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Mange tenker nå at sommeren er over.
For noe tull! Sommeren kan vare evig
hvs den bare får stor nok plass i hjertet
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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!

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.
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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.
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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.

TEKST: TOR MICHAL KINN
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I sommer leste jeg en gammel kristen
klassiker av en bok, ”Hva ville Jesus gjort”
av Charles M. Sheldon. Den amerikanske
presten skrev boka for over 100 år siden,
og den har solgt i millioner.
Sheldon var en sjelden prest. For å få
menigheten til å høre etter, talte han ikke
på vanlig måte. Nei, han skrev fortellinger
og romaner, som han så leste som
føljetong i menigheten. Det sies at kirken
var stappfull. Alle ville få med seg
fortsettelsen av forrige søndags preken.
”Hva ville Jesus gjort” handler om en
prest som gir menigheten sin litt av et
kall. Han inviterer frivillige til å bli med på
et unikt prosjekt. De må love ikke å gjøre
noe som helst i ett helt år, uten først å
spørre hva Jesus ville gjort. De som blir
med på prosjektet må love å følge det de
tror Jesus ville gjort, uten å tenke på
konsekvensene.
Presten i boka fikk kallet etter å ha blitt
overbevist om at han levde som en kristen
mer i navnet enn i praksis. Han ledet en
velstående menighet, og i årevis hadde
han sett ned på vanlige arbeidsfolk og
fattige i byen hvor han virket. Han levde
på solsiden, og kristendommen hans var
preget av sositetstankegangen som preget
overklassen i USA for 100 år siden. Det

var langt fra alle som ble sett på som
gode nok til å bli med i kirken.
Mange i menigheten blir med på prestens
radikale forslag. I boka følger vi særlig en
avisredaktør, en jernbanedirektør, en
sangerinne og en rik ungkarskvinne. Alle
begynner å følge Jesus radikalt, og fort
får det fatale konsekvenser. Avisredaktøren
må slutte med alkoholannonser og
sladderartikler. Bedriften hans holder på
å gå konkurs, abonnentene svikter.
Jernbanedirektøren kan ikke lenger se på
at jernbaneselskapet hans driver med
ulovligheter. Han må si fra, og får sparken.
Sangerinnen må si nei til en stor
operakarriere, fordi hun føler at Jesus vil
at hun skal bruke stemmen annerledes.
Og den rike kvinnen, hun må plutselig
begynne å bruke pengene sine på en helt
ny måte.
Etter å ha lest boka tenker jeg at det
kanskje ikke bare var for 100 år siden at
kristne var kristne mer i navnet enn i
praksis. Kanskje er vi preget av lunkenhet
i Vennesla i 2003 også?
Til alle som ønsker inspirasjon til å komme
videre som en handlende hverdagskristen,
er boka sterkt å anbefale.
Mens jeg lester ”Hva ville Jesus gjort”
gikk tankene til en annen klassiker i

kristenlitteraturen, ”En pilegrims
vandring”. I den står det et sted om den
smale vei. Den er ikke enkel, ikke snirklete,
ikke behagelig. Nei, den går rett fram!
Ikke rundt åsrygger og bratte fjell, ikke
rundt fosser og stryk. Rett fram, mot
målet.
Som kristne er det lett å bli preget av
taktikk mer enn lydighet. Vi ønsker jo alle
å bli ansett av omgivelsene, og ofte
kommer det i bakgrunnen av vi først og
fremst er kalt til lydighet. Det ligger ferdige
gjerninger for oss hvis vi våger å følge
ham, rett fram, uten på se på
konsekvensene.
For meg er dette blitt alvorlig. Våger vi å
følge Jesus, som vi vet er Sannheten?
Eller går vi omveier, slik at vi kan oppleve
det beste både av himmelsk velsignelse
og av verdslig anseelse?
Kanskje vi alle skulle våge å bli mye mer
radikale etterfølgere?
Da ville vekkelsen helt sikkert komme.
Vennesla ville skaket i sine
sammenføyninger.
Tør vi være så redelige og ekte at vi følger
Jesus – på alvor?
Vi vil få velsignelse, men våger vi å droppe
anseelsen?
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Hva ville Jesus gjort? Våger du å
finne ut av det, og så velge de

samme løsningene som han i ett og
alt. Pass på – det kan være farlig.

TØR DU Å FØLGE JESUS?

TEKST: ODD I.R. ULEBERG
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Begge har vært kristne
bestandig. Nå skal de få
flere ungdommer i
Vennesla til å bli kristne.

KLARE TIL
INNSATS FOR
DE UNGE

Aldri før har Vennesla Frikirke satset så
mye på barn og ungdom som i år, og i
sommer ble Olga Merethe Granås (21)
og Arne Christian Tharaldsen ansatt av
eldsterådet som menighetens aller første
barne- og ungdomsarbeidere.
- Vi gleder oss veldig. Vi begynner i slutten
av august og skal arbeide 10 timer i uka
hver fram til juni neste år, sier de to.

Hun kjent og erfaren, han ny og frisk
Olga Merethe har vokst opp i Vennesla

Frikirke og kjenner menigheten ut og inn.
Helt siden barneårene har hun vært aktiv
i menighetens mange ulike tilbud, og
halve slekta, minst, er medlemmer. De
siste årene har hun ledet dansegruppa
og vært aktiv i Frikveld på lørdagene som
underholdningssjef.
Ivar Christian er helt ny. Han ble medlem
i menigheten i mars da hans første sønn
Markus (nå seks måneder) ble døpt. Ivar
Christian har vokst opp på Mosby
bedehus, og kom inn i Frikirken via kona

Torunn Omdal.
 - Er ikke Mosby bedehus et veldig
konservativt sted?
- Du kan si at vi nok har utfordret de eldre
opp i gjennom. Jeg er jo glad i musikk,
rock. Så alt jeg har gjort på Mosby har
ikke blitt tatt like vel opp. Men det er et
flott sted. Nå gleder jeg meg til å ta fatt
i Vennesla Frikirke. Tror det kan være en
 fordel å komme utenfra når man skal
arbeide med barn og ungdom. Jeg tror
Olga Merethe og jeg kan utfylle hverandre

TEKST OG FOTO: ODD INGE ULEBERG
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fint, siden hun er godt kjent og jeg er mer
”fersk”.

Klare mål
De to har klare mål for året som barne-

og ungdomsarbeidere. De ønsker å skape
et sosialt, inkluderende miljø, slik at all
type ungdom kan føle seg hjemme.
Drømmen er at noen vil bli frelst i løpet
av kommende år.
- Vi må skape gøye tilbud for barn og
unge. Har man det gøy og sosialt, trives
man. Og da forblir man i menigheten,
mener Olga Merethe, og legger til:
- Jeg håper også at vi kan gi barn og unge
utvikling. Sånn at de selv kan bli ledere i

menigheten og ta ansvar for noe at det vi
driver på med.
Arne Christian ønsker å være en barne-
og ungdomsarbeider som alle kan gå til.
-  Et mål for meg er å være til stede og

gjøre meg kjent med flest mulig. Jeg håper
jeg kan være en barne- og ungdomsleder
som de unge kan ha tillit til, sier han.

Ønsker åpne dører
- Det er dessuten veldig viktig å bygge
åpne nettverk, skape trygge miljøer for
de unge. Jeg husker vi drev teltmøter på
Mosby. Mange ble frelst og møtte Jesus,
men etterpå falt mange fra, fordi vi ikke
tenkte på hvordan vi skulle ta vare på folk.

Der har mange menigheter en stor
utfordring, sier Arne Christian. Han tenker
på at mange kristne forsamlinger ikke
akkurat er kjent for åpne dører. Ofte er
kristne miljøer klikkete og vonde og

komme inn i.
- Der har vi som barne- og
ungdomsarbeidere en oppgave. Vi må
skape holdninger hos de unge, slik at
de selv ser hva som er bra oppførsel.
Kristne miljøer bør jo være mer åpne
og mer inkluderende enn andre, sier
Arne Christian.
Mosby-gutten skal arbeide i Frikirken
ved siden av studier ved HiA. Han har
allerede tatt flere fag, og planen er å
bli lærer.
Også Olga Merethe vil bli det. Hun går
på lærerskolen ved siden av den nye
jobben.

Ønsker forbønn
De to har ett ønske når det gjelder
støtte og oppbacking fra menigheten:

- Be for oss og be for ungdommen. Det
nytter ikke med underholdning og sosialt
samvær, hvis ikke Guds ånd er tilstede
og arbeider. Det finnes nesten ikke
viktigere oppgave for voksne og eldre
kristne, enn å be for de unge, avslutter
Olga Merethe og Arne Christian.

TIL TJENESTE: Olga Merethe Granås og Arne Christian Tharaldsen gleder
seg til å tjene Gud og Vennesla Frikirke som barne- og ungdomsarbeidere
ett år framover.

OLGA MERETHE GRANÅS
Alder: 21
Sivil status: Single
Hobbyer: Trening, ut med venner, aktiviteter
i Frikirken.
Yrke: Student og barne- og
ungdomsarbeider
Bor: Vennesla.

VENNDØLENFAKTA

ARNE CHRISTIAN THARALDSEN
Alder: 23
Sivil status: Gift med Torunn Omdal,
har en sønn Markus (seks mnd)
Hobbyer: Musikk og fiske
Yrke: Student og barne- og
ungdomsarbeider
Bor: Mosby



Bibelvers:
For jeg skammer meg ikke over evangliet.
Romerne 1,16

Nattabønn
Nu lukker seg mitt øye,
O Fader i det høye,
i varetekt meg tar.
Fra synd, fra sorg og fare,
din engel meg bevare,
som leder har min fot i dag.
Amen.

Har du en fin bønn?
Kan ikke du sende den
til meg?   Hilsen Jorunn

Intervju med Adina
Adine liker å være med i bowling, og er glad
i å se Kaptein Sabeltann og leke med
prinsesselego.

Hva gjør deg mest glad?
Når vi får besøk.

Hva gleder du deg mest til på
søndagsskolen?
Å synge.

Hvilken sang er du mest glad i?
”Gutter og jenter”

Det kjedeligste du vet?
Å vente på mamma når hun snakker med
pappa.

Favorittmat?
Grandiosa

Adina vil hilse til June og Lisa.

Hvis du skal sende noe til meg er
adressen min: Jorunn S Olsen,
Montjønnvn. 7, 4700 Vennesla

Intervju med Adina L Haugen

Konkurranse

Hei på deg!
Så fint at du leser barnesid eller kanskje det er noen voksne som
leser for deg? Håper du har hatt en fin sommer, spist mye is og
kosa deg. Hilsen Jorunn

Konkurranse
1.Hvor står navnet ditt skrevet?
Jesus sier noe om dette
i Lukas 10, 20.
2.Vi har fire evangelier
som forteller om Jesu liv
på jorden.
Finn navnet på de fire
evangelistene blant
bokstavene.
Svarene kan finnes både vannrett og loddrett.

Bananmilkshake – NAMMI!
1 banan
3 dl melk
2 ss iskrem

Mos bananen og tilsett melken.
Pisk til det skummer.
Hell blandingen opp i to glass og
legg 1 ss iskrem i hvert.
Drikkes med sugerør.

Barnas beste om Jesus og Gud og dei
En historie om Emma Ekeberg, 4 år
Emma: Pappa, er Norge det rikeste landet i
verden?
Pappa: Ja, det er nok det.
Emma: Det ekke rart Jesus er så glad i oss.

Heldigvis betyr det ingenting for Jesus hvor
mye eller lite penger vi har. Han er glad i alle!
Send inn din historie og få tilsendt en liten
hilsen fra meg.

Lag din egen

Milkshake!
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I år var det igjen tid for Vennesla Frikirkes
arbeidsuke på Dvergsnestangen. Været viste
seg ikke fra sin beste side, men det så ikke ut
til å legge noen demper på humøret. Ungene
stortrivdes under barneaktivitetene som bl.a.
var: krabbekonkurranse, dans og sporlek. Så
fort solen glimtet til stod barna i kø for å renne
i vannsklien. De voksne var heller ikke trege
da skyene måtte vike for solen, stolene kom
ut og  kaffikoppen kunne nytes i julisolen.
Uansett vær var det alltid mat å få i hagekroa.
Mot slutten av uken myldret det av sangglade
ungdommer, da kom nemlig ”Confessing”.
Alt i alt var det ei uke som var rik på
opplevelser, både sosialt og åndelig. Om to
år gjentar vi suksessen og overbeviser ikke
bildene deg til å bli med - så prat med noen
som var med.

Tog i sklia. Først Jeanett
Eikeland, Ida Uleberg, Maria

Voreland, Lene Voreland, Maren
Drivenes Larsen og bakerst i

"toget: Kristin Ammundsen

FORELØPIG TØRRE: Guttane venter på at vannet skal
komme. Øverst Henrik Granås, Mats Wennerberg, Jonas
Jaatun og Christoffer Eikeland.

VÅTT MEN GØY: Deltakerne på krabbekonkurransen

”Confessing” i ledelse av Karen Gunnhilde Harket

HAGEKRO-DAMER: Fra v: Trine Lunden, Janne Ellefsen,
Elin Gundersen og Gunnhild Granås

GLADE DANSERE: Her fremføres "Tøff nok"

TEKST OG FOTO: OLGA MERETHE GRANÅS
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Telefon 38 15 51 27

Telefon 38 15 57 28

Vennesla og omegns
oljesenter

PARAFIN OG FYRINGSOLJE

Telefon 38 15 53 62
Mobil 99 63 68 12

Støtt opp om
 våre annonsører!

Telefon 38 13 70 00

Telefon 38 15 00 10

Bruvegen
Telefon 38 15 52 37

GROVANE
Telefon 38 15 08 00

Telefon 38 13 71 00

Telefon 38 15 58 70

Vennesla Glasservice
Telefon 38 15 82 22

Maxi Catering
Telefon 38 18 04 35

Telefon 38 15 69 40

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

Tjønnvoll Ind. område - 4700 VENNESLA

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

Vennesla Sentrum

Ønsker du annonse?
Kontakt Elin Førde

Telefon: 38 15 45 50Vil du endre annonsen din?
Mail original til: hagen@eplehagen.no

NB! Høyoppløselig, og helst EPS eller Illustrator-format

www.eplehagen.no

BYGG SØR
Telefon 38 14 38 00

ALT I TRELAST/BYGGEVARER
TELEFON: 381 59 444
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MENIGHETSNYTT
I VENNESLA FRIKIRKE

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

KONFIRMANTER 2003

TORSDAGSMØTER

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

GUDSTJENESTER

25.mai
Gudstjeneste Jan Ivar Nilsen

29.mai
Kristi Himmelfartsdag Petter Hulløen

8. juni
Gudstjeneste m/nattv. Jan Ivar Nilsen

15.juni
Gudstjeneste Jan Ivar Nilsen

22.juni
Gudstjeneste Petter Hulløen

ØVRIGE ARRANGEMENTER

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,-

1.juni
Menighetstur til Grovane kl 11.00

28.mai
Mannsmøte

26.juni -6. juli
Arbeidsuke på Dvergsnestangen

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

MØTEPROGRAM

Torsdagsmøter starter kl 19.30
Bønnemøte før møtet fra kl. 19.00

Gudstjenester starter kl 11.00

DØPT TIL KRISTUS
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

Torbjørn Røinås
(Konfirmant)

Selma Elise Olsen
FORELDRE:
Evy og Jon Erik Olsen

Nye medlemmer i fullt
medlemsskap
Kjetil Eikeland

Arne Christian Tharaldsen

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

DØDE
Olai Eikeland
f: 23.07.1915 d: 14.04.2003

Ingeborg Sagedal
f: 19.01.1923  d:16.04.2003

Magna Johnsen
f:22.05.1909 d:23.04.2003

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

Georges Bernanos
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Pappa er det sant
at det fins barn som fryser?
Er det sant at ikke alle har
det slik som jeg?
Er det noen barn som gråter
uten at mammaen kan trøste.
Er det sant at ikke alle
har sitt eget hjem

Jan Honningdal

I påska 2003 fikk sju av frikirkas
ungdommer møte en annen kultur enn
den de til vanlig ferdes i. Med den kjente
Romania-bussen gikk reisen gjennom
flere av Europas land; Danmark, Tyskland,
Østerrike og Ungarn. Etter tre lange dager
var vi endelig fremme i Bucuresti i
Romania, hvor vi tilbrakte tiden i Romania.

For oss ungdommer ble møtet med
Bucuresti det vi husker best fra turen,
med sine utrolig sterke kontraster. Det
opplevdes helt uvirkelig at noen kunne
leve under de forholdene vi var vitner til.
Vi var blitt forberedt på vi ville få oppleve,
men det var umulig å forestille seg hva
som ventet på forhånd.

I Bucuresti var programmet fullt og mange
steder skulle besøkes. Vi så både rikdom
og fattigdom. Kontrasten mellom de
fattigste og rike ble størst da
vi besøke palasset. Palasset
er verdens nest største
bygning og fyllt opp av
rikdom. Bygningen består for
det meste av marmor og
krystall, og alle materialene er
hentet fra Romania.

Vi besøkte barnehjem og
ungdomshjem de første
dagene. Det var en fin
opplevelse å se hvor bra tilbud
de hadde for de unge i byen.
Det var kjempekoselig å treffe
barna, og mannfolka lot seg
villig overtale til å spille fotball
med guttene. De viste tydelig
glede over å få besøk.
Livsgleden hos barna var
enorm. Noe vi virkelig bør lære
av. Selv om vi ikke kunne
forstå hverandres språk, gjorde vi oss
likevel forstått.

Et liv i kloakken
Det som gjorde mest inntrykk på oss var
møtet med gatebarna i Bucuresti. Vi fikk

være med på tøyutdeling og matutdeling.
Det var forferdelig å se

"...kontrasten mellom de fattigste og rike
ble størst da vi besøke palasset. Palasset
er verdens nest største bygning og fyllt
opp av rikdom. Bygningen består for det
meste av marmor og krystall, og alle
materialene er hentet fra Romania..."

ROMANIA: KONTRASTENS LAND
AV: BENTE GUNDERSEN OG ANNE EIKELAND

KLOAKKBARN: Her er noen av oss sammen med gatebarna ved "inngangsdøren" til deres
hjem nede i kloakken

UNDER EN PRESSENING: Slik lever de hele året. Stanken er ubeskrivelig



hvordan de hadde det, og kjenne lukta fra
lim. Mange av dem vi møtte var veldig
sløve og reduserte, men de viste likevel
glede over at vi var tilstede. Det var utrolig
populært å bli tatt bilde av - de stilte seg
opp og ga oss et stolt smil.

Noen av gatebarna ble også med inn
bussen og viste veien til kloakken. I bussen
begynte de å synge kristne sanger på
rumensk. Vi skjønte ikke så mye, men
ordet Jesus gikk igjen. Dette ble en sterk
opplevelse for oss andre i bussen. En
skulle tro at disse ungdommene som lever
i fattigdom og nød ville være bitre over
livet, men i stedet sang de lovsanger.
Vi ble tatt med ned i kloakken og fikk et
sterkt møte med virkeligheten de lever i.
Gatebarna viste oss villig rundt og var
glade for besøket. Det var likevel hardt å
få all nøden på så kloss hold. Nede i
kloakken var det mørkt, varmt og vond
lukt, og vi var omgitt av fluer, edderkopper
og hunder. Etter en fem minutters labbetur
i mørket kom vi fram til det lille rommet
der de bodde. Rommet var fyllt av slitte
madrasser -  sannsynlgvis fulle av lopper
og lus. Her hadde de tak over hodet, og
varme fra både rørene og hverandre. Det

er helt uvirkelig at de kan leve på en slik
plass.

Vi fikk i løpet av
turen hjelpe noen
av barna i
Bucuresti. Vi fikk
gi dem mat og
klær, og en dose
varme og
kjærlighet. For
oss er det ikke så
vanskelig å gi av
vår overflod,
men for
gatebarna i
Romania er dette
livsviktig og gir
dem stor glede i
en ellers tøff
hverdag. Ønsker
du å hjelpe
romania-
arbeidet, kan du
gi en gave på
konto-nummer
3100.60.63007.

Barn som har det

vanskelig trenger og en venn som kan gi
litt hjertevarme og som kan trøste dem

VENNDØLEN S11

STOR GLEDE: Det er sterkt å se hvor mye hjelpen betyr - nøden er enorm.

HELE GJENGEN (...i helt tilfeldig rekkefølge): Rune Aabel, Jan Henrik Svenden, Pål Martin Harket, Andreas Nesbu,
Runar Steinsland, Bente Gundersen og Anne Eikeland. "Voksenledere": Jens Christian Einstabland, Ivar Eikeland
og Gjertrud Fossheim



VENNDØLEN SISTE SIDE

FORBILDER
1.Tim 4,12
Timoteus var en av de unge
medarbeiderne til Paulus. Kanskje så ung
at han ikke helt ble tatt på alvor, men
opplevde nedlatende blikk og forakt når
han skulle gi råd eller undervise. Han vant
ikke riktig gehør for sitt anliggende.
Paulus må i hvert fall gi ham råd; “La
ingen forakte deg fordi du er ung”. Kanskje
Paulus allerede har henvendt seg til
menigheten med ordene: Ta ungdommen
på alvor. Respekter Timoteus, det har han
krav på. Lytt til det han har å si.

Paulus har noe mer å si til Timoteus. Han
sier ikke bare; la ingen forakte deg, han
sier også; vær et forbilde for de troende.
Det gjelder på alle områder: ord og
gjerning, kjærlighet, troskap, renhet. Skulle
vi bruke andre ord, så gjelder det språket
vårt, ikke at vi snakker korrekt
grammatikalsk, men at vi sier sannheten.
Videre gjelder det alt det vi gjør, både
hjemme, på jobben og i fritiden. De tre
neste ordene korrigerer på en måte både
ordene våre og gjerningene våre; alt skal
serveres med kjærlighet, dvs med omsorg
og omtanke. Alt skal gjøres med troskap,
formidle tillit og respekt. Og alt skal skje
i renhet, dvs i lys av Guds bud og Guds

vilje.

Her var vel mye pekefinger og moralisme
– eller var det egentlig det? Har vi ikke
alle forbilder, og trenger vi ikke gode
forbilder som vi kan strekke oss mot? Og
enten vi tenker over det eller ikke, er vi
alle forbilder med det vi sier og det vi gjør.
Når andre mennesker vurderer oss, så
ser de på hvordan vi lever og bedømmer
våre ord, gjerninger og holdninger.
Vi tar etter og lar oss påvirke. Slik har det
vært i hele menneskehetens historie.
Paulus henvender seg til ungdommen.
Burde han ikke først ha snakket med de
modne kvinner og menn? Den neste
generasjon er frukten av vår generasjons
påvirkning.
Kanskje er det ikke så dumt å spørre etter
hvordan vi påvirker med våre ord og våre
handlinger.

Hvordan blir vi gode forbilder?
Når vi lar Guds bud og Guds vilje ligge i
bunnen av både ord, gjerninger og
holdninger. Guds bud - og les gjerne de
10 bud - gir resepten på et flott liv med
godhet, trygghet og glede. Guds bud er
ikke livsødeleggende, men ja til livet.
Idag formidler samfunnet holdninger som

går på tvers av Guds gode vilje. Det er
ikke  nestekjærlighet og samfunnsansvar
som settes i sentrum, men egenkjærlighet
og privatisering. Fruktene ser vi allerede
med ødelagte hjem, lovløshet, umoral og
avhengighet av stoff og alkohol. Vi trenger
ikke utbrodere, bildet er klart nok.

Paulus henvendte seg til Timoteus fordi
han var ung; Vær et forbilde! Vi har lyst
til å gjøre det samme - men vi henvender
oss også til alle som lever i troen på Jesus:
Vær forbilder!
Vær stolte av at dere kjenner dere forpliktet
på de 10 bud og lar Guds gode vilje styre
livet med ord, gjerninger og holdninger.
La ingen frarøve dere livsgleden og
frimodigheten, men dann en motkultur til
livsholdninger som er Gud-fiendtlige og
livsødeleggende. En frihet som styres av
egoisme er ingen frihet, men binder og
ødelegger. Virkelig frihet er å leve i pakt
med vår Skaper og Herre - det er vi skapt
til og da lever vi ut fra livets forutsetninger.
Derfor siterer vi gjerne Paulus: La ingen
forakte deg fordi du er ung, men vær et
forbilde for de troende i ord og gjerning,
i kjærlighet, troskap og renhet. 1.Tim 4,12

TEKST: JAN IVAR NILSEN

Ostekake

1 pk mariekjeks
150 g smør
3 dl kremfløte
125 g gourmet natur.
125 g. snøfrisk
4 dl créme fraiche (evt Seterrømme)
1,5 dl sukker
2 ts vaniljesukker
1 pk sitrongelé
1,5 dl vann

Kjeksbunn
Smelt smøret og tilsett knust kjeks. Dette
blandes godt. Trykk deigen i form (Ø 24
cm)

Ostemassen
Gourmet naturell og Snøfrisk settes to
timer i romtemperatur for å bli myke.
Dette blandes deretter med cremé fraiche.
Pisk sammen fløte, sukker og
vaniljesukker. Bland dette så med
ostemassen.
Kok opp vann (vær nøye med målet),
tilsett sitrongeléen – avkjøles til den så
vidt begynner å tykne. Bland så geleen i
kremrøren.
Den ferdig blandede ostekremen helles
nå over kjeksbunnen. La den stå to timer
i kjøleskap. Ta av formen. Pyntes med
friske bringebær, eller med blå druer og
kiwi.

Bringebærsaus til ostekake
150 gr bringebær
150 melis
150 gr creme fraiche

Rør sammen til en saus. Serveres ved
siden av kaken.

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


