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GOD PÅSKE!



Teksten er en av litteraturens mest berømte beskrivelse av kjær-
lighet.

Det norske språk yter ikke teksten full rettferdighet. Den er 
opprinnelig skrevet på gresk, og ordet forfatteren Paulus bruker 
for «kjærlighet» er agape. Ifølge Store Norske Leksikon brukes 
agape «...om Guds kjærlighet til mennesker og om kristen nes-
tekjærlighet, til forskjell fra andre former for kjærlighet, som for 
eksempel erotisk kjærlighet, foreldrekjærlighet og vennskapets 
hengivenhet.»

Agape er kjærlighet som er opptatt av det som er best for andre.

Tenk deg en person med følgende egenskaper: Vedkommen-
de kjenner alle dine hemmeligheter! Personen følger deg hele 
tiden, hvor enn du snur deg, er denne personen til stede. Hva enn 
du gjør, blir du betraktet. All verdens kunnskap er kjent for denne 
personen, det er ikke mulig å sette ham fast! Skulle du ønske å 
bli kvitt ham, nytter det ikke å ta livet av ham heller, for selv ikke 
dødsriket kan holde på ham.

Gud er en slik person. Hva er det da som gjør at Gud ikke fremstår 
kun som en fryktinngytende skikkelse, selv når Han har en slik 
enorm makt?
Det er fordi vår «Gud er kjærlighet»! (1. Joh 4,9)
Gud ønsker virkelig vårt beste, og hans agape-kjærlighet inne-

bærer at han viser trofasthet, forplikter seg og ofrer seg. Gud er 
for oss, Han bruker ikke sin formidable styrke og sine massive 
evner mot oss.

Hvilken Gud åpenbarer hemmeligheter kun hvis de er til vårt 
beste? Vår Gud!
Hvilken Gud går sammen med oss, med det formål å bære og 
støtte oss? Vår Gud!
Hvilken Gud har øyne som ser alt, men et blikk fullt av kjærlighet? 
Vår Gud!
Hvilken Gud lar seg spytte på, piskes og korsfestet i vanære, fordi 
det er til liv for oss? Vår Gud!
Hvilken mann har Gud ført opp fra dødsriket, og gitt all makt i 
himmel og på jord, for å kunne samle alle som tar imot Ham 
hos seg? Det er kun én mann, vår Herre, påskens sentrum, Jesus 
Kristus!

HILSEN TOR MICHAL KINN

Pastoren
har ordet

1.Kor 13,1-7
Om jeg taler med menneskers og englers tunger,men ikke har kjærlighet,
da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.
Om jeg har profetisk gave,
kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap,om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell,men ikke har kjærlighet,

da er jeg intet.

Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige,ja, om jeg gir meg selv til å brennes,men ikke har kjærlighet,
da har jeg ingen ting vunnet.

Kjærligheten er tålmodig, Kjærligheten er velvillig,den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.
Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget,er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.

Kjærligheten gleder seg ikke over urett,men har sin glede i sannheten.

Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.



Kjære venner!

Her kommer en liten oppdatering fra eldsterådet.
Barne- og ungdomsarbeidet vårt er menighetens framtid. 
Derfor er det spennende at søndagsskolen planlegger å 
begynne med et nytt opplegg som heter Awana. Dette ser 
ut til å være et veldig flott opplegg som tar barn og unges 
tro på alvor. Dette opplegget vil kreve noen flere ledere og 
antagelig også en prosjektstilling i 20% i ett år for å få satt 
dette i gang på en god måte. Les gjerne om dette opplegget 
på awana.no.

Eldsterådet skal fremover ha et fokus på gudstjenestene 
våre. Vi er takknemlige for de flotte gudstjenestene vi har 
i menigheten vår! Gudstjenesteteamene og pastorene våre 
m.fl. bidrar til varierte og inspirerende gudstjenester. Likevel 
går vi med et ønske om å gjøre gudstjenestene mer attrak-
tive for yngre generasjoner og ikke minst få yngre genera-
sjoner mer aktive.  Vi har en del tanker rundt dette som dere 
etter hvert vil få høre mer om. Dette er også i tråd med det 
Frikirken sentralt ønsker et fokus på fremover. 

På agendaen dette halvåret har vi også vårt kirkesamfunns 
syn på ulike former for samliv og hvilke konsekvenser dette 
får i menigheten vår. Som frikirkemenighet står vi på Frikir-
kens syn i denne saken. For oss er det likevel viktig å samtale 
om dette vanskelige temaet og bevisstgjøre oss på hva som 
ligger til grunn for dette synet. 

Også i år inviterer eldsterådet og stab til menighetsfest 
(tidligere kalt medarbeiderfest). Så hjertelig velkommen 

til årets menighetsfest onsdag 6. mai kl. 18.00. Mer info om 
program og påmelding kommer senere. Vi håper på fullt 
hus denne kvelden!

Som mange vet, er vi to færre i eldsterådet nå enn det vi 
ønsker å være. Dette jobber vi med, men opplever at det er 
riktig å bruke tid. 

Eldsterådet samles annenhver mandag og vi har gode, kon-
struktive møter. Vi starter møtene våre med bibellesning, 
samtale og bønn i bønnekapellet. Dette fordi vi vet at det 
er viktig.    

Takk til alle dere som ber for menigheten vår og for oss i 
eldsterådet. 

Vennlig hilsen KRISTIN LIE

Nytt fra Eldsterådet



I flere Menighetsnytt har vi utfordret Eldsterådets medlem-

mer til å skrive noen linjer under overskriften «Dette brenner 

jeg for». Denne gang har vi utfordret Rolf Bjarne Eriksen:

Fellesskapet med Guds familie på søndagene er noe av det 

flotteste jeg kan tenke meg. Her møtes unge og gamle for 

å tilbe og prise vår Skaper, Herre og Frelser, for å dele Guds 

Ord, og for å oppmuntre og oppbygge hverandre. Det er 

stort!

Jeg brenner for at Bibelen, Guds Ord skal få rikelig plass og 

betydning her i menigheten vår. At det skal forkynnes rent 

og tydelig, og at vi skal våge å stå for det som er rett og sant. 

Ved hjelp av Den Hellige Ånd kan vi sammen studere Guds 

Ord og forsøke etter beste evne å la liv og menighet følge 

Bibelen. Allerede i første Mosebok kapittel 3 blir mennesket 

utfordret på dette: «Har Gud virkelig sagt....?» Vi kjenner 

historien. Slangen stiller spørsmål ved Guds Ord. Kan Gud 

virkelig ha ment at noe som ser så bra ut kan være ulovlig? 

Kanskje vi mennesker vet best? Kanskje Gud ikke mente det 

på den måten? Men jeg tror at Gud vet best. Han har skapt 

oss, Han elsker oss og Han vil oss vel.

En annen ting jeg brenner for, er det å se mennesker vokse 

i tjenester. Som menighet trenger vi frivillige for å få ting 

til å gå. Men det å være en del av et team og ha en tjenes-

te, er også av stor betydning for den enkelte. Fellesskapet 

med våre søsken og lydigheten vi viser når vi bruker av vår 

tid i en tjeneste, gjør noe med oss. I menigheten vår har vi 

mange som er med i en tjeneste, men det er plass til mange 

flere! Jeg håper vi sammen fremover kan hjelpe hverandre 

inn i tjenester vi trives med og opplever at vi mestrer. Kan-

skje er tiden inne for deg til å stole på Gud og ta skrittet ut i 

noe nytt. Når vi gir det vi har til Jesus, og han velsigner det, 

rekker fem små brød og to fisk veldig langt....

ROLF BJARNE ERIKSEN

brenner jeg for...
Dette



Tusen takk for forbønn og støtte! 
Ruth og jeg, Knut Ola, besøkte dere for mange år siden, og 
siden det har vi fått tre flotte barn. Som dere nok vet døde 
vår yngste jente av en aggressiv hjernekreft i juli i fjor som-
mer. Det har vært svært vanskelig for oss. Men med Guds 
nåde, mye omsorg fra våre mange japanske venner og fra 
alle dere som har bedt for oss i Norge, kjenner vi at Gud har 
vært nær og rik i oss og båret oss gjennom sykdomstid, død 
og i tomheten. Stadig minnes vi Julia, men som familie kan 
vi heldigvis snakke lett om minnene. 

Gjennom sykdommen og Julias død har vi sett at flere har 
kommet til tro på Jesus. Er det ikke forunderlig at selv når 
helbredelse og mirakler ikke skjer, stråler Jesus gjennom oss 
fire på en forunderlig måte. Etter at Julia døde har fem blitt 
døpt, to voksne og tre barn. Vi har stadig samtaler med folk 
som er forundret over at vi er så oppegående selv etter det 

vi har gått gjennom.

Her i Nagoya jobber vi sammen som team og bor ikke langt 
unna hverandre. I teamet er Andreas og Helga med sønnen 
Aron Elias og Ingebjørg og Nathan Mikaelsen. Arbeidet vårt 
er å fortelle om Jesus, utruste nyfrelste og kristne til å gjøre 
det som Jesus har befalt oss. Spesielt legger vi vekt på at 
det vi gjør er enkelt, bibelsk og multipliserbart. Vi trener på 
bibelhistorien slik at vi kan dele det samme videre til andre 
enklere. Så setter vi mål, i ledelse av Den Hellige Ånd. Når folk 
kommer til tro blir noen døpt inn i lokale menigheter, eller 
i våre husfellesskap, alt ettersom hvor de passer best inn. I 
Japan er det flere som driver husfellesskap og huskirker, og 
vi er en del av et læringsnettverk som heter No Place Left.

KNUT OLA TOPLAND

fra JapanHilsen
Misjonsteamet



«Takkes og gjen-

velges»

Det nærmer seg 

årsmøte i me-

nigheten. Det 

er en kveld for 

oppsummering 

av året som ligger 

bak og en forberedelse for det nye som ligger foran. Det uttryk-

kes kort i de tre ordene foran: Takkes og gjenvelges. Du takkes 

for det du har bidratt med, og gis ny tillit til å fortsette arbeidet 

inn i det nye året.

Jeg har bladd en del i de gamle protokollene, og det er få set-

ninger som gjentas så ofte i årsmøtereferatene som disse. Tak-

kes og gjenvelges. Noen ble takket og gjenvalgt år etter år i en 

hel tidsepoke, enten de var kasserer som Willy Lunden, diakon 

som Sigurd Vatne, referent som Erling Voreland, eller medlem i 

festkomiteen som Ole Johan Kristiansen.

Disse og mange, mange flere tjente menigheten trofast år etter 

år. Det tenker jeg er så verdifullt at jeg, på vegne av oss alle som 

er med i dag, stopper opp et lite nu for å hedre og minnes disse 

flotte forbildene.

På årsmøtet 21.02.1974 finner jeg følgende: Juniorlederne Klaus 

Lia, Jonny Løyning, Reidun Granås og John Terje Ruenes takkes 

og gjenvelges. Du verden! Da var jeg 19 år.  

På samme årsmøte står det at Erik Ryger og Arild Wehus velges 

som ungdomsledere.

Det setter mange følelser og tanker i sving. Vi som var unge den 

gangen opplevde flotte år i menigheten. Erik og Arild kom til å 

bety veldig mye for mange i min generasjon.

Jeg kan ikke lenger si takkes og gjenvelges, men takke kan jeg.

Når du leser dette er kanskje allerede årsmøtet 2020 historie, og 

igjen er det noen som er blitt takket og gjenvalgt. Hvorfor gjør vi 

dette, hvorfor stiller vi oss til disposisjon, lar oss velge og tar del 

i menighetens liv og virke? Er det fordi vi må, har plikt, blir mast 

til det, eller fordi vi får dårlig samvittighet hvis vi ikke er med?

Litt av dette gjenkjenner jeg, jada, men mest av alt tenker jeg 

at det har vært meningsfullt og gøy i mitt eget liv. Å gjøre noe 

som oppleves positivt av andre er en viktig livsdimensjon og en 

plattform for å få leve det gode liv. Den rike mannen i Bibelen, 

han som hadde alt og mere til, og som ville slå seg til ro, ete, 

drikke og være glad resten av sin levetid, han fikk erfare at slik 

fungerer det ikke.  Det ble i stedet bare tomhet.

Ordene leve og dele henger nøye sammen. Ingen viste oss dette 

bedre enn Jesus selv, han som delte himmelens ressurser med 

oss mennesker.

La oss dele rikelig med hverandre, av tid, evner, penger, sorger 

og gleder. Menigheten trenger deg og du trenger menigheten, 

det er det mitt ord til deg, nå i disse årsmøtetider.

JOHN TERJE RUENES

I gar, i dag
i morgen



Det er spennende og utrolig givende å få være med og starte 
opp arbeidet i Nabohuset. Vi føler fortsatt at vi er litt i oppstar-
ten og jobber med grunnmuren.

På mandager er lovsangsteamet ofte innom en halvtime etter 
øvelsen, for sosialt og moro. Annenhver onsdag er det jente-
gruppe med noen av videregående-jentene, hvor vi deler tro 
og liv, og snakker om utfordrende temaer. Bibelklassen er noen 
ganger innom, men ikke like ofte som i starten. Dette, fordi vi 
selv anser det som nødvendig å få være en del av menighetens 
felleskap under gudstjenesten og slik få åndelig påfyll. 

Hovedoppgaven til Nabohuset er sosiale arrangementer de 
fredagene det ikke er FRIK. Hele høsten har det i gjennom-
snitt vært seks ungdommer som har møtt opp. Våren har det 
til nå vært en betydelig økning! På Musikkbingoen var det ca. 
20 ungdommer, og det var utrolig gøy! I tillegg hadde vi FRIK 
i Nabohuset den siste fredagen i vinterferien, og da kom det 
også rundt 20 ungdommer. Vi håper at det fortsetter slik, og at 

terskelen for å komme blir enda lavere. 

Etter å ha drevet dette arbeidet til nå, ser vi at det kan være 
hensiktsmessig og alltid ha en konkret aktivitet som skjer i Na-
bohuset, slik at det blir mer forutsigbart og mindre skummelt å 
komme. I tillegg ser vi også at det kan være lurt å ikke begrense 
arrangementene til å alltid være i Nabohuset. Vi hadde bowling 
som første arrangement denne våren, som virkelig slo an, med 
ca. 15 påmeldte. Nå blir det også varmere etterhvert og tenker 
derfor å få til bålkos, utekino og grilling m/aktiviteter.
I mai skal vi selvfølgelig ha den berømte bilrebusen - det ser vi 
virkelig frem til!

Vær gjerne med å be for Nabohuset og FRIK - at ungdommene 
skal få bli kjent med Jesus og oppleve at de blir inkludert i et 
godt fellesskap, og for nye ettåringer til høsten.

ANNA MARIA OG MARTHA - ETTÅRINGER



Prekenteksten for en tid tilbake var fra Lukas 18,35-43.
Teksten handler om en blind mann som satt ved veien og tigget 
da Jesus kom forbi. Mannen ropte: «Jesus, du Davids sønn, ha 
barmhjertighet med meg.» Jesus stanset og spurte: «Hva vil 
du jeg skal gjøre for deg»? Den blinde svarte: «Herre la meg få 
synet». Jesus sa til mannen: «Bli seende! Din tro har frelst deg.»
«Straks kunne han se, og han gav seg i følge med Jesus og lovet 
Gud. Og hele hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud».

Jeg ser for meg at den blinde, som nå var blitt seende, fulgte 
med Jesus langs veien mens han lovet Gud. Langs veien regner 
jeg med det var fullt av folk som kjente den blinde mannen som 
hadde sittet og tigget.
Da de hørte og så at Jesus hadde gitt ham synet igjen, begynte 
de også å lovprise Gud.
 
Hadde den blinde mannen tidd stille, hadde folkemengden 
kanskje ikke fått vite om underet, og lovprisningen av Gud 

hadde uteblitt.

Hva vil det si å lovprise? Det er jo ikke et ord vi bruker i vår dag-
lige tale.
Når det står at noen lovet Gud eller lovpriste Gud, er det å opp-
høye, ære eller hylle Gud. 
Det kan gjøres i tanken, med ord, med sang eller med gode 
gjerninger.

I Bibelen er det mange 
eksempler på mennesker 
som lovpriste Gud. 
Det oppfordres vi også 
til å gjøre.

ODD ARILD NORDLI 

LovpriseGud!
Foto: Guillaume de Germain



Kontakten er en egen stiftelse som er knyttet opp til Vennesla 
frikirke ved at det er Frikirken som oppnevner styremedlemmer. 
Kontakten ledes av et styre på p.t. 5 medlemmer.

Kontaktens hovedarbeid er driften av Kontakten Bruktbutikk 
med rundt 30 frivillige på «jobb» i løpet av uka - der ingen 
medarbeidere er lønnet.

Bruktbutikken har de siste årene hatt en god utvikling. Det er 
stor interesse for gjenbruk og miljø, og mange velger å kjøpe 
pent brukte ting framfor nytt. Dette merkes tydelig! I 2019 var 
det en omsetning på 1 320 000 kr. 

Stiftelsens formål er i.h.t vedtektene: Ut fra en kristen formål-
sparagraf å drive rehabilitering og ettervern for personer med 
rusproblemer og ellers støtte rusfrie tiltak for barn og unge. 
Hensikten med det siste (barn og unge) er å støtte positive tiltak 
til denne gruppen ved å bl.a. tilby rusfrie sosiale fellesskap som 
forebyggende tiltak i forhold til rus.

Overskuddet av driften fordeles således mellom lokale pro-
sjekter rettet mot barn/unge og et engasjement i Ukraina som 

drives av en egen Ukrainakomite i Vennesla frikirke. 

Sørvest i Ukraina, i Smotrich kommune, støtter Ukrainakomite-
en et rehabiliteringssenter for mennesker som sliter med rus. I 
tillegg er det kjøpt og pusset opp et aktivitetssenter med fokus 
på forebyggende arbeid for barn og unge. 

Lokalt har overskuddet til nå blitt brukt, etter søknad, til Nabo-
huset hvor barn og unge i bygda kan samles i et rusfritt og trygt 
miljø. Helgetur til Hovden i mars 2020 for ungdom er også tilført 
midler.

Har du varer du ønsker å levere til butikken finner du oss i Tre-
kanten senter i 3. etg - inngang fra Meny. Velkommen innom!
Du kan ringe butikken, tlf. 381 56 000, mellom 11.00 – 16.00 for 
å avtale henting.

For andre spørsmål kan du kontakte: 
Tellef Myrvold: 982 81 640 eller Bodil Strandberg: 906 63 632

epost: post@kontaktenvennesla.no
Finn, følg og lik oss på Facebook! 

Vennesla

Stiftelsen

Kontakten



Vi har en god flokk på gudstjenesten hos oss, 
mennesker i alle generasjoner. Fra 0 til 98 år. 
Det er vi glad for! Så ønsker vi selvfølgelig at vi 
kunne vært flere og spesielt i alderen 0-35. Det 
er neste generasjon, der er de kommende leder-
ne i menigheten, fremtiden. Vi trenger derfor å 
jobbe med at gudstjenestene våre blir enda mer 
attraktive for unge voksne og barnefamilier. At 
språket er sånn at alle forstår og føler seg hjem-
me. At forkynnelsen er livsnær og bringer Jesus 
inn i hverdagen. Dette ønsker vi å ta noen kloke 
valg på fremover.
Så har vi jobba frem en trosopplæringsplan i 
menigheten. Vi har et bra fokus på barn og unge. 
Vi har jobba en del med endringer i ungdomsar-
beidet. Og det skal vi også fortsette med. 
Det neste vi håper å få på plass er et nytt opp-
legg for Søndagsskolen som heter Awana. Et 
flott bibelfokusert opplegg med god undervis-
ning, grupper og lek. Her trengs det både flere 
ledere og forbønn for å få dette til!



Som nevnt ønsker vi å gjøre gudstjenestene vår 

mer attraktive for aldersgruppa 0-35 år, selvføl-

gelig skal den også være for oss andre!

Og med det sagt så trenger vi også å løfte frem 

unge ledere som tar ansvar og får prøve seg i 

ulike roller. Og vi andre, ja for jeg nærmer meg 

39 år, vi skal heie dem frem! For de er fremti-

da vår! Derfor må de få brukt sine gaver som 

møteledere, musikere og sangere, møteverter, 

forbedere osv.



Her skal vi som menighet være stolte av arbei-

det i Kia-kafeen og FriMat spesielt! Her er vi en-

gasjert i ”sårbare grupper” i lokalmiljøet. Også 

annen virksomhet vi har er godt utadretta.

Så ønsker vi å nå nye mennesker. Jeg blir glad 

når jeg ser nye ansikt på gudstjenestene våre. 

Så håper jeg at vi sammen tar ansvar for å ta de 

imot og engasjere dem i menigheten. Jeg tror 

det er det vi alle ønsker, at nye mennesker kom-

mer til vår menighet, uansett alder. 

Så utfordrer denne målplanen oss på at vi må 

nå spesielt de under 40 år. For mange av frikir-

kemenighetene er disse et savn. Vi skal være 

kjempestolte og glade for alle de vi har hos oss. 

Men vi må ikke se oss fornøyde med dem vi har, 

vi må jobbe for at disse skal trives og få noe til 

sin hverdag og at nye mennesker finner vår me-

nighet som sitt kristne fellesskap. 

GEIR OVE BAKKEN



PÅSKENS PROGRAM
Palmesøndag kl 11.00: Pål Kristian Helmersen taler på 
gudstjenesten.
Skjærtorsdag kl 17.00: Jon Østby taler på nattverdsguds-
tjeneste. Påfølgende kveldsmat.
Langfredag kl 11.00: Tor Michal Kinn m. fl. arrangerer en 
«annerledes» gudstjeneste.
1.påskedag kl 11.00: Tor Michal Kinn taler på selve oppstan-
delsesdagen!

ANDRE SPESIELLE 
ARRANGEMENT UTOVER 
VÅREN
19.april kl 11:00: Besøk fra New Life Mission Kenya på guds-
tjenesten.

24. – 26.april: Seminar og gudstjeneste med Steve Wyatt, 
en amerikaner som brenner for å lede folk inn til Guds 
farshjerte.

6.mai kl 18:00: Menighetsfest for alle som går i menig-
heten! Påmelding til kontoret eller 
venneslafrikirke.no

ONSDAGSMIDDAG
Velkommen til de to siste onsdagsmiddagene i vår: 1. april 
og 13. mai. 
Her er det god middag i hyggelig fellesskap for alle i alle 
aldre!

Litt
av hvert



Fredag 6. mars dro ca. 35 ungdommer pluss ledere til Hov-
den. Konfirmantene har i flere år hatt dette som sin årlige 
tur, men i år ble det også mulighet for andre ungdommer 
å bli med. Og det benyttet mange seg av. Der skulle de få 
lov til å utfolde seg både i slalåmbakken og badeland. Og 
ikke minst med lek og moro. Så bussen var stappfull av 
forventningsfulle «turister» som satte kursen mot Hovden 
Fjellstoge. 

Lørdag morgen skinte solen fra sin beste side med blå him-
mel i bakgrunnen til 24 minusgrader, og vi kunne ta fatt på 

både bakke og badeland. Det ble en fantastisk dag med pøl-
segrilling på menyen til lunch.

Med stor takk til våre fantastiske ungdomsarbeidere, Martha 
og Anna Maria, så ble kveldene proppfulle av underholdning 
og lek. De har en utømmelig kilde inni seg av både godhet 
og raushet som de sprer rundt seg og er en fantastisk gave 
til ungdommene våre. Men ungdommene selv ble også ut-
fordret og bød på lek, selvskrevne dikt og sanger og opple-
velser ispedd en liten tanke overdrivelse og den stor porsjon 
humor. Og ryktene sies at det ble både laget softice og akt 

Konfirmant
og FRIK-tur til Hovden 6.- 8. mars 2020



nattestid, så noen har sovet lite i løpet av helga.

Geir Ove, vår alles kjære pastor som har et enormt stort hjer-
te for ungdommene, delte dagens ord. Og salme 121 passet 
godt inn til vi som kunne se opp på de hvite fjellene: «Jeg 
løfter mine øyne opp til fjellene: Hvor skal min hjelp komme 
fra?» Så takk og pris for at vi har en Gud som ikke sover og 
ikke slumrer og Han lar heller ikke vår fot vakle. Han skal be-
vare oss fra alt ondt, vår sjel og vår utgang og inngang. Fra 
nå og til evig tid.

Vi fikk et fantastisk opphold på Hovden Fjellstoge med deilig 

mat og hyggelig betjening, så dette må være en tur som er 
kommet for å bli.

Vi takker alle deltakerne for en knallgøy tur, store som små. 
For noen prakteksemplarer av en gjeng å reise sammen 
med. Så vi håper vi ser dere alle igjen på FRIK. FRIK går av 
stabelen fredager i partallsukene kl. 19.30 og neste gang blir 
allerede 20. mars.

HILSEN LEDERNE 
LARS MARLOV, ANNA MARIA, MARTHA, GEIR OVE, KJETIL OG 
ANNE SOFIE
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Siste helgen i januar dro en full buss med ungdommer fra 
Vennesla til Stavanger, deriblant over tjue fra Frikirken, for 
å delta på ungdomskonferansen Impuls i IMI-kirken. Det er 
en årlig konferanse hvor ungdom får treffe kristne søsken 
fra hele landet, får spennende undervisning, har møter 
med Den Hellige Ånd, opplever å stå sammen og betjene 
hverandre gjennom bønn og omsorg, være sosiale og rett 
og slett ha det skikkelig gøy sammen!

Hovedtaleren var Mike Pilavachi fra England, som med sin 
særegne humor og hverdagslige fremtoning viser at det 
overnaturlige livet ikke handler om religiøse former eller 
teknikker, men at det handler om å invitere Den Hellige 
Ånd inn i livet for å gjøre sitt verk i oss. Han formidlet et 
enkelt budskap med mye dybde.

Erna Solberg var også innom konferansen for en prat om 
tro og samfunnsengasjement, noe hun prioriterte midt 
oppi regjeringskrisen da fire regjeringspartier ble til tre. 
Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein var også der, for en 
prat om urettferdighet. De samlet inn penger til “Hope for 
Justice” som gjør en fremragende jobb i kampen mot det 
moderne slaveriet.

Samlet er budskapet fra konferansen at vi er ment å leve 
nær Gud, ved Den Hellige Ånd som bor i oss, og at dette 
livet fører til engasjement for samfunnet og de svake og 
undertrykte.

Vi har spurt noen av guttene som var med på konferansen, 
hvordan de opplevde å være på Impuls.

«Det var veldig fint og gøy å være på Impuls, og vi lærte 
om Jesus og fikk møte ham. Det var veldig bra musikk og 
lovsang, og mange gode taler. 
Vi hadde det gøy med andre og man ble kjent med mange 
nye mennesker og hadde det sosialt. Det var gøye semina-
rer og gode møter med gode budskap.
Det var litt rart å være så mange kristne ungdommer på ett 
sted. Det er jo ikke alltid det er så mange kristne ungdom-
mer på skolen. (red: Her kan det skytes inn at det var 2600 
ungdommer på konferansen!)
Jeg kan virkelig tenke meg å dra på Impuls igjen. Det var 
veldig gøy og koselig å reise sammen med så mange kjen-
te. Det var en veldig bra opplevelse.
Hvis jeg skal anbefale Impuls til noen som ikke har vært 
der før, vil jeg si: Impuls er et arrangement i Stavanger 
som består av lovsang, møter, seminarer og fritid. Vi sover 
i klasserom med kjente og da får vi masse tid til å tulle. 
Vi er på seminarer, som nesten er som møter, og vi drar 
til Kvadrat, et kjøpesenter. Det er et veldig bra arrange-
ment, som du ikke bør gå glipp av. Du kan få venner for 
livet også. 
Alt i alt, veldig gøy!»

TOR MICHAL KINN

Inntrykk fra

IMPULS 2020



Menighetsprotokollen 

Ut fra regnskapstallene for de to første månedene i 2020 
er det ikke så mye å si på utgiftssiden, det er tidlig på året.
Det kan derimot være spennende å se på inntektssiden, og 
da først den faste givertjenesten som er et månedlig trekk. 

Det mangler fortsatt rundt 10.000 i måneden der for å hav-
ne på budsjett. Det er viktig å ikke havne bakpå der. Det 
ble gjort en offensiv før jul, hvor flere valgte å øke sitt faste 
giverbeløp. Hvis det er noen som opplever at det ikke har 
økt som forventet, er det viktig at det sies fra om dette, så 
regnskapsfører kan få oppdatert trekkbeløpet.

Det er til enhver tid mulig å justere beløpet. Ta da kontakt 

med oss på post@venneslafrikirke.no eller på kontoret. 
Kontakt oss også hvis du ikke allerede er fast giver, så skal 
vi hjelpe med å opprette fast givertjeneste.

Vi ser allerede nå en positiv økning i kollekter fra våre 
gudstjenester. Vi har hatt kollekter til særskilte prosjekter, 
eksempelvis Bibeldagen, hvor det alene kom inn nesten 
8.000. Vi har også hatt en begravelse hvor det ble tatt opp 
kollekt til menighetens barne- og ungdomsarbeid.

Vi ønsker fremover å fokusere på å informere om prosjek-
tene vi gir kollekter til gjennom vårt misjonsarbeid.

DØPTE:
Henriette Mjåland  døpt 01.12.19
Foreldre: Benedikte og Torleif Mjåland

Jakob Hagen  døpt 01.12.19
Foreldre: Susanne og Kristian Hagen

DØDE:
Bjørg Synnøve Jortveit 
f. 20.05.1938  d. 24.12.2019 (begr. 07.01.2020) 

Edith Odine Jensen  
f. 10.02.1929  d. 23.12.2019 (begr. 02.01.2020

Willy Wennerberg  
f. 30.07.1951  d. 25.01.2020 (begr. 04.02.2020)

Steinar Rasmussen  
f. 21.04.1961  d. 28.02.2020 (begr. 12.03.2020)

Okonomi-nytt/



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

Elisa Heiseldal, omsorgsmedarbeider 
tlf 991 63 008

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
Marthe Harket 
Yngvar Udø
Alfred Voreland

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

MENIGHETENS KASSERER
Ellen Lunden

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

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

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

i Vennesla Frikirke

Ansatteog ledere



Jeg kjenner det ligger i luften, en duft av et under fra Gud.
Alt våkner til liv nedi jorda, se blomsten blir smykket til brud.

Det er slik med vårens under, den blir rikere år for år.
Når sola den tiner og varmer, da kjenner jeg angen av vår. 

Naturen har hatt sin hvile, og liv skapes ut av det små. 
Små krokus blir pynt i hagen, og skogen blir blåveisblå.

En bjørk som i vinter stod naken, får kledning så fin og så grønn 
Et under det er alt som hender, Takk Herre for våren så skjønn!

Signelill Granås


