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GOD JUL!

Pastoren

har ordet

Vi nærmer oss jul! Ikke lenge igjen nå!
Det er en travel tid. Kanskje blir det travlere og travlere
for hvert år?
Det kan føles sånn i alle fall. Vet ikke åssen du opplever
det, men det er mye som skal ordnes, ryddes og vaskes.
Mye skal avsluttes i barnehager og på skoler. Og mye skal
kjøpes, handles og pakkes inn. Førjulstida er hektisk for
mange av oss.
Men så er vi midt inne i adventstida. En tid vi også må bruke godt og minne hverandre om hvorfor vi feirer jul. Det
kan fort forsvinne litt i glitter og stas. Jeg tror vi trenger
å ta oss litt tid innimellom slagene til å reflektere litt over
julas budskap.
I Johannes kapittel 1 beskrives det hvordan Gud ble menneske. Og det er kjernen for hvorfor vi feirer jul, at Gud
kom ned til oss.
Johannes 1, 9: ”Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden”. Verden vi lever i trenger lys. Jesus
kom som det sanne lys fra himmelen og ned til oss.
Videre i vers 14 står det:
”Og Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss, og vi så
hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra
sin Far, full av nåde og sannhet.”
Jesus, verdens lys, kom til vår jord. Han tok bolig i blant oss
og viste oss hvem han er. Bibelen beskriver Jesus for oss.

At han var full av nåde og sannhet. Jesus, vår evige frelser,
kom til oss for at vi skulle ha fred.
Så ta deg tid midt i alle ting som skal gjøres til å lese eller
lytte til julas budskap om Jesus som kom til deg og meg!
Avslutter med sangen ”En krybbe var vuggen” som beskriver jula godt.
En krybbe var vuggen som ventet ham her,
det lille barn Jesus, vår Frelser så kjær.
Men stjernene lyste helt inn der han lå,
det lille barn Jesus, på leiet av strå.
Så enkelt og stille kom Gud til vår jord.
Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror.
Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik,
men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.
Fra krybben til korset gikk veien for deg,
slik åpnet du porten til himlen for meg.
Velsign oss,vær med oss, gi lys på vår vei,
så alle kan samles i himlen hos deg!
HILSEN GEIR OVE BAKKEN

Dette brenner
jeg for...
Jeg brenner for barn og ungdom. I mange år har Junior
vært en viktig del av livet mitt. Det har blitt en del fredagskvelder, Danmarksturer og noen turer til Hovden. Det å
legge til rette for at juniorene og lederne trives og har det
bra gir meg stor glede.
I høst ble det et ”comeback” i Junior. Det gleder meg at vi
utover denne høsten har blitt en stor gjeng på Junior, både
ledere og ungdommer.
Det er viktig for ungdommen å ha et trygt sted å være, og
en plass der de kan lære om Jesus.

Jeg har vokst opp i og vært i menigheten hele mitt liv. Jeg
er veldig glad i menigheten og menneskene jeg treffer der.
Mitt ønske er at menigheten skal være et godt åndelig hjem
for alle og at menigheten kan være et godt sted der vi kan
bli kjent med Jesus og vokse i troen på Han.
Jeg liker å være engasjert. Det å få lov å være med og bidra
i menighetsfellesskapet på ulike områder har gitt meg mye
opp igjennom årene. Både å være i et fellesskap med andre
ledere og treffe mennesker som kommer til kirka vår, store
og små.

Jeg har også et hjerte for «våre nye landsmenn». Jeg og
flere andre har fått lov å vandre tett med noen av disse i
flere år.
I dette arbeidet finnes det mange behov, og vi kan bety
en forskjell for mange. På Kia-kafeen treffer vi mange
forskjellige mennesker med ulik bakgrunn og kultur. Her
kan vi gjerne være flere.
Jeg vil gjerne utfordre deg til å ta del i dette. Det beriker
livet både til deg og dem du treffer.
Ta gjerne kontakt med meg for en liten prat om dette.
HARALD LUNDEN

Rapport

fra Presbyteriemøte

Presbyteriemøte for Søndre presbyterium ble avholdt den
18. og 19. oktober i Birkeland Frikirke. For de uinnvidde så er
presbyteriet vårt tilsynsområde her på Sørlandet, og Søndre
presbyterium omfatter de 20 frikirkene i agderfylkene.
På presbyteriemøtet tas det opp større saker for området
vårt, tilsynsrapporter blir gjennomgått og nytt styre for
neste 3 års periode blir valgt. Disse ble valgt inn i styret for
neste periode:
Bildet viser, fra venstre: Arvid Hunemo (nestformann), Geir
Ove Bakken (styremedlem), Ove Nybø (formann), Hilde
Grøthe (styremedlem), Oskar Aanonsen (styremedlem), Hilde Margrethe Sæbø Fjeldstad (3. vara), Øyvind Tonheim (1.
vara) og Glenn Austegard (2. vara). Foto: Trine H. Syvertsen

Tilsynsmannen her i Søndre er Arnfinn Østerberg. Han er nå
ansatt i fast stilling fra hovedkontoret i frikirka. Arnfinn har
vært og er alvorlig syk. Han er sykemeldt på ubestemt tid og
vi håper han etter hvert kan komme tilbake. Vær med å be
for han og familien!
Så foreløpig er Ove Nybø fungerende tilsynsmann, men styret ser etter en mer langvarig vikarløsning.
Andre saker av betydning fra presbyteriemøtet handlet om
Kristiansand Folkehøgskole og samarbeid mellom menighetene på Sørlandet.
GEIR OVE BAKKEN

Kunsten

Aslaug Steen, som er kunstneren, forteller litt om bildene:
«Tanken var at kunsten skulle oppfordre til bønn, stillhet og
ettertanke. Ofte ved bestillinger spør jeg om de som bestiller
kan be over prosjektet, så tenker jeg. Håpet er at bildet blir et
«samarbeid» på et høyere plan enn bare i min tanke.
Jeg fikk være litt i rommet da det var nybygd og tenkte ut fra
rommets utforming hvordan kunst kunne plasseres og utformes. Jeg tenkte gjennom «hva er bønn», og skisserte opp et
forslag som ble godkjent.
Jeg driver rammeverksted og kunne lage lerret i den størrelsen jeg synes passet ut fra ideen. Utsmykkingen består av
7 lerret i ulike størrelser. Disse utgjør 3 deler og samtidig en
helhet.
Den 1. delen er plassert idet du kommer inn i rommet fra den
travle verden utenfor. Meningen er at du vender tanken og
bønnen «INN» mot det som rører seg hos deg selv og dine
nærmeste. Du kan legge dine bekymringer, urolige tanker og

på Bønnerommet

synder ned i «steinrøysa». Her er også symbolikken knyttet til:
«Herren er min hyrde» (Salme 23) og «Jeg løfter mine øyne
opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra?» (Salme 121).
Den 2. delen er ved alteret. Meningen der er at du vender tanken «OPP» og gir takken og æren til den oppstandne, nådige
Kristus. Alteret, som er laget av Dagfinn Voreland, har symboler som peker på den treenige Gud.
Den 3. delen er ved det store vinduet – ut mot verden - du kan
vende tanken «UT». Her er treet med verdenskartet sentralt.
Forbønn for andre.
Jeg ønsket å få fram at det skulle være fredfullt i rommet.»
Takk til Aslaug!
Vi oppfordrer til å ta turen til bønnerommet for å se kunsten
og lese mer om symbolikken i permen som ligger der.
SIGNELILL GRANÅS

Det skjedde i de
dager...
«Det skjedde i de dager..» er kanskje den setningen flest forbinder med jul.
Personer og steder dukker opp som plasserer
hendelsene trygt i en historisk kontekst, Augustus, Kvirinius, Syria, Nasaret, Betlehem, Josef,
Maria.
Dette er lenge siden, veldig lenge siden, men vi
gjenforteller historien hvert år omtrent på denne
tida.
Det jeg skal fortelle nå er i ikke fullt så gammelt, men gammelt
nok til at ingen som opplevde det lenger er i live, heller ikke den
første generasjonen etter.
«Aar 1915 den 28de November innvides den nye Frikirka i Vennesla. Foruden forstander Lundevold, som holt innvielsestalen, var
tilstede forstander Finndreng samt flere predikanter. Kirken var
proppfull av folk»
Ja, slik kan vi lese i den gamle protokollen.
En liten gjeng entusiastiske frikirkefolk, med skomaker Græsvold,
baker Jørgensen, noen Jortveiter og Bakkener og en god del til,
hadde på relativt kort tid greid å reise sitt eget forsamlingshus,
med plass til rundt 250 personer, flere enn i Vennesla Kirke på
den tiden.
Nå var de samlet til fest, stolte og glade, men også urolige for en
gjeld på ca 10 000 kroner.
Festen gikk sin gang med kaffe og mat, og en uendelig rekke av
taler og hilsener, og ikke minst kollekt. Hele 280 kroner kom inn,
en beskjeden julepresang i våre dager, men den gang et kjempebeløp. Da vi bygde ut kirka vår for noen år siden kom det på
ca 20 mill.
Skulle vi ha gitt tilsvarende i kollekt under vår innvielse, måtte
beløpet vært 560 000.
Ja,ja, vi er jo i nærheten av et slikt beløp på messedagen vår, så
helt vilt høres det jo ikke ut, men like fullt imponerende. Men fortsatt gjensto 9 720 kroner.
Da er det en redningsmann dukker opp, en anonym giver
(en ubenevndt broder) sender 5000 kroner sammen med

en skriftlig Bildet: Frikirken er bygg nr 2 fra høyre, slik det
så ut i 1915.
lykkeønsking med huset, og ønske om egen forstander og et hus
fullt av folk. Vi vet ikke hvem denne giveren var, men en bedre
julepresang kunne ikke den lille flokken ha fått.
For mange var de ikke. Da menigheten formelt ble startet 2.juledag 2016 var det med ca 20 personer som innskrevne medlemmer. I løpet av noen få år økte dette til nærmere 50, men like fullt
ikke mange.
Ivar Græsvold og Markus Bakken ble valgt til de første eldste, og
Salve Jortveit og Josef Berggvist til de første diakonene.
På nyttårsaften 1915 ble det avholdt ungdomsfest med juletre og
full pakke.
På festen annonserte man at allerede første søndag etter nyttår
var det søndagsskole for barn i alle aldre. Våre forfedre lå ikke på
latsiden, og siden har vi hatt søndagsskole i Frikirken.
Jesus kom til oss i jula, eller vi vet strengt tatt ikke sikkert om det
var på denne årstida, men vi feirer det i alle fall nå. Det som er
sikkert er at Frikirka på alle måter kom til Vennesla i jula, både
med hus og fellesskap. Det kan vi gjerne legge inn som en liten
ekstra grunn til feiring nå i denne søte juletid. Mange av dere som
er aktive i dag har jo røttene godt plantet i pionerene fra over
hundre år siden.
Gledelig jul.
JOHN TERJE RUENES

Kjetil Løyning har hatt en kort samtale med våre ettåringer,
Anna Maria og Martha.
1) Hva er dere med på?
Hvilke virkegrener er dere aktivt med i?
Jeg er med på junior, søndagsskolen, FRIK og konfirmantarbeidet, sier Martha. Anna Maria forteller at hun er med på FRIK og
konfirmantarbeidet. Begge er i tillegg med på aktiviteter som
de inviterer til i regi av Nabohuset.
2) Hvordan har den første tiden vært?
Den har både vært utrolig gøy, men også utfordrende, med tanke på at det har vært litt å sette seg inn i. Vi føler begge at vi nå
har landet litt og vet litt mer hva oppgavene går ut på, og at vi
har fått blitt litt kjent med en del av ungdommene.
3) Hvordan har det vært å flytte inn i Nabohuset?
Det som gjorde at vi følte oss velkommen til Nabohuset, var det
at folk hadde lagt en skikkelig innsats i arbeidet, både i forhold

til dugnad ute og inne. Når det kommer til arbeidet, er det utrolig bra at vi faktisk har et hus som dette hvor vi kan bli enda
bedre kjent med ungdommene. Er utrolig gøy at vi både får
ha lovssangsteamet og bibelklassen jevnlig på besøk. Når det
kommer til andre arrangement, så er det litt mer utfordrende å
få folk til å komme, nettopp fordi dette er i oppstartsfasen. Vi
ser absolutt potensialet med Nabohuset, så derfor er det viktig at foreldre og andre voksne er med på laget og engasjerer
ungdommene.
4) Har dere ett bønne-emne dere vil at skal nevnes?
Be for ungdomsarbeidet og Nabohuset, at ungdommene føler
seg velkommen og får bli bedre kjent med Jesus.

Bibelgruppe for

jenter!

Menighetsnytt tok en prat med to av deltagerne i den ny-oppstartede bibelgruppa for jenter, Marthe Løyning (12 år), Linnéa
Wachendorf (11 år). Bibelgruppa ledes av Carina Sund og Maren
Granås. Det er 5 jenter i alderen 10-13 år.
Hei, dere ble med i bibelgruppe for jenter etter sommeren.
Hvordan er det å gå i bibelgruppe?
-Gøy, svarer Marthe umiddelbart. Man blir bedre kjent med andre, som man ikke kanskje kjente så godt fra før. Når man ikke
er så veldig mange, så blir det ikke flaut å prate, sier Linnéa.
Hva gjør dere i Bibelgruppa?
- Vi har fått sponset en bok fra frikirka; «Ferdig prestert, 30
andakter for flinke piker». Det er en kristen bok som handler

om hvordan man skal oppføre seg ovenfor andre. Den er også
skrevet på en litt ungdomslig måte, slik at vi lettere forstår det. I
tillegg er boka fint laget, med border, blomster og dekorasjoner
som vi kan tegne i. Det er også notat-sider, hvor man kan skrive
opp bønne-emner og bønnesvar.
Ellers spiller vi litt og har det koselig. Vi sier komplimenter til og
om hverandre. Hver gang avslutter vi med å be.
Tilslutt: Hva skal jeg skrive til slutt-kommentar?
-Dere burde bli med i en bibelgruppe :-)

Det er Jøran Birkedal som leder denne
bibelgruppa. Det er 7 ungdommer i
alderen 13 til 17 år. For å illustrere dette,
har vi bedt dem å sende noen utsagn
om å være med i bibelgruppa:

Vi har god
mat og det er
gøy å studere
Bibelen.

Vi lærer mer om
tekstene i Bibelen.

Gøy å være med i en gruppe
der alle er inkludert.

Alltid noe å
glede seg til!

Gøy å være i en gruppe hvor du
kan være trygg på hverandre
ettersom man blir godt kjent.

Vi lærer og
gjennomfører
popcornbønn

Sosialt og
spennende.
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Et lite lam bodde trygt med foreldrene sine i fjøset. Bonden kom og ga dem mat, det var den beste tiden på
dagen. Bestevennen til Lillelam var en mus som het Lillemus, de lekte ofte sammen. Lillemus bodde i et lite hull
i veggen, i et rom som var akkurat stort nok til henne.
En dag skjedde noe merkelig. Bonden kom inn sammen med
to mennesker og et merkelig dyr. Mamma fortalte at det var et
esel og dama hadde ridd på det. Mannen og dama så veldig
trette ut, de hadde reist langt og trengte hvile. Bonden beklaget at han bare hadde plass til dem i fjøset, det var fullt overalt.
Lillelam var veldig nysgjerrig, men torde ikke gå bort til dem.
Lillemus var mye modigere, hun fant ut at dama var veldig
tykk og mannen var veldig tynn, og nå hadde de fått laget seg
en seng de kunne hvile i. Så sa de at kanskje kom det til å skje
i natt…, men hva det var, visste ikke Lillemus. Nå var musa og
lammet også trette og krøp oppi sengene sine og sovnet.

Lillelam våknet igjen av uvanlige lyder. Han listet seg bortover,
og der stod Lillemus, foreldrene og alle andre i fjøset og kikket
mot de to besøkende. «Hva skjer?» spurte Lillelam, »er dette
farlig?» «Nei,» sa mamma, «bare veldig spennende!» En baby
hadde blitt født. De stod litt for å se på, men så ble Lillelam og
Lillemus trette og gikk til sengs igjen.
Plutselig ble det veldig lyst i rommet, og Lillelam lurte på om
det var morgen alt? «Nei,» sa pappa forskrekket, og da ble Lillelam litt redd. Han var ikke vant til at den tøffe pappaen hans
ble redd.
Lillelam så at Lillemus fór oppover veggen, rett mot vinduet.
«Vær forsiktig,» ropte Lillelam, men så kunne han ikke holde
seg og spurte: «Ser du noe?» «Et stort lys,» sa Lillemus. «Ei
stjerne kanskje, kjempestor og fin.»
Lillelam ble litt redd igjen, men fikk se at foreldrene så egentlig
ganske glade ut. Pappa hadde hørt om dette, om en konge

Seilturen!
som skulle bli født når de så en ny stjerne. Kjempespennende
syntes Lillelam, tenk en konge! Hvor kunne han være?
Med disse tankene i hodet sovnet Lillelam og sov helt til noen
gjetere banket på døren. Hva i all verden ville de?
Gjeterne hadde møtt engler som fortalte om kongen som var
født i natt. Lillelam fant ut at han måtte følge godt med. Han så
gjeterne gikk bort til det lille barnet og knelte ned. Lillelam og
Lillemus kikket på hverandre, hva skjedde? Stjerne, konge og
et barn som var født i hans hjem. Han kikket bort på mamma,
og hun nikket og sa at det stemte. «Den lille babyen som er
født i ditt hjem i natt, det er kongen. Ingen vanlig konge som
skal styre landet, han er himmelens konge og Gud er hans far.
Han ble født i natt for at menneskene for all ettertid kan ha han
i hjertet som sin egen konge. Han vil alltid være menneskenes
gode venn. En gang så kan de bo sammen med han i Him-

FOTO: Rod Long

melens rike, som er et mye bedre rike enn dette vi lever i nå.»
Mamma sa til Lillelam at det som skjer her hos oss i natt, det vil
mennesker alltid huske på.
På grunn av dette så feirer vi jul hvert år. For å minnes denne
lille kongen som ble født i det koselige hjemmet til Lillelam og
musevennen hans.
Hvem er denne kongen?
Signelill Granås
SIGNELILL GRANÅS

Glimt fra

ALPHAKURSET
Nylig ble årets Alphakurs avsluttet. 20 fornøyde deltakere (9
kvinner, 11 menn) deltok på i alt 14 kurssamlinger.
Undervisningen ble holdt av pastorene Geir Ove Bakken og
Tor Mikal Kinn, samt Kristin Lie. Hver samling ble innledet
med et fantastisk flott kveldsmåltid, der det også var lagt
vekt på det estetiske. 13 frivillige i kjøkkengjengen sørget
for dette.
Undervisningen tok for seg sentrale emner i den kristne
tro, med vekt på lettfattelig språk og visuelle hjelpemidler
(godt hjulpet av lydmann!).
Etter undervisningen var det samtale i grupper, der deltakerne kunne få anledning til å gå mer i dybden på temaet
og samtale om spørsmål som opptok dem. Denne delen av
kurset viser seg å være svært nyttig. Flere ga også uttrykk
for at de satte pris på bønnevandringen i alphahelga, med
stasjoner der de kunne søke forbønn.

Noen deltakere har også uttrykt ønske om å bli med i
teamarbeid, vekstgrupper eller lignende aktiviteter i
menigheten. Ta varmt imot disse!
En viktig funksjon hadde også bønneleder som ba for kurset
mens deltakerne var i gruppene, samt du som har bedt for
kurset i dine bønner.
Alphakomiteen vil rette en varm takk til ALLE «tannhjulene»
som på en eller annen måte var med i kurset og som bidro
til at Alphakurset kunne svive knirkefritt. Noen pløyer, noen
sår, noen vanner, noen gjødsler, men det er Gud som gir
veksten.
MVH OSS I ALPHAKOMITÉEN;
JULIE OG OLE MARTIN JANSEN, WENCHE LUNDEN, ANITA
GRANÅS OG JON ØSTBY

Advent betyr Herren komme, og
vi bekjenner i vår
trosbekjennelse
hver søndag at vi
tror på Jesus Kristus
vår Herre … osv.
Noe av dybden
i det vi sier har
Martin Luther satt
ord på i den Store
Katekisme:
«Hva tror du om Jesus Kristus etter den annen artikkel? Da
skal du svare ganske kort: «Jeg tror at Jesus Kristus, den sanne Guds Sønn, er blitt min Herre.»
Hva betyr det «å bli en herre?» Det betyr at han har forløst
meg fra synden, fra djevelen, fra døden og fra alt ondt. Før
det hadde jeg ingen herre og konge, men var fange under
djevelens makt. Jeg var dømt til døden og fange i synd og
blindhet.
Da vi var skapt av Gud Fader og hadde mottatt alle slags
gode ting av ham, da kom djevelen og ledet oss ut i ulydighet, synd, død og alt ondt. Vi lå under Guds vrede og unåde,
dømt til evig fortapelse, slik som vi fortjente. Det fantes intet
råd, ingen hjelp, ingen trøst for oss – før denne Guds eneste
og evige Sønn i sin grunnløse godhet forbarmet seg over vår
jammer og elendighet og kom fra himmelen for å hjelpe oss.
Således er nå disse tyranner og fangevoktere blitt fordrevet,
og i stedet for dem er Jesus Kristus kommet, han som er

Herre til liv, til rettferdighet, til alle goder og til frelse. Han
har revet oss arme fortapte mennesker fra helvetes gap, han
har vunnet oss, gjort oss frie, og på nytt brakt oss inn under
Faderens velbehag og nåde. Han har gjort oss til sin eiendom
og tatt oss under sitt vern og sin beskyttelse, for å kunne
styre oss ved sin rettferdighet, visdom, makt, liv og salighet»
God jul og Guds fred.
TELLEF A GRANÅS

Vennesla gospelkor er et kor med 18 medlemmer, og vi
samles til øving i kirkesalen, hver mandag, kl. 19:30. Eirik
Hodnemyr og Thomas Fagervik er dirigenter for koret. Medlemmene er i alle aldre, yngstemann er drøyt 18 og eldstemann er en plass i femtiårene. Med andre ord er det ingen
aldersgrense noen veier.
Vi bygger fellesskap både rundt pianoet og i kaffepausen.
Å komme sammen er minst like viktig som å høres bra ut.
På scenen ønsker vi å formidle at sang er for alle, og at det
er uhorvelig gøy. Alle som ønsker å synge, uansett stemme,
er hjertelige velkomne hos oss - det er plass til alle. Spesielt
gutter, fordi vi har litt få av dem!

Denne høsten øver vi frem mot en konsert vi skal ha i Julegada. 16. desember kl. 19:00 stiller vi med band på Paviljongen
i sentrum, og skal gi alle som kommer en skikkelig opplevelse. På repertoaret står egne låter, så vel som sanger fra
Andrae Crouch, Carola, Bill Withers og Oslo Gospel Choir.
Hvis du tenker på å vurdere å ha lyst til kanskje å prøve å
begynne å synge i kor, så bør du møte opp. Du vil ikke angre!
EIRIK HODNEMYR

Juleminnet
Det var desember og pappa og mamma hadde kjøpt julegaver. Det var spesielt èn stor kasse de var veldig hemmelighetsfulle med.
De hadde pakket den godt inn, og den stod ved siden av senga deres. Da de sov tyngst midt på natta, våknet jeg og var
inne og rev bittelitt av papiret. Etter noen netter med samme
strategi klarte jeg allikevel ikke å se hva det var.
Da julaften kom, gikk den fryktelig sent - som for alle barn.
Jeg satt og stirret på juletreet, og spesielt den ene pakka
under treet.

kjelken jeg hadde ønsket meg lenge.
Noe av det beste med
dette minnet, var at
utpå kvelden ble mor
(Tonny Bakken) med
meg ut og rant i snøen
med den nye kjelka
mens vi var omgitt av
alle de fine julelysene.
RONNY HEISELDAL

Mor og far fra Storevoll kom. Og middagen kunne ikke blitt
spist fort nok. Endelig fikk jeg lov til å åpne. Der var den store

Litt av hvert
MISJONSMESSA

Det var som kjent 40 års jubileum i år. (Altså den 41. messa) Misjosmessa startet opp i november 1979. Det er blitt en
lang tradisjon. På årets messe fikk vi inn kr 460.000,- noe
som er det 4. beste på alle disse årene.

IMPULS I STAVANGER
24. - 26. JANUAR 2020
Den siste helgen i januar hvert år arrangeres Impuls konferanse i IMI-kirken i Stavanger. Her samles ungdommer
fra ulike kirkesamfunn og ungdomsmiljøer fra hele landet.
Vennesla frikirke arrangerer tur til Impuls med ungdommene våre. Det er en nokså stor konferanse, så flere ansatte og en av ettåringene våre blir med. I samarbeid med
Norkirken Vennesla settes det opp buss fra Vennesla.
For mer informasjon om påmelding til busstur og konferanse, besøk venneslafrikirke.no/.
IMPULS FRA STARTEN AV
Impuls ble arrangert for først gang i 2000 ut ifra IMI-kirkens ungdomsarbeid. Siden den gang har Impuls bevegelsen vært tilknyttet IMI-kirken, og eies av IMI-kirken i
Stavanger.
Impulsbevegelsen eksisterer for å oppmuntre og utfordre
unge mennesker til å elske Jesus og å være kirka.

HOVDENTUR 6.- 8. MARS 2020
Ungdommer, ungdommer! Hør, hør!
I mars er det duket for tidenes vintertur til Hovden.
Vi tar inn på Hovden fjellstoge med overnatting i hytter
og god mat.

Ellers blir det en dag i alpinbakken, lek i snøen, kveldsmøter, lek og spill, konkurranser, mulighet for langrennstur og
mye mer.
Mer info om påmelding og pris kommer ganske snart, så
følg med!
Konfirmantene våre skal være med og vi håper at vi alt i
alt blir 60 stk på tur.
Håper du vil være med oss!

ONSDAGSMIDDAGER VÅREN 2020:
8. januar, 5. februar, 4. mars, 1. april og 13. mai.

DU FINNER VENNESLA FRIKIRKE
PÅ NETT:
https://venneslafrikirke.no På Facebook kan du søke opp
Vennesla Frikirke, like siden, og du får opp nyheter som
publiseres der.

KONTORTID I FRIKIRKEN
Våre ansatte har ofte oppdrag utenfor bygget, og vi har
ingen garantert kontortid, men det er som regel folk på
kontoret tir-ons-tor mellom kl 9 og 14, og de ansatte vil
som regel være enkle å få kontakt med på telefon i denne
perioden.
Om du ønsker å treffe en i staben anbefaler vi å sende en
melding eller ringe i forkant, for å høre at vedkommende
er tilstede, og når det passer.
Du er velkommen innom kontoret også uten å melde fra i
forkant, men vi kan da ikke garantere at den du vil treffe
er tilstede.
TOR MICHAL KINN

FOTO: Andrea Natali
Menighetens utgifter er som forventet, og følger budsjettet. Menighetsmøtet 25.11.19 vedtok budsjett for 2020. Der
er de to største inntektspostene, kollekt og fast givertjeneste, nedjustert med kr 210.000. Budsjettet for 2019 tok
høyde for en vekst i inntekter, men tvert imot falt de noe.
Vi vet ikke helt årsaken til nedgangen i den faste givertjenesten, men vi aner noen årsaker når det gjelder kollekten
som samles inn hver søndag. Folk bruker mindre kontanter, og benytter heller ikke kortterminal i møtesalen. Da er
det Vipps som står igjen, og den brukes gjerne mest av
den yngre garde.
Våre faste givere med avtalegiroavtale fikk i høst brev med

informasjon om nedgangen, og oppfordring om å vurdere
om det var rom for å øke månedlig beløp. Rundt 35% har
meldt tilbake hvorvidt de kan øke eller ikke, og månedlig
avtalebeløp har samlet økt med 10.000 kr pr månedsskiftet okt-nov.
Ønsker du å bli fast giver, ta kontakt eller besøk nettsiden
venneslafrikirke.no/bidra
TOR MICHAL KINN

Ansatte
og ledere
i Vennesla Frikirke

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.

Elisa Heiseldal, omsorgsmedarbeider
tlf 991 63 008

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
Marthe Harket
Yngvar Udø
Alfred Voreland

Ingar L. Alheim, vaktmester
tlf 901 93 323

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

Wenche Nordli, tlf 951 76 768,
wenche.nordli@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
Omsorg/ praktisk tilrettelegging:
Liv Tone Morken, tlf. 481 01 538
livtonemo@gmail.com

Odd Arild Nordli, tlf 982 93 767,
oanordli@gmail.com

ANSATTE
Tor Michal Kinn, pastor/daglig leder
tlf 936 57 800
Geir Ove Bakken, pastor
tlf 975 81 005
Thomas Fagervik, musikkmedarbeider
tlf 977 58 100

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

MENIGHETENS KASSERER
Ellen Lunden

KONTORTID
Kontoret er vanligvis åpent tir-ons-tor
mellom kl 9 og 14, og de ansatte vil som
regel være enkle å få kontakt med på
telefon i denne perioden. Om du ønsker
å treffe en spesiell i staben, anbefaler vi
å sende en melding eller ringe i forkant
for å høre at vedkommende er tilstede,
og når det passer.
REDAKSJONSKOMITÈ MENIGHETSNYTT
Kjetil Løyning, tlf 934 82 215,
kjetil.loyning@gmail.com

Signelill Granås, tlf 99105830
sigranas@online.no
Grafisk: eplehagen.no

Møter og konserter
Fre 13.12 Kl. 19.30
Frik juleshow – konsert, mat og moro
Søn 15.12 Kl. 11.00
Familiegudstjeneste med juleavslutning for søndagsskolen
Søn 22.12		
Ingen gudstjeneste denne søndagen
Søn 22.12 Kl. 19.00
Julegalla – den tradisjonsrike konserten som setter julestemningen
Julaften
Kl. 14.30
Kl. 16.00

Familiens julegudstjeneste
Julegudstjeneste

1. juledag
Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste
1. nyttårsdag
Kl. 17.00 Nyttårsgudstjeneste

FriMat
i avisen
Dagen!
I avisen Dagen lørdag 26. oktober var det en stor reportasje fra Frimat i Vennesla frikirke. Dagen var på turné for å
fortelle om levende kristenliv i Norge i anledning avisens
100-årsjubileum, og denne reportasjen var fra ulike me-

nigheter i Kristiansandsområdet.
Arne og Hermod Førde fortalte fra arbeidet med Frimat
hvor Frikirken en gang i uka deler ut gratis overskuddsmat

fra butikker i Vennesla. Matposene inneholder vanligvis en
middag, pålegg, brød og frukt. De får tips fra NAV, politi og
helsepersonell om mennesker som kan trenge en utstrakt
hånd. Flere av mottakerne sier dette er det eneste besøket
de har i løpet av en vanlig uke.

Et flott fokus på en del av Vennesla Frikirkes utadrettede
arbeid!
VI ØNSKER FRIMAT LYKKE TIL VIDERE MED EN VERDIFULL OG
NYTTIG TJENESTE!

«NOEL»

(Chris Tomlin, lyrics/Lauren Daigle, song)
Love incarnate, love divine
Star and angels gave the sign
Bow to babe on bended knee
The Savior of humanity
Unto us a Child is born
He shall reign forevermore
Noel, Noel
Come and see what God has done
Noel, Noel
The story of amazing love!
The light of the world, given for us
Noel
Son of God and Son of man
There before the world began
Born to suffer, born to save
Born to raise us from the grave
Christ the everlasting Lord
He shall reign forevermore
Noel, Noel
Come and see what God has done
Noel, Noel
The story of amazing love!
The light of the world, given for us
Noel
Vil du høre sangen? Gå inn på youtube.com og søk ”Noel Lauren Daigle”
Foto: Priscilla Du Preez

I gar, i dag

i morgen

Svigermor var en
sterk og selvstendig kvinne. Hun
kom fra Larvik til
Kristiansand før
krigen, og fikk
etterhvert jobb i
bokhandel.
I 1946 startet hun
sin egen butikk i
Vennesla, etter å ha lånt noen kroner av sin far.
Senere giftet hun seg med sin Gunnar og etter hvert kom Liv
Karin. I 1960 bygde de ny forretning og ny bolig i Graslia (nåværende Agderlyd). De meldte seg også inn i Frikirken.
En gang midt på sekstitallet var de på menighetsmøte, og en
sak kom opp til avstemming. De som stemte for måtte reise seg,
og der sto Gudrun, ganske forundret og forvirret, hun var den
eneste kvinnen som hadde reist seg.
Kvinnene hadde ikke stemmerett i Frikirken, noe svigermor var
helt uforberedt på.
Hun kunne stemme ved valg, drive sin forretning, ta ansvar
for seg og sine, men ikke stemme i menigheten. Kvinner fikk
almen stemmerett i Norge i 1913, de kunne stemme ved valg
til menighetsråd i DNK fra 1902, og for eksempel på generalforsamlingen i NMS fra 1904.
Da spørsmålet kom opp i Frikirken i 1967 uttalte eldsterådet i
Vennesla:
”Ut fra den forskjell i stilling, ikke i verdighet, som alle synes
å erkjenne at det er etter skriften, på mann og kvinne i menigheten, mener vi denne forskjell også saklig sett best kan
opprettholdes ved vår nåværende praksis. En utvidelse av

stemmeretten vil vanskeliggjøre enhver argumentasjon mot et
eventuelt framtidig krav om rett til hyrde- og ledertjeneste.”
Det var med andre ord skriftens klare ord som satte begrensninger for kvinnene.
Nå fikk kvinnene stemmerett i Frikirken i 1968, men det skulle
gå enda nærmere 40 år før vi var klare for kvinner i eldste- og
pastortjeneste.
Ingen kan beskylde oss i Frikirken for å være barrikadestormere!
I dag lever vi godt med full likestilling også i vår menighet. Vi
har latt læren om det allmenne prestedømme i kombinasjon
med ordene om at her finnes ikke mann eller kvinne, jøde eller
greker, vi er alle like, være vårt bærende skriftsyn.
Det er utfordrende med Guds klare ord. Det klare glasset i brillene våre har en tendens til å bli mindre klart og endre seg over
tid. Er det positivt eller negativt?
Det må du gjerne reflektere over, jeg har ikke tenkt å svare her.
La meg avslutte med et sitat fra tidligere biskop Schjeldrup ( i
Frikirken er det ikke mange som har lyttet til han, men jeg tar
sjansen likevel):
”Kirkelig orden og tradisjon må aldri stå hindrende i veien for
det som med livets egen rett bryter på”
Eller for å sitere en annen utskjelt teolog, Jakob Jervell, som
hevdet at «skriften må alltid leses og forstås ut i fra hva som tjener evangeliet og som fremmer Guds rike blant menneskene»
Det syns jeg er et godt utgangspunt.

JOHN TERJE RUENES

JULETREET
- litt historie

I dag er det helt vanlig med juletre rundt om i hjemmene,
men det er ingen gammel skikk hos oss.
Skikken med å pynte et tre til jul startet i Tyskland på 1500-tallet,
men kom ikke inn i norske hjem før på 1800-tallet.
Det aller første juletreet i Norge ble pyntet i Christiania i 1822.
Rikfolk, storbønder og prester var de første som tok opp denne tradisjonen.
Fra ca 1915 var det vanlig med juletre i norske hjem.
Pynten var forskjellig hos fattige og hos rike familier.
De fattige pyntet med kongler og tørket frukt,
mens de mer velstående hadde forgylte frukter,
glasskuler og sølvfargede girlandere. I Norge
ble og blir det også ofte hengt norske flagg på treet.
Det har nok sammenheng med 1905 og 1945.
I dag er det noen som kjøper juletrepynt som
passer sammen i fargene, men fortsatt er det svært
mange som henger opp juletrepynt som det er
knyttet minner til - for eks. pynt barna laget da de var små.
Flere har også prøvd å finne noe symbolsk
ved tingene vi pynter treet med. En kan for eks. tenke at:
• Lysene skal minne oss om Jesus som er verdens lys
• Stjernen i toppen av treet minner oss om Betlehemsstjernen
• Glitteret leder tankene hen på strålene fra stjernen
• Englene skal minne oss om englene på Betlehemsmarken
• Fuglene skal minne oss om Den hellige Ånd
• Eplene skal minne oss om syndefallet
• Kurver som har hjerteform skal minne oss om Jesu kjærlighet
• Lenker står for samhold, solidaritet og brorskap mellom mennesker
ODD ARILD NORDLI

