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I bryllup er det gjerne noen som vil si noen ord til 
paret. Taleren introduseres gjerne med floskelen: «Da 
gir vi ordet til neste taler, som er ...»

Tittelen på denne faste posten er «Pastoren har 
ordet». Det kan bety at jeg introduseres og blir gitt 
anledning til å formidle noe til deg som leser. 

Men, tittelen er tvetydig. Det kan også være en på-
stand, som sier at jeg er i besittelse av noe, og dette 
noe er et ord.

Da kan man spørre seg: hvilket ord? Ord finnes det 
nemlig mange av.

I vår tid er de fleste tjenester blitt digitale, blant annet 
banken. Hvem som helst slipper ikke inn i min nett-
bank, jeg må logge meg på for å identifisere meg, og 
til det kreves et passord. Jeg har passordet.
Kanskje pastoren har et passord? Det klinger bra, 
med bokstavrim og det hele, men det er ikke et 
passord jeg har.

I konkurranser på TV avsluttes gjerne finalen med 
at programlederen mottar en konvolutt med navnet 
på vinneren oppi. «Her har jeg navnet på vinneren!» 
roper programlederen, og holder opp konvolutten, 
mens publikum og finalistene dirrer av spenning.
Er det et slikt ord pastoren har, navnet på vinneren? 
Nei, ikke et slikt ord heller.

Man kan si mye rart med ord, og er man i tillegg 
pastor, vil mange reagere om så skjer. Jesus sa også 
mye rart, og mange reagerte sterkt på det han sa. En 
gang sa han noe som fikk selv etterfølgerne hans til å 
reagere og bli støtt. Jesus visste med seg selv at de 
murret over det han hadde sagt, og spurte dem rett 
ut om de ville forlate ham. Mange av dem trakk seg 

unna og gikk ikke lenger omkring med ham.
Jesus spurte sine tolv nærmeste disipler: «Vil også 
dere gå bort?» 

Peter, en av disiplene, svarte: «Herre, hvem skal vi gå 
til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du 
er Guds Hellige.»
Her sier Peter at Jesus «har det evige livs ord». Jesus 
sa selv at han ikke sa noe som han ikke hadde hørt 
av sin Far, Gud i himmelen. Jesu ord er altså ord fra 
Gud selv, og de gir evig liv. Vet du hva Jesus sa? 
Har du satt deg inn i Jesu lære, slik den gjengis i 
evangeliene?

Johannes, som var en av Jesu disipler, er den som 
forteller om hendelsen jeg gjenfortalte over. Fra før-
ste setning, i Joh. 1,1, går han enda lenger enn å si at 
Jesus har det evige livs ord. Han stadfester der at Je-
sus er selve Ordet! Det er skrevet bøker for å forsøke 
å forklare alt som ligger i en slik uttalelse, for det er 
en mystisk sannhet man kan grunne lenge og vel på.

Når pastoren har Ordet, betyr det at jeg er bærer av 
budskapet om Jesus. Ja, ikke bare det, budskapet 
om Jesus bærer i seg Jesus selv, for Han er Ordet!

Man behøver ikke være pastor for å bære Ordet. 
Alle som tror, bærer Ordet i seg, og alle som lar det 
komme ut, presenterer Jesus. Vi har alle mottatt 
Jesus fra noen som bar Ordet om Ham til oss, og 
nå bærer vi selv Ordet videre. Det er en stafett som 
går fra generasjon til generasjon, og vi er nå rundt 
stavveksling nummer åtti, om vi tenker at Jesus gikk 
første etappe.

Er du klar over hvor fantastisk stafettpinnen egentlig 
er? Er du bevisst kreftene i Ordet du bærer?

Det evige livs ord gir tilgang til mye mer enn noe 
passord, og det åpenbarer et navn som er herligere 
enn enhver finalevinner. Det åpner tilgang til alle go-
der i Guds rike og det åpenbarer det eneste navnet 
Gud har gitt oss mennesker for å finne frelse. Det er 
navnet Jesus.

Vennlig hilsen Tor Michal Kinn

Pastorenhar ordet



Nytt fra Eldsterådet

Kjære alle sammen!

Håper dere har hatt en fin sommer og at dere 
er klare for menighetsliv igjen!! Mye spennen-
de er på programmet denne høsten.
 
Sett av helga 23. – 25. september og bli med 
på menighetsweekenden i Frikirken!! Da hå-
per vi å samle flest mulig i alle generasjoner til 
en inspirasjons-helg. Se mer info s. 20 – 21. 

Nytt Alphakurs starter opp med Alpha-fest-
kveld torsdag 29. september etterfulgt av ti 
kurs-kvelder på torsdager utover høsten. Vi 
oppfordrer alle til å invitere med seg en nabo, 
venn eller kollega og bli med! Å delta på et 
Alphakurs gjør ALLTID noe med troslivet.

Som vi tidligere har informert om, slutter Tor 
Michal som pastor 16. september. Dette sy-
nes vi er leit, og vi kommer til å savne ham 
som pastor!! Heldigvis blir han og familien 
fortsatt en del av menigheten vår. Etter guds-
tjenesten 25. september (i menighetswe-
ekenden) blir det en middag der vi sammen 
skal takke av Tor Michal som pastor.

Eldsterådet har, siden vi fikk Tor Michals opp-
sigelse, vært i prosess med å finne ny pastor. 
Vi jobber med to «spor». Et midlertidig (ca. ett 
år frem) og et langsiktig. Som vi informerte 
om på en gudstjeneste før sommeren, job-
ber Wenche Nordli nå på kontoret tirsdager 
og torsdager, og tar seg av forefallende kon-
torarbeid. 

Tellef A. Granås er ansatt som ungdomsar-
beider i 30% midlertidig stilling fra 1. septem-
ber i ett år. Han har ansvar for konfirmantar-
beidet og er med i Frik-arbeidet.  Geir Ove 
gikk inn som konstituert daglig leder fra 1. 
september.
 
På lenger sikt jobber vi med å få på plass en 
daglig leder / pastor. Dette regner vi med kan 
ta noe tid.

Vi håper å se dere alle i kirka denne høsten!! 
Husk at hver og en av oss er viktig for felles-
skapet!!

Vær gjerne med å be for høsten og alt som 
skal skje i menigheten vår.

Hilsen eldsterådet v/Kristin Lie



Menighetsnytt har stilt Tor Michal noen spørs-
mål i forbindelse med at han nå går av som 
pastor i Vennesla Frikirke. 

Nevn noen oppgave eller arbeidsfelt du sy-
nes har vært viktige for deg som pastor i 
denne perioden.
Det er flere felt som har vært viktige for meg. 
Da jeg begynte i stillingen, var det etter en pe-
riode uten hovedpastor. Det første jeg gjorde 
var å ta et fast administrativt grep, og sikre at 
saker ble håndtert og løst fortløpende, at kom-
munikasjonen ut ble klar og tydelig og at det 
ble en strammere plan og ansvarsfordeling på 

ting som tidligere var noe flytende.

Et annet var å rette oppmerksomheten mot 
ungdommene, da særlig FRIK og konfirman-
tene, og jobbe med en revitalisering av disse 
tilbudene.

Etter snaut to år som pastor kom pandemien, 
og vi ble omdefinert fra et samlingssted til et 
videoproduksjonsselskap. Det ble viktig å 
bruke de virkemidlene video tilbyr, for å kunne 
formidle det gode budskapet på en måte som 
grep seerne. Det tror jeg vi langt på vei lyktes 
med.

Tor Michal?
Hvor går veien nå,



Hva har du likt best å jobbe med? 
Jeg liker å jobbe med systemer, strukturer og 
informasjon. Det er meningsfullt å tilrettelegge 
for at andre skal få gjort sine oppgaver, og at 
ting skal flyte godt.

Jeg liker dessuten å formidle, så det å lage ta-
ler og manus til gudstjenester og familieshow, 
og deretter å stå på scenen og levere, er noe 
jeg trives svært godt med!

Jeg har også veldig gode minner fra podcas-
ten «Hjertefyll – tanker å 
bøye sjelen rundt», som 
jeg fikk lage sammen 
med Thomas (Fagervik).

Hva tenker du er viktig 
for menigheten vide-
re?
Jeg kommer stadig 
tilbake til uttrykket: «Det er menigheten som 
skal drive menighet». Med det mener jeg at 
menneskene som utgjør menigheten er de 
som må være det menigheten skal være, og 
gjøre det menigheten skal gjøre. Vennesla 
frikirke er på den ene siden en organisasjon, 
med organisasjonsnummer og det hele, men 
som fellesskap er vi en bukett med forskjellige 
mennesker, med hver våre liv og nettverk. Jeg 
tenker at vi må ta eierskap og ansvar for vårt 
fellesskaps rolle i bygda. Det innebærer å finne 
ut hvilket avtrykk vi som fellesskap skal sette i 
samfunnet rundt oss, og hvilket arbeid vi skal 
gjøre for å oppnå det. Jesus brukte bildet om 
at en surdeig skulle gjennomsyre hele deigen. 
Hva er det vi skal gjennomsyre bygdesamfun-
net med, og hvordan?

Ledelsen kan ikke makte å finne ut av dette 
alene. Det er viktig at flest mulig i fellesska-
pet er med å bidra til å finne ut av dette. Det 
finnes så mange ulike talenter og evner blant 
menneskene i fellesskapet, og jeg tror at de 
er ment å brukes ikke bare i det tradisjonelle 
menighetsarbeidet, men på alle livets arenaer.

Hva tenker du er menighetens sterke si-
der?
Selvsagt alle de fantastiske menneskene i fel-
lesskapet vårt, som bidrar gjennom ulike vir-
kegreiner! Mer overordnet vil jeg si vi har gode 
rammebetingelser, med et funksjonelt bygg 

for mange ulike aktiviteter. Vi har godt teknisk 
utstyr som gjør at vi kan være gudstjenestefel-
lesskap for dem som ikke kan komme seg til 
kirken, og derfor følger oss på nett. Så har vi 
har trofaste givere, noe som gir en oversiktlig 
og forutsigbar økonomi.

En arv etter Arvid Hunemo, som var pastor før 
meg, er gudstjenesteteamene, der ansvaret 
for søndagene er fordelt på egenstyrte team. 
Teamtanken er så god at den bør tas med inn 
i mange flere sammenhenger. Den fungerer 
også utmerket i friMAT-arbeidet, som er et fan-
tastisk arbeid.

Hvor er de største utfordringene vi har i 
menigheten?
Det er jo alltid utfordringer i menigheter, slik 
også med vår. Jeg vil nevne to, som jeg ikke 
tror vi er alene om, men som vi likevel må for-
holde oss til. 
Det trekkes ofte frem at vi er en flergenera-
sjonsmenighet. Dette er både en styrke og en 
utfordring. Utfordringen ligger i at det ikke er 
lett å ha samlinger, som gudstjenester, som 
treffer alle generasjoner. Det uttrykket de voks-
ne liker treffer ikke ungdommen, og det uttryk-
ket ungdommen liker, treffer ikke de voksne. 
Ofte vil et ønske om å favne alle med ett og 
samme tilbud føre til at ingen opplever seg 
hjemme i uttrykksformen. Dette gjør at vi kan-
skje skulle hatt mange treffpunkter, litt dobbelt 
opp, som igjen vil kreve flere ressurser. Noe 
som i klartekst betyr flere frivillige.

Og da er vi på utfordring nummer to: Vi opp-
lever en vegring mot å binde seg til en frivillig 
tjeneste på fast basis. Mange vil gjerne hjelpe 
til når det trengs, som en slags tilkallingsvika-
rer. Men, det som ofte trengs er stabile frivil-
lige som forplikter seg til et ansvar en gang i 
måneden eller hver fjortende dag. Da kan man 
bygge robuste tilbud.

En konsekvens av at «menigheten er den som 
skal drive menighet», er at de tilbudene vi har, 
må det også være ressurser til å gjennomføre i 
menigheten. Et eksempel på at dette fungerte 
var da vi hadde rekordhøyt antall konfirman-
ter med 2006-kullet, med 49 konfirmanter. Da 
spurte menigheten seg selv: «Skal vi kaste inn 
håndkleet og si at vi ikke klarer det, eller skal vi 
brette opp ermene og ta ansvaret?» Vi fant ut 
at om vi måtte trø til, hva er vi ellers her for, om 



ikke for å lære nye generasjoner om Jesus?
Det ble et fantastisk år, takket være nok frivil-
lige.  Dessverre opplevde vi allerede året etter 
at ingen voksne konfirmantledere ble med, 
utover en fra staben. Og det er utfordrende! I 
skrivende stund vet jeg vi straks starter med et 
stort kull konfirmanter igjen, som trenger vok-
senledere. Jeg oppfordrer de som kjenner seg 
utfordret, til å kontakte Tellef, vår konfirmantle-
der. Nummer og epost finner du på baksiden 
av bladet. Ikke gå glipp av det en tjeneste vil 
gi deg!

Hva tenker du om pastorens rolle i menig-
heten? En pastor har jo en nesten ube-
grenset jobb, og det er aldri mangel på 
oppgaver. Er det lurt å ha en hovedpastor, 
eller bør oppgavene fordeles på flere, i et 
team, men i mindre stillinger? 
Jeg merker stor forskjell mellom generasjone-
ne på hvordan de ser på pastoren.
Staben er ansatt av menigheten for å utføre 
noen oppgaver som er vanskelig for de frivil-
lige å gjøre. Pastoren er en del av staben, og 
en av oppgavene er å utruste menighetens 
medlemmer til tjeneste, til Guds ære og men-
neskers nytte.

Jeg tenker at menigheten, når den klarer å 
være tydelig på hva den ønsker å være og 
å utrette, også kan være tydelig på hva den 
trenger hjelp av lønnet arbeidskraft for å klare, 
enten det er pastoren eller andre menighetsar-
beidere.

Det trengs en åndelig ledelse, som har tid og 
anledning til å tjene menigheten gjennom for-
kynnelse og opplæring. Så trengs det en ad-
ministrativ styring av de praktiske anliggender 
som følger med en stor menighet.

Dessuten, som flergenerasjonsmenighet har 
vi flere målgrupper, og kan ikke favne alle 
gjennom én satsning. Vi er på forskjellig sted 
i livet, og det må menighetsarbeidet ta høyde 
for. Om menigheten ønsker hjelp fra ansatte til 
ulike deler av sin virksomhet, må de også an-
sette folk med ulik kompetanse.

Jeg ser i hovedsak tre ulike målgrupper 
som hver krever dedikert ledelse:
1. Barne- og familiearbeid

2. Ungdomsarbeid
3. Voksenarbeid

Jeg tror ikke én person kan dekke alle disse, 
verken i arbeidsmengde eller evner og talenter, 
så da er vel svaret gitt.

Hva gjør du for å koble av, er det noe som 
gir ny energi/ny inspirasjon/nye krefter?
Jeg tilbringer mye tid hjemme med familien. 
Jeg elsker å lytte til musikk, og strømmer mye 
filmer og serier. Jeg får inspirasjon fra diver-
se podcasts, og liker å lese skjønnlitteratur, 
gjerne av det mer fantasifulle slaget. Så har vi 
noen nære venner vi slapper godt av med.

Hvor går veien videre for deg nå?
Da det ble kjent at jeg skulle slutte her, fikk jeg 
telefon fra min forrige arbeidsgiver som gjer-
ne ville ha hjelp i et prosjekt. Så, i midten av 
september starter jeg hos Noroff Education i 
Kristiansand.

Kommer vi til å få se deg og familien i me-
nigheten fortsatt?
Vi har gått i frikirken siden forrige årtusen, og 
har ingen planer om å slutte med det. Hva rol-
lene våre blir vet vi ikke ennå, men det kjennes 
naturlig å ligge litt lavt en periode, så kan vi 
komme tilbake som frivillige etter hvert.
Mange spør om vi skal flytte, men det skal vi 
ikke. Vi blir i bygda!

Jeg vil på vegne av hele min familie takke for 
omsorgen og tilliten dere har vist oss gjennom 
disse årene. Vi vet at mange har omsluttet oss 
i bønn, tusen takk for det! Vi har blitt så glad i 
så mange av dere!

Og vi takker Tor Michal for engasjementet, de 
gode prekenene, video- og podcast-produk-
sjoner og alt det arbeidet han har gjort i me-
nigheten vår. Det er mange oppgaver, både 
synlige og mindre synlige - men kanskje minst 
like viktige - som han har utført til beste for 
oss i den tiden han har hatt hovedansvaret for 
Vennesla Frikirke. Vi er svært takknemlige for 
jobben han har gjort. Takk også til resten av 
familien Kinn. Å være pastor er en jobb som 
involverer hele familien på ulikt vis. 

LYKKE TIL VIDERE MED NYE OPPGAVER!



«O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se 
hvor rik jeg er»
Jeg fikk vokse opp i et hjem tuftet på den 
kristne tro og liv. Tilliten til og avhengighe-
ten av Jesus, preget hverdagen. Jeg fikk 
vokse opp i «Farshuset». Her lærte jeg om 
og fikk erfare Jesus som det grunnleggen-
de håp i livet. Jeg erfarte også at feiltrinn 
og gale valg ble møtt med kjærlighet og 
tilgivelse når disse ble bekjent. Det har al-
dri vært et alternativ for meg å vende Gud 
ryggen!            

Jeg har alltid vært aktiv og hatt interesser 
på mange områder, musikk, speiderarbeid 
og idrett. Her fikk jeg gode venner og møtte 
inkluderende fellesskap. Her fikk jeg være 
sammen med venner som delte min tro. 
Det ble naturlig for oss å pleie det kristne 
fellesskapet gjennom søndagsskole og et-
ter hvert gjennom yngresarbeid. Jeg fikk 
også tidlig oppgave med å spille gitar i be-
dehusets musikklag. Her fikk jeg møte er-
farne kristne som jeg i ettertid tenker med 
glede på.    
  
Som 17 – åring reiste jeg fra Farsund for å 
gå på Fredtun folkehøyskole. Min bror had-

de gått der to år tidligere og hadde bare 
gode og spennende erfaringer om opp-
holdet. Valget var jo også helt i tråd med 
mor og fars ønske. Fredtun ble en viktig 
påfyllingsstasjon på min kristenvandring, 
med forkynnelse gjennom bibeltimer, an-
dakter og undervisning og gode samtaler 
med lærere og medelever. Alt dette i skjønn 
forening med muntre, sosiale arrangemen-
ter og aktiviteter. 
  
Senere gjennom studietiden fikk jeg være 
med i fellesskap som forsterket troen og 
avhengigheten av Jesus. En spesiell vik-
tig og fin tid fikk jeg i Frikirkens mannskor 
i Kristiansand Frikirke. Her møtte jeg, som 
ung gutt, mange godt voksne mannfolk 
som formidlet Jesu kjærlighet på en flott 
måte. Denne opplevelsen fikk jeg også 
oppleve da jeg flyttet til Vennesla og Frikir-
ken her.                                          

For meg har fellesskapet gjennom korar-
beidet vært viktig. Her har Evangeliet blitt 
delt gjennom vitnesbyrd og sangtekster. 
Jeg er også takknemlig for å få være med 
å dele budskapet om ham, som er vårt 
eneste håp til frelse, gjennom sang. 

Kristne venner og fellesskap som menighet 
og cellegrupper opplever jeg som helt nød-
vendige for kristenlivet. Lengselen etter å 
få se mer av rikdommen vi har i Jesus er 
stadig økende. Det er godt å lese i 3. Jo-
hannes kap. 5, 5 – 12: Og dette er vitnes-
byrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv 
er i hans Sønn.

Vennlig hilsen Harry Andersen

troMin kristne



Bakerst fra venstre: Magnus Røen, Kristofer Kåbuland Urdal, Dominic Kuzilwa Zakariassen, 
Brian Mortensen, Marius Hildebrandt

Midterste rad fra venstre: Marius Linjord, Mathias Leer Andersen, Marthe Løyning, 
Christiane Thorstensen Lindekleiv, Helene Hovland Olsen, Marie Moy

Foran fra venstre: Theo Nyestøl Fjermeros, Maria Hildebrandt (leder), Tor Michal Kinn, 
Maria Dale (leder), Saron Lilly Einstabland. 

Hannah Olsen (leder) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Foto: Lars Christian Usterud, Din fotograf 

Konfirmantene
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Konfirmantene i 
2007-kullet

Lørdag 20. august ble tretten flotte 
ungdommer konfirmert i menigheten 
vår, og en fullsatt kirkesal med familie 
og venner fikk være med å feire dem. 
Den drøye timen denne formiddagen 
markerte slutten på et år med undervis-
ningssamlinger, turer og ikke minst kon-
firmantleir.

Annenhver torsdag fra september 2021 
har ungdommene møttes til samling, med 
leking, spennende undervisning, kosemat 
og mulighet for å tøyse og tulle sammen. 
Pastor Tor Michal har ledet sammen med 
tre eldre ungdommer: Hannah Olsen, Maria 
Dale og Maria Hildebrandt. Terje Lindekleiv 
og Daniel Bakken har stått for innkjøp og 

servering av frukt og godteri til samlingene, 
noe både ledere og konfirmanter satte stor 
pris på.
 
Konfirmantene har fulgt en undervisnings-
plan som heter «Smak og se», der de har 
lært om Gud som en god far, Jesus som 
vår frelser, og Den Hellige Ånd som vår 
hjelper. Vi har vært innom tema som gren-
sesetting, forelskelse og seksualitet, tro og 
vitenskap, relasjon med Gud, om å følge 
Jesus, identitet og selvfølelse med mer.
 
Vi har vært på overnattingstur til Rosfjord 
Strandhotell og Sørlandsbadet, vi har hatt 
utflukt til Bjønnåsen og Kringsjå. En del av 
konfirmantene ble også med ungdomme-

Gokart: Det ble ei greie å kjøpe «stilige» gokart-drakter, 

og mange gikk særdeles fargerike omkring etterpå



ne fra frikirken og bedehuset på Impuls 
festivalen i IMI-kirken i Stavanger i vår.
 
Det store høydepunktet i konfirmasjonsti-
den er leiren på Evjetun. I år var vi sammen 
med konfirmanter fra Flekkefjord, Lyngdal, 
Songdalen, Vågsbygd, Hånes, Songe, Øv-
rebø og Hægeland, til sammen rundt sytti 
ungdommer og i overkant av tretti ledere. 
Det var kort sagt kanon gøy!
 

Været var fantastisk fra leiren startet tirs-
dag til de vinket farvel søndag. Tradisjonen 
tro var det sporløype med konkurranser for 
å bli kjent onsdagen, og gokart og rafting 
torsdag og fredag. Lørdag var det turnerin-
ger i kubb, fotball og volleyball, der vinner-
laget fikk spille mot lederne.
 
Innholdsmessig gav også leiren mye. Det 
var møter morgen og kveld, med viktig og 

god undervisning. Det ble gitt mulighet til å 
gå til forbønn hver kveld, og mange benyt-
tet anledningen. Lørdag var det delekveld, 
og mange ungdommer delte ærlige og gri-
pende historier fra livet sitt.
 
To av konfirmantene, fra to av de andre 
menighetene, ble døpt på leiren. Da ble de 
dykket ned i Otra, mens alle vi som var på 
leiren stod på land og fulgte med. 
Mange tok valget om å følge Jesus på lei-

ren, og skrev «Jesus 4 life» i permen på Bi-
belen sin, som et tegn på dette. De trenger 
vår fortsatte forbønn, så de kan stå fast i 
valget, når de nå går videre i livet. 
 
Vi ønsker alle ungdommene lykke til 
fremover, og minner om at hit til oss kan 
de alltid komme!

Dåp i Otra: To konfirmanter ble døpt i Otra i løpet av leiren.



Sang og musikk har alltid vært en viktig del 
av mitt liv. Sangtekster som berører meg, 
har vært trosstyrkende i hverdagen. Mange 
ganger tar jeg meg selv i å nynne på en eller 
annen strofe fra en kjær sang jeg har hørt 
før. Da kan jeg stoppe opp og ta innholdet til 
meg og gi rom for takk og bønn - eller også 
selvransakelse.

Sangen jeg vil kalle «min sang», husker jeg 
veldig godt første gangen jeg hørte. Jeg 
hadde nettopp vært gjennom en veldig kre-
vende tid i livet mitt. Bekymringer, uro, syk-
dom, eneansvar for et barn - alt dette kjente 
jeg tynge meg ofte i hverdagen. En kveld 
var jeg til stede på et møte der jeg fikk lytte 
til vakker duettsang. De hadde sunget noen 
sanger, og plutselig var det denne sangen 
som ble fremført. Tekstlinjen i starten «Du 

omgir meg på alle sider» grep meg så sterkt. 
Hele denne sangen følte jeg ble sunget for 
meg den kvelden. Budskapet i den omslut-
tet hjertet mitt på en måte jeg sjelden har 
opplevd. Jeg kjente meg elsket av Jesus, og 
fikk en sterk erfaring av at Han holder meg 
fast i sin hånd. Tenk at vi har en Far som går 
med oss i medgang og i motgang.
 
Bjørg Winswold

DU OMGIR MEG

Du omgir meg på alle sider
og held meg fast i di hand.
Du omgir meg på alle sider
og held meg fast i di hand.

Når min veg går gjennom tette skodda
nær ved bratte stup og djupe vatn.
Då er du nær meg
på alle sider.
Ja du leier gjennom vatn.

Når mi tru er svak og motet sviktar
og eg kjenner kalde redslevindar.
Då veit eg trass alt
at du er nær meg
Du har lova vere med kvar ein dag.

Tekst: Arne Mats Høglund
Melodi: Märta Svensson, 
Hans-Lennart Raask



ENDELIG!!! Etter to somre med tørketid 
var det endelig klart for Frikirkas sommer-
festival i Stavern: Videre sommer (tidligere 
Visjon). I uke 29 reiste ca. 60 stk fra menig-
heten vår i alle aldre, og slo leir i campen 
eller inne på internatet. I tillegg var det en 
god gjeng med ungdommer i FRIK-cam-
pen. Dagene inneholdt gøye aktiviteter for 
barna, barnemøter, voksenmøter, familie-
møter, seminarer, stemning i tunet og gode 
samtaler inn i de sene nattetimer i Venne-
sla-campen. 

Leir skaper samhold, kjennskap og venn-
skap, og vi håper enda flere fra menigheten 
blir med neste år! Det er godt med dager 
med åndelig påfyll for store og små midt på 
sommeren, og det er nesten garantert sol i 
Stavern i uke 29. 

Sara har snakket med noen av barna som 
var med på «Videre», og her er hva de kan 
fortelle

Spørsmål: 
1. Har du vært på «Videre» før, eller er det 

første gang?
2. Hva har vært det gøyeste på «Videre 
sommer» i år?
3. Hvilken aktivitet var du på?
4. Hvorfor bør enda flere fra menigheten bli 
med på «Videre» neste år?
5. Lærte du noe mer om Jesus på «Videre 
Sommer»?
6. Har du lyst til å bli med på «Videre» 
igjen?

Elias Bakken, 
10 år:
1.Jeg har vært 
der før. Det er 
femte gang i år. 
2. Alt, men kan-
skje aktivitetene 
spesielt. 
3. Mesternes 
mester. Vi hadde 
mange gøye og 
tunge øvelser. 

4. Fordi det er kjempegøy! 
5. Masse. For eksempel at vi kan gi fra oss 
ting som er vondt til Jesus. 



6. Ja, selvfølgelig. 

Jonathan Hol-
lerud Fritzman, 
12 år

1. Vært der før.
2. Henge med 
venner. Nye og 
gamle.
3. Volleyball 
4. Vi lærer om 
Jesus, det er 

gøy både for barn og voksne.
5. Ja. Var fint å høre om bønnelandet.
6. JA! Gleder meg til å delta på FRIK-festi-
valen for første gang til sommeren.

Vetle Ekra Kir-
kebø, 10 år

1. Nei, ikke vært 
på Videre, men 
jeg har vært 
på Visjon fire 
ganger.
2. Det gøyeste 
var å være med 

vennene mine og være på Tweens. 
3.Jeg skulle egentlig på eksperiment, men 
ble til Lifesavers.
4.For å lære mer om Gud og ha det sykt 
gøy.
5. Ja, mye. Jeg lærte at Gud alltid er med 
meg. 
6. Ja, selvsagt.

Maline Heiseldal, 7 år

1. Aller første 
gang!
2. Dramaet på 
familiemøtene 
var det gøyeste. 
Men også det å 
leke med ven-
nene mine, og å 
lære å sykle :)
3. Pinjata.

4. Fordi det er super gøy.
5. At alle kan gå inn i ”bønnelandet”.
6. Ja, helt klart!

Tekst og foto: Sara Ruenes Bakken



Spenning og typisk norsk stivhet preget 
de fremmøtte på kaia en tidlig lørdags-
morgen i august. Spente foreldre som 
sender poden på sin første tur uten famili-
en, og ikke bare en helgetur, men hele fem 
døgn i et annet land. Tilstanden viste seg 
å være forbigående for deltakerne, for tre 
timers ferjetur og to timers busstur myker 
opp stemningen. 

Bogensholmleirens siste oppgradering, 
solcellepaneler på taket, trakk energi av 
solskinnet like mye som de fremmøtte 
førstereisende. «Dette stedet er jo mye 
finere enn jeg trodde, for på bildene så 
det ut som et fengsel, men her er det jo 
ganske fint.» De av lederne som har vært 
med noen ganger vet at selve bygningen 

ikke er mye å skrive hjem om, men stedet 
gir rom for utfoldelse og mye moro. Det 
er omtrent 25 år siden jeg selv var junior 
her, og foruten et par nye dørhåndtak, et 
par doer, og tidligere nevnte energieffek-
tiviserende tiltak, så er stedet nærmest 
uforandret. 

Rommene hadde rutinemessig blitt fordelt 
på forhånd, men alle fikk sove sammen 
med en de hadde ønsket selv. Lederne 
fikk tildelt ansvar for hvert sitt rom, og 
fungerte som ledere da vi samlet oss i 
smågrupper i etter de daglige samlinge-
ne. Pastor B holdt ord for dagen, og tok 
oss med stødig hånd gjennom alle de tre 
troens artikler. Awana-opplegget fungerer 
svært godt på leir i utlandet også. 

Juniortur til Danmark 2022



Juniortur til Danmark 2022

Enkelte juniorer får sitt første møte med 
Guds ord på en slik tur, og hvem hadde 
trodd at en delekveld skulle vare i 40 mi-
nutter? Vi fikk servert andakt, «manna-
korn» og ble ledet i felles bønn av de et-
ter hvert så frimodige unge. «Kan du lese 
en bønn for meg?» En av juniorene stilte 
meg spørsmålet en av dagene, men det 
var ikke før vi dro hjemover at jeg skjønte 
det var vers, altså bibelvers, han ønsket 
å høre. «Jeg tror jeg er blitt mer kristen i 
løpet av turen». En kommentar som gle-
der. «La Kristi ord bo rikelig iblant dere» 
(Kol. 3, 16). «For Guds ord er levende og 
virkekraftig» (Heb. 4, 12a). 

Andaktstund og gruppesamlinger var dog 
ikke det som tok mesteparten av tiden vår 
på leir. Turkomiteen hadde lagt til rette for 
en velsmurt gjennomføring. Ved hjelp av 
to etasjers buss, køsystem i to lange lin-
jer (les: eventuelt saueflokkvandring) og 
effektive opptellinger fikk vi besøkt Tivoli 
i Århus, Djurs sommerland, Ebeltoft by og 
Bilka shoppingsenter. Alle ble også med 
hjem igjen! Det var riktignok stigende 
kvalitet og økende påvirkning fra G-kref-
ter på «karusellene» når vi gikk fra tivoli til 
Djurs, men topp stemning begge steder. 
De fleste fikk kjørt mange turer og følel-

sen av vertigo satte sitt preg på kveldens 
innsovning. 

Det er nydelig som leder å se barna gå fra 
usikker og stiv til «myk og minglende». Det 
sosialiseres over en lav sko på en slik tur, 
og nye bekjentskap bygges virkelig. Un-
derholdningskomiteen bidro sterkt til dette 
ved å tilrettelegge gradvis fra lederunder-
holdning i starten, til juniorunderholdning 
de to siste kveldene. Svært mange gode 
bidrag fra både voksne og barn som forlot 
komfortsoner og trygge rammer hjemme. 
Noe er filmet og digitalisert, mens noe er 
best bevart i egen minnebank for fremtidig 
historiefortelling. 

Uten mat og drikke duger junior(lederen) 
ikke! Kjøkkengjengen, som også er små-
barnsforeldre på tur så vel som hjemme, 
disket daglig opp med påfyll til en etter 
hvert mer og mer sliten gjeng. Det tar på å 
være på tur, selv om vi har åpen kiosk fire 
ganger daglig. Det gir riktignok mer enn 
det tar å reise på tur sammen, for på Juni-
or bygger vi fellesskap, ikke bare for frem-
tiden, men her og nå. Så takk for turen, og 
takk for lånet av ungene deres. Vi gleder 
oss til å starte opp igjen med Junior i høst. 

Vennlig hilsen Harald Lunden



Døde
Rolf Syvertsen   
f. 11.07.1932 d. 16.06.2022

Angjerd Røinås   
f. 21.02.1934 d. 25.08.2022 

Vigsel
Charlotte Natalie Nilsen Bekkhus og 
Trond Erlend Ryen viet 07.05.2022

Malene Dubland Andersen og John 
Morgan Larsen viet 04.06.2022

Døpte
Henrik Reber Rosåsen
døpt 26.06.2022 Foreldre: Mariell Reber 
og Daniel Rosåsen

Milly Elida Eikeland Frøyen 
døpt 26.06.2022
Foreldre: Pernille Fjellestad Eikeland og 
Håvard Ryland Frøyen

Peter Hagen   
døpt 26.06 2022 Foreldre: Susanne og 
Kristian Hagen

Nye i staben 
I forbindelse med at Tor Michal slutter 
hos oss, trenger vi nye folk i staben. Vi 
har vært så heldige å få to nye medar-

beidere til menigheten vår, som begge er 
i gang med arbeidet. Dette er to midler-

tidige stillinger for 
i utgangspunktet 
ett år, og begge 
går inn og dekker 
endel av de opp-
gavene Tor Michal 
har hatt.
 
Wenche Nordli 
Wenche er ansatt i 
30 % stilling som 
kontorarbeider.

Hun er på kontoret tirsdager og torsdager.
Hennes ansvarsområder er utleie, med-
lemsregisteret, annonsering, kalender og 
forefallende administrative oppgaver.

 
 
Tellef André 
Granås 
Tellef er ansatt i 
30% stilling som 
ungdomsarbeider.
Han har hoved-
ansvar for kon-
firmantarbeidet, 
og vil være med i 
Frik sammen med 

ungdommene og de frivillige voksne der.

Menighets-
protokoll



1 Peters brev 4,10:
«Tjen hverandre, hver og en med den nå-
degave han har fått, som gode forvaltere 
av Guds mangfoldige nåde.»
 
«Så godt å se deg» og «godt å være 
sammen igjen». Dette er ord som man kan 
høre i menigheten for tida. Ord som kan 
beskrive et fellesskap, et godt fellesskap.
Jeg ber om og håper at menigheten er et 
fellesskap mange ønsker å være en del 
av. Hvor det er godt å komme, hvor det er 
godt å være og hvor det er godt å møtes.
 
Så håper jeg menigheten er en plass vi 
kan tjene hverandre. Hver og en med den 
gave som en har fått. Hva betyr det?
Jo, at vi bruker de gavene Gud har lagt 

ned i oss. At vi ikke stiller oss på sidelinja 
og står og ser på. Nei, vi skal lene oss inn i 
fellesskapet og delta. Vi kan gi av oss selv 
og på den måten tjene hverandre.
 
Så skiller Paulus i Efeserbrevet mellom 
øyentjenere og de han kaller Kristi tjenere:
 
«Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre 
mennesker til lags, men Kristi tjenere som 
helhjertet gjør Guds vilje. Gjør tjeneste 
med et villig sinn; det er Herren og ikke 
mennesker dere tjener.» Efeserne 6,6-7
 
La det være en oppmuntring til å sjek-
ke din egen indre motivasjon. Så kan du 
orientere livet ditt mot å ære Gud på din 
måte, med den du er. Så er det Herren vi 
skal tjene først og fremst.
Derfor trenger vi å koble oss på Gud gjen-
nom Ordet og bønnen slik at vi kjenner 
Hans vilje og lar Ham lede oss.
 
Og utfordringen gis til oss alle! I alle al-
dre! Noen er unge og har akkurat begynt i 
tjeneste på Junior eller i Frik, mens andre 
kan se tilbake på å ha tjent menigheten i 
50-60 år!
Uansett: Det er ingen innbytterbenk eller 
pensjonsalder i Guds rike!
Er du med og ber, så tjener du menig-
heten!
 
Be om at menigheten vår blir en levende 
menighet med Ånd og liv hvor vi tjener 
hverandre!

Vennlig hilsen Geir Ove Bakken

Tjen
hverandre!



Daniel Drive-
nes Larsen, 
13 år:
I sommer har 
jeg vært på 
fotballcup i 
Danmark, i 
London med 

speideren, i Tyrkia med familie og venner 
og juniortur til Danmark.
Jeg har fått spørsmål om å bli hjelpeleder 
på Junior, men har ikke helt bestemt meg 
om jeg skal. Ellers blir det søndagsskole, 
og så gleder jeg meg til Messa.

Marianne Eriksen
Sommeren har vært super. Jeg har kost 
meg både hjemme og på bobilferie med 
kjæresten min (som også er ektemannen 
min altså!) Den fineste opplevelsen had-
de jeg nok likevel 25.juni på Telenor are-
na der vi var over 9000 mennesker fra 
forskjellige kirkesamfunn samlet på «The 
Send», med fokus på misjonsbefalingen. 
Her var vi sammen i tolv nydelige timer i 
strekk med lovsang, bønn og forkynnelse 

av Guds Ord. 
 
Jeg har forventninger om at vi skal få se 
mer av Guds rike i vårt fellesskap! 

Sofie og Erik Ryger
Vi har hatt en fin sommer, mange fine 
dager, mye hagetid og dagsturer. Besøke 
av familie fra Østlandet og alle våre her.
Godt å komme i gang igjen i menigheten 
og ellers andre samlinger. Vi har mye å 
være takknemlig for.

Lyder Vatne 
Johansen:
Jeg har hatt 
en fin som-
mer. Endelig 
ferie i Kroatia 
igjen i sol og 
varme. Heim 
for å jobbe litt 
før ferien fort-
satte på hytta 
i Eiken.
Vi forbereder 

Hvordan har du hatt det i



Hva gleder du deg til i kirka/hva er dine for-
ventinger for menigheten til høsten? 

Alphakurs i høst og er spent på respon-
sen. Tror det er veldig viktig for menig-
hetens liv.

Jan Magne 
Strandberg
Ja, en sommer 
går fort. Det 
betyr at en har 
hatt det greit. 
Besøk av barn 
og barnebarn, 
det er stort, de 
er bosatt i Bø og 
Nittedal som er 
litt langt unna. 
Sammen med 
barnebarna som 
ønsker program 
for hver dag - da 

er det bare å følge opp. En liten Vestland-
stur, på hyttebesøk med gjenbesøk av 
venner, godt de finnes. Med masse bær i 
skog og hei, da er det bare å plukke i vei.    
Jeg ønsker at vår menighet må være som 
en familie som består av alle aldre. At alle 
grupper må føle seg verdsatt og sett, bry 
oss om hverandre. Det viktigste er at vi er 
på himmelveien. Vi må takke og be for alle 
aktivitetene og frivilligheten. Håper at nye 
kan finne sin plass i vår menighet! Vi må 
be om Guds ledelse til å være hans vitner 
i hverdagen.  

Harald Lun-
den
Vi har hatt en 
flott sommer, 
mye sammen 
med familie 
og venner.
Har vært mye 
på farten, 
mest i Norge.
Jeg må vel 
si at for min 
del var høy-
depunktet da 
vi var ei uke 

på Junior leir i Danmark sammen med 95 
personer. Det er flott å være sammen ei 
uke med barn, ungdom og voksne.
Vi hadde mange fine opplevelser og man-
ge gode minner.

Det er fint med sommer, men så er det 
flott når høsten kommer og vi treffes igjen 
i menigheten.
Det er mye som skal skje i menigheten i 
høst, og jeg har store forventninger.
På siste Juniormøtet i vår var vi ca. 90 ju-
niorer, så det blir spennende å se hvordan 
oppstarten blir nå i høst.
Det blir gøy med menighetsweekend i kir-
ka, og veldig spennende med Alpha kurs 
igjen.
Vi ber om at Gud må velsigne oss alle 
denne høsten, og alt som skal skje. 



Vi ønsker alle hjertelig velkommen 
til menighetshelg i Vennesla Frikirke 
23.- 25. september!

Vi ønsker å samles! Alle genera-
sjoner! Gjennom en hel helg i kirka 
vår skal vi ha mye fellesskap, møter 
med hverandre og med Gud. Håper 
du vil sette av denne helga til å være 
sammen med familien i menigheten!

Tema for helga er ”Menigheten - 
Jesu kropp på jorda”. 
Ja, tenk at vi er det. Og vi som fel-
lesskap er det for hverandre.

Menighetshelg 23.- 25. september 

Program:
FREDAG
19.00: Junior

19.30: Frik ungdomsmøte.
Hele menigheten inviteres av ungdom-
mene våre til FRIK-møtet og kafé 
etterpå. Håvard Haugland, leder i 
FriBU, taler.

LØRDAG
12.30: Lunsj (Påmelding til kontoret)

13.45: Andakt for hele familien 
Geir Ove Bakken deltar.

14.00: Seminar. André Myhren, pastor 
i Songdalen frikirke. Barneopplegg i 
kjelleren under seminaret.

15.00: Sporløype for alle generasjoner.

20.00: Kveldssamling. Vitnesbyrd, 
bønnevandring og lovsang.
Kaffe og kaker etterpå.

Jeg kommer. 
Kommer du?

Jeg kommer. 
Kommer du?

Jeg kommer. 
Kommer du?



Menighetshelg 23.- 25. september 

SØNDAG
11.00: Gudstjeneste
Tor Michal Kinn taler. 
Dette blir også en takkegudstjeneste for Tor 
Michal før han slutter. Awana søndagsskole. 
Nattverd.

Lovsang fra kl 10.45. Ungdommer deltar.
Festmiddag etter gudstjenesten (Påmelding 
til kontoret).

19.30: Lovsangskonsert. 
Flotte unge musikere og sangere.

Bli med denne helga! Vær en del av menighetsfellesskapet!

Jeg kommer. 
Kommer du?

Jeg kommer. 
Kommer du?

Jeg kommer. 
Kommer du?

Jeg kommer. 
Kommer du?

Jeg kommer. 
Kommer du?

Jeg kommer. 
Kommer du?

Jeg kommer. 
Kommer du?

Jeg kommer. 
Kommer du?



I august 1975 dro 
jeg til Bergen for 
å studere.  Fire år 
i ny by, nye omgi-
velser og med nye 
venner.  To år se-
nere kom Liv Ka-
rin etter, og vi ble 

til og med foreldre mens vi bodde i Vest-
landets hovedstad.  Thomas ble det na-
turlige midtpunktet hos oss og blant våre 
venner.   Ikke mange levde familieliv med 
barn mens de studerte, så hjemmet vårt 
ble et naturlig samlingssted.  Det var noen 
fantastiske år, lærerike, opplevelsesrike 
og passe uforpliktende, som studentlivet 
skal og bør være.

Jeg dro fra et trygt og godt miljø i Ven-
nesla og i Frikirken.  Riktignok var jeg i 
militæret i forkant av studiene, men det 
var først i Bergen troen min ble utfordret 
i møte med mennesker som hadde helt 
andre tilnærminger til liv og tro.  Fra et ho-
mogent og liketroende miljø i menigheten, 
måtte jeg nå forholde meg til alle varianter 
av livsanskuelser.  Det var spennende og 
gøy med mange lange samtaler og disku-
sjoner med folk fra de forskjelligste miljø-
er.  Det som før hadde vært selvfølgelige 
sannheter, var ikke lenger så opplagt.  Det 
gikk an å mene og tro noe helt annet enn 
det jeg var vant med.  Jeg innrømmer at 
det holdt hardt til tider, det var som noe 
av fundamentet i livet mitt var i ferd med 
å rives bort.  Samtidig lærte jeg noe helt 

grunnleggende, som har fulgt meg resten 
av livet, at de fleste spørsmål kan belyses 
fra flere sider, og at det vi umiddelbart 
tenker er riktig ikke alltid er den hele og 
fulle sannhet.  Vilje og evne til å lytte til an-
dre, og prøve å forstå argumentasjon og 
meninger er kanskje noe av det jeg bærer 
med meg etter disse viktige årene i livet.

Jeg nevnte at det holdt hardt, men det 
holdt.  Troen min på Jesus overlevde, og 
ble kanskje bare enda mere robust.  Jeg 
skjønte at Jesustroen har kraft i seg til å 
bære meg gjennom hele livet, ikke bare 
ungdomstiden eller barneårene, men til 
og med en studietid og et voksenliv.  Ja, 
det dukker opp mange spørsmål som ikke 
lar seg lett besvare, men troen for meg har 
blitt noe mye mer grunnleggende enn å ha 
de riktige meningene i alle sammenhen-
ger.

Det er skole- og studiestart i landet vårt.  
Noen fra vår menighet og våre sammen-
henger drar av sted for å utdanne seg, og 
vil garantert møte utfordringer og vanske-
ligheter i møte med alle mulige tanker og 
ideer der ute.  Jeg sier allikevel: Lykke til, 
du er heldig som får oppleve en verden 
som er større enn vår lille andedam.  Vær 
åpen, lytt, respekter, lær, men bevar troen.  
Må Herren velsigne dere og bevare dere!!

John Terje Ruenes

I gar, i dag
i morgen



KONFERANSEN 
«GI JESUS VIDERE»
«Gi Jesus videre» er en konferanse for deg 
som vil at de som vokser opp får en tro på 
Jesus som varer livet ut. Om du er frivil-
lig i en menighet eller ansatt, om du har 
ansvar for de yngste barna eller menig-
hetens eldste; om du har barn eller ikke: 
Vi vil utruste deg til å snakke med barn og 
unge om tro, slik at troen blir varig. 
Vi oppfordrer ledere og ellers alle som er 
interesserte til å bli med. 
Konferansen finner sted 28. – 29. oktober 
i Q42, Kristiansand.
Les mer og kjøp billetter på 
https://www.gijesusvidere.no/

HØSTMESSA 
Messa er alltid første lørdag i november. 
Det blir lørdag 5.november i år.
I fjor hadde vi den største messa noensin-
ne hva angår omsetning. Vi passerte hele 
600.000. Vi planlegger ut fra dette og hå-
per det er mulig å få til i år også. Menig-
heten har alltid stilt villig opp til både for-
beredelser og på selve dagen. Det håper 
vi skjer også i år.
 
I fjor flyttet vi barneavdelingen opp i 2 eta-
sje, og det var en stor suksess.
Ellers tror vi ikke det blir de store 
endringene. Det ser ut som folk er fornøyd 
med slik det har vært tidligere.
 
Vi håper mange tar turen innom messa 
også i år!

Rolf Lunden

Den gamle, gode «Budbæreren», som 
sikkert mange av dere kjente, er lagt ned. 
Budbæreren var organ for Den Evangelisk 
Lutherske Frikirke fra 1883. I juni 2022 fikk 
Frikirken et nytt magasin som skal kom-

me med papirutgivelser og nettutgave tre 
ganger i året. Du kan lese veien på nett, 
og du kan få det i postkassen. Les mer på 
https://magasinetveien.no/

Nå er det ikke lenge før høstens Alp-
ha-kurs starter med en flott fest torsdag 
29.september. På festen blir det minikon-
sert med Thomas Fagervik og André Aa-
mås. Arvid Hunemo informerer om kurset 
og holder en innledende appell. Det ser-
veres nydelig middag, og det blir garantert 
en fin kveld! Og det er fullt mulig å bli med 
på festen uten å ha bestemt seg for å gå 
kurs. Selve kurset går på torsdager fra kl. 
19 - 21:30, med unntak av Alphahelgen 
som er 12. og 13. november i Frikirka. 

Undervisere på kurset blir Arvid Hunemo, 
Arnfinn Løyning, Kristin Lie og John Terje 
Ruenes.

Ansvarlige for kurset denne gang er Liv 
Karin Ruenes, Wenche Lunden, Sten Lun-
den og Lyder Vatne Johansen. Dersom 
noen ønsker mer informasjon om kurset 
er det bare å ta kontakt med en av dem.

Påmelding skjer i hovedsak til kontoret 
på e-post: post@venneslafrikirke.no 
eller sms/telefon til 951 76 768 (Wenche 
på kontoret).

Alle er varmt velkommen, tenk gjerne over 
om du kjenner noen du kan be med deg 
på Alpha!

Lyder Vatne 906 22 220
Sten Lunden 474 63 404
Wenche Lunden 951 53 948 
Liv Karin Ruenes 976 75 333



ANSATTE
Geir Ove Bakken, konstituert 
hovedpastor, tlf 975 81 005
Thomas Fagervik, musikkarbeider
tlf 977 58 100
Elisa Heiseldal, omsorgsarbeider 
(i permisjon)
Tellef André Granås, ungdomsar-
beider Tlf: 482 87 839 E-post: 
ungdom@venneslafrikirke.no
Wenche Nordli, kontormedarbeider
Tlf: 951 76 768 E-post: 
wenche.nordli@venneslafrikirke.no
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)
Geir Ove Bakken (konst. 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 sende en melding eller ringe i 
forkant for å høre at vedkommende 
er tilstede, 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

I dette nummeret av Menighetsnytt 
har du lest om mange ulike aktivi-
teter som har skjedd og andre som 
er planlagt utover høsten. Vi tren-
ger at alle som går i menigheten er 
med å bidra til fellesskapet.

Har du lyst å ha en tjeneste, ta 
kontakt med staben. 

Er frikirken ditt menighetsfelles-
skap, vil vi utfordre deg 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 
giverbeløp, 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 
kontonummer 3100.08.11400.

venneslafrikirke.no/bidra/

i Vennesla Frikirke

Ansatteog ledere


