mylder
Magasin for

Nr 1/2009
ÅRGANG 2

misjonskirkene i Aust-Agder

Møt
foreldrene
Se side 4

Mann med

engasjement
NYTT KIRKEBYGG
på Froland s 12

s 24

Påskespill s 6

Misjonskirkene:

Arendal misjonskirke

Bjorbekk misjonskirke Betel

Fevik misjonskirke

Froland misjonskirke

Besøks-/Postadresse:
Myra, 4848 Arendal
Tlf. 37022921
Epost: post@misjonskirken-arendal.no
www.misjonskirken-arendal.no

Besøks-/Postadresse:
Naudebroveien 2, 4824 Bjorbekk
Tlf. 37015164

Besøksadresse: Hasla, Sømsveien 167
Postadresse: Pb. 14, 4889 Fevik
Epost: post@fevikmisjonskirke.no

www.betelbjorbekk.no

www.fevikmisjonskirke.no

Besøksadresse: Mjølhus, Froland
Postadresse: Pb. 86, 4855 Froland
Tlf. 37038033
Epost: post@misjonskirken-froland.no
www.misjonskirken-froland.no

Stiftet 1925

Stiftet 1943

John David Wikstøl,
pastor
Mob: 99629217
Epost:
jo-david@online.no

Terje Watne,
hovedpastor
Mob: 91553805
Epost: terje@
misjonskirken-arendal.no
Rino Rudli, evangelist/
fengselsprest
Mob: 99269270
Epost: rino@
misjonskirken-arendal.no

Stiftet 2002

Stiftet 1946

Svein Egil Fikstvedt,
pastor
Mob: 99607117
Epost: svein.egil.fikstvedt
@misjonskirken-froland.no

Torleif Christiansen
formann
Mob: 91364877
Epost: torlchri@online.no

Svein Egil Fikstvedt,
pastor
Mob: 99607117
Epost: svein.egil.
fikstvedt@
misjonskirken-froland.no

Leif-Kristian Pedersen
ungdomsleder
Mob: 488 88 828
leffy_duck@hotmail.com

Tony Guldbrandsen,
musikkpastor
Mob: 95002894
Epost: tony@
misjonskirken-arendal.no

Kristine Lauvrak,
barnearbeider
Epost: krlauv@online.no

Tore Abrahamsen,
menighetsleder
Mob: 91300186
Epost: toreabra@
hotmail.com

Stephen Gundersen,
ungdomsarbeider
Spgl1987@hotmail.com

Kåre Andersen, menighetsleder
Mob: 90238777 Epost:
kare.andersen@arendal.kommune.no
Olav Vikse, menighetsleder
Mob: 99622799
Epost: olav.vikse@c2i.net

Misjonskirkene er tilsluttet Misjonsforbundet, som
ARBOR VEgg: FERDIg VEgg
har menigheter over hele landet. Misjonsforbundets
motto er: Guds barns enhet, menneskers frelse.
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Misjonskirkenes hjemmesider oppdateres jevnlig.

– PåENkElT
ElEgANT
dem finnes merOg
informasjon
om Misjonskirkene, arrangementer de kommende uker og
om menighetens tilbud til ulike aldersgrupper.

Våre veggplater er populære blant alle som
skal pusse opp, bygge nytt eller utvide.
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Arbor Panel: Populære MDF-plater i de tre klassiske profilene
Skygge/skrå, Perlestaff og V-fas.
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Glava er mer enn gult
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Glava er mer enn gult

T O R S T E I N

D A l E M A R k

leveres i fargene Eggehvit, Caffè latte og Benhvit.

B E N N E T T

A S

www.glava.no

Stort utvalg på Nidelven Bruk
www.glava.no
Nidelven
Bruk
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- Skarpnes, Arendal

www.glava.no

Våre veggplater er populære blant alle som
skal pusse opp, bygge nytt eller utvide.
Arbor Panel: Populære MDF-plater i de tre klassiske profilene

Arbor faspanel: Det enkleste alternativet til panel. Sponplater
som leveres i fargene Caffè latte, Fransk grå og Fersken.
Arbor ferdigmalt veggplate: Sponplater med tidløst design.
Farger: Caffè latte, Fransk grå og Fersken.

Skygge/skrå, Perlestaff og V-fas.
leveres i fargene Eggehvit, Caffè latte og Benhvit.
Arbor faspanel: Det enkleste alternativet til panel. Sponplater
som leveres i fargene Caffè latte, Fransk grå og Fersken.

Arbor
- ferdig
vegg
Arbor ferdigmalt
veggplate: Sponplater
med tidløst design.

8690 Hattfjelldal
Nidelven
Eikgulv
Tlf: 75 18 50 00

Caffè latte, Fransk grå og Fersken.
VåreFarger:
veggplater
er populære blant alle som
skal pusse opp, bygge nytt eller utvide.

Fax: 75125
18 50
01mm, tykkelse 21 mm.
Bredde
(135)
arbor@arbor.no
Endefrest
og plastpakket
www.arbor.no

Arbor Panel: MDF-plater
i de tre
klassiske
profilene
8690
Hattfjelldal
Skygge/skrå,
og
Tlf: 75 18Perlestaff
50 00
75 18 kostmalt
50 01
V-fas.Fax:
Leveres
arbor@arbor.no
i fargene
Eggehvit, Caffe
Latte www.arbor.no
og Benhvit.

- mer en n plankekjøring!

Tlf: 37 05 85 90

www.nidelvenbruk.no

Nidelven
Bruk

Åpent: Man-fre 7.15 - 16, Lør 9 -12

Grimstad misjonskirke
Stiftet 1939
Besøks-/Postadresse:
Storgaten 71, 4877 Grimstad
Tlf. 37040760
Epost: post@ grimstadmisjonskirke.no
www.grimstadmisjonskirke.no

Kjell Birkeland,
pastor,
Mob: 90640784
Epost: kjell.b@gktv.no

Jens Gunstveit,
kontorsekretær,
Epost: post@
grimstadmisjonskirke.no

Øyvind Gryting, menighetleder
Mob: 90049403 Epost: og@jetro.no

Vi minner også om Misjonsforbundets og Ansgarskolens hjemmesider:
www.misjonsforbundet.no og
www.ansgarskolen.no.

REDAKSJON:
Sveinung Lorentsen, ansvarlig redaktør
Tlf. 91141779 • slorentsen@misjonsforbundet.no
Arnfinn Nyland, fotograf og billedredaktør
Tlf. 90848895 • arnyland@broadpark.no
Monica Haugesten, Arendal • Tlf. 41732035
Jan Tore Larsen, Arendal • Tlf. 91381775
Ulla Wickmann Johannessen, Bjorbekk • 47329902
Jan Åge Gabrielsen, Fevik • Tlf. 92688934

isjonsforbundspastor Edin Løvås forteller
i et lite hefte ”… at de alle må være ett …,
om en gutt på fire år som til tider kunne
være ganske uregjerlig. En dag det var verre enn
ellers, klemte moren til med følgende: ”Det står i Bibelen at barn skal være lydige mot foreldrene sine.”
Fireåringen stod stille noen øyeblikk, så på moren
og sa meget alvorlig: ”Mamma, det har jeg aldri
visst.” Med det innrømmet han at det fantes saker og
ting i Bibelen han ikke helt hadde forstått.
Også som voksne må vi innrømme at det i Bibelen
finnes mye vi ikke helt forstår. For noen faller Bibelens ord om enhet blant de kristne utenfor interessefeltet. De har lest Jesu ord om ”at de alle må være ett
--- for at verden skal tro” (Joh. 17,21), men de har
likevel ikke festet seg ved det.
Misjonskirkene som står sammen om Mylder er alle
tilsluttet Misjonsforbundet, som har vært og ønsker
å være en pådriver i det felleskristne arbeidet. Misjonsforbundets motto har i alle år vært: Guds barns
enhet, menneskers frelse.
Misjonsforbundet er en Kristi kirke, og ett med det
store fellesskap av kristne kirker som har Kristus
som herre. Slik er kirkens totusenårige historie vår
historie, og kristne i andre kirkesamfunn vår brødre
og søstre.
Misjonsforbundet er en fri kirke. Som fri kirke vil
Misjonsforbundet være uavhengig av staten hva lærespørsmål og indre anliggende angår, og vi vil selv
velge våre ledere og ta økonomisk og åndelig ansvar
for virksomheten.

Rachel Olsen, Froland • Tlf. 97585454
Inger Anita Mjølhus, Froland • Tlf. 41277143
Åse Johanne Koppang, Grimstad • Tlf. 97599697
I tillegg kommer:
Lokale journalister og pastorer

GRAFISK FORM: Ravnbø design [www.ravnbo.com]

Misjonsforbundet er en bekjennende kirke, hvor
Bibelen er menighetens og den enkeltes overordnede rettesnor for lære og liv, og hvor mennesker
som bekjenner troen på Den treenige Gud, kan bli
opptatt som medlemmer.
Misjonsforbundet er en demokratisk kirke, som
vektlegger alle medlemmers rett til medbestem-

melse, og hvor kvinner og menn stilles likt i forhold til å inneha verv eller stillinger.

Misjonsforbundet er en misjonerende kirke,
som ser det som sin oppgave å ta vare på hele
mennesket når Jesu verdensvide misjonsoppdraget – ”Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler” –
skal virkeliggjøres.
Misjonsforbundet er en lyttende kirke, som har
det ene øret vendt mot Guds ord og Den Hellige
Ånds gjerning i historien og i dag, og det andre
øret vendt mot lengslene, behovene og mulighetene som finnes i tiden og i samfunnet vi lever og
virker i.

R EDAK TØRENS

Mai Britt Kvalsvik,
ungdomsarbeider
Epost:
mbk-post@gktv.no

Dette står vi inne for:
M

Misjonsforbundet er en tjenende kirke, som vil
tjene Gud, hverandre og andre ved å være gode forvaltere av de gaver og verdier som er oss betrodd og
ta vare på Guds skaperverk og miljøet.
Misjonsforbundet er en flergenerasjonskirke, som
har respekt for og tar hensyn til alle generasjoner.
Samtidig som vi satser på de yngre generasjoner,
ønsker vi å utvikle menighetsfellesskap hvor det
både er trygt å vokse opp og godt å eldes.
Misjonsforbundet er en økumenisk kirke, som
aktivt vil arbeide for større synlig enhet mellom
kristne, menigheter og kirkesamfunn, og som vil
vise respekt for andre kirkesamfunns tradisjoner og
andre menneskers tro.
Misjonsforbundet er en åpen kirke for alt Guds folk
som har tillit til Bibelen, ønsker
å dele samfunnet med Gud og
dele gleder og ansvar med andre
troende. I menighetene rår følgelig samvittighetsfrihet i en del
læremessige og ordningsmessige
spørsmål.
Sveinung Lorentsen
redaktør

FORSIDEFOTO: Tim de Walle
TRYKK: Agderpostentrykk AS
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INTE RVJU

PÅ TO HJUL I SVINGENE
Unni og Per Hushovd er foreldre
til tre voksne barn og er et par
som ikke ønsker å sole seg i det
offentlige lys. Men i all sin beskjedenhet kan de ikke unnslå
at de er foreldre til den mest
omtalte person i den norske
presse i 2008, en mann som for
alltid kommer til å bli stående i
norsk sportshistorie, nemlig
Thor Hushovd.
I tillegg er deres eldste sønn, Ronny, gjennom
TV2 og SOS barnebyer med og bygger barnehage i Afrika. Til Unni og Pers koselige hjem
i Grimstad, med fantastisk utsikt over Grømbukta, er det Mylder har invitert seg for å få en
”small talk” med ekteparet Hushovd.
– Når vi nå har sittet og pratet litt om løst og
fast, har jeg etter hvert forstått at dere knapt er
født og oppvokst i Grimstad. For flere enn meg
tror jeg det kunne vært interessant å få vite noe
mer om deres bakgrunn. Er dere villige til gi oss
et aldri så lite litt tilbakeblikk?
– Det er riktig som du sier, vi kommer egentlig
ikke fra Grimstad. Jeg er født og oppvokst på
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Rånåsfoss i Sørum, men navnet Hushovd stammer fra Nelaug i Åmli. For oss begge var det
utdannelsen som førte oss til Grimstad.
– Ja, vi traff hverandre i Misjonskirken. Jeg hadde
begynt å gå der i forbindelse med en møteserie
evangelistene Olaf Lande og Egil Torp hadde der,
men jeg kommer egentlig fra Herefoss. Etter at vi
hadde hatt følge noen år, ble det bryllup i 1972.
– Før dere kom til Grimstad, hadde dere da
vært aktive i noen kirkelig sammenheng?
– Ja, mine foreldre var kristne, og jeg gikk på
møter sammen med dem. Det var en del av familiens liv. Men det sto ikke alltid øverst på min
ønskeliste. Som ung var jeg ganske opptatt av og
interessert i skisport, spesielt hopp. Jeg må si at
jeg beundrer min far som hele vinteren kjørte
meg til og fra ulike skirenn over hele Østlandet. Da jeg kom til Grimstad, hadde jeg tatt et
bevisst kristent standpunkt, og for meg ble det
da ganske naturlig å gå i Misjonskirken for der
hadde jeg familie som gikk.
– Jeg var også aktiv i friidrett og langrenn. Hvor
stort talentet mitt var, vil jeg ikke uttale meg om.
På Herefoss gikk jeg også av og til i kirken og på
bedehuset, men det var først etter at jeg kom til
Grimstad at jeg tok et bevisst standpunkt som
kristen og fant min plass i Misjonskirken.
– Og her er dere ikke som de fleste andre medlemmene?
– Inne i kirken er vi vel som andre, ville jeg tro,
men vi skiller oss kanskje noe ut fra andre når

det gjelder måten vi kommer til kirken på. For
da sykler vi, og det har vi alltid gjort, også lenge
før det ble ’in’ å sykle i Norge. Å sykle gir både
god trim og fine naturopplevelser, og i dag må
vi heller ikke glemme miljøgevinsten. Det var
knapt noen som tenkte på det tidligere.
– Ja, vi liker å sykle, og jeg sykler til arbeid både
sommer og vinter. Også barna våre har alltid likt
å sykle. Når de andre familiene dro på biltur, så
ville våre barn på sykkeltur. De var ”utebarn”.
Været skulle være veldig dårlig før de foretrakk
å være inne. Jeg kjøpte gamle sykler, satte dem i
stand, og de lærte å sykle veldig tidlig.
– Da er det ikke å undres over at dere har fått
mange god sykkelryttere i familien, for så langt
jeg forstår har alle barna vært aktive syklister?
– Ja, alle har vært habile sykkelryttere. Ronny,
vår eldste sønn, var på landslaget i terrengsykling. Hege, vårt yngste barn og eneste datter, var
også en habil rytter. Men Thor er selvsagt den
som har drevet det lengst.
– Noen har fortalt meg at Thor var et sportslig multitalent, uansett hvilken sportsgren han
hadde satset på, så hadde han vært i fremste
rekke.
– Ja, Thor var allsidig. Han var et stort langrennstalent og han var også meget god i fotball.
– Og så valgte han sykkel, kanskje den mest
krevende sportgren som finnes. En må jo nesten
være masochist for å velge en slik idrett?

– Det var nok mange årsaker til at valget ble
som det ble. Vi hadde noen meget dårlige
snøvintre flere år på rad, og mulighetene for å
utvikle skitalentet var ikke de beste. Men mest
skyltes nok valget at Thor likte fart, spenning og
utfordringer. Dessuten var det et godt sykkelmiljø i Grimstad på den tiden.
– Er dere ofte med når Thor sykler?
– Nei ikke ofte. Vi har som regel lagt ferien til
tiden da Tour de France går, men ellers er vi
ikke med, og selv når vi er der, er det bare noen
sparsomme minutter vi får med Thor.
– Med all den aktivitet dere som familie legger
for dagen. Har dere da hatt tid til å engasjere i
Misjonskirken?
– Hos oss har Misjonskirken alltid hatt stor
plass. Når vi er i Grimstad, så er vi hver søndag
på gudstjeneste i Misjonskirken. Det har aldri
vært spørsmål om noe annet. Per har kjørt søndagskolebussen. Han har sittet i menighetsstyret
i flere perioder, var med i byggestyret og leder
for speiderne i 10-12 år. Jeg har mer vært opptatt av besøks- og omsorgstjenesten.

– Og barna, de var med?
– Ja, de har gått gradene: søndagsskolen, speideren og ungdomsarbeidet, og i Misjonskirken er
de alle konfirmert. Ganske ung ble Ronny leder
for en speiderpatrulje som het ”Gir”, og han
lærte speiderne det meste om sykler og sykling.
Også Hege og Thor var aktivt med i speideren.
Der hadde de mange fine opplevelser som har
satt sitt preg på dem for livet, og de føler seg
knyttet til Grimstad Misjonskirke også i dag.
– Men dere da, er dere fremdeles aktive?
– Ja, vi er alltid på gudstjenestene i Misjonskirken når vi er i Grimstad. For oss er det helt
unaturlig å sitte hjemme når menigheten er
samlet. For tiden har ingen av oss noe verv i
menigheten. Jeg mekker for tiden på gamle biler
jeg har stående i garasjen, og Unni har, gjennom
den frivillige visitortjenesten i Røde kors, valgt å
være visitor i fengselet i Arendal. Snart drar hun
til Monaco for å besøke Susanne og Thor, som i
disse dager venter sitt første barn. Det blir vårt
fjerde barnebarn, og det gleder vi oss til.
SL

TEAM SAMSON
Team Samson er en egen sykkelgruppe som vi
startet i regi av Samson Gym som igjen er linket
til Bjorbekk misjonskirke Betel. Vi hadde lyst
til å ha et navn som er bibelsk relatert, samtidig
som det sa noe om styrke, og da ga navnet Samson seg selv, han var jo kjent for sin styrke, sier
Finn Paulsen, initiativtaker og primus motor.
Det startet med at en av brødrene mine, en kamerat og jeg trente sammen, mest for å ha det
sosialt sammen. Etter hvert kom venner og bekjente med, og da ble det litt mer alvorlig. Sponset av + Bank og PSdata har teamet også fått sin
egen sykkeldrakt.
Treningen starter ved Bjorbekk misjonskirke
Betel hver tirsdag ettermiddag, for så å innta
både vei og terreng. Selv om Team Samson

har plass til alle, så er ikke rytterne fri for konkurranseinstinkt og holder et høyt tempo. Av
hensyn til dem som ikke er i topp form, har vi
snakket om å begynne enda en sykkelgruppe,
forteller Paulsen.
For de ivrigste ble det et mål å delta i Birkebeineren, og et år deltok så mange som ni stykker
fra Team Samson. Kommende vår arrangeres et
lokalt ritt søndag 24. mai, med start etter gudstjenesten i Betel kl 11.00. Det har fire klasser:
herre, dame, barn og trim. Når alle er kommet i
mål, vil det bli grillmat, kaffe og kake på plassen
foran Misjonskirken. Likeledes planlegges det
klubbritt på Vegårshei i løpet av menighetens
weekend på Vegårtun 5. – 7. juni.

Sykkelkveld
i Arendal misjonskirke
Nina Irslinger fra USA, som siden
1988 har vært organist og bodd i
Evje/Hornnes, var invitert for
å ta oss med på en sykkeltur
fra Nordkapp til Lindesnes.
Siste gang hun syklet denne strekningen, syklet
hun alene, men i Misjonskirken var det omkring
80 menn og kvinner som fulgte henne. Med gjennomsnittlig 92 km per dag, gikk ferden gjennom de
tre nordligste fylkene, inkludert Vesterålen og Lofoten (som etter hennes utsagn er ”syklistenes paradis”)
og videre langs riksvei 17 til Trondheim. Turen fortsatte så til Mørebyene, og videre langs vestlandskysten til Bergen. Deretter bar det over fjellet, nedover
Setesdal, forbi Evje før reisen endelig endte opp på
Lindesnes fyr. Totalt 3500 km var så tilbakelagt.
Overnattingen foregikk i telt, ute i det fri, noen
ganger i campinghytter, et par ganger hos venner
og også et par ganger på hotell. Turen forløp uten
punkteringer, men med bremsesvikt, kollisjon og
velt som medførte brist i et skulderblad og to ribbbensbrudd. Ellers møtte hun reinsdyrflokker, geiter
og elg, og opplevde et fantastisk landskap om ikke
alltid et like fantastisk vær.
Nina har, foruten flere ganger å ha syklet Trondheim
– Oslo, også syklet Andalucia rundt, Alpene i Sveits,
Tyskland og Østerrike, Bodensee rundt og pilegrimsveien til Santiago de Compostela. Men Nina
er ikke bare en ivrig og dyktig syklist. Hun er også
profesjonell musiker og en dyktig fotograf. Hennes
beretning fra turen ble derfor ledsaget av stemningsfull pianomusikk og flotte naturbilder. Og hva
sykkelturer angår, hadde hun to anbefalinger: ”Hold
deg unna Europaveiene hvis mulig, og bruk hjelm.”
En uforglemmelig ”turopplevelse” i Arendal
misjonskirke ble avsluttet med nydelig bevertning.
JTL

JDW
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G R IMSTA D

Gunnar Edvard skulle egentlig ikke være med da spillet
ble satt opp i 2006, men så ﬁkk han en telefon… Den
som opprinnelig var tiltenkt rollen som Jesus, hadde
trukket seg. Beskjeden var: ”Hvis ikke du stiller, må
hele påskespillet avlyses.” – Det var jo litt av en måte
å bli trukket med på. Men da vi kom i gang, syns jeg
det var kjempegøy. Jeg var glad for at jeg ﬁkk kniven på
strupen. I år er jeg med helt frivillig.

Gunnar Edvard Gundersen som Jesus Simen Samuelsen og Malene Tollenes som soldater

65 SPENTE OG NERVØSE DELTAKERE:

Påskespill på alvor
– Dette er nesten like skummelt som da jeg hadde hovedrollen
sist, sier Gunnar Edvard Gundersen. Han spiller Jesus i påskespillet som settes opp i Grimstad Misjonsmenighet i slutten av
mars. Øvelsene er i full gang og spenningen blant deltakerne er
merkbar.
Sett av en av de siste kveldene i mars! Da er det
nemlig påskespill i Grimstad Misjonskirke.
I disse dager pågår øvelsene for fullt. Rundt 65
barn, unge og voksne er med på oppsetningen.

For tredje gang
Siden slutten av januar har Kitt-Hilde Berge og
Anita Andrå Andersen jobbet med skuespillere,
dansere, sangere, lyd- og lysfolk samt alle de
andre medhjelperne. Begge var drivkrefter også i
de to første oppsetningene i 2004 og 2006. I år er
det enkelte omskrivinger, en ny akt og ny musikk.
– Hvorfor bruke så mye tid og energi på dette?
– Fordi budskapet må formidles, svarer Anita
Andrå Andersen.
Hun forteller at det er veldig givende å være
med og gi påskebudskapet til alle, ikke bare de
faste som går i menigheten. Erfaringen fra de
tidligere årene er nemlig at mange ulike typer
mennesker har kommet på forestillingene.
Anita tilføyer: – Det at vi setter opp spillet rett
før påske, gir de frammøtte en fin start på høytiden. Folk får tid til å tenke litt rundt budskapet
før selve påska starter.

Veteran på 15 år
Det pugges. Det øves. Noen biter negler. Premieren den 26.mars nærmer seg... Blant skue-
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spillerne finner vi menighetens pastor, Kjell
Birkeland. Han er med for andre gang og har
rollene som døperen Johannes samt at han er
disippel. En annen deltaker er Anette Korsgård
som har vært med alle tre gangene som danser. De to første gangene var hun brudepike
sammen med de andre småjentene. Nå er Anette
blitt 15 og er med på alle de andre dansene.
– Hvorfor er du engasjert i påskespillet nok en
gang?
– Fordi det er gøy, svarer Anette kjapt. Hun
utdyper: – Dette er veldig sosialt, både fordi jeg
treffer mange forskjellige folk fra menigheten, i
tillegg til en del på min egen alder.
Anette gleder seg veldig til forestillingene og
mener det er lurt å besøke Grimstad Misjonskirke i slutten av mars.

som hjelper deg til å oppfatte mennesket enda
tydeligere enn om du møter personen selv. Dette
går jo ikke nå. Selv om Jesus var hundre prosent
menneske, var han også hundre prosent Gud.
Det er dermed kjempevanskelig å gjøre denne
rollen. Gunnar Edvard legger til: –Hvem er jeg
som skal spille denne helt spesielle personen i
verdenshistorien? Samtidig som jeg føler at jeg
kommer til kort, håper jeg å bidra til å gi folk et
inntrykk av hva Jesus gikk gjennom og hva han
gjorde for oss. Jeg håper påskespillet kan være
med å få folk til å tenke.
Gunnar Edvard legger til: – Du, det er viktig å få
med at mange barn er involvert i påskespillet. De
har masse livsglede, gir alt på scenen, tar oppgavene veldig alvorlig og er sååå engasjert. De gjør
påskespillet til noe som virkelig er verd å se!
Tekst: Åse Johanne Koppang Stie
Foto: Per Arne Kvamsø

– Skummelt!
Gunnar Edvard Nielsen Gundersen er skuespilleren som har pugget i hele vinter og vår. Han
har nemlig den største rollen i påskespillet og gir
særdeles klart uttrykk for at dette er skummelt!
– Hva mener du med ”skummelt”?
– Det å spille Jesus, det er skummelt! Det går
jo ikke an å spille han… I en del tilfeller kan
man oppleve skuespillere som gjør en rollefigur
enda bedre enn originalen. De kan få fram sider

Foran fra v: Linn Tove Kjær, Line Haugenes. Bak Linn Tove:
Veronika Bojanowski. Bak Line: Elisabeth Johansen

Nytt tilskudd
til Misjonskirke–familien

VISSTE DU AT…
… Det var sognepresten,
Gustav Adolph Lammers,
som i 1846 fikk i oppdrag å
tegne Hisøy kirke, slik han
noen år tidligere hadde fått i
oppdrag å tegne Bamble kirke,
like ved nåværende E18.
… Det var den samme
Gustav Adolph Lammers som dannet Norges første frimenighet,
da han som sogneprest
i Skien brøt med Statskirken og stiftet Den
frie apostoliske christelige menighed, den 4. juli
1856.
… Misjonsforbundet fører sine
røtter direkte tilbake til Lammers-bevegelsen på 1860-tallet,
og slik er Norges eldste kirkesamfunn utenfor Statskirken.
I 1884 samlet den svenske verdensevangelisten, Fredrik Franson, frie misjonsgrupper i Norge
og organiserte Misjonsforbundet
tilnærmet slik det er i dag.

Fevik Misjonskirke er en nystartet menighet i Aust-Agder. Etter
noen sonderinger anbefalte menighetens lederskap en tilnærming
til Misjonsforbundet. Daglig leder, Tore Abrahamsen, sier seg særdeles tilfreds med måten menigheten har blitt mottatt i det nye
fellesskapet.
Samtalene med Misjonsforbundets generalsekretær førte til avklaring på viktige punkter,
noe som styrket lederskapets ønske om videre
forhandlinger med tanke på formell tilknytning
til Misjonsforbundet. Det ble nedsatt en samtalegruppe med representanter fra Misjonsforbundets og menighetens ledelse. Samtalegruppen
ble ledet av Gjermund Igland, pastor i Oslo
misjonskirke Betlehem. Både teologi, lederskapsordninger og menighetskultur ble drøftet,
og samtalene opplevdes av begge parter som ærlige, åpne og gode.

Om prosessen sier menighetens formann, Tore
Abrahamsen: ”Misjonsforbundets ledelse har
tatt imot oss på en fantastisk måte. Jeg trodde
nesten ikke det var mulig å gjøre det så bra. Vi
er blitt inkludert 100 %, og det er en stor styrke
for oss å kunne stå sammen med andre Misjonskirker i området her. Prosessen har brakt oss
fra å være en pastorstyrt menighet til å være en
kirke med et langt sterkere utviklet menighetsdemokrati. Vi er også kommet med i en bredere
evangelikal sammenheng og etablert oss midt i
kristen-Norge, hvor vi ønsker å være.”

I september 2008 vedtok menighetsmøtet med
overveldende flertall å sende en søknad til Misjonsforbundets hovedstyre om å bli opptatt som
medlem av Misjonsforbundet, samt å endre
navn til Fevik Misjonskirke. Misjonsforbundets
hovedstyre har tilrådet dette, og søknaden vil bli
sluttbehandlet i Misjonsforbundets årskonferansen 2010.

Fra august 2008 har menigheten fått benytte
forstanderen i Froland misjonskirke, Svein Egil
Fikstvedt, som konstituert forstander. Høsten
2009 vil pastor Gjermund Igland innsettes som
forstander. Slik skulle forholdene ligge til rette
for et verdifullt arbeid i nærmiljøet.

… Gerda Karijord ble allerede i 1915 ordinert til
Misjonsforbundets (og
Norges) første kvinnelige
pastor. Menn og kvinner
har helt siden stiftelsen av
Misjonsforbundet vært likestilt som pastorer, misjonærer og menighetsledere.
… Ukebladet Familien ble
stiftet av Misjonsforbundets
ungdom i 1920 og het da
Ungdomsfakkelen. Navnet
ble siden endret til Kristen
Ungdom (1938) og enda
senere endret til Familien.
… I Aust-Agder finnes
det ni menigheter tilsluttet Misjonsforbundet, og
Misjonsforbundet er her
det største kirkesamfunn utenfor Den norske
kirke, med omkring 2000 medlemmer, hvorav
rundt 500 også har beholdt sitt medlemskap i
Den norske kirke. Dessuten deltar flere hundre unge og voksne ukentlig i Misjonskirkenes
virksomhet, uten nødvendigvis å være formelt
opptatt som medlemmer. I tillegg har vi mange
barn registrert i Misjonsforbundet UNG.
SL
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Møte med mennesker som

våget
Noen yrkesgrupper har vi større tillit til enn andre. Undersøkelser har vist at prester gjerne
har vært på toppen, mens bilselgere har ﬁgurert i den motsatte enden av tillitsbarometeret.
Om slike undersøkelser skulle gi et riktig bilde, ﬁnnes det i alle fall hederlige unntak.
Verkstedeier og bilselger Per Arne Løvdal representerer utvilsomt et slikt unntak.

I

ngen som kjører Nedenessletta unngår å
legge merke til Løvdal Auto. Eieren, Per Arne
Løvdal, var den første i Aust-Agder som fikk
fagbrev som bilmekaniker. Før han begynte for
seg selv på Nedenes, hadde han arbeidet for
andre i omkring 35 år. For 14 år siden kjøpte
han et verksted på Nedenessletta, som han
sammen med sine sønner oppgraderte til det
moderne og velrenommerte verkstedet det er i
dag. For fire år siden begynte han også salg av
nye og brukte biler. Mylder møtte ham, først på
verkstedet og deretter i hjemmet, sammen med
kona, Magnhild.

– For noen år siden leste jeg en undersøkelse på
arbeid utført ved diverse bilverksted i Agder. Der
merket jeg meg at Løvdal Auto faktisk kom best
ut både på pris og kvalitet. Stemmer ikke det?
– Jo, det er nok riktig, men det er jo noen år
siden nå.
– Vil det si at dere ikke holder den samme standard i dag?
– Det tror jeg er en forhastet konklusjon. Fremdeles satser vi på å holde lave priser og høy kvalitet, og mitt inntrykk er at våre kunder faktisk
er svært godt fornøyd med det arbeidet vi utfører. Det gleder oss selvsagt, for hos oss er de alle
”very important customers”.
– Vil det si at dere aldri får reklamasjoner?
– Selvsagt hender det. I vår bransje er ikke det
til å unngå. Likevel vil jeg påstå at antall misfornøyde kunder nærmest er lik null.
– Du har jobbet med bil i femti år og dette trives du med, forstår jeg. Da har du vel heller ikke
tenkt å gi deg med det første?
– Både ja og nei, får jeg vel si. Til sommeren er
jeg 67 år, og da pensjonerer jeg meg. Selv om
jeg ikke dunster helt bort fra verkstedet, ser jeg
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det ikke som et mål å bli en sofapensjonist. Jeg
håper at både kona mi, familien for øvrig og
menigheten skal få merke at jeg har bedre tid og
mer overskudd.
Med dette som bakteppe besøkte Mylder Magnhild og Per Arne i deres hjem på Bjorbekk. Det
ble en prat om deres tro og deres møte med
Bjorbekk misjonskirke Betel.
– Når dere sitter her som ektepar, hadde det
vært hyggelig å høre noe om bakgrunnen deres...
– Magnhild: Jeg vokste opp på en gård med foreldre, søsken, farmor og farfar. Farfar leste mye i
Bibelen, husker jeg. Han leste også for oss barna
og ba til Gud for oss. Jeg gikk på søndagsskole
og på Yngres på Nersten Bedehus. Der var jeg
med til jeg var 16 år. Det var vanlig for alle barn
og unge der jeg vokste opp. Jeg var også med i
en ungpikeforening som prestefruen drev. Der
hadde de bønn og bibellesning.
– Per Arne: Jeg gikk på søndagsskole i Vrengen.
Jeg var også med mine foreldre på kristne møter
på Fredheim og på Bedehuset.
– Hvordan var livet deres etter at dere giftet dere
og fikk familie?
– Vi levde vel et ganske alminnelig liv, ikke utsvevende på noen måte. Vi var nok en ganske
vanlig familie som var opptatt av hus, hjem og
arbeid. Vi ba aftenbønn med barna da de var
små, men noe mer aktive innen kirke og menighet var vi ikke.
– Men så ble det altså en forandring. Hva var
det som hendte?
– Per Arne forteller: En av mine kamerater
døde. I begravelsen sier en til meg: ”Hvem blir
den neste?” Og ikke lenge etter satt jeg i begra-

velsen til ham som hadde sagt dette. Det ble
en vekker for meg, og etter det tenkte jeg mer
og mer på livets alvor. Vi skal alle ut av denne
verden, og hvor skal vi når vi dør? Dette førte til
at både Magnhild og jeg begynte å gå på kristne
møter. Jeg husker at på et møte vi var, ble alle
som ville gi Jesus større plass i livene deres,
utfordret til å reise seg. De jeg var gått sammen
med til møtet, reiste seg, men jeg satt. Da kjente
jeg et sterkt kall til å gi meg helt over til Jesus,
men jeg holdt fremdeles igjen.
– Magnhild fortsetter: Men det gikk enda et år
før vi tok valget. Vi hadde vært på noen møter
i Bjorbekk kirke der Asbjørn Johansen talte og
duoen Birgitta og Swante fra Sverige sang. En
kveld vi satt hjemme og pratet før vi gikk til
møtet, sa jeg: ”I kveld vil jeg gå fram til alteret
og gi meg helt til Jesus.” Da husker jeg Per Arne
sa: ”Ja, går du, så går jeg med.” Derfor ble det
slik at denne høstkvelden i 1989 gikk vi begge
fram i Bjorbekk kirke og bekjente vår tro på
Jesus. Etter det ble vi med i Betel.
– Hvorfor var det Bjorbekk misjonskirke Betel
som ble deres menighet?
– Vi hadde flere venner og kjente der, så det ble
naturlig for oss å bli med der. Dessuten hadde
eldste sønnen vår vært med i Betel speidergruppe, og gjennom det hadde vi fått et godt
inntrykk av menigheten. Vi kunne komme som
vi var og ble tatt godt imot, og vi opplevde frihet
til å være med på det som vi ønsket.
– Dere går ikke bare til og fra møtene, men har
jo et stort engasjement i menigheten?
– Per Arne: Det er riktig, og jeg mener det er
viktig å bli engasjert i en menighet når en har
blitt en kristen. Det er en hjelp til både å vokse
og bevares i troen. Allerede uka etter jeg ble

DET LYRISKE
HJØRNET…
Synd og synd

En av mine kamerater døde. I begravelsen
sier en til meg: ”Hvem blir den neste?” Og
ikke lenge etter satt jeg i begravelsen til ham som
hadde sagt dette. Det ble en vekker for meg.”
frelst ble jeg med i Menighetskoret. Der er jeg
fortsatt med, og det engasjementet har betydd
veldig mye for meg. Jeg opplever det også godt å
få være med å vitne i møtene. Men i hverdagen
er Magnhild det ivrigste vitnet.
– Magnhild fortsetter: For meg er det mest
naturlig å snakke med andre om Jesus på tomannshånd. For meg har det også vært viktig at
Per Arne og jeg har kunnet lese Bibelen og be
sammen som ektepar.
– Tror dere at det er mange i dag som er i
sammen situasjon som dere var i, at de har en
tro uten å ta et valg?
– Det ikke bare tror vi, det vet vi. Mange har
en tro uten at de har tatt et personlig valg eller

bekjenner sin tro. Samtidig er vår erfaring at det
skjedde noe da vi tok valget og bekjente vår tro.
Vi fikk en ubeskrivelig indre trygghet og fred.
Slik ble våre liv forandret, og vi har opplevd
at Gud svarer bønn og gir hjelp. Når dagen så
kommer, og vi skal reise herfra, så har vi noe
bedre i vente. Dette vil vi også at andre skal
oppleve, og derfor ønsker vi å møte andre mennesker som søker svar på sin tro. Det betyr ikke
at vi er noen supermennesker.. Vi er alminnelige
mennesker med våre feil og mangler, men på
grunn av Guds store nåde får vi kalle oss kristne,
og det er vi, og det er vår store glede.

Bygdepresten var utsatt for mye kritikk –
for han hadde en snadde dessverre,
og den dampa han på når fra kjerka han gikk
… mange syns det var synd mot Vår Herre.
En av menighetsrådets forbitrede menn
tok sin sykkel og oppsøkte presten.
”Nei, go’dag, er det deg? Slå deg ned, kjære
venn!”
sa han far til den syklende gjesten.
Han fikk kaffe og kaker – og takket litt mutt.
Presten tente si’ snadde og spøkte …
”Det er synd det du nå gjør,” sa mannen til
slutt,
”tror du kanskje at frelseren røkte?”
Presten svarte på det, både vennlig og bli
- for han var ikke slik at han hykla:
”Om han tok seg en røyk, kan jeg slett ikke si,
men jeg vet at han aldri har sykla!”
Arne Paasche Aasen, Nyperoser 1951
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Pastor Kani
Yoka

KON G O

Langs verdens nest største elv
Stille og bred ﬂyter Kongoﬂoden, gjennom tropiske landskap, under ekvators brennende
sol. På denne vannveien, i hjertet av Afrika, har mennesker
reist i uminnelige tider.
Her har sorte og hvite fisket, jaktet og drevet
handel. Både Livingstone og Stanley fulgte
Kongo-floden på sine oppdagelsesreiser. For
titusener av kidnappede afrikanere ble Kongofloden veien bort fra familie, friheten og hjemlandet. For dem som overlevde transporten,
ventet lenker, slaveri og fornedrelse.
Men langs den mektige Kongo-floden ble også
evangeliet spredt. Innlandet var krevende å ta
seg gjennom. På floden gikk båtene lett. Her
utviklet lingala-språket seg. Det ble et handelsspråk og bygget bro mellom flere folkegrupper.
Ved Kongo-flodens bredd etablerte Misjonsforbundet sin første misjonsstasjon i årene etter
andre verdenskrig. Fra Mpouya, som stedet
heter, padlet misjonærene oppover og nedover
floden for å evangelisere. Utposter ble etablert,
mens hovedmenigheten ble liggende på Mpouya, hvor det også ble bygget en yrkesskole.

Verden er endret, men kongoleserne har ikke
sluttet å benytte seg av floden. Trafikken har
faktisk tiltatt de siste årene. Det var på 1990-tallet Misjonsforbundet igjen så behovet for misjon
langs flodveien. Da var det ikke lenger aktuelt
å benytte Mpouya som utgangspunkt. Det nye
satsningsområdet ble tettestedet Mossaka, et
trafikknutepunkt lenger oppe i floden og et viktig handelssted. Her skulle det satses, og Kani
Yoka, en visjonær kongolesisk pastor, begynte
evangelisering og menighetsbyggende arbeid
med Misjonsforbundets hjelp. Arbeidet skjøt
fart, og i løpet av 5 år ble 5 menigheter bygd
opp og over 1000 mennesker ble døpt og lagt til
menigheten. Avtalen var å satse i 5 år før Misjonsforbundet skulle nedtrappe hjelpen, men
borgerkrig og uroligheter på siste halvdel av
1990-tallet gjorde at dette ble forlenget. I dag er
Mossaka en stor og selvstendig menighet, hvor
flodfolket får høre evangeliet, og hvor hundrevis
hvert år blir frelst, døpt og lagt til menigheten.
Inne i en sideelv som heter Alima-floden, ligger Oyo. Det er hovedsakelig herfra at trafikken
starter fra landsiden på vei ned floden. Oyo er
et viktig trafikkmessig knutepunkt og politisk
senter i Nord-Kongo. Her fantes en liten gruppe
kristne som samlet seg til møter i en enkel, liten
bambuskirke. Det ble arrangert stormøter med
besøk fra menigheter i hele Nord-Kongo. I løpet

FREDSRIDDEREN
Gratulantene stod i kø da Karl Fredrik
Kittelsen ﬁkk Republikken Kongos
høyeste utmerkelse.
I en stilfull seremoni i Moflata misjonskirke i Skien 19.
oktober 2008 fikk misjonæren, pastoren og fredsambassadøren en høytidelig takk fra landet 60-åringen har
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av en uke kom 500 mennesker til tro. De vendte
om og bekjente at de ville slutte seg til den kristen tro og menighet. Siden Mossaka-prosjektet
gikk mot slutten, ble det bestemt at Oyo skulle
bli det nye satsingsområdet for Misjonsforbundet i Kongo. Bambuskirken ble utvidet to
ganger, men ble etter få måneder for liten. Gode
krefter slo seg sammen, og i dag står en kirke
med plass til 800 mennesker på stedet. Kirken,
som for det meste er bygd på dugnad, fylles flere
ganger ukentlig av kongolesere til gudstjenester,
sang og bønn. Barne- og ungdomsarbeidet er i
utvikling, og evangeliseringsfremstøt til nærliggende byer er fast på kalenderen.
Fordi menigheten på Oyo nå er i stand til selv å
drive arbeidet videre, går perioden med satsing
fra Misjonsforbundet også her mot slutten. I
disse dager vurderes nye steder. Ett av dem er
Impfondo, et annet tettsted ved en annen sideelv
til Kongo-floden. Impfondo ligger langt mot
nord og er svært isolert. Her ropes det på hjelp.
Det kan være stedet hvor Misjonsforbundets
satsing langs flodveiene i Nord-Kongo fortsetter
de nærmeste årene.
Ved Guds hjelp, din forbønn og dine gaver vil
arbeidet kunne lykkes også her.
Eilif Tveit, misjonssekretær

brent for siden ungdommen. Folkerepublikken Kongos
ambassadør i Skandinavia, André Hombessa, festet
ordenen, et kors, over hjertet som banker på heltid for
Kongo, og erklærte Karl Fredrik Kittelsen som ridder av
Order du Merit Congolais.
”Du har kommet til oss når vi har stridt. Du har gitt oss
gode råd når brødre og søstre har slått hverandre i hjel,”
sa Hombessa med et tilbakeblikk på den triste tiden med
borgerkrig på 1990-tallet. I den situasjonen var det at Karl
Fredrik Kittelsen startet folkeaksjonen ”La Kongo Leve!”
som siden ble ”La Afrika Leve!” Kittelsen var også i for-

Kirken som bringer
HÅP I KRIG OG NØD
Det Norske Misjonsforbund
begynte sitt arbeid nord i Folkerepublikken Kongo like før
2. verdenskrig. Det Svenske
Misjonsforbund hadde da arbeidet noen tiår i Sør-Kongo.

”Når en konvolutt rives i stykker, ødelegges også
brevet inni” – landet var konvolutten og brevet
kirken. Borgerkrigen drev mer enn 400 000
mennesker på flukt. Tusener led døden som en
følge av krigen. Kirken fikk sine martyrer, men
kirken bidro også med strukturer for fred og
forsoning. Kirkens innsats var avgjørende for
at volden ikke ble enda mer omfattende og at
Kongo ikke helt gikk i oppløsning.

Etter ganske få år vokste det frem et betydelig
arbeid. Mange misjonærer hadde pedagogisk
eller yrkesfaglig bakgrunn. Grunnskoler og
yrkesskoler ble etablert. Andre misjonærer var
sykepleiere og jordmødre. Fødestuer, sykestuer
og helsestasjoner ble bygget.

Flyktningleirer og helsestasjoner for akutthjelp
ble opprettet. Gjennom ”La Kongo leve!” og
ASUdh (som er nødhjelps- og utviklingsorganisasjonen til Misjonsforbundet i Norge, Sverige
og Kongo og arvtaker til ”La Kongo Leve”), ble
det brakt hjelp til titusener av mennesker som
var rammet av borgerkrig. Siden 1996 er mer
enn 30 millioner kroner formidlet fra Skandinavia til nødarbeidet i Kongo. Dyktige kongolesiske medarbeidere har stått for planlegging og
gjennomføring av hjelpeinnsatsen.

Parallelt med dette arbeidet ble Nord-Kongo
evangelisert. Mennesker kom til tro og ble døpt.
Store og levende menigheter vokste frem. Pastorer fikk god utdannelse, og kirken fostret frem
ledere og utviklet strukturer som senere viste
seg å holde mål også i krisetider.
Fra midten av 1960-tallet var Kongo-Brazzaville
en marxist-leninistisk stat. Da var det ikke alltid lett å være kirke og drive misjon, men med
klokskap og mot var det ikke umulig. Da kommunismen falt i Europa, håpet alle på bedre tider:
Frihet og demokrati var begreper som gav kongoleserne håp og fremtidstro. Nå var alt mulig.
Slik gikk det ikke. Kommuniststaten hadde holdt
nede de etniske motsetningene. Nå blusset de opp
igjen. Dermed ble hele 1990-tallet og første del av
2000-tallet preget av borgerkrig og dens
ettervirkninger.
Også i kirken var det etniske motsetninger. Leder
av Den evangeliske kirken
(Misjonsforbundets søsterkirke) i Kongo, Joseph
Mbama uttrykte dette slik:

Mbama Alphons. Tidligere president i Kongo
evangeliske kirke

Hvis fred er fravær av krig, er det nå fred i
Kongo-Brazzaville. Men freden er skjør. Urettferdigheten og fattigdommen er stor, og etniske
motsetninger er ikke utryddet. Kongos evangeliske kirke, med mer enn 170 000 medlemmer, er
den nest største frivillige organisasjon i Kongo.
Sammen med Misjonsforbundet har Kongokirken hele tiden etter borgerkrigen arbeidet
for fred og forsoning mellom etniske grupper.
Samtidig har Misjonsforbundet arbeidet med
organisasjonsutvikling i kirken. For å gjøre kirken til et enda mer effektivt redskap for fred,
vil Misjonsforbundet forstette dette arbeidet ut
2010. Med fokus på likeverd og menneskeverd
vil Misjonsforbundet fra 2010 iverksette et prosjekt som setter søkelyset på kvinners og barns
rettigheter og nedbygging av konflikter mellom
mennesker og grupper. En diakonal og evangeliserende kirke skal fortsatt bringe lys og håp inn i
kongolesernes hverdag.
Viggo Koch, spesialrådgiver

FAKTA OM KONGOBRAZZAVILLE
Historie: Velorganisert stammerike ødelagt av portugiserne på 1400-tallet. Fra 1600-tallet var Kongo fransk
handelsområde. Brazzaville grunnlagt i 1883 av den
franske oppdagelsesreisende Pierre Brazza. Fransk koloni
1885 – 1960.
Areal: 342 000 km2 (ca 40 000 km2 mindre enn Norge)
Befolkning: 3,9 millioner (fordoblet de siste 20 år)
Forventet levealder: 53,7 år
Lese-/skrivekyndige: 83,8 %
Religion: Animister 48 %, kristne 50 %, muslimer ca 2 %
Misjonsforbundet: 60 arbeidere i Kongo siden 1938.
Hovedstad: Brazzaville (1,1 mill. innbyggere)
Styreform: Republikk
Folkegrupper: Kongo ca 50%. Øvrige: sanga,
m’bochi, teke, europeere og andre.
Språk: Fransk er offisielt språk

handlinger i Paris, og meglet mellom partene, og
han var i kontakt med de største vestlige landene
for å få dem til å engasjere seg i Kongos skjebne.
Ambassadør Hombessa påpekte at president Denis
Sassou Nguesso, som hadde undertegnet diplomet som følger med ordenen, til å begynne med
trodde at Kittelsen ikke var en nøytral megler og
fredsarbeider, men en motstander. Etter hvert ble
presidenten overbevist om hans gode hensikter,
ikke minst takket være den gavmildhet som aksjonen viste og den hjelp den norske regjeringen har
gitt Kongo. Derfor, hevdet ambassadøren, har Kit-

telsen fortjent denne takken fra den kongolesiske
presidenten og det kongolesiske folket.

Valuta: 1 CFA-francs
Nasjonaldag: 15. august (uavhengighetsdagen 1960)
Naturressurser: Olje, bly, kopper, zink, gull, regnskog

”Vi står sammen for Kongo,” sa Kittelsen da han
takket for ordenen. ”Dette er en medalje til dere
alle som har arbeidet for fred,” og nevnte i den
forbindelsen venner og medarbeidere som var
blitt drept i borgerkrigen. ”De var fredsarbeidere som jeg gjerne vil dele utmerkelsen med.”
Til slutt bragte han sin takk og sitt fredsønske til
ambassadøren og presidenten.

Eksportvarer: Olje, bomull, kaffe, sukker, tømmer

Ønsker du å gi din gave til arbeidet i Kongo,
kan du benytte konto 3000.15.10300.

Tekst & foto: Jan Bjørn Taranrød
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Misjonsforbundets generalsekretær Jarle Råmunddal på besøk i Kongo.

Jubeldag
i Arendal

Kongo i dag
Fontenene skyter i været foran rådhuset
i Brazzaville, og i byens hovedgate nå.
Oppussingen og forskjønningen av byen
har snart slettet alle spor av den forferdelige borgerkrigen som raste. Da var
det lik og kulehull overalt.

KON G O

Fortsatt blir man møtt av en by preget med enkelte sønderskutte bygninger, men en rekke praktbygg, blant annet to
nye banker, skyter i været i hovedstaden Brazzaville. Andre
bygninger restaureres.
Men selv om alt ser fredelig ut nå, vet folk at det ligger dype
konflikter og ulmer. De sitter på en vulkan som kan eksplodere. Alle vet at pengene er skjevt fordelt. På afrikansk vis er
makt og rikdom delt ut til dem som har de rette forbindelsene. Det er den utvalgte elite som kan kjøpe hva de vil. Men
i boligområdene er det forsøpling og fattigdom, og folk mangler det meste. Skoler, sykehus, veier, strømnett, renovasjon
osv er i en dårlig forfatning. Pengene finner ikke veien hit.
Beregnet levealder i Kongo er i dag 50 år. Mange dør unge
på grunn av sykdom. Hiv/Aids er svært utbredt, og borgerkrigen tok livet av mange. Det er familien som må ta seg av
etterlatte barn. Skolegang koster, og mange ganger sluker utgiftene til medisiner en stor del av familiens budsjett.
Emma er 21 år og bor på Bacongo. Hun har selv et barn på
5 år, men ingen mann, og har dessuten tatt til seg to barn på
3 og 6 år. Hun har ingen jobb, men har lært seg å sy klær og
får litt inntekter av det. En god dag har hun nok penger slik
at barna kan få litt loff og melk til frokost og salta tørrfisk til
middag. Andre dager er det lite eller ingenting å spise. Hvilken fremtid er det for henne og barna?
Meget snart er det presidentvalg. Overgangsperioden mellom den sittende og den nyvalgte president starter offisielt
i mai, og skal etter regelen vare til valget i slutten av juli.
I denne perioden får alle godkjente presidentkandidater
mulighet til å markedsføre seg selv. Visst kan det lyde som
den reneste idyll, men fult så demokratisk er det ikke. Den
sittende presidenten har allerede startet valgkampen og opprettet et nytt organ som skal arrangere valget. Han har sittet
med makten siden 1978, bare avbrutt av en 5 års periode på
nittitallet. Alt tyder på at han vil bli sittende ved makten i
årene fremover. Fattigdommen til tross, fred og orden synes
nå å være viktigst for kongoleserne.
Magnar, misjonær
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Jubelen var stor da Arendal misjonskirke innviet sin nye kirke på Myra
søndag 26.oktober 2008. 20 millioner
kroner har bygget kostet, men det er
nok verdt atskillig mer. 8000 dugnadstimer er nemlig nedlagt i bygget.
Alle de 400 nye stolene var besatt og stemningen var
høy da prosjektleder Kåre Andersen fortalte fra de spede
byggeplanene begynte i 2003. Det har vært mye dugnad,
fastslo han, og berømmet unge og eldre som har stått
trofast med.

Nytt kirkebygg på
Mjølhus i Froland
Froland Misjonskirke er i full gang med å forberede nytt kirkebygg.
Reviderte tegninger vist på årsmøtet i februar og vi håper disse vil
være endelige. Planen er å begynne med grunnarbeidene når vi nå
har ”plassert” bygget på tomta, og dermed kan planlegge hvor mye
masse som skal bort. Samtidig arbeider vi med planer for kirken vi
nå har. Vi tenker både på salg og utleie, og er åpen for innspill.

God dugnadsånd
Tomta ligger rett nedenfor der Misjonskirka ligger i dag. I romjula
hadde vi en flott dugnadsdag med brenning og rydding, selv om
det ble så mye røyk at det gikk rykter om en ny storbrann. Mellom
40 og 50 små og store stilte opp for å hjelpe til! Vi vet at vi kommer til å trenge alle som vil bidra med hjelp og dugnad i tida som
kommer. Får vi fordelt arbeidet på så mange som mulig, blir ingen
utslitt. Menigheten ser fram mot en spennende og utfordrende tid.
Skissen vi ser viser bygget sett fra Kringla og Osedalen. Vi tror det
vil bli et landemerke sammen med alle de andre flotte byggene
som kommer ved skolen. Vi tror plasseringen er optimal med
nærhet til både skole og bygdesenter.
Byggekomiteen

Byggeleder Norman Anderson fortalte om romfordeling og fasiliteter knyttet til de 1800 kvm
som arkitekt Jan Willy Jensen hadde festet til tegnebrettet, og som byggekomiteen selv drev frem.

lagt for dagen, og som kommunen trengte. Hun
roste det store og byggende arbeidet menigheten
gjør, ikke minst blant barn og unge, og for byens
rusmisbrukere.

Lederskapets leder, Aud Mjåland Gundersen,
uttrykte både stolthet og glede over å kunne stå i
spissen for menigheten på en slik dag. Hun konstaterte at kirkebygget gir menigheten mange
nye muligheter.

Vigslingen ble foretatt av Misjonsforbundets
generalsekretær, Jarle Råmunddal, godt assistert
av distriktsforstander Sven Øverland. ”Dette er
en stor dag for menigheten, for Misjonsforbundet og for Arendal kommune,” sa han. ”Den nye
kirken skal være en oase – ikke bare for travle
familiefolk i tidsklemma, men også for enslige
og eldre. Dette skal være et godt sted å vokse og
et godt sted å bli gammel.”

Arendals ordfører, Torill Rolstad Larsen, la for
dagen god kjennskap til menighetens historie og
virksomhet, og sa at hun var mektig imponert
over og takknemlig for den dugnadsånd som var

Pastor Terje Watne, som var kveldens festtaler,
ønsket velkommen til byens nye ”varmestue”.
”Arendal misjonskirke er en redningsstasjon
hvor mennesker kan komme og møte medmenneskelighet og finne veien til Gud. Her skal vi
også le mye,” sa Watne.
Kåre Andersen, Norman Anderson og leder for
dugnadsgjengen, Tolv Voie, mottok en velfortjent takk og hvert sitt kunstverk for sin innsats i
byggeprosessen.
Ellers var det sang, musikk, hilsener fra byens
menigheter og bevertning.

Utleie av fest og konferanselokaler

Velkommen til Arendal utleie!
Vi leier ut de ﬂotte nye lokalene
til Arendal Misjonskirke på Myra
i Arendal. Vi tilbyr topp moderne
lokaler og utstyr til bedrifter og
private arrangementer.

EKSEMPLER PÅ BRUKSOMRÅDER:
• Konferanser og møter
• Bryllup
• Konﬁrmasjon
• Konserter
• Seminarer
• Familiesammenkomster

Ring tlf 370 22 921 / 95 00 28 94
eller send epost til:
tony@arendalutleie.no

www.arendalutleie.no

13

Esther, 15 år, er
en aktiv jente
både i og utenfor
Misjonskirken.

Foto: Anne Karin Andersen, Agderposten

Konﬁrmant på
Myra, selvfølgelig!
Dette sier vinner av Skole-Idol 2008, Esther Falck,
og fortsetter”… noe annet var ikke aktuelt!”.
Dette på tross av at hun bor på Saltrød og er meget opptatt av hester og
ridning. ”Jeg kjenner mange som har konfirmert seg i Misjonskirken
tidligere og visste at opplegget var ungdommelig og bra”. Videre forteller
hun at hun synger en god del i kirken, både på gudstjenester og på Refuel,
som er kirkens ungdomsmøte på lørdager. Hun er også aktiv i kirkens fredagsklubb Filter. I tillegg synger hun på skolearrangementer og bruker tid
sammen med venner. ”Snart er det tur til Gauefall for konfirmantene. Det
blir gøy!”, sier hun og løper for å møte venner i kirken.

Skattekista

Skattekista er navnet på søndagsskolen i
Arendal misjonskirke.
På søndagene myldrer det av herlige barn i alderen 3 år
til og med 6. klasse. Vi har samling parallelt med gudstjenesten, og for tiden er vi ca 50 barn på Skattekista.

Her har vi fri lek med ulike lekestasjoner, kreativ bibelundervisning og aldersbestemte smågrupper med samtaler og spennende aktiviteter. Vi er mange ledere som
gjør vårt beste for at barna skal få gode opplevelser, og
nye barn er alltid velkomne.
LØV

Filter ungdomsklubb
Filter avsluttet 2008 med
staselig julebord. Det ble en
knallbra kveld, med ﬁne kjoler,
masse god mat og godt humør.

fristelser som Vinter-beachparty, Challenge,
Singstar faktor, samt Gautefalltur. Det blir selvfølgelig også både påske- og sommerleir, hvor
de møter flere hundre ungdommer fra andre
misjonskirker landet over.

Høsten 2008 hadde filterungdommene bl.a. vært
med på fysiske utfordringer på skøytebanen og i
skogen rundt Misjonskirken, ”skrekk og gru” på
Horror-kveld og kokkekamp.

På Filter er ALLE fra ungdomskolealder hjertelig velkommen. Vi holder til i Misjonskirken på
Myra hver fredag, fra kl. 19 – 22.
For å bli oppdatert på siste nytt:
• Bli tilknyttet Filters SMS-tjeneste
• Besøk hjemmesiden: www.filternett.no

Denne våren er de klare for en ”fresh” start med
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KNUTER, LEIR OG MYLDER

Tentro
Disse gutta var nok tøffe i sin
tid da de stod til konﬁrmasjon,
med Brylcreem i håret og et
stort ønske om en Philips barbermaskin i gave. Men tiden har
forandret seg, og dagens ungdom lever med helt andre
moter og interesser.

Torsdag kveld er Misjonskirken på Myra full av speidere i alle aldre. Vi slo av
en prat med Nicolai Fjellheim (10 år) og Eirik Ringen
Hammarstrøm (12 år) som
begge er ivrige speidere.
Nicolai forteller at han begynte i speideren fordi han hadde noen venner som
gikk der, og nå har han også fått mange
nye venner der. Eirik synes det virket gøy
og det var det også!
Det er knutetrening som sitter best, forteller Nicolai når han blir spurt om hva

Eirik Ringen
Hammerstrøm

Nicolai
Fjellheim

de synes de har lært. ”Det var vanskelig i begynnelsen, men nå er det lett” sier han. Begge mener
at alle turene og sommerleirene er det ”absolutt
gøyeste”.
I fjor dro Eirik en hel uke på speiderleir på Ænes
i Kvinnherad. Det var utrolig bra , sier han ivrig.
Og til sommeren er det landsleir med Norges
Speiderforbund. Da er det flere tusen speidere fra
hele landet som samles en uke på leir!

Derfor er det bare riktig og naturlig at vi tar
dette på alvor slik at ungdom i 2009 ikke møter
det samme konfirmasjonsopplegget som gutta
gjorde i 1955.
De som konfirmeres i Misjonskirken vil få et
konfirmasjonsopplegg som følger med i tiden.
Troen er den samme, men uttrykket er nytt og
moderne. Opplegget kalles TENTRO, og er utarbeidet for frikirkelige menigheter i Norge. Det
hele avsluttes med en konfirmasjonsgudstjeneste
siste søndag i april, og konfirmantene vil da
kunne se tilbake på et år med stimulerende undervisning, samtaler og debatter, godt felleskap,
turer og konfirmantleir.

Speideren i Misjonskirken er åpen for alle.
Det er speidermøte hver torsdag fra 18.00 til 19.30. Program og
kontaktinfo ﬁnnes på hjemmesiden: www.misjonskirken-arendal.no

Dette opplegget er åpent for alle som ønsker å
konfirmeres. Å være medlem i Misjonskirken er
ingen betingelse. Man trenger heller ikke være
døpt. Alle er velkommen akkurat som de er, og
de vil møte et åpent og spennende fellesskap.
Hvorfor ikke velge et oppdatert konfirmasjonsopplegg som du kan forholde deg til, som tar
deg og dine ønsker på alvor? Det vil gi deg
verdier for livet. Valget er ditt! Ta kontakt med
pastor Terje Watne, telefon 915 53 805.
TW/MH

Det handler om verdier
Arendalsveien 40 - 4878 Grimstad Tlf: 37 25 86 00 - Faks: 37 25 86 01
post@agder.com www.agder.com
fra v. Linda Åberg, ??? , Eva ????, Daniel Lia Ellefsen, Ida Ellefsen,
Henrik Dahlum,
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GRAUTF
Besøksadr: Håvet 2, 4838 ARENDAL
Tlf/ fax: 37 02 48 15 E-post: norand@online.no

Hvert år inviterer speiderne
hele menigheten på grautfest. Den 2.desember var
Froland Misjonskirke fyllt av
speidere, foreldre og menighetsmedlemmer, som var
kommet for få skikkelig julestemning.
Fredslys fra Betlehem
Grautfestene inneholder alltid en lysmesse. Det var et flott syn da alle speiderne kom inn med hvert sitt lys og stilte
seg ”speider-rett” i sirkel. Det som var litt
spesielt i år, var at lysene skulle tennes
med fredslyset fra Betlehem! To av småspeiderne hentet flammen på Harebakken
i november. Lyset, som symboliserer fellesskap, forståelse og toleranse, har blitt
fraktet med tog helt fra Betlehem og ut i

En våt
velkomst
for speiderlederne

Litt godteri hører med

Audun Madsen, tlf.: 90 88 34 83
Rune Pettersen, tlf.: 41 69 17 51

Besøksadresse: Stoaveien 21, 4848 Stoa
Postboks
1737 Stoa, 4857 Arendal
Magne Aslaksen, formann i fotballgruppa
elektroverkstedet@c2i.net
og Tore Abrahamsen, Fevik MK

OVERNATTING
I KIRKA

Mr. Sveinungsen overnatter på sofaen
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EST

og speiderløfter

Fevik er et område i vekst. Nå ønsker Express og Fevik Misjonskirke sammen å gjøre det enda bedre for barn og unge
å vokse opp på Fevik.

Europa og var nå altså kommet til Froland.
Hele 30 speidere avla speiderløftet denne kvelden, og omtrent fifty-fifty jenter og gutter. Disse
var både nye speidere og speidere som gikk over
til storspeideren.

Ledere på prøve
To nye speiderledere ble og tatt opp denne kvelden, og fikk en våt velkomst av hovedspeiderleder Geir Stornes. De ble virkelig prøvd i rollen
som ledere. Latteren satt løst da de blant annet
måtte finne himmelretninger og drikke brus
gjennom sokk.
Det gode stemningen fortsatte nede i matsalen.
Omtrent 150 mennesker med stort og smått fikk
smake den gode julegrauten med smørdupp,
sukker og kanel. Det var også loddsalg, og kjøpelysten var så stor at et restlager av loddbøker
fra ”fordums tid” måtte fram. En kjempevellykket grautfest med andre ord - det er bare å glede
seg til neste år.
Inger Anita Mjølhus og Maria Rosenholt Flørenes

Express og Fevik misjonskirke inngår samarbeid
Express har gjennom mange år drevet et stort
og variert idrettsarbeid i Feviksområdet. Mange
hundre barn og unge er hver uke engasjert i ulike
aktiviteter. Utallige dugnadstimer legges ned av
frivillige og foreldre for å få dette til å svive.

domsarbeid ”Fuel”, og det samme motsatt vei.
Magne Aslaksen i Express uttrykte til Grimstad
adressetidende sin begeistring over samarbeidet:
”Vi er veldig positive til dette, og tror vi kan få
mye ut av samarbeidet”, sier Aslaksen.

Fevik Misjonskirke driver også et ungdomsarbeid som heter ”Fuel”. Hver fredag kveld kl.
2030 samles ungdommene til inspirasjon og
aktiviteter i Kirka. Her har de egen kafé der det
serveres varme retter, og et stort aktivitetsrom
med biljard, bordtennis, playstation m.m.
Det er også mulig å være med i en gruppe som
driver enten med musikk, dans eller foto.

Express holder på å samle inn penger til ny
kunstgressbane på Fevik stadion. Aslaksen
håper den kan stå ferdig i løpet av 2009. Ønsker
du å bidra med en gave til kunstgressbanen kan
du kontakte ham på tlf 92632960.

Daglig leder i Fevik Misjonskirke, Tore Abrahamsen, synes det er svært viktig at alle gode
krefter drar sammen for å gi gode oppvekstbetingelser for den unge generasjonen. ”Av den
grunn oppleves det naturlig for oss som menighet å markere oss som støttepartner for det flotte
arbeidet som Express driver på Fevik”, sier han.

Mange på grautfesten

To engasjerte ledere av AMJ
(Action med Jesus), Kirsten
Helene og Marita, har i lengre
tid gått og syslet med tanken
om overnatting i kirka. Da
kvelden endelig kom, var de
mer enn klare!

Abrahamsen i Misjonskirka driver også Biltema
i Arendal. Til sommeren arrangeres Biltemaskolen for første gang på Fevik i regi av Express.
Biltema-skolen er en fotballskole for gutter mellom 6 og 10 år.
JÅG

Express og Fevik Misjonskirke har derfor inngått
en avtale som blant annet medfører at Misjonskirken sponser idrettsklubben med penger til
drift. I tillegg ønsker partene å gjøre hverandres
arbeid enda mer kjent. På Express sin hjemmeside vil det være en link til Misjonskirkens ung-

Kvelden startet med møte, drama, leiker og musikk
i Froland misjonskirke. Etterpå kunne alle velge
mellom dans, playstation, smykkelaging og spill.
Stemningen var virkelig høy, og timene gikk så altfor fort. Plutselig var klokka 24!
Når 30 barn skal vaske seg og pusse tennene, tar
det litt tid. Da omsider alle var kommet i soveposene, gikk praten livlig. Noen av guttene prøvde
å snike seg bort i jentehjørnet. De syntes kanskje
samtalen der borte virket veldig interessant – eller

var det …? I løpet av natten snakket noen i søvne,
noen små kropper laget imponerende høye snorkelyder, mens andre sov lydløst i sin drømmeverden.
Klokken 9 lørdag morgen ble vi vekket av to blide
damer, Anne Lise og Jorund. De hadde stått tidlig opp for å lage frokost til oss. Sporty gjort, og det
smakte også veldig godt. Det var en topp overnatting,
med noen ”jille” barn. Dette gjør vi gjerne igjen!
Kristine Lauvrak
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MYLDER
ANBEFALER
Inger Lise Rypdal;

”Ansikter”
Kirkelig Kulturverksted

Norges mest komplette bobil- og caravansenter finner du i Grimstad!
Adr: Vesterled 71, 4887 Grimstad
Tlf: 37256666
www.caravansenter.no

Dette er en utgivelse som
virkelig kan sette spor.
Inger Lise er kjent for de fleste
har
t i llandet,
d t og h
blitt omtalt som Norges ”Queen of the pop”.
Hun har mange kjente utgivelser fra bla Treffplatene og flere flotte soloalbum etter dette.
På ”Ansikter” er tekstene skrevet av Per Hillested og melodiene av Karoline Krüger og Geir
Holmsen. Dette er en ekte og varm CD som
tar for seg tro, håp, død og tvil. Inger Lise sin
stemme er utrolig trygg og vakker i nydelig harmoni med flotte melodier og sterke tekster. Et
terningkast fem er den virkelig verdt.
Tony Gulbrandsen, musikkpastor

”Guds løve” /
”Aldri for gammel”
Hermon Forlag
Denne gang setter vi søkelyset på to nyutkomne bøker
om to ganske så forskjellige
personer. Begge mottok som
unge et misjonskall. Begge var tro
mot kallet og visjonen de fikk, og
ingen av dem lot seg knekke av
motgang og andre menneskers
småligheter. Begge bøkene fortellerr om mennes
mennesker som kunne være rimelig nøysomme, for ikke
å si selvfornektende, når situasjonen krevde det.

BILUTSTYR ARENDAL AS - Tlf 37 05 83 70 - www.bilutstyr.no

Asdal

Boken om verdensevangelisten Aril Edvardsen,
”Guds løve”, viser en mann som var genuint opptatt av menneskers frelse. Bistand vektla han til
å begynne med mindre. Hans liv og hans tenkning endret seg, og boken gir oss et bilde av en
person som kom til å få stor plass i det offentlige rom. For ham var det like naturlig å snakke
med konger og presidenter som med kjøpmannen i Kvinesdal. Klokkersønnen fikk gurustatus
langt utenfor Norges grenser.

Din nærbutikk 370 94 386

Utvikling innen
elektronikk og
programvare

jetro as
...fra idé til produkt!

www.jetro.no

Boken om Kongomisjonæren Liv Kyllingstad
Godin, ”Aldri for gammel”, viser en kvinne som
er opptatt av å gjøre livet bedre for kongoleserne her og nå, men uten at evigheten er tapt
av syne. Hun tar liten plass i det offentlige rom,
og trives best blant enkle mennesker. Hennes
arena er ikke verden, men små steder nord i
Den demokratiske republikken Kongo.
Begge bøkene gir oss et godt innblikk i nyere
norsk misjonshistorie. Begge bøkene forteller
om mennesker Gud brukte, og begge bøker
inspirerer og utfordrer.
Sveinung Lorentsen, seniorrådgiver


PRO DUSENT AV SPREN G NING SM ATTER

De anbefalte bøker og CD’er fås kjøpt hos:

  $ " 
 #!#!     


Østregaten/ Torvgaten, 4838 Arendal Tlf 37 00 46 50
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Hyggetreffenes
far

– Å drive seniorarbeid er jo å se mennesker komme
og gå. Har det også vært et vemodig arbeid?
– Det er klart at vi som er eldre, er klar over at
vi er i ”avgangsklassen”, og det er alltid sårt å si
adjø. Samtidig har det vært et mål å gi de eldre
litt ”dessert” ved livets høst, og det tror jeg vi har
lykkes med. Når jeg nå sitter her og ikke lenger
kan være med, lengter jeg til fellesskapet med de
eldre. Den nye misjonskirken ligger riktignok litt
”på landet”, men det er ikke noe problem. I dag
kjører de fleste, eller de blir kjørt!
– Hva føler du at dette arbeidet har gitt deg?
– ”Mye,” kommer det kontant. ”Det har vært en
menighet i menigheten, og jeg har stortrivds med
arbeidet,” sier 85 åringen Tolleif. ”Jag har fått en
dimensjon over livet som gjør at jeg nå selv kan
oppleve en god alderdom, tross min sykdom.”
– Hva tror du er vesentlig med et seniorarbeid?
– Det er viktig at det finnes et tilbud til eldre, og
det ønsker jeg skal fortsette i en eller annen form.
Ellers har jeg ikke så mange tanker om hvordan
det skal gjøres. Det overlater jeg til andre.

I mange år var Tolleif Andersen pastor i
Misjonsforbundet, men jobbet de siste yrkesaktive årene som sosionom i Drammen kommune.
I 1988 flytter Ragnhild og Tolleif til Arendal for
å kunne være mer sammen med datteren og
hennes familie. Det ble da naturlig å bli med i
Arendal misjonskirke.
”Det var en del eldre som savnet et åndelig og
sosialt fellesskap med noen på sin egen alder.

Noen av oss ble da utfordret til å gjøre noe med
dette, og vi begynte da med samliger for eldre én
lørdag i måneden. Vi var bestemt på at vårt opplegg ikke skulle være bibeltimer, og valgte derfor
et lettere program med vekt på det sosiale. Det
at vi fikk øyekontakt med hver enkelt og en liten
hverdagsprat, gjorde at det ble en åpen og god
stemning hvor hver enkelt fikk opplevelsen av å
bety noe,” sier Tolleif.

Selv funderer jeg når jeg går fra Bratthenget: Det
er vel slik med bestemte arbeidsformer at alt har
sin tid. Nå er det Tone og Odvar Zachariassen
som sammen med andre driver Hyggetreffene,
og arbeidet, som er åpent for alle seniorer, vokser og endrer seg. Ofte er det slik at noen må gå
foran og ryddet vei. I dette arbeidet var Tolleif
Andersen blant de fremste.
Sven Olav Øverland

Når livet ikke går på skinner
Fra venstre: Svein Arild Reiersølmoen, T5, Åsta Ledaal,
sokneprest, Rino Rudsli, Arendal
misjonskirke og Andre Stangeland, Frelsesarmeen

Arendal misjonskirke har i en årrekke engasjert seg for de som sliter med rus. Vi
ønsker å vise denne gruppen at vi er en
menighet som ønsker å hjelpe dem som
ikke får livet til å gå på skinner.
I den forbindelse hadde vi en temagudstjeneste i kirka søndag 25.01. Gjestene som deltok i gudstjenesten var pårørende
av rusmisbrukere, tidligere rusmisbrukere og forskjellige
menigheter eller treffsteder som jobber mot de som sliter
med rusrelaterte problemer. Det var både rørende og sterkt å

lytte til dem som over lang
tid har kjent på kroppen
hvor slitsomt og tøft det er å
være rusmisbruker, eller en
pårørende.
Hovedbudskapet fra alle
var viktigheten av å bry seg,
vise omsorg og være villige
til å rekke ut en hånd for å være der med omsorg og hjelp
både til den enkelte bruker og deres familie. Det er viktig
at vi som menigheter og enkeltmennesker er støttespillere
for kommune og fylke i dette tunge og vanskelige arbeidet.
I de årene vi har jobbet mot denne gruppen, har vi sett et
økende antall brukere. Vi opplever også at flere sliter både
med rus og psykiske problemer. Noe av grunnen til at vi setter fokus på dette i en gudstjeneste, er at vi ser viktigheten at
vi alle bryr oss. Som medmennesker kan vi ikke sitte og se
på at enkeltmennesker og familier lider. Oppfordringen må
være at vi alle velger å ”bry oss”. Vi har alle et ansvar for de
som sliter og faller på utsiden av dagens samfunn.

TA VARE PÅ LIVET
Av Sondre Foyn Gullvåg

Ta vare på livet tiden du har,
viktig å sikte så gåter får svar.
Ta vare på livet bruk dine gaver,
få det ned på papiret med rim og bokstaver.
Ta vare på livet slåss for din drøm.
få medvind i seilet og utbetalt lønn...

Sondre Foyn Gullvåg, deltager på temagudstjenesten

Rino
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NYLI ALLÈ,
Arendal
1. byggetrinn alt utsolgt, og nå
er salget i gang på 2 byggetrinn.
10 stk 3 roms leiligheter på hele
74m2.
KJEMPEFINANSIERING,
TA KONTAKT FOR INFO

Agderbygg Arendal as | Torbjørnsbu 21, Myrene, 4847 Arendal | Tlf: 37 02 73 00 | Fax 37 02 73 01 | post@agderbyggarendal.no

Vi påtar oss byggeoppdrag i betong:
Grunnmurer
Vegger
Gulv
Dekker
Støttemurer
BYGG & PROSJEKTERING AS
Innehaver: Kjell Aaberg.
Telefon: 951 34 777.

Adresse: Bråstad, 4848 Arendal.
E-post: kjaaberg@online.no

NIDELV NAUTIC AS
Vi har ledig kapasitet og
kan påta oss nye oppdrag!
Ring oss for mer informasjon: 370 94 262
20

Lang erfaring, med alle typer tresorter, i å lage
• spesialtilpassede båtinnredninger
• kjøkken- og baderomsinnredninger
• interiør til hotell og privatboliger
Også ledig kapasitet på vår CNC-styrte fresemaskin.

Asbjørn: 901 16 208

E-mail: nidelv.nautic@c2i.net
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PÅ TIDE Å
KOMME I GANG!
Ta vare på kroppen din.

ANNE

TURID

VI TILBYR:

MAGNE

Steinsprutskade ordnes
EFFEKTIVT og KOSTNADSFRITT
for deg*, uansett bilmerke og modell. Venter du til
ruta sprekker, må du betaleegenandel.
LISBETH B.

Vi vil få Grimstad
i bedre form!
Frivollveien 11,
Grimstad
Tlf. 91 91 77 77
www.eddiken.no

...og du:

TORE

• Markedets beste utstyr.
• Treningsutstyr som passer
for deg som ikke har trent
på en stund.
• Pris fra kr 299,–/mnd.
• Personlig veiledning
• Spinning, styrke og rotimer
• yoga, pilates
• Stor P-plass.

trenger du bil mens du venter,
år du låne en av oss!

ASTRI

*v/kasko eller delkasko
NORA

VI LEVERER ALT
INNEN BILGLASS!
CATHRINE

BJØRN

Frolandsveien 6, 4847 Arendal

Tlf: 37 02 41 88 Fax: 37 02 16 40

LISBETH
OLØF

Europris Stoa • Tlf 37 03 30 30 • Åpent 9-21 (18)
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Program
Arendal
misjonskirke
Gudstjeneste med kirkekaffe avholdes
søndager kl 11.
Kveldsåpent: Enkelte søndager kl 17. er det
”lavterskelmøter” med gjestebesøk.
Midtukegudstjenester i Misjonskirkens kapell
onsdagene 18. mars, 19. april, 13. mai og 17. juni
kl 12.
Hyggetreff, møtested for seniorer, siste lørdag i
måneden kl 11.30.
Sveis, for unge voksne, siste fredag i måneden,
kl 20.

Barn og unge

Skattekista, søndager kl 11 (barn fra 3 til 12 år)
XL, bibelundervisning kl 11 (ungdom fra 7. til 10.
klasse)
Friends, fredagstilbud for barn (4.-7. klasse) kl
17-18.30
Mission Kids, barnegospelkor hver onsdag kl 18
Familiekor, siste onsdag i måneden kl 18.
Speider, torsdager kl 18.
Filter, kristent, sosialt tilbud for ungdom (12 – 16
år) hver fredag kl 19 – 22.
Refuel, kristent,sosialt lørdagstilbud for ungdom
fra 10. klasse kl 20
Tentro, konfirmantundervisning hver onsdag (nytt
opptak høsten 09)

Spesielt

22. mars kl 11: Økumenisk gudstjeneste i Trefoldighetskirken
”Unge Voksne” fredagene 27. mars og 24. april
kl 20.
Skjærtorsdag 9. april kl 18: Thomasmesse.
Ellers har menigheten manns- og kvinnegrupper,
fellesskapsgrupper, lovsangskor, lovsangsgrupper
for barn, unge og voksne, Alphakurs (nytt fra sep.
09) og fengselsarbeid.

BRUKTBUTIKKEN

Nygaten 5, Arendal.
Brukt og nytt mottas og selges.
Åpen hver mandag og torsdag kl 11 – 17

Bjorbekk
misjonskirke Betel
Formiddagsmøter søndager kl 11.
Kveldsmøter onsdager kl. 19.30

Barn

Barnas supertirsdag hver tirsdag 17.

Spesielt

Sangkveld søndag 22. mars kl 19. Lovsangskoret
fra Betania Grimstad.
Countrykveld lørdag 28. mars kl 19. Aslak Gjennestad, Roland Lundgren og Asbjørn Johansen
Israel i fokus lørdag 4. og søndag 5. april. Steinar
Handeland
Seniortreff lørdag 18. april kl 15. sammen med
Øyestad menighet i Betel.
Pinsefest 2. pinsedag (mandag 1. juni) kl 16.
Weekendtur til Vegårtun fra fredag 5. til søndag
7. juni.
Sykkelgudstjeneste søndag 14. juni. Sykkelløp i
nærområdet starter etter gudstjenesten.

Froland
misjonskirke
Søndagsmøter med kafé kl 17.
Søndagsskole kl 17.30 (0-12 år)
Bønn tirsdager kl 10. og onsdager kl 19.

Barn og Unge

Småspeider annenhver tirsdag kl 18.
Storspeider annenhver onsdag kl 18.
Barnas superonsdag, med øvelse for
Gledesspiren, Minisprell og GIGA, annenhver
onsdag kl 17.30-19. (3-12 år)
Power House, felleskapskveld for ungdom,
fredag kl 20.

Øvrig

Bibelgrupper for ungdom, unge ektepar og andre.
Lovsangsgrupper og musikklaget for de godt
voksne
Formiddagstreff og ekteskapskvelder

Fevik
misjonskirke
Formiddagsmøter søndager kl 11.
Ettermiddagsmøter søndagen 22. mars, 19.
april og 1. juni kl 16.
Kirkekaffe etter hver gudstjeneste.
Bønn/temakvelder tirsdager kl 19.

Barn og Unge

Søndagsskole parallelt med
søndagsgudstjenestene.
Fuel ungdomssamling fredager kl. 20.30
(ungdom ifra 8 klasse)
Tentro konfirmantundervisning annenhver fredag.
Nytt opptak sept. 2009.
Småspeider annenhver torsdag 17.30-19.

Spesielt

Supersøndager (familiesamlinger) 5. april, 10. mai
og 14. juni kl 16.
Konfirmasjon søndag 26. april kl 11.
Sankthansfeiring 23. juni kl 18.

Grimstad
misjonskirke
Søndagsgudstjeneste kl 11.
Formiddagstreff, første torsdag hver måned kl.11

Barn og unge:

Safari/KULT (søndagsskole) parallelt med gudstjenesten.
Power Station, ungdomssamling (fra 9. klasse)
hver onsdag kl 18. Caféen åpner kl 21.
Garveriet Café for ungdom, åpnet hver fredag fra
kl 20. til kl 23.
Speider hver tirsdag kl 17.30.

Spesielt

10. september: ”Om å være to”, samlivskurs .
Påmelding: Knut Østerholt, tlf. 90649400
23. mars: ”Det står skrevet” med skuespiller Svein
Tindberg
28. september: Prest og forfatter Per Arne Dahl
besøker Misjonskirken
19. oktober: Prest og personalsjef Per Anders
Nordengen besøker Misjonskirken

Misjonskirkenes hjemmesider oppdateres jevnlig. På dem finnes mer informasjon om Misjonskirkenes arrangementer de kommende uker og
om menighetens tilbud til ulike aldersgrupper.
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Se også Misjonsforbundets hjemmesider for ulike arrangementer:
www.misjonsforbundet.no

DET SOM
SKJER
KJEMPEFEST
Se program på
www.misjonskirken-froland.no

PÅSKESPILLET
I GRIMSTAD
Påskespillet har premiere i Misjonskirken
torsdag 26. mars klokken 18.00.
Deretter forestillinger 27., 28. og 29. mars.
Alle forestillingene starter klokken 18.00.
Velkommen til en sterk opplevelse!
Grimstad misjonskirke, Storgaten 71.

Søndag 19. april blir det fest med SEVEN ,
Lotta, Emeline og Sunniva og flere.
Melinda Løwer fra Seven og Tony Gulbrandsen musikkpastor i Arendal misjonskirke vil
være instruktører og undervise og hjelpe alle
barn og kor som ønsker å bli med å synge på
den store konserten kl 17.00. Alle som liker å
synge ønskes velkommen, men du bør være
tidlig ute med påmeldingen til:
tony@misjonskirken-arendal.no
eller mobil 95002894.

Etter 25 årlige Liv & Vekst-stevner i Grimstad, til og med sommeren 2007, er det nå i
2009 duket for Liv & Vekst sommerfestival
i Stavern for første gang. Misjonsforbundet
UNG, Misjonsforbundet og Ansgarskolen
går sammen om å skape en eventyrlig sommeruke med Jesus Kristus i sentrum.

PINSE
FOR PENSJONISTER

Vegårtun Leirsted 4. – 7. april. Utfordrende
påskeleir for ungdom fra 12 til 16 år. Påmelding til din lokale ungdomsleder.
Mer info: www.stagedive.no

Sett av dagene 7.-12. juli.
Da samles vi i Stavern!
Mer info: Se www.misjonsforbundet.no

Vegårtun, fra 28. mai til 1. juni.
Talere: Solveig og Asbjørn Johansen.
Sang og musikk ved Bjørg Bredvold.
Vertskapet:Karen og Sven Øverland
Påmelding: Erik Munchs vei 10, 4823 Nedenes
Tlf. 37036921, 91360343. E-post: sooeverl@
online.no

NISSEDAL
Bibelcamping

STAGEDIVE
I PÅSKEN

”Et sted for felleskap
og styrket Jesus-tro”

Fjone, 27. juni - 12. juli 2009
Møter – Sommerbibelskole – Barnecamp –
Ungdomsopplegg (Bilde pike på standen)
Fellesskap – Bading – Fjellturer – Fotballskole
Leirsjef: Terje Watne. Info: 91553805.
Hjemmeside: www.nibica.org

VEGÅRTUN
Bibelcamping
Vegårtun Leirsted, 14. - 26. juli
Aktivt og spennende møtested for barn og
voksne. Mer info: Stein Bjørkholt, 48254662
E-mail: stein.bjorkholt@gmail.com

Familieferie
med mening!
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B A KSIDE P RO F IL E N

med

OVE POLITI:

Mann

engasjement
Kong Vinter har så absolutt
markert seg denne februarkvelden. Det knirker godt under skoene når jeg går mot døra til ”Ove
politi”, som han alltid har blitt
kalt hjemme hos oss. Det er frolendingen Ove Gundersen det er
snakk om, men han er så mye
mer enn bare en frolending!
Jeg ﬁkk komme inn i en god og
varm stue og slå av en prat med
denne allsidige mannen.
Ove er en mann som engasjerer seg i mange
retninger. I februar var Ove i medias fokus,
etter et leserinnlegg hvor han rettet kritikk mot
Hove-festivalens ”mørke” sider. ”Skrivebords-

debattanten” ble han tittelert som i en artikkel
i Agderposten. Men Ove stopper ikke sitt engasjement ved skrivebordet. Gi ham en bunke
med sakspapirer og noen problemløsningsoppgaver, så har du ham på gli! Han engasjerer seg
i politikken i bygda, hvor han nå er i sin tredje
periode i kommunestyret. I tillegg er han fylkesleder i Krf.
”Dette med politikk angår oss alle, for demokrati betyr jo at folket bestemmer hva som er
best for dem, og der må vi være med”, forklarer
Ove. Nettopp det at folk skal ha det godt, er viktig for ham, både i politikken og i menigheten.
”I menigheten må vi sørge for at mennesker
føler seg velkomne, trygge og at de er til nytte”,
mener Ove.
I Froland misjonskirke har han vært en aktiv og
samvittighetsfull støttespiller i mange år. Han
er også med i lederskapet i menigheten, noe
han har vært mer eller mindre sammenhengende siden midten av åttitallet. Ove sitter også i

Misjonsforbundets hovedstyre, og må stadig ta
turen inn til Oslo for å delta på styremøter.
Ove har vært i politiet hele sitt yrkesaktive liv.
Han kan fortelle at det er ganske mange politifolk som har et kristent livssyn. Han har i
embets medfør fire utenlandsopphold bak seg,
to i Israel og to i Kosovo. I Kosovo fikk han muligheten til å være med på å utdanne og bygge
opp en selvstendig politistyrke. ”Jeg trives godt
med å være en brikke i et stort internasjonalt
puslespill, være til hjelp for andre og gjerne også
ta avgjørende beslutninger,” forteller Ove.
Ove er også familiemann, og ønsker å prioritere
familien. Det å dra på treningsstudio sammen
med kona og sørge for at formen er i orden, er
en viktig del av hverdagen. Dessuten prøver han
å ha så mye kontakt med sine barn, svigerbarn
og barnebarn som han kan.
Inger Anita Mjølhus

MYE MER ENN BARE BIL

Vi har nesten alt du mangler

Tel: 815 32 815
Fax: 37 02 49 22
www.biltema.no
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