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JAVEL GODTFOLK!
Våren er en deilig årstid. Liene reiser seg
i lysegrønt, hengebjørgene danser i
vinden, og løvetannen lyser opp plenen.
Hagemøblene hentes frem fra mørke
kjellere for å slikke sol de neste månedene.
Foran mange ligger uker med slit:
skraping og maling av hus, bygging av
garasjer, anlegging av hage, luking av

åker og blomsterbed – lista er lang. I alt
dette strevet er det lov å ta en pause og
slappe av. Ta fri en ettermiddag, fyll opp
kaffekanna og be med noen gode venner.
Sitt ned med koppen i handa, og nyt
øyeblikket.

i hagen, sette deg ned alene i ro og mak,
og lese dette bladet. Det er akkurat så
mye lesestoff at du rekker å drikke noen
kopper med kaffe og spise en melkerull.
Og kanskje – vil det du leser gi spire til
en ny vår.

Du kan også ta med deg kaffekoppen ut

Ha en god vår!
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KAN VI LÆRE NOE VIKTIG
AV HARRY POTTER?
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LEDER
Ting endres.
Samfunnet forandres
Politikken skifter
Været er ustadig.

Gjennom historien om den foreldreløse
trollmannsgutten Harry Potter har J.K. Rowling kastet
sin fortellermagi over en hel verden. Leserne elsker
den og flere kristne anmeldere trekker den frem som
eksemplarisk når det gjelder å formidle åndelige
sannheter, karakterstyrke og etikk gjennom
skyggebilder av større sannheter. Andre (kristne)
kritiserer forfatteren for å inspirere barn til okkultisme
og trolldomskunst, og har faktisk arrangert bokbål.

Landet vårt vasser i penger vi ikke
kan bruke.
Lederne mottar fallskjerm.
De ansatte mottar oppsigelsen.
Dette er vår verden.
Vi fores med det i hver nyhetssending.
Men livet er mer!

TEKST: TOR MICHAL KINN

Harry Potter møter vi først like før hans
elleveårsdag. Han bor hos sin tante og
onkel, herr og fru Dumling, i den tro at
foreldrene døde i en bilulykke. Harry må
bo i kottet under trappen og gjemmes
bort når familien har besøk. Harry er
nemlig av trollmannsslekt, og magi er et
ikke-tema hos familien Dumling. Alt som
minner dem på at verden inneholder mer
enn det man kan sanse, gjemmer de bort
med løgn og svik, og nekter å ta inn over
seg. J.K. Rowling kaller slike mennesker
”gumper”. På sin ellevte bursdag mottar
Harry et brev fra Galtvort skole for hekseri
og trolldom. Dette fører ham inn i en
virkelighet han ikke ante fantes, selv om
det er der han hører hjemme.
Skyggebildet burde være enkelt å ta. Noen
nekter å se at verden er mer enn materielle
ting, trygghet har man først når alt snakk
om åndelige (magiske) sannheter er borte.
Alt som antyder at det er mer mellom
himmel og jord tier de ihjel, bagatelliserer
eller bortforklarer med utvannede
argumenter. Gumper!

Renta går ned.
Arbeidsledigheten går opp.

På Galtvort får Harry vite sannheten om
foreldrenes død. De døde ikke i en
bilulykke, men ble drept av trollmannen
Voldemort, som har valgt det Onde og
lever i Mørket. Men noe skjedde som
ingen helt kan forklare. Da Voldemort
skulle drepe Harry - som da var baby stilte Harrys mor seg mellom ham og
Voldemort. Hun ble drept, men da
Voldemort kastet sin onde magi over
Harry, slo denne tilbake mot trollmannen.
Harry var beskyttet av en sterkere magi,
den som skapes når noen gir sitt liv for
deg.
Man må være tilnærmet blind for å ikke
se skyggebildet her. Jesus døde for oss
så vi skulle leve.
Merk deg at historien om Harry Potter
ikke er skrevet for å forkynne evangeliet.
Likevel, eller nettopp derfor, er det
fantastisk å se hvor mange av Guds
fingeravtrykk vi finner i bøkene.
Gled deg derfor over historien om Harry
Potter, i det du ser skyggebilder av en
større sannhet.

Håp
Tillit
Trygghet
Varme
Tro
Omsorg
Grunnfjell
Himmel
Vi vil fortelle de gode nyhetene.

Tor Michal
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NOEN SÅR OG ANDRE HØSTER
TEKST: TOR MICHAL KINN

En dag fikk jeg en epost fra en tidligere kollega.
Denne mannen hadde jeg snakket med om
min tro, ikke så mye direkte
evangelieutlegging, men han visste utmerket
hvor jeg stod. Jeg hadde kjøpt en kristen bok
til ham jeg likte godt selv, og jeg ba for ham
innimellom. Jeg hadde også en nød for min
kollega og venn, men jeg visste ikke hvordan
jeg skulle gripe ting ann videre, ettersom vi
ikke så hverandre så ofte lenger.
Derfor kom det som lyn fra klar himmel: ”Jeg
er blitt en kristen!” skrev han i eposten. Og

jeg som ikke engang var der da det skjedde!
Noen dager senere leste jeg følgende avsnitt
fra evangeliet etter Johannes:
”Den som høster, får sin lønn og samler inn
grøde for det evige liv, slik at den som sår og
den som høster, kan glede seg sammen. Her
er det et sant ord at én sår, og en annen høster.
Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke
har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere
har gått inn i deres arbeid." Joh 4, 36 – 38
Dette hadde jeg nettopp erfart, ved at jeg
hadde vært med å så, mens noen helt andre

førte min venn til frelse! Vi er redskaper for
en større plan. Vi behøver ikke være motløse
fordi vi ikke rekker over alt. Vårherre har flere
tråder å trekke i enn vi aner.
Bibelen forteller at Guds Ord ikke vender
tomt tilbake, men utfører sin gjerning. Det du
sår i et menneske, kan noen andre etterhvert
høste. Derfor, du som sår: Fortsett med det,
og gled deg sammen med dem som høster.
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ELDSTE,
MEN UNG TIL SINNS

”Det er ikke formen som teller”, sier Håkon. Fra kjelleren massakrerer et metalband sønnens
høyttalere. Håkon lytter ikke til den slags musikk. Men han lar sønnen spille.
TEKST: TOR MICHAL KINN FOTO: TOR MICHAL KINN

Et smil med røde krøller åpner ytterdøra.
”Kom inn, kom inn! Du drikker vel kaffe?”
Hos Håkon kjenner man seg velkommen.
Kaffen akkompagneres av et imponerende
utvalg småkaker. ”Jeg tror nok Frikirka er
ganske så traust,” begynner han. Håkon
Laland (48) er fra Ganddal i Rogaland, og
er vokst opp i Misjonssambandets rekker.
”Men, jeg syns menigheten vår er blitt flink
til å gi de unge rom til å utfolde seg. De
har helt andre uttrykksformer enn dem
som ble brukt for få år siden. Dans og
drama ble tidligere ansett som syndige
aktiviteter, og nå benyttes de i
menighetsarbeidet.” Han sier at de unge
gjennom musikk, dans og drama bidrar til
å berike opplevelsen av å gå til kirke. Han
syns menighetens eldre er flinke å rose de
unge.
Fra Ganddal til eldsterådet i Vennesla
Hvordan kan det ha seg at en tidligere
misjonssambandsmann fra Ganddal havnet
som eldsterådsformann i Vennesla
Frikirke?
”Det begynte med at jeg traff hun som
skulle bli kona mi, Bente Voreland, på en
leir i Åseral. Vi holdt kontakten, og da vi

giftet oss flyttet vi hit. Jeg ble med i
søndagskolearbeidet i ’79, og holdt på i
15 år, og var vaktmester i kirka i tre år. Jeg
ble spurt om å bli eldste 40 år gammel.”
Motforestillinger mot eldstetjenesten
Men han hadde sine tvil. ”Min største
motforestillingen var tjenestens dårlige
omtale. Den var...fargerik. Dessuten kan
styreformen virke litt udemokratisk. Det
er bare menn som kan velges inn, og det
er eldsterådet selv som velger
eldstebrødre.” Han takket likevel ja til
tjenesten, en tjeneste som har gitt ham
mye velsignelse, men som også har lagt
beslag på hans tid, tanker og krefter. ”Jeg
sier at om du blir utfordret til å bli eldste,
skal du tenke deg godt om, for kona di og
barna dine blir også en del av det. Du må
ha støtte i familien, for det er et krevende
arbeid.” Etter seks år som eldste, ble han
formann i rådet.
”Det er mange ’retninger’ i kirkesamfunnet
vårt. Jeg syns alle retninger har positive
elementer. Vi må bare ikke få slagside. For
å kunne leve i fred med hverandre, både
som mennesker og som menigheter, må

man la noen prinsipper fare. Det har
dessverre mange vansker med – det er
vondt både for dem selv og dem det går
ut over.” Han klør seg i skjegget. Han jobber
med formuleringen, det er mange tær han
ikke ønsker å tråkke på. ”Man tror gjerne
så sterkt på egne prinsipper at de forveksles
med Guds vilje. Da EU-kampen raste som
verst, mottok jeg to brosjyrer, en for og
en mot EU-medlemskap. Begge hevdet å
kjenne Guds vilje om medlemskap. Dette
er heldigvis blitt bedre,” sier han. ”Det er
i menigheten som i politikken og partiene.
Man må se rundt seg hva som skjer. Vær
tolerante, bær hverandre frem istedenfor
å finne ting som skiller!”
Hvilke drømmer bor i Håkon?
”At flere må ta ansvar. Det er behov for
folk med alle evner til mindre og større
oppgaver. Jeg skulle ønske det var flere
som kunne bruke sin dyrebare tid i
menighetsarbeidet.
Dessuten drømmer jeg om å ta
campingbilen til Frankrikes vestkyst,
Provence, Portugal, Spania, Italia…”

Lag din egen
PLAYDO!!!

FYLL VÅRE HJERTER MED
1

Kryssord

2

3
4
5

6
9
10
11

Send svaret til:
Jorunn Sagen Olsen
Montjønnveien 7
4700 VENNESLA

7

8

5 dl mel
1 dl salt
1 ss sitronsy
5 dl kokende re
1,5 ss olje vann
1 flaske kond
itorfarge
Bland alt det
over vannet, tørre, hell
konditorfarg tilsett olje og
Nå kan du la e.
ge gøyale
figurer!

VANNRETT:
1 Hvem skapte verden (1.Mos.)
3 Jesus gjorde mange.... (Mat. 14, 13-36)
4 To like
5 Ikke tap
6 Hvor mange tusen ble mettet (Mat. 14,5)
9 Mor til Jesus
10 Jesus kom for å ...... verden
11 Inne i dyna
LODDRETT:
2 Ikke over
7 Artikkel
8 Ikke dame

Bibelvers:
En skal lyde Gud mer enn mennesker.
(Apgj. 5,29)
Bønn:
Led meg på din vei i dag, Jesus. Amen.

Intervju med Mathias Hagen, 6 år
Hvis Mathias ikke er ute og leker, er han
kanskje inne og leker med Harry Potterborgen sin, eller ser på Kaptein Sabeltann
DVD-en sin.
Hva er favorittsangen din?
”Ketchupsangen!”
Favoritt bibelhistorie da?
”Æ vett ikkje å ’an hette, men ’an handle
om ein sønn som er forsvonne.”

Hva er det gøyeste du vet?
Nyttårsaften og alle rakettane.
Favorittrett da?
Bede mæ ost, ketchup og krydder.
Lurer på om han hører på ketchup-sangen
mens han spiser?
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EN EKTE
GLADGUTT
Roald Amundsen så døden
i øynene i nesten 20 år.
Likevel bobler han av glede
og humør.

TEKST: ODD INGE ULEBERG FOTO: MARIANNE ERIKSEN

Ikke av den utenpåklistrede typen. Nei, vi
snakker den typen glede som smitter over
på andre, den som er så ekte at den bare
kan komme innenfra.
Vi treffer ham hjemme i Erkleivveien.
Bilselgeren som har arbeidet 33 år hos
Gumpen, har det godt og varmt i stua,
selv om gradestokken kryper nedover mot
20 utenfor. Det er egentlig sjelden man
treffer ham her. Enkemannen er stadig på
farten, ute blant både kristne og ikke-

kristne venner, ute med både unge og
eldre bekjente.
I Frikirken har han vært i lovsangsteamet
i mange år. Før det ledet han
ungdomskoret i over 11 år. Han er nok
den sprekeste 57-åringen i hele
menigheten. Da tenker vi ikke på den
fysiske tilstanden, den er ikke mer enn
den må være, røykingen gjør jo sitt. Vi
tenker på livsinnstillingen. Roald har et
uvanlig sprekt syn på det å leve.

Hvordan er det mulig å være så
glad og positiv når man har sett døden i
øynene, nesten sammenhengende i år
etter år? Hans kone Grete Lill var syk over
20 år før han mistet henne for to år siden.
Når man opplever mye tøft, lærer
man seg også å skille mellom det som er
viktig og det som ikke er viktig. Jeg tror
ikke jeg hadde kjent på så dyp og ekte
glede, hvis ikke jeg hadde opplevd det jeg
har, sier Roald, som nok synes en del
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mennesker i 2003 er vel overfladiske og
enkle.
Jeg er ikke spesielt opptatt av
siste tilbud på dagligvaren. Jeg er mer
opptatt av hvordan vi mennesker har det
med hverandre, og hvor lett vi har for å
sette hverandre i bås og fordømme
hverandre.
Gladsanger i
begravelsen
Roald er ikke typen som
teller feil hos
mennesker han treffer.
Han bryr seg ikke så mye
om hva folk gjør, han er
interessert i hvem de er.
Og han er opptatt av å
være ekte inni, mer enn
riktig utenpå.
Så opptatt av å være ærlig
og ekte at mange nok fikk
delvis bakoversveis da de
ankom Frikirken for å
følge hans kjære Grete
Lill til graven. Da folk kom
til begravelsen ble de
møtt av et sjeldent
lydnivå – ikke den
stillheten som vanligvis
bare forstyrres av enkle
kremt og host. Roald ville
spille gladsanger, helst
så høyt som mulig. Og
under hele begravelsen
ble det sunget lovsanger.
Du, jeg kunne
rett og slett ikke annet,
og i ettertid har jeg bare hørt positivt. Det
er viktig å gjøre det man vet er rett, ikke
bare det man tror folk vil like. Noen dager
før Grete Lill døde, satt jeg ved siden av
henne. Da sa hun til meg: Ser du alle
englene, ser du Jesus? Hun snakket om
et rosa lys, som ble sterkere og sterkere.
Det er sterkt å se et menneske gå i døden,
sikker på sin tro og sin Jesus. Hun visste
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at hun skulle møte ham og bli med til
himmelen. I dagene fram til hun døde,
formet begravelsen seg inne i meg. Jeg
ble sikker på at vi skulle glede oss. Sørge
og savne og ha det vondt, men også glede
oss over at hun gikk dit hun trodde hun
skulle. Døden kommer til alle. Den er ikke

slutten, den er overgangen til noe bedre
for alle som har møtt Jesus. Jeg er sikker
på å møte henne igjen, forteller Roald.
Bannet til Gud
Det var en lidelse mange ganger å være
mannen hennes. Så mye fortvilelse og så
mange bitre tanker. I mange år greide ikke
Roald å tro. Han var bitter på Gud som

ikke helbredet henne.
Jeg bannet til Gud av og til,
faktisk. Sa de styggeste ting i ren
fortvilelse. Det fortalte jeg en gang til
pastor Jon Løvdal. Han svarte: Det gjør
ingenting. Bare si det du. Jesus vet hva
du tenker, likevel, og han har tatt alt
sammen opp på
korset. Det synes jeg
var fint sagt av en
pastor.
Under et av konas
sykehusopphold i
Oslo, traff Roald en
nygift gutt, hvis kone
lå for døden. Han
hadde Bibelen med
seg. Den så gutten,
som ville ha Roald
til å fortelle om tro.
_ Jeg måtte fortelle,
selv om jeg selv
hadde bestemt meg
for ikke å tro. Det ble
et vendepunkt i livet
mitt. Jeg kunne ikke
si nei til gutten, og
etter hvert som jeg
snakket, var det
akkurat som Gud
kom meg i møte.
Jeg kjente bare at
jeg ble fylt av glede.
Siden har troen min
vært klippefast.
- Og siden har du
stort sett vært glad?
Nei, men jeg
har vært trygg, og visst at jeg har lagt livet
i de rette hender. Fordi jeg er satt fri av
Jesus, har jeg ikke grunn til noe annet enn
glede. Han har tatt alle mine feiltrinn. Jeg
kan gå rundt og glede meg og leve. Når
man har en åpen himmel over seg, kan
man slappe av og glede seg, vet du.
Roald skulle ønske flere opplevde det
samme, og han skulle ønske at
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takknemligheten og jubelen sto i taket i
Frikirken noe oftere:
Hvis Vindbjart hadde slått
Rosenborg, så hadde vi hørt jubelen fra
Moseidmoen over hele bygda. Jeg har
møtt en Gud som elsker meg, som har
tilgitt mine feil og som har gitt meg et helt
og ekte liv i ham. Da må jeg juble. Vi skulle
glede oss mye mer, vi må ikke bare
fokusere på alt som er galt, sier han.
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som inni, tror jeg. Vi er tross alt bare
mennesker, alle sammen. Det er Jesus
som er forskjellen.
Roald synes det er trist at vi mennesker
så lett setter hverandre i bås. Mange
kristne ser på folk utenfor kirken som
syndere. Mange utenfor kirken ser på de
innenfor som noen som tror de er bedre
og flottere enn andre mennesker.
Jeg har kommet til at ekthet og
ærlighet er det alt handler om i hverdagen.

spørsmål. Men jeg ønsker ikke å prakke
på folk noe de selv ikke ønsker. Jeg er
glad i mennesker, og liker å være sammen
med folk, som er seg selv. Om de er kristne
eller ikke, spiller ikke noen rolle, bare vi
har det ekte sammen. Det er utrolig å
oppdage hvor mange flotte mennesker
det er rundt forbi, og hvor mye mer som
bor i folk enn man ofte skulle tro.
Roald er en mann som liker å sitte på
tomannshånd og snakke. Mange i
Vennesla har
opplevd hvor
god han er å
vende seg til når
livet kanskje
butter litt.
Fordømmelse
har det vært nok
av. Jesus elsker
oss sånn som vi
er. Vi kristne må
passe oss, så
ikke vi krever
mer av folk enn
det Jesus selv
gjør, sier Roald
med alvor, og
mener nok at
mange kirker og
bedehus har
FRIKIRKENS GLADGUTT: Roald Amundsen begynner å komme opp i årene, likevel er han en av Frikirkens
aller friskeste og muntreste. For han har opplevd så mye tøft, at han vet hva ekte glede er.
vært vel ekskluderende opp i
gjennom.
Mye tro utenfor kirken
Jesus har tilgitt alle synder, da må ikke vi
Heldigvis er mye forandret de siste ti årene,
Roald vil ikke snakke stygt om andre
mennesker telle dem. Det jeg kan gjøre er
mener Roald.
kristne, men han føler nok at mange har
å være meg selv, slik han vil ha meg. Hvis
Jeg skulle ønske Frien for stor frykt for mennesker.
vi mennesker kunne møtes i ærlighet og
kirken utviklet seg til et så godt og ekte
Da jeg vokste opp var vi jo redde
ekthet, da tror jeg vi ville fått det mye
sted å være, at det gikk gjetord om den.
for de som ikke gikk i kirken. Vi måtte
bedre. Den dagen Jesus kommer igjen,
Bibelen sier at markene er hvite til høst,
ikke gå noen andre steder enn i kirken,
tror jeg mange kristne blir overrasket over
men at arbeiderne er så få. De siste årene
for vi måtte ikke gå i synd. Som om det
hvor mange av dem vi har avskrevet, Jesus
har jeg tenkt mye over dette. Jesus ber
som var innenfor kirken bare var bra, og
tar med seg. Vi dømmer med ytre øyne,
oss gå ut. Og ute blant folk er det så mye
det utenfor bare galt. Sånn er det jo ikke.
mens han ser til hjertet.
vi kan oppleve. Men vi ber dem heller
Jeg vet at min synd er sonet, og jeg må
komme til oss, de må liksom bli som oss.
si at jeg trives helt utmerket når jeg
Må ikke kreve mer enn Jesus
Vi må slutte å isolere oss, og komme oss
kommer meg ut og kommer i kontakt med
Er du ute blant folk fordi du vil
ut og oppleve livet, der menneskene er.
folk. Ekte mennesker, med levd liv, er
misjonere og gjøre dem kristne?
Da tror jeg Jesus blir glad over det vi gjør,
fantastiske å være sammen med. Og
Selvsagt vil jeg at alle skal oppleve
sier Roald Amundsen.
mange i Frikirken må nok innse at det kan
det frigjørende jeg har opplevd. Ja eller
være vel så mye ekte tro utenfor kirken
nei til Jesus er livets aller viktigste

VENNDØLEN ANNONSER
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Maxi Catering
Telefon 38 18 04 35
Telefon 38 15 58 70

ALT I TRELAST/BYGGEVARER
TELEFON: 381 59 444

Tjønnvoll Ind. område - 4700 VENNESLA

Tlf. karosseriavd.: 38 15 59 04 Tlf. mekansik avd.: 38 15 66 62

GROVANE

Telefon 38 15 08 00

Telefon 38 15 00 10

Vennesla og omegns
oljesenter
PARAFIN OG FYRINGSOLJE

www.eplehagen.no

Butikkhuset - Vennesla, tlf.: 38 15 54 76
www.merkantil-service.no

Telefon 38 15 57 28

Telefon 38 15 53 62
Mobil 99 63 68 12

Vennesla Sentrum

Telefon 38 15 51 27

Telefon 38 15 69 40

Telefon 38 13 70 00

Vennesla Glasservice
Telefon 38 13 71 00

Telefon 38 15 82 22

Støtt opp om
våre annonsører!
Vil du endre annonsen din?
Mail original til: hagen@eplehagen.no
NB! Høyoppløselig, og helst EPS eller Illustrator-format

Bruvegen
Telefon 38 15 52 37

GROVANE

Telefon 38 14 38 00

Ønsker du annonse?
Kontakt Elin Førde
Telefon: 38 15 45 50

VENNDØLEN
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MENIGHETSNYTT
I VENNESLA FRIKIRKE
MØTEPROGRAM
TORSDAGSMØTER

29.mai
Kristi Himmelfartsdag Petter Hulløen

1.juni
Menighetstur til Grovane kl 11.00

22.mai
"...skal derfra komme igjen for å dømme
levende og døde"
Petter Hulløen

8. juni
Gudstjeneste m/nattv. Jan Ivar Nilsen

28.mai
Mannsmøte

15.juni
Gudstjeneste

Jan Ivar Nilsen

26.juni -6. juli
Arbeidsuke på Dvergsnestangen

22.juni
Gudstjeneste

Petter Hulløen

Sommermøter sammen med bedehusene
på Vikeland og Vennesla
Onsdager fra 18.juni, kl 1930

Torsdagsmøter starter kl 19.30
Bønnemøte før møtet fra kl. 19.00
Gudstjenester starter kl 11.00

ØVRIGE ARRANGEMENTER
GUDSTJENESTER
25.mai
Gudstjeneste

Jan Ivar Nilsen

25.mai
Konsert kl. 21.00
pluss-minus 29
Solist: Kim William Isaksen
Fra repertoaret: ABBA, Michael Jackson,
Lava, Billy Joel m.m
Entré kr. 50,-

KONFIRMANTER 2003
Julie Berg
Janne Ellefsen
Hanne Håberg
Kristin Nilssen
Janne Steinsland
Hege Urdal

Jan Reidar Granås
Abraham Kidane
Tom Dario Løyning
Vegard Omdal
Runar Røinås
John Vidar Tveit

Fredrik Hulløen
Børge Litleskare
Steinar Bø Nilsen
Torbjørn Røinås
Andre Solberg
Daniel Aasen

DØPT TIL KRISTUS

Torbjørn Røinås
(Konfirmant)

VIELSE

Kathrine Johansen
FORELDRE:
Cheryl og Odd Steinar Johansen
Hanne Sløgedal
FORELDRE:
Elisabeth Ebeltoft Sløgedal og Jan Frode
Sløgedal
Markus Tharaldsen
FORELDRE:
Torunn Omdal Tharaldsen og Arne
Christian Tharaldsen

Selma Elise Olsen
FORELDRE:
Evy og Jon Erik Olsen

Jorunn Gunnufsen og Per Erik Gundersen
Viet 26.april 2003 i Vennesla Frikirke

DØDE
Nye medlemmer i fullt
medlemsskap

Olai Eikeland
f: 23.07.1915 d: 14.04.2003

Kjetil Eikeland

Ingeborg Sagedal
f: 19.01.1923 d:16.04.2003

Arne Christian Tharaldsen

Magna Johnsen
f:22.05.1909 d:23.04.2003

VENNDØLEN

S10

KVINNEFORENINGEN
TEKST: TOR MICHAL KINN

Det er tirsdag ettermiddag, og kvinnene
i Kvinneforeningen har samlet seg rundt
langbordet i kjelleren. Foran dem på bordet
ligger nista - noen kjeks med brunost eller
en bolle – og hver har med sin egen kopp.
Her skal ikke tiden kastes bort på oppvask.
Ukens gjestetaler blir plassert i høysetet
i enden av bordet, slik at alle kan se
ham/henne. På et rosemalt stettefat med
inskripsjonen ”Vennesla Frikirkes
Kvinneforening” ligger to wienerbrød –

de er til taleren.
Enhver taler med sosiale antenner er nødt
til å kjenne seg velkommen blant disse
kvinnene. Talerne velges ofte fra en annen
virkegren i menigheten, og oppfordres til
å fortelle om arbeidet, i tillegg til å holde
en andakt.
Underveis i samlingen sendes
kollektbøssa rundt. De innsamlede
midlene brukes blant annet til stipend for
dem av menighetens unge som ønsker å

gå på bibelskole. Deler av pengene går til
ulike prosjekter i menigheten, for
eksempel oppussing og innkjøp av
nødvendig utstyr.
Dere kvinner i Kvinneforeningen har et
engasjment det står respekt av. Takk skal
dere ha!

KLART FOR NYE ALPHA-KURS
TEKST: ODD I. R. ULEBERG

Mange av dem som ikke er så ofte i
kirken, har etter Alpha-kurset begynt i
andre sammenhenger i kirken.

17. september er det klart for ny runde
med Alpha-kurs. Meld deg på til Alphaleder og eldstebroder Kjell Lyder
Johansen.

Ett menneske ble frelst gjennom Alphakurset. Hva mer kan en ønske seg?
Alpha-kursene har vært verdt arbeidet,
for et menneske til tro er mer verdt enn
alt.

60 personer i alderen 18 til 83 og av alle
kjønn deltok på Alpha-kursene som ble
arrangert i Frikirken i vinter og vår.
– Vi hadde det kjempefint. Mange
deltakere var kjente fjes fra kirken, men
også en hel del kirkefremmede deltok,
og det gleder oss veldig, sier Lyder,
som har ansvaret for gjennomføringen.

Lyder sier at neste omgang med Alphakurs starter 17. september.
– En del av dem som deltok i vår vil
fortsette. Målet er at de alle sammen får
med seg en bekjent, helst en person som
ikke har tilknytning til kirken. Vi ønsker
å formidle det vi tror på, men bare det å
være sammen med nye mennesker er
veldig fruktbart, sier Lyder.

De tradisjonelle kveldsmøtene søndag
ble lagt ned for å få ressurser nok til å
satse på Alpha på onsdagskveldene. Et
strategisk valg Lyder er glad for i ettertid.
– Som kirke får vi prøvd ut nye måter
å være sammen på. Og folk som ikke
er så ofte i kirken får en mulighet til å
møte en kristen sammenheng på en
mye mer personlig måte enn nakke-tilnakke-fellesskapet som ofte er på de
tradisjonelle møtene, sier han.
I de seks Alpha-gruppene ble det ikke
mye nakke. Der satt mennesker og
spiste sammen ansikt til ansikt, mens
de gikk gjennom kursopplegget om hva

kristen tro handler om.
– Man kommer så nær hverandre, og
man kan snakke om alt. En personlig,
sosial, ekte og god måte å ha fellesskap
på, sier Lyder.

Man mister ikke troen, den opphører
ganske enkelt å forme ens liv.

Georges Bernanos
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PASTOR PETTER PÅ PLASS!
Fra 15.mai er pastor Petter Hulløen tilbake i
full jobb etter lengre tids sykemelding.
Over to år har ryggplager satt pastoren ut av
spill, men etter to operasjoner håper han (og
vi med ham), at han er tilbake for godt.

menighetens hverdag. Etter så lang tid på
sidelinjen, skal det bli godt å få være en aktiv
del av menigheten.
Vi ønsker ham velkommen tilbake!

- Jeg gleder meg til å bli en del av
menighetens liv igjen, og å kjenne pulsen i

VENNDØLEN HVEM/HVA/HVOR
LITT INFORMASJON OM BAKGRUNN FOR BLADET OG MEDARBEIDERE I DENNE UTGAVEN

Bakgrunn
Du holder nå i din hånd første nummer
av Venndølen, Vennesla Frikirkes nye
menighetsblad. Tidligere gav menighetene
Øvrebø, Hægeland og Vennesla Frikirke
ut et felles menighetsblad, hvor aller siste
nummer ble utgitt for rundt et halvt år
siden. Venndølen gis ut i nedre Vennesla,
og leveres til rundt 3.500 husstander.
Venndølen er tenkt utgitt seks ganger pr
år.
Redaksjonen
Redaksjonen består pr i dag av Jorunn S.
Olsen, Marianne Eriksen, Elin Førde, Odd
Inge Uleberg, Svein Kåre Hagen og Tor
Michal Kinn.
Jorunn
Jorunn arbeider som lærerassistent på
Vennesla ungdomsskole, hvor hun øser
sin omsorg over den oppvoksende slekt.
Jorunn er harlig glad i sjokolade, og lover
å ikke diskvalifisere noen konkurransedeltagere, selv ikke de (kanskje særlig
ikke de) som legger litt sjokolade som
vedlegg til besvarelsen. Jorunn er
ansvarlig for barnesiden.
Marianne
Marianne er utdannet sosionom og er
miljøarbeider ved Fjellveien
Omsorgssenter. Marianne er av det

kreative slaget – og bladets fotograf.
Elin
Elin er bioingeniør og arbeider ved VestAgder Sentralsykehus. Elin er strukturert
og ryddig og opererer som bladets
kasserer.
Odd Inge
Odd Inge er journalist i Fædrelandsvennen,
og vårt profesjonelle alibi. Han skulle være
godt kjent for de fleste i menigheten. Han
er fra tid til annen å høre fra talerstolen,
både i vår egen menighet og hos andre.
Han er selvsagt journalist for bladet.
Svein Kåre
Svein Kåre driver enmannsbedriften
"Eplehagen", som holder til i andre etasjen
på jernbanestasjonen. Foruten å være en
ivrig sofasliter, er han drivende dyktig i
faget sitt, noe dette bladet skulle bevitne.
Han står for bladets grafiske utforming.

Tor Michal
Tor Michal immigrerte fra vestlandet i ’97.
Har til daglig sitt virke ved Noroff Instituttet
som potet/allrounder. Fungerer som
redaktør, artikkelforfatter og potet, og er
ansvarlig for bladets nettside.
www.venndolen.no

Vi trenger flere medarbeidere!
Vi behøver flere innholdsmakere!
Intervjuer, artikler, spørrekonkurranser,
andakter, vitnesbyrd, tips, talereferater,
en liten tankevekker, arrangementsrapporter - alt hva et blad kan inneholde.
Ønsker du å levere innhold uten videre
forpliktelser, vær så god, ønsker du å delta
forpliktende i redaksjonen, velkommen.
Send din forespørsel eller bidrag til:
tmkinn@luja.no, eller pr post:
Tor Michal Kinn
Ringveien 4
4700 Vennesla
Du kan også ringe for nærmere
informasjon, 38 15 62 73.

Samarbeid staves med to bokstaver:
v-i.

G. M.Verity
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PROFETENS POSTKORT
TEKST: TOR MICHAL KINN

Bibelen inneholder fortellingen om hvordan
Gud griper inn i historien. Handlingene Gud
utfører er så viktige for Ham, at han faktisk
presenterer seg ved å henvise til tidligere
hendelser.
"Jeg er Herren, som førte deg ut fra Ur i
Kaldea for å gi deg dette landet til eie." 1 Mos
15, 7
Men Gud viser ikke bare til det han har gjort,
han forteller også hva han har tenkt å gjøre.
Amos 3,7 Han fortalte Abraham at hans
etterkommere skulle trelle for et annet folk i
400 år, før han skulle fri dem ut 1 Mos 15,
13-14. Rundt 600 år senere ledet Moses folket
ut av Egypt, der de hadde bodd siden
Abrahams barnebarn Jakob flyttet dit på grunn
av en hungersnød i hjemlandet 430 år tidligere
2 Mos 12, 40 - 41.
Kontrollert lekkasje
Gud har like siden Adam og Eva ble sendt ut
av Edens hage gitt små drypp av informasjon
om en person – et menneske – som skal befri
de undertrykte, gi fanger frihet, frigjøre dem
som er i lenker og gi dem som har en knust
ånd et nytt hjerte, en god samvittighet og et
evig liv.
Opp gjennom historien er det mange som har
påberopt seg å være denne personen –
Messias - som omtales i Bibelens profetier.
En profet er en som ser en bit av fremtiden,
en profeti er beskrivelsen av det han ser. (Se
1 Sam 9, 11).
Svært presise kriterier
Ved å sammenligne kriteriene Gud har gitt
gjennom profetiene, kan vi raskt ekskludere
mange kandidater. Forfatterne LaHaye/Jenkins

angir at det er 109 kriterier Messias må
oppfylle. Sannsynligheten for at ett enkelt
menneske oppfyller 20 av disse anslås til å
være en til en kvadrillion 150 millioner!
”Til tross for at det er milliarder av mennesker
i verden, kan du poste et kort med bare noen

profetiene om Messias. De eliminerer,
eliminerer og eliminerer til det bare er én
person igjen som kan oppfylle dem." Tim
LaHaye, Jerry B. Jenkins: Trengselsstyrken,
Rex, ISBN: 82-7388-649-2 side 294
Og Messias er...
De mest kjente kriteriene er dem som er mest
særegne, og som det krever tro for å godta.
Det er profetiene om at Messias må være født
av en jomfru og at han skal lide og dø, og
deretter stå opp igjen fra de døde. Sammen
med nøyaktige krav til slektskap, fødested og
tidspunkt er det kun en person i verden som
oppfyller alle kriteriene. Om man godtar Det
Nye Testamentets forfattere som historisk
troverdige, sitter man med løsningen på hvem
Messias er – Jesus, tømmermannen fra
Nasaret.

få opplysninger som forklarer hvor det skal,
og det kommer til rett person. Du eliminerer
en hel del ved å skrive Norge på kortet. Deretter
begrenser du det ytterligere når du skriver at
det skal til Vennesla. Du fjerner mange
potensielle mottagere ved å markere en
bestemt gate, et bestemt nummer på huset i
gaten og en bestemt leilighet. Når det så står
mitt fornavn og etternavn på kortet, kommer
det frem til meg. Det er på samme måten med

Hva så?
I følge denne løsningen lever Jesus Kristus
fremdeles, og tilbyr ethvert menneske som
ønsker det tilgivelse for alt som er gått galt.
Han ønsker at livet ditt skal fylles med alt som
er godt, og at du skal være et lys for dem som
er rundt deg. Han vil gi ditt liv enda større
innhold, og en plattform å stå på som tåler
alt.
Hva nå?
Hvis du ønsker å tro på Jesus, kan du be til
Gud og fortelle ham det. Hvis du har en kristen
venn, kan du snakke med denne, eller du kan
begynne å gå i en av bygdas menigheter, for
å lære mer om hva det vil si å følge Jesus.
Finn gjerne frem Bibelen din, eller kjøp deg
en, og begynn å lese om Jesus.

OVES KOKKELERINGER
TEKST: OVE AASEN - "kokken på Norge"

Det beste et menneske kan gjøre er å spise og
drikke og unne seg gode dager midt i alt sitt
strev. Men jeg fikk se at også dette kommer fra
Guds hånd. For hvem kan spise og være glad
uavhengig av ham?" (Forkynneren 2, 24-25)
Det beste et menneske kan gjøre... Ja, kanskje er
det sant. Vi kan bruke kjøkkenbordet mer. Vi kan
invitere noen og spise sammen.
Her skal du få en oppskrift som passer utmerket
for å glede noen.
Tapassuppe
Oppskrift til 10 porsjoner
1 stor rå kylling ca 1200 gram
Kokes med 3 liter vann tilsatt salt og hel pepper i
45 minutter.
La kyllingen kjølne i kraften.

Suppen
100 gram margarin
100 gram mel
1,5 dl tomatpuré
1/3 glass tacosaus (hot)
Kyllingkraften fra kokingen av kyllingen, 3 liter
3 blokker kylling- eller hønsekraft for ekstra kraftig
smak
Aromat eller MSG (smaksforsterker) for å smake
til suppen
Smelt smøret og tilsett mel, tomatpuré og tacosaus.
Tacosausen gjør suppen litt frekk.
Hell i kyllingkraften, 3 liter fra kokingen av kyllingen.
Det er lurt at den er varm når du tar den oppi.
Smak til suppen med krydderet.
Tilbehøret
Alt tilbehør settes i boller på bordet slik at alle kan
forsyne seg av det de selv ønsker. Tilbehøret skal
være kaldt og kan derfor gjøres i stand i god tid.

Rens kyllingkjøttet og kutt i biter 1x1 cm
5 skiver loff til brødkrutonger. Brødskivene kuttes
i terninger 1* 1 cm og stekes i klaret smør
300 gram kokte pastaskjell, tilsettes olje og frisk,
hakket basilikum
Paprika, 1/2 rød, 1/2 gul og 1/2 grønn kuttes i små
terninger
1 salatløk/rødløk kuttes i små terninger
100 gram purreløk kuttes i tynne skiver og kokes
i 1 minutt. Avkjøles i kaldt vann
200 gram revet norvegia ost
1 beger rømme (3 dl)
1 glass tacosaus (medium) settes på bordet
Brød eller kuvertbrød
20 skiver brød eller 20 kuvertbrød
Smør til å smøre med
250 gram Kvitseidsmør blandes med ca 50 gram
pesto

