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God jul!



Vi er igjen på den tida av året der det er 
som mørkest. Samtidig ser vi mange små 
lys som lyser opp mange hus rundt i bygda 
vår. Det er godt å se lyset som lyser opp i 
mørket.
Så er det adventstid. Ventetid og en forbere-
delse til ankomsten av frelseren.
På mange måter kan vi se på tida vi nå er 
inne i som en vandring mot julaften, eller 
sagt på en annen måte; En vandring mot 
lyset.
Peter Halldorf har gitt ut en bok som har 
akkurat denne tittelen. Der har han skrevet 
betraktninger om advent og jul for hver dag 
i adventstida. Jeg ønsker å bruke noen av 
hans ord om en bibeltekstene hvor Jesus 
selv sier hvorfor han kom.

«Herrens Ånd er over meg, for han har sal-
vet meg til å forkynne et godt budskap for 
fattige. Han har sendt meg for å rope ut at 
fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, 
for å sette undertrykte fri og rope ut et nå-
dens år fra Herren» Lukas 4, 18-19

Hvem er det Jesus identifiserer seg med når 
han åpner munnen offentlig for første gang?
Det er profeten Jesaja. Et menneske som er 
i stand til å si sannheten, og ikke bare finner 

seg i konsekvensene, men ønsker dem vel-
kommen.
På hvilken side stiller Jesus seg når han av-
gir sin programerklæring?
På de lavestes; de fattige, de fengslede, 
de flyktende, de undertrykte, de fornedre-
de. Med Jesaja kommer en ordning som 
fremhever medfølelse, ømhet, lidenskap 
for sannheten og en slutt på voldshandlin-
ger. Jesaja, den store profeten i Bibelen, var 
også den første profeten som snakka om en 
Gud som er rik på tilgivelse, en som ville tilgi 
alt (Jes 55,7).

Jesus kom med et hjerte og et språk som 
var farget av profetene.
Jesus kom med håp til all verdens folk. Han 
kom som verdens frelser!
Så ber vi om at vi i denne adventstid skal 
forstå enda mer av julens under.

Vennlig hilsen Geir Ove Bakken

Pastoren
har ordet



fra Kristin

Jula er tid for å gi og for å ta imot.
Det være seg gaver, oppmerksomhet, invitasjoner m.m. 

For barn er det nok gjevest å få gaver. Som voksen kan gleden ved å gi være vel så 
stor. Særlig når vi ser at gaven faller i smak hos mottakeren. 

Tidenes julegave er Jesus.
Han kom som et sårbart og forsvarsløst lite barn. Født i en kald stall av en ung mor.

Han kunne kommet med overbevisende styrke og storhet. 
Det er så mye vi mennesker ikke kan forstå om Gud. 

. Hvorfor bruker han ikke sin allmakt på en mer overbevisende måte? 
Hvorfor oppleves han ofte så taus og fraværende?
 Det er ikke vår oppgave å forklare og forsvare Gud.  

Det kan vi ikke. 
Det vi kan, er å ta et skritt nærmere krybben.     

Åpne oss for den gaven han er til hvert menneske.
At vi har funnet nåde hos Gud.

At vi er elsket og favnet av Jesus Kristus,
han som brøt opp fra sin himmel og tok bolig iblant oss.            

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                        

Velsignet jul!
(Denne julehilsenen er inspirert av en andakt Aud Sunde Smemo 

skrev i Kristiansand Avis for en del år tilbake)

Til slutt litt info fra eldsterådet. 
Etter nyttår overtar Rolf Bjarne Eriksen som eldsterådets leder.

Hilsen Kristin



I denne sangen får vi høre juleevange-
liet gjennom Maria og Josef og kanskje 
noe av det de måtte ha følt. Den første 
gangen jeg hørte denne sangen var 
på konsert med Oslo Gospel Choir, og 
jeg satt selv med et lite under i magen. 
Et under vi hadde håpet og bedt om i 
lengre tid. Etter forbønn i kirka var jeg 
plutselig gravid. Å høre juleevangeliet 
fortalt slik som det blir i denne sangen 
ble da veldig nært og jeg satte meg inn i 
historien til Maria på en ny måte. Det må 
ha vært utrolig skremmende å føde i så 
ung alder, uten husrom og ingen andre 
enn Josef til å hjelpe. I tillegg visste hun 
at det var verdens Frelser, sendt fra Gud, 
som hun hadde fått. Glede, stolthet, 
frykt, forventning og overstrømmende 
kjærlighet er nok noe av det hun og alle 
andre som har blitt velsignet med barn 
kjenner på.

I sangen synger Maria «Når livet blir til 
må det elskes og elskes fordi det er til». 
Et barn skal ikke oppføre seg på en viss 
måte, si de riktige tingene eller gjøre 
det vi forventer for å bli elsket. Et barn 
skal elskes betingelsesløst akkurat slik 
vi blir elsket betingelsesløst av vår Far i 
himmelen.

Jeg vil anbefale alle å høre på denne 
sangen og oppleve det herlige julebud-
skapet gjennom nydelig tekst og musikk.

Jeg ønsker alle ei velsigna, fredelig og 
magisk julefeiring.

Julehilsener fra 
Inger Elise Froland Gausdal



Legg barnet mitt lunt i et teppe
Og la oss få hvile og ro
Det var ikke plass hos de travle
Det var ikke plass til oss to
Når livet blir til, må det elskes
Og elskes fordi det er til
Så vanskelig er det å la det få rom
Få rom til å bli hva det vil

Han kom som et lys fra Guds himmel
En engel fortalte meg alt
Og jeg tok imot, og var åpen
Jeg visste at nå var jeg kalt
Til bare å være en åker
Der såkornet gror av seg selv
Så lot jeg mysteriet sakte ta form
I barnet jeg fødte i kveld

Vi fant ikke husrom, du lille
Det var ikke plass noe sted
Og så ble du lagt i en krybbe
Nå fyller du mørket med fred
Og varmen fra husdyr er blandet
Med duft av din nyfødte hud
Så sterkt og så nært er ditt ansikt i natt
Du evige, sårbare Gud

Svøp sjalet rundt barnet som sover
Og la oss få hvile og ro
Det var ikke plass hos de travle
Det var ikke plass til oss to
Når livet blir til, må det elskes
Og elskes fordi det er til
Så vanskelig er det å la det få rom
Få rom til å bli hva det vil

MARIAVISE



I Bibelen hører vi flere ganger om mennesker 
som møtte engler. Noen av dem fikk livet helt 
forandret, slik som den unge Maria da hun fikk 
besøk av engelen Gabriel. Gabriel kom med 
bud om at hun var utvalgt til å føde Guds egen 
sønn, Jesus. Og Maria svarte: “Jeg er Herrens 
tjenerinne. La det skje med meg som du har 
sagt.” (Lukas, kap. 1)

Gjeterne på Betlehemsmarken så en stor 
engleskare en mørk natt mens de var ute 
og passet på sauene sine. Englene sang en 
jublende lovsang til Guds ære. Gjeterne var 
de første som fikk høre at Jesus var født. De 
løp av gårde for å finne ham, og fant ham i en 
krybbe i en stall, akkurat slik englene hadde 
sagt dem. (Lukas kap.2)

I Matteus-evangeliet kap. 28 kan vi lese at en 
Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk 
fram og rullet steinen foran Jesu grav til side. 
Han var som lynet å se til, og drakten var hvit 
som snø. Da Maria og Maria Magdalena kom 
for å se til graven, fortalte engelen dem at Je-
sus ikke lenger var i graven, han var stått opp. 

Også i vår tid kan mennesker oppleve å møte 
engler. I boka “Streif av englevinger” (Verbum, 
2001) kan vi lese om flere mennesker som har 
opplevd å treffe engler i ulike skikkelser. En av 
dem er Aslaug Stølen fra Øvrebø. En dag i de-
sember 1993 var hun på vei til jobb. Det had-
de vært en tung periode med mye sykdom i 
familien, og hun var ganske nedkjørt. I banken 
der hun jobbet kom Solfrid Ropstad innom og 
spurte henne om det hadde skjedd noe spesi-
elt da hun gikk til jobb den morgenen. Aslaug 
husket at hun hadde møtt Solfrids datter 

Renate og noen andre barn. Solfrid fortal-
te at Renate hadde kommet hjem fra skolen 
og fortalt at hun så en engel foran Aslaug på 
sykkelstien den morgenen. Renate fortalte at 
engelen ikke var hvit, den hadde mange far-
ger, og den var litt mindre enn Aslaug. Engelen 
hadde vinger og fløy foran henne. 

Hendelsen har betydd mye for Aslaug og fa-
milien i ettertid, de opplevde det som en hilsen 
fra Gud.

Englebildet her er malt av Aslaug Stølen etter 
beskrivelsen hun fikk av engelen.

Da Jon og Marianne Østby tjenestegjorde 
som misjonærer i Kenya, kom de tilbake til 
misjonærboligen i 1985 etter et opphold i 
Norge. Huset hadde stått ubebodd en perio-
de, det var ikke vann i krana, ikke strøm, ikke 
telefon. Rommene var støvete med insekter 
overalt. På taket var det rotter, og de oppda-
get en meterlang slange på soverommet der 
de skulle legge barna. 

Neste morgen fortalte sønnen Bjarne, som da 
var fire år: “I natt så jeg en engel! Han stod der 
ved senga mi, helt stille og bare lyste.” For-
eldrene spurte om engelen hadde sagt noe. 
“At jeg ikke skulle være redd,” svarte han. Og 



Bjarne ble ikke redd, det var jo en engel. Dette 
ble en bekreftelse for familien på at Gud ser. 
Gud så hva de trengte akkurat da.

Klaus Lia kan også fortelle om en hendelse der 
Gud grep inn. Sent en høstdag i Drangedal, da 
Klaus var 4 år, var han og en kamerat ute og 
lekte. De fant ut at de ville gå ut og skli på isen 
på et tjern i nærheten. Men islaget var tynt, og 
begge guttene gikk gjennom isen. Ingen av 
dem kunne svømme, og tjernet var dypt. På 
en eller annen måte klarte Klaus å komme seg 
over til motsatt bredd. Da kjenner han en hånd 
ved bredden som griper tak i hånden hans og 
drar ham opp. Han merket hånden tydelig, 

men så ingen. Kameraten lå fremdeles ute i 
det iskalde vannet. Klaus rakte ut hånden og 
fikk dratt ham opp på land. Da så han plutselig 
en hvit skikkelse noen meter unna som stod 
der stille og strakte ut sine hender. Fireåringen 
så forskrekket på skikkelsen, undret seg stor-
lig og tenkte: “Det er jo Jesus!” Klaus hørte 
ingen stemmer, men oppfattet at personen sa 
“Dette har jeg gjort”. I et ungt barnesinn var 
det klinkende klart: Det var Jesus som hjalp 
dem opp av vannet, han stod der lys levende. 
Her hadde Guds hånd vært ute og reddet to 
smågutter. 



Julens 
budskap 
om Jesus 
som ble 
født i 
stallen i 
Betlehem 
får lett et 
koselig 
hyttepreg. 
Vi
hører 
julefor-
tellingen 
mens vi 

har fyr i ovnen, levende lys på bordet og gløgg 
i koppen. For de som levde historien var det 
ikke like koselig.

Etter at Jesus var født og gjetere og vismenn 
hadde besøkt og hyllet ham, skjedde det
noe dramatisk. Kongen i landet, Herodes, 
hadde også hatt besøk av vismennene, som 
hadde fortalt om kongebarnet som var født. 
Nå ville kong Herodes rydde dette kongebar-
net av veien.
Josef, Maria og Jesus ble da advart av en 
engel, som ba dem flykte til Egypt samme

natt, før kong Herodes´ soldater kom til byen. 
Den lille familien levde som flyktninger i Egypt 
inntil Herodes døde og de kunne returnere til 
hjemlandet.

Da Jesus ble tretti år begynte han sin tjeneste 
som lærer, og reiste rundt i landet. Det
kan vi lese om i evangeliene. Han opplevde å 
bli forfulgt da også, men slapp alltid unna. Helt 
til den påsken han var kommet til verden for.

Natt til langfredag lot han seg fange, og uten å 
forsvare seg lot han folket få viljen sin
med ropene «Korsfest ham! Korsfest ham!» 
Pontius Pilatus, den romerske guvernøren som
regjerte i Jerusalem, sørget for å korsfeste 
ham, og hang et skilt med tittelen «Jødenes
konge» over ham på korset.

Jesus flyktet ikke fra korsfestelsen. Han gjen-
nomgikk døden på korset, fordi han
visste at det var gjennom det han ville vinne en 
endelig seier over ondskapen.
«Han kledde maktene og åndskreftene nakne 
og stilte dem fram til spott og spe da
han viste seg som seierherre over dem på 
korset.» (Kol 2,15)

Sendt på



Da Jesus stod opp igjen fra de døde, var det 
ikke lenger noe som truet ham. Spillet
var snudd, og det var ondskapen som måtte 
fly. Jesus har sonet all verdens skyld, og Hans
navn er det mektigste som finnes!

Når vi feirer jul, husk at det lille Jesusbarnet er 
historie. Nå er han voksen, mektig og
uovervinnelig! Jesus kan ikke lenger drives på 
flukt av onde krefter. Tvert imot er det hans

navn som driver onde krefter bort!
«For det navn må hatet vike,
For det navn må ondskap fly.»

Denne jula, pynt ikke bare med julekrybba, 
men inviter den voksne Jesus inn i hjemmet 
ditt.

God jul! 
Hilsen Tor Michal Kinn



Vi VET hvor viktig bønn er, og mer enn noen gang ser vi viktigheten av å løfte opp byen vår i 
bønn. Vil du være med? Vi sikter på å ha 1000 personer fra flere land med i bønn den kommende 
tiden. Vi har opplevd at i tider der flere er med og ber ser vi større gjennombrudd. Inspirer gjerne 
menigheten, eller foreningen din til å være med. Vi er sammen om oppdraget! Takk til dere som 
allerede ber for oss! Mvh Erling Aasen

Registrer deg på denne linken: http://eepurl.com/hMr25f

Bønnekampanje
for byen vår



Livet for meg
handler om både
himmel og jord

og gleden over det som er
imellom

om dører

og faktisk også
om å møte vegger
om å ikke se farger

om Guds nåde

om å lete 
og ikke finne

om å lete
og finne

om å be
og finne

dører og nøkler
til stadig uoppdagede rom

om å lukke dører 
når tiden 

er moden for det

og så 
gå noen skritt tilbake

og undres over
fargespillet 

i livets mange dører.

Jon Østby

dører



Foran meg på pul-
ten har jeg fem små, 
plastbelagte kort, 
med bilde av noen 
av årets konfirman-
ter.  Det står bønne-
kort for konfirmant 
2021-22.  De smiler 
så vakkert alle fem, 

som om de er forventningsfulle og glade med 
tanke på det som ligger foran.  Jeg ber hver dag 
om at nettopp det skal skje, ikke bare for disse 
fem, men for alle konfirmantene, at dette året blir 
et fint år, en god opplevelse og en ballast for det 
voksne livet de etter hvert går inn i.  Alt ligger jo 
til rette for at det skal skje, med fine samlinger, 
turer og aktiviteter, og ikke minst avsluttende 
leir sammen med jevnaldrende fra andre me-
nigheter i distriktet.  Når jeg skriver dette har de 
allerede vært på tur til Lyngdal.

Artig å tenke tilbake på min egen konfirma-
sjonstid.  Den var vel heller noe traurig sett med 
dagens briller.  Vi møttes i Vennesla Kirke, foran 
alterringen, og stakkars sokneprest Birkeland, 
det var ikke lett å holde styr på en svær gjeng 
med mer eller mindre umotiverte tenåringer.  
Luthers lille katekisme og enkelte sentrale bibel-
vers og fortellinger skulle læres, og denne job-
ben var soknepresten aleine om.  Det var ikke 
snakk om turer eller gøye aktiviteter, konfirma-
sjon var alvorlige greier, som munnet ut i en svær 
overhøring i Venneslahallen, hvor vi sto oppstilt 
på lang rekke og måtte svare på spørsmål fra en 
alvorstung prest, og med hallen full av tilhørere.

Jeg har også en protokoll foran meg på pulten: 
Konfirmasjonsprotokoll for Vennesla Frikirke 

1923-1964.  Der står sirlig innført navnene på 
alle som har blitt konfirmert i disse 40 årene, til 
sammen rundt 600 ungdommer.  Trekker vi lin-
jene videre fram de neste 56 årene til i dag, kan 
vi anslå det totale antall konfirmanter til et sted 
mellom 1500 og 2000.  Da skjønner vi at det 
er tradisjon vi her står overfor.  Det første kullet 
innført i protokollen ble konfirmert søndag 9.juli 
1923 (merk datoen, ingen ferie her).  De var 16 
stk, hvorav bare 4 tilhørte Frikirken.  Alle besto 
prøven, men karakterene varierte fra Særdeles 
godt, Meget godt, godt, og en antagelig!  Ingen 
tvil om at konfirmasjon var en forlengelse av sko-
lehverdagen, og det var de flinke som ble frem-
hevet også her.

Årskullene varierer fra 3 til 25, et godt stykke fra 
fjorårets “all time high” på 49.  Det er fascineren-
de å lese alle navnene, innført sammen med for-
eldrenes navn og yrkestittel.  Jeg får litt ærefrykt 
i møte med alle disse familiene og ungdomme-
ne, med tanke på hvilken opplevelse hver enkelt 
hadde av denne perioden i deres liv.  I dag er vi 
opptatt av hvordan de unge formes, og hva de 
får med seg videre fra ikke minst konfirmasjons-
tiden, og vi legger til rette på alle måter for at det 
skal bli så bra som mulig.  Tenk om vi kunne hen-
tet ut alle historiene og erfaringene som skjuler 
seg bak en slik gammel protokoll.  Her er mye 
levd liv, med gleder og sorger, seire og nederlag
Jeg ser på bønnekortene igjen.  Bildene av 
dagens konfirmanter, smilene, gnisten i øynene, 
håpet, forventningene.  Kjære Gud, i dine hender 
overlater vi disse unge, men la også mine hen-
der bære dem, på dine vegne.

John Terje Ruenes

I gar, i dag
i morgen



Annenhver fredag samles gjennomsnittlig 
40 ungdommer på Frik i Vennesla Frikirke! 
Frik Vennesla er et arbeid hvor ungdom-
mer samles i Guds nærvær! Her har vi 
møter med bra musikk og gode taler, gøye 
og engasjerende leker, en kiosk med godt 
utvalg og et godt samvær! 
Vi har et styre med Hannah Rike, Maria 
Dale, Maria Hildebrandt, Bernt Kvarstein 
og Fredrik Førde. 
Vi er en gjeng som har vært i Frikirken opp 
i gjennom oppveksten og vært aktive på 
Frik. Vi som er ungdomsledere setter opp 
hva som skjer på de forskjellige gangene. 
Kiosk, taler leker og mer! Vi setter pris på 
forbønn og alle tanker! 
Hilsen Fredrik Førde

Frik Active
Frik Active er et sportslig tilbud for ung-
dom som har begynt i 8. klasse og oppo-
ver. Vi samles hver tirsdag i gymsalen på 
Hunsfoss Skole klokken 16:30-18:00. Vi 
kommer til å være på leting etter nyttår for 
å få en hall med bedre plass og utstyr, og 

et bedre tidspunkt. I Frik Active, som ble 
startet denne sensommeren, har vi alle-
rede vært gjennom utrolig mange sporter, 
idretter og leker. Vi har blant annet hatt 
ulike ballsporter som volleyball, basket-
ball og fotball, vi har hatt frisbeegolf og 

vi har til og med vært ute på 
golfbanen i Randesund! Vi har 
også hatt diverse konkurran-
ser hvor det er  mulig å vinne 
en premie som kan nytes en 
tirsdag ettermiddag. Det blir 
lagt ut arrangementer på Friks 
Facebookside på mandager 
om hva og hvor det blir Frik 
Active dagen etter. Det hadde 

vært utrolig gøy å se flere nye ansikter på 
Frik Active utover vinteren og våren. 
Hvis det skulle være noen spørsmål 
angående Frik Active kan man sende en 
melding eller e-post. 
Tlf: 918 22 620 Mail: filipforde@icloud.com

Active Focus Øvrebø
Fredag 19. og lørdag 20. november gikk 
årets Active Focus av stabelen i Øvrebø. 
Ca 250 ungdommer deltok på møter, 
seminar, Active Focus -mesterskap og 
konserter.
Flere av våre ungdommer deltok. De var 
godt fornøyde med helgen, her er noen 
sitater fra dem som var der:
• «Uforglemmelig»

• «Gode seminarer og party party»
• «Det var god stemning hele tiden og det 
anbefales sterkt»
• «Veldig fin helg, der man treffer mange 
flott folk og får mange gode opplevelser»



Ønsker du å finne ut mer av hva det vil si å tro 
på Jesus og følge Ham? Da er du svært vel-
kommen på Impuls-konferansen! Her samles 
ungdommer fra hele landet, og du vil bli inspi-
rert og utfordret til å følge Jesus i hverdagen. 
Det blir undervisning fra Bibelen, lovsang og 
fellesskap med nye og gamle venner.
Vi er forventningsfulle til hva Gud vil gjøre 
mellom oss på konferansen! Bli med du og!
Det settes opp en buss for ungdommer fra 
Frikirken og Norkirken til Impuls i Stavanger, 
28.-30.januar.

PÅMELDINGSTIPS
Om du ønsker, kan du melde deg på Impuls 
via Frikirkens gruppepåmelding. Da ser vi din 
påmelding, og kan kontakte deg når vi skal 
foreta bestilling av plass på bussen.
Under påmelding er det OK å velge overnat-
ting på skole, mange hos oss har valgt St. 
Svithun av de valgene man har.
Ungdommer trenger heller ikke plass på gal-
leriet, det er helst for de som ikke makter å 
sitte på gulvet (typisk ledere) 
På hjemmesiden vår finner du lenke til påmel-
ding (Frikirkens gruppepåmelding).
Det blir med ledere fra både Frikirken og Nor-
kirken.
Du finner mer informasjon på
impulsweb.no/stavanger/

Kilder: impulsweb.no/stavanger 
og venneslafrikirke.no 

Frikirkens lederkonferanse 
11. - 13.februar 2022

«Vår visjon er å 
formidle et leven-
de engasjement 
for Jesus, menig-
heten, kommende 
generasjoner og 

våre nærmiljøer, som setter oss i stand til å 
lede og gi Jesus videre.»
Gjennom solid og retningsgivende undervis-
ning gis konkrete og praktiske tips for veien 
videre i din lokale kirke. Samtale i team og 
fellesskap i tilbedelse hjelper oss å sette ret-
ning for Frikirken.
Hvem er konferansen for?
Konferansen er åpen for alle! Om du er tje-
nesteleder, søndagsskolelærer, lydteknikker, 
forbeder, pastor, ungdomsleder, ungdom 
i tjeneste, - eller potet - har du et hjerte for 
Frikirken er denne konferansen helt klart for 
deg!
For deltakere under 26 år sponser Fribu kon-
feransepasset på kr. 1100,-
Det trekkes fra i bestillingen.
Det er også satt av midler i frikirken til å støtte 
dere som er under 30 år ELLER av en annen 
grunn trenger økonomisk støtte for å kunne 
delta. Søknad om dette sendes med en mel-
ding til din pastor Tor Michal Kinn, 
post@venneslafrikirke.no, Tlf: 936 57 800
Kilde: venneslafrikirke.no 

stavanger 28. - 30. januar 



Kjære Vennesla Frikirke,
Det er høst i Minnesota i USA hvor vi er på 
hjemmeopphold. Så annerledes enn Mosam-
bik! Vi har på varme i huset, ute går vi med 
tjukke jakker og varmt skotøy, kinn og neser 
blir kalde, bladene på trærne har skiftet farge 
og faller ned, og ekornene har det travelt med 
å samle inn mat. En sjelden opplevelse for oss, 
og vi nyter den. 
Vi har fått leie et lite, gammelt og koselig hus 
som tilhører en menighet, og vi er takknemlige 
for at vi har et hjem vi kan kalle vårt mens vi er 
her. Det ligger rett over veien for en brannsta-
sjon, og vi ser og hører brannbiler flere ganger 
daglig. En helt annen lyd enn de vi er vant til fra 
Mosambik! Vi er også nær Daves familie, og det 
er så fint å kunne besøke dem jevnlig.
Annie og jeg (Gerd) ankom først, i august, og 

Dave fulgte etter en måned senere. I oktober 
tok vi en tur til California for å besøke kirker 
og personer som støtter oss. Jeg fikk også 
anledning til å treffe min barndomsvenninne 

fra Vennesla, Inger Taraldsen (kanskje noen av 
dere lesere kjenner Taraldsenfamilien). Vi fikk 
også med oss et helgebesøk hos datteren vår, 
Sylvia, og forloveden hennes, Dave. Folk tok så 
godt imot oss! Det er ikke så lett å være på reise 
i tre-fire uker, men vi ble også veldig velsignet 
på denne turen. Vi takker Gud for at vi kan låne 
Sylvias bil og for alle de milene vi kjørte uten 
noe som helst uhell!
I tre uker i november er Dave tilbake i Mosam-
bik for å hjelpe til. Annie og jeg blir her i Min-
nesota. Vi jobber med skolearbeid, og Annie er 
med i ungdomsgruppa i den menigheten som 
eier huset (kirkebygget ligger bare et steinkast 
unna).
Vårt håp er å kunne feire jul i Norge og være 
ut januar, før vi reiser tilbake til Mosambik. Vi 
håper at Norges grenser vil være åpne for det 
da. Det avhenger også av at jeg har fått tilba-
ke mitt norske statsborgerskap innen da. Jeg 
måtte søke om å få det tilbake da jeg ble en 
amerikansk statsborger for et par år siden. 
Om det blir jul i Norge eller her i Minnesota, ser 
vi fram til å feire sammen med familien i år. Vi er 
takknemlige for at Gud gjorde noe helt ekstra-
ordinært på et visst historisk punkt som har hatt 
store ringvirkninger siden da. Disse ringvirknin-
gene nådde oss, og vi alle er med på å videre-
føre Guds store kjærlighet til de rundt oss. 

En riktig god jul til dere alle fra familien 
LePoidevin



Etter lang tid med restriksjoner på grunn av 
korona, var det igjen tid for å møtes på Messa 
vår. Det gledet oss å se folk komme til kirka 
igjen.

Messe nr 43 var vi kommet til i år. Messe nr. 
42 vil gå inn i historien som koronamessa. I 
år derimot, kunne vi samles i kirkesalen. Det 
så ut som folk var glade for det, det var godt 
med folk innom messedagen.

For å gjøre så godt vi kunne i forhold til smitte, 
ble barnelotteriet flyttet til kontoravdelingen. 
Dette fungerte veldig bra plassmessig, og det 
er nok kanskje en endring som har kommet 
for å bli. Det å få barna til å prøve å holde en 
meters avstand, er derimot vanskelig å gjen-
nomføre.
Åresalget var mest rekord i år, og barnelot-
teriet gikk tom for lodd og gevinster etter to-
tre timer. Lene og Tellef A måtte ha to ekstra 
handleturer ut i bygda for å renske butikker 

Misjonsmessa 2021



Misjonsmessa 2021

for gevinster, så kunne de holde på ei stund 
til. Da messa var slutt var det ikke mange ge-
vinster igjen i barnelotteriet.

Enda ei vellykket messe er gjennomført, tak-
ket være den store gjengen av frivillige som 
stiller opp for å kunne få til dette. Det er vel 
ingen arrangement i kirka vår som engasje-
rer så mange mennesker i forskjellig alder. I 
barneavdelingen hadde barna ansvar fra 7-8 
års alder. Det er også gøy når jenter på 11 
år skriver seg opp på liste for å bake kake til 

kafeteriaen.

Rekorden fra 2018 på kr 520 000,- ble grun-
dig slått i år. Hele kr. 605 000,- fikk vi inn på 
Messa i år, et resultat vi skal være veldig godt 
fornøyd med.

Takk til alle dere som står på for at messa skal 
kunne gjennomføres.

Signelill



TIL LYNGDAL
Konfirmanttur



Med nytt konfirmantkull er det ekstra gøy å 
dra på overnattingstur! Det er sosialt og bin-
der gjengen godt sammen. I år tok vi turen 
til Rosfjord strandhotell, hvor vi leide leilighe-
ter fra lørdag til søndag. Første post på pro-
grammet var å bade timevis i Sørlandsbadet! 
Deilig!
 
Så var det å finne seg til rette i leilighetene, og 
ungdommene måtte med vekslende hell fin-
ne ut hvordan man tar på sengetøy. Alle sam-
let seg så i lederleiligheten, og spiste deilig 
pizza og brus, godteri og chips!
 
Utpå kvelden samlet vi oss til et ord for nat-
ten, og hver av konfirmantene fikk hver sin 
billedramme med en bønn på. Disse leste vi 
høyt for hverandre.
 
Det var varierende grad av søvn blant de rei-
sende, men alle kom seg opp og fikk toast til 
frokost. Da vi sjekket ut søndag formiddag, 

ble vi hilst med den småironiske kommen-
taren: «Å, det var dere som ble venner med 
nattevakten.»

Bildetekster: 
ØVERSTE BILDE, fra venstre: Kristofer 
Kåbuland Urdal (med caps), Marius Hilde-
brandt, Marius Linjord, Magnus Røen, Brian 
Mortensen, Theo Nyestøl Fjermeros, Maria 
Dale (leder), Marie Moy

MIDTERSTE BILDE, fra venstre: Marie Moy, 
Maria Hildebrandt (leder), Elisa Heiseldal 
(leder), Marthe Løyning, Saron Lilly Einsta-
bland, Helene Hovland Olsen

BILDE DENNE SIDE, fra venstre: Saron Lilly 
Einstabland, Helene Hovland Olsen, Han-
nah Olsen (leder), Christiane Thorstensen 
Lindekleiv, Kristofer Kåbuland Urdal. Mathi-
as Leer Andersen var ikke tilstede da bildet 
ble tatt.

Konfirmanttur



TEGNE JUL
«I dag kan dere tegne jul,» sa læreren til klas-
sen sin, noen dager før jul. Barna satt i gang 
og læreren fulgte med på tegneglade barn, 
bortsett fra Stig som satt og tygget på bly-
anten sin. Læreren tenkte at det kommer nok 
noe ned på arket til Stig også. 
Etter ei stund ba læreren elevene om å holde 
opp tegningene sine slik at 
hun kunne se disse. Glade 
og stolte barn holdt opp 
arkene for å vise sine teg-
ninger om jul. Læreren så 
mange flotte tegninger, det 
var juletre, stjerner, julenis-
ser, barn i krybbe, julekuler, 
pepperkakemenn, stall, far-
gerike julelenker, lys, reins-
dyr og gaver, men Stig sitt 
ark var fortsatt helt hvitt og 
dette holdt han like stolt 
fram som alle de andre. 
«Hvorfor har du ikke tegnet 
noe, Stig” spurte læreren. 
«Fordi dette er jul for meg,» 
svarte Stig, «Jesus ble født 
i jula, og han er min frelser. 
Han tilgir all min synd, og 
derfor er jeg helt ren i Guds 
øyne. Like ren som dette 
hvite arket. Derfor ble min 
juletegning slik.»

God jul til alle bånnane! Kos dere med jul, 
mest av alt med barnet i krybben som alltid 
vil være vår bestevenn. 

Signelill Granås

Julerebus te bånnan
GUDS SØNN +  ÅRSTID (når blomstene spirer) 
+  HØYTID MED PAKKER MIDT PÅ VINTEREN 

+ E + PAKKE



JULEGADA 10. - 19. desember 2021
Frikirken er i år sterkere involvert i Julegada 
enn før. Mange av arrangementene er lagt til 
Graslia-området. Det blir bondegård, det gule 
nabohuset blir pyntet med masse lys, og det 
blir en scene rett ved Frikirken med konserter 
hver halvtime.  Frikirken vil være åpen hver 
ettermiddag. Her vil være internasjonal kafé 
i Julagadas åpningstider: Hverdager 16 – 20, 
lørdag og søndag kl 12-18.
Det er Vennesla voksenopplæring som dri-
ver kafeen, med Ove Aasen og Eva Rølland 
i spissen. De har med seg en klasse i mat-
fag som har ansvar for å lage maten. Andre 
elever fra voksenopplæringen skal være med 
på servering. Vi i Frikirken bistår så langt det 
er nødvendig med rydding og oppvask. Men 
det er fint om så mange som mulig av oss kan 
være til stede, være «verter». Be med noen 
venner, spis sammen og prat med folk. Kan-
skje kommer det noen dit som aldri har vær 
i kirken før, her er mange muligheter. Bønne-
rommet står klart hvis noen vil bruke det. 
Frikirken har nå blitt fosterhjemsambassadø-
rer, og i den sammenheng skal det være en 

stand i vestibylen under Julegada med infor-
masjon om hva som skal til for at en familie 
kan bli et fosterhjem. Vi vet at det er stort be-
hov for flere fosterhjem, kanskje er det noen 
hos oss som kan tenke seg å åpne hjemmet 
sitt for et barn som trenger det. 
Søndag 12.12 er det felles gudstjeneste for 
hele bygda på Hunsfos,  pm5 kl 11. Etter 
gudstjenesten er kirkesalen og kirketorget 
slått sammen til en stor kafé der det serve-
res «gospelbrunch» . Gospelkoret Mosaic fra 
Oslo skal være med, de kommer til å synge 
mellom bordene på kafeen. Vi håper på fullt 
hus. 
Flere arrangementer skal også foregå i Fri-
kirken. Her kan nevnes konsert med Solveig 
Leithaug fredag 10.12, med Kim Rysstad 
17.12. og julekonserten “Nå er den Hellige 
time” søndag 19.desember. Fra sistnevnte 
konsert går overskuddet til Frikirkens pro-
sjekt i Ukraina: Et rehabiliteringssenter for 
rusmisbrukere med ca 20 rehabilitanter og et 
aktivitetssenter for barn og unge på samme 
sted. 



DØPTE
 
Mia Granås Hovdal
Døpt: 30.05.2021
Foreldre: Gunnhild Granås Hovdal og Dag 
Ove G. Hovdal
 
Amanda Harket
Døpt 06.06.2021
Foreldre: Marthe Smiseth Harket og Paal 
Martin Harket
 
Gustav Grødem
Døpt: 13.06.2021
Foreldre: Kristina og Nicolai Grødem
 
Oskar Hagen
Døpt: 13.06.2021
Foreldre: Susanne og Kristian Hagen
 
Jonas Lunden
Døpt: 23.10.2021
Foreldre: Hege og Stian Lunden
 
DØDE
Åse Anette Voreland
f: 11.01.1925 d: 01.10.2021
 
Anne Lise Langeland
f: 23.09.1944 d: 03.10.2021
 
Audny Hagen
f: 01.05.1939 d: 09.11.2021
 

Frikirken er foster-
hjemsambassadør
Vennesla Frikirke har inngått ambassadørav-
tale med fosterhjemtjenesten i Kristiansand. 
Å være fosterhjemsambassadør innebærer at 
vi bruker våre kanaler til å informere om beho-
vet for fosterhjem med jevne mellomrom, og 

at vi legger ut annonser og informasjonsfilmer 
om dette på våre nettsider og vår facebook-

side. Vi har en kontaktperson hos oss som 
har kunnskap om hva fosterhjem er, hvordan 
man kan få vite mer om dette og eventuelt 
hvor man kan melde seg på kurs.
 
Kontaktperson i vår menighet er Janne Aase 
Kinn. Har du spørsmål om dette, nås hun på 
janne.aase.kinn@gmail.com. 
 

Økonomi
På menighetsmøtet i november vedtok vi 
budsjett for 2022. Det viser at ny lov om støt-
te til trossamfunn gjør at vi er tilbake på vanlig 
støttenivå, etter at vi noen år ble begunsti-
get med ekstra midler i og med DNKs nye 
kirkebygg. Dette betyr at vi nå er enda mer 
avhengig av at menighetsfellesskapet bærer 
arbeidet videre.
Vår drift avhenger av det som kommer inn fra 
givere med fast avtaletrekk. Det er en stund 
siden vi hadde fokus på dette, og mange 
unge er blitt voksne siden den gang. Kanskje 

Menighetsprotokoll



har du etablert deg med familie og jobb, og har Vennesla frikirke som din hjemmemenighet. Da 
oppfordres du spesielt til å tegne en avtale om fast trekk, og blir med å bære den økonomiske 
byrden av menighetens arbeid for barn og unge. Du finner informasjon om hvordan du går 
frem på våre nettsider, https://venneslafrikirke.no/bidra/.
 
På våre gudstjenester er det også muligheter for å gi kollekt til misjonen med Vipps til nummer 
4700, og kontanter ved utgangen. 
Bidra med deg selv
Det finnes flere måter å bidra i fellesskapet på! Det er flere av våre virkegrener som trenger 
frivillige medarbeidere. Søndagsskolen, konfirmantarbeid og ungdomsarbeid er særlig på kikk 
etter vanlige folk som kan bidra.

friMAT leter etter en som kan være lederens høyre hånd, og kan tjene i tospann med 
ham. Kontakt gjerne Hermod Førde, 905 02 273, om du er interessert i å høre mer om dette.

Kontakt post@venneslafrikirke.no om du ønsker en tjeneste og vil vite hvor du kan bli brukt.

Julens gudstjenester
Søndag 19.12
kl. 11.00 Barne- og familiegudstjeneste med Trond Cruz og Show it!

Julaften 24.12:  
kl. 14.30 Julegudstjeneste
                                       
kl. 16.00 Julegudstjeneste

1.juledag 25.12:          
kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste.
 

For mer informasjon: Se hjemmesidene våre: venneslafrikirke.no



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
Leder: John Terje Ruenes
Elin Førde
Monica Jortveit
Torstein Jortveit
Yngvar Udø
Alfred Voreland

Kontaktpersoner ansvarsområder:
Bygg: Bjørn Lindjord, tlf. 909 33 750
Økonomi: Torstein Jortveit, tlf. 913 
10 787 torstein@hunsfosbygg.no
Omsorg/ praktisk tilrettelegging: 
Elin Førde, tlf. 916 18 301
elinfforde@hotmail.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
Leder: Inger Helene Engedal
tlf. 415 14 429
ingerheleneengedal36@gmail.com 

Kjetil Løyning, tlf 934 82 215,
kjetil.loyning@gmail.com
Signelill Granås, tlf 99105830
sigranas@online.no

Grafisk: eplehagen.no
Forsidebilde: Inger Helene Engedal

I dette nummeret av Menighets-
nytt har du lest om ulike virke-
grener og arbeidsfelt vi har i me-
nigheten. Det er mange flotte og 
engasjerte mennesker med, men 
vi har behov for flere. Kanskje du 
finner en plass hvor nettopp DU 
kan være med?

Det er behov for flere diakoner og 
diakonmedhjelpere

FRIMAT trenger en person i styret

Flere ledere i grupper for ungdom-
mene

Søndagsskolen ønsker flere ledere 
velkommen til teamet!

Vil du støtte vårt arbeid med en 
ekstra gave?
Vipps til 4700 eller sett inn på kon-
tonummer 3100.08.11400.

venneslafrikirke.no/bidra/

i Vennesla Frikirke

Ansatteog ledere


