prestasjon.

HILSEN GEIR OVE BAKKEN

Pastoren
har ordet



Vi har mye å være takknemlige for i menigheten 
vår! 
Det foregår så mye flott arbeid for alle aldersgrupper. Eld-
sterådet har i høst hatt besøk av ledere i Minikompagniet, 
Søndagsskolen, Menighetsnytt, FriMat og Torsdagskafeen. 
Det har vært inspirerende og flotte besøk hvor vi har fått 
innblikk i gleder og behov og hvor vi har blitt bedre kjent 
med hverandre. Disse besøkene er viktige for oss i ledelsen.

Rettsaken til Daniel har naturlig nok også opptatt oss i 
høst. Dessverre tapte vi også ankesaken i Lagmannsretten. 
Støttegruppen rundt Daniel har jevnlig kontakt med han 
og bistår så godt det lar seg gjøre. La oss stå sammen som 
menighet og be om at Gud åpner nye dører for vår venn.  

Bønnearbeidet                                                                                                                                         
 Vi ønsker å omorganisere bønnedøgnet etter nyttår. Målet 
er at det skal være 1 time bønn for menigheten hver dag. De 
faste bønnemøtene på torsdager (kl. 10 – 11) og søndager 
(før og etter gudstjenestene) består. Vi ønsker at bønneka-
pellet skal være betjent en fast time hver uke slik at folk kan 
komme til forbønn / samtale / skriftemål. De resterende fire 
dagene oppfordrer vi folk til å påta seg å be en time på en 
fast ukedag annenhver uke. Det blir opp til enhver om man 

vil be i kirken eller hjemme. 

Det ble gjennomført et kurs i internkontroll og HMS for 
ledere i menighetens ulike arbeidslag 5. og 19. november. 
Menigheten og arbeidet vårt er underlagt en rekke lover og 
forskrifter og vi ønsker å sikre at det vi gjør ikke medfører 
noe form for uønsket risiko for ansatte, frivillige eller 
deltagere i menighetens mange aktiviteter.  

Dette var en liten oppdatering om Eld-
sterådets arbeid denne høsten.                                                                                                        
Vi er takknemlige for menigheten vår og for alt det flotte 
arbeidet som drives. Takk for innsatsen til hver og en av 
dere!!!... og vi ønsker alle ei god og fredfull adventstid!!

  
FOR ELDSTERÅDET - KRISTIN LIE

fra Eldsterådet



Som flere kanskje har fått med seg, har det blitt gjort noen 
omorganiseringer i Diakonrådet det siste halvåret. Jeg takket 
i august ja til å være leder, og benytter nå anledningen til 
å fortelle litt om hvordan vi har organisert oss og hvordan 
vi jobber.

Diakonrådet består av: Kåre Eikeland, Terje Kirkebø, Frode 
Vetrhus, Elin Førde, Liv Tone Morken, Inger Bente Sund, Moni-
ca Jortveit (permisjon), Kjetil Urdal, Torstein Jortveit, Benthe 
Løyning, Grethe-Lill Mangseth (permisjon) og Marthe Harket. 
Vi samles til diakonrådsmøter hver 6.uke, i tillegg møter vi 
sammen med Eldsterådet i Menighetsråd to ganger i halvåret. 
Diakonene er fordelt ut på gudstjenesteteamene, og det er to 
diakoner i tjeneste hver søndag. 

Diakonrådets funksjoner og oppgaver er i detalj beskrevet i 
Frikirkens Visjon og styringsdokument. Overordnet har vi an-
svaret for fire områder: Eiendomsforvaltning, Omsorgsdia-
koni, Praktisk tilrettelegging og Økonomi (se under). Nytt av 
høsten er at hver diakon tilhører ett ansvarsområde. Vi ser al-
lerede at dette er en effektiv og mer oversiktlig måte å orga-
nisere oss på. I diakonrådsmøtene samles vi først gruppevis, 
før en felles gjennomgang/orientering/drøfting av sakene. 

Eiendomsforvaltning (kontaktperson: Kåre Eikeland)
Diakonrådet har hovedansvar for bl.a. drift og vedlikehold av 
kirkebygg. Her samarbeider vi tett med Ingar Alheim, som 
gjør en uvurderlig jobb som vaktmester.

Omsorgsdiakoni og Praktisk tilrettelegging 
(kontaktperson: Liv Tone Morken)
Omsorgsdiakonalt arbeid ligger under Diakonrådets ansvars-
område. Nå som menigheten har ansatt en omsorgsarbeider, 
fungerer Diakonrådet som en samarbeidspartner for om-
sorgsarbeideren.

Når det gjelder praktisk tilrettelegging har Diakonrådet 
ansvar for alt fra vask av nattverdsduk til brannvern under 
gudstjenester. Også her er vi svært takknemlige for godt 
samarbeid med staben (Ingar og Elin).

Økonomi (kontaktperson: Torstein Jortveit).
Diakonrådet har det overordnede ansvar for økonomistyrin-
gen i menigheten. Dette innebærer blant annet utarbeiding 
av budsjett.
Ta gjerne kontakt med oss!

VENNLIG HILSEN MARTHE SMISETH HARKET

fra Diakonrådet



Kjære Vennesla menighet
Vi har billetter! Vi skal «hjem» til jul! Men hvor er «hjem»? 
Godt spørsmål. Vi er hjemme her i Nampula, Mosambik. Det 
er her vi bor, her har vi et hus med våre møbler, her tilbringer 
vi mesteparten av tiden, her har vi vårt arbeid og tjeneste, 
her går Annie på skole, her har vi våre kollegaer og venner. 
Men som misjonærer har vi flere «hjem». Ett av dem er Ven-
nesla. Der har vi ikke noe hus, ingen kollegaer, ingen skole 
for Annie, men der har vi familie. Og familie er en del av det 
som er «hjemme».
Et annet «hjem» vi har er i Minnesota, USA. Der har vi også 
familie. Både i Vennesla og i Minnesota blir vi tatt i mot med 
åpne armer og ønsket velkommen. Der får vi være så lenge 
vi ønsker. 
I år skal vi feire jul i Kentucky, USA, der vår eldste datter og 
mannen hennes bor. Hvis alt order seg som vi håper, samles 
vi sammen med dem og de andre to voksne barna våre og 
kjæresten til den ene. Det blir «hjemme» denne jula, for vi er 
sammen som familie. 
Skal du feire jul «hjemme» i år? Kanskje det er i huset du 
bor i nå, kanskje huset du vokste opp i. Vi flytter på oss, 
og «hjemme» forandrer seg til noe nytt. Vi er hele tiden 

på vandring, og de hjemmene vi har her på jorden er bare 
midlertidige.
Men en dag skal vi HJEM. Der vil vi bli tatt i mot med åpne 
armer og ønsket velkommen. Og der skal vi få være i all 
evighet! Har du fått billett? Den eneste måten å få tak i en 
slik billett på er å tro. Tro at Jesus døde på korset og tok all 
den skylda som du burde dø for. Tro at Jesus stod opp fra 
de døde og lever i dag, og at han har gjort klar en plass for 
deg HJEMME. 
Det er veldig fint å kunne være sammen med familie i jula. 
Men tenk deg den festen det blir når alle Guds barn møtes i 
Himmelen! Håper vi ser deg der!

fra misjonsutsendingene våre - denne gang fra 
Gerd Olaug Le´Poidevin med familie i Mosambik

Julehilsen

Gerd Olaug, Annie og Dave



Min

«I surrender all»

sang
Denne gang har vi utfordret TORIL B. HODNEMYR, som ofte 
er med og leder lovsangen, til å skrive litt om en sang hun 
setter stor pris på:
«I surrende all» er skrevet av Judson W. Van DeVenter (1855-
1939) og tonesatt av Winfield S. Weeden (1847-1908). Den ble 
publisert i 1896.

Sangen handler om å overgi seg totalt innfor Guds vilje med 
livet. DeVenter hadde selv en sterk opplevelse, i møte med 
Gud, som førte til at han valgte et liv som sangevangelist.

Jeg har også opplevd at denne sangen har gjort sterkt inn-
trykk på meg. Det å synge; «Alt for Jesu fot jeg legger, ja JEG 
GIR MEG SELV TIL DEG» ble veldig sterkt. Teksten kom imot 
meg med full styrke. Oaoo…for en erklæring. «Jeg gir meg 
selv til deg». Det er mitt ønske for mitt liv. 

I min tjeneste i Vennesla frikirke så kjenner jeg på takknem-
ligheten av å få lov å PRISE Gud med sangen. Det er sterkt 
å få være med å sette opp sanger ut fra dagens tekst og 
kjenne på at disse sangene er med å underbygge det som 

blir sagt igjennom tekst og tale. Alt har sin plass og alt hen-
ger sammen. Det å få PRISE Gud gjennom sang, enten man 
synger, spiller et instrument eller står stille innfor Gud med 
hele seg, så er det noe vi kan gjøre sammen. Jeg håper at 
gjennom vår sang i Teamet kan vi inspirere til å være med 
å synge i gudstjenesten. Det er fantastisk å synge sammen 
når «alle» er med 
https://www.youtube.com/watch?v=9D3zY09YpHE 

Hvorfor brenner jeg for sangen i menigheten. Det er fordi 
Gud har gitt meg en sang og han ønsker at den skal brukes til 
hans ære! Han er alltid til stede i våre liv og ønsker at vi skal 
ha Han med oss i våre liv; hver en dag og på hvert et sted.

Du er herved invitert til å være med og synge!
https://www.youtube.com/watch?v=9o4LFQN3hdk



Mange, både små og store, hadde funnet 
veien til Menighetsweekend på Rosfjord i 
Lyngdal helgen 22. - 23. september. Selv om 
stormen «Knud» hadde herjet og skapt litt 
problem med strøm, ble det en helg med 
mange opplevelser og fint fellesskap. 

fra menighetsturen til Rosfjord i september

Bildeminner



Vi var i Kenya med familien i 2007. Da kom det et sterkt 
ønske fra lederen i New Life Mission: «Vi skulle så fryktelig 
gjerne ønske å gjøre noe for de små massai-jentene våre! 
I 10-12 års alderen blir de omskjært og giftet vekk, mas-
sai-mannen er gjerne 50 år og har kanskje 3 koner fra før. 
Han betaler sukker, vin og kanskje en ku til jentas pappa. 
Jenta får erfaringer hun ikke skulle hatt, føder snart barn 
og mister hele ungdommen og utdanninga si. Vi vil gjøre 
noe, men vi har ikke penger!»

Straks vi kom hjem begynte vi med konserter, basarer og 
samlet inn penger. Det gikk forbausende lett, bl.a. på en 
stor korkonsert i Frikirka, og året etter ble Kari Anne Hjem-
met innviet. Et hjem der jenter kan flykte til når de (eller 
noen opplyste voksne mennesker) skjønner at ritualet 
kommer…

I årenes løp har hjemmet hjulpet masse jenter, hundre-
talls! Og jentene tilbakeføres til familiene etter 1-3 år, mer 

ressurssterke, og med oppfølging. På disse 10 årene har 
det skjedd en stor endring når det gjelder småjentene i 

området - nedgangen i omskjæring/tidlig ekteskap er 
markant! En rektor fortalte meg at New Life Mission sin 

innsats for jentenes rettigheter hadde hatt «tremendous 
impact», en stor innvirkning i samfunnet, langt utover Kari 
Anne Hjemmet. Det skjer fortsatt, men da i streng hemme-
lighet. For myndighetene slår nå hardt ned på det som for 
10 år siden var en helt normal praksis. Kari Anne Hjemmet 
har fortsatt fullt belegg. Hjelper de mest utsatte og er en 
fyrlykt i området som lyser opp at: Alle barn har rett på 
utdanning og til å bestemme over egen kropp! 

Det nyeste er at også seksuelt misbrukte barn har blitt tatt 
inn på Kari Anne Hjemmet. 

Dette brenner vi for!

KARI ANNE OG VEGARD BAKKEN, EGELANDSAA

Dette

BRENNER vi for



”Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti”
Salme 119,105

Gjennom Bibelen taler Gud til oss. Derfor er det så viktig 
at vi søker Han gjennom å bli bedre kjent med Guds ord. 
Torsdag 20. september hadde vi første samling med det 
vi har kalt for Bibelverksted. Rammen var ganske enkel; 
bibeltime med mulighet for påfølgende samtale rundt 
bordene. Tellef André Granås talte til oss rundt temaet 
Hvordan skal vi se på og bruke Det gamle testamente? Han 
tok utgangspunkt i fortellingen om Emmausvandrerne fra 
Lukas. ”Og han begynte å utlegge for dem det som står 
skrevet om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos 
alle profetene.” Lukas 24,27. 

Vi har valgt å ha Kristus i GT som hovedtema i høst. 18. 
november holdt Gunnar Loland bibeltime om temaet 
Gudsnavnet og Messias mens vi 1. november fikk besøk 

av Øivind Benestad som fikk frie tøyler og valgte å ha te-
maet Slipp Ordet løs! Bibelbegeistring og bibelbruk. Siste 
samling før jul blir 29. november der Tellef André Granås 
underviser om temaet Jesus er Profeten.

Det oppleves godt å samles rundt Guds ord. Livet kan ofte 
være som å vandre på en kronglete sti i mørket og da er 
det godt å ha Guds ord som en lykt og rettesnor i livet. 
”Du er mitt vern og mitt skjold, jeg venter på ditt ord.” 
Salme 119,114. 

Du er hjertelig velkommen til å bli med oss på Bibelverk-
sted!

TORLEIF MJÅLAND



«Hallo, de æ Bjørn. Ska du på gudstjeneste i morgen?
Ja, hadde vel tenkt det.
Kan du ta uniformen?
Ja, greit det.»
Det var eldsterådsformannen som ringte, og anledningen 
var nattverd på gudstjenesten dagen etter.

Uniformen ja, det var mørk dress og hvit skjorte med slips.
Den gang satt hele eldsterådet rundt et bord på plattforma 
under feiringen av Herrens måltid.
Den gang er ikke så veldig lenge siden, en 15-20 års tid.
Hvorfor satt vi slik? Det er jeg usikker på, men tradisjon spil-

ler helt sikkert inn. Vi var ledere og skulle være synlige, og i 
Guds hus måtte man kle seg anstendig.
Sikkert er det at vi så rimelig alvorlige ut, og kanskje for noen 
nesten litt skremmende. Der sitter mennene med falkeblikk 
og full kontroll. Vel, vi som satt der følte det ikke slik, vi gjor-
de det vel mest fordi slik hadde man alltid gjort det.

Jeg kom inn i eldsterådet sammen med min gode venn 
Lyder, og han nektet å være med på denne praksisen. 
Det ble begynnelsen på slutten.
I dag gjør vi det annerledes. Vi kler oss også litt mindre 
formelt. Det med klærne har jeg tenkt litt på.
Greit å ha en viss standard når man står foran der og 
deler ut brød og vin, men egentlig er vi jo på jobb, vi er 
i tjeneste. Vi burde kanskje ha arbeidsklær. Den som vil 
være stor skal være de andres tjener.
Selv syns jeg det er mye bedre å aktivt stå foran og dele 
ut vin og brød enn å sitte opphøyd på plattforma som 
en annen høvding.
Det er så fint å se alle som kommer fram for å delta 
i måltidet, barn, unge, voksne, eldre, kvinner, menn, 
gamle kjente og nye ansikter.
Da er jeg en tjener og på rett plass.
Forhåpentligvis ikledd rett antrekk for å tjene.
I våre sammenhenger er vi ofte redd for forandringer 
og nye skikker.
Denne har bare vært av det gode, og la meg avslutte 

med en invitasjon:
Velkommen til nattverd!

JOHN TERJE RUENES

I gar, i dag, 
i morgen



ERIK WENNERBERG er ansatt som vikar for Elisa Heiseldal når 
hun har fødselspermisjon. Mange vet hvem Erik er, men for å 
bli bedre kjent med han har vi bedt han fortelle litt om seg selv:

Jeg er Erik, 59 år, og fra september (2018) ansatt i vikariat som 
omsorgsarbeider. Jeg har vært gift med den samme, flotte 
dama (Lillian) i 36 år. Vi har fire barn sammen, tre av dem er 
gift og har gitt oss 6 barnebarn; en stor velsignelse. De tre yng-
ste bor i distriktet her, og de tre eldste bor i Ecuador. 
Gjennom livet har jeg hatt mange forskjellig type jobber: 
Mekanisk verksted, misjonær i Etiopia og Ecuador, sjåfør, be-
gravelsesbyrå, HVPU, bedehussekretær, fosterfar, assistent i 
skolen... 
Grunnen til at jeg søkte stillingen som omsorgsarbeider, er at 
Lillian visste at Elisa skulle ha permisjon. Hun mente en slik 
jobb ville være midt i blinken for meg, og gjorde litt ”research”. 
Dette er menigheten vi begge har tilhørt det meste av livet, 
så jeg kjenner mange av medlemmene, spesielt de eldre. Jeg 
tror jo selv at dette passer godt for meg og min personlighet/
gaver/evner. 
Mine oppgaver som omsorgsarbeider:
Samtaler og sjelesorg for alle generasjoner.
Pararbeid (sammen med Lillian) gjerne i samarbeid med an-
dre.
Arbeide for at familier, par og enkeltpersoner i krise har et om-
sorgsfullt nettverk. Bidra i Diakonrådets omsorgsarbeid som 
diakonalt ansatt.
Arbeide for et godt arbeidsmiljø.
Arbeide for enhet og trivsel i menigheten.
Utruste menighetens medlemmer til tjeneste i omsorgsarbeid. 

Den første tiden har jeg vært på endel hjemmebesøk. Ellers er 
jeg til stede på Kia- kafeen og 
Torsdagskafeen for å prate med de fremmøtte. På Frimat er jeg 
med som ressursperson, miljøskaper og medmenneske. Jeg 
har besøkt menighetens kvinneforening og holdt andakt der 
og undervist på bibelklassen bl.a. 

Visjoner/drømmer:
At menigheten skal være en plass
- der mennesker blir sett og inkludert i felleskapet
- der mennesker får bruke sine gaver/evner og utvikle dem 
- der mennesker er ærlige med sine liv 

Hobby:
Liker veldig godt å kjøre laaangt på scooter. Fire halvgamle 
gubber har hatt klubb (Kjell’s angels) i snart 15 år. Godt felles-
skap, mye latter og galskap, og mange, lange turer innenlands 
og utenlands.
Er også glad i å gå og sykle turer i skogen. 
Et bibelord som sier mye om Guds storhet og kraft: ”Han vet 
hvor mange stjernene er, og gir alle navn. Vår Herre er stor og 
rik på kraft, hans forstand er uten grenser.” Salme 147,4-5.

Omsorgs-
arbeideren!



Ja, nå er også denne 
misjonsmessa gått 
over i historien. 
Denne blir husket i 
alle fall ett år. Det var 
da vi fikk inn over kr. 
500.000,-, det har 
aldri skjedd før. Vi 
kjenner heller ikke 
andre misjonsmesser 
i landet som har 
samlet inn så mye 

på en dag.
Jeg har spurt meg mang en gang om messe og basar er 
utgått på dato. Er dette bare noe vi kan få til i de indre 
bygder? Er det ikke andre måter å få inn penger på som 
er lettere?  Kan vi ikke bare be alle medlemmer i Vennesla 
frikirke gi kr 1000,- så har vi det. Enkelt og greit. 
Her kan vi nok få mange svar. Men for meg er det beste 
svaret å se den responsen vi får på dagen. Ingen andre 
dager i året er det flere mennesker innom kirka i så mange 
timer som på misjonsmessa. Er det på grunn av storslått 
annonsering? Der må vi nok si et ubetinget nei. To små 
annonser: en i Vennesla Tidende og en i Fædrelandsvennen, 
samt litt opplysning på to gudstjenester. Det er det hele. 
Masse nyheter hvert år?, definitivt ikke. Det er tro kopi helt 
siden starten med svært små variasjoner. Hvorfor kommer 
det så mange da?
Jeg tror svaret ligger i at de rett og slett har lyst, dette er 

sosialt. Her kan du treffe mange du ikke har truffet på 
lenge, her samles storfamilien til kaffe og kaker og ikke 
minst prat. Og her kan du bli kjent med nye mennesker. Her 
trives barna, og da trives også foreldrene.  Og så støtter de 
en god sak.
Jeg konstaterer at misjonsmesse i Vennesla ikke har noen 
utløpsdato, eller best før dato. Det spørs om vi heller får 
kalle den for «evigvarende».
Kr. 509.000, som var resultatet, - er masse penger. Det som 
det ikke så ofte blir fokusert på er hva skal til for å lage en 
slik messe. Her er oppskriften:
1000 gevinster til åresalg og hovedlotteri
3000 gevinster til barneavdeling
500 rundstykker
40 kaker
6 liter vaffelrøre
150 komper
100 liter kaffe + masse saft.
+ en del praktiske gjøremål.
Med denne oppskriften får dere Frikirkens misjonsmesse.
Så til sist en stor takk til alle som har vært med. Det er 
mange, jeg nevner bevisst ingen ved navn. Jeg er definitivt 
den som har gjort minst, men som har fått i oppdrag å 
være leder for det hele. En svært enkel jobb med så mange 
dyktige medarbeidere.
Når vi så har en så god oppskrift skal det mye til at vi ikke 
ser mange av de samme igjen lørdag 2.11.19.

ROLF LUNDEN

Misjonsmesse
- for 40. gang



Smaplukk
FILMING AV GUDSTJENESTER OG PERSONVERN
De fleste av våre gudstjenester filmes og sendes direkte 
på Youtube. Det gir mulighet for de som er forhindret fra å 
komme, likevel kan få med seg møtet. Etter direktesendin-
gen er filmen ikke offentlig tilgjengelig. Ofte klipper vi ut 
talen og gjør akkurat den offentlig igjen, før vi sletter den 
øvrige sendingen for godt.

Vi har snakket med Datatilsynet for å få råd om direkte-
sending av gudstjenester, i forhold til retten til privatliv og 
personvern. Folk som går på møte hos oss, skal kunne ha 
personlige møter med Gud og hverandre, uten tanke for om 
det blir dokumentert på film, og lagret for ettertiden. Den 
enkelte har rett til å være tilstede i nuet.

Offentlig visning kan være farlig for konvertitter, og vi må 
være påpasselige med hva som sies og hvem vi viser frem.
Kamera er kun rettet mot scenen, ikke mot publikum. De 
som er på scenen må være innforstått med at det filmes, og 
få mulighet til å be om at sendingen slås av.

 Vi har laget noen enkle kjøreregler for filmsendingen for å 
sikre at vi håndterer dette riktig.
• Kun vise oversiktsbilde uten klare detaljer når søndags-
skolebarna er på scenen
• Stoppe sendingen like etter talen eller etter sangen som 
følger like etter talen
• Ikke vise konvertitter eller andre det er fare for ved at de 
bekjenner den kristne troen
• Spørre dåpsforeldre om de ønsker seremonien overført, 
eller om de ønsker at vi har det avslått mens dåpen foregår
• Møteleder kan alltid stoppe sendingen etter egen 
vurdering
  
ONSDAGSMIDDAG 
En onsdag i måneden serveres det middag i kirka, kl 16.30 
-17.30. Etterpå er det øvelse med Minicompagniet. Andre 

barn kan ha frilek i søndagsskolerommet, og selvfølgelig 
vanker det kaffe på de voksne.
Håper mange vil komme til ferdig middag og godt 
fellesskap!
Ingen påmelding, men klikk gjerne «Skal» på faceboo-
karrangementet på vår facebookside, så vi har en viss 
pekepinn på hvor mange som kommer!
Pris: 90 kr for voksne, 50 kr for barn. Maks 250 kr for en 
familie.
Datoer for middag våren 2019:
9. januar, 6. februar, 6. mars, 3. april, 15. mai

Velkommen til julegudstjenester i kirken:
Julaften
14.30 Julegudstjeneste 1.
 Tor Michal Kinn. Musikalsk: Minicompagniet
16.00 Julegudstjeneste 2.
 Tor Michal Kinn . Musikalsk: Magnar Aavitsland

Første juledag
11.00 Høytidsgudstjeneste
 Tor Michal Kinn
 Musikalsk: Toril og Eirik Hodnemyr
1.nyttårsdag
17.00 Nyttårsgudstjeneste
 Geir Ove Bakken 



Vekstgrupper er som drivhus for mennesker. Vi samles 
jevnlig for å hjelpe hverandre med å vokse som mennesker, 
og til å leve livet som etterfølgere av Jesus.

En vekstgruppe er et mindre fellesskap med mennesker som 
ønsker å følge Jesus, og som hjelper hverandre med det. 
Vekstgruppen samles jevnlig i hjemmene til gruppemed-
lemmene, for eksempel annenhver uke.

Hvorfor være i vekstgruppe i tillegg til å gå på gudstjenesten?
Vekstgrupper er som drivhus for kristne; trygge og varme 
omgivelser som skal fremme vekst. Gruppemedlemmene 
møtes for å vokse sammen som Jesu etterfølgere. Å være 
kristen handler om å bli del av Guds familie. Gudstjenestene 
er som et stort familieselskap, der man ikke rekker å se alle 
man ønsker å se, og det ikke alltid er tid og rom for de dype, 
personlige samtalene. Vekstgruppen er, for å fortsette bildet 
med familien, mer som en kjernefamilie, som samles rundt 
middagsbordet og deler inntrykk og utfordringer fra dagen.

Erfaringsmessig fungerer gruppene best om man samles 
hver fjortende dag eller oftere. Det er også nyttig å ha en 

ramme for samlingen, med et klart start- og sluttidspunkt, 
og faste programposter. Gruppen har en leder som sørger 
for at tidsplanen holdes.

Samlingen starter ofte med at det serveres noen forfrisknin-
ger eller et enkelt måltid, og man kan prate løst og fast. Dette 
går over til en delerunde, hvor vi øver oss på å oppdage og 
fortelle om Guds velsignelser i hverdagen.
Deretter følger lovprisning, hvor vi hyller Gud og Jesus for 
hvem Han er. Noen grupper velger å synge sammen, andre 
lytter til en lovsang sammen - dette vil være forskjellig fra 
gruppe til gruppe.
En av gruppemedlemmene sier gjerne noe om temaet for 
samlingen, som en innledning til samtale i gruppen.
Det settes også av tid til forbønn for hverandre, før man sier 
velsignelsen sammen og går hjem hver til sitt.

Formålet med vekstgruppene er at vi skal få omsatt kunn-
skapen om det Gud har for oss til virkelig, levd liv! Gruppen 
er et fortrolig fellesskap med mennesker som ønsker å hjel-
pe hverandre med dette, gjennom å dele sine hverdagsliv, 
sine tanker om Guds ord og ved å vise omsorg for hverandre.

Vekstgrupper



Vekstgrupper
Alle er velkomne til å bli med i en vekstgruppe. Vi oppfordrer 
alle medlemmer til å forplikte seg til aktivt å involvere seg i 
en vekstgruppe, både for deres egen og andres del. 

Finn en gruppe
Så lenge vekstgruppene handler om fellesskap og ekte, levd 
liv vil de også være like forskjellige som menneskene som er 
i dem. Det er derfor naturlig å tenke over hvilken type felles-
skap du ønsker. Det er nok mest naturlig å velge en gruppe 
bestående av mennesker i samme livsfase som deg selv. 
Pensjonister har eksempelvis annerledes livssituasjon enn 
småbarnsforeldre og ungdommer har andre interesserer og 
behov enn foreldregenerasjonen.
Noen par ønsker å gå i gruppe sammen, mens andre ønsker 
å gå i en ren kvinne- eller mannsgruppe.

Menigheten består av mange mennesker i forskjellige livsfa-
ser, så muligheten for å finne et fellesskap som passer deg, 
er absolutt til stede. Om man likevel skulle være så uheldig å 
bli med i en gruppe hvor man ikke kjenner seg hjemme, er 
det lov å bytte. Det skal være enkelt å bli med i en gruppe, 

og det skal være enkelt å slutte om man kjenner at gruppen 
ikke er den riktige. Det betyr ikke at det er noe galt med ver-
ken deg eller gruppen, det er bare sammensetningen som 
ikke passet.

Du kan registrere din interesse for å bli med i en vekstgrup-
pe. Du blir deretter fulgt opp av en av de som administrerer 
vekstgruppearbeidet. Kontakt gjerne en av oss i staben, eller 
send en epost til post@venneslafrikirke.no.

HILSEN TOR MICHAL



Jeg har spurt to jenter på søndagskolen. 
Jeg spurte de litt om jula. 
Hva er advent? 
Isabel 9 år svarer: Det er ventetid.

Hvordan ble Jesus født? 
Synne 8 år svarer: Det kom en engel til Maria. 
Engelen sa til Maria du skal bli mamma. 

LILLY HILSER DERE TIL EN GOD JUL!

Synne

Isabel



Givert

Diakonrådet har blitt bedt om å gi en oversikt over hvordan menighetens økonomi ligger an,
 med fokus på givertjeneste.

Vi ligger an til å ende på -194788 kr ift. budsjett 2018, som i gjennomsnitt tilsvarer -16232 kr per måned.

jenesten



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 (permisjon)
Erik Wennerberg, omsorgsarbeider
(vikar)

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

DIAKONRÅDETS MEDLEMMER
Kåre Eikeland
Terje Kirkebø
Frode Vetrhus
Elin Førde
Liv Tone Morken
Inger Bente Sund
Monica Jortveit (permisjon)
Kjetil Urdal
Torstein Jortveit
Benthe Løyning
Grethe-Lill Mangseth (permisjon) 
Marthe Harket

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

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

Veldig flott om kontoret/andre bruker de 
ulike kontaktpersonene. 
Dette for å lette arbeidet for leder og 
man slipper å gå via unødvendige ledd.

MENIGHETENS KASSERER
Ellen Lunden

KONTORET ER ÅPENT 
kl 10 - 12 tirsdag - torsdag

REDAKSJONSKOMITÈ MENIGHETSNYTT
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

Signe Lill Granås, tlf 99105830
sigranas@online.no

Grafisk: eplehagen.no

i Vennesla Frikirke

Ansatteog ledere



DØPTE:
Linnea Jensen Slettedal 
født 29.07.2018 døpt 30.09.2018
Foreldre: Mari og Fredrik Jensen Slettedal

Emmy Rike   
født 29.07.2018 døpt 28.10.2018
Foreldre: Lene Cecilie Thomassen og Asbjørn Rike

NYE MEDLEMMER M/STEMMERETT:
Edith Bakken
Yngvar Bakken

MEDLEMMER:
Isabella Evensen
Selena Evensen

DØDE:
Finn Hagen 
født 17.05.1928 død 23.10.2018

VIGSEL:
27.10.2018: 
Isabella Evensen og Thomas Winsvold

Menighetsprotokollen

Elin Gundersen, kontormedarbeider, har som vanlig full oversikt 
over hva som skjer i menigheten;



Fotominnet denne gang viser Barnekoret som arrangerte konsert i Frikirken i samarbeid med foreldreforeningen 
til Vennesla kommunale Musikkskole. Dirigent Harry Andersen på talerstolen.

FOTO-minnet!


