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Vi har akkurat avholdt årsmøte i menig-
heten for 2022.

Et år som starta med begrensninger fra 
pandemien, men som gradvis åpna seg 
igjen slik at vi kunne være sammen igjen 
i menigheten. Utover våren 2022 fikk vi 
oppleve at både små og store fellesskap 
for både små og store, igjen blomstret.
Fra menighetshelga i september har det 
vært et fokus i menigheten på å bli bedre 
kjent. Å møtes, snakke sammen og være 
i fellesskap med hverandre. Relasjoner 
oppover og mellom oss. Bildet som Hå-
vard Haugland brukte under menighets-
helga med alle t-skjortene, som han tok 
av seg lag for lag, er en god illustrasjon. 
Det at vi lag for lag kan bli kjent med hver-
andre og på den måten komme nærmere 
hverandre i menigheten.

Nå på nyåret har vi også hatt første runde 
med «Suppe for 7». Der har rundt sju per-
soner kommet sammen, spist suppe og 
blitt mer kjent med hverandre. Det er gode 
tilbakemeldinger fra de som har vært med, 
og du kan melde deg på til neste runde. 
Anbefales!

Relasjoner var også fokus da Frikirken 
hadde sin lederkonferanse VIDERE 23 i 
februar. Vi må bygge relasjon til Gud, til 
hverandre i menigheten og utenfor menig-

heten. Være lys og salt, spre godhet og 
vennlighet rundt oss.

For hva skjer når vi blir bedre kjent med 
hverandre? Jo, da kan vi dele både liv 
og tro sammen. Vi kan dele Guds ord 
sammen og vi kan be for og med hver-
andre. Det blir mer naturlig å gjøre, når 
vi kjenner hverandre bedre. Både i glede 
og sorg, livets opp- og nedturer og midt i 
hverdagen kan fellesskapet i menigheten 
være til støtte, hjelp, oppmuntring, glede, 
trøst, oppbyggelse og styrke for tro og liv. 
Så len deg inn i fellesskapet i menigheten 
og bli med!
 
Johannes 13,34-35:
Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske 
hverandre. Som jeg har elsket dere, skal 
dere elske hverandre. Ved dette skal alle 
forstå at dere er mine disipler: at dere har 
kjærlighet til hverandre.»

Vennlig hilsen Geir Ove Bakken

Pastoren
har ordet



Nytt fra Eldsterådet
Kjære alle sammen!

Her kommer en oppdatering over noe av 
det vi i eldsterådet har vært opptatt med 
den siste tiden.
De fleste i eldsterådet og staben deltok 
på lederkonferansen VIDERE 23 som ble 
arrangert for første gang 9. - 12. februar. 
Konferansen foregikk på Fornebu og 
samlet rundt 350 unge og el-
dre, frivillige ledere og ansatte. 
«Ned fra plattformen og inn i 
relasjoner» var et gjennomgå-
ende budskap på konferansen. 
Vi ble invitert og utfordret til 
å leve nært Jesus og nært 
mennesker. Det var veldig 
oppmuntrende å se at yngre 
generasjoner stod for det aller 
meste av det som foregikk på 
plattformen. Vi var 11 fornøyde 
deltagere fra vår menighet.                                                                                                  
Les gjerne mer fra konferansen på denne 
adressen:
magasinetveien.no/vellykket-lederkonferanse

Første runde med «Suppe for sju» er gjen-
nomført. Vi har fått mange tilbakemeldin-
ger på koselige samvær og velsmakende 
supper rundt om i mange hjem. Vi oppfor-
drer flere til å melde seg på til kontoret for 
neste runde, som blir etter påske!

I både eldsterådet og menighetsrådet 
snakker vi mye om hvordan vi kan bli 
enda bedre til å ta vare på hverandre i me-
nigheten, og til å se og ta godt imot nye 
som kommer til oss. Dette er en oppga-
ve vi bare kan lykkes med, - hvis vi står 
sammen. Så la oss gjøre det. La oss for-
sterke vårt rykte som en inkluderende me-

nighet.

Årsmøtet ble avholdt mandag 27. februar. 
Her er noen korte punkter derfra.     
Det ble vedtatt at vi kutter ut annonsering 
i Vennesla Tidende og i stedet sender ut 
ukentlige sms-meldinger til alle som øn-
sker dette, pluss at vi bruker hjemme-
siden vår og Facebook flittig. Dette gjør 

vi for å spare penger og 
fordi vi tror vi når ut til like 
mange på denne måten.                                                   
Det ble understreket at 
personlige invitasjoner er 
den beste annonseringen.                                                
I 2022 hadde menigheten et 
underskudd på ca 100 000 
kr. Det skyldes i hovedsak at 
givertjenesten er gått ned. Vi 
vil fremover oppfordre flere 
til å bli faste givere og de 
faste giverne til å gi noe mer. 

Vi dekker inn underskuddet dersom hver 
fast giver øker gaven med 100 kr / måned. 
Det er viktig å understreke at det allerede 
er stor giverglede i menigheten vår. Dette 
er vi veldig takknemlig for, og helt avhen-
gig av.                                                              

Vi har fått mange signaler om at vi bør 
satse på barn og unge når det gjelder ny 
ansettelse. Trolig kommer det en utlysning 
før påske.                                                                                

Under eventuelt kom det innspill på at det 
er ønskelig med et sterkere misjonsfokus 
i menigheten vår og et ønske om at Bi-
belverksted-kveldene må starte opp igjen.

Hilsen eldsterådet v/Kristin Lie



Siste helga i januar var det igjen klart for 
det som er årets store kristne ungdomsar-
rangement på Vestlandet. Ungdommer 
fra hele landet samles da i lokalene til 
IMI-kirken i Stavanger for å treffe andre 
med-troende og lovprise Jesus sammen. 
Hele 2500 deltagere var påmeldt i år og 
stemningen var elektrisk.

Møtene er av høy kvalitet og rommer mye 
lovsang, gode taler og lange ettermøter. 
Ungdommer opplever virkelig Guds nær-
vær på disse møtene og allerede fredag 
kveld var det godt over hundre ungdom-
mer som tok imot Jesus.

Lørdag startet med formiddagsmøte, 
etterfulgt av to etapper med seminarer. 
Seminarene har ulike undervisningstema 
som kan handle om alt fra vitenskap til 
hvordan høre Guds stemme.  Bolkene er 
på ca 1 time og deltagerne kan da velge 
fritt innenfor de temaene som er presen-
tert. På kvelden var det igjen hovedmøte 

etterfulgt av tidenes Lisa Børud-konsert! 

Vennesla, Øvrebø og Iveland var som 
vanlig meget godt representert på Impuls 
med ca 200 ungdommer. Vennesla Fri-
kirke slo seg sammen med Norkirken og 
kjørte buss sammen. Vi opplever et kjem-
pebra miljø mellom både ungdom og le-
dere. Dette var en opptur!

Thomas Fagervik

Impuls



Vegard Bakken ble ordinært som eldste i 
Vennesla frikirke 18.12.22. 
Kjetil Løyning tok en prat med Vegard for å 
bli litt bedre kjent.
Kan du innlede med å si litt om deg selv? 
Hvem er Vegard Bakken? 
- Godt voksen Venneslagutt, 55 år, gift med 
Kari Anne Jortveit, stolt far til Emilie, Lars 
Marlov og Sivert. Bestefar ”to be”. Lettere 
utdannet økonom og har drevet egen bu-
siness mye av mitt liv: Telehuset og Agder 
Lyd. Ganske rolig og fåmælt type, men kan 
absolutt engasjere meg, mest i mindre sam-
menhenger. Liker best å jobbe i kulissene.
Hva ligger deg på hjertet?
- Kjenner at jeg har vært velsignet med mye 
i livet, og har fått kapasitet til å gi noe til-
bake. Elsker å skape fremgang, og nå ikke 
først og fremst for meg selv. Er nok derfor 
jeg, sammen med fruen, har vært femten 
ganger i Kenya og hjulpet til med det jeg 
er god på i New Life Mission. Veldig gøy å 
se at mennesker, som uforskyldt ikke har 
mange muligheter, faktisk får en sjanse og 
vokser veldig på det! 

- Har også fått mulighet til å bidra med mine 
lyd- & bildeferdigheter som frivillig i studio 
på Bedehuskanalen. Der løfter vi frem Guds 
ord og Hans uendelige omsorg til TV-tittere, 
faktisk i hele Skandinavia. Et pionerarbeid 
innenfor bedehus-/frikirke-land utenfor pin-
sebevegelsen. Så liker jeg at ledelsen der 
løfter frem både små og store misjonspro-
sjekter. Det er mange norske som driver et 
fantastisk arbeid rundt om i verden som 
nesten aldri får spalteplass. Disse lager vi 
gode programmer med. Ofte er det så tå-
rene drypper ned i bildemikseren, når jeg 
ser hvilken utrolig virkning deres innsats har 
hatt for de fattige, og for evigheten!»
Hva tenker du om eldstetjenesten?
- Det var en ære å bli spurt om ”å sitte i 
styret” for Vennesla Frikirke. Det handler 
ikke bare om å bestemme retning fremover, 
som i et forretningsstyre. For vi skal også 
være Hyrder for flokken. Og det kan nok 
være krevende. Takk Gud, for at det er med 
den styrke som Han gir! Og Eldsterådet er 
et godt team. Menigheten vår har en fan-
tastisk bredde, og det er spesielt gøy å se 
at det er så god respons fra barn og unge. 
De må vi legge til rette for, slik at vi også 
husker å bygge godt for neste generasjon 
i kirka vår!

Vi er veldig takknemlig for at du takket ja 
til denne tjenesten, Vegard. 
Takk for samtalen - og Gud velsigne deg 
i eldstetjenesten.

Vegard Bakken;
vår nyeeldste



Sangen «Amazing Grace» er veldig viktig 
del av livet mitt. Noen elsker å gå på heia 
for å koble av. Mens jeg synger! Gi meg en 
mikrofon, og jeg slapper av.

Amazing Grace var den første sangen jeg 
sang offentlig alene som voksen. Det var i 
en begravelse. Sangen har fulgt meg siden, 
mange spør om jeg kan synge den på 
forskjellige arenaer.
Sangen er skrevet av John Newton i 1779 

Amazing Grace how sweet the sound,
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found;
Was blind, but now I see.

‘Twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved;
How precious did that grace appear
The hour I first believed!

Through many dangers, toils and snares,
I have already come;
‘Tis grace hath brought me safe thus far,
And grace will lead me home.

The Lord has promised good to me,
His Word my hope secures;
He will my Shield and Portion be,
As long as life endures.

Yea, when this flesh and heart shall fail,
And mortal life shall cease,
I shall possess, within the veil,
A life of joy and peace.

When we’ve been there ten 
thousand years,
Bright shining as the sun,
We’ve no less days to sing God’s praise
Than when we’d first begun.

Barbro Hammersmark:



Tekst og 
melodi: Bjørn 
Eidsvåg

Teksten på «Floden»  beskriver veldig godt 
hvordan det er å være nær Jesus, og hvor-
dan hans nærvær kan kjennes og påvirke 
deg. Men likevel bruker vi veldig mye tid på 
å ikke involvere oss mer i det! Hvorfor er det 
sånn? 
Vi vet alle hva som er godt for oss, men det 
er ikke nødvendigvis enkelt å faktisk gjø-
re det. Hør sangen, den er fantastisk. Velg 
gjerne versjonen til Emma Steinbakken, den 
hun sang på «Hver gang vi møtes».

Det renner en elv, en duvende flod gjennom 
livet mitt. Jeg fylles av mildhet og fred når 
jeg vasser i sivet ditt
Og hver gang jeg våger å bade i deg, blir 
jeg hel og ren. Og jeg kjenner et lindrende 
lys gå gjennom marg og ben

Jeg lurer jo på, hvorfor går jeg ikke mer for 
det? Hvorfor, hvorfor når jeg kjenner det 
gode du gjør med meg?
Det kan nesten virke som om jeg prøver å 
unngå det. Og jeg føler meg redd for nåden 
og gleden du skjenker meg
Forunderlig, forunderlig

Det finnes en brønn, en kilde til liv i min 
egen plass. Kjærligheten er navnet og blik-

ket blir klart ved det minste glass.
Og hver gang jeg våger å drikke av det blir 
jeg hel og ren. Og jeg kjenner et lindrende 
lys gå gjennom marg og ben

Jeg lurer jo på, hvorfor går jeg ikke mer for 
det? Hvorfor, hvorfor når jeg kjenner det 
gode du gjør med meg?

Det kan nesten virke som om jeg prøver å 
unngå det. Og jeg føler meg redd for nåden 
og gleden du skjenker meg.
Forunderlig, forunderlig

Jeg vil trosse den motstand jeg har mot å 
ta imot det som er godt.
Det e’kke lurt å gå rundt å se etter det som 
jeg alt har fått

Å, å, å, å

Jeg lurer jo på, hvorfor går jeg ikke mer for 
det? Hvorfor, hvorfor når jeg kjenner det 
gode du gjør med meg?

Det kan nesten virke som om jeg prøver å 
unngå det

Og jeg føler meg redd for nåden og gleden 
du skjenker meg

Forunderlig, forunderlig

Lars Marlov Bakken:

Barbro Hammersmark:



«Hundre kroner til 
den som kan få 
stoppa mæ på hop-
pet!»
Bestefar lo alltid 
godt av dette ut-

bruddet fra en bekjent av ham, som satte utfor
Rakkestadbakken en gang i mellomkrigstiden, 
uten helt å ha kontroll på situasjonen.

Rakkestadbakken var en beryktet hoppbakke, 
bygd rundt 1900, og en yndet samlingsplass
for vågale gutter og menn. Det fortelles om et 
hopprenn i 1910, med 89 deltakere og over
800 tilskuere. Det kom deltakere helt fra Kris-
tiania og Skien, men det var venndølen Hans
Salvesen som vant. Man gjennomførte tre 
hopp, og la sammen lengdene. Hans vant ren-
netmed til sammen 79,10 meter. Olav Strand-
berg, bestefar til Jan Magne og Tordis, ble nr 
10.
Olav ble etter hvert en kjent skikkelse i Venne-
sla, innenfor fagbevegelsen og kommunen,
men også som mangeårig eldstebror i Frikirken. 
Idrettsgenene er lette å gjenfinne i en stor
flokk barnebarn, de fleste med stor idrettslig 
aktivitet i livene sine.

Når jeg skriver disse linjene er det dagen før VM 
på ski starter i Planica i Slovenia, og når du
leser dette er mesterskapet over. Vi teller opp 
hvor mange medaljer Norge tok, og gleder
oss over store prestasjoner i langrenn og hopp. 
Dagens hoppere kaster seg ut i et fryktløst
og for oss vanlig dødelige ellevilt svev, opp mot 
150 meter. Det er ingen rop om å bli stanset
på hoppet der i gården, de satser alt og vet av 
erfaring at dette går bra.

I kristelig terminologi er vi vant med å høre om 
de 70 000 favners dyp vi må våge å gå ut på.

Søren Kierkegaards berømte ord om at troen er 
«som å kaste seg ut på de 70 000 favners
dyp», slår inn i min tankeverden når jeg tenker 
på skihopp. Selv ble jeg ingen hopper, jeg
prøvde meg en periode i Askedalen, men var 
altfor pysete og redd, så det ga jeg fort opp.

Langrenn passet bedre, det har vært en stor del 
av livet mitt og gitt meg mange gleder.

Troen jeg fant i ungdomsårene har jeg beholdt. 
Så kan man saktens spørre: Har jeg kastet
meg ut på 70 000 favners dyp? Vel, i ei bygd 
som Vennesla, og i et miljø som vårt i Frikirken,
kan man vel neppe kalle det noe stort vågestyk-
ke å si at man tror. Det er mange trossøsken
der ute i verden som har helt andre erfaringer 
med levd trosliv enn det jeg har. Alle Guds
barn har allikevel dette felles at vi satser på noe 
som ikke fullt ut kan bevises etter vanlige
kriterier. Vi har møtt en kjærlighet og et offer fra 
Gud selv, som har grepet oss, og som får
oss til å kaste loss, ta del i svevet så å si. I et 
slikt perspektiv gir det mening å sitere
Kierkegaard, det er en reise på dypt vann, og 
skal man lande trygt må man også våge satsen.

«Den legemlige øvelsen er nyttig til lite, men 
gudsfrykten er nyttig til alt» sier Paulus. Selv
syns jeg legemlig øvelse er nyttig til litt mer enn 
lite, men det er nok også fordi jeg bare
kjenner dette livet. Gudsfrykten åpner for et 
større perspektiv, et evig liv, og da har nok
Paulus rett: det er nyttig til alt.

John Terje Ruenes

I gar, i dag
i morgen



Den 11. februar 1951 begynte jeg som spei-
der i Halden KFUM. I dette ungdomsmiljøet 
ble jeg fullstendig «oppslukt». Her kom jeg 
inn i ungdomsklubb, i idrettslag, jeg spil-
te håndball og løp orientering. Jeg lærte i 
KFUM at vi er hele mennesker, og alt hører 
Herren til; ånd, sjel og legeme.
Forkynnelsen var enkel, men alltid var det en 
utfordring om å følge Jesus.

Fra dette ungdomsmiljøet ble seks prester i 
Den Norske Kirke.   

Jeg var på leirer og store tenåringstreff i 
Trondheim og Stavanger, og lederne ble for-
bilder for meg. Olaf Hillestad, som innførte 
slagverk og moderne rytmer i kirken, og Kjell 
Grønner, Ten-Sing bevegelsens far.

En høst hadde vi besøk av to forkynnere. Da 
kom jeg til bevisst tro på Gud. Vi sang:
 «Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds 
enkle vandringsmenn, det må koste hva det 

vil, men jeg må hjem til himmelen.»
Sangen fikk stor betydning for meg.

Hjemme i min familie var det ikke noe 
aktivt kristenliv, men en søndag gikk 
mine foreldre også fram til nattverd i 
Immanuelkirken.

I denne bevegelsen møtte jeg også 
kona mi, og her har jeg og fått kall til 
tjeneste, som lektor og rektor på Røn-
ningen folkehøgskole.

Mitt store forbilde og «mentor» var 
min ungdomsleder. Han var min forlo-
ver og fadder til ett av våre barn.
I 1980 flyttet vi til Vennesla til nye opp-
gaver. Her har jeg etter hvert funnet 
min plass i Frikirken.

Som kristen har jeg fått andre erfaringer enn 
jeg hadde i mitt ungdomsmiljø. Israel er blitt 
en del av meg, og inntrykk fra Oase har pre-
get meg.

Som kristen har jeg innsett at vi er i ulike ar-
beidslag og menigheter, med våre særpreg, 
og vi tilhører alle Guds rike. 

Livet har bydd på gleder og sorger, men all-
tid har jeg opplevd å være i Guds omsorg.
Jeg lever nå i «livets aftentime», men jeg vet 
at døden ikke er det siste.

Så er dette min bønn for meg og min familie 
og for Frikirken: at vi får høre om håpet som 
skaper trøst og liv hos oss alle. 

Vennlig hilsen John Edvard Olsen

Min troshistorie
John Edvard Olsen



Jeg blir elsket på tross av.
Ikke på grunn av, men på tross av.

På tross av alle mine stotrende og famlende meninger.
På tross av alle mine tåpelige ting jeg sier og gjør.

På tross av all min redsel og unnfallenhet.

Jeg blir elsket på tross av.
På tross av mine mange hemmeligheter.

På tross av at det ikke alltid er samsvar mellom liv og lære.
På tross av min latskap.

Som gjør at jeg sjelden prøver å forbedre mine svake sider.
Som gjør at jeg ofte gjør de samme dumme tingene, igjen og igjen og igjen.

Jeg blir elsket på tross av.
Jeg er et bittelite menneske.

Jeg er et skrøpelig kar.
Jeg er et lappverk av knuste skår.

Men til alt det som er bittelite har Gud bøyd seg ned.
Til alt det som er skrøpelig har Gud strakt ut sine armer.

Til alt som er knust og såret har Gud holdt frem sin hånd.
Og sett. Og elsket. Og favnet.

Jeg har fått møte Guds store kjærlighet.
Jeg er Guds egen øyensten.

Jeg er den han har lagt sin kongekappe rundt.

På tross av meg.
På grunn av Gud.

Derfor skylder også jeg å elske andre.
Elske dem på tross av. Ikke på grunn av.

 
 Dette diktet fikk Geir Ove Bakken 

ved en anledning. 

Det var et utklipp, 
men uten navn på forfatter. 

På tross av...



Lukk øynene dine, tenkt at du sitter i frikir-
ka og ser framover. 
Hva ser du da? 
Her har du nok mange svar, men kan du 
se for deg den figuren av Jesus som hen-
ger på veggen helt framme? Lukk øynene 
igjen, så ser du kanskje en stor Jesus som 
står og viser hendene med naglemerkene 
i. Så ser du en ting til, du ser et kors bak 
Jesus.

For noen år siden satt ei lita jente på fa-
miliegudstjeneste og så på dette bildet på 
veggen. «Se Jesus på korset» sa hun til 
mammaen sin. De kikket litt på Jesus og 
korset, og mamma måtte jo forklare at Je-
sus ikke var på korset lenger, han var tatt 
ned fra korset da han var død, og nå var 
han levende igjen. 

Den lille jenta ble tankefull mens hun kik-
ket på figuren på veggen. Etter å ha tenkt 
litt sa hun bestemt til mammaen sin: «Ja, 
mamma. Han er for stor!»
Tenk det, nå kan vi snart feire påske til 
minne om at Jesus døde fordi han var så 
glad i akkurat deg. Heldigvis var han stør-
re en korset, stod opp fra de døde og lever 
i dag. 

Kos dere kjempemasse i påsken med tur, 
godteri, appelsin, familie, ski og mye an-
net. Så tenker du også litt på bildet i frikir-
ka, der Jesus er for stor for korset!

God påske!

Signelill Granås

Te bånnan...



Spørsmål: 
1. Hvordan feirer du påske? 
2. Hva betyr påskens budskap for deg?

TORDIS HARALDSEID: 
1. Påskehelga er vi som regel heime. Er 
været på min side, er det godt med en tur 

ut for å ‘’møte’’ 
våren.
Ei god bok er 
heller ikke å 
forakte.
 
2. Jeg vil gjer-
ne følge møte-
ne i kirka vår, - 
dele nattverden 
skjærtorsdag, 
få med langfre-
dagens tekst, 
-og så: 1. på-
skedag – høre 

forkynnelse om Jesu seier over døden, 
og få synge med på de kjente og
kjære påskesalmene.
‘’-Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg 
en dag’’.

 

RONNY 
HEISEL-
DAL:
 
1.I påsken 
er det vik-
tig å kom-
me meg til 
fjells og i 
snøen, det 
er det jeg 
er vokst 
opp med.
Foreldrene 
mine dro 
oss ut på 
ski, med 

vekkerklokken på grytidlig, nærmest hver 
morgen i påsketiden.
Jeg koser meg i påskehøytiden og fri fra 
jobb er noe jeg prøver å prioritere.
Familietid er viktigst, og jeg ønsker å 
videreføre tradisjoner jeg har hatt.
 

2.Vi hører påskefortellingen hvert år og 
opptil flere ganger også, og i oppveksten 
opplevde jeg at det ikke gav så mye. Det 
er vanskelig å ta inn over seg, og slik 
opplevde jeg det.
En kveld for en del år siden rett før påske, 

Hvordan er din påske?



etter jeg hadde fått barn selv, gikk det 
opp for meg, på en måte åpenbarte det 
seg for meg hva Han faktisk gjorde på 
korset. Det var en helt utrolig fin opple-
velse å få fra Gud.
Fullstendig uventet.
Det er veldig vanskelig å forklare med 
ord.
Den kraften i det å dø for oss, trosse alle 
grenser for oss, så jorden skalv og ristet, 
gjør at jeg får frysninger av å skrive om 
det.

 
ARNE HAMMEN: 
1.For oss blir det hjemmepåske i år med 
noe besøk av familie, og sikkert også 

noen småturer hjemmefra. I tillegg er 
det fint å kunne delta på noen av menig-
hetens samlinger disse dagene.

2.Påska kalles jo 
den stille uka. Det 
innbyr jo til tanker 
og refleksjoner 
rundt innholdet i 
påskebudskapet 
som jo er den 
viktigste og mest 
sentrale hendelsen 
i Bibelen for oss 
kristne. Jesus er 
jo midtpunktet i 
lidelseshistorien, 
og det betyr jo alt 
for oss. Det er vår 
redning.

IRENE BJØRNESTAD: 
1.Vi er som regel i kirka i påska. Utenom 
det så blir det nok en tur til Brokke og en 
tur til Reme, der resten av familien er.   

2.På grunn av Jesus er jeg rein og rettfer-
dig, himmelen verdig.  Han åpna veien til 
Gud for oss alle.

God påske fra oss alle sammen!

Hvordan er din påske?



Da Jesus dro opp til Jerusalem for å feire 
påske, spiste han sammen med disiple-
ne sine. Han delte brød og vin med dem, 
og sa at dette var hans legeme og blod. 
I vår påskefeiring har vi nattverd Skjær-
torsdag, og vi har jevnlig nattverd som en 
del av gudstjenesten resten av året. Un-
der nattverden kan vi gå og tenne et lys i 
lysgloben, henge opp et skår på håpstreet 
eller skrive en lapp med et bønneønske 
og legge den i bønnekrukka.Når det er 
nattverd, deler pastoren og medhjelper-
ne ut en liten, rund «kjeks», det er dette vi 
kaller brødet. Vi får også et lite beger med 
vin. Brødet og vinen deles ut med disse 
ord: «Dette er Jesu legeme (kropp). Dette 
er Jesu blod», eller «Kristi legeme (kropp) 
gitt for deg. Kristi blod utøst for deg.»

I boka «Fest i Guds hus – Gudstjenesten 
i Den Evangelisk Lutherske Frikirke» står 
det om nattverden. Der brukes fem stikk-
ord for å si hva nattverden er:

1. Et takke- og lovprisningsmåltid 
I måltidet gir vi lovprisning, takk og tilbe-
delse til Ham som er universets Herre.

2. Et minnemåltid
Som Bibelen sier, gjør vi dette til minne 

om Jesus. Det å minnes betyr at Han brin-
ges nær og er selv nærværende, gjennom 
brød, vin og gjennom Ordet.

3. Et nådemåltid
Etter nattverden sier lederen: «Den kors-
festede og oppstandne Jesus Kristus har 
her gitt oss sitt hellige legeme og blod. 
Med det har han sonet alle våre synder. 
Han styrke og holde oss oppe i en sann 
tro til det evige liv». Vi mottar Guds nåde 
gjennom brød og vin.

4. Et fellesskapsmåltid
Vi har alle del i det samme legeme og 
samme blod. I nattverden har vi felles-
skap både med menigheten vår og med 
alle som tror på Jesus her på jorden; den 
universelle kirke. 

5. Et håpsmåltid
«Inntil han kommer». Nattverdbordet pe-
ker mot Guds fremtid, mot festen som en 
gang skal feires når Jesus kommer igjen.

I nattverden ofrer menigheten seg selv og 
sitt liv til Gud som et takkoffer. Når vi går 
til nattverd, bekjenner vi at vi vil høre Je-
sus til.

- kirkens hjerte og pulsslag

Nattverdfeiringen



I Frikirken ser vi ikke på nattverden bare 
som en symbolsk handling. Vi tror at Kris-
tus er virkelig til stede gjennom elemente-
ne som er innviet ved Guds ord og bønn. 
Menighetene oppfordres til å feire Herrens 
nattverd regelmessig og ofte. 

Kilde: 
Fest i Guds hus
Gudstjenesten i Den Evangelisk Lutherske 
Frikirke, godkjent av Synoden 2014, den-
ne utg. 2016.

Nattverdfeiringen



Suppe for sju
Vennesla frikirke er en ganske stor menig-
het og omfatter mennesker i alle alders-
grupper. Mange av oss kjenner noen, men 
det er også mange vi ikke kjenner i menig-
heten. «Suppe for 7» er en god anledning 
til å bli bedre kjent. Vi har hatt en runde 
i februar/mars, og planlegger å ha en ny 
etter påske, mellom 17. april og før som-
meren. Deretter tenker vi å ha en eller to 
samlinger på høsten også.

De som var med i første runde er automa-
tisk påmeldt til neste gang, med mindre de 
aktivt melder seg av. Men det er plass til 
mange nye! Meld deg på til kontoret innen 
16. april -23 på e-post eller telefon hvis du 
ønsker å være med. Gi beskjed om du øn-
sker å være vert eller besøkende.

Vi har tatt en prat med noen av delta-
gerne i første runde av «Suppe for 7» og 
stilt dem følgende spørsmål:

1. Hvordan opplevde du 
«Suppe for 7»?

2. Hva vil du si til folk som 
vurderer å melde seg på? 
      

Bente Voreland: 
1. Det var overras-
kende positivt! Flot-
tere og mer åpent 
enn jeg hadde fore-
stilt meg.  Vi skulle 
holde på i to timer, 
det ble fire!

2. Jeg anbefaler alle 
å melde seg på. 

Elin og Hermod Førde: 
1.  «Suppe for 7» var en positiv opplevel-
se!  
Vi var vertskap 
og hadde besøk 
av to koselige 
par som vi ikke 
kjente så godt 
fra før. Det ble 
en veldig koselig 
kveld! 
 
2. Meld dere på, 
det kan absolutt 
anbefales!

Arna og Morris Klokkhammer:
1. Veldig hyggelig kveld med suppe og 
prat rundt bordet. Alle fortalte litt om 
seg selv. Fint 
å høre litt om 
h v e r a n d r e s 
bakgrunn, og 
dermed bli 
bedre kjent                     
med hver-
andre. For oss 
som ikke har 
vokst opp i 
men igheten , 
og ikke er fra 
bygda, betyr 
det mye å bli 
bedre kjent med flere av dere.

2. Vi håper flere har lyst til å bli med på 
«Suppe for 7».



Onsdagsmiddag i kirka vår

Det å spise sammen gjør noe med oss. Vi blir 
bedre kjent, det skapes et fellesskap rundt bor-
det. 

I Vennesla frikirke serverer vi middag en gang i 
måneden til alle som har lyst til å spise sammen 

med noen andre. Det er godt av og til å slippe 
og å tenke ut «Hva skal vi ha til middag», og det 
kan være deilig å komme til ferdig laget mat. 

Det passer for alle aldre, unge og gamle, små-
barnsfamilier og folk uten barn. 

Denne våren har vi allerede hatt to onsdags-
middager, 11. januar og 8. februar.

Men det blir flere: sett gjerne datoene inn i ka-
lenderen allerede nå: 22.mars, 19. april og 3. 
mai. Klokken 16.30 – 17.30.
Maten er god og rimelig! Meld deg på til konto-
ret senest mandagen før.

Ellen og Tellef Myrvold:
1. Vi hadde en koselig kveld med 
deilig suppe og god prat. Denne 
kvelden ble vi kjent med nye personer 
i menigheten. 

2. Vi var med på suppe for 7 i frikirken 
i Kristiansand, og er glad for å bli med 
på dette i Vennesla. 
Dette er noe vi varmt anbefaler!



Hilsen fra dåps-
gruppa 

Er du vårt nye medlem? Vi trenger minst to nye 
i gruppa, aller helst tre. Les gjerne videre, hvis 
du er usikker på hva vi gjør.
Dåpsgruppa i Vennesla frikirke følger opp 
dåpsbarna våre med en oppmerksomhet på 
dåpsdagen, og på de neste tre dåpsdagene. 
Barna våre får kirkebok når de er 4, 7 og 11 år. 
Dette har vi i dåpsgruppa gleden av å dele ut. 
Vi har 2-3 gruppemøter i året hvor vi blant an-
net kjøper inn gaver og planlegger utdelingen 
av min kirkebok til 4-, 7- og 11-åringene.
 
Vi vil gjerne ha med noen flere i gruppa siden 
noen nå slutter. Du trenger absolutt ikke å ha 
små barn, dette er en veldig fin oppgave for 
alle aldersgrupper, men du må ha sertifikatet 
så du kan levere ut dåpsgavene. Vi ønsker oss 
både deg uten barn, deg med små barn, deg 
med store barn, eller deg som er bestemor/
bestefar. Kontakt Siren Skjeggestad (922 06 
303) eller Elisa Heiseldal om du har lyst til å bli 
med i gruppa vår. Velkommen!

Menighets-
protokoll 
DØPT 
Mina Granås døpt 13.11.2022 
Foreldre: Siri S. og Henrik Granås
Oskar Steinsland døpt 13.11.2022
Foreldre: Mari Eikeland og Runar Steinsland
Live Sagedal Bore døpt 27.11.2022 
Foreldre: Caroline og Håkon Leiv Sagedal 
Bore
Mariell Venemyr Voreland døpt 4.12.2022 
Foreldre: Julia og Tor Øyvind Venemyr Vore-
land
Elias Fagervik døpt 4.12.2022 
Foreldre: Guro og Thomas Fagervik
Ludvig Steinsland døpt 8.1.2023 
Foreldre: Eirin og Jon Inge Steinsland

DØDE
Ivar Ingemann Hansen 
f. 10.04.1932 d. 23.11.2022
Tom Honnemyr f. 28.12.1927 d. 19.12.2022
Finn Ingebretsen f. 14.04.1933 d. 17.01.2023
May Britt Steinsland 
f. 13.05.1958 d. 03.01.2023

Vi ønsker velkommen nye medlemmer med 
stemmerett:
Marit Aabel Grosås
Ellen Hagenes
Alf Georg Hagenes-Sordal

29. september inviterte 
vi til Alphafest nede i 
underetasjen. 
Minikonsert med Andre 
Aamås og Thomas Fa-
gervik, appell fra Arvid 
Hunemo og veldig god 
mat var blant fristelsene. 
Responsen var rimelig 

god, og etter hvert hadde vi en god gjeng som ble 
med på kurs.
Like over høstferien var det kursstart. Så utrolig 
spennende å komme i gang.

Etter 10 kurskvelder og en weekend, var vi oppmun-
tret og fornøyde med høsten på Alpha. Lite er større 

enn å se at nye finner troen og plass i menigheten! 
Det er en rik velsignelse.
Vi skal om ikke så altfor lenge starte planlegging av 
nytt kurs for høsten -23. Vi har allerede knyttet til 
oss ressurser og vil nok ikke gjøre store endringer i 
opplegget, fordi vi opplever at det fungerer bra. Vi er 
takknemlige for god tilbakemelding.

Det vi helt klart kan ønske oss, er flere som engasje-
rer seg i å invitere med noen på kurs. Og selv om vi 
setter pris på alle som kommer, ønsker vi både la-
vere gjennomsnittsalder og folk utenfor menigheten. 
Da blir kurset veldig spennende! Ingen som kommer 
i kirken, skal gå glipp av informasjon fremover.

Lyder Vatne Johansen



Hovdentur!
10. – 12. mars drar konfirmantene og 
Frik-gjengen på tur til Hovden. Kanskje vi 
får høre mer om denne turen i neste num-
mer av Menighetsnytt. Her nøyer vi oss 
med å ønske dem riktig god tur! 

Årets Echo-festival finner sted 28. – 30. 
april i Vennesla kirke. Det er bare å glede 
seg!

Annie og Gerd LePoidevin 
på Norgesbesøk

Hver søndag ber vi for våre misjonærer og 
utsendinger. Da ber vi for Gerd og Dave 
LePoidevin som er i Mosambique. Nå har 
Gerd le Poidevin og datteren Annie vært 
hjemme på Norgesbesøk. 5. februar var 

de på gudstjenesten og stilte velvillig opp 
til et bilde. 
En av flygerne til Mission Aviation Fellows-
hip sitter nå i fengsel, og det er dermed 
færre flygere til å gjøre jobben i Mosambi-
que. Men familien Le Poidevin står trofast 
i tjenesten. Les mer om dem på siden til 
MAF: maf.no/ser-seg-ikke-tilbake/

VIDERE, sommer 2023

19.- 23. juli 2023 blir VIDERE Sommer ar-
rangert på Stavern FHS. 
Det blir møter med underholdning, lov-
sang og god forkynnelse, FRIK-festivalen 
for ungdom, Sparks for de minste, aktivi-
teter, seminarer, konserter og mye moro. 

Dere kan lese mer om arrangementet her: 
frikirken.no/sommerfestival

Det er billigere å melde seg på før 1. mai. 
Følg med og meld dere på så snart påmel-
dingen åpner.



ANSATTE
Geir Ove Bakken, konstituert 
hovedpastor, tlf 975 81 005
Thomas Fagervik, musikkarbeider
tlf 977 58 100
Elisa Heiseldal, omsorgsarbeider 
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

EPOST TIL KIRKA: 
post@venneslafrikirke.no

ELDSTERÅD
Rolf Bjarne Eriksen  (leder)
tlf 911 61 563
Harald Lunden (nestformann)
Geir Ove Bakken (konst. pastor)
Kristin R Lie
Kjetil Løyning
Vegard Bakken

DIAKONRÅDETS MEDLEMMER
Leder: John Terje Ruenes

Elin Førde
Bjørn Linjord
Torstein Jortveit
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 Regnskap 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


