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Påsken minner oss om 
oppstandelsen og det 
nye livet. GOD PÅSKE!



SE, MOR! JEG GJØR ALLE TING NYE!

Skuespiller og regissør Mel Gibson overrasket mange da 
han i 2004 slapp filmen «Passion of the Christ», en film om 
Jesu lidelseshistorie. Filmen viser alt annet enn glansbil-
der, den viser til gagns den rå, blodige virkeligheten – litt 
for mye, vil mange påstå.

Jeg vil dele en mektig scene fra denne filmen. Ikke mektig 
som i pompøs eller storslagen, men i egenskap av å løfte 
på sløret så vi ser litt mer av hvilket mysterium påsken er. 
Jesus har allerede vært gjennom arrestasjonen, justismor-
det, piskingen, hodeslagene og dommen om korsfestelse. 
Han er nå på vei til Golgata, høyden utenfor byen hvor han 
skal henges opp.
I scenen snubler han, og faller hardt i bakken.

Maria, hans mor, ser ham fra en sidegate, og trenger seg 
frem i mengden av soldater og tilskuere for å komme til 
ham. Samtidig som vi ser dette utspille seg, får vi glimt 
fra Jesu barndom, der han som fireåring snubler og faller. 
Også der løper Maria til, tar ham på fanget og trøster ham 
med ordene «Jeg er her».

Tilbake på lidelsens vei kommer hun også frem til Jesus, 
som strever seg opp på alle fire, ansiktet hovent av alle 
slagene og så blodig at han nærmest ikke er til å kjenne 
igjen. Maria sier ordene: «Jeg er her!»
Jesus kommer seg opp i knestående, tar sin mors ansikt i 
hendene, ser henne inn i øynene og presser frem noen ord, 
som – sett med alle andre øyne enn troens øyne – er helt 
absurde: «Se, mor! Jeg gjør alle ting nye!»

Så reiser han seg, legger korset tilbake på skulderen og 
kjemper seg videre for å fullføre sitt verk.

Rundt seks timer senere roper han ut fra korset: «Det er 
fullbrakt!» Så ånder han ut og dør.

Og da han halvannet døgn etter stod opp av graven, lys 
levende, da var – og er - han det første beviset på at nå, ja 
nå, er alle ting nye!

HILSEN TOR MICHAL KINN

Pastoren
har ordet



Kjære venner! 
Her kommer en liten oppdatering fra Eldsterådet og saker 
som vi ønsker å ha et spesielt fokus på fremover.

Terje Granås og Ove Aasen takker for seg i Eldsterådet til 
sommeren. Vi er takknemlige for det de har bidratt med 
og betydd gjennom mange år, og vi skal takke dem av på 
skikkelig vis ved en passende anledning. For Eldste-
rådet innebærer dette at vi trenger to nye medlemmer.                              
Vi oppfordrer alle til å be over dette og til å komme med 
forslag på kandidater.

Også i vår inviterer Eldsterådet til medarbeiderfest. 
Denne blir onsdag 1. mai kl. 19.00, og ALLE i menigheten er 
hjertelig velkommen!! Vi tror dette blir en fin kveld, med 
godt felleskap, god mat og variert program. Påmelding 
senest 24. april til kontoret.

Saker som står på agendaen fremover er:
• Barne- og ungdomsarbeidet i menigheten
• Alphakurs til høsten
• HMS 
• Engasjert trosliv
Eldsterådsmøtene begynner alltid i bønnekapellet. Vi leser 

et kapittel fra Bibelen sammen og deler tanker teksten gir 
oss før vi ber sammen. 

En sak som går igjen på de fleste eldsterådsmøtene, er om 
vi som menighet evner å se og ta godt imot alle som kom-
mer til menigheten vår. Vi tror vi er ganske gode til dette, 
men vi vet også at vi  kan bli bedre. Dette er en oppgave vi 
må stå sammen om for å lykkes. Så la oss være frimodige til 
å hilse på og prate med nye som kommer i kirka vår. Dette 
kan bare bli suksess!!!

  
FOR ELDSTERÅDET - KRISTIN LIE

fra Eldsterådet



Takk til alle dere som ber i menigheten vår!! Både dere som kom-
mer i kirka og deltar på bønnemøtene der og alle dere som ber 
hjemme / andre steder. 

Sagt om bønn:
Gjennom bønn kan vi ha ekte innflytelse som når til jordens ender, 
uten noen gang å forlate hjemmet vårt. 
Gjennom bønnen er vi med på noe som er mye større enn oss selv, 
og som virker langt utover det vi kan se.
Jesus sier i Matt. 7.7: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank 
på, så skal det bli lukket opp for dere.

BØNN ER VIKTIG!
Faste bønnemøter i menigheten vår:
Søndager kl. 10.30.
Tirsdager kl. 17-18 med fokus på innvandrerarbeidet i bygda.
Torsdager kl. 10-11.

Bønnekapellet i 2. etasje er fra februar betjent de 
tre første tirsdagene i måneden fra kl. 18 til 19:                                                                                                                                              
1. tirsdag i måneden vil en av pastorene våre eller omsorgsarbei-
deren vår være tilstede. Da tilbys også skriftemål.
2. tirsdag vil Ellen Myrvold og Anita Granås være tilstede.                                                                                    
3. tirsdag vil Siri Rike og Kristin Lie være tilstede.

Bruk gjerne denne muligheten hvis du ønsker forbønn og/eller en 
samtale.   Alle er hjertelig velkommen på disse bønnesamlingene!!!
Vi har også organisert en bønnetjeneste slik at det bes minst en 
time hver dag for menigheten og arbeidet der og for andre behov. 
Hvis du har lyst til å være med i denne tjenesten, er det bare å kon-
takte Kristin Lie (911 61 563 / kristin.lie@vennesla.kommune.no), så 
får du mer informasjon.
                                                   
Velkommen til menigheten vår og velkommen til bønnekapellet!
Kristin Lie - leder av ER

Bønn som naturlig 
hvilepuls - Paulus som 
forbilde.

Klipp fra avisen Dagen 
Skrevet av pastor Kjell Hagen

i menigheten



I disse dager har jeg skrevet på Diakonrådets årsmelding 

for 2018, og sett tilbake på hvilke saker vi har jobbet med i 

året som nå ligger bak oss. Noen stikkord er organisering av 

Diakonrådet, oppgradering av nabohuset som nå er leid ut, 

gjennomgang av økonomirutiner og løsninger for å utbedre 

lyden fra kirkeklokka. 

Nå er vi imidlertid et godt stykke ut i 2019, og Diakonrådet 

avholdt årets første møte i januar. Da sto bl.a. brannvernrunde 

med Ingar på agendaen. Sikkerhet og HMS kommer vi til å 

jobbe videre med dette året, i tett samarbeid med daglig le-

der. Ellers står den årlige vårdugnaden for tur etter påske, og 

det er Diakonrådets ansvar å organisere denne. Som tidligere 

vil alle gudstjenesteteamene bli oppfordret til å stille med en 

god gjeng – så blir det en effektiv og sosial ettermiddag!

Selv om sakslistene på Diakonrådsmøtene i stor grad preges 

av «fikse og ordne-oppgaver», opplever jeg at vi er en gjeng 

som også er opptatt av gode møter og å se mennesker som 

kommer i kirka. I den forbindelse vil jeg dele disse kloke re-

fleksjonene, hentet fra den hverdagslige andaktsboken «God 

helg – med Gud og mennesker» av Anne-Sofie Håverstad: 

«Ensomhet øker ofte proporsjonalt med folkemengden hvis 

ingen smiler til deg. Når du ser noen så prøv å se dem.»

MARTHE SMISETH HARKET, LEDER AV DIAKONRÅDET

Kontaktinformasjon til leder og kontaktpersoner i 

Diakonrådet finner du i slutten av Menighetsnytt. 

fra Diakonrådet



Impulsopplevelser
I år som i fjor dro FRIK sammen med Refill (Norkirkens 
ungdomsarbeid) til IMI-kirkens ungdomskonferanse i 
Stavanger, Impuls, i slutten av januar. Med oss på tur i år 
var også ungdommer fra Iveland. I alt med ungdommer og 
ledere var vi over 70 stykker som reiste vestover den siste 
helgen i januar. Kø ved Lenefjorden gjorde at vi dessverre 
gikk glipp av det første møtet på fredagskvelden. Det gikk 
likevel greit, siden allsangen stod i taket i bussen selvom 
farten ikke var tilsvarende. 

Lørdagen var en stor opplevelse. Mange ungdommer fikk et 
sterkt møte med Gud, og det var flere som tok viktige valg 
om å følge Jesus. Rammen for helgen var ordene ”fred over 
all forstand”, fra Fillipperne 4:7, og de forskjellige talerne re-
flekterte over dette. Som seg hør og bør var det også mye 
god lovsang og tilbedelse gjennom hele helgen. I år fylte vi 
en stor turbuss, en minibuss og flere biler. Til neste år vil vi 

ha enda flere med, fordi dette er en enorm arena for å møte 
og ha nærvær med Gud på. Takk for en flott tur!

EIRIK HODNEMYR



Denne vinteren er det 
spesielt tre ting som har 
preget mye av tankene 
mine og hverdagen min. 

I høst ble Julia (4 år), 
yngste datteren i familien 
Topland, diagnostisert med 
uhelbredelig hjernekreft. Et 
sjokk for familien, men også 
for hele misjonærfellesska-
pet. Midt oppi en utfordren-
de tid med uviss framtid opplever familien en fred som bare 
Gud kan gi, og de får utrolig mye omsorg fra mange men-
nesker rundt dem. Etter jul har Julia vært hjemme sammen 
med familien, og de får god oppfølging fra både sykehus og 
hjemmedoktor. De prøver å leve et så normalt liv som mulig 
med skole og barnehage, og vi rundt hjelper så godt vi kan. 
(bilde 9)

Noen uker etter at Julia ble syk, kom det et team på 4 unge 
fra Bibelskolen i Grimstad som er her i 4 1/2 måned. Jeg er 
mentor for dem og følger dem opp med mentorsamtaler, 
hjelper med planlegging og organisering av ting de skal 
gjøre. Det er en veldig fin gjeng som det har vært flott å bli 
kjent med og følge opp. De har vært veldig flinke til å skape 
kontakter og vennskap både med folk på universiteter, loka-
le kirker og andre steder. 

Siste ting som har preget tankene mine er at jeg har bestemt 
meg for å avslutte tjenesten min her i Japan til sommeren. 
Det har vært en prosess gjennom en lengre periode hvor jeg 
opplever at Gud leder meg videre. Jeg vet ikke helt hva jeg 
skal gjøre når jeg kommer til Norge, men ser for meg at jeg i 
hvert fall for en periode blir værende på Sørlandet. 
Jeg er takknemlig for å ha fått lov til å bo og tjene her i Japan 
i 6 år. Jeg er også takknemlig for at når jeg har bestemt meg 
for å dra hjem, så forbereder Gud nye til å dra ut. I mars tar 
jeg imot en ny misjonærfamilie for Frikirken, familien Ba-
gaas som skal bo og tjene her i Nagoya. Vi får et par måne-
ders overlapping før jeg drar i midten av juni. 

Til slutt, tusen takk for all forbønn gjennom disse årene!

MARIANNE BOKLUND JACOBSEN 

til menigheten

Misjonshilsen



«Han kom til Jesus om natta»

Mange av oss tenker på Nikodemus når vi leser «Han kom til 
Jesus om natta».
Fortellingen om Nikodemus finner vi i Johannesevangeliet. 
Der leser vi at han var medlem av jødenes høye råd og en lærer 
for Israel.
Hvorfor kom han til Jesus om natta?

Var det fordi
- han var feig og redd for hva folk ville si? 
Jesus var jo ikke populær blant fariseere flest.
- han hadde det så travelt med sine mange gjøremål om 
dagen, at han måtte vente til natta kom før han fikk tid til å 
komme til Jesus?
- han var så grepet av det Jesus fortalte, at han ikke fikk fred 
før han fikk Jesus i tale, og måtte få svar på sine spørsmål med 
en gang?
- det på Jesu tid var vanlig å komme sammen etter mørkets 
frembrudd for å drøfte religiøse spørsmål? Da var det roligere, 
temperaturen svalere og en kunne snakke sammen i fred.

Jeg vet ikke grunnen til at Nikodemus kom om natta. Men det 
som er viktig for meg er at han kom til Jesus. På den måten er 
han et eksempel og forbilde.

Vi kan også komme til Jesus
• med våre synder 
Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettfer-
dig , så han tilgir oss syndene og
renser oss for all urett. 1. Joh. 1.9
• med våre problem  
Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og 

jeg vil gi dere hvile. Matt. 11.28
• med våre nederlag  
Handler om leira i pottemakerens hånd. Jeremias 18.1-6
• med våre behov   
Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det 
lukkes opp for dere. Matt. 7.7
• med vår takk   
Fortellingen om den takknemlige samaritan. Lukas 17.11-19
• med vår lovsang  
La oss tre fram for han med lovsang og hylle han med sang og 
spill. Salme 95.2

ODD ARILD NORDLI

Mittvitnesbyrd



Jeg har i mange 

år undervist på 

Vennesla Voksen-

opplæringssenter. 

I flere av klasse-

rommene, og på 

skolens hjemme-

side, står en liten 

setning som vi 

hver dag ser på og 

reflekterer over:  Ingen er bare det du ser.

Sansene våre er fantastiske redskaper til å lære og forstå virkelig-

heten rundt oss, og de menneskene vi møter på vår vei.  Men alle er 

vi mer enn det sansene avslører og viser.

For noen dager siden dro jeg fram en kasse i kjelleren, som inne-

holder mange gamle bilder og dokumenter.  Ut av en liten plast-

lomme falt et postkort fra 1956.  Bildet viste Audnedal stasjon på 

Sørlandsbanen, pappas arbeidsplass på den tiden. Han hadde 

skrevet kort til Torstein, min bror, som den gang var 5 år gammel. 

Torstein Ruenes, Vikeland. Det var hele adressen. «Dersom du kom-

mer på besøk til helga, må du huske å ta med fiskestanga, så kan 

vi fiske litt sammen.»

Hilsen pappa

Kortet skapte en billedstrøm i hodet mitt om en kjærlig far som 

savnet sin lille gutt, og som gjerne ville få besøk så de kunne gjøre 

noe fint sammen. Selv var jeg bare 1 år den gangen.

Pappa var mye borte i disse årene, og det slår meg hvor lite jeg 

egentlig vet om livet hans på den tiden, hva han tenkte og hva han 

følte. Hvilke lengsler og drømmer han bar på.

Senere, da både Torstein og jeg ble større og etter hvert voksne, 

er det andre bilder som har festet seg. Ikke alle disse er like gode 

og harmoniske som på postkortet, og slik var det heller ikke for 

Torstein. Livet er en underlig blanding av lyse og mørke kapitler. 

Det som fester seg er ofte tilfeldig, og yter ikke alltid virkeligheten 

rettferdighet.

Jeg ser på postkortet og tenker: Slik var du også, pappa, dette var 

også deg. Det vil jeg bære med meg resten av mitt liv, som noe som 

kom til meg lenge etter at du døde.

Hvilket bilde har vi av Gud, vår far? En kjærlig far på fisketur med 

barna sine? Eller en hard, fjern, dømmende øvrighet, som vi helst 

prøver å unngå for ikke å komme på kant med?

Noen mener Gud er noe mennesker skaper i sitt hode, andre, som 

oss i menigheten, vil si at Gud er uforanderlig og evig og den sam-

me til alle tider.

Sikkert er det at den Gud vi daglig forholder oss til er skapt gjennom 

de bildene vi har lagret gjennom livet, noen ekte, noen falske, noen 

gode, andre langt mer problematiske.

Jeg ser på Audnedal stasjon og toget som står på linja der. Så tenker 

jeg: Gud, du styrer med togene, de store og mektige, og du vil ha 

barna dine med på fisketur. Jeg kjenner at det gir mening i livet, jeg 

tror jeg setter av denne helga og kommer på besøk.

JOHN TERJE RUENES

I gar, i dag, 
i morgen



Alphakurs er en svært viktig arena til å invitere med venner, 
naboer eller kollegaer. 
Alphakurs er et introduksjonskurs, med  ti samlinger, der du 
som deltaker kan utforske den kristne tro sammen med an-
dre. Hver kveld har et tema det blir undervist i og som etterpå 
diskuteres i grupper.

I august 2019 setter vi igjen opp ett nytt Alphakurs. 
Hvem skal du invitere? 
Vi i Eldsterådet ønsker denne gangen at kurset legges på 
onsdager, og vi oppfordrer menighetens Vekstgrupper til å 
vurdere å bytte ut gruppesamlingen med høstens Alphakurs. 

Har du noen «kirke-uvante» i din omgangskrets, så har du et 
stort potensiale for å invitere med noen på Alpha. Fantastisk!

BE!
Be Den Hellige Ånd om å lede deg til noen du kan invitere med 
på Alpha-kurset til høsten. 
Kanskje det er den nye naboen din? Eller en kollega? 

Kanskje det er damen som du møter på bussholdeplassen hver 
morgen? 
Eller kanskje er det denne gangen du skal invitere med noen i 
familien din?
Jeg oppfordrer deg 
til å be over dette, 
spesielt i mars og 
april.
Skriv gjerne en 
bønnelapp, med in-
itialene og legg den 
i bønnekrukken. 
Eller gi initialene til 
bønnetjenesten (ta 
kontakt med Kristin 
Lie). 
Dersom du er med i 
en vekstgruppe, så kan dere gjerne ha fokus på dette i grup-
pen. Dere kan da dele navnene/forbokstavene fortrolig i grup-
pa, som et felles bønneemne. Disse potensielle deltagerne kan 

Hvem skal du invitere med 
deg på Alphakurset 
til høsten?



Omsorgs-
arbeideren!Hvem skal du invitere med 

deg på Alphakurset 
til høsten?

bli gruppas VIP-personer. (Very Important Persons). 

SKAP RELASJON!
Tenk om naboen din egentlig håper at du spør han med på 
Alpha!
Etter at du har blitt rolig for 1-2 personer som du ber for, så 
utfordrer jeg deg til å prøve å komme i kontakt med vedkom-
mende. Men vær forberedt. Her kan Gud åpne noen dører. 
Noen stall-tips: 
Hvis du ser naboen gå ut med søpla, rask sammen noe søppel 
og løp tilfeldig ut med søpla du også. Vips, så er muligheten 
der. 

Vær spesielt forberedt på mandager!
Tenk dersom personen (du har bedt for), spør deg om hvordan 
du har hatt det i helgen?
Hva sier du? Nevner du «Mesternes mester» og «Hver gang vi 
møtes»? Eller benytter du anledningen til også å nevne den 
flotte Familiegudstjenesten du deltok på? 
Vær våken, benytt anledningene!

Prøv å skape en relasjon. 

INVITER! 
Kanskje du skal invitere VIP-personen hjem til deg på besøk, 
eller invitere vedkommende til menigheten. 
Etter sommeren inviterer vi til Alpha-middag. Her kan folk invi-
teres og få en smakebit på hva Alphakurs er. 

Til slutt gjentar jeg spørsmålet mitt;
Hvem skal du invitere med deg på Alphakurset til høsten?

På vegne av Eldsterådet; 
KJETIL LØYNING



Venneslafrikirke.no

Menighetens nettside er ny siden forrige Menighetsnytt. 
Her er en kort oversikt på hva du finner på den. Det er ingen 
garanti for at menyene alltid vil se likedan ut, men dette er 
slik du finner nettsiden i dag.

KALENDEREN burde være selvforklarende. Den viser 
programmet så langt frem som det er planlagt, i skrivende 
stund er det ut juni.

UNDERVISNING er en oversikt over undervisnings- og 
taleopptak fra menigheten. Du finner forøvrig en enda 
større samling på vår Youtube-kanal. Gå til youtube.com og 
søk etter «vennesla frikirke», så får du frem den.

MØTEPUNKTER gir en oversikt over hvilke tilbud vi har 
til barn, ungdom, familier og eldre. Her beskrives også 
vekstgruppearbeidet/smågrupper.
Under vekstgrupper har du mulighet til å registrere 

interesse for å bli med i en gruppe. Dette gjør du ved å fylle 
ut et skjema på nettsiden, uten å skrive ut eller levere inn 
et papir.

BIDRA forklarer hvordan du kan gi økonomisk støtte til 
menighetens arbeid, og hvordan du kan bidra gjennom 
tjeneste. Her kan du registrere deg til tjeneste ved å sende 
inn et skjema.

OM gir info om hvem vi er og hvordan du kan kontakte 
oss. Du finner også et arkiv over tidligere utgaver av 
Menighetsnytt.

Det er nyttig for administrasjonen å kunne benytte 
nettsidene til å gi informasjon til kirkens brukere. I tillegg er 
det nyttig for brukerne å kunne benytte nettsiden for å gi 
tilbakemelding til administrasjonen.

TOR MICHAL KINN



Smaplukk
28. april: Gudstjenesten denne dagen presenterer 
konfirmantopplegget, og vil være en god anledning for å få 
innblikk i tilbudet for neste års konfirmanter.

26. mai: Konsertgudstjeneste med Minicompagniet.

Visjon 2019, Frikirkens sommerfestival arrangeres i år fra 
17. – 21. juli. Temaet 
blir «Rikelig». Se 
frikirken.no/visjon 
for nærmere infor-
masjon. Påmelding 
åpner i checkin.no i 
starten av april. 

Onsdagsmiddag
Det blir servert middag i Frikirken 6. mars, 3. april, 15. mai 
fra kl. 16.30 - 17.30.
Ingen påmelding, men klikk gjerne «Skal» på face-
book-arrangementet 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. 
Velkommen!

Tips! 
Studiebibelen er nå 
kommet. Studiebibe-
len inneholder bibel-
teksten i oversettelsen 
fra 2011, og i tillegg 

innledninger og kommentarer til hver av Bibelens bøker. 
Studiebibelen egner seg for deg som ønsker å fordype deg 
i bibelteksten og lære mer om de ulike bøkenes historie og 
sammenheng. 

Misjonskontakter
Siri og Eivind Rike er kontakt personer for familien «vår» i 
Midtøsten.
Finn Solberg har sagt ja til å være misjonskontakt for Bjørg 
og Samuel Aweida og Gerd Olaug og Dave LePoidevin.



Mannsmøtene har vært en 
del av menighetens virk-
somhet i mange år.

Anders Løyning og Om-
mund Strandberg var 
foregangsmenn i denne 
virkegreinen i en lang peri-
ode. De hadde engasjement 
og pågangsmot og hadde et 
vell av ideer til program. De 
fikk tak i foredragsholdere 
fra fjern og nær. 

Målet for mannsmøtene var 
likevel å ha en kristen ramme 
rundt møtene, og her var det 
mange som deltok med vitnesbyrd og andakter. I tillegg var 
det sanginnslag med både solister, duetter, sanggrupper og 
mannskor.

Etter hvert ble også jeg spurt om å være med som leder. Det 
har vært en gild, interessant og utfordrende oppgave. I de 
senere år har også John Edvard Olsen og Arvid Hunemo vært 
med i lederteamet, og vi tre har vekslet på å lede kveldene. 
Det siste året har jeg stort sett vært alene.

Med få unntak har mannsmøtene vært lagt til siste onsdag 
i måneden, og da har vi endt opp med 8-9 kvelder i året, 
hvor den siste samlingen i mai har vært på Trygve Jortveits 
hytte ved Ogge.

Noen få eksempler 
på temaer de siste 
årene:
«Elg i høstskogen» 
v/Arve Henriksen
«Terje Vigen» 
v/Svein Kleivane
«Universets fin-
justering – et vit-
nesbyrd om Guds 
eksistens» 
v/ Harald Avtjern
«Min vei til tro – 
min vei i troen» 
v/John Løvdal
«Filippinene» 

v/Kristin og Sverre Lie
«Etiopia» v/Jon Østby
Og nå sist i januar 2019: «Madagaskar» v/Jan Ragnar Hagen

Noe som bekymrer meg en del er at gjennomsnittsalderen 
på mannsmøtene dessverre er sakte stigende. Det hadde 
vært gildt å se en del flere 40-50 åringer på våre møter. 
Snittalderen nå ligger nok på 70+. Det er likevel positivt og 
gildt at så mange som 30-40 mannfolk kommer regelmessig 
på våre møter.
Et hjertesukk til slutt: Hvem ser det som en oppgave/et kall 
til å gå inn som leder(e) i mannsforeningen? Gjerne en ny 
trio! 

KLAUS LIA

Mannsmotene



Vaktmesteren er en viktig person i alle virk-
somheter. Det gjelder også hos oss i Vennesla 
frikirke.
Ingar L. Alheim er vår vaktmester i 15 % stilling. 

Ingar vokste opp på Nesodden 
utenfor Oslo. Her bodde han til han var 16 år. 
Deretter ble det litt flytting før han for 20 år 
siden kom til Vennesla.

Jobben som vaktmester i Vennesla frikirke har 
han hatt siden 2001.
Det sier seg selv at med en så liten stillingspro-
sent er det begrenset med oppgaver en kan ta 

på seg, men likevel treffer en Ingar både 
titt og ofte når en er i kirka. Her ordner han 
opp med praktiske ting, så arrangement 
og tilstelninger kan bli gjennomført på en 
god måte.

Ingar har også et liv utenom jobben. Han 
er filatelist, som betyr en svært ivrig fri-
merkesamler. 

I tillegg er han opptatt av fotballklubben 
Leeds. Så i april går turen til England. 
Sammen med flere andre Leeds-tilhenge-
re fra Vennesla skal de på fotballkamp for 
å heie på laget sitt. 

ODD ARILD NORDLI

VAKTMESTEREN



For en tid tilbake leste jeg en bok som gjorde inntrykk på 
meg og som jeg kan anbefale å lese. Boken heter «Has 
American Christianity Failed?», skrevet av Bryan Wolfmu-
eller, pastor i en luthersk kirke i USA.

Forfatteren ser for seg at mange kristne sitter på en pendel 
som svinger mellom ytterpunktene stolthet og fortvilelse. 
Boken retter seg i utgangspunktet mot amerikansk kristen-
liv, men den kan lett overfører til vårt eget land.
Det er spesielt fire trender som plasserer oss kristne på pen-
delen: 
VEKKELSESTRADISJONEN har gjort et stort poeng av at vi må 
ta et valg for Jesus. Frelsen hviler da på vårt valg.
PIETISME preger oss til å tro at dersom vi bare gjør nok gode 
gjerninger så står det bra til med vårt kristenliv. Evangeliet 
var kun noe vi trengte å høre for å bli kristne.
MYSTISISMEN narrer oss til å tro at vi ikke trenger en mel-
lommann, og det er ens egne indre erfaringer som preger 
kristenlivet og ikke det ytre Guds ord.
ENTUSIASMEN vokser ut fra disse tre andre, tar bort frelses-

vissheten og fokuserer på følelsene våre.

Disse fire trendene angriper hver på sin måte trøsten i evan-
geliet, og tar bort den kristnes tillit til Kristus. Det som er 
felles for alle fire, er at fokuset tas bort fra Kristus og over 
på oss selv. Dette ender i en berg- og dalbane av ustabile 
følelser som svinger som en pendel mellom stolthet og for-
tvilelse. Og vi strever etter trygghet utenom evangeliet når vi 
bruker vårt eget kristenliv som målestokk for hvordan 
det står til med oss som 
kristne. Vi blir stolte når 
det går oss bra, og for-
tvilte når det ikke går bra 
med oss, når vi lar være 
«å komme til Han som 
gir oss hvile».

TELLEF ANDRE GRANÅS

Bokanbefaling



Lysglober i evangelisk lutherske kirker er av nyere dato. 
Etter at den ble introdusert på et kirkemøte i Uppsala i 1968, 
begynte den å bli vanlig i våre kirker rundt 1980.
Vennesla frikirke fikk sin lysglobe 20. mai 2014. Den var 
en gave fra Reidar (i Goli) Andersen som selv hadde laget 
lysgloben. 

Globen er å ligne med en lysestake. Den øverste delen ser ut 
som en stilisert kule eller globus. Globen symboliserer jorda, 
og lyset inne i kula symboliserer Kristus som verdens lys. 
I ringen rundt er det plass til å sette mange små lys. Disse 
tennes ved hjelp av «Kristuslyset». 
Det nakne korset på toppen av globen symboliserer Jesu 
død og oppstandelse og seier over død og grav.

Lysgloben kan sikkert brukes til flere ting. I vår sammen-
heng tenner vi lys i forbindelse med at vi ber for noen vi er 
glad i, eller noe vi er opptatt av. 
Når en ser på globen, «Kristuslyset» og lysene som er tent, 
er det også nærliggende å tenke på misjon og at evangeliet 
skal nå ut til alle.

I Vennesla frikirke 
ligger de ubrukte 
lysene på to skåler som 
er formet som fisker. 

Fisken var et veldig 
viktig symbol blant de første kristne. 
Bokstavene i det greske ordet fisk er de første bokstavene 
i det som på norsk 
betyr «Jesus Kristus, 
Guds sønn, frelser».
De første kristne ble 
utsatt for forfølgelse. 
De kunne tegne en fisk i sanden for å legitimere seg overfor 
andre kristne. Ikke-kristne skjønte ikke hva symbolet 
betydde.

ODD ARILD NORDLI

Lysgloben
Bildet: Lysgloben flankert av Arvid Hunemo og Reidar Andersen



DØPTE:
Silas Jortveit  
født 05.10.2018 døpt 09.12.2018
Foreldre: Monica og Lars Kristian Jortveit

Ingrid Laland  
født 24.10.2018 døpt 09.12.2018
Foreldre: Kathrine og Halvor Laland

NYE MEDLEMMER M/STEMMERETT:
Alfred Bakke
Erik Wennerberg (fra medl. u/stemmerett)

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

Menighetsprotokollen

Tegnet av Lilly Granås



Det er jammen et godt spørsmål, ja nesten en tabloid over-
skrift. Jeg skal i alle fall gi dere noen stikkord om hva de unge 
holder på med i vår menighet. Og når jeg snakker om de 
unge så er det ungdommen jeg sier noe om, de som går på 
ungdomsskolen og videregående.
 
KONFIRMANTENE
Kanskje har du sett ordet popcorn på infoskjermen eller 
kalenderen. Popcorn er navnet på konfirmantarbeidet vårt. 
Konfirmantene våre samles torsdag hver uke kl 18 til samling.
I år har vi 8 flotte konfirmanter. Det er en flott gjeng som vi 
er blitt godt kjent med og kan både gi noe til og få noe av.
Annenhver gang har vi noe vi kaller Popcorn Extended. Da 
er det åpent for alle ungdommer å bli med. Da gjør vi noe 
sosialt sammen, f.eks. klatring, aketur, film og spill.
 
FRIK
Frik er ungdomsmøte og kafé annenhver fredag kl 20.45.
På ungdomsmøtet leder ungdommen oss i lovsang, det er 
tale og forbønn.
Etterpå samles vi nede i kjelleren til mat, snacks, spill og 

kahoot.
Vi er en flott ungdomsflokk på rundt 30 i snitt på disse sam-
lingene.
Og en gang i måneden har vi møte sammen med Refill, 
ungdomsarbeidet i Norkirken. Da er vi 70-80 ungdommer 
samlet. Dette er et fint samarbeid og ungdommen synes det 
er gøy når vi er mange sammen.
 
BIBELKLASSEN
Hver søndag samles 7. klasse og oppover i ”Det aller hellig-
ste”, bomberommet.
En fin flokk som vi av og til også ser oppe på gudstjenesten.
God undervisning, gøye spill, leker og godt fellesskap på 
ungdommens premisser under vår hovedsamling på søn-
dagen.
 
Ungdommen er våre arvinger i menigheten. Det er viktig at 
vi ser dem når de er i menigheten og at vi løfter dem frem! 
Og ikke minst at vi ber for dem!

GEIR OVE BAKKEN



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

Patryscja Jocz, renholder
tlf 405 81 460
Rafal Jocz (vikar for Patrycja)

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
Ole Louis Lilløy 
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

Signelill Granås, tlf 99105830
sigranas@online.no

Grafisk: eplehagen.no
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i Vennesla Frikirke

Ansatteog ledere


