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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@frolandmisjonskirke.no
www.frolandmisjonskirke.no

Stiftet 1925

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

Stiftet 1943

John David Wikstøl,
pastor
Mob: 99629217
Epost:
jo-david@online.no
Torleif Christiansen
formann
Mob: 91364877
Epost: torlchri@online.no

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

Stiftet 2002

Gjermund Igland,
pastor
Mob: 95835809
Epost: gjermuni
@online.no

Svein Egil Fikstvedt,
pastor
Mob: 99607117
Epost: sveinegil@
frolandmisjonskirke.no

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

Kristine Lauvrak,
barnearbeider
Mob: 99607117
Epost: kristine@
frolandmisjonskirke.no
Stephen Gundersen,
ungdomsleder
Mob: 99295999
Epost: stephan@
frolandmisjonskirke.no
Sara Fikstvedt,
ungdomsarbeider
Mob: 99019712
Epost: sarah@
frolandmisjonskirke.no

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

Sven Olav Øverland
Seniorpastor
Mobil: 91360343
Epost: sooeverl@online.no
Kåre Andersen, menighetsleder
Mob: 90238777 Epost:
kare.andersen@arendal.kommune.no

Misjonskirkene er tilsluttet Misjonsforbundet, som
har menigheter over hele landet. Misjonsforbundets
motto er: Guds barns enhet, menneskers frelse.

Misjonskirkenes hjemmesider oppdateres jevnlig.
På dem finnes mer informasjon om Misjonskirkene,
arrangementer de kommende uker og om menighetens
tilbud til ulike aldersgrupper.Vi minner også om Misjonsforbundets og Ansgarskolens hjemmesider:
www.misjonsforbundet.no og www.ansgarskolen.no.

EN GOD BANK FOR THOR
EN GOD BANK FOR DEG

Lorem ipsum

Olav Vikse, menighetsleder
Mob: 99622799
Epost: olav.vikse@c2i.net

Stiftet 1946

Sparebanken Pluss satser på Plussbank Cervelo og gir unge
sykkelryttere på Sørlandet muligheten til å realisere sine
drømmer om å bli profesjonelle sykkelryttere.
Bli kunde du også, og få muligheten til å realisere dine
drømmer!

Telefon 37006080
post@sparebankenpluss.no
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Grimstad misjonskirke
Stiftet 1939
Foto: Arnfinn Nyland

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

Dette står vi inne for

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

Misjonsforbundets motto har helt
fra starten av vært Guds barns
enhet og menneskers frelse. Mottoet henspiller på Jesus bønn i Johannes evangelium: Jeg ber at de
alle å være ett … for at verden skal
tro at du har sendt meg (v 21).

Jens Gunstveit,
kontorsekretær,
Epost: post@
grimstadmisjonskirke.no
Gunnar Edvard Nielsen
Gundersen
kontor-/administrasjonsleder,
Epost: geng@
grimstadmisjonskirke.no
Øyvind Gryting,
menighetleder
Mob: 90049403
Epost: og@jetro.no

REDAKSJON:
Sveinung Lorentsen, ansvarlig redaktør
Tlf. 91141779 • sve-lor@online.no
Arnfinn Nyland, fotograf og billedredaktør
Tlf. 90848895 • arnyland@broadpark.no
Monica Haugesten, Arendal • Tlf. 41732035
Ulla Wickmann Johannessen, Bjorbekk • 47329902
Jan Åge Gabrielsen, Fevik • Tlf. 90979781
Rachel Olsen, Froland • Tlf. 97585454
Åse Johanne Koppang, Grimstad • Tlf. 97599697
I tillegg kommer:
Lokale journalister og pastorer
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Enheten er nevnt først, for vi vet at kjærlighet og
enhet blant de kristne ærer Gud og er med på å
underbygge evangeliets troverdighet. Likeledes vet
vi at strid og splittelse mellom de kristne kan være
en alvorlig hindring for å ta evangeliet på alvor. Slik
sett er rekkefølgen både riktig og logisk.
Enhet er ikke å forstå som uniformering. Spøkefullt
sier vi det noen ganger slik: Unity not uniformity.
Det finnes ingen ”misjonsforbundsmodell” uten den
å bli mer og mer preget av Jesus (Rom 8,29). Faktisk
ligger det i Misjonsforbundets natur å verdsette
mangfoldet, og det er hva mottoet inviterer til. Samtidig uttrykker mottoet en målsetting om en enhet
i det mangfold som finnes av menigheter og innad i
menigheten.
Den enhet Jesus bad om, og som skal prege Misjonsforbundets menigheter, er ikke bare å forstå
åndelig eller verbalt. Den må komme til uttrykk i
gjensidig respekt og toleranse innad i den lokale
menighet og mellom de ulike menigheter og kirkesamfunn. I samsvar med mottoet blir det derfor et
hovedanliggende for hver menighet å arbeide for
større grad av samarbeid og synlig enhet i menigheten og mellom menigheter og kirkesamfunn.

må få møte Jesus til frelse, for vi mener det er
det beste som kan hende et menneske. Samtidig
utfordrer Bibelen oss til å se og ha omsorg for
hele mennesket. Det dere har gjort mot en av
disse mine minste har dere gjort mot meg, sa Jesus
(Mat. 25,34 fg). Derfor blir det å være med å utvikle et godt lokalt miljø, også en gudstjeneste.
Kanskje har du hørt det er sagt: Ingen kan skape
et slikt mørke som den som just har sett lyset.
Dessverre har noen opplevd bestemte former for
evangelisering på den måten. Formen har vært
påtrengende og respektløs. Det vil vi forsøke å
unngå, for selv om det er naturlig at når en har
opplevd noe som er særdeles bra, vil en gjerne
at andre skal få oppleve det samme. Kanskje det da
ikke er å undres over om noen blir litt for ivrige.

R EDAK TØRENS

Kjell Birkeland,
pastor,
Mob: 90640784
Epost: kjellbirkeland@
me.com

Det skal ikke unnslås at vi også i Misjonsforbundet
har hatt slike erfaringer, og flere ganger har vi samtalt om det. Etter hvert har vi også forsøkt å finne en
balanse: Vi ønsker ikke å være respektløst påtrengende, for vi vet at ”tvang til tro er dårens tale”. Samtidig vil vi ikke være så unnfallende at vitnesbyrdet
om Jesus forstummer.
Fordi vi tror at det finnes kun én vei til frelse, Jesus
Kristus, og fordi han er det beste som har hendt oss,
vil vi presentere ham med respekt og frimodighet.
Det gjør vi i full visshet om at ”hver den som tror på
ham, skal bli frelst” (Joh 3,16), og i ydmykhet over at
vi ikke forstår fullt ut og derfor bare taler stykkevis
(1.Kor. 13,9 og 12). Som kirkefader Augustin sa:
Alle steder vil vi forkynne evangeliet, om nødvendig med ord.
Sveinung Lorentsen
redaktør

Dernest uttrykker mottoet en målsetting om at
mennesker skal bli frelst. Som lokale menigheter vil
vi være til stede for menneskene på stedet. Det betyr
at vi vil være aktive medlemmer og medmennesker i
lokalsamfunnet. Et overordnet mål er at mennesker

TRYKK: Agderposten Trykk AS
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TO SKRITT BAK

Slik lød den treffende tittelen på Jorunn Hauges uhøytidelige og underholdende
one-mans show i Arendal i 2006: To skritt bak – mitt liv som kordame. For det

Alene på scenen i Arendal for å
debutere som solartist: Jorunn
Hauge liker å synge og gjør det
hun liker.

er en kordames oppgave å være litt tilbaketrukket, men likevel tydelig til stede.
Ikke for egen del, men mer for å kaste glans over den ”egentlige” artisten.
Alle showets forestillinger i Kulturhuset var
utsolgt, og på scenen stod hun – helt alene – og
showet. Mimikken, de kjente koristinnslagene
og de treffende replikkene kom like tett som
snøfillene i vinter, og et begeistret publikum
applauderte og lo hjertelig. Showet viste en
kunstnerisk allsidighet ved Jorunn Hauge som
kanskje bare få var klar over at hun var i besittelse av. De fleste av oss kjenner henne jo bare
fra TV-skjermen, og om den er 18 eller 42 tommer, HD-variant eller vanlig flatskjerm, evner
den ikke å formidle talentene og dybdene, alvoret og humoren, det forberedte og det improviserte som Jorunn Hauge mestrer til fulle.
Mer kjent, gjenkjent og opptatt enn noen gang
tidligere ble Jorunn Hauge etter at Alexander
Rybak først vant Melodi Grand Prix i Norge og
deretter Eurovision Song Contest i 2009. Visst
var det Rybak som vant og høstet med rette det
meste av æren. Men også her var Jorunn Hauge
med, riktignok to skritt bak sammen med Karianne Kjærness, men likevel sentral. Seieren
var historisk. De fikk 78 % flere stemmer enn
de som kom på andre plass. De fikk den høyeste totalsum som noen gang er gitt, og hadde et
gjennomsnitt på 9,44 poeng. Dermed skrev de
historie.
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Etter dette har Jorunn Hauge mer enn noen
gang tidligere vært i vinden, i aviser og ukeblad
og på skjermen og på de forskjellige scener. Og
da kjenner vi henne, mener vel mange. Det er
kanskje ikke så sikkert, i alle fall var ikke Mylders redaksjon så sikker på at de kjente henne så
godt som de gjerne ville. Derfor avtalte vi et intervju med henne, og det fikk vi straks den norske finalen i Melodi Grand Prix – hvor Jorunn
koret ikke mindre enn fem finalister – var over.
Jorunn Hauge er 33 år, født i Oslo og bodde de
første 6 månedene på Ås i Akershus, hvor faren
studerte. Men hele sin oppvekst har hun hatt i
Arendal, nærmere bestemt på Rannekleiv i Øyestad. Hun gikk på Asdal barneskole og Lunderød ungdomsskole. Sammen med sine foreldre
og storesøster, Birgit, var hun med i Bjorbekk
kirke. Selv var hun også aktivt med i Det Norske Misjonsselskaps jentekor i Arendal. Senere
begynte hun i Junioren på Betel, eller Bjorbekk
misjonskirke, som det i dag heter. Her ble hun
også med i ungdomskoret, The Betels.
– Hva er det du spesielt husker fra den tiden?
– Det var en fantastisk tid, og det er to ting jeg
aldri kommer til å glemme. Først vil jeg nevne
pastorparet, Pia og John David. De var enestående, inspirerende, alltid positive, og så var

de morsomme. Hvor mange hundre timer de
brukte på oss ungdommer, aner jeg ikke, men
det var mange. De tok ungdommen på alvor,
fulgte oss opp, alle sammen, 20-30 stykker. De
lyttet, de samtalte, og fremfor alt var de interesserte og viste oss respekt. For meg personlig
betød de svært mye, og fremdeles i dag kan jeg
kjenne på takknemlighet for at jeg møtte dem i
min ungdom.
Det andre jeg vil trekke frem er det som var
helt spesielt for unge, kristne på den tiden: Oslo
Gospel Choir. Det var topp. Og da Pia og John
David hadde fått Svein Jøran Mickelsen, som var
sanger i Oslo Gospel Choir, til Betel for å holde
korseminar, var det ingenting som kunne bli
større. Det ble en opplevelse for livet. Så du forstår, ungdomstida mi var ganske mye preget av
Betel. Jeg var der i alle fall et par kvelder i uken,
og så var det gospelnights ulike steder i byen på
lørdagene.
– Men ungdomstiden bestod vel også av andre
ting?
– Selvsagt. Jeg var jo som ungdommer flest. Det
var videregående skole på Tyholmen i Arendal,
håndball i Øyestad IF og så var det Kulturskolen, hvor jeg fikk sangundervisning.
– Når flyttet du så til Oslo?

Foto: privat

Foto: Åshild Lund, Agderposten
Foto: privat

Jorunn som liten

Ungdomskoret The Betels, Jorunn nr 2 fra høyre. 2. rad

– I 1995.Da var jeg ferdig med videregående
skole, og begynte på musikklinjen ved Bårdar
Akademiet, hvor jeg studerte i to år. Og etter det
er det ikke blitt noe mer studie for mitt vedkommende. Hva det blir senere, vet jeg ikke.
– Etter at du kom til Oslo, har du da hatt kontakt med noen kirke der inne?
– Jeg har beholdt min kristne tro som jeg har
fått med meg fra mitt hjem. De første årene i
Oslo gikk jeg jevnlig i Storsalen. Men jeg var
mye på farten, og etter hvert ble det vanskeligere
å holde kontakten med menigheten der. En tid
gikk jeg i Jakobskirken, hvor mange studenter
og unge samles. Nå er jeg, særlig på grunn av
mye reising, litt fra og til i ulike kirker.
– Du er freelancer, forstår jeg. Det bruker ikke å
være for fett, eller…?
– Det er riktig, jeg er freelanser, slik som de
fleste i min bransje. Er vi heldige, kan vi få
kontrakt på opptil ett år, men det er maks. Derfor har jeg måttet spe på med småjobber, for
eksempel har jeg arbeidet i fiskeforretning og
i et vikarbyrå. Det er helt OK selv om det ikke
er ideelt. En må innfinne seg med det og lære
seg til å leve med det. Jeg har i alle fall ikke lidd
noen nød, foreløpig.

– Foreløpig, sier du, det må vel være enklere for
deg å få jobber etter Grand Prix?
– Ja, helt klart. Riktig nok har jeg koret ved 6
Melodi Grand Prix, men etter at vi vant Eurovision Song Contest i fjor, har jeg hatt nok å gjøre.
Men en vet lite om fremtiden i denne bransjen.
Ofte må vi slå oss til ro med et ”dag for dag”perspektiv.

ukjent for de fleste av oss?
– Det er ikke godt å si hva som er ukjent for deg
eller andre, men jeg spilte blant annet på Dizzie
Showteater sammen med Nils Vogt og Øivind
Blunck. Likeledes var jeg sammen med Lisa
Tønne og sang i musikalen ”The Space Vixens”.
De er litt mer a-kjendiser enn hva jeg er. Det var
artig og lærerikt.

– Blir du gjenkjent på gata i Oslo?
– Sjelden, men det hender. Jeg er nok ingen akjendis.

– Planer den nærmeste tiden?
– Til sommeren skal jeg spille revyteater
sammen med Øyvind Ageltveit og Haljar Berge
på Sandefjord Hvalsommer. Det gleder jeg meg
til.

– Er det plagsomt å vite at folk vet, eller kanskje
vet, hvem du er?
– Det plager meg overhode ikke. Jeg synes bare
det er koselig. Mennesker flest er hyggelige, og
noen stopper meg bare for å si: ”Jeg synes du
synger så pent.” Hva kan være mer hyggelig enn
det når jobben er å synge?
– Hva synes du er det beste med jobben?
– Det er hyggelig å reise, møte nye mennesker,
se nye steder, og det å få synge sammen med
andre sangere eller med store orkester. Jeg føler
jeg opplever mye og at livet mitt er rikt og godt.
– Vi har sett deg på Beat for Beat opptil flere
ganger. Hva annet har vært med på som er

– Når flytter du så ”hjem til Arendal” igjen?
– Det kan ikke utelukkes at det kommer til å
skje, men ikke med det første. De jobbene jeg
er ute etter vokser ikke på trær, særlig ikke i
Arendal.
Vi har møtt en ung, frisk og jordnær dame som
har hatt suksess med et hun driver med. Som
danser, sanger, komponist og skuespiller har
Jorunn Hauge vist at hun ikke bare er talentfull,
men en allsidig, profesjonell og jordnær utøver
innen sin kunst.
Monica Haugesten
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Med hjartet på

rette staden
En innsatt skriver:

Jeg har sittet en del og te
nkt den siste tiden. Det de
r med
Gud og alt det Han har gj
ort for meg. Jeg har jo ba
re strakt
ut armen i en tid hvor de
t ble for mye for meg og
alt holdt
på å falle i grus. Er det no
k, er det nok for meg, å st
rekke ut
en arm i nødens stund fo
r å oppleve at det finnes
faktisk
en der oppe som ”støtter
” meg, og som viser sin kjæ
rlighet
til meg uansett hvor vans
kelige ting kan være, uten
at jeg
merker det selv? Hvordan
merker man det? Er det no
e man
kan føle? Kan man føle se
g helt spesiell bare ved å
tro på
Ham? Kan man føle seg
elsket? Hvordan kan man
vite at
Han elsker oss?
(Utdrag fra brevet
er gjengitt med tillatelse
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)

Mottaker er Rino Rudsli. 52 år. Oppvokst på Hisøy i en familie på fem.
Gift med Marion (f. Henningsen) fra
Fevik. Fem barn – to jenter og to
gutter fra 22 til 12 år, samt Martine
som døde bare 8 dager gammel. Pastor i Arendal Misjonsmenighet. Omtales gjerne som ”fengselspresten”.
Kjent av de fleste innenfor og utenfor
fengselet i Arendal.
Fra sammenbrudd til oppbrudd

Rino arbeidet som assurandør i et landsomfattende forsikringsselskap. – Arbeidet mye, tjente godt, ble ganske kynisk,
er hans subjektløse beskrivelse av den daværende livssituasjon.
– Jeg felte ikke en tåre mellom 1981 og 1991. Hele tiden gikk
jeg på akkord med meg selv som menneske. Så kom smellen
– en skikkelig smell. Jeg var utbrent og er aldri blitt helt restituert. Jeg har lært meg til å måtte ta dagene som de kommer.
Arbeidskapasiteten er begrenset og jeg må være påpasselig. Til

– Hva med familie og arbeid?
– Familien vet hvordan jeg har det og har lært å
leve med det, men lett har det ikke vært, og lett
er det heller ikke i dag. Tilbake til arbeidslivet har
jeg ikke kommet, men jeg er engasjert på flere
områder og har i dag et særdeles meningsfullt liv.
– Hva er det som du i dag bruker tiden din på?
– Foruten familien er det særlig tre områder jeg
er engasjert: Misjonskirken, Kretsfengselet og
KRIK.
– La oss begynne med det første.
– Misjonsmenigheten i Arendal var egentlig
ukjent for meg, men de tok imot meg og min familie på en helt enestående måte. Da jeg var som
mest fortvilet og langt nede, møtte jeg en klok og
forståelsesfull pastor i menigheten. Senere, det må
ha vært i 1997, ble vi kolleger og var det i flere år.
– Du ble altså tilsatt som pastor i menigheten,
men da må noe ha skjedd med deg siden det
store smellet seks år tidligere?
– Ja, absolutt. En kristen var jeg før det store
smellet, men hver uke i seks år gikk jeg i samtaler og fikk profesjonell hjelp. Dessuten studert
jeg teologi ved Ansgar Teologiske Høgskole i
Kristiansand i fire år. Begge deler var med på å
bygge meg opp og istandsette meg for tjenesten
jeg i dag har.
– Det var altså det som skulle til, terapi og teologi?
– Det, og noe til. Gud gjorde noe med meg i
den tiden. Han gav meg et kall, og gjennom den
prosessen jeg måtte gjennom, utrustet han meg
for oppgaven. Selv i dag forstår jeg ikke helt
hvordan eller hvorfor det skjedde, men jeg vet
at jeg som følte meg så svak og uverdig, fikk et
oppdrag fra han, og jeg elsker å forkynne Jesus,
som betyr så mye for meg.
– Hvordan opplever du Gud i dag?
– Hva han har gjort og daglig gjør for meg, er et
stadig vitnesbyrd om hans omsorg, kjærlighet og
makt – ikke bare for meg og mine, men også for
de mange jeg møter i vanskelige livssituasjoner.
Uten hans nærvær i den prosessen jeg selv har
vært gjennom, hadde det vært umulig for meg å
stå i den tjenesten jeg i dag har. Jeg som selv er
blitt hjulpet av både Gud og mennesker, opplever at det å hjelpe andre også hjelper meg.

Livet er ikke for amatører

– Hva så med arbeidet i fengselet, hvordan ble
du engasjert der?
– Jarle Råmunddal, som var min kollega i
Misjonskirken, og jeg hadde arbeidet med et
prosjekt vi kalte AMEN, som står for Arendal
misjonskirkes EvangeliseringsNettverk. Så var
det en dag jeg gikk forbi fengselet at en tanke
streifet meg: Hvorfor ikke gå inn og spørre om
de trenger hjelp. Der ble jeg henvist til institusjonsprest Øyvind Ødergård. Han tok imot
tilbudet, og vi har hatt det beste samarbeidet

gjennom alle disse årene. Dette arbeidet ble så
inkludert i AMEN, slik mye av mitt arbeid er,
som for eksempel besøk på skoler og oppvekstsenter, temakvelder og KRIK-arbeidet.
– KRIK kommer vi tilbake til, men etter som jeg
forstår er du ganske mye ute og holder foredrag?
– Det er riktig. Familien min synes kanskje jeg
er litt for mye ute, men de klager likevel sjelden.
De fleste steder jeg er, går jeg ut fra temaet ”Å ta
valg”. Herunder fokuserer jeg særlig rus, sosialt
miljø og tro. Dette temaet har jeg også behandlet i mange av konfirmantgruppene i byens kirker og enda til i Humanetisk Forbund.
– Du har et enormt kontaktnett, Rino. Hvordan
har du fått det?
– Jeg vet ikke riktig. Det er på en måte bare blitt
slik. Jeg tror det er ”jungeltelegrafen”. Noen har
snakket, andre har hørt, og så har det bare blitt
slik. Bare i liten grad har jeg vært aktivt oppsøkende. Stort sett blir jeg kontaktet av dem som
sliter eller av deres pårørende. På en måte er det
blitt slik: ”Ring til Rino når de får problemer.”
Ofte besøker jeg dem der de bor, for jeg liker
best å møte dem på deres ”hjemmebane”. Der er
de trygge, og da kan de være åpne om sin livssituasjon, som for mange er svært vanskelig.
– Og du blir godt mottatt?
– Alltid, vil jeg si. Ofte møter jeg overraskende
stor takknemlighet. For det er jo ikke mye jeg
kan gjøre annet enn å være en venn og samtalepartner, og kanskje ha med en plastpose med
noen matvarer. Der ute, om jeg får si det slik,
finnes mye tro – tro som foreløpig ikke har funnet sin form eller frimodighet, men som er der,
innestengt, men levende. Og så møter jeg undringen og de livsnære spørsmålene, som det ikke
gis enkle svar på, men som vi kan snakke om og
undres over sammen.
– Hva har du funnet av årsaker til at livet ikke
helt vil lykkes for noen?
– De er mange og sammensatte, for livet er ikke
for amatører, som det heter. Noen ganger kan
det skyldes egne dumme valg, andre ganger
synes tilfeldighetene å være mest avgjørende.
Ofte er det alkohol eller annen form for rus med
i bildet. Samtidig har heller ikke utgangspunktet
for de fleste vært det gunstigste. Verden er sannelig ikke rettferdig.
– Du som jobber så mye med rusrelaterte problemer, er du selv avholdsmann?
– Definitivt. Jeg festet og brukte mye alkohol før
jeg traff Marion. Etter det har jeg vært totalist,
og jeg er egentlig litt urolig over utviklingen i
enkelte kristne miljøer hva alkohol angår.
– Hva består ”fengselsprestens” arbeid i?
– Kort sagt: Gudstjenester, temakvelder, sjelesorg og gruppesamtaler. Av de tema som stadig
dukker opp, begynner de fleste på S: Savnet av
familien, Sorgen over tapte drømmer eller et
ødelagt liv, Smerten ved ikke å kunne mestre

Foto: Krigsropet

tider hviler og sover jeg mye.

Bildetekst Vercin erit vel dolor sit velenibh exerat. Duisi.
Giam, quisit praese delit aut prat lorperit prat ad magnit adiam,
consequat ulla alit iriuscip eummy niat delit incidunt ulla am,
volestio delisi tat aliqui blaorem velit, velisit lum ad tatum dipisit
irit acilis alismolobore facinim vel ullandre min ver sed enim non

mors- eller farsrollen, Skyldfølelsen i forhold
til barna, ektefelle eller foreldre, Skammen i
forhold til naboer og kamerater. Samme hvem
eller hvor jeg skal møte mennesker i samtale, så
forsøker jeg å rydde et ”nådens rom”.
– Hvordan?
– Ved å legge situasjonen, de jeg skal samtale
med og meg selv frem for Gud i bønn. For meg
betyr troen på Gud alt, og for å komme gjennom livet og hverdagen på en god måte, ber jeg
om hans hjelp og veiledning.
– Og det hjelper?
– I alle fall har mange mennesker blitt hjulpet –
av Gud, og noen kanskje av meg. Og noen ganger opplever jeg at Gud har vært der før jeg har
kommet, i alle fall velger jeg å tolke situasjonen
slik.

Sjel og kropp

– Og så er du engasjert i KRIK, hva er KRIK?
– Forkortelsen står for Kristen Idrettskontakt,
som er en landsomfattende organisasjon. For
meg personlig er KRIK begrenset til ski, løping
og spinning. Som pastor i Misjonskirken betyr
selvsagt KRIK også KRIK-kveldene som jeg er
med å arrangere hver måned i Misjonskirken,
og hvor vi har lykkes å få topp utøvere som foredragsholdere.
– Med andre ord er du en ganske opptatt mann?
– Det oppleves trolig slik. I tillegg forkynner jeg
ganske ofte i mindre forsamlinger. Arbeidet i de
små bedehusene, hvor 20-25 samles, er viktige –
ikke bare for dem som jevnlig går der, men også
for lokalmiljøet hvor bedehuset finnes. Så ofte
har jeg sett at det er de små tingene som gjør de
store forskjellene, og de små endringene som
fører til de store forandringene.
Sveinung Lorentsen
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Brenner for

John David Wikstøl er glad i å brenne bål, men
mest brenner han for at barn, unge og voksne på
Bjorbekk skal få tak i verdens beste budskap:
Guds kjærlighet og nåde til alle mennesker.

T

il sommeren er det 22 år siden John David
Wikstøl, kona Pia og døtrene Rebekka
og Maria kom til Bjorbekk misjonskirke
Betel. Med utgangspunkt i dagens pastorer i
Misjonsforbundet, innehar Wikstøl rekorden i å
være lengst på samme sted.

Jesus på Rema

Etter drøyt 13 år i samme tjeneste, ville mange
lett etter en ny arbeidsplass. På den tida flyttet
i stedet Pia og John David fra pastorboligen og
inn i sitt eget hus på Bjorbekk. Det å bygge og
bli, var veloverveid.
– Hva tenker dere om å være over 21 år i samme
menighet?
Pia svarer:
– Det er vanskelig å bryte opp. Begge døtrene
våre er voksne og etablert her på Bjorbekk. Vi
har også Aurora, i tillegg venter vi et nytt barnebarn til våren. Vi har ikke lyst til å flytte fra
familien. Dessuten nærmer vi oss 50, og det er
krevende å flytte til en annen del av landet for å
starte helt på nytt.
Også John David er opptatt av nærhet til familien. Han legger videre til: – Selv om vi bor i
Arendal, føler jeg at jeg her på Bjorbekk får være
bygdeprest. Det er veldig spennende og trivelig å
være del i et lokalsamfunn.
Folk i menigheten gir også uttrykk for det praktiske med en langtidstro pastor. En av Betels
unge voksne uttaler: – Vi er veldig glad vi har
8

han! Vi kjenner han godt, og han kjenner oss.
Han vet hvem vi er og hva vi trenger.
Siden John David har valgt å bo i samme område som han virker, er han også kjent blant
kirkefremmede. Vi får vite at han har et godt
forhold til dem: Det kommer tydelig til uttrykk
gjennom måten de omtaler han på.
En historie kan illustrere John Davids plass i
nærmiljøet: En pjokk kom hjem og fortalte at
han hadde møtt Jesus på Rema.
Moren stusset, og fikk følgende utdyping av sønnen: – Du vet, han Jesus som jobber på Betel.

Pianisten Pia

Ved ansettelsen i 1988, fikk Betel en trofast og
godt likt pastor – samt en dyktig og ivrig musiker på kjøpet. Så fremt Pia ikke er på jobb som
assistent på Strømmen oppvekstsenter, er hun
med ektemannen der det er aktuelt. Arbeidsfordelingen er alltid den samme: John David taler.
Pia tar seg av musikken.
– Vi føler det er behov for oss begge her på Bjorbekk, sier hun.

De seks Wikstøl-brødrene

John David forteller at han fra tidlig barndom
ønsket å være på talerstolen og jobbe som pastor. Misjonskirken i Kongsberg var foreldrene
Herdis og August Wikstøl sitt åndelige hjem.
Hit tok de med seg de seks guttene, som ble født
i løpet av ti år og som alle hadde bibelske mel-

lomnavn. Minstegutten, som kom i september
1960, ble kalt John David.
Ved siden av et tidlig kall, var også andre pastoregenskaper på plass fra barndommen. For
eksempel gleden over å tjene, uten store lønnskrav: Det hadde seg nemlig slik at eldstebror
Aage Samuel utpekte den ti år yngre John David
til tjener. Sistnevnte var tro, pliktoppfyllende og
gjorde alt han kunne for sjefen. Lønna var 25
øre per uke.
Da Aage Samuel innså at godtgjørelsen var lav,
tilbød han tjeneren 50 øre per uke.
John David ble forskrekket og takket nei. Det
var lønn i seg selv å være storebrors tjener!

Lørdag natt på byen

De to yngste Wikstøl-brødrene, John David på
12 og Trygve Daniel på 14, ble fanget opp av
noen eldre ungdommer fra Metodistkirken som
samarbeidet på tvers av tradisjonelle grenser.
Mange lørdagskvelder ble tilbrakt på byen til
langt på natt. Tida ble brukt til å vinne folk for
Jesus.
I august 1974 var det dåp i Numedalslågen.
Trygve Daniel og John David ble døpt.
Som 16-åring skulle utdannelsesretning velges:
John David begynte på den nystarta Forkynnerlinja på Ansgarskolen. Etter to år ble 18-åringen
kalt som forstander til Tønsberg. Noen husker
kanskje Vårt Lands oppslag om landets yngste
pastor.

Foto: privat

Bjorbekk

Foto: Åse Johanne Koppang

Bildetekst Volorer sequi
blaore commodi atuerci bla
facil diamet, quat dunt lan
elestrud et auguera essenim
nit nos nibh ercilis nis nonsent vullut vel ex esequam
adipit, consequis accummo
loborem nos nummy nonsequ ipsusci tis nonsenit

Et løfte fra Gud

I slutten av tenårene merket John David at han
ble stiv i leddene. Under tiden i Tønsberg fikk
han beskjed om at han hadde fått leddgikt, men
han opplevde helt konkret å få et ord fra Gud.
Det var Jesaja 45, 2 og 3, der det står:
Jeg vil gå foran deg.
Høyder vil jeg jevne ut;
dører av bronse vil jeg sprenge,
og bommer av jern vil jeg slå i stykker.
Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket,
og rikdommer, gjemt på hemmelige steder,
for at du skal vite at jeg er Herren,
Israels Gud, som har kalt deg ved navn.
John David utdyper: – For meg ble dette en
stadfestelse av kallet og et løft i møte med den
helsemessige situasjonen.

Giftemål og pastorkall fra Østby,
Skotfoss og Bjorbekk

I 1981 giftet John David seg med Pia som kom i
fra Molde. Det unge paret ble pastorpar i Østby
i Trysil. Der ble jentene Rebekka og Maria født.
Etter fem gode år i Trysil gikk ferden videre til
Skotfoss i Skien. Der ble John David pastor, men
21 dager etter innsettelsen blir han sykemeldt.
Leddgikta, som han har merket siden Ansgarskolen, har blitt et stort helsemessig problem.
Begge skuldrene er så ødelagte, at de må byttes
ut. Han skjønner at det vil ta lang tid før han
kan jobbe igjen.
Familien Wikstøl flyttet til Kongsberg. John
David hadde et par opphold på Reumatismesykehuset i Oslo. Det var ei turbulent tid med
mange flyttinger. Etter den siste operasjonen i
mai 1987, stagnerte sykdommen og formkurven
begynte å stige.
Våren 1988 ble John David kalt til Bjorbekk.
Han følte seg sterk nok til å begynne å jobbe
igjen og takket ja til pastortjenesten på Sørlandet.
I 1989 fikk Betel på Bjorbekk besøk av Asbjørn
Johansen samt Birgitta og Swante. Forkynneren

og musikerne samlet fulle hus, uke på uke. – Vi
fikk rundt 30 nyfrelste til menigheten. Det var
et løft og en oppmuntring, oppsummerer Bjorbekk-pastoren.

Hverdagsforkynnelse

– Du har vært i tjeneste i over 30 år. Hvordan har
du klart å beholde gleden ved å forkynne?
– Jeg opplever at det handler om en åndelig
dimensjon: Gud gir kraft og styrke. Dessuten
er det sånn at det å tjene Gud gir velsignelse.
Jeg blir lett engasjert og kjenner at dette er meningsfullt.
– Hvordan klarer du å fornye deg etter snart 22
år i samme menighet?
John David ler og forteller om telefonsamtaler
han hadde med sin mor. Hun kom nemlig stadig
med oppfordringen: – John, du må aldri være
redd for å tale om det samme! Vær frimodig! Tal
om det som er levende for deg!
John David har fulgt rådet og sier: – Jeg er ganske avslappa når det gjelder dette med fornyelse.
Jeg lar meg inspirere av det jeg møter. Er det noe
som treffer meg, formidles det frimodig videre.

Betel i brann

Også bålbrenning er kontaktskapende og gir
mulighet til formidling av Ordet gjennom hverdagsopplevelser: Som du skjønner, John David
brenner for menighet og nabolag.
Noen ganger kan flammehavet gå vel høyt: Etter
et loppemarked i menigheten, måtte mye skrot
brennes. Bålet utenfor Betel var stort og brant
godt. Flammehavet var så kraftig, at beboere
på Bjorbekktunet trodde menighetslokalet sto i
brann.
Brannvakta sendte en politipatrulje for å sjekke
forholdene, men konstaterte at bålbrenningen
skjedde etter forskriftene. Pia, som sto med
vannslangen, syntes historien var pinlig. Den
ellers så sindige og ordentlige pastoren, virker
ikke brydd: Alle skjønner vel at bålbrenning må
til, og at flammene kan bli store!
Åse Johanne Koppang Stie

VISSTE DU AT…
ved Sveinung Lorentsen

- Mens Karl Marx hevdet at
kristendommen var opium for
folket, Friedrich Nietzsche erklærte Gud for død, Sigmund
Freud sa at kristendommen var
en illusjon og vår egen Arnulf
Øverland kalte kristendommen
for den tiende landeplage, er
kristendommen den religion som
har størst utbredelse og flest medlemmer
- Den kristne kirke teller i dag
mer enn 2 milliarder medlemmer, og kirken vokser
mer enn befolkningsveksten.
På de siste 30 år har verdens
befolkningen økt med ca 60%
mens den kristne kirke ha økt
med ca 130%
- Hver dag er det mellom
70.000 og 90.000 som
vender om, døpes og
innlemmes i den kristne
menighet, og det har
aldri vært flere kristne i
verden enn det er i dag.
- Med sine ca 350 millioner
kristne regnes Afrika i dag
som ”det kristne kontinent”. Det er særlig sør
for Sahara at den kristne
kirke vokser. Nord for
Sahara er muslimene i
flertall.
- I Kina er det i dag
mer enn 100 millioner
kristne. Hver måned legges nærmere 1 millioner
nye medlemmer til menigheten. I dag opplever
den kristne kirke i Laos
en tilsvarende stor vekst.
- Det er den katolske kirke med
sine 1,1 milliarder medlemmer som er verdens mest
utbredte og største kirkesamfunn. Deretter kommer
Den ortodokse kirke (ca
200 millioner), Pinsevennene (ca 120 millioner),
Baptister (ca 100 millioner),
Reformerte (ca 75 millioner), Metodister, Lutheranere og Anglikanere (alle med ca 70
millioner).
Sveinung Lorentsen
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avdeliNg!
Rammehuset og

Vi har overtatt beholder ekspertisen
Rammehuset og
ved at de samme står for
beholder ekspertisen
innrammingen.
Vi fører
ved at de samme
står for
innrammingen. også
Vi fører
ferdige fotorammer i
også ferdige fotorammer
i
topp kvalitet.
topp kvalitet.
velkommen tilvelkommen
oss!

til oss!

Interiørgården, Bark Silasvei 8, 4876 Grimstad, tlf 37 25 28 00,
www.fargerike-grimstad.no, post@fargerike.grimstad.no

Interiørgården, Bark Silasvei 8, 4876 Grimstad, tlf 37 25 28 00,
www.fargerike-grimstad.no, post@fargerike.grimstad.no

VI KAN BIL!
JP &
Thygesen AS
BIL & KAR. VERKSTED
LILLESANDSVN. 29, 4877 GRIMSTAD
TLF. 37252930 www.jpauto.no
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TELEFAX�37 02 81 88

Vi har samlet alle bitene.
Sparebanken Sør tilbyr nå alle typer
forsikringer gjennom Frende.
Snakk med oss i dag. Ring 09200
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Samlivskurs er god hjelp til å få det
enda bedre sammen, fastslår kursholderne Astrid Birkeland, Kristin
Brændeland, Kjell Birkeland, Anne
og Knut Østerholt pluss Sjur Brændeland i Grimstad Misjonsmenighet.

Tid til kurs
med ”din kjære”?
Kunsten å kommunisere, tilgivelsens betydning og svigermor
er blant ingrediensene på samlivskurset ”7 kvelder om å være
2”. Til høsten arrangerer Grimstad Misjonsmenighet det populære kurset igjen.
Har du tenkt på at du kanskje kan bevisstgjøre
og ferdighetsutvikle deg selv når det gjelder
hjemmeforholdene - og samlivet med ”din
kjære”?
Fra september og utover høsten blir det mulig å
tilbringe syv kvelder til det å være to, derav kursets navn: ”7 kvelder om å være 2”. Hver samling
i Grimstad misjonskirke starter med servering
av varmmat i vakkert pyntede lokaler. Deretter
blir det faktapåfyll og parsamtaler. For øvrig:
Det blir masse stearinlys og kanskje litt tid for å
se hverandre dypt inn i øynene.
Den enkelte samling er rettet mot ett emne, som
burde være relevant for de fleste par: Å bygge et
sterkt fundament, kunsten å kommunisere, konflikthåndtering, tilgivelsens betydning, forholdet
til foreldre og svigerforeldre, et godt sexliv og
kjærligheten i praksis.
- Vi ønsker at kurset skal bidra til å danne et
sterkt fundament for å bygge et godt og livslangt
samliv, forteller Anne og Knut Østerholt. De har
sammen med tre andre par i Grimstad Misjons-

Samlivskurset
”7 kvelder om å være 2”
Høsten 2009 – våren 2010

menighet hver høst siden høsten 2007 arrangert
”7 kvelder om å være 2”. Til sammen har 36 par
deltatt.

- Ingen utlevering

Anne og Knut påpeker: - Kurset er for alle par,
både ferske par og de som har vært sammen i
mange år. Kurset bygger på kristne verdier, men
man behøver ikke å ha kjennskap til kirke og
menighet for å ha utbytte av det.
- Blir dette syv kvelder der hvert enkelt par må
brette ut om sine problemer i alles påhør?
- Nei! Ingen skal være redde for å bli utlevert,
understreker Knut. – I løpet av hver samling vil
det bli jobbet parvis med interessante oppgaver,
men det er verken gruppesamtaler eller plenumssamtaler.

Hvordan kan vi gjøre et godt
parforhold enda bedre?

Høsten 2010 planlegges Samlivskurs ”7 kvelder om å være
Grimstad
2”. For informasjon
kontakt
Knut
Østerholt,
Misj
ons
kirke eller Grimstad
Misjonskirke.

Klar for påmelding?

Østerholt opplyser at interesserte kan ta kontakt
ved å ringe dem på telefon 90649400.
Det kan også nevnes at så snart datoene for
neste kurs er klare, vil dette bli oppdatert på
www.grimstadmisjonskirke.no/samlivskurset .
”7 kvelder om å være 2” bygger på et anerkjent
kursopplegg fra England. Orginaltittelen er
”The marriage course”. Tilsvarende opplegg
drives i mange land, og deltakere gir tilbakemelding om at opplegget har betydd mye for dem.
- Hvorfor bør par sette av tid til å gå på samlivskurs?
Anne og Knut Østerholt har selv deltatt på
mange samlivskurs. Nå håper de flere vil erfare
at denne type tidsbruk er hjelp til å få det enda

bedre sammen.
- Vi har hatt stort utbytte av kursene vi har deltatt på. Det er godt å få tips og det er nyttig å få
”verktøy” til samlivet, påpeker Knut Østerholt.
Anne supplerer: - Kurs gir ikke alltid de kjempestore forandringene, men for min del har de
bidratt til viktig bevisstgjøring.
Ektemannen skyter inn: - Og så er det spennende og interessant å bli bedre kjent med partneren!
Åse Johanne Koppang Stie

11

Fra rolige Nissedal

til spenningens land

– Colombia

Kirsten (68) og Svein (71) Watne er begge fra Kristiansand. Kirsten
gikk sammen med sine foreldre og 3 søstre fast i Misjonskirken
Salem slik Svein med sine foreldre og 3 søstre var med i Frikirken.
Høsten 1963 giftet de seg i Salem, og det ble deres felles menighet. I dag har Kirsten og Svein fire voksne barn, like mange svigerbarn og 10 barnebarn.
Da kallet til Colombia kom, var de godt etablert
i Nissedal, hvor begge var ansatt i kommunen.
Kirsten, som er utdannet sykepleier, hadde vært
styrer ved Sjuke- og aldersheimen i 14 år og
Svein hadde vært rådmann i kommunen nesten like lenge. Det var altså ingen eventyrlystne
ungdommer som dro til Bogotá, Colombias
folkerike hovedstad i 1988. De ble kjent med hva
oppbrudd innebar av savn og usikkerhet. Sikre
jobber, gode venner, kjente og oversiktelige
forhold, samt 4 barn, riktignok rimelig voksne,
måtte de ta farvel med. Det som ventet var storbyen, eksosen og det kaotiske trafikkmønsteret,
redusert lønn, fremmede mennesker med store
forventninger, og et språk som de foreløpig bare
kunne pludre på som 3-4-åringer.
– Hvilke andre utfordringer var det som møtte
dere?
– Forholdet mellom regjeringen og mafiaen og
ulike geriljabevegelser var eksplosiv. Det var
stadig skyteepisoder og noen ganger nærmest
borgerkrigslignende tilstander. Kokainproduksjonen var enorm. Korrupsjonen var alminnelig
fra bunn til topp i samfunnspyramiden. Mord
og kidnapping var dagligdags. Den skrikende
fattigdommen og materielle nøden gjorde dype
og uutslettelige inntrykk.
– Hva ble så deres første oppgave der ute?
– Først språkstudier. Da språkstudiene delvis
var fullført, ble det menighetsplanting, etablere
barnehage og oppstart av rehabiliteringssenter
for narkomane. I dette arbeidet fikk vi være
sammen med ekteparet Berberg, som var mye
yngre enn oss, men som alt hadde god erfaring
som misjonærer i Bogota.
– Senere dro dere vestover. Når begynte dere arbeidet i Barranquilla?
– Det var i april 1993. I Barranquilla, som er
landets største havneby med 3 millioner regis12

trerte innbyggere, var det bare oss og konsulen
som var norske. I denne byen var mer enn 65%
svært fattige, og vi ønsket å arbeide blant de
fattigste blant de fattige. Det var først og fremst
barna vi ville nå. De trengte både undervisning,
evangeliet, mat og klær. Vår strategi var: Via
barna til de voksne og eldre.
– Et slikt valg må utvilsomt ha bydd på store
problemer?
– Ja, valget hadde sine ulemper og fordeler. Det
var vondt daglig å se og bli minnet om de mange
menneskelige primærbehov som vi ikke kunne
dekke. Tusener på tusener manglet mat, vann,
avløp, renovasjon, strøm, telefon, gass og skikkelige veier. I tillegg var kriminaliteten stor. Om
vi skulle ha bodd der, hadde vi spilt hasard med
våre liv, og etter hvert ville vi heller ikke hatt
overskudd til å hjelpe. Vi måtte derfor finne oss
et annet sted å bo, selv om det var blant disse
vil ville arbeide. Men valget hadde også sine
fordeler. Vi er opptatt av hele mennesket, og
her kunne vi gi dem evangeliet med den ene
hånden og opplæring, mat og klær med den
andre. Dessuten var her billige byggetomter å få
kjøpt, og vi hadde muligheter for å gjøre noe for
bydelen.
– Og arbeidet skjøt fart?
– Ja, over all forventning. Det ene dro det andre
med seg, og etter hvert var det kirker, barnehager og/eller skoler i fire av de fattigste bydelene i
Barranquilla. Det begynte med at vi gikk fra dør
til dør i de fattigste områdene, presentere oss og
tilbød bibelundervisning om Jesus og evangeliet. Mange var interesserte, og vi hadde mange
bibelkurs gående samtidig. I tillegg hadde vi
møter i det fri, hvor vi presenterte Jesus, og så
hadde vi barnearbeid med flanellograf, aktiviteter og sanger. Etter hvert ble det bønnemøter
og opplæring av ledere. Både i bibelgruppene

og møtene kom mennesker til tro. Noen ganger hendte det at flere overgav seg til Gud i ett
og samme møte. Det opplevde vi blant annet i
Las Moras. Etter at vi hadde undervist i 10-12
uker, var det 16 ungdommer som overgav seg til
Gud i ett møte. Det var fantastisk, og naboene
så forandringer som skjedde med dem som ble
omvendt. Når vi så begynte i nye bydeler, fikk vi
etter hvert hjelp av personer i de menighetene vi
tidligere hadde grunnlagt. De ble med i et team
av menighetsplantere, og var en viktig ressurs i
arbeidet.
– Hvordan fikk dere penger til arbeidet?
– Vi var utsendt av Misjonsforbundet, og de
hadde ansvaret for lønn, forsikringer, bolig,
transport og diverse andre utgifter. Selv om ikke
misjonærlønningene er høye, koster det ganske
mye for et kirkesamfunn å sende ut et ektepar.
Bygningene ble stort sett finansiert med gaver
direkte fra menigheter og privatpersoner, også
utenfor Misjonsforbundet. For eksempel hadde
et ektepar i Grimstad spart 150.000 kroner til
ny båt. Da de hørte om prosjektene i Colombia,
kom de med hele beløpet. Og skoletilbudene
blomstret?
– Vår skolevisjon var å gi et svært billig skoletilbud opp til og med 5. klasse. Mange av barna vi
tok imot, var gatebarn eller kom fra svært fattige
familier. Derfor ville vi i tillegg til undervisning, gi dem omsorg og et varmt måltid gratis
hver dag. Alle som jobbet i skolene skulle være
bekjennende kristne. At vi vektla undervisning
i kristendom, var aldri noe problem for myndighetene. Helt fra begynnelsen av fikk vi godt
utdannede og dyktige lærere, og vi la vekt på at
skolene skulle ha et kvalitativt høyt nivå. Alle
skolene ble derfor offentlig godkjent.
– Har dere fremdeles kontakt med menighetene
og skolene?
– Ja, jevnlig. Colombianerne er dyktige, utholdende og hengivende i tjenesten, og arbeidet har
gått meget bra også etter at vi dro hjem i 2006.
Dessuten er vi årlig 3-4 uker i Barranquilla og
besøker venner der. For vi hadde svært mange
gode medarbeidere både i menighetene og på
skolene. Noen stod oss likevel nærmere enn
andre – mennesker vi kunne søke råd hos, åpne
oss for og dele livet med. Dem har vi på en særlig måte felleskap med både når vi er hjemme og
der ute. I 1988 bestemte vi oss for et eget valgspråk: ”DET NYTTER MED MISJON!”
Sveinung Lorentsen

FAKTA OM COLOMBIA
Historie: Spansk koloni til 1819.
Tidlig sivil regjering og frie valg
1899-19002: Borgerkrig, Tusendagerskrigen
1948-1957: Krig mellom liberale og konservative,
200 000 døde.
I dag: Landet med flest drap, totalt og relativt, gjennomsnittelig ett drap per time.
Problemer p.g.a. geriljaen, narkotika og fattigdom.
Areal: 1.141.748 km2 (ca 3,5 ganger Norge)
Styreform: Republikk
Hovedstad: Bogotá, 2640 m.o.h, ca. 7,6 millioner
innbyggere.
Befolkning: Nærmer seg 45 millioner. Vokser med
ca 1 million per år.
Folkegrupper: 1% indianere, 4% svarte, 20% hvite,
75% blanding
Forventet levealder: 70,5 år
Analfabeter: 8,7%
Religion: 95 % katolikker
Språk: Spansk er offisielt språk
Valuta: Pesos
Nasjonaldag: 20. juli
Naturressurser: Jordbruksprodukter, blomster,
gull og smaragder. Verdens største kokain-, opiumog cannabisprodusent.
Viktige eksportvarer: Kaffe, tobakk, sukker, kakao,
bananer, blomster.
Misjonsforbundet i Colombia: Begynte i 1980.
Jevnlig mellom 6 og 9 utsendinger. Er stasjonert i
Bogotá, Medellin, Barranquilla og Cali. Det enste
europeiske kirkesamfunn som driver misjon i Colombia. Arbeider i nært samarbeid med Misjonsforbundet i Colombia og The Covenant Church of
USA. Bygger menigheter, driver speider- og ungdomsarbeid, barnehager, grunnskoler, SFO og teologisk utdanning, forebyggende helsearbeid blant
barn og unge, rehabiliteringssentre for prostituerte,
narkomane menn og kvinner, og gatebarn.
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ikke orket å ligge en uke i telt.
Det var også her han for første gang møtte på ei
latrine.
- For de som ikke vet hva det er så kommer en
kort beskrivelse her: Stort dypt hull i bakken
med en stokk over som du skal sitte på når du
må bomeli-bom. Uka gikk kjempefint og en 10
åring kom hjem med mange nye opplevelser og
mye ny kunnskap, kan Thor fortelle.

Speiderromanse

Alltid beredt

for en utfordring
For noen er Thor Johnsen kjent
som mannen i grønt, som sjef
på Europris, Stoa. Men for enda
flere er han speider-Thor, en av
ildsjelene i Froland misjonskirkes speidergruppe gjennom
mange år.
Thor havnet i Europris-kjeden ved en tilfeldighet for 13 år siden. Han hadde da jobbet noen
år som kokk, men ble arbeidsledig og fikk et vikariat i daværende Europris Arendal. Vikariatet
var ment å vare i 3 mnd, men nå har han vært i
Europris-kjeden i 13 år.
- Jeg jobbet 4 år som butikksjef i Arendal, før
Europriskjeden fant ut at de ville ha en butikk
til på Stoa. Jeg fikk da tilbudet om å eie og drive
den butikken, noe jeg gjør fortsatt og har tenkt å
gjøre videre,” forteller Thor.

Hektisk hverdag

- Fordelene med å være sin egen herre er jo å
ha muligheten til å kunne planlegge sin egen
arbeidsdag og ikke minst slutte tidlig en dag om
en har lyst og tid til det. Butikk er veldig hektisk
så det blir ikke så ofte det lar seg gjøre. Det blir
gjerne 10 – 12 timer på jobben i stedet.
Det mest utfordrende med å være ”sjef ”, er i
følge Thor personalansvaret som følger tittelen.
- En må være god menneskekjenner og ikke
minst kunne lytte til hvert enkeltindivid og være
et medmenneske. Dette er ikke alltid like lett å
14

få til, sier han.

En gang speider, alltid speider

Thor begynte i Froland Speidergruppe i 1982,
samtidig som speideren fikk nye lokaler i en den
gang ny Froland Misjonskirke.
- Som liten gutt var jeg over gjennomsnittet glad i
å være ute i naturen. Idrett interesserte meg ikke,
så da var ikke valget så vanskelig, svarer han.
I 1989 ble han speiderleder og har siden vært
aktiv i speiderarbeidet. Etter at han ble butikkeier, har han kun vært med litt til og fra og kjenner et stort savn til speiderarbeidet.
- Det er noe som heter ”en gang speider - alltid
speider”. Dette stemmer, jeg er like glad i speideren
i dag som jeg var da jeg startet i 1982, mener Thor.

Vannblemmer og latrinekunnskap

I løpet av årene er det blitt mange turer, og det er
mange historier som kan fortelles. Men det som
har gjort størst inntrykk på Thor, er den første
turen han var med på som 10-åring i 1984.
- Jeg hadde aldri vært på tur alene før. Speidergruppa hadde fått støpt seg kanoer denne våren
og disse skulle prøves. Turen startet like etter at
sommerferien hadde begynt, og vi skulle padle
fra Osedalen ned elva, inn Rorevannet og videre
inn til Grøsle, forteller han.
Dette ble en meget lang tur for en tiåring med
vannblemmer i hendene. Noen av de store speiderguttene orket ikke å padle, så de stakk hjem
for å hente båt med motor, noe Thor syntes var
meget urettferdig.
- Et annet merkelig fenomen jeg stusset på den
gangen var at noen av de kvinnelige speiderlederne hadde tatt med seg campingvogn, fordi de

Thor møtte sin kone i speideren, og undertegnede husker godt turen hvor speiderlederne Thor
og Anne Lise plutselig gikk og holdt hender.
- Hun var leder for de minste speiderne, mens
jeg var leder for de større. Plutselig var jeg også
leder for småspeideren av en eller annen merkelig
grunn, og på en speidertur for de minste en stund
senere var vi blitt et par og det er vi fortsatt.
Thor er en avslappet og tilbakelent person. Men
de som kjenner Thor vet at han også er både
engasjert og energisk. De som har vært innom
speideren i løpet av de siste 20 årene, inkludert
undertegnede, kjenner Thor som en trofast speiderleder, som sammen med blant annet Geir
Stornes, har ordnet turer og opplevelser som
kun speidere får oppleve.
– Hva er det med speideren som gjør at du har
holdt koken i så mange år?
- Det har nok forandret seg litt underveis. I barneårene var det gleden over å være ute og å reise
på kule turer, mens det i ungdomsårene ble mer
ekstreme turer og det å oppleve ting sammen
med andre speidere, som gjorde at jeg bevarte
interessen, forteller Thor.
- Nå i voksen alder er det nok gleden av å ta
med seg yngre håpefulle og eventyrlystne gutter
og jenter på møter og turer, som driver meg. Det
å kunne vise at det finnes andre spennende ting
enn TV, PC og Nintendo DS!

Lav terskel

- Noe av det viktigste med et godt speiderarbeid
er at vi får med speidere og familier som ikke
tilhører Froland misjonskirke til å komme på
forskjellige arrangementer, mener Thor.
- På den måten vise at Misjonskirka er et godt
sted for alle.
Listen for å være i speideren er lagt lavt, så lederne må forholde seg til både ”tøffinger” og
”pingler” på speiderturene. Det at noen tør å
dra med en haug unge og uvitende speidere, ut
på til tider ekstreme turer, står det stor respekt
av. Med overnatting ute i tjue minusgrader, kanopadling i foss og stryk og ikke minst milevis
med skogvandring, blir ungdommen herdet til
å tåle en støyt, samtidig som de finner på mye
sprell og moro.
–Hva mener du barn og ungdom får ut av å være
med i speideren?
- Speiderbevegelsen har et veldig fint opplæringsprogram, og de som går igjennom dette får en ekstra ballast i livet. Det går både på grunnleggende
verdier i samfunnet og kristne verdier, gleden
med naturen og fysisk aktivitet. Man lærer å ta
ansvar, teamarbeid, overlevelsesteknikker – og ellers mye nyttig kunnskap. Vær beredt!
Rachel E. Olsen

Halvor Tveit
var i mange
år skipper på
Juniorskuta.

Misjonsmenigheten i Åmli

– mer enn du tror

Menigheten i Åmli har alltid forsøkt å prioritere
barna og de unge. I flere år hadde menigheten
egen søndagsskole og barneforening På 1950- og
1960-tallet var det en stor juniorforening under
ledelse av Halvor Tveit. Særlig stor betydning fikk
juniorforeningen for Statsrealskolens mange elever
som bodde på hybel i bygda. Juniorene fra Åmli
var å finne ved alle store felles ungdomsarrangementer i Misjonsforbundet. Mange ble senere studenter ved Ansgarskolen, og flere sentrale pastorer
i Misjonsforbundet har sin bakgrunn fra Åmli.
Sang- og musikklivet var en gang en prioritert
sak i menigheten, og i mange år fantes det et

aktivt musikklag. I dag er det en del av Åmli Fellesmusikk. Likeledes var ytremisjonen en livsnerve i menigheten, og Kvinneforeningen, som
fremdeles har sine samlinger, har gjennom årene
støttet misjonærer utsendt av Orientmisjonen
og Misjonsforbundet.
Gjennom hele sin historie har menigheten hatt
stor tillit i bygda, og Forsamlingshuset var det
store samlingspunktet for kristne av ulik konfesjonell avskygning når et nytt år skulle ringes
inn. Likeså var de store festene kjent langt utenfor bygdas grenser, og Forsamlingshuset fyltes
og mer enn det. Ved flere anledninger, blant
annet ved den årlige julemessa, fylles Forsamlingshuset også nå. Samtidig har tidene endret
seg, og det jevne møtebesøket er mye mindre
enn tidligere.
Menigheten har i dag ingen pastor, men får forkynnerhjelp fra de større misjonsmenighetene
i Aust-Agder. Aktiviteten er i dag stort sett begrenset til ukemøter med vekt på forkynnelse,
vitnesbyrd, sang og bønn. Sentralt i dette arbeidet

finner vi ekteparet Anne Brit og Gudmund Sigridnes. Gudmund har vært med i juniorforeningen helt fra han selv ble med som junior på
femtitallet og siden som juniorleder i mange år
helt fram til for et år siden. I mange år har også
Gudmund vært formann i foreningen. Nå er
det kona Anne Brit som er formann. I tillegg til
arbeidet ut i misjonsmenigheten i Åmli bruker
ekteparet mye av sin fritid til å drifte Vegårtun
leirsted. Sammen er de trofaste medarbeidere i en
del av det store fellesskapet i Misjonsforbundet.
John David Wikstøl

Cham

pagne

kjøle

r

vask
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Historien forteller også om store kristne vekkelser i Åmli på trettitallet og vinteren 1940/41.
Mange unge kom til tro og ble døpt. Blant dem
var de senere så sentrale menighetslederne
Gunnar Sigridnes og Ommund Kløvfjell. I 1946
søkte foreningen medlemskap i Det Norske
Misjonsforbund, og i flere år hadde menigheten
felles pastor med Froland, Bjorbekk og Bråstad
misjonsmenigheter.

Friluftsmøte 17. mai ved Åmfoss bru var en årlig foreteelse.

Opp

Hver uke samles 15 til 20 mennesker på Forsamlinghuset i Åmli.
Her finner vi en liten menighet med en lang historie. Forsamlingshuset ble innviet 5. og 6. desember i 1897. Starten i Åmli for over
hundre år siden hadde en direkte link til den store vekkelsen som
var på Vegårshei, og i mange år var virksomheten på Forsamlingshuset i Åmli en del av Guds Menighet på Vegårshei. Sentralt i virksomheten den gang stod Johan Tveit og Sveinung Bakken.

Aviskurv

Popcornbolle
Storgata 23
4876 Grimstad
37 04 04 80
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Menighetsbyggere
gjennom 60 år
Det blåser friskt ute. Snøen driver langs jernbanelinja og på
den nye veien som går til huset
i skogen der Hjørdis og Alfred
Aaberg bor. Vi er på Bråstad, i
gamle Øyestad kommune.
Diamantbryllupet er nettopp avholdt, og de har
vært å se i Agderposten flere ganger under ”I
gode og onde dager”. Nå sitter vi sammen og
skal samtale om livet, slik det ble for ekteparet
Aaberg.
Begge to har sine barndomsår her. Det kjennes
godt å være på kjente trakter. Hjørdis er eldst av
seks søsken, Alfred har en bror. Sammen har de
fem barn og alle utenom en, bor i kort avstand fra
Bråstad. Yngstemann er pastor i Misjonskirken i
Ålesund. Det er tretten barnebarn og seks oldebarn etter dem. Så det har grodd i sporene etter
de to gamle. Alfred er 87- og Hjørdis er 80 år.
Ekteparet vi besøker har lagt ned et enestående
arbeid i menighet og misjon gjennom hele sitt
voksne liv. De har stått på og har alltid vært lette
å spørre om en tjeneste. Oppgavene i menigheten har derfor vært mange. Det er slike mennesker som bygger Guds menighet.
Det var arbeidet på jernbanen som førte banemesteren og hans kjære rundt i landet. De har
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bodd i Drangedal, Moss, Kongsberg, Askim,
Kristiansand og Skien. Alfred sier at han trivdes
med å være ”på sporet”. Men alltid har huset
som de bygde i 1949, vært basen og hjemmet
for de to. Her har de nå levd sine dager i 27 år
etter at pensjonisttilværelsen tok til. Hjørdis og
Alfred er et begrep på Bråstad, ikke minst gjennom sitt arbeid ut fra Bråstad misjonshus og nå
Bråstadhuset. Her fant de hverandre i 1947, og
det var i det gamle Misjonshuset de ble viet en
sommerdag i 1949.
Evangelist Olav Tørdal hadde vekkelse under
krigen, i 1943. Mange ble kristne og det ble
behov for å bygge misjonshuset. I 1946 var det
ferdig. Det var også den første registrerte menigheten i Misjonsforbundet i Aust Agder, forteller
de oss.
I dag er det en god speidertropp i Bråstadhuset,
det er årlige julemesser og loppemarked, hvor
familien Aaberg er pytt og panne. Inntekter fra
denne virksomheten går til misjonen og til Vegårtun leirsted – et annet av hjertebarna til de
to. Dessuten drives det barnehage i den gamle
skolen.
- Jeg undres på hva menigheten har betydd for
dere i livet?
- Det har vært vårt andre hjem og et samlingspunkt for så mange gjennom årenes løp. Vi ser
at det er andre tider nå. Folk er mer mobile
og kommer seg rundt til den menighet de selv
ønsker. Utviklingen går videre, og det er naturlig, men alle årene vi fikk i menigheten her på

Bråstad, har betydd utrolig mye for oss, sier de
begge.
Når den nye Misjonskirken kom på Myra, ble
det naturlig for oss også å gå dit, sier de begge,
selv om menigheten på Bråstad ikke formelt er
oppløst ennå.
- Hvordan vil dere karakterisere livet dere har
hatt?
- Rikt og strevsomt. Det er Hjørdis som forteller:
- Jeg var hjemme når barna var små og så tok jeg
et ”lærervikar-kurs” og jobbet i skolen i mange
år, på Bråstad, Asdal og Løddesøl. I tillegg til alt
barnearbeid som vi drev i en årrekke ut fra Misjonshuset, drev jeg med søm og sydde for meg
selv og for andre.
På Vegårtun leirsted var vi begge to med på
kjøkkenet på 15-20 konfirmantleirer, pluss barneleirer, dugnadsleirer og samlinger for ”Vi over
60” gjennom mange år. Det har vært moro og
har gitt oss mye glede og velsignelse tilbake.
- Er det greit å bli gammel?
- Det blir ikke som en tenker, men vi har det
bra. Vi har ikke så god tid, som vi trodde, men
vi har hverandre! Vi opplevde at Herren ledet
oss sammen og nå har vi vel bevist at det har
holdt, sier de begge. – Vi lever her og nå, samtidig som vi bærer med oss troen og håpet på det
som kommer, sier to fornøyde og tilfredse mennesker som har vært med og bygd Guds rike her
i Aust-Agder.
Sven Øverland

Nyheter
Nyheter
Masse

Masse

til våren

til våren

Din livsstilsbutikk
ca. 15 min. fra Arendal

Din
oglivsstilsbutikk
Grimstad sentrum

ca. 15 min. fra Arendal
og Grimstad
sentrum
Nye merker
i vår:

NEXUS

BESTILL VÅR KATALOG!

Krasinikoff, Chic antique, Bloomingville,

Nye
merker
i vår:
Sagen
vintage
design, Mille moi, MiljøKrasinikoff,
Chic antique,
Bloomingville,
gården, Jeanne
D´arc living,
Hallum m.fl.
Sagen vintage design, Mille moi, Miljø2
500m
er fylt
opp
med
gaver,
kunst, interiør og klær!
gården,
Jeanne
D´arc
living,
Hallum
m.fl.
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tir-fre:
11-17,
12-15,
12-17
500m
er fylt
opp med
gaver,lør:
kunst,
interiørsøn:
og klær!
2

TUN

www.loddesol-gard.com

- tlf:
37 01 22 62
www.loddesol-gard.com

Med 42 flotte hus.

Fra Arendal: E18 - Stoa - Bjorbekk - Løddesøl. Fra Grimstad: E18 - Rv. 407/408 mot Rykene og Blakstad

Åpent: tir-fre: 11-17, lør: 12-15, søn: 12-17 - tlf: 37 01 22 62
Fra Arendal: E18 - Stoa - Bjorbekk - Løddesøl. Fra Grimstad: E18 - Rv. 407/408 mot Rykene og Blakstad

LINK

M

Mangfoldige

-

A

Aktive

• Alt innen el. installasjon
• Internkontroll

-

K

Kreative

-

S

• Spredenett for tele og data
• Brannvarsling og tyverialarm

Tlf. 37 02 22 22

- E-mail.: post@aelteam.no
Strømsbusletta 7B, 4847 Arendal

Bestill huskatalog og gå på visning i våre hus på
www.nordbohus.no/wari-hus. Kom gjerne innom vårt kontor i
Lillesandsveien 25 i Grimstad for en hyggelig husprat.

Solide
WARI-HUS AS
Tlf. 37 04 91 21
Epost: lone.thor.wold@nordbohus.no
www.nordbohus.no/wari-hus

WARI-HUS

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
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Konfirmasjon i misjonskirken
foto: Andre Tjersland

videre inkludert i kirkas ungdomsarbeid. Og det
benytter stort sett alle seg av. Ja flere av Tentro –
elevene klager visstnok på at ikke deres samling
også kan være ukentlig.
”Vi ser faktisk på Konfirmantarbeidet som en
viktig underavdeling av ”Power Station”, forteller
pastoren entusiastisk. ”De fleste av konfirmantene våre har kommet inn gjennom enten speider – eller ungdomsarbeidet. Det er bare et fåtall
av dem som er såkalte menighetsbarn”.

Innholdsrike samlinger

Målbevisst
satsing på konfirmasjon
Grimstad misjonskirke har en målbevisst satsing på konfirmantarbeid. De
ønsker at ungdommene skal bli inkludert videre i ungdomsarbeidet.
Tentro

verktøyet. ”Tentro gir oss et ferdig opplegg ja,
men med gode muligheter til å være fleksible i
hvordan vi gjør ting”.

En del av ungdomsarbeidet

Menigheten har i likhet med de andre misjonskirkene i distriktet satset på å bruke Tentro –
opplegget i sitt konfirmasjonsarbeid. Tentro er
et nasjonalt utarbeidet undervisningsopplegg
som benyttes av mange frikirker.
De fire konfirmantlederne i Kirka anført av
pastor Kjell Birkeland er godt fornøyd med

4
konfirmanter
1. Hvorfor har du valgt å konfirmere deg i Misjonskirken?
2. Hva har vært det gøyeste
med konfirmanttiden til nå,
og hvorfor?
3. Hva gleder du deg mest til
på konfirmasjonsdagen?
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De fleste menigheter har sine ungdomssamlinger i helgene, men i Grimstad har de i en
årrekke samlet ungdommene ukentlig på onsdagskvelder. De kaller dette for ”Power Station”.
Her samles gjerne 100 ungdommer til lovsang,
forkynnelse, mat, fellesskap og aktiviteter.
Tentro samles annenhver onsdag en time før
”Power Station”. På denne måten får årets 21
konfirmanter en glimrende mulighet til å bli

Konfirmantens navn:
Vegard Grestad
Menighet:
Arendal Misjonsmenighet
1. Det er greit å gå her, og så går
hele familien min her.
2. Det beste var besøket av HP (Hans Petter Martinsen. En velkjent bokser som vant NM tre ganger
på rad, ble nordisk mester og vant kongepokalen.
Han har også vært med på bokselandslaget og har
representert Norge i VM og EM. Han begynte som
livvakt for en millionær i Oslo. Ble pengeinnkrever.
Kom i kontakt med narkotika, og ble avhengig. I
7 år spredte han frykt som torpedo. Nå er han en
kristen, og livet er forvandlet.
3. Middagen og alt det der. Penger og gaver.

Konfirmantens navn:
Nathalie Pauline Strand

I Tentrosamlingene bytter de fire lederne på ansvaret med å undervise kveldens tema. Temaet
introduseres kanskje med en lek. Filmklipp
brukes av og til for å illustrere noe av innholdet.
Ofte deles de inn i grupper for å bearbeide og
samtale videre om temaet. Mat er en fast del av
programmet. Lederne blir blanke i øynene idet
de beskriver skillingsbollene og donutsene med
sjokoladesaus, som konfirmant Emely Kransvik
disket opp med på sist treff.
Emely syntes for øvrig at fellesskapet med de
andre konfirmantene er utrolig bra. Hun gleder
seg til samlingene. ”Konfirmantleiren på Vegårtun var helt topp! Vi er virkelig blitt en sammensveiset gjeng”, avslutter hun.

Konfirmasjonsdagen

”Skoleåret” avsluttes med to gudstjenester fordi
over 700 mennesker skal besøke kirka den
dagen. Men konfirmantene blir med på begge.
Dette er deres dag og de vil være svært aktive og
synlige i gudstjenestene. Og så blir det selvfølgelig forbønn for hver enkelt. Deretter venter fest
og gaver, som seg hør og bør.
Jan Åge Gabrielsen

Menighet:
Froland Misjonsmenighet
1. Fordi at to av vennene mine skulle konfirmere seg her, og fordi jeg er kristen!
2. Turen til Vegårtun var veldig gøy! Der fikk vi
treffe nye folk, og det var kjempegøy der!
3. Jeg gleder meg til festen, for da kommer familien og vennene mine, å så blir det gøy å bli
konfirmert. Og selvfølgelig gavene!! Jeg skal
bli rik!!! Muahaha! Neida.

Konfirmantens navn:
Elise Klemetsen
Menighet:
Fevik Misjonsmenighet
1. Jeg har valgt å konfirmere
meg i misjonskirken fordi det er der jeg går
(nesten) hver søndag, og fordi jeg hadde lyst
til det.

foto: Andre Tjersland

Et voksende
konfirmantarbeid
Stadig flere unge velger å følge
misjonskirkenes konfirmantundervisning og stå til konfirmasjon der. Dette
året er det om lag seksti konfirmanter i
misjonskirkene i Aust Agder.
Konfirmasjonsundervisningen er åpen for alle.
Størrelsen på konfirmantgruppene variere fra år
til år, for eksempel har Bjorbekk misjonskirke
bare to konfirmanter i år. Da er det fint å kunne
samarbeider med andre misjonskirker, slik vi i
år har gjort med Arendal misjonskirke.
Mylder har hatt en prat med de to konfirmantene i Bjorbekk: Hanna Torjussen og Susanne Ausland.
Hvilken skole går dere på og hva fyller fritiden
deres?
- Jeg går i 9A på Nedenes skole, sier Hanna.
- Jeg går i 9C på Asdal, legger Susanne til.
Begge har hund som tar en del av fritiden, og
dessuten er Hanna en aktiv danser som trener
seks timer i uka.
Hvorfor valgte dere å konfirmeres her?
- Fordi vi er barnevelsignet her, og vi har begge

eldre søsken som
har vært konfirmanter før oss i
samme menighet.
Hvordan er det å
være konfirmant i
så liten gruppe?
- Det er koselig.
Men det er også greit med en større gruppe de
gangene vi er i sammen med Arendal misjonskirke.
Er det blitt annerledes å være konfirmant enn
det dere trodde?
- Nei. Forresten, Susanne trodde hun kom til å
bli alene i gruppa, så det er gøy at vi er to.
Er dere spent på selve konfirmasjonsdagen?
- Ja, det blir spennende, særlig det å være så i
fokus den dagen. Men så blir det hyggelig at
mange kommer for å feire vår dag.
Hvordan trivdes dere på konfirmantleiren?
- Vi trivdes godt og hadde det gøy, men samlin-

gene ble litt for lange. Det var også artig å være
sammen med så mange på samme alder.
Snakkes det om tro på Gud blant dagens tenåringer?
- Det er heller sjelden, men det kommer jo an på
hvem du snakker med.
Har dere noen gaveønsker til konfirmasjonsdagen?
- Vi ønsker oss penger istedenfor gaver, da kan
vi jo kjøpe det vi vil siden.
John David Wikstøl

2. Det gøyeste jeg har vært med på i konfirmanttiden er da jeg var på konfirmasjonsleir
på Vegårdstun.
3. På konfirmasjonsdagen gleder jeg meg mest
til at jeg skal gå med konfirmasjonskjolen
min, gaver o.s.v.

Konfirmantens navn:
Kristin Ugland
Menighet:
Grimstad
Misjonsmenighet
1. Jeg er ikke døpt, og så er det her
jeg har
gått hele livet.
2. Alt er veldig gøy. Vi er en bra gjeng, og undervisningen er spennende.
3. Vanskelig å vite, fordi jeg ikke vet hvordan
det blir. Men jeg håper jeg skal synge på
gudstjenesten.
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konfirmantleir!

Spådommene var dystre!
Mange var skeptiske! Ville det
være fornuftig i disse ”svineinfluensatider” å samle så mange
ungdommer på ett sted? Ville
frykten for å bli smittet holde
konfirmantene borte fra leiren?
Etter å ha sjekket med alle nødvendige instanser,
og etter å ha kjøpt inn noen liter med håndsprit,
gikk invitasjonen ut. Første helg i november!
Responsen ble rekordartet! 230 påmeldte! Etter
litt avskalling, nettopp på grunn av den berømte
svineinfluensaen, satt vi igjen med 189 konfirmanter, pluss ledere! Da merkes det at du er på
leir!
Det var Misjonsforbundets menigheter i Agder
og Grenland som stod sammen om leiren. Antallet konfirmanter har hvert år hatt en gledelig
økning. Vi tar det som et tegn på at barne- og
ungdomsarbeidet i våre menigheter er i utvikling og vekst. Det sier også noe om tilliten våre
menigheter har på de ulike steder. Om denne

foto: Andre Tjersland

Konfirmasjon i misjonskirken

fine utviklingen fortsetter, må vi vurdere om vi i
fremtiden må arrangere to leirer.
Misjonskirkepastorene i Agder og Grenland
hadde ansvar for undervisning og forkynnelse.
Musikk og sang tok musikkpastor Tony Gulbrandsen med team seg av. Av program for øvrig
kan vi nevne offroad, fotball, kanonball, skyting
og dans. Maten var som vanlig fortreffelig, og
rundt kiosken var det alltid fullt.
Med besøk av ”rappegruppen” Gino og G Bless
ble lørdagskvelden en topp opplevelse, om enn
en noe annerledes gudstjeneste. Kvelden ble avsluttet med nattverd og ulike forbønnsstasjoner.
Det var sterkt å se så mange unge ta nattverd og
søke forbønn og samtale. Vi holdt på utover hele
kvelden.

lite søvn, er det en trøtt gruppe konfirmanter vi
da møter. Gudstjenesten begynte som forventet.
Men da Rino Rudsli talte til de unge om rus og
om det å ta valg i livet, var minuttene magiske.
Sjelden opplever en maken til våken og lydhør
forsamling! Det var så en kunne høre den berømte knappenåla falle, og det skyldtes ikke at
tilhørerne sov! Rino hadde et budskap som traff
mange. Utfordringen om aldri å søke miljøer
preget av narkotika og rus satte spor. Utfordringen om å ta de rette valg, likeså.
Gjennom weekenden ble relasjoner bygget og
vennskapsbånd knyttet. Noen var det vel også
som fikk smake ungdomstidens flyktige forelskelse for første eller n-te gang. Det mest gledelige med leiren var at flere tilkjennegav at de
hadde bestemt seg for å følge Jesus. Da gir det
mening å være konfirmantleder og pastor.
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Avslutningsgudstjenesten søndag formiddag må
nevnes. Erfaringen tilsier at etter en natt med
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Terje Watne

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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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

- Skarpnes, Arendal

www.glava.no
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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
Tlf: 75 18 50 00 Eikgulv

Våre veggplater er populære blant alle som
skal pusse opp, bygge nytt eller utvide.

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

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

- m e r e n n p l a n ke k jø r in g !

Farger: Caffè latte, Fransk grå og Fersken.

Tlf: 37 05 85 90

www.nidelvenbruk.no

Åpent: Man-fre 7.15 - 16, Lør 9 -12

foto: Andre Tjersland

VIL DU
KONFIRMERES I
MISJONSKIRKEN?
Ta da kontakt med den Misjonskirken
som er nærmest der du bor, eller velg en
av de andre misjonskirkene som er nevnt
under.
ARENDAL MISJONSKIRKE

Hva er tentro?
Tentro er en frikirkelig konfirmasjonsundervisning, som du kan velger dersom du følger konfirmasjonsundervisningen i en av Misjonskirkene.
Samtidig som du får en grunnleggende
innføring i kristen tro og etikk, er Tentro så mye mer hva innhold, former og
læringsmetoder angår.
Ønsker du å konfirmeres i en av Misjonskirkene,
betyr ikke det at du også er forpliktet i forhold
til Misjonskirken utover det å delta i konfirmasjonsundervisningen. Opplegget har selvsagt
en tydelig kristen profil, og det vil være kristne
ledere fra Misjonskirkene som står ansvarlig for
undervisningen, men du er hjertelig velkommen
til et år med Tentro selv om du ikke er døpt eller
kommet frem til en kristen tro.

Pedagogikken

Vi er alle preget av den kristendomsformidling
som vi har møtte i skole og kirke tidligere. Fordi
vi dette året mer vil fokusere møtet med og forståelsen av hva kristendom er, vil vekten ikke
primært ligge på kunnskapsformidling, men
på å skape læringssituasjoner, -opplevelser og
-erfaringer.
Da Jesus gikk langs veien sa han: ”Se på fuglene
under himmelen, de verken sår eller høster,
allikevel sørger Gud for dem.” Ut fra den konkrete situasjon, tar han tak i fantasien deres og
fører dem
over til en konkret teologisk og livsnær sannhet: De behøver ikke å bekymre seg, men stole
på at Gud har omsorg for dem. Også vi ønsker
å sprenge klasseromsrammen, ikke for at un-

dervisningen skal bli kulere, men forståelsen
dypere.

Deltakelse

Det å lære krever at vi involverer oss i det vi
lærer. Skal vi lære å mure, så trenger vi blant
annet kjeledress, sement, murskje, og kanskje
hammer og meisel. Redskap og metoder må tilpasses læringen. Det betyr at det kreves mye av
dem som underviser, men også noe av dem som
blir undervist. I dette arbeidet er dialogen viktig.
Gjennom samtaler og diskusjoner vil vi med
Bibelen som grunnbok lære hvem Gud er og
hvordan han handler i dag. Og fordi vi ikke bare
lærer gjennom å høre, men ved å se og gjøre, vil
Tentro-materialet også utfordre gjennom film,
bilder og ulike oppgaver.

Anbefales

Personlig har jeg nå jobbet aktivt med Tentro
som ungdomspastor i Lyngdal Misjonsmenighet. Det har vært utfordrende, spesielt det første
året, og spennende, og konfirmantene sier at
de gleder seg til samlingene. Ved undervisningens slutt var det faktisk en som spurte om han
kunne få fortsette året etter også.
Derfor, når noen spør meg om jeg kan anbefale
Tentro, så er svaret mitt entydig: Ja, absolutt.
Skulle du ha en sønn eller datter som ikke helt
vet hvor han/hun skal konfirmere seg, så kan
jeg trygt anbefale Tentro! De vil garantet få et år
som de vil huske lenge, både på grunn av undervisningen og det gode fellesskapet, men også for
svært gode turer og leirer.
Tore Mersland

Kontakt: Pastor Terje Watne
Mobil: 915 53 805; E-mail: terje@misjonskirkenarendal.no
Påmelding innen utgangen av august
Undervisningen starter opp første uke i september
Undervisningsdag etter nærmere avtale
Konfirmasjonssøndagen er fastsatt til 25. april 2011
Følg med på www.arendal-misjonskirke.no

BJORBEKK MISJONSKIRKE BETEL

Kontakt: Pastor John David Wikstøl
Mobil: 996 29 217; E-mail: jo-david@online.no
Påmelding innen utgangen av august
Undervisningen starter opp første uke i september
Konfirmasjonssøndagen er fastsatt til 1. mai 2011
Se også www.betelbjorbekk.no

FEVIK MISJONSKIRKE

Kontakt: Pastor Gjermund Igland
Mobil: 958 35 809; E-mail: gjermuni@online.no
Påmelding innen september 2010
Undervisningen starter opp i oktober
Undervisning hver tirsdag
Tur til London mars/april
Konfirmasjonssøndagen er fastsatt til 2. mai 2011
Se også www.fevikmisjonskirke.no

FROLAND MISJONSKIRKE

Kontakt: Pastor Svein Egil Fikstvedt
Mobil: 996 07 117; E-mail: sveinegil@frolandmisjonskirken.no
Påmelding innen 29. august 2010
Undervisningen starter opp første uke i september
Undervisning annenhver torsdag kl.18.00-19.30
Obligatorisk deltakelse i på enkelte Power Housesamlinger.
Konfirmasjonssøndagen er fastsatt til 8. mai 2011
Følg med på www.frolandmisjonskirke.no

GRIMSTAD MISJONSKIRKE

Kontakt: Pastor Kjell Birkeland
Mobil: 906 40 784; E-mail: kjellbirkeland@me.com
Påmelding innen 29. august 2010
Informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre
mandag 31. mai kl 18.30
Undervisningen starter opp i september
Undervisning annenhver onsdag kl 17.00 – 18.00
Konfirmasjonssøndagen er fastsatt til Søndag 1.
mai 2011.
Mer info på www.grimstadmisjonskirke.no

FELLES KONFIRMANTLEIR PÅ VEGÅRTUN
5.-7. NOVEMBER 2010.
All undervisning er gratis. Leiren koster kr 500.-
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Pede
fra Froland

Besøksadr: Håvet 2, 4838 ARENDAL
Tlf/ fax: 37 02 48 15 E-post: norand@online.no

Løvdal Auto AS
Reparasjon av alle bilmerker
Salg av bruktbiler

Rødsletta, 4823 Nedenes - Tlf 37 09 54 60 - Faks 37 08 88 79

Utvikling innen
innen
Utvikling
elektronikk og
og
elektronikk
programvare
programvare
www.jetro.no
www.jetro.no

Froland Misjonsmenighet er
ingen fri folkekirke, men en
folkelig frikirke. Menigheten
vokser, og det har den gjort
jevnt i noen tiår. Menigheten
reiser nytt kirkebygg, det har
den gjort to ganger tidligere.
Peder Røed, nestor i menigheten, har mer enn 60 års
fartstid i menigheten, i mer
enn 20 av disse har han vært
leder.
Peder er noe så alminnelig som en hundre
prosent tilfreds frolending. Fra han ble født
for 85 år siden til i dag har han bodd på
samme sted i Froland, oppe i hellingen over
Blakstad bru. I storparten av sitt voksne liv
har han arbeidet ved steinmølla på Blakstad. - En ualminnelig fin arbeidsplass, et
fantastisk samhold og kameratskap, som
han selv uttrykker det.
Der vi sitter og småprater i hans hjem, minner jeg ham litt om hvem han bærer navnet
etter, apostelen Peter, selve klippen i menigheten, for både likheter og ulikheter mellom
dem finnes. Peter var impulsiv, oppfarende

www.ravnbo.com mob 91 73 73 56
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og brukte store ord. Peder er en rolig, stillfarende
og en heller beskjeden mann. Samtidig har de
begge latt seg engasjere i hengivenhet til Jesus.
Og går vi dem etter i sømmene, har ingen av dem
levd livet feilfritt, for slik er virkeligheten at selv i
klippen finnes revner og løse steiner.
- Hva så med etternavnet ditt, Peder, hvor rød er
du egentlig?
- Jeg var ganske rød, også lenge etter at jeg ble
en kristen. Det var miljøet jeg var runnet av. Det
er arbeider jeg har vært hele mitt liv, så jeg varen
reinspika AP’er.
- Men ikke i dag, hvorfor?
- Ja, ting skjedde som gjorde at Kristelig Folkeparti ble det eneste naturlige for meg. Samtidig
mener jeg å ha tatt med meg solidaritets- og
rettferdighetstenkningen fra min ungdom, noe
som harmonere svært godt med min kristne tro.
- Så langt jeg forstår, opplevde du en klar omvendelse som betød et brudd med mye av det som
hadde vært, og et ganske annerledes liv begynte.
- Ja, det er riktig. Jeg ble en kristen da jeg var 23
år. Evangelistene Olav Tørdal og Andreas Baasland hadde en tid hatt vekkelsesmøter i Froland.
Den gang fantes det ingen misjonsmenighet
eller misjonskirke her. De holdt husmøter. En
kamerat av meg og jeg hadde i lengre tid ”gått
kalt av Gud,” som det het. En kveld da det var
møte – ja, det var faktisk en musikkøvelse – i
nabohuset vårt, sa kameraten min: ”Peder, nå
går vi på møte og så gir vi oss til Gud.” Som
tenkt, så gjort. Jeg bøyde kne ved en vedkasse
mellom stua og kjøkkenet, og min onkel bad til
Gud for meg. Det kan virke ganske så dramatisk,

det større.” Av kommunen fikk vi gratis tomt og
hele takkonstruksjonen til kirken.
- Det virker som dere har mye ”goodwill” hos
kommunen?
- Absolutt, vi har bare møtt velvilje hele tiden.
De har visst å verdsette det arbeidet menigheten
driver i forhold til barn og unge.
- Og så ble det dugnad igjen?
- Ja, utvilsomt, tusenvis og atter tusenvis av dugnadstimer, men så var det også en gjeldfri kirke
som kunne innvies i 1982. Og nå er også den
kirken blitt for liten. I dag holder vi på med et
nybygg på 1800 kvm.
- Når regner dere med å kunne innvie den nye
Misjonskirken?
- Vårt mål er at det kan skje allerede til høsten.
- Og så selger dere det gamle bygget?
- Nei, i dag er det barnehage i 1. etasje, og i 2.
etasje skal vi begynne med musikkbarnehage.
Det er barna og de unge menigheten fremfor
noe vil gi de beste tilbud. I den nye kirken gjør
vi derfor først ferdige barn- og ungdomskirken.
Deretter følger kirkesalen som skal ha plass til
350 mennesker. Det kan oppleves stort, men forhåpentligvis bygger vi for lite igjen.

men det var slik de gjorde det den gangen.
- Det var altså din onkel som bad for deg. Betyr
det at du vokste opp i en kristen familie?
- Ja, det vil jeg absolutt si. Min mor fulgte oss
barna i forbønn hele livet. Far hadde også sin
tro. Han var sjømann og ble torpedert i 1942,
og først lenge etter fikk vi vite at han hadde omkommet.
- Og så ble du med i misjonsmenigheten?
- Ja, misjonsmenigheten var just stiftet da jeg ble
en kristen, og jeg sluttet meg til menigheten med
det samme. Året etter giftet jeg meg med Klara
(f. (Homdal). Hun var fra Mykland og var også
en kristen. Men etter en tid ble jeg sløv og likegyldig i mitt kristenliv, og jeg må vel innrømme
at jeg var frafallet nær. Så en dag da Klara og
jeg satt og spiste frokost, så vi Olav Dalen, en av
søylene i misjonsmenigheten, komme opp mot
huset vårt. Vi visste begge hva oppdraget hans
var. Vi havnet på kne, og Olav bad for oss, og
brannen ble på nytt tent i mitt hjerte, og senere
har den ved Guds nåde vært der.
- Da menigheten vokste, ble det selvsagt vanskelig
å samles i hjemmene. Når fikk menigheten eget
kirkebygg?
- Straks etter vekkelsen meldte tanken om et
eget misjonshus seg. Olav Dalen og Olav Svantesen gikk i bresjen for et kirkebygg. Det ble mye
dugnad, og i 1957 kunne Misjonshuset innvies.
I de følgende 25 årene ble det både oppturer og
nedturer for menigheten, men mest oppturer.
På 1970-tallet opplevde vi en stor tilstrømning
av barn og unge. Pastoren vi den gang hadde, sa:
”Huset som vi bor i, er for lite. Kom la oss gjøre

- Når du tenker på menigheten, hva er den store
forskjellen på før og nå?
- Det var mange flere ting som var synd før. I
dag er det mye større livsutfoldelse i menigheten. Behovene og væreformene hos barna og
de unge blir på en helt annen måte tatt på alvor
enn hva tilfelle var tidligere. Sang- og musikkformene har endret seg radikalt, og sport, dans,
drama og andre aktiviteter blir vurdert positivt
på en helt annen måte enn for år tilbake.
- Hvordan opplever du denne endringen?
- Udelt positivt.
- Også den mer rocka musikken og dansen?
- Det gir jo ikke meg de store åndelige opplevelsene, men det er ungdommens uttrykksform, og
de er jo så engasjerte. Skulle jeg da ikke glede meg?
- Men, Peder, har det bare vært medgang etter at
du ble en kristen?
- Langt ifra, livet er skiftende, og det oppleves
ikke alltid rettferdig. Også jeg har livserfaringer
som jeg gjerne skulle ha vært foruten. Vanskeligst
var det da vi mistet vår yngste sønn. Han fikk
hjernesvulst og døde bare 10 år gammel. Savnet
og sorgen var ubeskrivelig, og selv i dag kjenner
jeg smerten når vi snakker om det. Vondt var
det også da jeg mistet min søster. Som tolvåring
fikk hun diabetes og døde så altfor ung. Og om
jeg hadde fått det som jeg ønsket, hadde jeg hatt
Klara hos meg fremdeles. Alle disse ble det salvet
og bedt for, men Gud tok dem hjem likevel.
- Har det anfektet din tro eller har du kjent bitterhet?
- Bitterhet – nei, den tanken har ikke slått meg.
Anfektet min tro – nei, men det har gitt meg en
større lengsel etter himmelen. Jeg vet de er hos
Jesus, og jeg gleder meg til å se dem der sammen
med ham. Når det en gang blir min tur, så drar
jeg med forventning, og jeg vet at jeg ikke skal
bli skuffet.
Sveinung Lorentsen
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Informasjon om Arendals kulturarrangementer, tjenester, ledige tomter etc. finner du på ko
nettsted: www.arendal.kommune.no eller ved å ringe kommunens Servicesenter på tlf. 3
Besøksadresse: Sam Eydes plass 2. Åpningstider: 08.00–15.45. Sommeråpent (uke 21
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Relacom as

Energi Design
Sør
AS
Norges
mest komplette bobil- og caravansenter
finner du
i Grimstad!
Arendal
Adr: Vesterled 71, 4887 Grimstad
Tlf: 37256666
• Data- og telefoniløsninger
www.caravansenter.no
• Bredbånd og datanettverk
• Alt innen
fiberutbygging

Service på storkjøkkenutstyr
Servicetelefon 472 70 622
E-post: ajpe@broadpark.no

• Varmepumper

Norges største bilutstyrskjede

• Master / antenner

Stoaveien 37, 4848 Arendal
Åpent: man.–fre. 08:00–18:00, lør 10:00–14:00
Tlf: 37 05 83 70 . Faks: 37 05 83 90
E-mail: arendal@bilxtra.no
www.bilxtra.no

Sentralbord 02121

Rosa
- uten kjøpetv

Stoav. 21, 4848 Arendal

www.relacom.no

MA

Telefon 37 09 60 00

Brekka, 4818
E-post:

Totallevera
vaktm
og kan

Stoaveien 6, 4848 Arendal • Tlf. 37 07 39 10 • Faks 37 09 85 99
Åpningstider 10-20 (16)
www.skeidar.no

Din nærbutikk 370 94 386

Besøk oss på
www.elproffen.no
Andreassen & Aastveit AS

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

Nidelvvegen 39, 4820 Froland
Telefon 37 03 86 87 • E-post: post@aafroland.no

Elektroentreprenøren Arendal

GåseliaBesøksadresse:
12, 4847 Arendal. Stoaveien 21, 4848 Stoa
TelefonPostboks
37 00 26 00 1737
• E-post:
post@eea.no
• www.eea.no
Stoa,
4857 Arendal

elektroverkstedet@c2i.net

For d

Ingen inngangspenger. Ikke èn
www.bts-tjenester.no
Telefon
krone for kaffe eller smørbrød.
I stedet får du et gratislodd
Telefonder
370
300
du60
kan
vinne en skikkelig
gevinst.
Og gir du noe i kolUtleie
av lifter,
maskiner
ogsannelig
utstyrhele beløpet
lekt, går
til to veldedige organisasjoner.
Bli med på jentekveld i Grimstad Misjonskirke!
Ved inngangsdøra venter to karer i hvit
skjorte og tversoversløyfe. De smiler, tar meg i
hånda og ønsker velkommen. Etter”hvitsnippvelkomsten”, er kvelden duket for Jenter i alle
aldre (JIAA). Navnet viser seg å stemme, for
aldersspennet er stort: Her er det alt fra frøkner i slutten av tenåra til voksne damer på 85.
Og som forventet: I kirkesalen er stemningen
høy og innpakningen rosa.

PRODUSENT AV SPRENGNINGSM ATTER
Moland Park 4846 ARENDAL
TLF: 37050033 FAX:37050034 WWW.DEKNINGSMATERIELL.NO
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JIAA arrangeres i en kirke. Budskapet om
Jesus formidles i ulike former, og vi synger

JIAA og bente med sjekk: Siden høsten 2007 har all kollekt fra Jenter
i alle aldre-arrangementet gått uavkortet til to organisasjoner. Etter
januar-møtet kunne Jenter i alle aldre-komiteen formidle 9871 kroner,
altså hele kollekten, til Stine Sofies Stiftelse ved Bente Bergset. Den
andre organisasjonen som får støtte, er Christian Relief Network.
Siden september 2007 har tilsammen nærmere 200.000 kroner blitt
gitt til de to organisasjonene.

jentekveld
vang eller inngangspenger
kristne sanger, men ellers er denne kvelden ganske ulik de fleste kristne møter jeg har vært på.
Terskelen er lav. Det er mye latter. I tillegg har
hver kveld et trekkplaster. Noen ganger gir en
lokal ildsjel tankepåfyll. Andre ganger er det en
mer nasjonal kjendis. Blant annet har Karsten
Isachsen, Svein Tindberg, Per Arne Dahl, Per
Anders Nordengen og Inger Lise Rypdal besøkt
JIAA.
Jentekveldens innhold og form er kanskje bakgrunnen for at damer jeg ellers ikke ser i kirka,
faktisk er her nå. I skravlepausa kan vi til og
med slå av en prat, for vi har felles ståsted: Vi er
jenter i alle aldre. Mens vi prater, serveres vi av
”hvitsnippene”, altså karene som tar seg av det
praktiske på de tre jentekveldene som arrangeres
hvert semester i Grimstad Misjonskirke.
Astri Gellein Laurendz er JIAAs initiativtaker.
Mylder treffer henne i etterkant av møtet, og da
forteller hun dette om kimen til det hele: - Jeg
bar på en sterk lengsel etter å formidle Guds
kjærlighet til jenter som ikke vanligvis besøker
byens kirker. Disse tankene delte jeg med noen
kristne venninner. Videre spurte jeg ledelsen i
Grimstad Misjonsmenighet om vi kunne lage en

Alle gjester på Jenter i alle aldre får hvert sitt lodd. I skravlepausa
er det trekning, og Astri Gellein Laurendz holder opp gevinster og
presenterer vinnerloddene. Det jubles fra både den ene og andre
vinneren. - Dette med gratisloddene er et forsøk på å vise hva nåden
er. Nåden er jo også helt gratis, forklarer hun.

møteplass for jenter, som kunne ha en lav terskel
og gå på tvers av generasjonene.
Astri sier videre: - Vi har en genuin tro på at folk
flest går med en liten tro i lomma, uten at de
dermed besøker nærliggende kirker og menigheter. Drømmen var en møteplass noen ganger
per semester, der folk etter kvelden kunne ha en
visshet på at ”troa mi holder”. For å få dette til,
tror jeg det er viktig at vi har en variert stil og
får inn dyktige folk med ulike formidlingsmåter.
Kort sagt: Mangfold og kvalitet.
JIAA-arrangørene er Astri og ni andre, i ulik
alders- og livssituasjon. Jentene ser på de frammøtte som ”våre gjester”, og Astri utdyper:
– Hvis folk midt i tidsklemma setter av tid til
å komme på våre arrangement, ja da vil vi gi
våre gjester en fest. Vi må gi dem en best mulig
kveld!
Det er ingen inngangspenger på jentekveldene. Alle får i stedet et lodd når de kommer.
I skravlepausa, der det servers gratis mat, er
det trekning på premier eller gavekort fra
Grimstad-butikker. Det eneste gjestene kan gi
fra seg, om de ønsker, er et bidrag til kollekten.

Siden september 2007 har nærmere 200.000
kroner, som er kollektene i sin helhet, gått til to
utvalgte organisasjoner: Den ene er Stine Sofies
Stiftelse, som jobber for å bekjempe vold og
overgrep mot barn. Den andre er Christian Relief Network. De arbeider blant annet for fysisk
og psykisk oppreisning av voldsutsatte kvinner i
DR Kongo.
- Som en takk til Gud for alt Han har gitt oss,
har vi valgt å engasjere oss og gi vår støtte til
disse to flotte organisasjonene som kjemper
blant mennesker i nød, forklarer Astri.
Når hele kollekten går til organisasjonene, hvem
betaler kjendisenes opptreden, reise, opphold
og alt det andre som koster? Astri forteller om
sponsorer som deler visjonen om en lavterskel
møteplass, der folk får bekreftet at troa holder.
Er du jente, i en eller annen alder, og vil prøve
deg på en rosa kveld? I så fall er vårens siste
samling mandag 19. april. Da kommer TV-pastor Egil Svartdahl og Inger Lise Rypdal.
Når høstens opplegg er klart, vil du finne programmet på den rosa og feminine hjemmesiden:
www.jenteriallealdre.org
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Froland:

Nybygget på plass

Starter musikkbarnehage

Froland misjonsmenighets nye kirkebygg er nå reist, og arbeidet med innredning påbegynnes i disse dager.

Overetasjen i det gamle misjonskirkebygget i Froland skal gjøres om til barnehage. Til høsten skal den nye
barnehagen starte opp, med fokus på
musikk.

Etter at underetasjen i det gamle bygget ble
utleid til kommunal barnehagedrift i høst, har
det vært en utfordring å få plass til menighetens
mange aktiviteter. Det gjør at vi med ekstra
lengsel har sett bort på bygget som har blitt reist
noen meter bortenfor.

Trangt om plassen

I det nye bygget vil det bli rom for alle. Speidere,
barn, ungdom og eldre, alle skal få plass, og alle
har fått mulighet til å sette sitt preg på det nye
bygget. Det nye bygget er rundt 1600 kvadratmeter stort, og vil romme opptil 400 personer i
møtesal og galleri. Menigheten har fått en flott,

sentral tomt av Froland Kommune på over 6
mål like ved idrettsannlegget i Froland.

Ildsjeler

En enorm dugnadsinnsats har blitt lagt ned
det siste året, og det jobbes fortsatt iherdig i
byggegrupper og komiteer, hvor store deler av
menigheten er engasjert.
To personer som har gitt ekstra mye av sin
fritid er Jan Eddie Røed og Tore Ekra, som
nesten daglig de siste månedene har vært på
byggeplassen for å bistå entreprenøren. Disse
to, og naturligvis flere andres frivillige innsats,
samt det faktum at entreprenøren ikke har
latt seg stoppe av ekstremværet, gjør at det
er mulig å ferdigstille bygget til planlagt tid i
september.
Rachel Olsen

I fjor vår ble det lagt store dugnadskrefter i å
gjøre klart underetasjen til kommunal barnehagedrift, hvor Kringletoppen Barnehage nå har
hatt avdeling siden. Froland misjonskirke har
fortsatt med møter og annet menighetsarbeid
i den øverste etasjen, mens det nye bygget har
blitt reist noen meter bortenfor.

Barnehagebygg

Det gamle bygget vil overdras til et driftsselskap som skal drive barnehage i hovedetasjen og
fortsette leieavtalen med kommunen i kjelleren.
Dermed blir hele bygget et barnehagebygg med
over 60 plasser når det er fylt opp. Ombyggingen starter i mai, og før fellesferien skal lokalene
være ferdig innredet og uteområdet opparbeidet
og utstyrt.

Ønsker kvalifiserte førskolelærere

- Det fins ikke alternativ i distriktet som har musikk som pedagogisk fokus. Derfor er det viktig
å få førskolelærere som har dette som fagfelt,
forteller Ove Gundersen i byggekomitéen.
En del av dugnadsgjengen tar en velfortjent pause.

Barnehagen har lyst ut de pedagogiske stillingene og er nå i ferd med ansettelsene. Mange har
også meldt interesse for stillingene som assistenter, selv om de ikke er lyst ut enda.
- Vi både håper og tror barnehagen vil bli et
trygt og godt tilbud, og at fokuset på musikk
kan være et første steg for mange til å utvikle
dette videre, sier Gundersen.
Den gamle kirken
ble også bygd på
dugnad:
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Rachel Olsen

Arendal:

Dåp og tilvekst

i Arendal misjonskirke
Året 2009 har vært et positivt år for Arendal misjonskirke. Et nytt og funksjonelt
kirkebygg står ferdig på Myra. Vi har en god stab med ansatte medarbeidere, mer
enn et hundretalls frivillige medarbeidere og et godt lederskap. Spenningen var
derfor stor innfor 2009: Hvordan vil det nye året i ny kirke bli?
Oppslutningen om våre møter og gudstjenester har fått et markant oppsving. Nesten i hver
gudstjeneste møter vi mennesker som ikke har
vært der tidligere. Det gleder og utfordrer.
For enhver menighet er det et høydepunkt å
kunne oppta nye medlemmer. I 2009 hadde
vi medlemsopptakelse to ganger, og totalt 39
medlemmer ble tillagt menigheten. Et annet

KRIK

KRIK står
for Kisten
Idrettskontakt og er en landsomfattende bevegelse med 13000 medlemmer. Arendal
Misjonskirke satser på å bygge et bredt
og stort KRIK-arbeid i årene som ligger
foran. Av KRIK-grupper som har sitt
utspring i Misjonskirken kan nevnes
KRIK Arendal 25+ og KRIK Myra jenter.
Det arbeides for tiden med å etablere
en ungdomsgruppe.

KRIK har faste treningskvelder, temakvelder og
turer. Holmenkollen seniormaraton, turrennet
Sesilåmi og Birkebeinerløpet er årlige begivenheter som vi er med på. KRIK Myra jenter
hadde dessuten sykkeltur til Skagen. På turene
er vi mellom 20 – 25 stykker. På temakveldene
er vi vanligvis mellom 15 – 40 til stede, noen
ganger mer.
Høsten 2009 hadde vi følgende tema kvelder:

høydepunkt for menigheten er dåp. I alt har 11
av menighetens unge blitt døpt i 2009.
Menighetens medlemmer viser stort engasjement, og har mye omsorg og varme å gi. I tillit
til Gud, og med spenning og forventning går vi
derfor fremtiden i møte.
Terje Watne

”Hvordan er det å være en toppidrettsutøver i
dag” v/Øystein Grødum; ”Treningsplanlegging”
v/Linda Larsen; ”Fra tjukkas til smukkas” v/Fred
Arthur Asdal; ”Trening mot turrenn” v/Arild
Jørgensen; ”Trening som terapi midt i sorgen” v/
Ranveig og Jon Olav Hanstad og ”Trening og mosjon sett i et helseperspektiv” v/Solveig Pedersen.

21. MARS KL. 18.00 FÅR VI BESØK AV
TOMMY RAMBØL SOM VIL FORTELLE OM
SIN TUR TIL TOPPEN AV MOUNT EVEREST.
For nærmere informasjon: Rino 99269270,
Rune 46623144, Marion 40243956, eller Torild
93059344.
Rino Rudsli

Colombiateam
i vinterland
6. januar ankom de Sørlandet. Arendal
lå pakket inn i snø, og termometeret
kom knapt høyere opp enn minus 10.
Siden har snøen stadig falt oppå snø
som allerede har falt.
Slik ble våre venner fra Colombia ønsket velkommen. Fra et land hvor ekvator skjærer igjennom, kom de til denne ”fimbulvinteren”.
”Dette fikser vi. Nå har vi opplevd dette også”,
sier Diana og Horge. ”Vi har til og med vært på
skitur. Det var gøy, - men snømåking har svært
begrenset underholdningsverdi.”
De er fire ungdommer i begynnelsen av 20årene. Diana og Horge er fra Colombia, mens
Maria Theresa og Christer er fra Norge. Begge
de to norske har vært i Colombia og kjenner
til menghetsarbeidet som er plantet der. Begge
snakker de spansk, så kommunikasjonen går
uhindret. Forresten begynner Diana og Horge å
bli gode i norsk også etter hvert. De er installert
her i Arendal og skal arbeide i misjonsmenigheten fram til mai – måned.
Og dette er en kvartet som har mye å by på.
Diana synger og spiller piano, mens Horge
synger og spiller gitar og trommer. Alle fire
framfører rollespill og små dramatiseringer. De
deltar på gudstjenester, i ungdomsarbeidet og
instruerer i barnearbeidet. Full aktivitet de fleste
dager.
De deltar også utenfor kirkebygget sammen
med pastorene våre på ulike måter. Et verdifullt
tillegg til arbeidet vårt denne våren.
Håper de får en fin opplevelse disse månedene.
Det å bli kjent med folk og knytte kontakter, er
ikke minst viktig. I den forbindelse er det oss
rundt dem som har mest ansvar.
Jon Bratlie
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Grimstad:

DM-festivalen

2.-4. oktober 2009 var det stor
DM Festival (dans- og musikkfestival) i Arendal misjonskirke.
Det var samlet 200 barn og unge til en helg full
av dans, sang, lovsang og moro. Det var deltagere fra hele landet samt fra Finland. De lærte
nye danser fra instruktører som var hentet inn
for festivalen. På søndag avsluttet den med
et stort show med alle deltagerne, samt Lisa
Børud, DM revolution, Leanda, Lotta, Emeline
og Sunniva, G bless og DM dancers. Det var
full sal og alle opplevde et forrykende show og
utfoldelse og lovprisning i dans og sang.
I oktober 2010 vil det på nytt bli DM Festival
i Arendal misjonskirke. Vær derfor tidlig ute
med påmelding.
Tony Gulbrandsen Musikkpastor

Fevik:

Pastor-

innsettelse
Søndag 20. september var det duket til
fest i Fevik Misjonskirke. Gjermund Igland skulle offisielt innsettes som menighetens nye pastor. Besøkende fra fjern
og nær bidrog også til at det ble en gledes- og høytidsstund i en fullsatt kirke.
Begeistringen var stor blant kirkas medlemmer
over at Igland tidligere hadde gitt et positivt svar
da menigheten kalte ham som pastor. Mannen
som nå skulle innsettes som pastor har opparbeidet seg en rik erfaring innen pastoralt arbeid.
Etter å ha betjent Oslo misjonskirke Betlehem
i en årrekke satte han 2008 sammen med sin
familie kursen tilbake til Grimstad der han er
vokst opp. Etter et sabbats- og studieår er han nå
tilbake i fulltidsjobb som pastor.
Det var tidligere generalsekretær i Misjonsforbundet Sveinung Lorentsen som stod for innsettelsen. Det var ikke første gang han var med på
pastorinnsettelse av Igland. Tre ganger tidligere
har han fått være med på det samme. Med tanke
på dette er det kanskje ikke så underlig at man
merket et nært og tillitsfullt forhold mellom
innsetter og innsatt.
Blant gjestene var også nåværende generalsekretær Jarle Råmundal. Han gratulerte menigheten
med et godt valg av pastor og ønsket velsignelse
over videre virksomhet.
Oddvar Tveito, prest i Fevik Arbeidskirke hilste
Gjermund velkommen fra Fevik menighet og
var også med under forbønnshandlingen.
Etter innsettelsesgudstjenesten inviterte menigheten alle gjester på en skikkelig kakefest.
Jan Åge Gabrielsen
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Bjorbekk:

Store
satsninger

Det var to store saker på dagsorden da Bjorbekk misjonsmenighet var
samlet til årsmøte 14. februar. Første sak gjaldt utvidelse av kirkelokalet vårt. Det ble lagt fram tegninger som viste en forlengelse av hovedsalen på ni meter og ny tilsvarende stor ungdomssal i underetasjen.
Vi opplever stadig at vi må ta i bruk peisestua for å få plass til alle som
kommer til våre møter og gudstjenester. Med den nye utvidelsen vil
vi få nesten dobbelt så mange sitteplasser i hovedsalen. For barne- og
ungdomsarbeidet blir det også nå mye større plass til deres aktiviteter
i underetasjen. Kostnadsrammen på utvidelsen er på om lag tre millioner kroner.
Den andre store saken i årsmøte var kall av ungdomsarbeider/ungdomspastor i hundre prosent stilling. Det er så mange barn og unge
som vokser opp her på Bjorbekk at vi må bare satse ekstra på barneog ungdomsarbeid nå. Dette blir selvfølgelig en stor økonomisk utfordring for menigheten. Men som det ble sagt i årsmøtet: ”Vi har ikke
råd til å la være å satse nå!”
Begge saker ble vedtatt.

Sopranos
Sopranos er navnet på en sanggruppe bestående av Anne Krogstad, Bente
L. Heltne, Nina Myhren Waagsnes og Pia W. Wikstøl. Det spennende og litt
spesielle med denne sanggruppen er at medlemmene er med i forskjellige
menigheter. De er med i Frikirken i Arendal og i Bjorbekk misjonskirke.
Dette gjør at de må planlegge i god tid når de skal ut å synge siden de er
aktive i menighetene de er med i. Men det at de kommer fra to menigheter,
byr ikke på problemer, det viser seg heller å være en styrke.
Sopranos er med å bidra til større grad av fellesskap mellom de to menighetene. De deltar med sin sang og musikk i Frikirken, Bjorbekk misjonskirke
og andre steder der de får forespørsel om å komme. Repertoaret er variert
fra salmer, gospel og kjærlighetssanger. I februar deltok Sopranos på ”kjærlighetskveld” arrangert av mannsgruppa i Frikirken. Der sang de tre kjærlighetssanger til stor applaus fra den store forsamlingen. I april skal gruppa
synge på Seniortreff i Bjorbekk misjonskirke. Vi anbefaler folk å komme og
få med seg en fin musikalsk opplevelse.

John David Wikstøl

John David Wikstøl

”Sammen for å gjøre byen bedre” er
motto for Arendal og omegn predikantring. Vi er en gruppe prester, pastorer
og kristne ledere i distriktet som samles i Cornerstone kafé og gatekapell
hver onsdag formiddag.
Dette fellesskapet har møttes i mange år. Tidligere var det tradisjon å samles en gang i måneden. For noen år siden fikk et av medlemmene i
Predikantringen besøk av to pastorer fra Etiopia.
Av de fikk han spørsmålet om hvilken dag i
uken som var hans bønnedag. Han måtte fortelle
at han hadde ingen spesiell bønnedag i uken.
Da denne historien ble fortalt i Predikantringen,
resulterte det i at vi bestemte oss for sammen å
sette av hver onsdag til felles bønnedag. I flere år
har vi nå opplevd styrken og gleden over å være
sammen i bønn hver uke. Noen av onsdagene

setter vi av tid til bibelundervisning og
andre aktuelle temaer til samtale. Av og
til inviterer vi gjester til Predikantringen.
Byens ordfører har ved flere anledninger
besøkt oss. Da samtaler vi om situasjonen i byen og om hva vi kan bidra med
på en positiv måte for byen og distriktet.
Sist høst hadde vi også besøk av vår nye
fylkesmann Øystein Djupedal. Vi har
i tillegg god kontakt med politiet, Agderposten og Arendals Tidende. Hvert
år arrangerer vi julefrokost før jul. Sist
år var vi samlet i Kulturhuset og hadde
da blant flere en spesiell innbydelse til
bystyret. Det ble en flott samling med
om lag tretti samlet på tvers av politiske
partier og kirkesamfunn. Nettopp dette
at vi kan stå sammen for byen er jo mottoet til Predikantringen i Arendal.
John David Wikstøl

foto: Halvard Myhren,

Sammen for å gjøre byen bedre

Besøk av fylkesmann og ordfører
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BildeteskteNa feuissequip eum velit, vero dunt accum
ipsum del doluptat. Dit autat. Duisl ulla feummy num
nullam adigna alismodion utat velesequisi etum dolor sim
dui eu feu faccum zzril ipit alisci eugiatu msandia mconseq
uamet, velenit ad et lore corem quat velendit nostio di

Kjenner
meg

hjemme

Arendal Misjonskirke er et nytt
bekjentskap for Morten Gård.
– Jeg ville se hvordan ”galningene” i kirken utrykte seg. I dag
er Morten så trofast som noen
på møtene i kirken. – Her har
jeg fått mange gode venner,
sier han, og mitt indre er fylt av
glede og fred selv om jeg i høst
fikk beskjed om at jeg har en
livstruende sykdom.

Morten er 47 år, født i Skien, og vikste opp i en
familie på syv. Familien var med i en fri menighet, hvor faren var forkynner og leder. – Far var
svært autoritær. Hans ord var lov. I menigheten
var det dessuten et ganske klart sosialt skille.
Begge deler reagerte jeg kraftig på, og jeg fikk
kristendommen i vrangstrupen. Jeg hadde tenkt
å bli sjømann og gikk på sjøaspirantskolen på
Gan, men det ble ikke sjøen for meg. Etter skolen dro jeg til min søster i Lillesand for å feire
Sant Hans der. I Lillesand ble jeg i 3 år. Flyttet
deretter til Arendal og bodde 13 år på Tromøy.
- Hva har du jobbet med alle disse årene?
- Jeg har en bred yrkeserfaring, bl.a. har jeg
jobbet på sagbruk og sykehjem, som vaktmester
og kokk, selv om jeg bare har noen kokkekurs
og ikke kan vise til noe fagbrev.
- Og i dag, da?
- For flere år siden ble jeg uføretrygdet. Jeg
slet psykisk, først og fremst med angst. Angsten
inntok meg helt og hindret meg fra å gå i butikken eller banken, ta bussen eller være sammen
med andre. Til tider var den helt lammende, og
jeg hadde et begrenset og slitsomt liv.
- Sliter du med dette også i dag?
- Nei, heldig vis ikke. For det første fikk jeg
faglig hjelp over lengre tid – gikk i samtaler og
fikk angstdempende medisiner. Men bra ble jeg
ikke før jeg selv tok riktig tak i livet. Jeg sluttet
med medisiner, men det ble en tøffere kamp
enn jeg nok hadde regnet med. Det ikke å ha
medisiner å flykte til når angsten synes å ta kvelertak på deg, det er nesten uutholdelig. Men jeg
kjempet meg gjennom, og nå har jeg vært fri for
angstdempende medisiner i 10 år.
Gjennom arbeidet i Mental Helse i Arendal,
hvor Morten har vært formann i 11 år, arbeider han i dag for å gi andre en bedre hverdag,
som han selv uttrykker det. Mye av det Morten
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forteller mens vi sitter med hver vår sandwich
og kaffe på ”Drømmeplassen”, har for meg vært
ukjent, selv om jeg har kjent ham en tid. Egentlig var det julaftentilbudet som Morten i mange
år har stått i bresjen for, som var bakgrunnen for
at Mylder ville ha et intervju med ham, og jeg
spør om han kan fortelle noe om det.
- Julaften samles vi i ”Tredje etasje” i Torvgata
2. ”Tredje etasje” er egentlig lokalitetene til
Mental Helse og er et lavterskeltilbud for mennesker som sliter med psykiske problemer. Her
er det jeg har mye av mitt engasjement i tillegg
til at jeg er noe ute og møter mennesker i samtaler eller holder foredrag om det å leve med
psykiske lidelser. Formelt sett er det altså Mental
Helse i Arendal som står bak arrangementet,
som er ment å være et juleaftentilbud til enslige
eller svakere stilte i byen. Jeg har hatt ansvar
for tilbudet i 8 år og har da hat med meg et par
hjelpere. All arbeidsinnsats er frivillig, og det er
Arendal kommune som dekke alle utgifter til
mat, transport og julegaver. Sist jul var det 21
som benyttet seg av tilbudet. Å gi et slik tilbud
opplever jeg meningsfullt fordi jeg har et stort
ønske om å være til hjelp for andre. Når vi så avslutter feiringen, er det mange som spør: ”Men
det blir vel fest også neste jul?” Det viser at det
ikke bare er jeg som synes det er artig å feire jul
i ”Tredje etasje”, men at også de opplever samlingen som trivelig, og at det er behov for et slikt
arrangement.
- Men Misjonskirken var altså et nytt bekjentskap for deg.
- Ja, absolutt, selv om jeg flere ganger av noen
venner var blitt invitert med for å se kirken på
Myra, hadde det ikke interessert meg. Så var det
en dag jeg leste at det skulle være en kampanje
der. Jeg ringte noen av dem som hadde invitert
meg, og sa at jeg ble med. Under selve prekenen
fikk jeg, hva jeg vil kalle, et syn eller bilde. Jeg
så to fjelltopper med en dyp kløft mellom. I den
kløften stod jeg, og på den ene fjelltoppen stod
Jesus, og jeg tenkte: Nå er tiden inne, og jeg tok
imot Jesus der og da.
- Det høres da veldig enkelt ut.
- Ja, jeg opplevde det som enkelt, og etter den

kvelden har jeg hatt en slik fin ro på innsiden.
Det gir meg en spesiell trygghet å vite at det er
en jeg kan gå til med all hva som måtte komme
av vanskeligheter. I tillegg har jeg fått mange
gode venner i Misjonskirken, mennesker å
snakke med, og jeg er flere ganger blitt invitert
hjem til mange av dem.
- Jeg har merket meg at du er i kirken på de
fleste samlingene der.
- Ja, jeg er tatt veldig godt imot i Misjonskirken og føler meg hjemme der. Derfor vil jeg, så
sant jeg klarer det, være til stede når menigheten
samles.
- Så sant jeg klarer det, sier du, hva mener du
med det?
- For det første har jeg ikke bil, og da trenger
jeg skyss. Jeg har forresten ikke TV heller. Jeg
foretrekker radio eller en god bok. Dessuten er
jeg ikke helt frisk. I høst, like etter at jeg var blitt
en kristen, fikk jeg en overraskende kreftdiagnose. Legene oppdaget flere svulster i hjernen og
i lungene. For tiden går jeg derfor på cellegift og
får stråling, og det er slitsomt. Jeg verker mye i
kroppen, får noen ganger krampe og plages med
kvalme. Jeg trenger derfor å ta mer hensyn til
meg selv og må hvile en god del.
- Hvordan reagerte du da du fikk diagnosen?
- Først ble jeg fortvilet og lei meg. Så ble jeg
sint, fryktelig sint på Gud, men det varte ikke
mer enn noen dager. Jeg vet i dag ikke hvordan
sykdommen vil forløpe. Noen av svulstene ligger slik til at jeg ikke kan opereres. Lege e forsø-

ker å holde kreften i sjakk ved hjelp av cellegift.
Virker den godt, kan jeg få mange år. Om ingen
av kurene virker, kan det gå fort. Stort sett er jeg
optimist. Jeg er blitt salvet og bedt for i menigheten, og jeg vet at det er mange som hver dag
ber for meg. Det er en stor trøst å oppleve at folk
bryr seg, og hver dag opplever jeg at Gud gir
meg sin fred. Per dags dato er jeg ikke redd for
døden. Jeg har lagt alle mine dager i Guds hender, og jeg som for år tilbake var full av angst, er
nå rolig og gleder meg over livet.
- Jeg ser du bruker krykker, skyldes det sykdommen?
- Ja, på grunn av hjernesvulstene så verker jeg
i hoftene, rygg og bein. Når jeg bruker krykker,
letter noe av det trykket. Dessuten har jeg mistet
noe av balansen så jeg går noe mer ustødig. Det
verste er likevel at kreftene svinner. Jeg kan ikke
lenger stå på som jeg gjorde.

La oss avslutte med noen ord fra Morten. –
Gjennom mange år har jeg forsøkt å hjelpe
andre, men selv har jeg aldri vært god til å ta
imot hjelp. Nå er det blitt slik med meg at jeg
trenger en del støtte og hjelp, og da ser jeg at
andre faktisk opplever det positivt at de får gi
noe hjelp tilbake. Det gleder meg selv om jeg
skulle ønske at mye var annerledes.
Sveinung Lorentsen

Da sandwichen er fortært, inviterer Morten
meg med til ”Tredje etasje”. Lokalene er lyse og
funksjonelle sentralt plassert i byen. Her finnes
kantine, salonger, aktivitetsrom og rom hvor
en kan legge seg nedpå og hvilke en kortere tid.
Foruten flere brukere, møtte vi Evy Finstad, som
har vært med siden åpningen i 1996, og flere
medarbeidere. Senteret finansieres av Arendal
kommune, som også ansetter og lønner arbeiderne her. Som formann i Mental Helse i Arendal har Morten sitt kontor i disse lokalene, og ut
fra dem arbeider han aktivt for andre.

PÅ TIDE Å
KOMME I GANG!
Ta vare på kroppen din.
Steinsprutskade ordnes
Steinsprutskade
ordnes
EFFEKTIVT
og KOSTNADSFRITT
Steinsprutskade ordnes
for deg*, uansett bilmerke og modell.
Venter du til
og og
EFFEKTIVT
ruta sprekker, må du betaleegenandel.

EFFEKTIVT
KOSTNADSFRITT
KOSTNADSFRITT

...og for
du:
for deg
deg**, ,uansett
bilmerke
uansett
bilmerke
og
modell.
Venter
du
trenger og
du bil
mens du
venter,til
modell.
Venter
du til
år du låneruta
en sprekker,
av oss! må du betale
ruta
sprekker, må du betale
egenandel.
*v/kaskoegenandel.
eller delkasko
...og du:
trenger du bil mens du venter,
...og
du:
får
du låne
en av oss!

VI LEVERER ALT
trenger
du bil mens du venter,
INNEN
BILGLASS!
får
dueller
låne
en av oss!
v/kasko
delkasko

*

*

v/kasko eller delkasko

Frolandsveien 6, 4847 Arendal

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

Skriv inn adresse

Skriv inn adresse

ANNE

TURID

VI TILBYR:

MAGNE

LISBETH B.
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.

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

ASTRI

NORA

CATHRINE

BJØRN
LISBETH
OLØF
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HP

kommer her? kjds
fashf lksdf økjdasflkjhsadflkjasdg flksd
jkfa sdlkfads lhkf
ladhsjg

– torpedoen som
ble overmannet av
Guds kjærlighet
I oktober hadde vi i Misjonskirken på Myra besøk av HP,
alias Hans Petter Mathisen.
Vi besøkte fengsel, skoler og
menigheter. Budskapet til HP
er å fortelle om Guds kjærlighet, samtidig som han forteller
om faren ved å begynner med
rusmidler.
HP var en kjent bokser som vant NM flere
ganger, han ble nordisk mester og vant kongepokalen. Han var på landslaget og representerte
Norge i VM og EM. I 1988 bokset HP sin siste
kamp som han vant på knock out etter 37 sekunder. Han fikk flere tilbud om å bli profesjonell
bokser, men takket nei.
Etter boksekarrieren begynte han som livvakt
for en av landets millionærer. Han ble også
pengeinnkrever og torpedo. Etter en stund ble
han et kjent fjes blant Oslos mest kriminelle,
testet narkotika og anabole steroider, og han ble
etter hvert en tung narkoman. I over syv år var
han en fryktet torpedo for kriminelle, rikfolk
og i det grå pengemarkedet. Etter hvert ble han
også innblandet i utenlandsk mafia. Av utseende
ble HP betegnet som en menneskelig pitbull.
Politiet betraktet han som et monster, en tik-
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Bruk hodet! oppfordrer HP.

HP stråler av glede og begeistring når han forteller
om Guds nåde og kjærlighet i sitt liv. Han lever i dag
et liv preget av troen på Jesus Kristus.

kende bombe, som var nær ved å bli drapsmann
mange ganger. Det kriminelle miljøet både ønsket og prøvde å ta livet av han mange ganger.
Men så skjedde det en total forandring i HP`s
liv. Gud hadde på mange måter holdt sin hånd
over han og beskyttet han i livstruende situasjoner. En dag ble han helt uventet overmannet
av Guds kjærlighet, og etter et sterkt møte med
Jesus gikk han fra å være et levende monster til
et levende Jesus-vitne.
Å få være med HP er sterkt og utfordrende. Han
legger ikke skjul på sitt tidligere harde og brutale

liv, men det som gjør sterkest inntrykk er hans
sterke vitnesbyrd om Jesu kjærlighet. Han stråler og preges av et sterkt liv sammen med Jesus.
HP har møtt en kjærlighet som overgår hatet og
brutaliteten han både møtte og utøvde i det kriminelle miljøet.
HP stråler av glede og begeistring når han forteller om Guds nåde og kjærlighet i sitt liv. Han
lever i dag et liv preget av troen på Jesus Kristus.
Rino Rudsli
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Tlf.: 37 04 99 11 • Grimstad • Norgeshusforhandler
VÅRE SPESIALITETER!
• Brønnboring, drikkevann til hytter, boliger,
gårdsbruk og til større hyttefelt med felles
drikkevann. Samt har vi vedlikehold, rengjøring og vannøkning av gamle borehull.
• Pele- og energiboring, horisontalboring til
vann-, strøm- og kloakkledninger.
• Vannbåren varme.

Ta kontakt i dag for et uforpliktende
pristilbud og befaring!
Ring 951 88 231, eller send en mail til
bvolse@online.no for å få ytterligere
informasjon vedrørende produkter
og tjenester!

www.vannboring.no
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Program
Arendal
misjonskirke
Gudstjeneste med kirkekaffe avholdes søn kl 11.
Kveldsåpent: Lavterskelmøte med spesielle
gjester enkelte søndager kl 17.00.
Midtukegudstjenester i Misjonskirkens kapell
kl 12.00 en onsdag i måneden.

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

Barn og unge

Hyggetreff, møtested for seniorer, kl 11.30 siste
lørdag i måneden.

Barnas supertirsdag hver tirsdag kl.17.00
Fredagsklubben hver fredag kl.19.00
(for gutter og jenter fra 10 år og oppover)
Tentro konfirmantundervisning hver onsdag.

Barn og unge

Spesielt

Skattkista, søndagskole for barn mellom 3 og 12
år, parallelt med gudstjenesten.
XL, bibelundervisning for ungdom fra 7. til 10.
Klasse, parallelt med gudstjenesten.
Friends, fredagstilbud (oddetallsuker) for barn fra
4. til 7. klasse, kl 17.00 – 18.30.
Mission Kids, barnegospelkor hver onsdag kl
18.00.
Familiekor, siste onsdag i måneden kl 18.00.
Småbarnstreff kl 11.00 – 13.00 for foreldre og barn
opp til 5 år: Tirsdagene 23. mars, 6. april, 20, april,
4. mai, 18.mai.
Speideren torsdager kl 18.00, Storspeidere og
Småspeidere.
Filter, kristent sosialt fredagstilbud for ungdom
mellom 12 og 16 år, kl 19.00 – 22.00.
Refuel, kristent sosialt lørdagstilbud for ungdom
fra 10. klasse kl 20.00.
Tentro, åpen konfirmantundervisning starter opp
i september.

SPESIELT

Søndag 14. mars, kl. 11.00: Besøk av Jon Ultvedt
og PAJO-koret.
Søndag 21. mars, kl. 11.00: Alle-sammen-gudstjeneste.
Søndag 21. mars, kl. 18.00: Kveldsåpent. Gjest:
Tommy Rambøl. Forteller, og viser bilder fra sin tur
til Mount Everest.
Torsdag 25. mars, kl. 18.00: Vårbasar.
Påsken: Palmesøndag kl 11.00, skjærtorsdag kl
18.00, 1. påskedag kl. 11.00.
Søndag 18. april, kl. 13.00: Kjempefest. Barnegospelfestival. For alle barn fra 5-13 år. Korseminar.
Emeline og Sunniva, Seven, DM-dancers, 4U med
flere.
Søndag 25. april, kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste.
Søndag 23. mai, kl. 11.00: Pinsegudstjeneste.
Sommermøter: Fra og med søndag 4. juli til og
med søndag 15. august utgår den vanlige gudstjenesten til fordel for ”sommerkveld i Misjonskirken” som er kl 20.00. Ulike talere og sangere
deltar.
Lørdag 28. august: Menighetens loppemarked.

34

Misjonskirkenes hjemmesider oppdateres jevnlig. På dem finnes mer informasjon om
arrangementer de kommende uker og om menighetens tilbud til ulike aldersgrupper.

Sangkveld med Menighetskoret og Sopranos
søndag 11. april kl.18.00.
Seniortreff lørdag 17.april kl.15.00. Besøk av Halvard Myhren og Sopranos. Bevertning.
Fellesmøte med Øyestad Menighet onsdag 21.
april Kl.19.00. Gerhard Falk Woie taler.
Gudstjeneste med konfirmasjon søn 25.apr kl.11.
Sykkelgudstjeneste søndag 16. mai kl.11.00. Sykkelritt, trimtur og grillmat etter gudstjenesten.
Pinsefest 2.pinsedag kl.16.00. Besøk av pastor
Geir Johannessen fra Salem Kristiansand.
Menighetstur til Vegårtun leirsted 28. – 30. mai.
Turen er åpen for alle.
Sommerkveld v/ Terna Bygg søndag 27. juni
kl.18.00 Mye sang og musikk.

Froland
misjonskirke
Søndagsmøter med kafé kl 17.00
Søndagsskole kl 17.30 (0-12 år)
Bønn tirsdag kl 10.00
Bønnens time onsdag kl 19.30 – Lovsang,
undervisning og bønn
Kvinnemisjonen annenhver tirsdag kl.19:00

Barn og Unge

Søndagsskole i forbindelse med søndagsmøtene kl
17.30 (0-12 år)
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
AMJ-live, hver 4 fredag kl. 18:00. Action for de
mellom 9-12 år.
Tentro konfirmantundervisning annenhver torsdag
Power House helaften for ungdom med ungdomsmøte, fellesskap og aktiviteter
Praise Night, lovsangskveld hver 4 lørdag kl.20

ØVRIG

”Sammen om nøden”, mat og hjelp til folk med behov
Fellesskapsgrupper for ungdom, unge ektepar og andre
Lovsangsgrupper og Musikklaget for de godt voksne
Formiddagstreff
Ekteskapskvelder

Fevik
misjonskirke
Søndagsgudstjeneste med kirkekaffe
Kl.11.00 (oddetallsuker dvs uke 11,13,15 osv)
Kl.16.00 (Partallsuker dvs uke 10,12,14 osv)
Bønnekveld, tirsdager kl.19.00 (hver uke)

BARN OG UNGE

SuperKids og Kidsplanet (søndagskole) hver søndag
Tentro konfirmantsamling annenhver tirsdag
Dansegruppe (jenter 5-8år) torsdag kl.17.00
FUEL, ungdomssamling (fra 8. Klasse) hver lørdag
kl 20.00.

SPESIELT

Søndag 11 april kl.16.00 Supersøndag
Søndag 2.mai kl.11.00 Konfirmasjon
2.pinsedag kl.16.00 (24mai) Pinsefest for alle
generasjoner m Viggo Klausen
Søndag 20 jun kl.16. Sommerfest. Roy Elling Foss
taler
23. juni kl.18.00 St.Hansfeiring på Hasseltangen.

Grimstad
misjonskirke
Søndagsgudstjeneste med søndagsskole og kirkekaffe kl. 11.
Formiddagstreff, første torsdag hver måned kl. 11
Kvinnemisjon, mandager i oddetallsuker, kl. 19.30

Barn og unge

Safari/KULT (søndagsskole) hver søndag kl. 11
Power Station, ungdomssamling (fra 8. klasse) hver
onsdag kl. 18.
Caféen åpner kl. 21
Garveriet Café for ungdom, hver fredag kl. 20 - 23
Speideren hver tirsdag kl. 17.30
Tentro, konfirmantundervisning, annenhver onsdag. (For informasjon kontakt Kjell Birkeland)

Spesielt

7. mars. TØRST, kveldsmøte for unge voksne (20 40), kl. 19.30
14. mars. Menighetens årsmøte
11. apr. TØRST, kveldsmøte for unge voksne kl. 19.30
19. april. Jenter i alle aldre. Damenes aften.
Kveldens gjest: TV-pastoren Egil Svartdahl.
Torsdag 22.april kl.19.30: Seminar: Glade og trygge
barn. Kursholdere Margritt og Tormod Bakkevoll.
Pris: 100,25. april. Konfirmasjonsgudstjeneste kl 11.00
2. mai. TØRST, kveldsmøte for unge voksne, kl. 19.30
6. juni. TØRST, kveldsmøte for unge voksne, kl. 19.30
5. sept. TØRST, kveldsmøte for unge voksne, kl. 19.30
27.-29. sept. Møtehelg med Jens Petter Jørgensen
10. okt. TØRST, kveldsmøte for unge voksne, kl. 19.30
7. nov. TØRST, kveldsmøte for unge voksne kl. 19.30
5. des. TØRST, kveldsmøte for unge voksne kl. 19.30

Generalforsamling
Oslo misjonskirke 2010
Betlehem
13.– 16.mai

Sommerfestival

”Et sted for fellesskap
og styrket Jesus-tro”

Stavern
13.-18. juli
2010

”fellesskap
i vekst”
Mer informasjon finner du på
www.misjonsforbundet.no

Reidun Oterholt og Tone Steinstad ønsker
velkommen til Pinse for pensjonister.

tentro

3 – ca 12 år - parallelt med gudstjenestene

• kreativ trosopplæring • lek og moro
KONFIRMASJONSUNDERVISNING
• aldersinndelte grupper

Kontaktperson: Laila Ø. Vikse (99 46 99 48)
ing
• Spennende trosopplær
se
• Turer • Kreativ utfoldel

XL

BIBELKLASSE

Snart konfirmant?
kontakt pastor Terje
FraWa
7. klasse
- parallelt
38 05) med gudstjenestene
tne (91 55

Pinse for pensjonister
Tekst her? Lum et wisl duismodio odiamco nsequat.
Lit dolore minciduipit ulputpatum zzrilis niscipisi tio dolendi psuscil ismolor si.
Agnit vero con velit, quam, quat. Delenit lummy nit wis ex ex ex el iliquatem exerci bla faccumsandre consequ ismodigna faci blandigna at landit
volutat lut vent wiscil in vullaor tionse molore velenim ilis nibh exer sequipit iriliquis diamconse dolese volum iureriure feugue faccum do conulpute
feugueros duismolobor si.
Ulla feuis nonsequatie tat dolum zzriustio er ip eugue dolore feumsan
henibh ese tatet auguerat. Wis dolobor sum vercincilit, vercilisl ulla autatin ute consectem zzriure dolessim vullaoreet prat. Ut la conulla orting
eugue tionsent vullum in henim veliquamet utatie dolorer sed magna
feuisi blandigna feugue velenisisi elit acidunt ipisl utpat. Ut alit adigna
atin ullute veraesequi bla ad tincilis alit luptat, quisis aciduis adipsusto

• Trosopplæring • Samtalegrupper
:
Meroginfo
• Lek
konkurranser
www.tentro.no
Kontaktperson: Alexander Paul (96 51 12 24)

ﬁ/REFU
lterEL
BARNEKOR

UNGDOMSKLUBB

Fra 1. klasse - Onsdag 18-19
12 - ca 16 år Fredager fra 19 – 22
• Sang • Dans
• Kreative
aktiviteter
• Turer • Konserter
• Underholdning
Kontaktperson:
• Sang
og musikk
Eva Lieng (93 06 66 49)
• Andakt
Kontaktpersoner:
Stein
E Nyli (41 21
24 85)
FAMILIEKOR
med
kveldsmat
Jørn
Haugesten
2018-19.30
70 05)
siste
onsdag i(90
mnd

Kontaktperson:
Mer
info: www.filternett.no
Lise Gulbrandsen (41 42 49 38)
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Tlf: 370 22 921 Adr: Myra, 4848 Arendal
Epost: post@misjonskirken-arendal.no

Odvar Zachariassen

p rof il e n

Rotfestet

og raus

Odvar Zachariassen vokste opp
som den nest yngste i en barneflokk på 10. 85-åringen er
raus som få, men gjerrig på
d’ene i Odvar.
Han kan spøkefullt presentere seg som ”Zachariassen med z-a-c-h og 2 s’er i assen”, og navnet
blir husket. Som fredsforkjemper var han med i
Milorg under 2. verdenskrig og den første Tysklandsbrigaden i 1947. Hele sitt liv har han vært
avholdsmann og ikke-røker, og ser bare fordeler
med det. Odvar er gift med Tone (f. Lyngtveit),
har to barn og 5 barnebarn.
Etter at han i 1953 fullførte sin lærerutdanning
i Kristiansand, flyttet han igjen til Arendal. Arbeidsplassene ble Byens skole og Roligheten, og
fra 1964 til pensjonsalderen var han lærer ved
Birkelund skole. Forresten, pensjonist har han
egentlig aldri blitt. Odvar er lærer i all sin ferd og
pedagog inntil margen. Det sies at han er ”lærer
på heltid”. Plagsomt for andre? Sikkert noen
ganger, men mest interessant og spennende. Helt
siden Statens utdanningskontor i Kristiansand initierte prosjektet ”Vis med avis”, har Odvar hvert
år hatt 7.-klasser med i konkurransen. 4-5 ganger
har de vunnet, slik de også gjorde for ett år siden
da tiltaket feiret 20-årsjubileum.
Odvar Zachariassens samfunnsinteresse har også
kommet til uttrykk i hans politiske engasjement.
I flere år var han fylkesformann i Kristelig Folkeparti. Et par tiår var han bystyrerepresentant,
16 år satt han i formannskapet og 8 år var han
byens varaordfører. – På den tiden var det andakt
før hvert bystyremøte, og jeg hadde i oppdrag å
finne passende andaktsholdere, forteller han. –
Det var en meningsfull tid, og jeg møtte mange
mennesker og meninger. Politikk er å gi og ta, og
det viktigste er å få løst sakene til beste for byens
borgere. På den tiden hadde skoleutbygging høy
prioritet. En annen viktige sak som ble merket
med Odvar Zachariassen poliske fingeravtrykk,
var bevaringen av Tyholmen.
Fremfor noe annet er Odvar Zachariassen
menighetsmann. – Jeg tror jeg alltid har vært
et Guds barn, sier han. – Da jeg var barn, gikk
jeg i KFUM. At jeg som 17-åring begynte i
Misjonskirken, skyldtes ikke minst min søster,
som arbeidet i Oslo og der var blitt medlem i
Misjonskirken Betlehem. Hun inviterte ungdommer fra Oslo til Arendal. De sang, spilte og

36

vitnet, og jeg trivdes i det miljøet. I Misjonskirken fikk Odvar venner for livet og var i flere år
leder av menigheten. Likevel er det kanskje først
og fremst som juniorleder gjennom 10-12 år
han alltid vil bli husket. Fremdeles er han aktiv,
ikke bare i kirkens dugnadsgjeng og vaskelag,

men også som ”eldregeneral”. Hver måned samler han 50-70 seniorer til hyggetreff i Misjonskirken. For en slik allsidig og livslang innsats tar
vi av oss hatten.
Sveinung Lorentsen

