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God jul!



Nå er tida for kake-
menn og kakedamer! 
Noe som kjenneteg-
ner kakemenn er at 
de kommer like ut av 
ovnen. De er trykket ut 
av samme form.

Alle menneskelige fellesskap har en slags 
«kakeform», dannet av de rammene som gis 
gjennom felles verdier, normer og hva de hol-
der for sant.

Kakemenn trykkes ut av en form som pres-
ses ned over en temmelig uelastisk deig. Vi 
mennesker er mer flytende og dynamiske, 
og fyller over tid de formene vi settes i eller 
plasserer oss selv i – vi innretter oss.

«Innrett dere ikke etter den nåværende ver-
den» skrev Paulus til menigheten i Roma. 
Det kommer ikke godt nok frem i den norske 
oversettelsen, men det handler om å ikke la 
seg selv ukritisk formes etter rammer andre 
setter. Andres rammer kan gå i alle retninger, 
fra de som har et ideal om at alle skal være 
like og gå i takt, til de som fremholder gren-
seløs, individualistisk frihet.

Vi kan selv velge hvilken form vi plasserer oss 
i, eller sagt på en annen måte:
Vi velger selv hva vi ønsker skal forme oss.

Paulus skriver videre at vi kristne kan for-
vandles (formes) slik at vi kan dømme om 
hva som er Guds vilje: det gode, det som er 
til glede for Gud, det fullkomne.

Vi kan velge å la oss forme etter Guds vilje 
eller ikke!
Guds vilje har vi fått åpenbart i Bibelen, Guds 
Ord. Og en som kalles Guds Ord er Jesus, 
som kom til oss julenatt.

Jesus gir oss kraft og mulighet til å formes 
etter sitt forbilde:
”Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort 
mot dere, skal også dere gjøre.”
(Joh 13,15) 

Og fyller du formen som heter «Guds vilje», 
da oppleves ikke formen som en tvang-
strøye, men som rammen som bevarer din 
frihet ved å omslutte og trygge deg.

Vennlig hilsen Tor Michal Kinn

Pastoren
har ordet



Nytt
fra Eldsterådet

Kjære menighet!

Takk til hver og en av dere for at dere er i me-
nigheten vår! Hver og en av oss er viktig for 
fellesskapet vårt, uavhengig av oppgave og 
tjeneste, utrustning og krefter, alder og kjønn. 
For det er bare du som er du! 
Paulus har et kjent og godt bilde på akku-
rat dette. Alle er vi ulike og unike lemmer på 
samme legemet. Ingen kan si til en annen 
at vedkommende er uviktig. Alle er vi viktig 
for helheten. Sammen bygger vi Guds rike! 
Sammen er vi sterke og virkekraftige.                                             
Det er trist når noen uteblir fra fellesskapet 
vårt. Vi ønsker å være der for hverandre i alle 
livets faser og situasjoner. Vi har en stab og 
et lederskap som står til rådighet, men vi har 
også hverandre. Del gleder og sorger med 
hverandre. Alt blir bedre når vi deler det med 
noen.                                                   
Det har vært mange fine vitnesbyrd i menig-
heten vår den siste tiden. Takk til alle som 
deler troserfaringer på denne måten. Det be-
riker fellesskapet og vi blir bedre kjent med 
hverandre. Dette vil vi fortsette å gi rom for. 
Vi er Guds gave til hverandre! Dette skal vi se 
stort på og takke for! Vi oppfordrer dere også 
til å dele troserfaringer med hverandre i de 
mindre fellesskapene i menigheten. 

Det er spesielle og utfordrende tider, men det 
skjer også mye positivt og godt! Det er utfor-
drende å følge opp restriksjonene i forbindel-
se med korona, særlig i barne- og ungdoms-

arbeidet. Det er utfordrende å lede rett, sant 
og godt i et landskap hvor synet på det vi 
navigerer etter, tolkes og praktiseres forskjel-
lig. Det er veldig positivt at mange barn og 
unge kommer til menigheten vår. Det er godt 
å komme på en gudstjeneste å møte og se 
dere alle, og kjenne at vi hører sammen!  

Dette nummeret av Menighetsnytt er det 
siste under ledelse av Odd Arild og Wenche 
Nordli. Tusen takk til dere for arbeidet dere 
har gjort med å få menighetsbladet opp og 
fram til det det er i dag! Vi er mange som har 
stor glede av bladet. Inger Helene Engedal 
overtar etter Odd Arild og Wenche og utgjør 
redaksjonen sammen med Signelill Granås 
og Kjetil Løy-
ning. De er 
glade for inn-
spill. 

Vi i Eldste-
rådet ønsker 
alle en velsig-
net og god 
adventstid! 

Vennlig 
hilsen 
Kristin Lie



I dette nummeret av Menighetsnytt har vi 
valgt å ha jul og julefeiring som tema. 
Jula er en av de tre store kristne høytidene, 
og er vel den som markeres mest hos oss. 

Vi vet ikke datoen for Jesu fødsel, og en kir-
kelig feiring av jul hører vi først om på 
300-tallet. Da de kristne begynte å feire jul, 
var det for å feire Jesu fødsel og underet
at Gud ble menneske. 

Julefeiringen har hatt ulike former opp igjen-
nom historien. Men for kristne har det alltid 
vært viktig å ha Jesus i sentrum. 

Odd Arild Nordli

Viktige elementer
i en kristen julefeiring

I jula er det mange tradisjoner av ulike slag. 
Jeg kunne nevnt mange av mine her og så 
har du også dine. Men, ingen nevnt, ingen 
glemt.

Jeg skal her få frem noe av det viktige med 
den kristne julefeiringa. For ikke alle tradisjo-
ner med jula har nødvendigvis så mye med 
kristendommen å gjøre.
Den kristne julefeiringa begynte på 300-tal-
let og er den yngste høytidsfeiringa. Den 
kom inn for å minnes Jesu fødsel. Og det 

er selvsagt selve kjernen i den kristne jule-
feringa at vi feirer Jesu fødsel. At Gud ble 
menneske og tok bolig iblant oss.
 
Derfor har det vært viktig - og er fortsatt 
viktig - for kristne å samles om julas evan-
gelium fra Lukas 2, den kjente fortellingen 
om Jesu fødsel. Om Josefs og Marias reise 
til Betlehem, om Jesus som ble svøpt og 
lagt i en krybbe, om gjeterne på marken og 
englesangen. Og det helt sentrale står her 
skrevet: ”I dag er det født dere en frelser i 
Davids by; han er Messias, Herren.”
 
Fellesskap i kirken er viktig i jula. Mange 
kommer til julegudstjeneste på julaften. I år 
blir nok dette dessverre litt amputert. Men 
det forteller om både tradisjon, men også 
om at julas budskap i både ord og toner be-
tyr noe for mange i jula. For også julesange-
ne har sin gode historie. Og om vi sliter med 
å huske alle versene, så er denne sangskat-
ten noe som holdes godt i hevd enda, både 
i kirkebenkene og i juletregangen.
 
Jeg tenker at vi som er kristne har et viktig 
ansvar for at det kristne budskapet kommer 
godt frem i jula. At det ikke drukner i alt det 
andre som jula byr på. At vi husker på at den 
største gaven ikke ligger under treet, men at 
Jesus kom til oss som vår frelser.

Geir Ove Bakken 

TEMA: Jul og julefeiring



Vi har på de neste sidene utfordret folk i 
vår menighet til å skrive noen tanker om 
julefeiringen og hva Jesus betyr for 
dem.

Jesus har vært med 
meg gjennom hele 
livet, fra søndags-
skoletida til nå. Ikke 
alltid like tydelig, 
men Han har vært 
der.
En sang setter fint 
ord på dette forhol-
det:
«Jeg skulle ei sørge, 

jeg har jo en venn
Som bær` på sitt hjerte min nød.
Den vennen er Jesus, han elsker meg enn, 
Han elsker i liv og i død.
Han går ved min side, Han leder min gang,
Han blir ikke trett Han som jeg.
Og nådig Han vokter meg livsdagen lang, 
Han svikter ei, svikter meg ei.»
 
Den tryggheten jeg har når jeg vet Han all-
tid er med, betyr uendelig mye.
Joh. 3.16 er jo nøkkelen til selve grunnvol-
len i kristenlivet:
«For så høyt har Gud elsket verden, at Han 
gav Sønnen sin, den eneste, for at hver 
den som tror på Ham ikke skal gå fortapt, 
men ha evig liv.»
 
Takk til Gud for at vi får tro og ta imot dette, 
å få være trygg i alt som vi møter, og det er 
jo så mangt.
Det er godt å få feire jul og feire Ham som 
har gitt oss håpet for i dag og i all evighet.
God og velsignet jul til alle lesere!

Anne Karine R. Voldsund

Jeg trodde lenge 
at jeg hadde Jesus 
i førersetet, når jeg 
i realiteten hadde 
hånda på rattet 
selv. Kontrollbeho-
vet mitt sto i veien 
for Gud, men jeg 
så det ikke… Jeg 
tror vi mennesker 
har en grunnleg-

gende trang til å ha kontroll. I alle fall har 
jeg det. Frykten for ikke å vite hvor neste 
skritt fører hen, eller verre;  å dumme meg 
ut, har trumfet over Guds ledelse. Fordi 
skam var en av de styrende kreftene i livet, 
den type skam som sier at det er noe unikt 
galt med meg, ble livet ganske depressivt, 
tomt og håpløst.
Jesus er ene og alene grunnen til at jeg kan 
våge å trø ut i det ukjente. Jeg begynner så 
smått å innse hva det betyr at Jesus kom til 
verden for å ta på seg all verdens synd og 
skam. Min synd og skam også, ikke bare 
alle andres.
Nettopp derfor er Jesus grunnen til at jeg 
kan vende blikket mot ham og stråle av 
glede, i stedet for å rødme av skam (Sal. 
34.6) I mitt liv har det betydd hele forskjel-
len: Å bevege meg fra et liv i fangenskap til 
et liv der jeg kjenner på frihet!

Geir Klokkhammer

Hva betyr

for megJESUS



For meg er Jesus 
fred. Noen dager 
kan det føles som 
om verden skal til 
å rase rundt meg, 
men da står han 
urokkelig som et 
fjell i livet mitt. Han 
er en plass å søke 
tilflukt til, og lyset 
på de mørkeste 

dagene. Nå, etter å ha levd livet med Je-
sus, virker et liv uten han utenkelig. Det vil-
le vært umulig å reise seg etter tapte kam-
per, om det så bare var en regnfull mandag 
morgen. Jesus er den freden som roer meg 
ned når alt går for fort. Han stilner stormen.

Karoline Sjøberg

Jula nærmar seg 
sakte, men sik-
kert. Julelys byrjar 
å dukke opp på 
husmøner og i ha-
gane våre. Det er 
akkurat som om 
me lengtar ekstra 
etter julelysa i år, 
midt i ei uvanleg 
og framleis ekstra-

ordinær tid, prega av smittevern og uvan-
leg stor avstand til kvarandre. Til og med 
julefeiringa kan bli annleis i år. Det er rart å 
ikkje skulle møte dei me vanlegvis møter i 
julehøgtida, om det er slik det blir. Og midt 
i alt det ustabile veks om enn juleforteljinga 
seg endå sterkare, om Josef, Maria og Je-
susbarnet. Ei forteljing om lys i mørketida. 
Forteljingane om Jesus i evangelia er for 
meg inspirerande, kraftfulle og relevante, 
også i 2020. 

Då eg gjekk på søndagsskulen som liten 
var dei fasinerande på den barnlege må-
ten. Det var flanellograf, og stjerner og 
fiskar i søndagsskulekortet. Undera Jesus 
gjorde var utrulege og gjorde inntrykk. 
I vaksen alder har andre dimensjonar og 
vaksen-refleksjonar gjeve ny kraft til for-
teljingane. Det er fleire ting ved Jesus som 
fasinerer meg, menneskemøta kanskje 
aller mest. Han inviterer barna til seg når 
læresveinane vil sende dei avgarde, han gir 
Bartimeus synet tilbake, han inviterer seg 
sjølv på besøk til tollaren Sakkeus stikk i 
strid mot folkeopinionen, og han gir den 
lamme mannen sjansen til å gå att. Dette 
er berre nokre døme. I si eiga samtid rører 
Jesus ved folk både andeleg og konkret, 
bokstaveleg og biletleg. Dette gjeld både 
autoritetar i samfunnet og menneske i dei 
lågare sosiale laga. Kanskje ikkje minst det 
siste. Jesus er aktivt inne i situasjonar, han 
er tilstades, og han anerkjenner menneske, 
uansett kven han møter. Jesus ser menne-
ska rundt seg, for det dei er, og med det 
ulike dei har med seg. Jesus viser mennes-
ke som treng det, ein veg vidare.
Den store forteljinga om Jesus er for meg 
forteljinga om korleis Gud sender lyset og 
håpet til verda gjennom barnet i krybba. 
Evangelia viser oss samstundes konkrete 
Jesusdøme, som sjølvsagt kan vere utfor-
drande, men også inspirerande og kraftful-
le i møta me har med kvarandre. Jesus-ide-
alet er slik sett like relevant i dag som for to 
tusen år sidan. Ikkje fordi me greier å leve 
opp til idealet, snarare fordi me ikkje greier 
det. Det er det verd å henge opp lys for, i år 
til og med ekstra tidleg. 

Andreas Listog



Jesus betyr alt for 
meg. Når jeg ber til 
ham, så hører han 
meg alltid. Han 
sover ikke og han 
hører hvert et takk 
og hvert et sukk. 
Han elsker meg, 
selv om jeg ikke 
har fortjent det. 
Har jeg gjort noe 

galt eller sagt noe jeg angrer på, så kan jeg 
be om tilgivelse og jeg får det.

Jeg har erfart at han bar meg når jeg opp-
levde tunge og vonde tider i livet. Han var 
hos meg når det var vanskelig å be og når 
jeg følte at bønnen bare nådde taket. Je-
sus er der alltid for meg og han svikter meg 
ikke.

Jeg er så glad for at jeg har sett og erfart 
at Jesus lever, og jeg ønsker å leve i hans 
nærhet med livet mitt. Jeg lærer Jesus 
bedre å kjenne gjennom forkynnelse og 
når jeg leser i Bibelen. Jesus gir meg mye 
og av og til kan han gi meg ord som han vil 
at jeg skal dele med mine medmennesker. 
Det blir ofte en kamp inni meg da, fordi dje-
velen vil ikke at jeg skal vitne om Jesus og 
hva han har gjort for meg.

Jesus har også gitt meg et løfte om at han 
vil hente meg hjem til himmelen en dag. 
Tenk å kunne få et evig liv hvor det er bare 
så veldig godt å være. Der skal det ikke 
være sorg, savn, eller smerte. Jeg har vir-
kelig noe å se fram til, selv om jeg har det 
godt her jeg er nå.

Jesus gav meg misjonsbefalingen før han 
reiste til himmelen og jeg har et levende 
budskap å dele med mine medmennesker. 
Jesus lever og han elsker meg uten be-
tingelser og alt har jeg fått bare av nåde. 
Halleluja!!!!

Marlyn Litleskare

For meg betyr 
Jesu komme til 
jorda en ny begyn-
nelse. En mulighet 
til endring på hvor-
dan jeg oppfatter 
meg selv og hva 
min hensikt i livet 
er. 
Før den spesielle 
natta i Betlehem 

hadde Gud begynt sin åpenbaringshistorie 
for israelittene ved å vise noe om hvordan 
han ville at menneskene burde leve, og 
hvor annerledes han var og er i forhold til 
oss.
«.., han har vist oss hvem han er».  Det-
te ordet fra Johannes 1.18, viser til en helt 
ny dybde i åpenbaringen. Det viktigste er 
ikke lenger et sett med lovtekster, men et 
menneskeliv. Menneskelivet til den som 
ble kalt Menneskesønnen og « gav avkall 
på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse 
og ble mennesker lik», som Paulus vitner 
om. Dette er det største ved inkarnasjonen 
for meg.
Jeg liker feiringer. Det blir en kveld, en dag 
eller en høytid hvor vi tar oppmerksomhe-
ten bort fra egne små eller større plager, og 
vier tiden til noe utenfor oss selv. Som folk 
flest og barn i særdeleshet elsker jeg både 
gode rutiner og positive overraskelser. Jula 
er begge deler i ett, vi gjentar en hyggelig 
tradisjon og feirer den mest overraskende 
nyheten i menneskenes historie. Jeg ser 
derfor fram til å glede meg over god mat 
og gaver, og kanskje kan vi sammen gjøre 
det på en måte som også vil være til ære 
for Menneskesønnen som kom til oss som 
et barn.

Finn Solberg



Vi har spurt Åse 
Voreland om hvor-
dan jula ble feiret 
på Eikeland i hen-
nes barndom, og 
Åse lot seg ikke 
be to ganger. Hun 
er født i 1925 og 
blir 96 år om et par 
måneder, og har en 
hukommelse og 

fortellerglede som er både imponerende og 
fasinerende. Vi lar henne få ordet:

Jeg vokste opp på en gård der vi hadde dyr, 
og allerede i november ble julegrisen slak-
tet. Slaktingen grudde jeg meg til. Jeg had-
de vært med å stelle grisen i flere måneder 
og blitt glad i den. Men slik var nå livet på 
en gård - grisen ble slaktet, og det meste 
på dyret ble brukt: Kjøttet ble hermetisert, 
saltet og røkt. Av blodet ble det laget blod-
pudding, levra og nyrene ble laget til morr 
som vi hadde til middag. Husk på at vi had-
de ikke fryser på den tiden. 

Før jul var også tida for kakebaking. Vi la-
get sju forskjellige slag, bl.a krumkaker, 
kokosmakroner, sandkaker, smultringer og 
sirupsnipper. 
Øl hørte også jula til. De fleste i Vennesla la-
get tomtebrygg.

Vi synes også det var veldig spennende og 
moro med julepresanger. Noen laget vi, an-
dre ble kjøpt i butikken til Tønnesland ved 
Grovane stasjon. Det gikk helst i nyttige ga-
ver.

Julaften var det fast tradisjon med grøt midt 

på dagen, og så var det middag om kvel-
den, og da ble også juleevangeliet lest. Le-
singen gikk på omgang mellom de voksne 
og barna.
Etter middagen var det oppvask, og så var 
det tid for å åpne pakkene. For oss barna 
var det ekstra spennende. Deretter var det 
gang rundt juletreet med de kjente og kjære 
julesangene som vi bruker i dag også.
Juletreet ble pynta lille julaften. Lysene var 
stearinlys som ble festet til grenene med en 
slags klyper.

Første juledag fikk vi ikke lov til å besøke 
nabobarna. Da måtte vi være hjemme. Som 
barn var vi nysgjerrige på hva nabobarna 
hadde fått til jul, men denne dagen var på en 
måte en ekstra høytidsdag der vi ikke skulle 
besøke andre.
Men vi pleide å være på gudstjeneste i Fri-
kirken en av juledagene. I min barndom var 
det alltid snø i jula. For å komme til Frikirken 
brukte vi hest og sluffe. Det kunne være gan-
ske kaldt å sitte i sluffa, så vi måtte ha varme 
klær og pledd til å ha over oss. Hesten had-
de bjeller som klang så fint når den sprang. 
Ved Frikirken var det staller hvor hesten ble 
satt inn mens vi var på gudstjeneste.

I romjula var det familieselskaper og tid for å 
gå julebukk. Både barn og voksne gikk jule-
bukk. Så hadde vi juletrefester både på Ei-
keland og Grovane. Der var det gøy å være 
for ei lita jente.

Jula var ei fin tid, og minnene er mange. Tra-
disjonene har jeg tatt med meg og forsøkt å 
videreføre til mine barn.

Odd Arild Nordli

Min barndoms jul!



Etter mange år med julefeiring i Mosambik 
har vi ennå ikke helt blitt vant til det som 
preger den tiden på året mest: Varmen og 
fuktigheten. For både Dave og jeg, begge 
oppvokst med snø i jula, virker det «galt», og 
feiringen blir på en måte ikke slik den «skal 
være». Men vi har omstilt oss så godt vi kan, 
og det følger visse fordeler med varmen.

I og med at desember er da vi har mest 
dagslys, får vi ganske lange, lyse, og veldig 
varme dager. Sola står opp i 4:30 – 5 tida, og 
går ned i 18-tida på kvelden. Med varmen 
følger mye bruk av vifter. Vi er så heldige å 
ha aircondition så vi kan få det ganske be-
hagelig inne i stua.

Dette har/bruker vi ikke: Snø, kulde, is, mør-
ke morgener og kvelder, stearinlys (passer 
ikke sammen med viftene, og dessuten har 
vi det varmt nok som det er), julekonserter, 
det kommersielle handelsmaset og peis-
kos. Jeg baker minimalt med småkaker (for 
varmt på kjøkkenet). 

Dette har/bruker vi: Juletre (plastikk), jule-
pynt, julesanger, vi leser juleevangeliet, pre-
sanger, herlig mangofrukt og andre tropiske 
frukter, et lite svømmebasseng i hagen, og 
vi pynter småkaker. Og har vi vært så fram-

siktige og heldige å få med oss risgrøt 
og marsipangris fra siste besøket i Norge, 
koser vi oss med det.

Dave, som er oppvokst amerikansk, og jeg, 
som er oppvokst norsk, har kommet til en 
enighet om hvordan vi feirer jul. Julaften fei-
rer vi norsk jul. Da har vi en god brødfrokost, 
risgrøt, og middagen er vanligvis kjøttkaker 
med saus, poteter og grønnsaker (jeg lider 
på det varme kjøkkenet, men jeg holder ut 
for tradisjonens skyld), og vi spiller/synger 
norske julesanger. Om kvelden åpner vi pre-
sangene. Første juledag feirer vi amerikansk 
jul. Frokosten består av en eggerett, kanskje 
kalkun hvis vi kan finne det, og vi holder oss 
til de engelske julesangene.

Siden jeg mener at Jesus ble født på jule-
kvelden (norsk tradisjon), og Dave er over-
bevist om at Han ble født første juledag 
(amerikansk tradisjon), er vårt kompromiss 
at Han ble født ved midnatt. Det viktigste er 
jo at Han ble født! Om vi har snø og mørke 
kvelder, eller det er varmt og vi spiser man-
go, feirer vi at vår kjære Frelser ble født for å 
sette oss fri og gi oss håp!

Gerd Olaug Le´Poidevin

Jul i Mosambik



i morgen
Det må ha vært en 
gang rundt 1969-70, 
under en møteak-
sjon i Frikirken med 
Ole Ravnå og Dani-
el Bakken at jeg for 
første gang sto på en 
talerstol i en voksen 
sammenheng.
Jeg var 15 år og 

skulle åpne møtet. Tidligere samme dag had-
de jeg vært på bokhandelen hos min fremtidi-
ge svigermor Gudrun og kjøpt min første bibel 
til den nette sum av 289 kroner, så og si alle 
sparepengene mine. Så satt jeg da der med 
en sort skinnbibel i fanget og lurte veldig på 
hvorfra jeg skulle lese på møtet til kvelden.
Jeg gjorde noe jeg aldri har gjentatt: åpnet 
boka på måfå, med lukkede øyne, og førte 
fingeren ned på siden, før jeg så opp og leste: 
”Men jeg sa: Å, min Herre og Gud! Se, jeg kan 
ikke tale, jeg er for ung! Da sa Herren til meg: 
Du skal ikke si: Jeg er ung!
Overalt hvor jeg sender deg, skal du gå, og alt 
jeg befaler deg skal du si.
Vær ikke redd for dem, jeg er med deg og skal 
berge deg, sier Herren ”

Det hjalp på frimodigheten, jeg gikk på taler-
stolen og leste disse versene fra Jeremias 1, 
og sa vel etter eller annet velvalgt om å være 
ung i et voksent univers. 
Den store opplevelsen kom senere i møtet da 
min egen mamma ba om forbønn, hun ville ta 
imot frelsen der og da. Jeg visste ikke engang 
at hun var på møtet!

Det er min grunnholdning at alder ikke er så 
viktig i Guds rike.  Unge mennesker kan for-
midle det gode budskapet gjennom tale og 
sang aldeles utmerket, fordi inspirasjonskilden 
er Jesus selv.  Iveren og gløden gir alderen 

dem gratis.
Derfor er det viktig for alle menigheter og for-
samlinger at ungdom slipper til.
Bare slik føres evangeliet videre til nye gene-
rasjoner.
Selv har jeg faktisk nesten uavbrutt siden den 
gangen i 1970 fått lov til å formidle fra taler-
stoler.  Ikke ofte, men jevnt og trutt i alle disse 
årene. Fortsatt tenker jeg at ordene som Je-
remias fikk også har noe å si meg: Jeg vil gå 
med deg.
Kjære unge venner i menighetene (hvis noen 
av de leser dette!), bare stå på, vi trenger dere.

Så er det også viktig for meg å formidle at al-
der gir visdom, iallfall litt.
Jeg er glad for de årene jeg har fått, og for 
den erfaring og opplevelse livet selv har gitt 
meg. Det har gjort meg mer ydmyk i møte 
med mennesker og livet selv enn jeg nok var 
som ung, da det meste lot seg beskrive i enkle 
løsninger og vedtatte sannheter. Når vi for ek-
sempel sier at Bibelen er evig og uforanderlig, 
og at Jesus Kristus er den samme i går og i 
dag, ja til evig tid, så betyr ikke det at ikke ting 
endrer seg. Det er nettopp dynamikken i evan-
geliet som gjør det mulig for nye mennesker å 
se Jesus og hans kraftfulle budskap om nåde 
og forsoning, til alle tider og under alle forhold.

Siden vi nå skal inn i adventstid, avslutter jeg 
bare med å minne om at kristendommen star-
tet med et englebudskap til en jentunge. Du 
skal føde en sønn og han skal kalles Imma-
nuel, frelser.  Og når denne guttebabyen kom 
til Templet første gang, uttalte gamle Simeon: 
Nå kan du la din tjener fare herfra, for mine 
øyne har sett din frelse.
Som sagt, alder spiller liten rolle.

John Terje Runes

I gar, i dag



Jula og adventstiden i Frikirken blir annerledes i år på grunn av covid-19. Alt av konserter og større 
arrangement er dessverre blitt avlyst eller utsatt til over nyttår.

Så, det som skulle være en opplisting av advents- og juleprogrammet, blir i stedet en oppfordring 
om å følge med på hva som skjer på våre sendinger. De legges ut på YouTube, og du finner link til 
dem fra vår hjemmeside, venneslafrikirke.no og fra vår side på Facebook.

I tillegg til strømming av våre gudstjenester, legger vi ut advents- og julesendinger.

Da er også denne misjonsmessa 2020 gått over i historien. Og en historisk messe ble det. 
En messe uten noen mennesker tilstede. Litt av en nedtur.

Men hør nå her alle sammen:
Vi har greid, ved salg av loddbøker, gaver og misjonskonsert, å få inn kr 300.000,- uten å arrangere 
den tradisjonelle Misjonsmessa. Dette synes komiteen er fantastisk!

Tusen takk til alle dere som har tatt lodd og gitt gaver. Og noen virkelig heldige vinnere er det også. 
Håper at gevinstene faller i smak. Passer ikke bildene i deres stue, er det en flott gave å kunne gi 
til noen som har lyst på kunst.
 
Så håper vi at misjonsmessen for 2021 blir gjennomført på tradisjonelt vis og det gleder vi oss til.
 

Med vennlig hilsen Messekomiteen
Else Lill Skuland, Jan Magne Strandberg, Thor Arne Urdal, 
Morris Klokkhammer og Rolf Lunden

Jul i frikirken

Misjonsmessa





Denne gang har jeg snakket med søskenflok-
ken Drivenes Larsen i Tvidøblane, Daniel 11 
år, Sonja 8 år og Ruben 6 år. Vi har snakket litt 
om hva Jesus betyr, og hva julen betyr.

For en seksåring er det ikke lett å få spørs-
målet om hva Jesus betyr for han, og Ruben 
svarer på barns vis: Æ vett ikke! Når han får 
tenkt seg litt om så finner han ut at Jesus har 
laget han, og takker for det! Han bety noe ko-
seli og godt, og så he han skjegg.

Sonja mener at det er viktig at han er hos 
henne og passer på henne, og det er Daniel 
og Ruben helt enig i. Daniel sier i tillegg at 
Jesus er god, han er viktig og at han tror på 
Jesus

Hva julen betyr for barn, det vet vi vel alle. 
Rubens synspunkt er at det er gøy og mi fær 
gave. Vi kommer jo også fram til at det er Je-
sus sin bursdag. 

Sonja er veldig fornøyd når hun får gaver hun 
ønsker seg, av og til tenker hun at Jesus har 
skapt leken hennes, men finner jo ut at det 
har han jo ikke. Vi er enige om at Jesus har 
skapt mye av grunnlaget til det lekene er la-
get av, og så har han skapt noen mennesker 
som har blitt veldig flinke til å lage leker. 

Daniel tenker på god mat og Jesus sin burs-
dag. Han synes det er ganske greit at vi feirer 
Jesus sin bursdag og så er det vi som får ga-
vene. Julen for han er noe godt, bra og veldig 
koselig. Familien samles og spiser god mat 
og feirer Jesus sin bursdag.
Barn har noen herlige refleksjoner!

Daniel, Sonja, Ruben og Bestegom 
ønsker alle en velsignet julehøytid. 

Hilsen Signelill Granås 

Barns betraktninger rundt 
Jesus og julehøytiden



Kjære dere!

I høst arrangerte vi en undervisningskveld 
for par. Kurset var en forsmak på noe vi 
ønsker å sette enda mer i fokus i tiden 
fremover. «Så er de ikke lenger to; de er én 
kropp. Og det som Gud har sammenføyd, 
skal mennesker ikke skille» Matt 19:6. Al-
likevel skjer dette hver dag i vårt samfunn, 
også for kristne. Jeg tror på at ekteskapet 
er hellig og at Gud vil velsigne det. Derfor 
må vi som menighet være tydelige i un-
dervisning for å utruste og forebygge, og 
vi må vise omsorg og støtte til dem som 
har det vanskelig. Mer undervisning og 
info kommer på nyåret.

En annen hjertesak, er mer tydelig sorgar-
beid. Den planlagte kvelden med Per Em-
manuelsen ble vi nødt til å utsette grunnet 
den pågående pandemisituasjonen. Vi ser 
veldig frem til den undervisningen, hvor 
han vil ta oss gjennom temaet «Sorg og 
veien videre». Emmanuelsen har flere ti-
års erfaring med sorggrupper, og han kan 
hjelpe oss å finne en vei fremover i vår me-
nighet. Vi håper vi kan få til et gruppetil-
bud i løpet av neste år. Datoer og mer info 
om dette kommer også etter nyttår. 

friMAT står fortsatt uten et styre. Per i dag 
er det Hermod Førde som står alene med 
ansvar og beslutninger. Her trengs minst 
én person til som kan være med å holde 
oversikt over lister og som kan oppmuntre 
og veilede de frivillige på fredagene. 

P e r s o n e n 
må trives 
med ulike 
mennesker 
i ulike livs-
situasjoner. 
friMAT er 
godt innar-
beidet, og 
det er en 
unik mu-
lighet til å 
bidra ut i bygda vår. Vær med og be om 
og for denne personen! Jeg vil benytte an-
ledningen til å rette en stor takk til ALLE 
i friMAT som bruker av sin tid for å glede 
andre. 

Jeg setter uendelig pris på alle i menig-
heten som viser omsorg i både smått og 
stort. Nå er det viktigere enn noen gang 
at vi ikke bare tenker på hverandre, men 
også sender ei melding eller tar en telefon. 
Det betyr så mye, og vi trenger alle å bli 
sett og regnet med. Jeg vil hilse dere til 
slutt med versene fra Matteus 25:23. Jeg 
tror Han vil oppmuntre deg med de orde-
ne i dag: Vel gjort, du gode og tro tjener!.... 
Gå inn til din Herres glede!

Hilsen Elisa Heiseldal



I Menighetsnytt 1 i 2020 presenterte Geir 
Ove Bakken hovedpunktene fra Frikirkens 
målplan for 2018-2023. Planen skal hjel-
pe oss å fokusere på de sentrale tema 
de neste årene. Hovedtemaene er Jesus 
i hverdagen, Jesus til nye generasjoner og 
Jesus til nye mennesker. 

Blant annet pekes det på følgende mål:
• Menighetene opplever en økning i guds-
tjeneste– og smågruppe-deltagelse.
• Alle unge ledere har en mentor.
• 40 % av lederne i menighetene er under 
40 år.
• Det er en vekst i antall medlemmer i al-
dersgruppa 0-40 år.

Eldsterådet har invitert til flere samlinger i 
dette arbeidet. 1. april 2019 ble det invitert 
til Brainstorming for Ungdomsarbeidet. Vi 
er takknemlige for at det nå er etablert 
tre bibel/-vekstgrupper for ungdommer, 
ny vekst av ledere og deltagere både på 

Junior og Frik, Nabohuset er i gang med 
sitt andre år med ettåringer og ett nytt 
lovsangsteam bestående av ungdom er 
etablert. 

31. august ble det invitert til ledersamling i 
Vennesla Frikirke. Ledere av Gudstjeneste-
team, ledere av bibel- og vekstgrupper og 
ledere innen de ulike virkegreinene ble in-
vitert. Her var temaet hvordan bygge me-
nighet, samt fokus på ungdomsarbeidet, 
Gudstjenester, vekstgrupper og høstens 
talerekke for pastorene, med tema «Kom». 
I høst har nå både Ove Aase, Ellen Myr-
vold og Elisa Heiseldal takket ja til å enga-
sjere seg i arbeidet med vekstgrupper. Det 
er vi svært takknemlige for. 

20. oktober invitert Eldsterådet til møte 
med lederne for de seks gudstjeneste-
teamene, med fokus på videreutvikling 
av gudstjenestene. (Dette møtet skul-
le egentlig gjennomføres i februar/mars 



i år, men Covid-19 satt en stopper for 
det). friBU- sentralt (Frikirkens barne og 
ungdomsarbeid) har utarbeidet et konsept 
«Prosjekt søndag - Hvordan skape et 
Gudstjenestefellesskap som engasjerer 
unge mennesker». Det pekes på at søn-
dagen er høytidsdagen til kristne. Kirken 
som helhet opplever en dramatisk ned-
gang i deltakere på gudstjenestefeiring i 
Norge, og dette er spesielt merkbart i al-
dersgruppen 0-35 år. I vårt kirkesamfunn 
erfarer vi en nedgang i antall dåp og kon-
firmasjon, og gjennomsnittsalderen øker.

Egil Svartdal har sagt: «For at flergenera-
sjonsmenigheten skal kunne leve i konti-
nuerlig vekst og utvikling tror jeg at små-
barnsforeldrene er en nøkkelgenerasjon. 
Foreldre med barn som bor hjemme, er en 
nøkkel fordi de binder sammen tre gene-
rasjoner samtidig. Hvis det stopper opp i 
nøkkelgenerasjonen, mister vi to genera-
sjoner samtidig. Da er vi på full fart mot å 

bli en èngenerasjonsmenighet bestående 
av eldre mennesker».

Vi i Eldsterådet ønsker å legge til rette for 
at Vennesla Frikirke fortsatt er en genera-
sjonsmenighet. Vi har nå i flere år hatt seks 
gudstjenesteteam som har gjort og gjør en 
fantastisk tjeneste. For at gudstjenestene 
oppleves som en hovedsamling for gene-
rasjonsmenigheten, ønsker vi å legge noe 
mer til rette for å engasjere ungdommen, 
dele vitnesbyrd og engasjere troslivet vårt. 

Vær med å be om at den Hellige Ånd kan 
være merkbar gjennom gudstjenestene 
våre, og at unge er til stede og deltagende 
i menigheten. Vi ønsker at gudstjenestene 
er et sted hvor man ønsker å invitere med 
andre og at folk tiltrekkes av fellesskapet. 
Vi skal lede mennesker til å bli Jesus-et-
terfølgere.

Eldsterådet v/ Kjetil Løyning



VIGSEL

Mohamed Darwish Alloush og Roza Zeeta 
02.09.20

Maria Voreland og Harald Flotve Myklebust 
26.09.20
Maria Nilsen og Iver Hasla 26.09.20

Tor Øyvind Venemyr Voreland og 
Yulia Kmetyuk 10.10.20

DØDE:

Ruth Irene Gundersen  
f.17.12.1927 d.07.10.2020

Fast givertjeneste og kollekter står for største-
delen av inntektene våre, og vi er avhengig av 
disse gavene for å kunne drive menigheten 
slik vi gjør i dag.

På årsmøtet kom det frem et ønske om en 
oversikt som viste hvor mye det er vanlig å gi 
gjennom den faste, månedlige givertjenesten. 
Noen medlemmer så at de hadde gitt samme 
beløp i mange år, og ville gjerne vite hvilke be-
løp som er vanlig å gi nå. Tabellen til høyre er 
grovkornet, men gir en viss pekepinn.

Kanskje er det nytt for deg å tenke at man 
gir fast til menighetsarbeidet gjennom avtale-
trekk. Vi sender ikke ut noen obligatorisk fak-
tura, vi overlater til den enkelte å bestemme 
seg for hvor mye de skal bidra økonomisk inn 
i fellesskapet vårt.

Regnskapet for oktober 2020 viser at vi ligger 
snaut 170.000 under budsjett på disse pos-
tene. Av dette utgjør givertjeneste 100.000, 
altså, vi skulle etter planen hatt inn 10.000 
mer i pr måned i faste gaver. I år har vi spart 
inn lønnskostnader i samme størrelsesorden, 
grunnet covid-19 og nedstengingen på vår-
parten, så det gir ikke utslag i balansen.

På tross av covid-19 og mindre av de tradisjo-
nelle samlingene, opplever vi at dere fortsetter 
å gi på samme måte som tidligere. Dette vil vi 
takke dere alle for, både dere som gir fast på 
avtaletrekk og dere som gir i kollekter.

Og, vi vil også takke alle dere som gir tid og 
krefter i det gode arbeidet!

Gud velsigne dere alle! 

Tor Michal Kinn

Menighetsprotokoll

Økonominytt



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

Jenny Østevik, ettåring 2020/2021

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 unødven-
dige ledd.

KONTORTID 
Kontoret er vanligvis åpent tirsda-
ger 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 sen-
de en melding eller ringe i forkant 
for å høre at vedkommende er til-
stede, 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

Foto side 1 og 8: Aaron Burden

i Vennesla Frikirke

Ansatteog ledere



Årene går - og mange eldre synes de går 
fortere og fortere. For oss er det nesten ikke 
til å tro at det alt er nesten fire år siden Ove 
Aasen spurte om vi kunne tenke oss å overta 
ansvaret for Menighetsnytt.
Vi svarte ja, men på betingelse at vi fikk med 
oss en fra Eldsterådet og en som var yngre 
enn oss. 
Vi har ikke angret på at vi sa ja. Det har vært 
en fin og givende tjeneste. Stor hjelp har det 
også vært at Kristin Lie, Signelill Granås og 
Kjetil Løyning har vært med i redaksjonsko-
miteen. Men nå synes vi det er naturlig å gi 
«stafettpinnen» videre til andre.

Vi var relativt nye i Frikirken da vi overtok og 
kjente ikke så godt til menigheten med alle 
dens virkegreiner. Etter disse årene føler vi at 
dette har endret seg.

Det har vært veldig hyggelig å oppleve imø-
tekommenhet fra så mange når vi har utfor-
dret folk til å skrive. Tusen takk til dere alle! 
Uten denne «skrivehjelpen» hadde vi ikke 
holdt på så lenge.
Svein Kåre Hagen fortjener også stor takk for 
hjelp med det grafiske. Menighetsnytt løftet 
seg mange hakk etter at han tok på seg den 
tjenesten.

Så synes vi 
også det er 
svært gledelig 
at Inger He-
lene Engedal 
har sagt seg 
villig til å over-
ta etter oss. 
Vi håper hun 
vil trives med 
oppgavene, 
og ønsker 
henne lykke 
til! 

Takk for fine år i denne tjenesten, for gode 
møter med mennesker i menigheten, opp-
muntringer og hyggelige tilbakemeldinger.

Vennlig hilsen
Wenche og Odd Arild Nordli

Takkfor oss!


