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God pinse!

Pastoren
har ordet

Det er straks pinse!
Det er høytiden vi ikke har for vane å feire på
samme måte som jul og påske.
Kanskje er det fordi det er litt vrient å få tak i
hva Den Hellige Ånd er.
Men det er ingen tvil om at Den Hellige Ånd
har en viktig oppgave. Den er en del av treenigheten og vi møter Ånden allerede i Bibelens andre vers (… og Guds Ånd svevde over
vannet).
I Johannes 14 gir Jesus et løfte om at Den
Hellige Ånd skal komme:
”Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere
en annen talsmann, som skal være hos dere
for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke
kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han
blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere
ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere.”

inn på når han taler til disiplene om talsmannen. Sannhetens Ånd skal være hos oss og
være i oss. Uansett hvor vi er eller hva som
skjer, så bor Den Hellige Ånd i våre hjerter.
Åndens egenskaper
Den Hellige Ånd har mange egenskaper. Bibelen forteller at noen av oppgavene hans er
å veilede, trøste, lære, hjelpe, gi visdom og
være vår representant hos Gud. Den Hellige
Ånd er den som hjelper oss til å forstå det vi
leser i Bibelen og gjør at vi kan tro på Jesus.
Han er med når vi ber eller synger til Gud, og
han vil være der for oss når livet er vanskelig.
Han hjelper oss til å ta gode valg og leve på
en måte som er god for oss og de rundt oss.
Så er vi ikke som foreldreløse barn, vi har fått
Ånden som bor i oss og hjelper oss!
Ønsker dere alle en riktig god pinse!
Vennlig hilsen Geir Ove Bakken

Ånden er en gave!
Noe som er nytt når vi kommer til Det nye
testamentet er at Ånden gis som gave, ikke
bare til noen spesielle personer, men til hele
Guds folk. Det er dette som Jesus kommer

Hilsen

fra Eldsterådet

Kjære alle sammen og Guds fred!

Når dette skrives er vi fortsatt forhindret fra
å treffes, og vi er mange som savner fellesskapet vårt. Kirka vår står for det meste
tom, med unntak av staben som er innom.
Samlinger som var planlagt, er avlyst eller
satt på vent. Vi i eldsterådet har våre møter,
men passer på å overholde smittevernreglene. Heldigvis ser det ut til at samfunnet
er på sakte vei tilbake til det mer normale.
Fra 7. mai ble det tillatt å ha arrangementer
på offentlige steder for opptil 50 personer,
og vi vil ut fra de rammene som blir satt, arrangere gudstjenester og andre samlinger
igjen. Årsmøtet som vi skulle hatt i mars,
utsettes til høsten.
Mange har oppfordret oss til å ta godt vare
på hverandre denne våren. Dette er en oppfordring vi som menighet kan og bør praktisere med stor frimodighet. La oss være
ekstra opptatt av å spre varme og omtanke
i denne spesielle, og for mange, vanskelige
tiden. Ja, for det er underlige tider og tilstander. Ingen av oss hadde vel trodd at vi
skulle få oppleve noe slikt. Digitale medier
gir oss heldigvis muligheter til å publisere
innhold på hjemmesidene våre, forhåpentligvis til oppbyggelse og oppmuntring. Det
er også mulig å ha gruppemøter på teams,
Messenger e.l. for dere som ønsker dette.

Så vet vi som bekjenner troen på Jesus, at
Han er trofast, Han er allmektig, Han ser
oss og er med oss gjennom alt det livet byr
på. Dette står fast og gir grunn til trygghet
og takknemlighet.
La oss sammen be om denne pandemiens
snarlige slutt og om visdom til alle som skal
ta viktige beslutninger og utføre særlig viktige arbeidsoppgaver.
Vi savner dere og ser frem til vi kan samles
igjen!
Vennlig hilsen oss i eldsterådet

Kristin Lie

Nytt

fra Presbyteriet

Rett etter påske fikk presbyteriet og menighetene beskjed om at vår tilsynsmann
Arnfinn Østerberg fratrer stillingen sin.
Som mange vet har Arnfinn vært alvorlig
syk i ca et år med diagnosen hjernekreft.
Han har hatt både operasjon og behandlinger. Formen har gått litt opp og ned gjennom året, men ønske om å komme tilbake
i jobb har hele tiden vært der.
Etter nøye vurderinger med både lege

og familie tok han et valg om å si fra seg
vervet. Omtrent på samme tid som dette
skjedde ble formen hans akutt dårligere.
Så vi oppfordrer alle til å være med å be
for Arnfinn Østerberg og hans familie i tida
fremover!
Presbyteriestyret jobber nå med å ansette
ny tilsynsmann her i Søndre. Prosessen er
godt i gang og det er et håp om å komme i
mål med dette før sommeren.

Hvordan: gjennom grundig undervisning
fra undervisere hentet inn fra de forskjellige kirkene som arrangerer kurset. Det blir
også bønn og lovsang, felles måltid, refleksjonstid og gruppesamlinger.
Hvor og når: Vi samles i Fri-cafe i Frikirken
i Kristiansand hver fredag fra kl. 09.00 til
15.00. (Vi følger skoleruta).
Nå er påmeldingen til kurset «40 dager»
åpnet. Skynd deg pga. begrenset plass.
«40 dager» er et tverrkirkelig kurs på 40
samlinger som går over et skoleår.
Der kan du få:		
• en dypere kjennskap til den treenige Gud
• inspirasjon til liv og tjeneste

Nytt av året: De som har fullført årsstudium
1, kan nå melde seg på årsstudium 2.
Der kan de få en dypere kunnskap om Bibelen.
Dette kurset går parallelt med kurs 1.
Påmelding og mer info:
Se nettsida: 40dager.no

Dette

brenner jeg for

Vi fortsetter å utfordre Eldsterådets medlemmer til å skrive noen linjer under overskriften
«Dette brenner jeg for». Denne gangen har
Kjetil Løyning skrevet sine tanker:
Etter at jeg ble spurt om å skrive litt om hva
jeg brenner for, så har jeg reflektert over
dette i en periode. På mange måter brenner
jeg for mange ting. Jeg brenner for familien,
jeg brenner for Jesus, jeg brenner for menigheten. Jeg er en person som har mange
ideer og ser ofte etter muligheter og utvikling. Innenfor menigheten, så brenner jeg for
å bygge menighet.
Det å bidra til at menigheten skaper Jesus-etterfølgere, er svært givende. Det å
skape engasjement og eventuelt sette i
gang noen prosesser som kan bidra til fremgang, trigges jeg av. Jeg ønsker at vi skal ha
en menighet som deler liv og som er livsnær.
At vi kan skape et inkluderende miljø, som
andre ønsker å bli en del av. Et fellesskap
som skaper Jesus-etterfølgere.
I fjor vår tok vi i Eldsterådet initiativ til å sette
fokus på ungdomsarbeidet. Vi inviterte til en

workshop og fikk gode innspill og samtaler.
Det er motiverende å se at flere engasjerer
seg. Det er gledelig at vi siden i fjor, nå har
fått tre nye bibelgrupper for ungdom. Samt
at det er en god gjeng, 30-40 ungdommer,
på FRIK på fredagskveldene (før korona-krisen kom). Frik juleshow ble gjennomført og
ungdomstur til Hovden var også en suksess.
Ettåringene har bidratt mye i ungdomsarbeidet.
Jeg gleder meg til den videre utviklingen
innen ungdomsarbeidet vårt, noe som er
svært viktig for å bygge menigheten vår. Jeg
håper vi kan klare å videreutvikle ungdommene våre til å bli sterke og trygge i troen. At
vi kan skape nye ledere og flere små fellesskap. Jeg håper ungdommene kan ta steg i
menigheten og at vi som menighet gir dem
plass. Jeg håper vi i større grad kan få ungdommene engasjert i gudstjenestene. Vi har
noen flotte gudstjeneste-team! Hvordan kan
vi videreutvikle dette?
Den siste tanken jeg vil dele med dere, er å
benytte denne ufattelige situasjonen vi er i,
til å søke Guds ord. Rett etter at korona-krisen kom og samfunnet ble «stengt ned»,
bestemte jeg meg for å benytte den muligheten til å lese igjennom hele Bibelen. Det å
lese flere kapitler i en sammenheng og ikke
kun ett og ett bibelvers, setter det hele i en
flott sammenheng.
Savner dere.
Gleder meg til vi snart møtes igjen
Kjetil Løyning

Frikirken
og erfaringer
fra Covid 19
Torsdag 12.mars 2020 ble hverdagen snudd
på hodet og kalenderne fulle av overstrykninger. Norge ble stengt ned, og folk ble bedt om
å holde seg hjemme. For mange ble det starten på en vanskelig tid økonomisk, sosialt og
i familien.
De som har Frikirken som sitt menighetsfellesskap opplevde stengte dører – all aktivitet
ble brått stoppet. Og vi som kirke ble tvunget
til å tenke: Hvem er vi uten aktivitetene våre,
hva er et kristent fellesskap uten et bygg å
samles i?
Et av ordspillene som først ble kastet frem,
var: «Vi går ikke til kirken, vi er kirken.»
Og det er sant, men i praksis, hvordan er vi
kirke?
Vi i stab og ledelse så tre behov som måtte
dekkes inn:
1. Forkynnelse av Guds ord/gudstjenester.
2. Noe som bandt oss sammen, selv om vi var
forhindret fra å møtes.
3. Fortsatt utvist omsorg under de rammene
vi hadde.
Det ble spilt inn andakter og gudstjenester
som ble delt på sosiale medier og på nettsiden. Jentene i Nabohuset og Thomas (Fagervik) hadde fokus på ungdommene, og hadde
flere sendinger, nettmøter og aktiviteter for
dem. Nabohuset arrangerte også påskerebus
som ga gode familieopplevelser for de mange
som deltok.
Og vi stakk innom mange for en prat i døra,
eller tok en ekstra telefon.

Mange menigheter har opplevd at det de legger ut av innhold når flere enn de som vanligvis møter opp på gudstjeneste. Det er for
mange lettere å gå inn på en sending på nettet
enn å gå til kirken. Som forkynner har jeg selv
merket at selve budskapet blir mer spisset,
kanskje også mindre internt og navlebeskuende.
Samtidig opplever vi at det blir veldig enveiskommunikasjon. Jeg tror vi gjør klokt i å åpne
opp for mer deling av vitnesbyrd i våre samlinger, når vi kommer i gang igjen. Det er en av
fellesskapets styrker!
Jeg skulle tro – men dette er antagelser – at
flere har opplevd det utfordrende å være en
Jesus-etterfølger når det ikke er noen kristne aktiviteter å være det på. Nå har vi jo bare
hverdagen igjen, snaut det, vi må jo være
sammen med familien nesten hele tiden.
Det er ikke sikkert du har tenkt bevisst på det,
men egentlig er det i hverdagen troen på Jesus skal ha størst innvirkning. Det er ikke på
gudstjenesten blant bekjente og venner, men
blant dine nærmeste hjemme din etterfølgelse
gir mest frukt.
Har du noe du tenker annerledes omkring nå,
etter denne perioden? Er det noe du ikke vil
tilbake til? Er det noe du tenker bør bli en varig
forandring?
Vi setter pris på om du deler tankene dine
med oss, enten du skriver dem ned eller tar en
prat med en av oss i lederskap/stab.
Vennlig hilsen Tor Michal Kinn

Lillys pinsekryssord!

Hva betyr

Den Hellige Ånd

for deg?

Vi har utfordret fire fra menigheten til å
skrive litt om hva Den Hellige Ånd betyr
for dem:

Signelill Granås
«Men dere skal få kraft
idet Den Hellige Ånd
kommer over dere.
Dere skal være mine
vitner.» Ap.gj 1.8
Pinse og Den Hellige
Ånd, hvilke tanker har jeg om dette?
Vi har feiret påske, det budskapet kjenner vi.
Påsken leder oss fram mot pinsen og Den
Hellige Ånd, og hva sier dette oss?
Tunger av ild, tale på annet språk, profetisk tale, frimodighet, under og helbredelse.
Ikke dagligdagse ting, men resultat av en
himmelsk berøring.
Vi lever i en annen tid, men berøringen er
den samme om vi vil la oss berøre. Den Hellig Ånd vil utruste oss til tjenester, hvis vi er
villige til å la oss utruste.

«Disse tegn skal følge dem som tror, i Mitt
navn skal de gjøre det.
De gikk ut og forkynte, og Herren virket
med» Mark. 16,17-20
Vi kan vel aldri helt ut forstå det som pinsen
forteller oss, men vi kan velge å tro på en
Gud som har lovet å virke sammen med oss
hvis vi er villige til å tjene.
«Sølv eller gull eier jeg ikke, men det jeg har,
det gir jeg deg. I Jesu Krist, nasareerens
navn – stå opp og gå!»
Dette navnet, denne kraften og våre liv! En
uant kraftkilde er nok det pinsen forteller
meg om.
God pinse!
Jon Østby
Det første vi gjør når
vi kommer til denne
verden er å puste inn.
Det siste vi gjør når vi
dør er å å puste ut. Livet mellom de to ytterpunktene handler om
å puste inn og puste ut, - åndedrett kalles

dette.
For meg betyr Den Hellige Ånd at jeg får del
i Guds Ånd. På en uforklarlig måte får jeg del
i noe som er av Gud, som er fra Gud, - som
er Guds.
Vinden er full av kraft. Vi kan ikke se den,
og dens opprinnelse er skjult for oss. Slik og
med Guds Ånd. Den er et tegn på at Guds
rike er kommet, er til stede og er iblant oss.
Ånden hjelper meg til å forstå hvem Jesus er,
hvem jeg selv er, og at min neste trenger til
å få del i Guds frelse. Ånden forklarer Ordet
for meg. Ånden er Ordets kraft og Ordet
er Åndens middel. Videre gir Ånden gaver,
nådegaver, for å utruste menigheten. Jeg
forstår det ikke, verken det med mitt eget
åndedrett eller Guds Ånd, men jeg takker
Gud for at han i sin nåde ga meg sin Ånd.

Elin Strand
Husker tilbake på en
periode i livet mitt da
jeg hadde det litt vanskelig. På et møte så
ble det spurt om noen
ønsket å komme frem
å få forbønn.
Jeg tenkte «det er sikkert noen som har det
verre enn meg og trenger den velsignelsen
mer enn meg». Mens jeg satt der i mine tanker, begynte jeg å tenke på Jesus, når han
skulle reise til Himmelen. Da sa han: - Jeg
skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse
barn, jeg skal sende den Hellige Ånd – Hjelperen til dere. Joh. 14 vers 18 og 26.
Og på pinsedagen kom Den Hellige Ånd
som et «brus» og de som var der beskriver
det som ildtunger – små flammer som stod
over hvert hode. Apg. 2, 2-4. Jesus kom til
hver enkelt i form av Den Hellige Ånd. Som
barn fikk en alltid høre at Jesus bor i hjertet
ditt. Da gikk det opp for meg at Jesus er rik
nok for alle som tror på ham og kaller på
ham. Rom 10, 12.

Alle som tror på ham får Hjelperen i sitt hjerte og han har i oppgave å hjelpe deg i livet
og åpenbare Jesus og åpenbare Guds ord.
Tenk så fint, trygt og godt! Da dette klarnet
for meg reiste jeg meg og gikk frem med frimodighet for å bli bedt for.
Tor Michal Kinn
Den Hellige Ånd (DHÅ)
er den delen av den
treenige Gud som har
nærkontakt med meg,
som bor i meg og som
virker i meg. Jesus sitter selv på tronen ved
Gud Faders høyre hånd i himmelen. Ut fra
Jesu ord i Joh 16,13-16, vet vi at DHÅ ikke
har sin egen agenda, men herliggjør Kristus
for oss og forkynner oss det Han hører fra
tronen.
DHÅ er min hjelper, min talsmann og trøster.
Enkelte ganger har jeg opplevd at DHÅ har
talt klart og tydelig til meg. Han har forutsagt
noe som siden skjedde, Han har minnet
meg på forløsende sannheter og Han har
advart meg mot å være uærlig.
DHÅ er ikke noe jeg har liggende sammen
med Bibelen eller i lomma på søndagsskjorta – DHÅ bor i meg. Han er i praksis Gud i
meg. DHÅ er gitt inn i mitt innerste vesen, i
hjertet: «Han har også satt sitt segl på oss
og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter.»
Det som Far har planlagt, og Sønnen ordnet
ved sin død og oppstandelse, det anvender
og virkeliggjør DHÅ i mitt liv, slik at jeg skal
vokse meg mer lik min mester Jesus.
«Og vi, som [...] ser Herrens herlighet som i
et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet,
fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved
Herrens Ånd.» 2.Kor 3,18

MINICOM
Det er i disse dager fire år siden Thomas
Fagervik og jeg tok over ansvaret for Minicompagniet. Vi var egentlig ment å være en
nødløsning fram til et annet apparat var stablet på plass rundt barnekoret som da var
på vei til å bli nedlagt. Som aktive deltagere
i kirkens lovsangsarbeid, syntes vi det var
trist om et barnekor måtte avvikles.
Til tross for «musikksjefen» som mente han
ikke kunne noe om barn på den tiden, og en
såkalt dirigent som ikke kunne noter, verken
den gang eller nå, har vi på underfundig vis
fått til noe i koret som både barna og oss
voksne trives med. Teamwork er nok et nøkkelord – jeg finner sanger som jeg tenker vi
kan ha, og gir beskjed til Thomas som ordner det musikalske. Jeg har orden på antall
barn, lister og logistikk, og Thomas er uhøytidelig tøysekopp som barna elsker!
Vi er velsignet med Andreas Listog som er
lekesjef, og som tar ansvar for alle pauseinnslag på øvelsene og praktiske gjøremål til
for eksempel karneval-øvelse. David Benitez er vår faste trommis, og med sin livsglede og glimt i øyet, skaper han mye godt og
mye latter både blant små og store.
Det er viktig for oss at alle barna skal oppleve seg velkomne i Minicompagniet, uansett
sangerfaring eller ei. Vi ønsker at barna skal
bli sett og erfare at vi liker dem, og alle skal

få høre navnet sitt i løpet av øvelsene. Vi har
derfor navnelapper på hver øvelse, både for
at alle kan lære navnene til hverandre, men
også for at vi voksne kan smugtitte litt når
det trengs.
Med jevnt mellom 20-30 barn på øvelsene,
sier det seg selv at vi trenger hjelpende hender. Vi har derfor hjelpeledere i koret, som
er de eldste barna. De har spesielt ansvar
for å se at alle har det bra, ta seg ekstra av
de yngste og de nyeste medlemmene i koret, og hjelpe til med å skrive navnelapper
på hver øvelse. Vi har hatt hjelpelederkveld
for dem, som er kun for dem – vi spiser god
mat, planlegger konserten, ber for hverandre, ser film og spiser godteri utover natten :)
Selv om tanken i utgangspunktet var å være
en hjelpende hånd for at barnekoret ikke
skulle bli lagt ned, har det likevel vokst fram
en glede og takknemlighet over å få være
en del av dette. Det er fantastisk å oppleve
barn som synger til Jesus av hele sitt hjerte,
som kommer smilende til øvelser og opptredener, som fniser ved siden av vennene
sine, og som takker Gud for Minicompagniet når vi ber sammen.
Hver øvelse avsluttes med en Hjertesamling, der vi sitter i sirkel og sier et fint kompliment til naboen mens bamsen Hjertrud

MPAGNIET
vandrer fra hånd til hånd, før vi ber sammen
og synger Velsignelsen. Til slutt løper vi ned
midtgangen og tar highfive med alle lederne. Det er fint å kunne være med på at barn
får kjennskap til Jesus, og det er et privilegium å få gjøre dette sammen med Thomas,
Andreas og David!
Jeg har stilt et par spørsmål til to jenter i koret:
1. Hvorfor liker du å være med i koret?
2. Hva er din favorittsang?
Synne, 10 år (øverste bilde)
1. Fordi jeg liker godt å synge og danse. Da
er koret en perfekt plass for meg!
2. Livsglede, fordi på den er det sang og
dans. Jeg liker sanger med bevegelser.
Matilde, 11år (bilde midten)
1. Det er gøy å synge med andre, og det er
godt å synge om Jesus sammen med andre.
2. Let the love flow.

Vennlig hilsen
Elisabeth Dovland

TAKK
Dette året har vi prøvd noe nytt i menigheten vår. Vi ansatte to «ettåringer» for å
være med i barne- og ungdomsarbeidet
vårt. Dette ble en stor suksess fordi det
var Martha Våge og Anna Maria Jacobsen
som ble våre «ettåringer». De har vært til
stor berikelse for menigheten dette året og
vi er VELDIG takknemlige for alt de to har
bidratt med. Et år går veldig fort, og vi skal
snart takke dem av. Vi får ikke gjort dette
slik vi gjerne ville siden tidene er som de
er, men takk skal de få. Stikk gjerne innom
Nabohuset for å si takk og farvel hvis du
har anledning!
Vi ønsker begge to lykke til videre i livet og
Guds rike velsignelse!!!

til

på Frimat og det samholdet vi frivillige har
på fredagsmorgenen er alltid fylt med mye
humor og glede, som er utrolig gøy.
Noen av de andre høydepunktene dette
året har vært bli-kjent turen til Paulen med
konfirmantene og Hovdenturen sammen
med ungdommene i mars. Det som også

Jeg har stilt hver av dem tre spørsmål
om den tida de har vært hos oss.
1. Hvilke arbeidsoppgaver de har hatt.
2. Hva som har gitt dem størst glede
dette året
3. Hvilke utfordringer de ser at vi har i
menigheten vår.
Martha svarer dette:
1. Dette året har mine arbeidsoppgaver
vært søndagskolen, junior, popcorn (konfirmantene), FRIK og Frimat
2. Oi, det er mye som har gledet meg i løpet av dette året. Det å kunne være med
å pakke matposer til trengende i Vennesla

har vært ekstra gøy, er å ha vært med å
bygge grunnmuren til Nabohuset. Det å
skape et unikt fellesskap og kunne bety en
forskjell for de ungdommene man møter.
3. Jeg synes Frikirken har vært en fin menighet å komme inn i, men selvfølgelig så
er det vanskelig å komme inn i fellesskapet
når du er helt ny både i bygda og kirken.
Det har vært utrolig kjekt å bli kjent med så
mange i løpet av året på tvers av alle generasjonene. Alle i menigheten har vært utrolig imøtekommende og har gjort at jeg har

Anna Maria og Martha
følt meg velkommen på alle arrangement.
Anna Maria svarer dette:
1. Jeg har virkelig trivdes å være i menigheten her i Vennesla. Det har vært et givende år, med både oppturer og nedturer. Jeg
har blitt bedre kjent med meg selv, og jeg
har fått bruke de nådegavene som Gud har
gitt meg. Jeg setter pris på alle relasjoner
og alle samtaler dette året har gitt meg på
FRIK, i Nabohuset, på jentegruppen, på
torsdagskafeen, på søndagene og i fritiden. Det har vært fint å få oppleve en flergenerasjonsmenighet på nært hold.

2. Jeg føler meg heldig som har fått lov til å
være en del av ungdomsarbeidet her i menigheten. Det var veldig bra at vi fikk Hovdenturen før alle restriksjonene kom. Det

er noe spesielt med det å få være på tur
sammen, bruke tid sammen, og leke og ha
det gøy. Det gir så mye større rom for gode
samtaler og man blir så mye bedre kjent.
Jeg håper vi får mulighet til å samles noe
igjen før sommerferien.
3. Det har vært lærerikt å få bli bedre kjent
med menighetsarbeid, både i forhold til
ledelse, struktur, samarbeid, tjeneste og
fellesskap. Menigheten er jo til for å tjene
Guds rike. I og med at det er mennesker
som driver menighetene, vil ingen menighet være perfekt. Selv om jeg føler at jeg
har blitt godt tatt imot, så kan menigheten
bli bedre på det å inkludere alle. Det er så
lett å bare bli opphengt i egne familie- og
vennerelasjoner, men jeg tror det er ekstra
viktig å ta imot de som ellers ikke har så
mange. Når det gjelder ungdomsarbeidet,
savner jeg litt mer fokus på disippelgjøring
og oppfølging av ungdommene. Jeg skulle
ønske at vi kunne inkludere flere enn lovsangsteamet til tjeneste. Ved å ha tjeneste
i menigheten, vil man gjerne kjenne på mer
tilhørighet til felleskapet. I tillegg blir man
bedre kjent med seg selv, andre og med
Jesus. Det å ha mer fokus på disippelgjøring, krever ressurser i form av tid og voksne som vil være med å disippelgjøre.
Kristin Lie

I gar, i dag

i morgen

Det snakkes i mange
sammenhenger om
på kort eller på lang
sikt.
Senest nå i koronatidene, hører vi om
virkemidler og utvikling med et kortsiktig
eller et langsiktig perspektiv.
Da jeg studerte økonomi for en halv evighet siden, lærte vi om den britiske økonomen John
Maynard Keynes, motkonjunkturpolitikkens far.
Han ble en gang spurt om hva som skjer på lang
sikt. Svaret hans er blitt berømt: In the long run
we are all dead.
Det er omtrent som å si at vi skal alle dø en gang.
Ingen overlever livet slik vi kjenner det.
Jeg har tenkt litt på dette, også i mitt Gudsforhold, og i mitt trosliv.
Den gang, tilbake i ungdomsårene, før studietiden, var det om å gjøre å være rede akkurat der
og da. Mye forkynnelse vi hørte var opptatt av
at det kunne være slutt i ett nu, og vi måtte hele
tiden passe oss så vi var klare til å dra. En klassisk utfordring kunne være: Hva skjer hvis Jesus
kommer igjen og du sitter i kinosalen? Ble vi da
etterlatt i vår egen synd og fortvilelse? Eller om vi
hadde kommet en jente bare litt for nær, da var
alt håp ute hvis vi ikke angret umiddelbart. For
ikke å snakke om dersom vi i lettsindighet hadde
tatt et glass øl.
Derimot var det ikke så farlig om vi var litt for harde på ”speeder-pedalen” når vi kjørte bil. Der var
nok Gud litt mer romslig.

Sett i ettertid tenker jeg at mye dreide seg om
mitt forhold til Gud på kort sikt. Det var vanskelig
å falle til ro, det var stadig nye feller i livet, gjorde
jeg noe galt nå, kommer slutten før jeg rekker å
angre? Litt fryktbasert, som om Gud overvåket
oss for å ta oss på noe. På en måte kan vi si at
vi gikk inn og ut av nåden etter som vi oppførte
oss.
I dag er jeg glad for å si at jeg tror Gud har et
langsiktig perspektiv for mitt liv.
Han ønsker først og fremst å få meg til målet,
som er Hans evige rike.
Det betyr nok at Han også har mye større tålmodighet med oss enn vi kanskje tenkte den
gangen. Ikke at vi skal ta lett på livets mange
valg og farer, men han kjenner oss og vet at vi
snubler oss framover. Dette har gitt meg større
ro og mer trygghet.
Jeg er i Herrens hender, med alt som med meg
skjer.
Det ønsker jeg også skal prege meg i mitt forhold til andre mennesker.
Gud tenker alltid langsiktig. Bare tenk på selve
ideen med frelsen i Jesus.
Vi lærer at Gud tenkte dette fra begynnelsen av.
Det kaller jeg langsiktig planlegging.
Det gir håp for oss alle. Underveis i livet får vi lov
til både å tvile og å tro.
Gud støter oss ikke bort, tvert imot ønsker han
oss velkommen hjem, om reisen for den enkelte
av oss blir kort eller lang.
John Terje Ruenes

Maihilsen

fra familien
LePoidevin
i Mosambik
Mai måned er høst her, og den daglige temperaturen er nå for det meste under 30C, med en
nattetemperatur rett under 20C. Veldig behagelig, synes vi. :-)
COVID-19 kom til Mosambik 23. mars, og
siden da har livet vært noe annerledes her.
Alle skoler stengte fra den dagen av, og Annie
fullførte terminen med hjemmeskole. Hun begynner på den tredje terminen 11. mai, og det
blir hjemmeskole igjen. Læreren sender meg
oppgavene via WhatsApp, og jeg sender bilder av det ferdige arbeidet tilbake til læreren.
Mosambiks president erklærte unntakstilstand for hele april, og den har i første omgang blitt forlenget til ut mai. Restriksjonene
her er ikke så stramme som i mange andre
land, og det er vi glade for. Mesteparten av
folket her har rett og slett ikke mulighet til å
isolere seg fullstendig. De må jobbe hver dag
for den maten de trenger for den dagen.
Siden 23. mars har antall registrerte Covid-19
syke blitt 81, som egentlig er veldig få. Vi håper og ber om at Gud må spare landet og holde viruset under kontroll. Det skal så lite til før
det blir katastrofale forhold her. Regjeringen
gjør så godt den kan, med de vet at de mangler mye for å kunne ta seg av mange alvorlige
syke, hvis det skulle trengs.
Den internasjonale flytransporten har så å si
sluttet helt, de fleste grenseovergangene er
stengt, og det er veldig vanskelig å komme
seg både inn og ut av landet. Dette merkes

veldig godt i turistbransjen. Vi merker det på at
vi har fått veldig få flyoppdrag de siste ukene.
Vi er takknemlig for at vi likevel fortsatt har tillatelse til å fly, og vi har fått kommet til hjelp for
pasienter med malaria og brukne ribben.
Planen var at vi skulle gjenoppta flyvingen av
doktorteamet til Niassaprovinsen i april til ut
året. Dette har blitt utsatt til juni.
Helt nordøst i Mosambik, i provinsen Cabo
Delgado, har en opprørsgruppe økt aktivitetene sine veldig siden nyttår. Det virker som om
de har tilknytning til IS. Flere tusen har flyktet
fra landsbyene sine og søkt tilflukt i byene. Militæret og politiet har ennå ikke klart å stoppe
dem.
En misjonærfamilie som bodde i Cabo Delgado fikk beskjed fra ledelsen deres at de
måtte flytte derfra og reise tilbake til England.
Dette var både på grunn av opprørsgruppens
aktiviteter og fordi de var i risikogruppen for
Covid-19. Dave fløy Benjie til Mueda og hjalp
ham å pakke sammen det som det var plass
til i flyet. Det var med tårer i øynene at Benjie
reiste fra Mueda. Han vet ikke når eller om de
kan komme tilbake.
Vi er spente på hvordan utviklingen av Covid-19 vil bli i Mosambik. Vi vet at Gud har full
kontroll, at vi kan stole helt og fullt på Ham, og
at Han vil aldri forlate oss. Hjertelig takk for at
dere er med oss i forbønn!
Vennlig hilsen
Gerd Olaug LePoidevin

Påsker
I påskeferien var vi ettåringer så heldige å få
arrangere påskerebus for familiene i Frikirken.
Hensikten med rebusen var å skape en gøyal
og minnerik ferie, og prøve å ta vekk fokuset
på korona og de restriksjonene som ble gitt.
Påskerebusen varte fra 5. april – 12. april, så
det ble en hel uke med konkurranseinstinkt,
lagånd, latter, svette, tårer, kreativitet og moro.
I løpet av denne uken skulle deltakerne gjennomføre så mange oppgaver som de klarte.
For å få dem godkjent, måtte alt dokumenteres med bilde eller film. Det var to oppgaver

som alle lag måtte gjennomføre, og det var å
lage et lagnavn og ta et fellesbilde.
Når det gjaldt de valgfrie oppgavene, ble det
enten gitt 10, 20, 30, eller 40 poeng for gjennomføring av disse. Oppgavene var alt fra
det å ha potetløp rundt huset, lage et kreativt
kvikk-lunsj-tårn, gå tur til «Bombekken foss»
og ta et koselig bilde, løse et kryssord, og lage
et kreativt dikt eller en sang. Annenhver dag
ble det også gitt utfordringer som deltakerne
måtte gjennomføre samme dag. Dette var
oppgaver som handlet om å spille 3 brettspill,

erebus
ta 30 armhevinger og 20 spensthopp, dramatisere valgfri bibeltekst, og felles laging av
middag og/eller dessert. Dramatisering av bibeltekstene var det som absolutt gjorde mest
inntrykk, og ekstra imponert er vi over hvor
flinke alle barna var.
Det var hele 14 aktive familier som deltok.
Konkurransen var jevn, men laget som gikk av
med seieren var familien Eriksen – Rolf Bjarne,
Marianne, Maria, Miriam og Andreas – også

kalt «Terminators».
Takk til alle dere som ble med på rebusen; et
slikt engasjement, positivitet og kreativitet skal
man lete lenge etter. Helt ærlig trodde vi kanskje at det bare kom til å være noen få familier
som var gira, og som kom til å konkurrere om
vinnerplassen, men det var det absolutt ikke!
Martha og Anna Maria

sammenisang.no
pårørende i alle aldre, besøks- og aktivitets-venner og pleiere som har tid til å dele
en gledesstund med en person med svekket
samtaleevne på grunn av demens eller annen
sykdom. Målet er å stimulere tekster i langtidsminnet slik at den som er rammet av kognitiv
svikt eller annen sykdom og en nærstående
person kan synge og huske tilbake sammen.

Vi er blitt tipset om en svært nyttig nettside:
sammenisang.no, som Judy Kokkinn har laget
med hjelp av flere fra vår menighet, bl.a Hans
Magne Græsvold og Hymnos.
Her er et utklipp av presentasjonen på nettsiden deres:
Et hjelpemiddel for deg som ønsker å dele
en gledesstund med en person med svekket
samtaleevne på grunn av demens eller annen
sykdom.
Da jeg var i tenårene ble min mormor mer og
mer glemsk. «Demens» ble ikke brukt som
begrep den gangen. Hver gang jeg kom på
besøk så hun undrende på meg, uten tegn til
glede, heller forvirring. Hun sa, «Det er så lenge siden jeg så deg.» For meg som besøkte
henne regelmessig, var denne standard-replikken både sårende og frustrerende. «Oj,
hvis bare noen kunne tipset meg om sangens
betydning som nøkkel til de gjemte rommene
i hukommelsen!»
Denne siden Sammen i sang - Salmesang fra
skolegang er et digitalt hjelpemiddel primært
rettet mot personer som meg den gangen:

Klikk på videoene på denne siden og syng
med! Du kan også finne videoen på YouTube
ved å søke på: Sammen i sang.
Når du klikker deg inn på siden som heter
sangene finner du en oversikt over alle de 20
utvalgte salmene og kan gå inn på hver enkelt. Der finner du tekst, et videoklipp med
den spesifikke sangen, og noter hvor det også
henvises til opphavspersonene av salmene.
Salmesang fra skolegang er valgt som nøkkelen til hukommelsens rom, fordi alle som
har gått på offentlige skoler i Norge mellom
1920-årene og 1984 har hatt salmesang på
timeplanen. Det er p.t. en felles kulturarv hos
den eldre befolkningen, og fordi salmer ofte er
forbundet med høytider, som for eksempel jul
og påske, sitter disse tekstene ofte velbevart i
langtidsminnet.
Evnen til å synge kan holde livet ut, men å nå
opp til lyse toner blir vanskeligere jo eldre man
blir. Derfor er innspillingen av salmesangen
lagt i et toneleie som passer eldre stemmer.
Tekstene skal være nyttige for nærstående
personer som neppe kan tekstene utenat.
Bakgrunnsbildene som er prosjektlederens
private bilder er valgt for å gjøre aktiviteten
lystbetont for personen som synger sammen
med den som har svekket samtaleevne.
Beste hilsen Judy Kokkinn

Økonominytt
Likevel, samlet har vi mottatt rundt 40.000 kr
under budsjett etter årets første fire måneder.

Mange menigheter opplever nærmest økonomisk krise nå som de er forhindret fra å
samles, og ikke får tatt opp den ukentlige
kollekten. Vi er i den lykksalige situasjonen at
brorparten av våre midler er gaver som gis via
avtalegiro. Dette er takket være dere faste givere som trofast gir inn i arbeidet.

Ledelsen har vurdert permitteringer i perioden,
men da det nå er åpnet opp for oppstart av flere aktiviteter igjen, ble det unaturlig å gå videre
med. I perioden fra nedstengingen 12. mars
frem til barneskoler og barnehager startet opp
igjen, har to av de ansatte vært hjemme med
omsorg for barn flere dager i uken, og dette
er lønnskostnader vi får tilbakebetalt fra NAV.
Dette, sammen med en sykepermisjon, gjør at
lønnskostnadene er lavere enn vanlig i perioden.
Vi har skrudd ned temperaturen i de rommene
vi ikke benytter for å spare strømutgifter.

Det har vært kollekt også på våre nettbaserte
gudstjenester, via Vipps eller kontoinnbetaling.
Våre kollekter går til misjonsarbeid.

Menighetsprotokoll
En utfordring for oss på kontoret har vært å
holde informasjonen om medlemmer og tilknyttede oppdatert med telefonnummer og
adresser, da mange ikke tenker over at de må
melde fra til oss om endringer.
En gledelig melding i så henseende er at Frikirkens hovedkontor har kjørt en oppdatering
av alle medlemmenes opplysninger basert på
informasjon fra Folkeopplysningen.
E-postadresser er ikke del av denne informasjonen. Er det noe den siste perioden har lært
oss, er det at digital kommunikasjon er viktig
når vi ikke kan samles.

Jeg vil derfor oppfordre alle våre medlemmer
og andre som ønsker å være registrert hos oss
om å legge inn oppdaterte opplysninger på
https://venneslafrikirke.no/medlem/.
Det er ingen døpte og ingen døde å rapportere
om siden forrige utgave.

Ansatte
og ledere

i Vennesla Frikirke

ANSATTE
Tor Michal Kinn, pastor/daglig leder
tlf 936 57 800
Geir Ove Bakken, pastor
tlf 975 81 005
Thomas Fagervik, musikkarbeider
tlf 977 58 100
Elisa Heiseldal, omsorgsarbeider
tlf 991 63 008
Ingar L. Alheim, vaktmester
tlf 901 93 323
Patryscja Jocz, renholder
tlf 405 81 460
ELDSTERÅD
Kristin R. Lie (leder)
tlf 911 61 563
Harald Lunden (nestformann)
Tor Michal Kinn (pastor/daglig leder)
Geir Ove Bakken (pastor)
Rolf Bjarne Eriksen
Kjetil Løyning

DIAKONRÅDETS MEDLEMMER
Terje Kirkebø
Frode Vetrhus
Elin Førde
Liv Tone Morken
Inger Bente Sund
Monica Jortveit
Kjetil Urdal
Torstein Jortveit
Marthe Harket
Yngvar Udø
Alfred Voreland
Leder: Marthe Harket
tlf. 975 06 200
martheharket@gmail.com
Kontaktpersoner ansvarsområder:
Bygg: Terje Kirkebø 482 99 092 og
Frode Vetrhus 994 00 635
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
Lundens Regnskapsservice AS
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 tirsdager og torsdager kl 10-12, 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

