
fra Vennesla frikirke, nr. 2  2022

Maleri: Lars Løken



Hva er menigheten for deg?

Et stort og åpent spørsmål. Kanskje du får 
noen tanker med en gang. Kanskje kom-
mer det frem noen minner om hva den 
har vært for deg. Jeg tror nok at vi legger 
ganske mye forskjellig i svaret på dette 
spørsmålet. 

Jeg gleder meg over at vi er godt i gang 
igjen med mange gode fellesskap i menig-
heten etter to år med lite aktivitet. Awana 
søndagsskole har fått en god start med 
mange barn søndag formiddag, Junior 
samler 50-80 stk hver fredag og skal igjen 
på Danmarkstur, ungdommene er aktive 
og hadde en flott Echo-festival sammen 
for bygda og de godt voksne samles til 
torsdagskafe igjen.
 
Så har vi akkurat lagt bak oss pinsa som 
forteller oss om den første menigheten. 

Hva var det som preget den? Jo, det le-
ser vi om i Apg 2, 42:
1- De holdt seg trofast til apostlenes lære 
(Bibel)
2- Til fellesskapet (Brorskap)
3- Til brødsbrytelsen (å dele liv sammen 
og ta vare på hverandre)
4- Til bønnene (å bli kjent med Jesus og 
vitne om Ham)

Fire fundamentale søyler for menigheten 
som fortsatt står helt sentralt for en me-
nighet.

Så inviteres du til å være med! Til å lene 
deg inn i fellesskapet. Være med i, enga-
sjere deg i, tjene, gi, oppleve og hvile i det 
fellesskapet vår menighet skal være. Og 
uten deg, så mangler fellesskapet noe. Så 
bli med når vi samles, både i store og små 
fellesskap!

Guds fred!

Vennlig hilsen Geir Ove Bakken

Pastoren
har ordet



Nytt fra Eldsterådet

Guds fred være med dere!
Endelig er samfunnet åpent igjen etter lange 
tider med restriksjoner. Vi ser at menigheten 
vår våkner til liv igjen og vi møtes igjen i de 
forskjellige virkegrenene og til gudstjeneste.
 
I vår har oppsigelsen fra Tor Michal og pro-
sessene rundt bemanning tatt mest tid for 
oss i Eldsterådet. Vi jobber med to parallelle 
prosesser. Fra høsten mangler vi ressurser i 
staben. Arbeidet med å erstatte Tor Michal er 
i gang. Vi har tett dialog med tilsynsmann Jan 
Inge Ringsby, men ser at dette er en prosess 
som kommer til å ta tid. På Sørlandet er det 
flere menigheter som står uten pastor, men vi 
er ved godt mot.
Vi ber om at Gud må lede oss, så alt blir etter 
Guds vilje. Her trenger vi forbønn – be om at 
høstens Herre må sende sin arbeider til oss!
 
Høsten kommer raskt, så vi jobber nå også 
med hvordan vi skal løse de oppgavene 
som ligger foran på kort sikt. Vi har kartlagt 
de oppgavene som må løses, og ser nå på 

hvordan vi skal fordele dem 
på de ansatte, og hva vi tren-
ger av ekstra ressurser til 
høsten. Det er store sko som 
skal fylles, så vi ber menig-
heten om forståelse om det 
kan bli noen endringer utover 
høsten.
Når vi har mer konkrete pla-
ner, vil Eldsterådet kalle inn til 
menighetsmøte.
 
Heldigvis har vi fremdeles 
den absolutt største og vik-
tigste ressursen igjen – det 
er alle dere frivillige som uke 
etter uke gjør en innsats i 

menigheten og i Guds rike. Uten denne inn-
satsen hadde ikke Frikirken vært det den er. 
Vi er alle lemmer på samme kropp, og Herren 
Jesus er hodet. Det er i sammen vi bygger 
menighet.
Tusen takk til alle dere som gjør en tjeneste. 
Og om noen ikke har en tjeneste, eller ønsker 
mer – ta kontakt!
 
Matt 9;37-38
Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor 
høstens herre sende ut arbeidere for å høste 
inn grøden hans.

Vennlig hilsen Rolf Bjarne Eriksen



Siste helga i mars dro over 60 ungdommer 
og ledere fra frikirken og Norkirken til Impuls
ungdomskonferanse i Stavanger. Fjorårets 
konferanse ble avlyst på grunn av pande-
mien, og årets konferanse var utsatt to må-
neder. Det var derfor fantastisk befriende å 
kunne sitte
sammentrykket i en buss uten tanke på smit-
tevern! De som har vært på busstur med
ungdommer, vet at det er mye sosialisering 
og moro der!
Vel fremme ble ungdommene innlosjert på 
skoler i nærheten, før de inntok konferan-

selokalet, hvor de møtte 1500-2000 andre 
ungdommer! Mellom møtene og seminarene 
kunne man henge i kafeen eller finne på noe 
i nærområdet.
I tillegg til møtene var det seminarer hvor 
ungdommene kunne velge blant flere spen-
nende emner.
Vi spurte noen ungdommer hva de husker 
best fra årets Impuls, og hvorfor de ønsker å 
dra tilbake på Impuls neste år.

Martin: «Jeg husker best når hele salen sang 
‘Navnet Jesus sammen’. Jeg vil tilbake

Bilder, fra venstre:

1 og 2: Topp stemning i salen!

3: Kristoffer Hansen fra Vennesla 
fikk en selfie med Farmen-prest 
Thor Haavik, en av hovedtalerne.
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for alle opplevelsene og møtene med Jesus. 
Stort å oppleve det sammen med andre, man
vet man ikke er alene som kristen når man er 
på ting som Impuls.»

David: «Det jeg husker best fra Impuls er 
konsertene som varte langt på natt, med mye 
liv, og gode musikere. Det er det jeg gleder 
meg mest til neste år.»

Helene: «Jeg synes Impuls var et kjempebra 
opplegg. Jeg elsket å se så mange kristne
ungdommer samlet på ett sted. Og jeg lik-
te helt klart konsertene og lovsangen best. 
Jeg er veldig glad i musikk i tillegg til å være 
sammen med mange kjente. Jeg kunne vel-
dig gjerne
tenkt meg tilbake neste år også, fordi dette 
tenker jeg er noe som hadde vært gøy og 
gjort som en fast greie, og det er heller ikke 
noe man blir lei av.»

Karoline: «Det første jeg tenker på med Im-
puls er fokuset på forbønn. På alle møtene
blir det satt av tid til å invitere fram alle som 
ønsker å ta imot Jesus for første – eller
hundrede – gang, og så står det folk klare til 
å be for dem. Når noen da reiser seg, klapper 
og jubler salen, noe som for meg er et kris-
tent fellesskap jeg sjeldent opplever andre 
steder.»

Maria: Det jeg husker best var felleskapet og 

alle de jeg ble kjent med. Det var så
godt å være med så mange mennesker igjen, 
der vi alle var samlet en helg for å få et minne
for livet. Jeg ble også kjent med mange nye 
fra Norkirken, og nå møtes vi minst én gang i
uka! Jeg skal definitivt på Impuls 2023 på 
grunn av felleskapet og å bli kjent med man-
ge folk!
Jeg vil også tilbake for å kjenne på den kraf-
ten Gud har over så mange mennesker, og 
alt han vil gjøre for at vi skal komme til Ham!

Marie: Møtene er det jeg husker best, på 
grunn av temaene og lovsangene. Jeg syns
stemningen i salen under møtet var fantas-
tisk! Når alle i salen var med på lovsangene 
og sang for full hals. Jeg har lyst til å være 
med neste år, fordi jeg syntes at det var veldig 
koselig å kunne komme til et sted som Im-
puls og oppleve samhold med mange andre 
kristne, der vi kan bli bedre kjent og høre på 
hverandres meninger. Jeg gleder meg til nes-
te år allerede.

Christiane: Det jeg likte best med Impuls var 
å bli kjent med mange nye folk og alle
konsertene! Det var bra opplegg hele tiden 
med masse sang og flinke talere! Det var kjekt 
å reise med så mange fra Vennesla, ikke bare 
fra Frikirken, men også fra Bedehuset! Jeg 
har gode minner fra Impuls og gleder meg til 
neste Impuls, da jeg kan ta med mange flere
venner! ANBEFALER IMPULS VELDIG!



Echo ble gjennomført fredag 29/4 
og lørdag 30/4.  

HVA ER ECHO?
Echo er en tverrkirkelig ungdomsfestival som 
er nyoppstartet nå i 2022. Der har menighete-
nes ungdomsarbeidere og ungdommer gått 
sammen for å lage en stor festival for ungdom-
mer fra 13-30 år.

Hvordan vil du oppsummere Echo?
Oppsummeringen etter vel overstått helg er, 
som Vennesla Tidende også omtalte festivalen 
som, at det ble en braksuksess. Det ble akku-
rat slik vi drømte og håpet på med mye folk og 
god stemning på to fantastiske møter og kon-
serter, bilrebus med 37 påmeldte lag, seminar/
peptalks, dodgeball, kafé og gøy underhold-
ning fra bi-scenen. Lisa Børud var headlineren 

på lørdagskonserten og da hadde 
vi godt over 400 besøkende inne 
som virkelig var i konsertstem-
ning. Vi er supertakknemlige for 
alle de 60-70 voksne dugnadsar-
beiderne som stod på til langt på 
natt begge dagene og for alle de 
som laget mat og bakte de deiligste kakene 
som vi kunne selge i kafeen. Ja, dette var helt 
utrolig bra! Å lage en slik stor festival er kost-
nadskrevende, så vi er veldig takknemlige for 
Kontakten og Sparebanken Sør, våre største 
økonomiske bidragsytere. I tillegg til alt som 
ble gitt av mat, giveaways, sponsing mm av 
de lokale næringsdriverne.

Kan du trekke frem et konkret øyeblikk fra 
årets Echo?
Det er skikkelig vanskelig å bare skulle trekke 



fram ett øyeblikk, men visjonen bak Echo var 
jo å skulle gi Jesus videre til ungdommene. 
Det var det viktigste målet med festivalen. Så 
da jeg stod bakerst i salen og overvar møtene 
derfra, og så flere som gikk til forbønn og løftet 
hender som en bekreftelse på at de ville ta et 
nytt skritt i livet sammen med Jesus, ja, da rant 
tårene. Så disse øyeblikkene er nok det som 

går inn under topp tre.

Blir det Echo neste år også?
Ja, visst blir det Echo i 2023, og vi er allere-
de i gang med å planlegge den. Vi i komiteen 
gleder oss slik at vi nesten ikke kan vente til 
neste år!



Familien min flyttet til Vennesla fra Ran-
heim da jeg var 5 år gammel. Min far var 
utdannet innen papir og skulle begynne på 
Hunsfos fabrikker. Det var en stor over-
gang. Selv pratet jeg kav trøndersk og den 
dialekten måtte jeg fort legge av meg for 
å bli forstått. Venneslas kristne kultur var 
også fremmed for oss. Men aftenbønn 

hørte med i vår familie, så 
barnetroen var der. Fikk 
også påfyll i kristendoms-
timene på skolen og ikke 
minst i speideren der jeg 
begynte da jeg var 10 år. 
Men, opplevde likevel at 
bedehuset var et fremmed 
og et litt skummelt sted 
der jeg ikke passet inn. 

En dag traff jeg en spei-
dervenn og jeg spurte 
ham: Hvorfor må en bli 
pådyttet bibelvers til og 
med når en er på heia? 
Ved Fantehelleren står 
det: «Er du rede til å møte 
din Gud?»  Men min venn 
svarte, men er du det da, 

Sverre? Det spørsmålet kvernet i hodet på 
meg lenge.

Min speidervenn inviterte meg senere med 
på ungdomsgruppa på Vikeland bedehus. 
Jeg ble med, men skjønte fort at jeg ikke 
hadde de rette svarene på ting. Husker jeg 
fikk reprimande fordi jeg sa at ei jente i mil-
jøet var veldig religiøs, selv om jeg mente 



det godt. Men det het ikke veldig religiøs. 
Enten var du kristen eller ikke. Men det var 
et meget godt miljø i ungdomsgruppa og 
alle ble inkludert, også en som var annerle-
des og var sønn av en direktør på Hunsfos. 
Noen av mine beste venner i dag, kommer 
fra det miljøet.

Gatemisjonen var aktiv på den tiden og vi 
ungdommer ble utfordret til å være med 
på gateevangelisering og husbesøk. Jeg 
ble med en jeg ikke kjente første gang på 
husbesøk. Han spurte om jeg kunne be så 
skulle han snakke. For meg var det å snak-
ke umulig, men dette gjorde noe med meg, 
og en natt var det som om Jesus var på 
soverommet mitt og fortalte meg hvordan 
jeg skulle vitne for alle vennene mine. Etter 
det opplevde jeg at mye endret seg og jeg 
ble en mer bevisst kristen. 

En tur innom «Ungdom i Oppdrag» ble det 
også.  Det var ei flott tid for meg med mye 
utfordrende og lærerik forkynnelse. Deretter 
ble det studietid i Trondheim og der opp-
levde vi vekkelse i studentmiljøet. Det var 
konfrontasjoner med «Hedningesamfun-
net» i korridorene på høyskolen og mange 
studenter ble utfordret i 50/50 grupper 
(samtale-grupper) til å ta et standpunkt. 
I Trondheim var jeg en av medlemmene 
i disippelgruppa til studentlagsekretær 
Gunnar Elstad. Ei flott og   utfordrende tid. 
Dette har preget mitt kristenliv videre, og 
det er det å få med flere på veien har vært 
viktig for meg. Senere har jeg vært med 
som leder på Alpha. Det har vært flott og 
veldig oppmuntrende å se nye finne troen. 
Det å være fisker har derfor en dobbel 
betydning for meg.

Jeg har blitt velsignet med mange bønne-
svar gjennom livet. Jesus har jeg opplevd 
veldig nær og konkret i mange ting. Jeg 
har alltid tatt ham på ordet, men i tøffe ting 
blir det et rop om hjelp og ikke en bøn-
neprestasjon. Det sterkeste bønnesvaret 
opplevde Kristin og jeg da vår tre måneder 
gamle sønn ble helbredet etter å ha hatt 
ca 60 krampeanfall. Da husker jeg spesielt 

Sverre Olsen (Sverre prest) kom tilbake 
dagen etter at han hadde salvet og bedt 
for sønnen vår på sykehuset. «Nå må vi 
takke», sa han, og det var godt etter ei uke 
med mye tårer og fortvilelse.

Ellers så har Kristin og jeg i mange år 
vært med og støttet en slummenighet på 
Filippinene, Happy Church. Det har vært til 
stor velsignelse å støtte og komme nær en 
så livskraftig menighet der fattigdommen er 
stor, men gleden enda større. Turer dit og 
besøk derfra har vært trostyrkende.

Mange dager i jobb og privat kan være 
utfordrende og jeg kan grue meg til dem. 
Da er det godt å legge de forskjellige be-
kymringene, personene jeg skal møte og så 
videre, frem for Jesus i bønn. Opplever at 
det blir som å sitte på Jesu fang.

Ellers er jeg veldig glad i historien om 
røveren på korset som fikk lov å være med 
Jesus til Paradis. Det er evangeliet i prak-
sis. Ikke fortjent, kun av nåde.

Seinere i livet har det vært spesielt tungt å 
se folk, som mine foreldre, bli eldre, syke 
og dø. Synes det er vondt å forstå at det 
skal være så mye smerte og uverdighet 
med det å bli gammel. Samtidig er det godt 
å tenke på at vi har noe godt i vente og at 
Jesus er med også i tunge dager. Salme 21 
er god å ha med:
«Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, 
hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp 
kommer fra Herren, himmelen og jordens 
skaper.»
Om få år blir jeg pensjonist og jeg stiller 
meg spørsmålet: Hva ønsker jeg å se til-
bake på når jeg blir gammel og livet ebber 
ut? Da er det godt å tenke at himmelen er i 
vente. Så håper jeg at jeg får lov til videre å 
være en av arbeiderne i Herrens vingård.

Vennlig hilsen Sverre Lie



På skolen er det ikke alltid lett å være kris-
ten, selv i Vennesla. Da er det godt å ha en 
trygghet i Gud. Uansett hva du går gjennom 
på skolen eller i livet er Gud den samme. 
I sangen “Stor er din trofasthet” står det: 
Nåde for synder og fred uten like. 
Mesterens omsorg til støtte og stav. 
Styrke for dagen og håp for i morgen.
Signing for barnet, som Gud tar seg av.

«Nåde for synder og fred uten like» er noe 
alle trenger uansett alder, livssituasjon og 
motstand. “Skiftende skygger når aldri Din 
sti” står også i sangen. Gud er altså kon-
stant, og er alltid en trygghet.

Jeg har vokst opp i et kristent hjem og gått i 
kirken hver søndag hele livet. Denne sangen 
spilte bestemor på orgelet for meg da jeg 

var liten, og denne sangen har vært veldig 
spesiell for meg siden.

STOR er Din trofasthet, Herre og Fader,
Skiftende skygge når aldri Din sti.
Du er den samme, Din miskunn er evig.
Slik som Du var, skal Du alltid forbli.

Stor er Din trofasthet, Stor er Din trofasthet.
Dag etter dag gav Du nåde på ny.
Himmelske hender gir alt jeg behøver.
Trofaste Herre, hos Deg har jeg ly.

Tidene skifter med dager og netter.
Soler og stjerner har oppmerket gang.
Syng, all Hans skapning, og pris Ham som 
styrer.
Lov den Allmektige Herre med sang.

Nåde for synder, og fred uten like.
Mesterens omsorg til støtte og stav.
Styrke for dagen, nytt håp for i morgen.
Signing for barnet som Gud tar seg av.

Stor er Din trofasthet. Stor er Din trofasthet.
Dag etter dag gav Du nåde på ny.
Himmelske hender gir alt jeg behøver.
Trofaste Herre, hos Deg har jeg ly.

Thomas O. Christholm / Sverre Therkelsen/
William R. Runyan 

Vennlig hilsen David Førde



Søndagsskolen i kirka vår har startet opp 
med et nytt opplegg, Awana. Navnet er 
hentet fra 2.Tim.2.15: «Approved workmen 
are not ashamed.» -en arbeider som ikke 
har noe å skamme seg over.  Her blir barna 
delt inn i tre aldersgrupper:  Cubbies , 
Sparks og T&T. Vi hadde lyst til å høre med 
noen av barna hvordan de synes det er på 
søndagsskolen nå og ga oppgaven til Lilly 
som har fotografert og snakket med barna. 

Hvordan er det på søndagsskolen etter 
at det har blitt Awana? 
Hva liker du best med Awana?

Herman Svendsen, 12 år T&T: «Mye 
bedre, fordi da blir vi skilt i flere aldre og 
tekstene blir bedre for ditt alderskull.»

Hermine Listog, 10 år Sparks: «Det har 
blitt bedre, fordi før så var det bare søn-
dagsskole for de små på en måte, og nå 
har det blitt mer for alle!»

Ingvild Voreland, 8 år Sparks: «Bedre enn 
før, fordi tekstene passer bedre til din

aldersgruppe og fordi det har kommet leker 
og vi kan ha det gøy sammen!»

Anna Listog, 7 år Sparks: «Kjempegøy, på 
grunn av lekene og at vi kan tegne!»
Ingvild Voreland, 8 år Sparks: «Bedre enn 
før, fordi tekstene passer bedre til din 
aldersgruppe og fordi det har kommet leker 
og vi kan ha det gøy sammen!»

Vegard Voreland, 11 år T&T: «Mye bedre, 
det er gøyere å være sammen med de som 
er på sin egen alder og da kan man gjøre 
litt mer ting som ikke de små kan.»

Marthe Urdal, 9 år Sparks: «Veldig gøy! 
Det har blitt bedre fordi det er flere på min 
alder som jeg kjenner og vi får tekster 
tilpasset vår aldersgruppe.»

Vennlig hilsen Lilly Granås

Herman
Hermine

Ingvild

Marthe
Vegard

Anna



Har du forsøkt å parkere en gammel bil, 
en slik som ikke har servostyring? Da vet 
du at det er tungt å dreie på rattet, fordi det 
faktisk er dine krefter som gjør at hjulene 
vrir seg. Servostyring gjør at det er mulig 
å gjøre det samme med bare en finger på 
rattet.
Det er ikke alle som vet hva servostyring er. 
Wikipedia sier: «Servostyring er et system 
for å redusere kreftene som er nødvendig 
å bruke for å styre en bil, ved å benytte en 
ekstern kraftkilde som hjelper til med å vri 
hjulene.»

Enda enklere forklart er det koblet en egen 
svingemotor til hjulene, som bruker kref-
tene sine til å vri dem når du vrir på rattet. 
Rattet er ikke koblet direkte på hjulene, 
det brukes bare til å fortelle svingemotoren 
hvor store bevegelser den skal utføre.
Svingemotoren er en tjener, derav navnet 
servo = tjener.

Det er mange eksempler på maskiner 
som gjør det harde arbeidet som ville vært 
umulig for oss å klare med egne krefter. En 

kranfører kan løfte flere tonn ved å trykke 
på noen knapper. En gravemaskinfører kan 
flytte tonnevis med stein med små beve-
gelser på styrespakene. Og du kan sykle i 
25 km/t opp Drivenesbakken på grunn av 
motoren i elsykkelen.

Mennesker er ikke laget for å utelukkende 
stole på menneskelig styrke. Da Gud skap-
te oss, gjorde han det slik at vi er avhengig 
av drahjelp. Ikke minst er dette sant i det 
– menneskelig sett – umulige oppdraget 
Jesus ga oss før han dro hjem til himmelen: 
Utbre Guds rike på jorden!
Derfor sa Jesus: «Dere skal få kraft når Den 
hellige ånd kommer over dere.» (Apg 1,8)
Gud vet at vi ikke kan klare dette uten kraft 
fra Ham. 

Da disiplene, sannsynligvis 120 i tallet (se 
Ap.gj. 1.15 og 2.1) var samlet på pinsedag, 
kom kraften de var lovet! Det var som å 
høre en mektig vind, og ildtunger viste seg 
for dem, delte seg og landet på hver enkelt 
av dem – uten unntak. Da ble de alle fylt av 
Den hellige ånd.



Hvem gis Den Hellige Ånd til?
Å motta den Hellige Ånds kraft er ikke en 
gevinst som i et lotteri, forbeholdt noen 
enkelte. Da ånden kom første gang, var det 
120 av 120 som fikk den, og vi må konklu-
dere med at det fremdeles betyr 100%. Du 
er ikke unntatt denne gaven!

Det er ikke slik at Ånden er forbeholdt dem 
som er flinke til å be om den. Jesus sa: 
«Jeg vil be min Far, og han skal gi dere en 
annen talsmann, som skal være hos dere 
for alltid.» (Joh 14,16)

Det er Jesus som ber Far om å sende oss 
Ånden. Så Den Hellige Ånd er ingen medal-
je til den som er flink. Jesus gjør alt!

Hva er da kriteriet for å motta Den Hellige 
Ånd? Det er ene og alene å ha vasket livet 
ditt i Jesu blod! Det har makten til å vaske 
bort all synd, all ondskap, alle feil og gale 
valg. Det er det eneste kriteriet.

Hva skal du gjøre?
Nå har du blitt minnet på at Jesus har ord-
net alt med din frelse, og ønsker at du skal 

ha Den Hellige Ånd. Hvorfor tror du at du 
har fått ånden? Hva trenger du servostyring 
til? Hva trenger du hjelp til fra den himmel-
ske muskelbunten?

Jeg kan ikke svare på det, for det er indi-
viduelt. Gud har gitt oss ulike drømmer og 
utfordringer, oppgaver vi kjenner vi brenner 
for. Kunne du trengt guddommelig ser-
vostyring for å gjennomføre noen av dem? 
Jeg vet at Jesus ikke gir oss oppgaver uten 
også å utruste oss med kraft til å kunne 
gjennomføre.

Han vil heller ikke at vi skal være alene som 
foreldreløse barn her på jorden frem til Han 
kommer tilbake. Derfor oppfordrer jeg deg 
til å bygge noen forventninger til Den Helli-
ge Ånds tilstedeværelse i livet ditt – for Han 
er kommet for en grunn og Han er kommet 
for å bli.

Vennlig hilsen Tor Michal Kinn

Foto: Debbi Hudson, Unsplash



Hver vår organiserer Diakonirådet ned-
vask i kirken vår. Oppgavene blir fordelt på 
alle gudstjenesteteamene, men man må 
ikke være med på et gudstjenesteteam for 
å bli med på vårrengjøringen! 

Alle som har anledning oppfordres til å 
komme. Det er litt av en liste over opp-
gaver som skal gjøres. Folk tar med seg 
bøtter, koster og kluter, det ordnes med 
tepperensmaskiner, høytrykksspylere og 
annet nødvendig utstyr. 

Vinduer og glassvegger skal vaskes, veg-
ger tørkes støv av, trapper skures, alle hu-
sets kjøkken vaskes grundig både inni og 

utenpå skap og flater, benker og møbler 
støvsuges, renses og vaskes, uteområdet 
blir høytrykksspylt, i det hele tatt er det en 
stor jobb som utføres. 

Årets store vaskedugnad var i år onsdag 
11. mai, og det var en god dugnadsgjeng 
som stilte opp. Men det var både plass til 
og oppgaver nok til enda flere. Vi jobbet 
fra kl. 17.00 til ca 19.30, da stilte John Ter-
je opp med pizza, brus og kaffe. Pizzas-
tykkene forsvant alle som en, mange var 
nok sultne etter en god arbeidsøkt. 

Vårrengjøring i Frikirken!
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Søndag 1. mai 
ble det arrangert 
Ukraina-kveld i 
Vennesla Frikirke. 
Der deltok Yng-
var Bakken og vår 
kontaktperson Vla-
dimir fra Smotrich. 
Kortreist Økume-
nisk Bluegrass 
Band spilte mye 

flott musikk for de rundr 200 som var der 
denne kvelden. Det kom inn en gave på 50 
000 kr samt godt og vel 50 000 kr utenom. 
Under auksjonen ved Trend Sentrum Jern 
og Farge kom det inn 200 000 kr.
 
Jeg hadde en prat med Yngvar og Vla-
dimir dagen etter. De uttrykte stor takk-
nemlighet for pengene som ble gitt, og for 
at folk viser så stor tillit til at midlene blir 
brukt på beste måte i arbeidet de står i. 
Denne mandagen holdt de på å fylle en 
stor trailer med utstyr som skulle sendes 
til Ukraina. Det var møbler fra Kontakten, 
husholdningsartikler, ulike slags innbo, 
hageutstyr, et strømaggregat fra Grimstad 
og mye mer.

Smotrich er et stille og rolig sted. Det er 
ingen butikk der, og ellers lite infrastruktur. 
Det har ikke vært så populært å bo der, så 
det er ganske mange hus som står tom-
me. Her har interne ukrainske flyktninger 
fått lov å bo, og de trenger det meste av 
møbler, innbo og utstyr. Da dette ble skre-
vet, hadde det kommet ca 350 flyktninger 
til Smotrich. De ønsker å slå seg ned der, 
de vil dyrke jorda, dyrke sine egne grønn-
saker. Mange av dem har også dratt til-

bake til sin egen gård for å gjøre våronna 
der, for om mulig å berge årets avling.  De 
har et håp om å kunne komme tilbake til 
hjemstedet sitt når krigen er over. Gårde-
ne ligger nær grensen til Russland, så de 
vet ikke hvordan fremtiden blir der Mange 
av jordene er minelagte, så det er farlig å 
gå der. Det er mange miner, noen av dem 
ligner også på leketøy, mobiltelefoner osv. 
De eksploderer og gjør stor skade dersom 
noen kommer borti dem. 

Vladimir fortalte også om en elektriker 
som hadde flyktet fra Mariupol til Smo-
trich. Han ville ikke tilbake dit. Mariupol er 
helt ødelagt. Det virker umulig å komme 
tilbake og bo der igjen. Lukten av død, i 
både fysisk og åndelig forstand, preger 
området. Elektrikeren var takknemlig for 
å møte gode, snille og åpne mennesker i 
Smotrich. 

Salmenes bok i Bibelen har nå blitt en 
levende, dagsaktuell bok for ukrainerne. 
Salmene som ble skrevet lenge før Jesus 
ble født er helt aktuelle i det de nå opp-
lever. Mange ukrainere samles til bønn 
hver dag, de startet med det da Russland 
angrep landet og har fortsatt hver eneste 
dag siden. Mange soldater er også med, 
og det fortelles at flere soldater har blitt 
kristne. 

Yngvar Bakken og Vladimir er klare på at 
de vil fortsette hjelpearbeidet så lenge det 
er behov. La oss huske dem i våre bønner, 
og vi må fortsette å be om at denne forfer-
delige krigen tar slutt.

Vennlig hilsen Inger Helene Engedal

Ukrainarapport Menighets-
protokoll



Døde
Evelyn Strandberg
f: 1930-05-17 d: 2022-04-11

Klara Johansen
f: 1926-08-20 d: 2022-04-20

Magnar Aavitsland
f: 1940-02-03 d: 2022-03-06

Rigmor Gundersen
f: 1928-12-15 d: 2022-04-27

Arnfinn Hagen
f: 1934-04-02 d: 2022-05-11

Døpte
Tomine Haus Hansen
Døpt: 2022-03-13
Foreldre: Eline Voreland Hansen og Håkon 
Haus Hansen

Kaja Johnsen
Døpt: 2022-05-01
Foreldre: Siren Lunden og Sigurd Johnsen

Sondre Fossheim
Døpt: 2022-05-22
Foreldre: Merethe og Thomas Fossheim

Informasjon 

Synodemøte til sommeren
På grunn av pandemien ble Synodemøtet 
i 2021 delt i to. Første del fant sted digi-
talt i fjor, og inneholdt kun faste saker som 
behandlet da. De resterende sakene kom-
mer opp på synodemøtet til sommeren.

Synodemøtet holdes på Fornebu. Utsen-
dinger fra vår menighet er Geir Ove Bak-
ken, Kjetil Løyning, Rolf Bjarne Eriksen og 
Tellef Granås. 
Hvis du vil vite mer, kan du lese mer her:  
https://frikirken.no/synoden2021

Høstens program, Dvergsnestangen
I sommer blir det noen samlinger på Kris-
tiansand Feriesenter, Dvergsnestangen. 
Følg med i avisen og på feriesenterets 
nettsider, kristiansandferiesenter.no

Vi starter opp igjen med gudstjenester 
i Vennesla Frikirke søndag 7. august kl. 
11.00.

Menighetshelg
Det planlegges en menighetshelg i Frikir-
ken til høsten. Det har tidligere vært Me-
nighetsturer, men nå satser vi på en helg i 
kirken vår. Tidspunkt og program er fore-
løpig ikke helt avklart, men det kommer 
mer informasjon senere.

Menighets-
protokoll



Innimellom informerer vi om den faste 
givertjenesten, og vi tror tiden er inne til 
å gjøre det igjen. Mesteparten av våre 
inntekter er nemlig fra den faste givertje-
nesten, og nå ligger vi under det menig-
hetsmøtet har vedtatt i sitt budsjett. Vi 
trenger rett og slett mer inntekter.

Det kan være at du er ung og ikke har tenkt 
over at du som medlem også forventes å 
være med å bære menighetens utgifter. 
Eller du har kanskje ikke fått kommet deg 
til å få opprettet en fast giveravtale.

En fast givertjeneste er enkelt forklart en 
avtalegiroavtale med menigheten, der du
bestemmer beløpet du vil gi hver måned. 
Men, hvor mye er det vanlig å gi?
Det er ingen fasit på beløp – noen gir fem-
ti, andre gir flere tusen.

Det er menighetsmøtet (som er for alle 
medlemmer med stemmerett) som har 
vedtatt budsjettet. Budsjettet sier at vi 
skal ha inn 4 150 000 kr gjennom giver-
tjenesten i år.

Givertjenester er bibelsk. I Bibelen finner 
vi prinsippet om tienden. Tanken er at vi 
gir 10 % tilbake til Gud av det vi har fått 

forvalte her på jorden. Det er et godt ut-
gangspunkt for vår totale givertjeneste, 
samtidig som det er en forutsetning hvis 
Guds menighet og dens oppdrag skal lyk-
kes, lokalt og internasjonalt. Tanken om ti-
ende trenger tid for å modnes. Gi deg selv 
tid, men lag en plan for hvordan du skal 
komme videre.
Givertjeneste - mer enn penger! Mange av 
dere investerer tid og krefter i menighet 
og i tjeneste for andre mennesker. Ikke alt 
kan måles i kroner og øre. Det avgjørende 
er at våre handlinger og prioriteringer viser 
hva troen på Gud betyr i hverdagen. Dette 
er skrevet som en TAKK og som en UT-
FORDRING til oss alle! 
Om du har Vennesla frikirke som din me-
nighet, og ikke er fast giver, ber vi deg 
tenke over om det er tid for deg å inngå 
en giveravtale, og være med å bære den 
økonomiske forpliktelsen vi har.
Selv om vi her har skrevet om økonomi, vil 
vi gjerne poengtere at vi er takknemlige for 
alle som bidrar, ikke bare økonomisk, men 
med sin tid i det frivillige arbeidet vårt!

Vil du opprette avtalegiro? Kontakt kon-
toret, eller gå til Bidra på nettsiden vår,
venneslafrikirke.no

Økonomi



Endelig kan vi invitere til Alpha-kurs igjen!  
Etter år med pandemi og lite samlinger, er 
det veldig moro å kunne gå ut med en in-
vitasjon til et nytt Alpha-kurs i menigheten 
vår.

Kurset starter opp i kjent stil med Alp-
ha-fest i slutten av september, med mid-
dag og minikonsert med Thomas Fagervik 
og Andre’ Aamås.  Deretter går det slag 
i slag fram til begynnelsen av desember, 
med undervisning, gruppesamtaler og 
kveldsmat.  Kurset  blir på torsdager, med 
unntak av høstferien, og i tillegg har vi en 
helg i kirka, med intensive samlinger på 
lørdagen, og egen Alpha-gudstjeneste 
søndag formiddag.

Undervisningen blir ved Arvid Hunemo, 
John Terje Ruenes og Kristin Lie

Alpha er en glimrende anledning til å få 
et innblikk i hva kristen tro er, og hvor-
dan denne kan gi gode svar på de mange 

spørsmål vi står overfor 
i livene våre.  

Undervisningen og 
samtalene i grupper 
åpner opp for undring, 
refleksjon og kritiske 
spørsmål.  Her presen-
teres ingen fasitsvar, 
men en hjelp til å nær-
me seg det kristne livs-
synet på en god og ny 
måte.  Sentrale emner 
er:  Hvem er Jesus, hva 

vil det si å tro, hvordan leder Gud i dag, 
hva betyr kirka i dag, hvordan kan vi lese 
Bibelen og hvordan skal den forstås mm
Alpha er også sosialt samvær, og gode 
fellesskap.  Sentralt i starten av hver sam-
ling står kveldsmaten, med den gode 
samtalen rundt bordene.
Vi vil ønske alle varmt velkommen til årets 
kurs.  Her er plass for folk i alle aldre og 
med ulike bakgrunn.  De av dere som er 
vant til å gå i en menighet oppfordres til å 
invitere med naboer og venner, og er du 
mer ukjent med en kristen forsamling, så 
ta imot utfordringen.  Du vil bli godt mot-
tatt, møte mange trivelige mennesker og 
oppleve mye spennende.

Kurset vil bli annonsert med mer praktisk 
info etter hvert, men du kan allerede nå 
melde deg på, eller søke informasjon ved 
å ta kontakt med:
Lyder Vatne 906 22 220
Sten Lunden 474 63 404
Wenche Lunden 951 53 948 
Liv Karin Ruenes 976 75 333

Nytt Alpha-kurs 
til høsten



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 
(i permisjon)
Ingar L. Alheim, vaktmester
tlf 901 93 323
Patryscja Jocz, renholder
tlf 405 81 460

ELDSTERÅD
Rolf Bjarne Eriksen  (leder)
tlf 911 61 563
Harald Lunden (nestformann)
Tor Michal Kinn (pastor/daglig leder)
Geir Ove Bakken (pastor)
Kristin R Lie
Kjetil Løyning

DIAKONRÅDETS MEDLEMMER
Leder: John Terje Ruenes
Elin Førde
Bjørn Linjord
Torstein Jortveit
Yngvar Udø
Alfred Voreland

Kontaktpersoner ansvarsområder:
Bygg: Bjørn Lindjord, tlf. 909 33 750
Økonomi: Torstein Jortveit, tlf. 913 
10 787 torsteinjortveit@gmail.com
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 Menighetsnytt 
har du fått høre om Awana søn-
dagsskole, om Alphakurset vi skal 
ha i høst og at vi trenger at alle som 
går i menigheten er med å bidra til 
fellesskapet.

Har du lyst å ha en tjeneste, ta kon-
takt med staben. 

Du er også utfordret til å inngå en 
fast giveravtale, for å være med å 
bære menighetens økonomiske 
forpliktelser. Gå til venneslafrikirke.
no og velg Bidra i menyen. Ønsker 
du å øke allerede eksisterende gi-
verbeløp, eller ønsker hjelp med å 
opprette en avtale, ta kontakt med 
en av oss i staben.

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


