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Kanskje har du hørt uttrykket «for en tid 
som denne». Ordene finner vi igjen i Es-
ters bok i Bibelen.

I en andakt beskriver Øystein Gjerme his-
torien fra Esters bok: Hovedpersonen i Es-
ters bok er hennes onkel, Mordekai. Han 
avslører attentantplanene mot kongen og 
gir Ester råd gjennom krisetider. På en tro-
fast og trygg måte er han der med tydelig 
og godt lederskap.

Esters bok handler om hvordan Gud red-
der sitt folk fra folkemord. Å holde fast 
på identiteten som kristen er avgjørende 
for handlingene våre. Det er midt i hver-
dagens press vi skal leve som kristne, og 
i Esters bok lærer Mordekai oss å prak-
tisere troen. Han festet sin lit til Herren. 
Om Ester feiget ut, så ville Gud reise opp 
andre. Det er ikke Ester det kommer an 
på, det kommer an på Gud. Og Ester fikk 
kallet sitt tydelig i Ester 4, 14:
«Og hvem vet om det ikke er for en tid som 
denne at du har fått dronningrang.»

Hva med vår tid? I Vennesla. Vi lever ver-
ken på Esters tid eller på 1980-tallet len-
ger. Men vi lever midt i en tid som denne. 
Med krig, kriser og uro tettere på oss enn 
før. Med hverdagen fullbooka og hektisk. 
Midt i livets mange opp- og nedturer.
Hvem vet om det ikke er for en tid som 

denne at Gud vil utruste akkurat deg!

Og hvem vet om det ikke er for en tid som 
denne at Gud ønsker å reise oss opp!
I ditt nabolag, på din arbeidsplass, i din 
vennekrets eller i din familie.

Jesus ønsker å reise opp mennesker til å 
følge Ham, i en tid som denne.

I menigheten har vi hatt en rik høst hvor 
vi har sett mange mennesker. Det er fan-
tastisk å få lov å være med på det Gud 
gjør og få tjene sammen med så fantastisk 
mange gode mennesker. Unge og gamle 
sammen som en stor familie!

Så må vår bønn være at Gud skal fortset-
te å reise opp mennesker for en tid som 
denne!

Vennlig hilsen Geir Ove Bakken

Pastoren
har ordet



Nytt fra Eldsterådet

Når det stormer
Av og til stormer det i livene våre. Hverda-
gen på hjemmebane eller jobb kan være 
hektisk og oppgavene kan tårne seg opp 
til uoverstigelige høyder. Tanker om at 
man ikke strekker til eller har de egenska-
pene eller kompetansen som skal til for å 
løse dette på en god måte melder seg. Vi 
ser andre som tilsynelatende alltid har full 
kontroll og håndterer livet bedre.
I sangen «Når det stormer» er det GUD 
som «hjelper å ta nye tak». Salme 37,5: 
sier «Legg din vei i Herrens hånd! Stol på 
ham, så griper han inn.»
Vi har en allmektig Gud som har skapt 
himmel og jord. Han har kontroll og vi kan 
legge alt i hans hender.

Åndens gaver, og tjeneste for Herren
I menigheten er det mange oppgaver som 
skal løses, og siden oppstarten i høst har 
vi sett høy aktivitet i kirken vår. Mange fri-
villige legger hver uke ned en betydelig 
innsats. Uten denne iveren og tjenestevil-
ligheten hadde ikke Vennesla Frikirke vært 
det den er.
Selv fikk jeg i år se litt av den innsatsen 

som ligger bak misjonsmessa. Mange 
års erfaringer og forbedringer gjør det 
mulig å gjennomføre et så stort arran-
gement så bra og effektivt! Imponeren-
de!
Når jeg skriver dette, har vi nettopp 
gjennomført Alpha-helg i Frikirken. To-
talt er det over førti deltagere på høs-
tens kurs, og for flere av deltakerne er 
dette med Gud og Jesus nytt. Alpha er 
en flott misjonsmark på hjemmebane 
og gir en unik anledning til å ta med 
seg venner og kjente som vanligvis 
ikke går i Kirken.
Takk til Alpha-gjengen som nok en 

gang leverer et fantastisk flott opplegg! 
Og til alle oss andre – begynn å be for 
de vi ønsker å ta oss med på neste Alp-
ha-kurs!
Tusen takk til alle som gir av sin tid, sine 
talenter og penger for at vi sammen kan 
være redskaper når Gud bygger sin me-
nighet her på jord. Og husk at det er Gud 
som bygger.
Efeserbrevet 2:10: «For vi er hans verk, 
skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, 
som Gud på forhånd har lagt ferdige for at 
vi skulle vandre i dem».

Veien videre
I slutten av november blir det et menig-
hetsmøte der vi blant annet skal prate litt 
om hvilke veivalg vi sammen ønsker å ta 
fremover. Der håper vi å se mange med-
lemmer – vi håper alle ønsker å være med 
å peke retning fremover.
Salme 100,2: «Tjen Herren med glede, 
kom fram for ham med jubel!”

Hilsen eldsterådet Rolf Bjarne Eriksen



For første gang valgte vi å invitere til Menig-
hetshelg, uten å reise bort. 23.-25. september 
ble Menighetshelgen arrangert «hjemme» i 
Vennesla Frikirke.
Fredagen startet med at FRIK inviterte me-
nigheten til å delta på deres ungdoms-arran-
gement. Samtidig var det godt over hundre 
på Junior i underetasjen. Flere har i etterkant 
nevnt at fredagskvelden var et av høydepunk-
tene denne helgen.
Håvard Haugland, -fra Hånes Frikirke og leder 
FriBU sentralt-, deltok, og minnet oss om at vi 
er brødre og søstre. Han oppfordret oss til å 

bli bedre kjent med hverandre. Dette illustrerte 
han ved å ta av seg flere t-skjorter med ulike 
spørsmål. Vet du hva jeg heter? Vet du hvor 
jeg bor? Vet du hva jeg kan?.
Lørdagen var det felles lunsj og deretter se-
minar med André Myhren, pastor i Songdalen 
Frikirke. Veldig fin samling. Nede var det opp-
legg for barna. Vi fortsatte med sporlek for alle 
generasjoner, hvor vi virkelig fikk testet oss i 
ulike grener.
Noen fikk også sett en viss fotballkamp, som 
dessverre (eller heldigvis, red.anm) underteg-
nede har glemt hvordan endte..

Menighetshelgen

Bilder denne siden: 
fredags kveldsmøte



Lørdag kveld var det kveldssamling med lov-
sang, bønnevandring og vitnesbyrd. Alltid godt 
å møtes for å dele og oppmuntre hverandre.

Søndag var det storsamling. Vi startet guds-
tjenesten felles, hele menigheten og alle gene-
rasjoner. Deretter gikk barna til Awana og Tor 
Michal Kinn holdt sin avslutningstale. Eldste-
rådet v/ Rolf Bjarne Eriksen takket Tor Michal 
for tjenesten som daglig leder og pastor i Ven-
nesla Frikirke. Etter gudstjenesten var det mid-
dag og flere som ønsket å takke Tor Michal. 

Vi er takknemlig for at vi har en menighet med 

så mange gaver. Dette var også illustrert på en 
fantastisk måte, se nedenfor. (Forslag bilde 7)

Eldsterådet vil takke de som var med å ar-
rangere Menighetshelgen. Takk også til alle 
som deltok, slik at dette ble en uforglemme-
lig menighetshelg for alle generasjoner. I løpet 
av helgen tror vi det var innom rundt 450-500 
personer. 

Vi satser på samme helg og samme sted nes-
te år. 

Hilsen Kjetil Løyning

Menighetshelgen

Over: lunch lørdagen 

Venstre over: André Myhren

Venstre nede: lovsang lørdag 
og treet

Under: t-skjortene



Årets store misjonsmesse gikk av stabe-
len lørdag 5. november. Det var fullt hus 
i hele bygget. Barneavdelingen var også i 
år i 2. etasje. Det gikk unna på loddsalget, 
og mange blide barn kom med hendene 
fulle av gevinster. 

I kirkesalen styrte Rolf Bjarne Eriksen 
loddsalg og trekning med stødig hånd. 

Mange fornøyde loddkjøpere kunne ta 
med seg flotte gevinster hjem. Trekninge-
ne ble overført med lyd og bilde til kafeen 
i 1. etasje, slik at ingen skulle gå glipp av 
noe. 

Det var mye god mat, lekkert bakverk, 
pølser i brød, kaffe og brus å få kjøpt til en 
rimelig pris, så folk koste seg, pratet, traff 

Misjonsmessa 2022



Misjonsmessa 2022

kjentfolk og hadde det fint.

Rolf Lunden forteller at det ble nok et år 
med tidenes beste resultat. Det kom inn 
616.000 kr, mot 607.000 kr i 2021. Helt 
fantastisk! Vi merket at det var vesentlig 
flere folk inne over lengre tid i år, og det 
var en økt omsetning på åresalget og ma-
ten. En stor gjeng med arbeidere gjør at 

dette flyter fint gjennom hele dagen og vi 
får mange gode tilbakemeldinger.

Tusen takk til alle som har bidratt! Det 
er en stor og flott jobb som er gjort, både 
på forhånd, under selve messa og i etter-
kant!

Vennlig hilsen Inger Helene Engedal

Bilder oppe fra venstre:

Flotte gevinster i hovedlotteriet

Kafeen i kirketorget

Kafe i kjelleren

Gøy med fiskedam

Helge Winswold har stålkontroll 
på loddene

Fra barneavdelingen



Suppe for sju
Vi i eldsterådet er svært takknemlig for 
denne høsten. Etter et par år med pan-
demi og nedstengning, er det en glede å 
se menigheten samlet igjen. Vi opplever 
svært mange barn og ungdom 
på Awana, Junior og FRIK. Et 
av høstens høydepunkter var 
Menighetshelg (se side 4-5), 
hvor temaet var «Vi, menig-
heten, er Jesu kropp her nede 
på jorden». Under fredagens 
FRIK kveld i Menighetshelgen 
minnet Håvard Haugland oss 
om at vi er brødre og søstre. 
Han utfordret oss til å bygge tettere og 
dypere fellesskap. Flere av dere husker 
sikkert t-skjortene. (se bildet side 5)

Vi ønsker at menigheten skal være et fel-
lesskap av brødre og søstre. Derfor invite-
rer vi menigheten til å delta i Suppe for 7 
etter nyttår.

Suppe for 7 er for deg som kunne ha 

lyst til å bli bedre kjent med andre men-
nesker i Vennesla Frikirke. ”Suppe for 7” 
betyr at sju personer kommer sammen for 
å ha fellesskap og spise suppe sammen 

(ca 2 timer per samling). 
Vi satser på 1- 2 ganger i 
semesteret. Etter en sam-
ling settes nye grupper 
sammen, som møtes på 
samme måte, slik håper vi 
å bidra til at varme og gode 
relasjoner bygges. De som 
ønsker å være vertskap, 
informerer om det ved på-

melding.  

Påmelding gjøres til kirkens kontor eller til 
post@venneslafrikirke.no

FØRSTE SAMLING BLIR I PERIODEN 
23. JANUAR - 12. FEBRUAR 2023

Hilsen Kjetil Løyning



Jeg er vokst opp i en trygg og god heim 
på Mølla i Øvrebø, sammen med to søstre, 
mamma og pappa og besteforeldre. Vi jen-
tene var så heldige å ha rundt oss voksne 
som alltid hadde tid!
Mamma og pappa levde livet sammen 
med Jesus på en naturlig og god måte, 
som gjorde at jeg tidlig bestemte meg for 
å følge Jesus. De var gode forbilder og gav 
meg et trygt og godt bilde av Gud som Far, 
og at jeg kunne stole på at Jesus alltid ville 
være med meg!

Tidlig i tenårene ble jeg spurt om å være 
med som leder på søndagsskolen. Og i 
mange år var jeg med i ungdomsarbeidet 
i menigheten i Øvrebø. Jeg er svært takk-
nemlig for at noen i menigheten så meg, 
hadde tro på meg og viste meg tillit. Fine 
ledere som var gode forbilder for meg og 
gav meg trygghet.

Jeg har alltid hatt lett for å engasjere meg, 
og i en liten menighet var det nok av opp-

gaver og tjenester der det var bruk for frivil-
lige. Men, en dag møtte Jesus meg på dy-
pet, der jeg fikk høre at jeg først og fremst 
var Guds elskede datter. Det gav meg et 
nytt fokus på livet sammen med Jesus. 
Guds ord sier at i stillhet og tillit skal din 
styrke være!

Nå, mange år seinere, har jeg fortsatt en 
bønn og et hjerte for at neste generasjon 
skal bli kjent med Jesus. Jeg har fått mu-
lighet til å være med som leder i konfirmant 
arbeidet i menigheten i Vennesla. Det er 
spennende, lærerikt og utfordrende, men 
mest av alt utrolig fint. Jeg opplever at 
«godt voksne» mennesker blir satt pris på 
av de unge.

Jeg er takknemlig for å tilhøre en flerge-
nerasjons-menighet, der hele storfamilien 
sammen priser Herren og hører Guds ord. 
Vi er skapt til felleskap med Gud og med 
hverandre.

For meg er det godt å være med i et mindre 
fellesskap/vekstgruppe, der vi deler tro og 
liv, og ber med og for hverandre.
 
Oddvar Søvik sin bok «Bønn framfor alt» 
inspirerer meg til å be! Utfordrer deg til å 
lese/be Efeserbrevet 3.14 -20 der over-
skriften er «Bønn om styrke og innsikt».

Vennlig hilsen Ellen Myrvold

troMin kristne



«Ordet ble kjød og 
tok bolig iblant oss.»
Det er stille. Stille i 
huset, stille der ute i 
bygda mi, ingen tog, 
ingen biler, ingen 

travle mennesker på
vei til jobb. Det er stille i sinnet mitt. Jeg er helt 
rolig.Liv Karin sover. Jeg sitter her med Lukas 2 
og Johannes 1. Barnet og ordet.
Visdommen fra evige tider svøpt i høy og strå 
på sin ringe moders fang.

Var det virkelig Gud selv som kom ut av Marias 
morsliv i natt?
Er du en av tusen små, er du han vi venter på? 
Hvem er du? Er du Josefs gutt, bare pakket inn i 
en helt absurd fortelling om engel og hellig ånd, 
og gjetere og vismenn, en sint kong Herodes i
Jerusalem, ramaskrik i Bethlehem, flukt til 
Egypt, en helt vanlig asylsøker?

Jeg er helt stille. Helt rolig. Er det du, Gud? In 
carne. I kjøtt, eller flesk om du vil.
Inkarnasjon. Gud som meg i Jesus?
Nei. Den må du lenger ut på landet med, Johan-
nes, ja til et helt annet land, ikke her, i Norge,
fornuftens og tankens hellige land. Eller, jo, 
hvorfor ikke? Hvem er jeg som tror jeg forstår 
alt? Selv Paulus måtte innrømme at han skjønte 
stykkevis og delt. Jeg ser som i et speil, i en 
gåte.

Herre, hva er vel et menneske, siden du vil 
kjenne det, et menneskebarn siden du tenker 
på det? Herre, så liten jeg er, og så lite jeg vet.
Kan du ikke gi et lite vink? Jeg vil så gjerne tro 
denne juledagsmorgen. Jeg sitter her klar til å 
se inn i ordene til Johannes. Vis meg det Gud, 
eller helligånden, eller Jesus, eller hva du nå vil 
kalles. Du som er den du er.

Johannes så din herlighet, full av nåde og sann-
het. Kan ikke jeg også få se den, iallfall litt? 
Helst nåden, men også sannheten. Den første 
var jo nok for Paulus.

Det piper i telefonen. Nå, første juledag, så tid-
lig. Er det deg, Gud? SMS?
Men i all verden. Det er NAV. Nav, som sender 
meg ei melding for å få meg til å gå inn på nav.
no, slash min side for å se på pensjonsmulighe-
ter. Første juledag kl. åtte på morgenen?
Jeg sitter ett minutt og stirrer inn i telefonen. Ler 
du av meg, Gud?

Norge, mitt kjære Norge, har noe viktig å si meg 
på første juledag. Akkurat denne morraen, da
himmel og jord møtes i ei bru imellom jord-
mor-Matja og evighetens Gud, og ei krybbe og 
ei ku! Da må du tenke på pensjonen din, John 
Terje! Det er gjort noen justeringer som gir deg 
123 kroner mer i måneden i 2022. Halleluja.

Gjeterne gikk tilbake til sauene sine, de lovpris-
te Gud fordi de hadde sett noe vidunderlig. Et 
nyfødt barn. En nyfødt kjærlighet sover, nå er 
Guds himmel nær. Vår lange vandring er over, 
stjernen har stanset her.

Gloria, gloria, in excelsis Deo. Et in terra pax, 
hominibus bonae voluntatis.

Kjære gjetere, ta meg med, ta meg med, før 
meg til stallen, la meg få se engler, og Maria og 
Josef og barnet, la meg få se Ordet, Johannes, 
vis meg ordet.

Jeg kan ikke leve av Nav alene.

Gloria in excelsis Deo

John Terje Ruenes

I gar, i dag
i morgen



Hallo kjentfolk! 
Vi har et vell av 
flotte julesanger, 
og de mest kjen-
te blir ofte brukt 
både i kirkene og 
i hjemmene. Etter 
hvert faller det fra 

noen sanger fordi de kjennes for «tunge» eller for 
gammeldagse. Jeg er litt svak for disse «gammel-
dagse» som har lett for å gå i glemmeboken. En 
av favorittene, er «Kling no, klokka». Salmen er 
skrevet av Elias Blix i 1891. Vi finner den i Norsk 
Salmebok på nummer 65. (I 2013-utgaven på nr. 
58.) 
Melodien er opprinnelig en tysk melodi fra Frey-
linghausen (1708). Den er omformet i en norsk 
folketone fra Oppdal som er blitt den mest vanli-
ge melodien på denne salmen. 
Ved første øyekast ser ikke « Kling no, klokka» ut 
som en julesalme, den kan egentlig synges til alle 
tider. Men i 4. vers blir det tydelig. Der kommer 
det: «Gud vart vår broder i Jolenatt!» 
Etter hvert er sangen blitt en typisk julesang. Her 
kommer alle 6 versene: 

Kling no, klokka!
Ring og lokka,
ring og lokka frå tusen tårn!
Tona om frelsa!
Kalla og helsa,
kalla og helsa med fred Guds born!
Kling no, klokka!
Ring og lokka,
ring og lokka frå tusen tårn! 

Songar sæle,
englemæle,
englemæle med livsæl ljod!
Far gjenom grender,
strøym over strender,
strøym over strender som toneflod!
Songar sæle,

englemæle,
englemæle med livsæl ljod! 

Englar kveda:
Høyr den gleda,
høyr den gleda, som her er hend!
Ljoset er runne,
livet er vunne,
livet er vunne: ein Frelsar send.
Englar kveda:
Høyr den gleda,
høyr den gleda, som her er hend! 

Sæle stunder,
store under,
store under og løyndoms skatt!
Møyi vart moder,
Gud vart vår broder,
Gud vart vår broder i jolenatt.
Sæle sunder,
store under,
store under og løyndoms skatt! 

Barn er bore.
Barnekåret,
barnekåret ved det me vann.
Anden no føder
oss til hans brøder,
Oss til hans brøder, Guds born som han.
Barn er bore.
Barnekåret,
barnekåret ved det me vann. 

Sjå, det dagast,
snart det lagast,
snart det lagast til høgtid ny!
Då skal oss klokka
leikande lokka,
leikande lokka til helg i sky.
Sjå, det dagast,
snart det lagast,
snart det lagast til høgtid ny! 
Fra Norsk Salmebok (1985) 

Hilsen Paul T Anderson





I min retur til 
ungdomsar-
beid er det 
lett å føle seg 
gammel, ut-
gått på dato. 
Ikke fordi 
jeg vanligvis 
føler meg 
gammel, for 
tvert imot fø-
ler jeg meg 
ikke gammel. 
Jeg er i flere 
sammenhen-

ger vant til å være han unge. Men i møte med 
en ny og ganske stor ungdomsflokk havnet jeg i 
en ganske uvant setting. Jeg kjente noen navn, 
visste hvem foreldrene (og noen besteforeldre!) 
var og hadde et behov for å plassere de inn i 
slekt og bosted. Jeg ble også nødt til å benytte 
Snapchat for å få kontakt med dem, for de sjek-
ket ikke Messenger så ofte.

Det er i det hele tatt ganske nyttig å prøve seg 
på andre mennesker, møte nye folk, og gå litt 
ut av komfortsonen. Det skjerper oss. Vi blir 
speilet på en annen måte. Det samme kan sies 
om å være i et ekteskap, vennskap og andre 
sosiale relasjoner. Vi brynes mot hverandre i 
diskusjoner og i samtaler. Vi lærer noe nytt, og 
må justere oss deretter. Svart trenger ikke å bli 
hvitt, men vi farges av hverandre.

Slik er det også i møte med Guds ord. Mer be-
stemt i møte med Guds hellige lov. Vi har en 
tendens, syndig kan en til og med si, til å kjøre 
vårt eget løp uten å reflektere over hvor vi er 
på vei. Vi er i sonen, lever livet, gjør valg, tar 
snarveier og gir ikke rom for gode justeringer.  

Guds lov treffer oss midt i flytsonen og speiler 
handlingene våre, ordene våre og tankene våre. 
Det er for øvrig en nyttig øvelse å speile seg 
i lys av budene. Stoler jeg på noe annet enn 

Gud som den gode giver av alle ting? Bruker 
jeg Guds navn rett? Hviler jeg tilstrekkelig? Gir 
jeg nok av min tid, kjærlighet og midler til de 
rundt meg? Er jeg tilfreds i alle ting? Guds lov 
speiler oss. Vi ser oss selv, våre handlinger og 
til og med våre tanker i lys av Guds hellige lov. 
Når vi opp?

Når sant skal sies er det bare å kaste inn hånd-
kleet og erklære fallitt. Vi kan riktignok gjøre 
mye godt mot våre neste, men er vi fullkomne?

Guds lov er hard som de steintavlene den ble 
skrevet på. Men den bæres frem av kjærlighet. 
For summen av loven er dette: “Du skal elske 
Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din 
kraft, og av hele din fornuft, og din neste som 
deg selv.” (Mark. 12,30).

Og i tillegg til å være et speil for oss er det slik 
at Guds lov dømmer oss. Alltid. Men den viser 
oss likevel sannhetens vei, den gode veien, den 
vi skal strekke oss etter å gå på - justere våre 
liv etter, og lære våre barn å følge. Vi kan til og 
med oppleve kjærlighet i møte med noen Pauli 
ord i konfrontasjon med våre lovbrudd. Det er 
nådens gode virkning i våre liv.

Som speil er loven nyttig, som dom er loven 
nødvendig, for Gud tåler ikke synd, men som 
frelsesvei er loven utilstrekkelig. Og vår trøst 
er alltid, og må alltid være, at vår rettferdighet 
fremfor Gud ikke bygger på lovens gjerninger. 
“Men at vi vet og tror bare dette at Kristus er 
vår rettferdighet fremfor Gud. Og står som vår 
yppersteprest fremfor Faderen, taler og ber for 
oss, og regjerer over oss og i oss gjennom sin 
nåde.” (Luther).

“Så er det da ingen fordømmelse for dem som 
er i Kristus Jesus” (Rom. 8,1).

Vennlig hilsen Tellef Granås

Om å speile seg 
i andre



Spørsmål: 
1) Hvor bor du nå?

2)Hva gjør du nå?

3) Nå nærmer det seg jul, hva betyr jula 
for deg/dere?

Miriam Erik-
sen
1. Nå bor jeg i 
Tønsberg.
2. Jeg har tatt 
meg et friår fra 
skole og jobber 
i litt forskjellige 
barnehager i 
Tønsberg kom-
mune.
3. Jeg tror jula 
i år kommer til 
å være ekstra 
viktig for meg. 

Jula betyr for meg å tilbringe tid sammen 
med de jeg er glad i, familien og vennene 
mine. Så nå som jeg har flyttet hjemmefra 
gleder jeg meg veldig til å komme hjem 
til jul. 

Karoline 
Sjøberg
1. Jeg har 
akkurat 
flyttet til 
Tønsberg 
sammen 
med beste-
venninnen 
min.
2. Jeg går 
sykepleien, 
også job-
ber jeg på 
sykehjem 
og sykehus 
på fritiden.

3. Jula er den beste tiden av året! Jeg 
lever for jul, og begynner ofte å planlegge 
allerede i august. Pappa er like glad i jul 
som meg, og sammen har vi en hel haug 
tradisjoner som skal gjennomføres før 
julaften. Jeg gleder meg veldig til å dra 
hjem på juleferie.
Noe av det jeg elsker mest med jula er 
hvor samlende den er. Høytiden har en 
tendens til å bli ganske lik den kvelden i 
stallen; den samler en gjeng mennesker 
som egentlig har ganske lite til felles for å 
feire noe de alle har til felles. Jesus!

Vi prater med utflyttet ungdom



Hvor bor du nå?
Hva gjør du nå?
Nå nærmer det seg jul. 
Hva betyr jula for deg/dere?

Maria Dale
1.Akkurat nå bor jeg på KVS-Lyngdal. På 
denne skolen går jeg studiespesialise-
rende samtidig som jeg lærer å bli enda 
bedre kjent med Gud gjennom møter, 
bønn og lovsang.

2.Jula betyr så mye for meg. Jula er en 
tid for familie, venner og takknemlighet. 
Det å flytte fokuset fra den stressende 
hverdagen til en fredelig og rolig høytid.
Julen er Jesus. Det å kunne sette fokus 
på at Jesus kom til verden betyr mye. Det 
er så utrolig fint å ha denne tiden hvor 

man konstant blir 
minnet på at Jesus 
kom til verden for 
å frelse oss.

Lina Bjørnestad:
1.Selv om jeg ikke 
kaller det hjem helt 
enda, så bor jeg i 
Lyngdal. 
Jeg går vg2 på en kristen internatskole 
som heter KVS. Her er det rundt 400 
elever, hvor ca 320 av dem bor på skolen. 

2.Jula er, og kommer alltid til å være, ett 
av høydepunktene i året for min del. Jeg 
føler det er en spesiell stemning, hvor alle 
blir litt ekstra greie med hverandre. I jula 
får man også treffe familien litt oftere enn 
man gjør ellers. Det synes jeg er veldig 
koselig. Men vi må aldri glemme hva vi 
egentlig feirer, nemlig at Gud ble men-
neske. 



IRENE BJØRNESTAD
Jeg feirer jul med familien. Det varierer 
hvem vi er hos, er rundt hos barna, vi er 
alltid mange. Det er mange pakker.

Vi leser alltid juleevangeliet før middag, 
og vi går i kirken.

BENTHE M. 
LØYNING
Vi feirer 
sammen med 
storfamilien, 
enten i Oslo, 
hos Mamma 
eller på Hov-
den.

Jesus har stor plass. Vi leser juleevan-
geliet før middag, da er jula der. Og vi er 
alltid i kirken.

ODDVAR 
STEINSLAND
Vi er mye 
sammen med 
familien, både 
julaften, første 
og andre jule-
dag.  Vi bytter 
på hvor vi er. Vi 
er mange, 13 
personer i alt. 

5 på gata - dvs. 5 på Misjonsmessa:
Spørsmål: 1) Hvordan er din julefeiring?    2)Hvilken plass har Jesus i din julefeiring?



5 på gata - dvs. 5 på Misjonsmessa:

Det er jo derfor vi feirer jul, fordi Jesus ble 
født. Men han får nok noe mindre plass 
i 2022 enn han hadde før. Vi går i kirken 
på julaften, og vi går på kirkegården og 
husker på våre kjære. Og vi leser jule-
evangeliet samlet på juleaften.

MAGNUS LO-
LAND
Vi er annethvert 
år hos mormor 
og morfar/
bestemor og 
bestefar. Men vi 
har alltid juletre 
hjemme, og 
det er mange 
pakker under 
treet. 

Vi synger 
julesanger og 

leser juleevangeliet. For to år siden leste 

jeg høyt for hele familien om da Jesus ble 
født. 

LINE 
ANNETTE 
URDAL 
MYRVOLD
Det er barna 
og familien 
som er i fokus. 
Og så prøver 
vi å skape en 
god stemning i 
travle tider. 

Det at Jesus 
ble født, er jo 

grunnen til jula, så vi prøver å huske det 
midt i alt det travle. Det er viktig å ta tid til 
å sette seg ned.

Spørsmål: 1) Hvordan er din julefeiring?    2)Hvilken plass har Jesus i din julefeiring?



Døde
Reidun Førde                   
 f. 23.6.40             død 18.10.22

Vigsel
Caroline Baardsen og Lasse Fossheim    
viet 1.10.22

Døpte
Lucas Grosås Solberg     
døpt 11.9.22     
Foreldre: Trine Grosås Honnemyr og 
Thomas Solberg

Mina Granås                   
døpt 13.11.22   
Foreldre: Siri og Henrik Granås

Oskar Steinsland              
døpt 13.11.22   
Foreldre: Mari Eikeland og Runar 
Steinsland

Andaktsstunder på Heimen 

Vi som menighet har også møtevirksomhet ut-
over vårt eget bygg.
Tre måneder i året har vi møte hver torsdag 

ettermiddag på Venneslaheimen. Dette er i ja-
nuar, juni og september.
Da har vi først møte i gamlebygget kl. 17.30 og 
etterpå nede i nybygget kl. 18.00.
Vi har da et lite møte hvor vi synger sammen 
og har en liten andakt.
På møtene der er vi en trofast gjeng som tjener 
sammen. Hans Magne Græsvold og Øistein 
Bjørnestad er trofaste og villige bak tangen-
tene. Harry Andersen, Bjørg Winsvold og To-
ril Hodnemyr er fast med og synger på hver 
sine torsdager. I tillegg er det andre sang og 
musikkrefter også innom. John Terje Ruenes 
er fast med som andaktsholder, i tillegg til un-
dertegnende.
 
Det er flott å være med på disse møtene. Til 
sammen kommer det over 30 beboere på en 
torsdag, i tillegg til noen ansatte. Det betyr 
mye for de som bor der at vi kommer og gir 
dem både toner og ord. De setter enormt pris 
på det! Det er en takknemlig tjeneste!
 
Så invitasjonen kan herved gis. Kunne du hatt 
lyst til å være med i denne fine tjenesten? Lede 
en andaktsstund? Ha en liten andakt? Eller bi-
dra med sang og musikk? Ta gjerne kontakt!
Og om du ønsker å bare besøke noen av våre 
på Heimen eller andre som bor der, så gjør det.
Gi gjerne beskjed eller snakk med meg om du 
har lyst til dette.

Geir Ove

Menighets-
protokoll



«En vei videre» 

Frikirkens nye lederkonferanse – VIDE-
RE23 – går endelig av stabelen 9.-12 fe-
bruar neste år. Dette er en helt ny satsning 
for Frikirken og FriBU, og vil være en viktig 
arena for å samle hele kirkesamfunnet år-
lig. Gjennom solid og retningsgivende un-
dervisning vil tematikken «En vei videre» gi 
konkrete og praktiske tips for veien videre 
i din lokale kirke.
Konferansen vil være en viktig arena for å 
bygge nettverk, stå sammen i fellesskap 
og sette en felles retning for Frikirken. Her 
er alle ledere og medarbeidere i Frikirken 
hjertelig velkommen! Om du er frivillig lyd-
tekniker, pastor, søndagsskolelærer eller 
ungdomsleder er denne konferansen noe 
for deg! VIDERE Lederkonferanse erstat-
ter dessuten tidligere arbeidermøter, og er 
dermed et viktig møtested for alle ansatte.
Eldsterådet og stab er allerede påmeldt. 
Og vi håper at vi kan dra en god gjeng fra 
Vennesla til VIDERE23 på Scandic Forne-
bu 9.-12. februar 2023.
 
Les mer om program og innhold på konfe-
ransen her: frikirken.no/videre
 
Påmelding via Checkin skjer her:
checkin.no/event/40277/videre-
lederkonferanse-23
 
Vi ønsker også å støtte spesielt unge lede-
re økonomisk med konferansen.

Vi satser også på å ordne felles biltran-
sport for de som trenger det.

Ta også kontakt med Geir Ove om du har 
lyst å være med!

Impuls Stavanger 27. – 
29. januar 2023

Ønsker du å finne ut mer av hva det vil si 
å tro på Jesus og følge Ham? Da er du 
svært velkommen på Impuls-konferansen! 
Her samles ungdommer fra hele landet, 
og du vil bli inspirert og utfordret til å følge 
Jesus i hverdagen. Det blir undervisning 
fra Bibelen, lovsang og fellesskap med 
nye og gamle venner. 
Vi er forventningsfulle til hva Gud vil gjø-
re med oss på konferansen! Bli med du 
også!
For program og mer informasjon, gå inn 
på nettsiden impulsweb.no/



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 i fremtiden.Vi trenger 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


