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GOD PINSE!

Pastoren

har ordet

Er du en som husker å takke? Kommer du på å være takknemlig?
Vi er jo lært opp til å være høflige, takke for maten, takke
for turen og takke for oss når vi har vært på besøk. Kanskje
vi også er flinke til å takke andre for hjelp og tjenester de
gjør.
Men, jeg kjenner i alle fall på at jeg av og til må stoppe opp
å tenke på alt jeg har å være takknemlig for. For alt jeg har
fått! For familie og venner, hus og heim og mat og drikke.
De selvsagte tinga som er rundt oss, men som ikke er så
selvsagte for alle.
Paulus skriver i Efeserne 5, 20: Takk alltid vår Gud og Far
for alt i vår Herre Jesu Kristi navn.
Paulus hadde ikke alltid grunn til å takke. Han satt blant
annet i fengsel, men likevel takka og lovpriste han Gud.
Vi har mye å takke Gud for!
Når det spirer og gror rundt oss, se alt som vokser i fine farger og for vann og fjell. Takk Gud for alt som du har skapt!

Når livet møter oss, vanskelige ting skjer, fristelsene blir
store, i sykdom og smerte. Takk Jesus for at du ser oss og
møter oss. Og takk for at du vet hva det er og vil være der
midt oppe i alt. Og takk for frelse og tilgivelse ved Jesu
blod!
Når vi ikke vet hva vi skal be om og når vi trenger trenger
ny kraft. Takk, Hellige Ånd, for at du bor i våre hjerter. At du
går i forbønn for oss og gir oss liv!
På medarbeiderfesten vi hadde i begynnelsen av mai fikk
alle et kort med et stort TAKK i midten og navn på alle virkegreiner og tjenester rundt.
Takk Gud for menigheten og fellesskapet vi har med hverandre!
La oss være en takknemlig menighet som takker Gud for
alt og takker og oppmuntrer hverandre!

HILSEN GEIR OVE BAKKEN

...trykk pa de
rette ordene...
fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus,
vår Herre!
Jeg, som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men
syndens lov med mitt kjød.
Hvis vi da går tilbake til Romerbrevet 8 og leser med trykk
på DET DA, hva for noe DET DA - jo; alt som er omtalt i
kapittel 7. Da får verset en større betydning for meg.
Alt det jeg er som menneske har ikke avgjørende betydning, for mitt liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus
VÅRT LIV åpenbares, da skal også vi bli åpenbart med Ham
i herlighet.
Dette er vår stilling, vi som har tatt vår tilflukt til Jesus.
Romerbrevet 8 starter slik: Så er det da ingen fordømmelse
for dem som er i Kristus Jesus.
Det er et godt ord å komme tilbake til.
For mange år siden, da jeg var i tenårene, hadde jeg lest
dette vers og påfølgende mange ganger. Onkel Mikal
(Hornnes) sa til meg: «Hvis du leser dette verset med trykk
på de rette ordene, så kan de få større betydning».
I Romerbrevet 7 omtaler Paulus den dobbeltheten som er i
oss kristne. I vers 21 settes det en sluttstrek på vår dobbelthet: Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det
gode, at det onde ligger meg for hånden.
Vers 24 og 25: Jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg

Og så er ikke dette Paulus sine ord og tanker; 2. Peters brev
1.21: For aldri er noe profetord brakt frem ved menneskers
vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige
Ånd.
Det viser hvilken Gud vi har med å gjøre.
TORBJØRN AABEL

Takker

for seg...

Ove Aasen og Terje Granås takker som kjent for seg i Eldsterådet til sommeren.Terje har da vært med i rådet i 15 år, og
Ove i 12 år, hvorav 7 år som leder.
Vi har derfor stilt dem noen spørsmål nå på tampen:
Kan du nevne to ting som du er spesielt glad for den tiden
du har vært med i ER:
Ove: Det at mange nye arbeidere utrustes til tjeneste. Eksempler er gudstjenesteteamene og Alphakursene.
Og at omsorgsarbeidet har utviklet seg. Eksempler på det
er matutdeling på fredagene, og arbeid med KIA-kafe hvor
mange engasjerer seg og knytter vennskap med innvandrere.
Terje: Jeg er veldig glad for at i løpet av mine år i denne tjenesten har vi blitt bedre til å ta imot nye mennesker i menigheten vår. Vi har også ansatte pastorer og andre som ivaretar
de oppgaver som vi trenger på en flott måte.
Hva ønsker du mest av alt skal skje i menigheten i årene
framover?
Ove: At vi skal se mange ungdommer i brann for Jesus og at
disippelhuset (Løynings hus) skal bli et samlingssted hvor
ungdommen finner hverandre og sin plass i menigheten.

Terje: Jeg ønsker at vi skal ha fortsatt vekst, samtidig som vi
blir tydelige i bygda vår for å være rause, inkluderende og
ekte mennesker som vil alt godt for hverandre når vi blir gode
Jesus-etterfølgere.
Å være med i ER ser jeg for meg som både ansvarsfullt og
tidkrevende.
Er det en annen tjeneste i menigheten du ønsker å gå inn i
når du nå slutter i ER?
Ove: Det er godt å overlate ansvaret til andre, og det er godt å
få litt flere mandagskvelder fri. Jeg fortsetter med en oppgave
i gudstjenesteteamet og er med i en vekstgruppe.
Jeg ønsker å bruke mer tid på mennesker og litt mindre tid
på saker.
Terje: Jeg er med i et gudstjenesteteam som jeg ønsker å fortsette i, og jeg vil gjerne delta i Alpha- arbeidet videre.
Takk til Terje og Ove for engasjement og tjenestevillighet i
Guds rikes arbeid gjennom alle disse årene! Må Gud fortsatt
velsigne dere!
ODD ARILD NORDLI

investering
En god

40 dager er et praktisk kurs om Jesus Kristus. Målet er at du
gjennom kurset blir utrustet til liv og tjeneste for og med
Ham. I løpet av disse 40 dagene får du hjelp til å
- kjenne Guds kjærlighet
- følge Jesus eksempel i hverdagen
- leve Åndens nye liv slik at du formes etter Kristi bilde

*Undervisning
*Lunsj
*Undervisning
*Gruppesamtaler

Kurset tar utgangspunkt i Matteus-evangeliet, og er inndelt
i 5 emner:
Elsket (Matt 1-4), Elske (Matt 5-12), Lære (Matt 13-19),
Tjene (Matt 20-25) og Dele (Matt 26-28).

KRISTIN LIE

Vennesla Frikirke er «medeier» av kurset
40 dager som holdes hvert år i Kristiansand
Frikirke på fredager fra kl. 09.00 – 15.00.
Mange fra vår menighet har siden oppstarten i 2003 deltatt
på kurset, og det kan anbefales på det varmeste.
Oppstarten høsten 2019 er 23. august.
En fredag på 40 dager er delt inn i bolker:
*Lovsang/ tilbedelse og bønn

For mer info og søknadsskjema: 40dager.no

Misjonsforeningen
Hver første tirsdag i måneden samles 15 20 damer i 2. etasje på Frikirken - da er det
misjonsforening! Praten går livlig rundt bordet, så det er også en koselig og sosial arena.
Da jeg spør rundt bordet om hvorfor de er
med i akkurat Misjonsforeningen, svares det:
• for å støtte misjonen
• få innblikk i misjonærenes arbeid, bli kjent
med dem og be for dem
• har vokst opp med misjonen hjemme, så derfor var det
naturlig å begynne her
• vi kan ikke alle «dra ut», men vi kan likevel stå sammen og
«bak» dem som reiser ut som misjonærer
Bønn og misjonsgave er to viktige ting for foreningen,
sammen med andakt, misjonsnytt, nyhetsbrev og en god
prat over kaffekoppen.
Misjonsforeningen er 75 år denne høsten. 5. oktober 1944
ble foreningen startet. «Pastorfrue» Borghild Fredwall var
pådriveren.
Misjonsforeningen er også «mor» til Misjonsmessa som samler hele menigheten til misjonsdugnad hvert år.
Borghild Fredwall, Olga Aabel, Anna Molde og Ester Strandberg var noen av dem som var med og startet det hele.
Styret i 2019 består av Åse Veland, Gunvor Jakobsen, Else

Margit Aabel og Liv Eriksen.
Vi har nettopp feiret påske. Maria kom til graven, men fant
ikke Jesus der. Hun møtte han i hagen etterpå og løp for å
fortelle det til de andre hun kjente.
Alle vi som tror på Jesus har et gledesbudskap vi kan springe
avsted med:
Gå og fortell at tom er hans grav
Livet han vant da livet han ga
Ga det for oss og kjøpte oss fri
Frelse og fred han alle vil gi!
Dette er misjon - å spre evangeliet akkurat der vi er hver dag! Lykke til!
WENCHE NORDLI

Martin Engamo fra Øvrebø Frikirke jobber i redaksjonen i Radio
3,16. Jeg tok en prat med Martin, for å få vite litt mer om Radio
3,16.
- Hva er Radio 3,16, Martin?
Radio 3,16 er en forholdsvis nyoppstartet radiokanal. Den første sendingen ble avholdt i slutten av april 2017, så vi har nå
holdt på i ca 2 år. Radio 3,16 er helt unik i Norsk radiohistorie.
Det er den aller første kristne kommersielle radiokanal som er
og har vært - en utrolig spennende satsning. Det at den er kommersiell gjør at den skal finansieres av reklameinntekter, ikke
giverbasert slik som de fleste av dagens kristne radiokanaler
finansieres.
-Hvem kan få inn Radio 3,16?
Radio 3,16 dekker i dag rundt 70 % av Norge på DAB. Det er ikke
en riksdekkende radiokanal, men en lokalradio. Det vil si at den
ikke kan nås overalt hvor DAB er utbygd på lik linje som de store
norske kanalene, kun der lokalradio-nettet er utbygd.
I tillegg har kanalen en egen app! Den kan lastes ned til både
iPhone og Android, da kan du høre på kanalen hele tiden når
det passer deg. Det opplever jeg er den enkleste måten å lytte
til kanalen på.
- Hva er innholdet i Radio 3,16?
Radio 3,16 har som mål å treffe personer mellom 30 – 60 år.
Det spilles moderne kristen musikk, mye fra utlandet. Balansen
mellom å lage radio til kristne og det å lage radio rettet mot de

som ikke kjenner Jesus er meget hårfin. Tanken er selvfølgelig
å lage radio for de kristne, det må være bærende med tanke på
å ha en stabil lytterskare. Men Radio 3,16 ønsker å nå ut til nye
med evangeliet. En radio med mening er et av slagordene og
det henger høyt hos kanalen. Derfor må både musikk og innhold også tilpasses til lyttere som ikke kjenner Jesus.
«Vi ønsker å teppelegge hele Norge med Guds ord», er en av de
bærende setningene til kanalen. Nå ut til Norge gjennom radio
med verdens beste budskap!
Jeg har fått muligheten til å jobbe i Radio 3,16. Det er en kjempemulighet og en drøm for meg. Jeg trives utrolig godt med
arbeidshverdagen, samtidig som jeg har mulighet til å fortelle
andre om hvem Jesus er! Jeg håper flere vil være med på reisen.
Lytt til kanalen og spre budskapet om den! Radio 3,16 ønsker å
satse enda hardere, da er det slik at vi må ha et høyt lyttertall,
det generere mer reklame, som igjen åpner for å bruke mer ressurser.
- Tusen takk, Martin. Til info, så har vi Radio 3,16 på fast på
kjøkkenet hjemme. Flott radiokanal, og fantastisk med så
mye god kristen musikk. Lykke til med et viktig og spennende arbeid. Gud velsigne dere i arbeidet med å nå ut til Norge
gjennom radio med verdens beste budskap.
Til slutt, tusen takk for all forbønn gjennom disse årene!
KJETIL LØYNING

Kom mai, du

skjonne milde

For en bønn, og
for et ønske. Mai,
den skjønneste,
grønneste og
morsomste måneden i året, med
barnetog, flagg
og ballonger, nei,
ikke ballonger
lenger, det blir for
mye plast, men i alle fall is og lek og moro, med Harry i spissen
for barn og skiløpere og trillebårkjørere, med gnagsår og bunadssvette og «høy» og hallo i øst og vest, og mat så det holder,
ja for en tid, velsignede mai.
I år har den vært skjønn, men ikke mild, huttetu så kaldt det
har vært, med nordavind fra øst og vest, sommerblomster daue
som sild etter bare noen få dager, dynejakke med votter til og
frostrier langt inn i margen.
«No livnar det i lundar, no lauvast det i li» er en salme jeg i lag
med gode venner synger året rundt. Før eller siden livnar og
lauvast det, selv i mørkeste høstkvelder bekjenner vi oss til denne sannheten. Men i ett av versene står det: «Men stundom kom
det kulde på Herrens åkermark, det var som Gud seg dulgde,
og borte var hans pakt» (Til yngre lesere: dulgde betyr skjulte,
eller å skjule seg).
Jeg tenker på dette verset der jeg betrakter rim på bakken, døde
sommerblomster og vinterjakka i handa mi. Kulde på Herrens
åkermark er som frosten som nullstiller vekstvilkårene og ødelegger den gode sæden. Avlingen ødelegges, alt arbeidet med

å så det gode har vært forgjeves. Det er som å få is i rubben
under skiene, gliden framover forsvinner i et eneste øyeblikk av
bråstopp.
Herre, ikke la det bli kaldt mellom oss i menigheten, tvert imot,
send din varme, send sola, send Ånden, så vi tiner opp og spirer
igjen, så vårblomstene i maisola folder seg ut i sin skjønnhet, så
gleden over hverandres prakt kan prege oss i hverdagen. Se, for
en nydelig blomst, se det vidunderlige, nye skuddet. Joda, det
blir sommer, grøden skal atter en gang høstes inn.
Kjenner du på kulde i livet ditt? Er det som om Gud skjuler seg
for deg? Fryser du som menneske? I slutten av Peer Gynt, da
den aldrende og desillusjonerte Peer kommer tilbake til heimtraktene sine, er det blitt pinse, og Peer blir vár en salmesang fra
bygda. Ordene han hører forvandler et frossent hjerte, og det
blir starten på en opptining av en dypfryst sjel:
«Velsignede morgen, da Gudsrikets tunger, traff jorden som
flammende stål. Fra jorden mot borgen, nu arvingen sjunger/
på Gudsrikets tungemål»
Dette lille verset er den eneste salmen Henrik Ibsen etterlot seg.
Velsignet være han for det.
I år kommer pinse i juni, det er frostsikkert også hos oss. Den
vakre, men ustabile mai avløses av sikker varme. La Gudsrikets
tunger få slikke deg med varmen fra Han som eier det evige livs
varme. Det varmer deg, og det varmer de rundt deg.
God pinse
JOHN TERJE RUENES

Flagg
i menigheten

Som sikkert mange har lagt merke til,
har vi fått fire flagg på fast plass foran i kirken, ved orgelet. Flaggene er
symboler som kan utdype budskapet
og gi tilbedelse og lovsang enda en
uttrykksform.
Vi forbinder kanskje oftest lovprisning
av Gud med sang og musikk. Men tilbedelse og lovprisning kan være mye
mer:
Det kan ytre seg som lovsang i gudstjenester og møter eller et godt ord om
Gud overfor andre mennesker. Noen
kan lovprise Gud gjennom ulike kunstneriske uttrykksformer som maling,
dans, dekorasjon av kirkerommet etc.
Lovprisning kan også foregå i hjertet,
en måte å være sammen med Gud på,
å grunne på og tenke på Hans store
gjerninger.
«I bønnen er vi opptatt av våre behov,
i takken er vi opptatt av våre velsignelser, i lovsangen er vi opptatt av Gud
selv», har en sagt.
Flaggene i kirken vår har fire ulike
farger som kan tillegges forskjellige
betydninger ut fra Bibelen og kristen
tradisjon:

Det røde flagget kan symbolisere Jesu
blod som renser oss fra våre synder.
Andre betydninger av den røde fargen
kan være ild, tilgivelse, kjærlighet og
pinse.
Det blå flagget viser til himmelen; det
blå blir på den måten «Guds farge»
som kan symbolisere Guds himmelske
autoritet, livets elv, håp og nåde.
Gullflagget kan minne oss om at Jesus
er kongen over alle deler av livet vårt.
Andre betydninger kan være herlighet,
frihet, påske, jul og himmelfart.
Det hvite flagget kan ha mange betydninger, som renhet, frelse, Kristus, lys,
Guds hellighet, ære, engler, rettferdighet, Den Hellige Ånd.
Uansett farge på flagget: Vi har en Gud
som er verdt å prise!
Flaggene står til fri benyttelse når
noen ønsker en slik konkret måte å
tilbe og lovprise på - vær så god og ta
dem i bruk!
TONE A LUNDEN OG WENCHE NORDLI

Alphakurs
høsten
2019
Viktige datoer
Søndag 1. september blir det såkalt ‘Alpha-middag’ i Frikirka kl
19.00. Her blir det servert en god middag, og vi blir presentert
for hva et Alphakurs egentlig er.
Deretter, fra onsdag 4. september og hver onsdag til og med
13. november (minus onsdagen i høstferien) blir det Alphakurs.
Hva er et Alphakurs?
Et introduksjonskurs i den kristne tro, kombinert med god
mat, forståelig undervisning, humor og arbeid i grupper. Kurset er tilrettelagt slik at den som kan lite eller ingen ting om
kristen tro vil få en god forståelse av hvem Jesus er, hvorfor han
kom og hva dette betyr for oss mennesker. Samtidig er kurset
vel egnet som ‘oppfriskningskurs’ for den som vil finne ut mer
om sitt kristne fundament.

vakter! Eldsterådet har henstilt vekstgruppene til å bli med på
kurset (også om de ikke kan falle i gruppen ‘unge’), gjerne da
med noen de har invitert med seg på kurset. Husk påmelding!
Tenk etter om det er noen du kan få med deg på kurset i høst.
Bønn
Be for deltakere, kursholdere og alle frivillige som deltar på
kurset. Be om at Guds Ånd må være til stede og kaste lys over
hvem Jesus er og at det får betydning for våre liv, unge som
gamle.
Mer informasjon og påmelding
finner du på https://venneslafrikirke.no/alpha/

Hilsen oss i Alphakomiteen
Hvem er kurset for?
Denne høsten ønsker vi å nå ut til unge, og de som har vært
unge litt lenger. Det kan være skoleungdom, studenter, folk
med og uten arbeid, med og uten familie, osv. Som barnefamilier er det ikke enkelt å få ‘fri’ så mange onsdager på rad, så da
håper vi at besteforeldre i menigheten stiller opp som barne-

JON ØSTBY

Te bånnane:

Seilturen!
FOTO: Evan Smogor
Onkel Jan hadde spurt han om å være med ut i seilbåten, men
han hadde svart nei. Han angret litt, for han hadde egentlig
lyst til å være med. Det var bare det at han kunne jo ikke seile,
og hvordan skulle det da gå? Han kunne jo ødelegge alt, båten
kunne velte og alle kunne drukne.
Nei, han våget seg ikke ut i seilbåten til onkel, det var sikkert
og visst.
«Hei, Stig!» Det var onkel Jan som kom. «Hvorfor vil du ikke
være med å seile?» onkel Jan visste ikke helt hva han skulle
svare, men plutselig hadde han fortalt at han kunne jo ikke seile. Onkel Stig begynte å le, på en god måte. «Nei, men du skal
jo ikke seile Stig! Det er jo jeg som er kaptein, så jeg skal ordne
det. Kom, seil med meg Stig!»
Stig fikk en fantastisk tur sammen med onkel Jan. Onkel styrte
båten, og Stig fikk hjelpe til med det han kunne. Og sannelig

kunne han ganske mye når han bare hørte på onkel Stig sine
råd.
I livet er vi som Stig, og onkel Jan sin oppgave den har Jesus.
Han ber oss med på en spennende reise. Han ønsker å være
kaptein i livene våre.
Vil du ha Jesus i livet ditt er det bare å si fra!
«Kom, seil med meg, Jesus!!»
SIGNELILL GRANÅS

år siden
vekkelsen
i Vennesla
I år er det 30 år siden vekkelsen i
Vennesla.
Egil Solheim og Arne Gundersen var
talere på fellesmøtene, og Fædrelandsvennen skrev lørdag 29. april 1989 om
«Vekkelsesbygda Vennesla».
Det er journalist Alf Kjetil Igland som skriver, og Odd
Inge Uleberg og Kjartan Bjelland i Fædrelandsvennen er
fotografer.
«Hvem kom med i natt? er blitt et slags munnhell i
Vennesla. Det er kristenfolket som spør, og det er
omvendelse de tenker på. For selv om det i kveld
skal holdes fellesmøte for 40. gang siden møteserien
startet den 15. februar, og de fleste nyomvendte «kom
med» under møtene, er det mange som gjør åndelig
oppbrudd nattestider. Som en Nikodemus i Bibelen
søker de Herren når dagens larm er stilnet av. De må
ha kontakt med et menneske som kan hjelpe dem i
deres åndelige nød.
Det er forstander John Løvdal i Den Evangelisk Lutherske Frikirke som forteller ovenstående fra vekkelsen i

Vennesla, som er inne i sin tiende uke.
Løvdal sitter på sitt kontor i en bygning som rommer
kristenfolkets største møtelokale i bygda. Det er her
møtene holdes. Det er her det stuves inn nærmere
1000 mennesker på det meste. Det er her folk fyller
opp benkene mer enn en halvtime før søndagsmøtene
begynner, og sangevangelistene Arne Gundersen og
Egil Solheim stiger fram på podiet med tostemt sang
og et gammelt budskap om synd og nåde.
Løvdal legger diskret noen papirer over en liste han
har på pulten sin, en liste over 94 navn. Det er de
nyomvendte som er registrert. Han vet det dreier seg
om flere, ikke minst de som tar en beslutning foran
radioapparatet, der møteoverføringer og omsorgsprogrammer går sin jevne gang, eller de som må få ordnet
opp i sitt åndelige kaos før nattesøvnen kan få tak.»

Konfirmanter

2020

Vi går nå mot
avslutning og
konfirmasjon av
årets konfirmanter.
En flott gjeng på
8 konfirmanter
skal konfirmeres
søndag 25. august.
Likevel er
påmelding og
informasjon om neste års konfirmanter godt i gang!
Det er gledelig å melde at det ser ut som om det blir
mellom 15 og 20 konfirmanter som skal konfirmeres lørdag
22. august i 2020.
Før det skal de være med på mye spennende og flott
sammen.
Hver torsdag samles konfirmantene hos oss i Frikirka kl
18. Vi ønsker at konfirmantåret skal gi både kunnskap og
kjennskap til hvem Gud er. Hvem Bibelen sier at Gud er
og hvordan det kan være med å prege konfirmantene og
deres valg.
Annenhver torsdag er det bare konfirmantene som samles
og annenhver torsdag ønsker vi å samle alle ungdommene
våre. Da blir det både turer, aktiviteter, leker og spill som vi
gjør sammen og blir godt kjent med hverandre og lederne
der. Så blir det andakt/undervisning og grupper vi kan
snakke sammen i.

I tillegg til disse torsdagene blir det både bli-kjent tur til
Paulen og vintertur til Hovden. Selv med alt dette, så er
kanskje høydepunktet i året leiren på Evjetun i august.
Der er vi sammen med alle frikirkene på Sørlandet. Mange
gøye aktiviteter, som rafting og go-kart, møter med god
undervisning, grupper, kanoturer, bål på kvelden, og de blir
kjent med mange nye ungdommer.
Det er fortsatt mulig å melde seg på hvis du eller noen du
kjenner ønsker å konfirmere seg hos oss. Ta kontakt med
Geir Ove eller Tor Michal eller registrer deg på venneslafrikirke.no/konfirmanter/!
Oppstart for konfirmantåret er 12. september.
NB! Bildet viser konfirmantene 2018 - en knallfin gjeng!
GEIR OVE BAKKEN

Smaplu

MENIGHETSTUR
Helgen 21.-22. september er det duket for den årlige
menighetsturen til Rosfjord strandhotell i Lyngdal! Som
tidligere år er dette en samling for alle generasjoner, i flotte
omgivelser!
Turen er en god anledning til å bli bedre kjent med andre i
menigheten, gjennom å dele sosialt og åndelig fellesskap.
Sammen inspirerer og oppmuntrer vi hverandre!
Overnatting, mat og billett til Sørlandsbadet er inkludert i
prisen.
Lørdag formiddag er det en velkomstsamling, etterfulgt
av lunsj og friaktiviteter. Sørlandsbadet er et fantastisk
alternativ for de lekne, men det legges også opp til andre
aktiviteter.
På ettermiddagen er det seminar/bibeltime før middagsmat.
Om kvelden er det et møte med sang og undervisning.
Det blir arrangert en seriøst god quiz, så opprett gjerne
quiz-lag.

Det er mulig å tjuvstarte hotellhelga allerede fredag 20.september, 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.

Informasjon om priser og påmelding legges på www.
venneslafrikirke.no/menighetstur/ så snart det er avklart
med hotellet.
UNGDOMSARBEIDET OG NABOHUSET
Første april hadde menighetens stab, foreldre og ungdom
en arbeidsøkt som vi kalte «Brainstorming med hjertet».
Målet for kvelden var å få frem hva vi ønsker for ungdommene våre, og hvordan vi kan gi dem et fullverdig tilbud i
fellesskapet.
Vi ønsker at de unge hos oss skal få et trygt og stabilt nettverk, der de kan finne venner som stiller opp for hverandre
og utfordrer hverandre. Vi ønsker at de voksne skal være
synlig til stede i miljøet, og være tydelige, varme og hjelpe
de unge til å reflektere over livet, valgene sine, og sin egen
rolle i livet. Vi ønsker at de unge vet hvor de skal gå den
dagen de trenger noen å snakke med, og at det er noen der
for dem. Vi ønsker å hjelpe dem å bli ansvarlige mennesker,
som tar ansvar for eget liv. Og selvsagt, gjennom alt dette
ønsker vi å gi dem den tryggeste plattformen å bygge sitt
liv på; Jesus og Guds ord!
Det jobbes videre i lederskap og stab med dette.
NABOHUSET
Fra august skjer det noe i nabohuset! Da flytter det inn to
unge damer som i dag studerer ved Bibelskolen i Grimstad,
og som neste år skal fortsette der på linjen «Til Tjeneste».
Den linjen inneholder opptil 35 ukers praksis, som de skal

ukk

ha hos oss det kommende året, som såkalte «ettåringer».
De blir viktige bidragsytere inn i vårt barne- og ungdomsarbeid.
KVINNEFORENINGEN KAN GI STIPEND
til unge som vil gå på bibelskole eller kristen folkehøyskole.
Ta kontakt med en av pastorene (Geir Ove Bakken eller Tor
Michal Kinn) om du er interessert i å søke om stipend.
VEKSTGRUPPER
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
gruppemedlemmene. Alle er velkomne til å bli med i en
vekstgruppe. Vi oppfordrer alle medlemmer til å forplikte
seg til aktivt å involvere seg i et slikt lite fellesskap, både for
deres egen og andres del.
Ordet «vekst» i navnet viser til at man skal vokse som
menneske, vokse i troen og vokse i antall. En vekstgruppe
skiller seg fra en ordinær smågruppe ved at den er åpen
for å inkludere nye mennesker, og etterhvert dele seg i nye
grupper når den er stor nok til det.
Vi hjelper gjerne til med å komme i gang med nye grupper.
I vår har det vokst frem to nye grupper. Den ene av dem har
plass til flere, og de har ute en åpen invitasjon! Gruppens
medlemmer er rundt 30 år.
Har du lyst å vite mer om denne gruppen eller bli en del av
den eller en annen gruppe?
Registrer deg på venneslafrikirke.no/vekstgrupper/ så

kontakter vi deg for oppfølging!
På den siden finner du også mer utfyllende beskrivelse av
filosofien rundt vekstgrupper.

I år igjen drar vi en
god gjeng fra Vennesla
Frikirke til Visjon!
Visjon er Frikirkas
sommerstevne på
Fredtun folkehøgskole i Stavern fra 17. - 22. juli. Flotte møter,
bra opplegg for barn og unge og godt fellesskap preger
festivalen. Langt over 1000 deltakere i alle aldre. Årets tema
er ”Rikelig”, hentet fra Kolosserne 3,16: ”La Kristi ord få
rikelig rom hos dere”.
I fjor telte ”Venneslacampen” nesten 100 stk, i år satser vi
på enda flere! Vi bor sammen i telt, teltvogner og vogner.
Noen sover også innendørs på skolens internater. Vi har
vært mange barne- og ungdomsfamilier, men i år ønsker vi
å få med oss 50-60-70 åringene også.
Når familien drar på tur, så blir alle aldre med! Kanskje
du har barnebarn som skal? For en anledning til å være
sammen med dem!
Det er en egen camp og festival fra ungdomsskolealder som
heter Frik festival.
Om du lurer på noe angående Visjon, ta gjerne kontakt med
oss på kontoret!
Er du i tvil om du skal være med, snakk med Kjetil Løyning!
Påmelding kan gjøres på
https://www.checkin.no/event/16976/frikirkens-sommerfestival-visjon

Omvendelsen
FOTO: Luke Stackpoole

Lignelsen om den bortkomne sauen er egentlig lignelsen om
den letende og finnende hyrden. Lignelsen handler om Jesus.
«… vil han da ikke forlate de nittini i ødemarken og gå av sted
og lete etter den som er kommet bort, til han finner den?» (3f).
Jesu lignelser overrasker alltid. Vi ser det med en gang i teksten.
Ingen normal hyrde ville ha risikert livene til de nittini sauene
som ble igjen mens hyrden gikk ut for å lete etter den bortkomne sauen. Rovdyr kunne lett ha skamfert hele flokken. Dette er
ingen normal hyrde! Dette er Jesus. Hans virksomhet er å redde
de som har kommet seg bort. Han gjør det som ingen hyrde
ville ha gjort. Han forlater de nittini og går etter DEG, den bortkomne. Men overraskelsen blir større:
«Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene sine
og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner
og naboer og sier: Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen
sauen som jeg hadde mistet.» (5f)

leter og finner viser en merkelig miskunnhet mot den ene bortkomne sauen, og han er snodig nok lykkelig over funnet.
Dette, kjære venn, er omvendelse! Jesus lærer: «Slik skal det
være større glede i himmelen over én synder som omvender
seg, enn over nittini rettferdige som ikke trenger til omvendelse.» (7).
Den bortkomne sauen er «synderen som vender om». Fantastisk! Hva var det sauen gjorde annet enn å vandre bort fra
flokken og hyrden, gå seg bort i skogen for å utsette seg for fare
og for så å bli funnet av hyrden? Det var hyrden som gjorde alt
arbeidet. Hyrden lette, fant, reddet, plukket opp, bar hjem og
holdt en stor fest for sauen.
Omvendelse er å bli funnet
av Jesus!
(Luk. 15, 1 - 7)

Hyrden vender ikke tilbake til flokken. Han går hjem og kaller
sammen naboer og venner til fest. Dette er en utrolig merkelig
oppførsel.
Jeg ser for meg å ha mistet hunden min. Hun rømmer og løper
avsted. Jeg leter overalt, og tviler på at «glede og fryd» beskriver følelsen jeg får når jeg finner hunden. Det er nok mer en
kraftig miks av lettelse og sinne. Jeg er i alle fall helt sikker på
at jeg ikke hadde gått rundt til naboer og venner for å invitere
til fest. Dette virker helt merkelig. Det er poenget. Hyrden som

TELLEF ANDRE GRANÅS

FOTO: Andrea Natali
I denne utgaven av Menighetsnytt har Diakonrådet blitt
bedt om å gi en oversikt over hvordan menighetens økonomi ligger ann, med fokus på givertjeneste og kollekt.
Som tabellen viser, er giverinntektene og kollektinntektene
så langt i år noe lavere enn budsjettert. Åtte måneder
gjenstår av 2019, og sammen kan vi nå budsjettet. Dette er
et felles ansvar som vi medlemmer har, og du er herved

oppfordret til å bli med på et felles løft for givertjenesten
og kollekten!
Gå til venneslafrikirke.no/bidra/ for å finne informasjon om
hvordan du kan blir fast giver, og hvordan du som allerede
er fast giver kan øke ditt månedlige giverbeløp. Om alle
øker noe, gir det samlet et stort utslag!

Menighetsprotokollen

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

DØPTE:
Vilde Fagervik
født 27.12.2018 - døpt 21.04.2019
Foreldre: Guro og Thomas Fagervik
Ingrid Heiseldal
født 30.10.2018 - døpt 05.05.2019
Foreldre: Elisa og Ronny Heiseldal
Lucas Bergan Hammen født 21.11.2018 - døpt 05.05.2019
Foreldre: Maria Bergan og Jarle Hammen

DØDE:
Helene Nordbø		
død 09.05.2019		

født 18.02.1923
begravet 21.05.19

Ansatte
og ledere
i Vennesla Frikirke

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

Omsorg/ praktisk tilrettelegging:
Liv Tone Morken, tlf. 481 01 538
livtonemo@gmail.com

Harald Lunden (nestformann)
Tor Michal Kinn (pastor/daglig leder)
Geir Ove Bakken (pastor)
Rolf Bjarne Eriksen
Terje Granås
Kjetil Løyning
Ove Aasen

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

KONTORET ER ÅPENT
kl 10 - 12 tirsdag - torsdag

Elin Gundersen, kontormedarbeider
tlf 905 35 510

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

Ingar L. Alheim, vaktmester
tlf 901 93 323

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

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

Kontaktpersoner ansvarsområder:
Bygg: Kåre Eikeland, tlf. 916 14 799
kare@bmskilt.no
Økonomi: Torstein Jortveit, tlf. 913 10 787
torstein@hunsfosbygg.no

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)

MENIGHETENS KASSERER
Ellen Lunden

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
Foto s 15: Yousef Al Nasser
Foto s 16: Priscilla Du Preez

Bildeglimt fra
medarbeiderfesten 1. mai

