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Misjonskirkene i Aust-agder:

Arendal misjonskirke

Bjorbekk misjonskirke Betel

Fevik misjonskirke

Besøks-/Postadresse:
Østensbuveien 141, Myra, 4848 Arendal
Tlf. 370 22 921
Epost: post@misjonskirken-arendal.no
Bankkto: 3000.19.99555
www.misjonskirken-arendal.no

Besøks-/Postadr:
Naudebroveien 2, 4824 Bjorbekk
Tlf. 370 15 164
Bankkto: 2800.05.19016

Besøksadr: Sømsveien 167, Hasseltangen
Postadr: Pb. 14, 4889 Fevik
Epost: post@fevikmisjonskirke.no
Bankkto: 2801.16.83373

www.betelbjorbekk.no

www.fevikmisjonskirke.no

Stiftet 1925

Stiftet 1943

Froland misjonskirke

Stiftet 2002

Svein Egil Fikstvedt
pastor
Mob: 996 07 117
Epost: sveinegil@
frolandmisjonskirke.no

Terje Watne,
hovedpastor
Mob: 915 53 805
Epost: terje@
misjonskirken-arendal.no

John David Wikstøl,
pastor
Mob: 996 29 217
Epost:
jo-david@online.no

Gjermund Igland
pastor
Mob: 958 35 809
Epost: gjermuni
@online.no

Rino Rudsli,
evangelist/fengselsprest
Mob: 992 69 270
Epost: rino@
misjonskirken-arendal.no

Geir Vilhelmsen,
pastor
Mob: 971 10 717
Epost: geir.vilhelmsen@
gmail.com

Ellen Marie Henningsen
Ungdomsleder/
konfirmantleder
Mobil 98453664
Epost cutie_ellen1@hotmail.
com

Tony Guldbrandsen, musikkpastor
Mob: 950 02 894
Epost: tony@
misjonskirken-arendal.no

Sven Olav Øverland
Seniorpastor
Mobil: 913 60 343
se_70x100:LayoutEpost:
1 sooeverl@online.no
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Side 4

ARBOR
VEgg:
FERDIg VEgg
Misjonskirkene
er tilsluttet
Misjonsforbundet,
som
har menigheter over hele landet. Misjonsforbundets
motto er: Guds barns enhet, menneskers frelse.
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Kristine Lauvrak
barneleder
Mob: 980 70 340
Epost: kristine@
frolandmisjonskirke.no
Vidar Røed
ungdomsleder
Mob: 45494122
Epost: vidar@
frolandmisjonskirke.no

Morten Henningsen
Ungdomsleder
Mobil 90774716
Tore Abrahamsen, formann
Mob: 913 00 186
Epost: toreabra@hotmail.com
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Osmund Nyli, formann
1
Mob: 408annonse_70x100:Layout
34 400
Epost: osmund@nyli.no
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Audun Madsen
Formann
Mob: 90178544
Epost: unnran-m@online.no

Stiftet 1946
Besøksadr: Mjølhus, Froland
Postadr: Pb. 86, 4855 Froland
Tlf: 370 38 033
E-post: post@frolandmisjonskirke.no
Bankkto: 2801.02.50058
www.frolandmisjonskirke.no
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Styreleder: Ove Gundesen
Mob: 911 95050
E-post: ogupol55@hotmail.com

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.

– ENkElT Og ElEgANT

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

ARBOR VEgg: FERDIg VEgg – ENkElT Og ElEgANT

Arbor Panel: Populære MDF-plater i de tre klassiske profilene
Skygge/skrå, Perlestaff og V-fas.

D A l E M A R k

leveres i fargene Eggehvit, Caffè latte og Benhvit.
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Glava er mer Glava
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www.glava.no

Stort utvalg på Nidelven Bruk

www.glava.no

Nidelven Bruk
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- Skarpnes, Arendal

www.glava.no

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

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

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

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

8690 Hattfjelldal

Nidelven
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 j ø r i n 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

Grimstad misjonskirke
Stiftet 1939

Foto: Arnfinn Nyland

Besøks-/Postadr:
Storgaten 71, 4877 Grimstad
Tlf. 370 40 760
Epost: post@ grimstadmisjonskirke.no
Bankkto: 7307.05.25167
www.grimstadmisjonskirke.no
Kjell Birkeland
hovedpastor
Mob: 906 40 784
Epost: kjellbirkeland@
me.com

Dette står vi inne for

Sveinung Lorentsen
seniorpastor
Mob: 91141779
Epost: sve-lor@online.no

Odd Arild Berge
vikariende ungdomsarbeider
Mob: 99 60 80 28
Epost:
oddarildberge@gmail.com
Anne Kjersti Dahl Myre
adm.leder og frivillighetskoordinator
Mob: 95829623
Epost: anne.kjersti@
grimstadmisjonskirke.no
Øyvind Gryting, menighetsleder
Mob: 900 49 403
Epost: og@jetro.no
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Redaksjon:

Kirken har i hele sin historie både
påvirket og blitt påvirket. I noen
epoker og kulturer har kirken vært
en forfulgt minoritet. Andre ganger har kirken utøvd politisk makt
over folk og institusjoner, eller
fått privilegier og beskyttelse fra
politiske myndigheter.
Uansett ytre forhold har kirkens oppdrag alltid
vært å forkynne Guds gode budskap i ord og gjerning. I dette arbeidet vil vi i Misjonsforbundet
være med å bidra. Vårt ønske er å være menigheter som tjener lokalsamfunn og enkeltmennesker
med den tro og de gaver Gud har gitt oss.
Vi tror at Guds menighet er fellesskapet av alle
som bekjenner Kristus som Frelser og Herre.
Slik Gud er én Treenig Gud – Far, Sønn og Hellig
Ånd, tror vi at kirken er én i sitt mangfold, og at
den holdes sammen av sitt sentrum, Jesus Kristus,
og ikke av de grenser mennesker setter.
Vi tror at Guds menighet er lokalt til stede der
de troende samles, Ordet forkynnes og Ånden er
virksom med sine gaver. Menighets oppgave er
å gjøre Guds hellighet, kjærlighet og nåde kjent,
og å kalle mennesker og folkeslag til omvendelse
og tro.

Sveinung Lorentsen, ansvarlig redaktør
Tlf. 91141779 • sve-lor@online.no
Arnfinn Nyland, fotograf og billedredaktør
Tlf. 90848895 • arnfinn1949@gmail.com
Monica Haugesten, Arendal • Tlf. 417 32 035
Ulla Wickmann Johannessen, Bjorbekk • 978 35 654
Jan Åge Gabrielsen, Fevik • Tlf. 909 79 781

I Misjonsforbundet vektlegger vi det ”allmenne
prestedømme”, som kommer til uttrykk ved at
alle troende har anledning til å forkynne Guds
Ord, utøve sjelesorg og forrette dåp og nattverd
dersom de er utrustet for slike tjenester og har
menighetens tillit.

Rachel Olsen, Froland • Tlf. 975 85 454
Kristian Haaland, Grimstad • Tlf. 909 64 349
I tillegg kommer:
Lokale journalister og pastorer

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

Fordi vi er fri og uavhengig av staten, er det
menighetene selv som velger sine pastorer, rekrutterer sine ledere og finansiere arbeidet. For
at menigheten skal kunne virkeliggjøre sitt diakonale, fostrende og evangeliserende kall, er vi
avhengig av at engasjerte mennesker står med i
forbønn, arbeid og offer.
I Misjonsforbundet finnes ingen sentral instans
som kan pålegge lokalmenigheten noe mot menighetene egne ønsker. Men menighetene har ut
fra eget ønske sluttet seg til det fellesskap Misjonsforbundet er. Ved det har de også frivillig gitt
avkall på noe av sin frihet fordi de mener at vi i
fellesskap løser enkelte oppgaver bedre enn hva
som er mulig alene.
Misjonsforbundets motto er ”Guds barns enhet –
Menneskers frelse”. Enhet betyr ikke uniformitet,
men at vi vil møte andre kristne med respekt og
aktivt arbeide for felleskap og enhet
mellom menigheter og kirkesamfunn. Videre inspirerer mottoet oss
til med iver og frimodighet å forkynne Jesus Kristus til frelse for alle
mennesker og folkeslag.
Sveinung Lorentsen
redaktør
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Samtidig mener vi at Gud utruster mennesker

Misjonsforbundet er en frikirke, og vi mener at
det er troens folk som har ansvaret for styringsoppgavene i menigheten. Derfor overlater vi
verken styringsoppgavene eller tros- og livssynsspørsmål til staten eller ikke-troende mennesker.
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med forskjellige gaver og setter dem til ulike tjenester i menigheten. Derfor kaller og ordinerer vi
noen til bestemte tjenester i menigheten. En slik
handling er ment å være fellesskapets bekreftelse
på at gavene gjenkjennes.

redaktøre n s

Jens Gunstveit
kontorsekretær
Mob: 924 02 843
Epost: post@
grimstadmisjonskirke.no

YCKSA

K
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Å låne ord
til menneskene
Vi er på Saltrød, nærmere bestemt
på Stuenes. Vi kjører inn Betrumveien, og i tilnærmet andektig
stillhet nærmer oss hjemmet til
Svein Ellingsen. Vi vet at innenfor
husets vegger bor landets fremste
salmedikter, vår tids Landstad,
som i mer enn 50 år har gjort det
bibelske budskapet nærværende
og det kristne håp levende.
Livsveven

Utenfor møtes vi av kona, Ingegjerd, som viser
oss inn og serverer oss kaffe og kaker. Svein har
tatt plass i sofaen, og vi blir sittende en stund og
prate hyggelig med dem begge. Ingegjerd ser til
at håret til Svein ligger som det skal, for nå skal
han fotograferes.
Stuen vi sitter i, forteller at i dette hjemmet
bor mennesker for hvem kirke og kristendom
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er integrert i livet. Bildene på veggene gir glimt
fra Bibelens og kirkens historie. Våre øyne fester
seg ved et innrammet noteark, originalen som
munkene sang fra på 1400-tallet, og Christian
IV bibel fra 1633. Og her finner vi skulpturelle
bevis på utmerkelser Svein Ellingsen har fått
som salmedikter: Peter Dass-prisen, Tekstforfatter-prisen, Fritt Ords pris, Brobyggerprisen,
Aust-Agders kulturpris og flere.
Svein Ellingsen er født i Kongsberg for snart
83 år siden. Her deltok han på søndagsskolen og
i gudstjenestene. Kongsberg kirke er særegen og
vakker, og Svein forteller at kirkerommet gjorde
et nærmest uutslettelig inntrykk på ham allerede
før han hadde begynt på skolen.
Som voksen gikk han på Statens lærerskole i
forming, og der møtte han sin fremtidige kone.

Hun var prestedatter, født i Nissedal. Martha
Kallhovd, som var navnet hun benyttet den
gang, ble i 1962 Ingegjerd Ellingsen. Sammen
fikk de to døtre og en sønn. Minstejenta forulykket, og sorgen og savnet, som er kjærlighetens smerteside, finner vi gjenklang av i noen av
salmene.
Veggene ned til ”dikterhulen” er dekket av
bøker, og vi blir presentert for noe av Ellingsens
billedkunst – oljemalerier og gouache. I ”hulen”
finnes eksemplarer av alle bøkene signert Svein
Ellingsen. Selv er han usikker på hvor mange
han har gitt ut, men vi teller til 13.

Vi har hatt det godt

– Du er utdannet billedkunstner og har hatt
mange kollektiv- og separatutstillinger. Når bestemte du deg for å gå den veien?
– Valget stod mellom å studere teologi og å bli
billedkunstner. Jeg søkte Statens Håndverks- og
Kunstindustriskole og kom inn. Det tok jeg som

et tegn. Senere ble det også Statens Kunstakademi.
– Å leve for kunsten er en sak, men å leve av
kunsten vil jeg tro er vanskelig?
– Det er riktig. Derfor arbeidet jeg i flere år
som journalist, og av samme grunn utdannet
jeg meg til formingslærer. Dessuten er Ingegjerd
utdannet lærer, så vi har hatt det godt, men det
har vært mye arbeid, og ikke altfor god tid til
det jeg helst ville arbeide med. Da jeg i 1976 ble
statsstipendiat, kunne jeg vie mer av min tid på
salmediktning og i Salmebokkomiteen.
– Ja, for det er som salmedikter du er mest kjent?
– Ja, det er nok riktig.

Saltrød er et godt sted

– Og basen din har vært Arendal! Hva var den
direkte årsaken til at dere flyttet til Arendal?
– Det er så enkelt og så prosaisk at jeg trengte
jobb. Først bodde vi ett år i Kristiansand, men
trivdes ikke noe særlig. Jeg begynte å følge med
i Lysningsbladet og søkte på en lærerstilling som
var lyst ledig i Arendal. Her flyttet vi til i 1968.
På Saltrød er det godt å bo, og vi fant oss til rette
fra første stund.

Stille, men ingen grubler

– Selv om du er kjent i kirkelig sammenheng,
tror jeg faktisk at det er mange i Arendalsregionen
som ikke er klar over at på Stuenes på Saltrød bor
vår tids fremste norske salmedikter?
– Vel, det er dine ord. Jeg ville nok uttrykt meg
annerledes.
– Sikkert, men du kommer ikke forbi at du er
den salmedikter som er representert med flest salmer i den nye salmeboken?
– Det er riktig. 42 av mine salmer er med der,
og i tillegg noen som jeg har oversatt.
– Selv om du har fått god plass i salmeboken, tar
du ikke stor plass ellers. Du oppleves som en stillfarende mann, er du også grublende av natur?
– Stille er jeg nok – og innadvendt, men ikke
grublende. Jeg opplever livet som godt, fullt
av lys og håp, selv om det også har sine mørke
sider. Nei, jeg er ingen grubler, men er nok mer
ettertenksom enn spontan.
– Det synes jeg også avspeiles i dine salmer. Du

skriver om livets sol og glede, om nærhet og kjærlighet, om trøst og håp, men – og jeg må legge til
et ’men’ – gjerne med mørket, uroen, angsten,
sorgen eller savnet som bakgrunn.
– Det kan nok være riktig, og det har med min
livshistorie å gjøre, og med mine depresjoner.

Skatter skjult i mørket

– Du sier depresjoner, er det opplevelser du
gjerne ville vært foruten?
– Depresjoner er jo ikke noe en ønsker seg,
men jeg kan likevel ikke svare ubetinget ja på
spørsmålet ditt. I dypet og mørket finner en
gjerne noe som en ellers ikke ville ha funnet.
Bibelen snakker om ”skatter som er skjult i mørket”.
– Når vi leser dine salmer, skjønner vi at dette er
ikke ”fast food”, om jeg får bruke et så uærbødig
uttrykk. Mitt inntrykk er at du ikke bare skriver
for vår tid, men for generasjoner. Hva var beveggrunnen til at du begynte å skrive salmer?
– Helt fra jeg var barn, har jeg vært interessert i
salmer, og jeg begynte å skrive ganske ung. Men
det gikk en tid – ja, en lang tid – før jeg riktig
fant min form.

Et personlig språk

– Det du der sier er meget interessant. Mange
kunstnere har satt sitt umiskjennelige ”fingeravtrykk” på arbeidene sine. Vi behøver ikke å lese
signaturen eller bli fortalt hvem kunstneren er.
Hva vil du si er ditt ”fingeravtrykk” som salmedikter?
– Det synes jeg er et vanskelig spørsmål å svare
på. Jeg tror ikke jeg vil forsøke meg på det.

– Tillater du at jeg gjør et forsøk?
– Vær så god.
– Et enkelt billedspråk med store dybder, og gjennomarbeidet verseformer, rytme og rim. Kan du
kjenne deg igjen i dette?
– Det er i alle fall noe av det jeg har arbeidet
mot, og så har jeg lagt vekt på en naturlig ordstilling. For meg har det vært viktig å finne frem
til et personlig salmespråk, som også fungerer
som et kollektivt språk. Salmen skal ikke bare
være en del av gudstjenesten, den skal også være
med å skape gudstjeneste.

Stor produksjon

– Din salmeproduksjon er stor. Du har skrevet
salmer for hele kirkeåret og de mange kirkelige
handlinger så vel som livets ulike faser fra unnfangelsen til døden og det evige livet?
– Ja, jeg tror det. Jeg har skrevet mye, og de 120
salmene som er trykt, er salmer jeg står inne for.
– Og mange av salmene er oversatt til en rekke
språk og tonesatt av de fremste musikere?
– Ja, faktisk de fleste, og det har forundret meg at
så mange fremragende oversettere og tonekunstnere har ønsket å arbeide med salmene mine.
– Du er salmedikter og billedkunstner. Har du som
billedkunstner også forsøkt deg som ikonmaler?
- Nei, aldri. Det nærmeste jeg har kommet ikonet, er at jeg har malt egg.
Vi får se noen av eggene, i ulike størrelser, malt
med de fineste kristne motiver. Nærmere ikonet
er vanskelig å komme.
Vi tar farvel med maler og salmedikter Svein
Ellingsen med enda større ærbødighet enn vi
kom. Ikke bare fordi han er Rider av St. Olavs
Orden, kan skilte med 2 æresdoktorgrader og en
produksjon som langt overgår det mange forestiller seg, men først og fremst fordi vi har møtt
et varmt og vart menneske – et medmenneske
– som har gitt av sin tid og viet sitt liv til Kristus
og kirken. For det vil vi takke ham.
Tekst: Sveinung Lorentsen
Foto: Arnfinn Nyland
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Foto Baard Larsen, Grimstad Adressetidende

Pastoren som ikke
vil jobbe som pastor
Han vil jobbe med lidende menneske utenfor kirkerommet. Han
mener at trofaste kirkegjengere
enten er født inn i et slikt miljø
eller er ”frelst” på forhånd. Det
lukkede rom skaper avstand –
ikke nærhet.
Våre brukere på T5 i Arendal lever i skjæringspunktet mellom liv og død. De er en herlig
blanding av stoffbrukere og alkoholikere. Det er
mye tro i dem. Rendyrket kristendom eller ikke
– troen er verdifull for dem, mener pastor Svein
Arild Reiersølmoen.

Et privilegium

Vi lever i et kristent land – og nordmenn flest
har et religiøst ståstedsted. Å være prest på et
6

sted som T5 er et privilegium. Her er det liv og
røre. Her våkner slitne skjebner til liv, og her
stilles det ikke krav bortsett fra ingen skal innta
stoff eller alkohol mens de er her. Hver dag er en
skjebnedag – lidelse og glede går hånd i hånd.
Av og til fører jeg private samtaler med dem
som ønsker det. Å få satt ord på følelser og tanker, kan være nyttig.
Svein Arild er født på Løddesøl i Øyestad og
vokste opp på Hisøy. Han gikk på Fagerheim
skole, landets første åpne skole. Det var ikke
alltid stille med hundre elever fra første til sjette
klasse - bare adskilt med lettvegger.

Aldri fem minutter for sent

Familien – mor, far og tre viltre gutter – flyttet
til Grimstad. Far jobbet på Televerket. Vi hadde
tøffe kår hjemme. Det var full fart fra morgen til
kveld. Men det var et godt hjem – et godt hjem
å ha det vondt i, sier Svein Arild ettertenksomt.
Det ble stilt krav til oss guttene, for eksempel var

ingen unnskyldning god nok for å komme fem
minutter for sent. Reglene ga en viss trygghet
selv om de til tider også var plagsomme. Men
faktum er at jeg den dag i dag alltid prøver å
være presis til avtaler.
Sammen med noen andre drev jeg Voksne
Barn av Alkoholikere (ABV) i åtte år. Der delte
vi smerten livet hadde gitt oss som unger. Det
var viktige år for meg. Jeg fikk plassert skyld og
ansvar der det hørte hjemme. Barn har så lett
for å ta på seg skyld for alt mulig – og jeg kunne
nok vært snillere – kanskje det var min skyld at
mor og far skilte seg osv. Det var godt å være i
en gruppe hvor alle hadde samme problem.

Arbeidsnarkoman?

Etter ett år på elektroutdanning fant jeg ut at det
ikke passet meg. Jeg prøvde meg i Televerket,
men sluttet. Jeg fant ut at det å kjøre gravemaskin var min ”greie”. I ti år kjørte jeg gravemaskin
og lastebil. Det er fin terapi i dag også. På en

noen ganger og snakket til større forsamlinger
også, men til daglig er jeg sammen med mine
venner som sliter.

En hissig bauta

Jeg tror brukerne på T5 oppfatter meg som noe
stabilt, noe som ikke går i stykker. Jeg har litt
for voldsomt temperament og kan til tider bli
fryktelig sint. Jeg burde nok vært mer rolig og
fattet, men som jeg bruker å si: Jeg kan ikke ta
all aggresjonen hjem til kone og barn. Men jeg
har aldri hatt problemer med å be om unnskyldning.
Jeg er en enkel mann og lar meg utfordre.
Ved regelbrudd som ”salg og kjøp” i kafeen, at
noen truer andre med juling og det som verre
er, eller noen foretar seg noe som oppfattes
urettferdig – da reagerer jeg. De få reglene vi har
skal følges, og å lære seg grensesetting er viktig.
Gjennom uken blir det mange samtaler. Som
oftest får jeg presentert problemene og smerten
ved kafébordet. Da kan jeg ta vedkomne med til
naborommet for en samtale. Her kan han eller
hun grine i fred uten å bli avbrutt.
Selvfølgelig sitter jeg ikke bare i kafeen og
koser meg. Jeg er med i ansvarsgruppe i møter
med LAR, NAV, miljøarbeidstjenesten og fastleger. Når brukeren skal i møte med Rusmestringstjenesten i NAV, er jeg brukerens øyne og ører.

åpenhet og respekt. Det å dele smerte og svakhet gjør noe med mennesker. I tolvtrinnsprogrammet til Anonyme Alkoholikere kommer
mennesker på møtene og deler sine svake og
sterke sider ukentlig. Det kunne mange flere enn
alkoholikere ha godt av.
Tekst: Leif Strøm Foto: Tor Erik Schrøder

Svein Arild
Reiersølmoen
Alder: 52 år
Sivil status: Gift med Elin
Barn: Kim og Monica
Bestefar: Axel Tobias (9), Jon Gabriel (8) og Alina (4)
Utdannelse: Fagbrev i renhold, Bachelor i teologi
Arbeid: T5 i Arendal, ordinert pastor i Misjonsforbundet
Hobby: Fiske, bobilferie
Aktiviteter: Vedhogst. Sykler til jobben.
Medlemskap: Var medlem av Holy Riders i 14 år
Menighet: Misjonskirken i Grimstad
Bosatt: Naudnes i Grimstad

Livet er skjørt
gravemaskin kan jeg koble av og føle den gode,
trygge roen. Senere prøvde jeg meg i vaskebransjen, ISS, og hadde ekstrajobb som nattevakt.
Rømte jeg fra noe? Vet ikke sikkert. Jeg tok fagbrev i renhold og ble i bransjen i elleve år.
Jeg jobbet intenst og mye – så mye at jeg fikk
medisinsk attføring i år 2000. Jeg begynte på
teologistudiet ved Ansgar Teologiske Høyskole,
og jeg fikk beskjed om å konsentrere meg bare
om skolen, men tok noen jobber i barnevernet –
jobbet med vanskelig ungdom. Jeg elsker å være
sammen med mennesker Jeg har alltid blitt tiltrukket av mennesker, og spesielt litt annerledes
mennesker.

Pastor Svein Arild

Jeg fikk min Bachelor i teologi i 2005 og ble
ordinert til prest i Misjonsforbundet i 2008. Det
var da jeg for alvor forsto at min talerstol ikke
var i kirken, men nede på gulvet der menneskene befinner seg. Vel, jeg har brukt talerstolen

Jeg blir stadig overrasket over de utfordringene
jeg opplever i det å være til for min neste. Da jeg
var tenåring mente jeg at rusmisbrukere som
sjanglet i gatene og ødela livet for seg selv og
andre, selv hadde all skyld. Men jeg har opplevd
at problemet er mer komplekst, virkeligheten er
ikke bare svart/hvitt.
Forventninger til livet går ofte ut på prestasjoner, resultater, penger og posisjoner. Jeg tror
jeg er ferdig med å lete etter min identitet i det
jeg gjør. Nye jobbutfordringer kan være greit
nok, og det vil i alle tilfeller være noe som er
relatert til mennesker som trenger noe ekstra.
Der utfordres jeg som medmenneske. Men livet
er skjørt, og jeg har lært å passe på meg selv nå.
Jeg fikk hjerteinfarkt for fire år siden, og mindre
enn åtte måneder senere fikk jeg enda et. Det
var en vekker – jeg har aldri vært syk og følte at
helsa var god, Plutselig forsto jeg at også jeg var
dødelig.
Personlig ønsker jeg å bli enda bedre kjent
med meg selv og tørre å møte mennesker i med
77

Klar for nye utfordringer

I 6 år har Jarle Råmunddal vært
Misjonsforbundets generalsekretær. Han har ikke tatt gjenvalg, og
i mai vil han bli takket av i forbindelse med Misjonsforbundets generalforsamling som i år avvikles i
Arendal misjonskirke. Det var
denne menigheten Råmunddal
betjente som pastor før han ble
valgt til generalsekretær.
Jarle Råmunddal er på hjemmebane når han
kommer til Arendal misjonskirke. I 17 år har han
vært bosatt på Nedenes, og i elleve av disse årene
var han pastor for menigheten, som da holdt
til i Arendal sentrum. Under hans lederskap
opplevde menigheten en vekst så stor at kirken
i sentrum ble for liten, og ny kirke ble planlagt
8

bygget på Myra. I den nye misjonskirken har
Jarle vært så ofte jobben hans har tillatt ham, som
søndagsskolelærer og som gudstjenestedeltaker.
Men når en leder har tilsynsansvaret for Misjonsforbundets 100 menigheter i Norge samt et stort
misjonsarbeid i fire verdensdeler, er det begrenset
hvor mye plass det har vært på agendaen for egen
lokal menighet.
Til høsten begynner Jarle Råmunddal som
hovedpastor i Randesund misjonsmenighet. Selv
om det å være pastor i en så aktiv og ekspanderende menighet ikke blir noe hvilehjem, bør han i
alle fall kunne håpe på mindre reising og mer tid
hjemme med familien.
– Hva vil det si å være generalsekretær?
– Det betyr at en skal lede organisasjonen og
være leder for medarbeiderne, som er en stab
på 15 personer. Videre skal en forholde seg til
hovedstyret som er forbundets øverste valgte
organ. Til daglig er det arbeid med og utvikling
av menighets- og misjonsarbeid både innenlands
og i utlandet. Og så er utarbeiding av visjoner og
strategi en viktig side av arbeidet.

– Hva vil du si du har likt best, hva har du opplevd mest positivt?
– Det er alt jeg har lært og erfart disse seks
årene. Å se virksomheten rundt om i landet, og å
møte mennesker med sterkt engasjement og stå
på vilje, har vært svært positivt, oppmuntrende
og gledelig. Jeg vil også trekke fram fellesarrangementene som går hvert år, og da spesielt sommerstevnet «Liv og vekst». Dette stevnet foregikk
i mange år i Grimstad. Nå de siste årene, er det
flyttet til Stavern. Videre har det vært svært flott
å møte og samarbeide med ledere i andre kristne
organisasjoner. Det har vært utviklende og lærerikt.
– Hvordan var det å bli spurt om å ta en slik stilling?
– Klart jeg var spent på egen kapasitet og kompetanse. Det var store sko å fylle. Men jeg har
funnet min stil og min måte å arbeide på.
– Hva vil du si har vært mest spennende å arbeide med?
– Igangsettingen av vår langsiktige visjon som
vi kaller «Vekst 2020». Det har vært arbeidskre-

Arendal misjonsmenighet var en fantastisk
menighet å arbeide i, og fordi jeg var så fattig på
erfaring, måtte jeg lære det meste fra grunnen av.
vende, men har også gitt mye.
– Jeg forstår at stillingen medførte mye reisevirksomhet?
– Ja, det har i disse årene vært mange reisedøgn.
Misjonsforbundet består av om lag 100 menigheter, og disse er spredt rundt om i hele landet.
Så det har vært reiser fra Kirkenes til Lista og fra
lengst vest til øst. I tillegg har jeg pendlet mye til
Oslo der hovedkontoret ligger. Det har også blitt
reiser til landene der vi driver misjon, som Colombia og Folkerep. Kongo, og til land hvor vi har
samarbeidsorganisasjoner.
– Hvor går veien videre nå, Jarle?
– Jeg slutter i stillingen den 1. november. Da
går jeg ut i et par måneders studiepermisjon før
jeg begynner som menighetspastor i Randesund
misjonsmenighet.
– Betyr det at dere flytter fra Nedenes?
– Ja, vi tar sikte på flytting sommeren 2013. Da
vil jeg skynde meg å si at de 17 årene vi da har

lagt bak oss her i Arendal, har vært en flott tid for
meg og min familie. Jeg var 28 år gammel da jeg
begynte i stillingen som pastor i Arendal misjonskirke. Vi ser tilbake på den tiden som god og lys.
Menneskene vi har blitt kjent med, menigheten,
engasjementet og fellesskapet med de andre
prestene og pastorene i byen, har vært helt topp.
Ja, selve byen har vært et godt sted å bo. Så når
vi flytter om et drøyt år, er det med svært mange
gode opplevelser og varme tanker i bagasjen.
– Som generalsekretær har du hatt mange jern i
ilden, men hva er du opptatt av ved siden av menighets- og familieliv?  
– Jeg elsker å fiske, og jeg kan oppholde meg
timesvis ved et vann eller tjern bare jeg har fluestanga med. Der samler jeg nye krefter. Og så
liker jeg å lese. Jeg har alltid en bok for hånden,
og jeg leser flere bøker parallelt – teologi, ledelse,
historie, biografier, krim og mye annet. Selv om
jeg på dette området nærmest er altetende, liker

jeg best bøker som jeg på en eller annen måte
opplever som nyttige.
Jon Bratlie

Jarle Råmunddal
Alder: 45 år
Barndomsår: Lårdal/Seljord
Ungdomsår: Hokksund/Mjøndalen
Utdannelse: Ansgar Teologiske Høgskole/
Menighetsfakultetet
Yrke: Pastor/generalsekretær
Sivil status: Gift med Janniche, født Lorentsen
Tre barn: Markus. Malene og Noah
Hobby: Friluftsliv, fluefiske og litteratur
Profil: Reflektert/praktisk

ALLSIDIG OG UTFORDRENDE
– EN SAMTALE OM PASTORENS KALL OG TJENESTE
Tidligere var det mange yrker som ble
omtalt som kallsyrker, blant annet sykepleier- og læreryrket. Med sjeldne unntak snakkes det i dag om kall til
bestemte yrker. Et slikt unntak er knyttet til kirkelige tjenester: prest, pastor,
misjonær og lignende. Men også for
dem som går inn i slike oppgaver, synes
kallstanken å være nedtonet. Det kunne
derfor være interessant å vite hvilke tanker Misjonsforbundets generalsekretær
har gjort seg om kall og tjeneste i vår tid.
– I Bibelen kan en lese om personer som ble kalt
til tjeneste på dramatiske måter. Hvordan opplevde du kallet til pastortjenesten?
– Jeg tenkte egentlig på å bli lærer, men ett
år med Ungdom i Oppdrag og et opphold på
Ansgarskolen endret det. Kallet til pastortjenesten kom mer som en soloppgang enn som en
Damaskus-opplevelse. Jeg fikk ingen åpenbaring, hørte ingen røst eller så noe spesielt. Men
jeg følte meg utfordret til å prøve mine gaver og
min personlighet. Kunne Gud bruke meg med
den utrusning jeg hadde? Og hva kunne han
eventuelt bruke meg til?
– Du har jo vært pastor i Arendal misjonsmenighet, en rimelig stor og aktiv menighet. Hvilke

erfaring hadde du som pastor før du kom til menigheten?
– Jeg hadde studert teologi i fire år ved Ansgar
Teologiske Høgskole i Kristiansand. Under studietiden ble jeg gift, og etter endt studium flyttet
familien til Hokksund. Mjøndalen misjonsmenighet, som var min hjemmemenighet, hadde
kalt meg til ungdomspastor i halv stilling. I tillegg holdt jeg på med hovedfagsstudier i kristendomskunnskap ved Menighetsfakultetet. Etter
en periode som ungdomspastor, flyttet familien
i 1995 til Arendal, hvor jeg var kalt som pastor.
Det vil si at jeg var forholdsvis uerfaren som
pastor da jeg begynte i Arendal.
– Likevel gikk det bra, etter hva jeg kan forstå?
– Ja, det gikk bra, selv om mye sikkert kunne
vært gjort annerledes og bedre. Arendal
misjonsmenighet var en fantastisk menighet å
arbeide i, og fordi jeg var så fattig på erfaring,
måtte jeg lære det meste fra grunnen av. Men
menigheten var overbærende og lederskapet
viste meg tillit. Litt etter litt lærte jeg, men uten
at jeg vil si at jeg ble utlært. Som pastor blir en
stadig stilt overfor nye utfordringer, og læring
kan være en lang og krevende vei. Men ferdig
utlært blir en visst aldri i denne jobben.
– Opplevde du at du hadde spesielle talenter for
det å være pastor og menighetsleder?
– Nei, absolutt ikke. Som ungdom åpnet jeg
vanligvis ikke munnen i en forsamling. Det er
derfor et Guds under at jeg er blitt pastor. Jeg
>>
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>> kan ikke peke på noen sider ved meg hvor jeg

utmerket meg. Jeg har alltid vært et mediummenneske – på enkelte områder kanskje
medium pluss, på andre områder medium
minus. Gjentatte ganger har jeg måttet krysse
grenser og sperringer i mitt eget sinn for å
kunne utføre jobben på den måten jeg visste
jeg burde, og som jeg ønsket. Noen ganger
lyktes det, andre ganger ikke. Det har vært
hardt arbeid på det personlige plan, i tillegg til
arbeidet ellers.
– Du hadde stillingen i seks år, så noen talenter må du ha hatt som i alle fall andre tydelig
har sett. Kan du tenke deg noen sterke sider
som andre kan ha satt pris på hos deg?
– Jeg mener om meg selv at jeg er rimelig
grundig, og det mener jeg er en styrke. Dessuten er jeg tålmodig, utholdende og ganske
målrettet i det jeg gjør.
– Jeg har spurt syv personer som har fått anledning til å karakterisere deg med ett ord hver,
vil du høre deres svar?
– Ja, det kunne vært interessant.
– Vel, her er deres svar: grundig, ærlig, rettferdig, bunnsolid, troverdig, strategisk og praktisk.
Selv om du var noe mer beskjeden i ditt svar,
så var du i alle fall ikke helt utenfor allfarvei.
Samtidig bekrefter du det som gjerne sies at
talentet aldri er større enn viljen?
– Det du der sier, tror jeg ikke bare er riktig,
men også svært viktig. Jeg har nok sett at selv
svært talentfulle ikke har blitt hva jeg mener
de kunne blitt. Årsakene kan være flere, men
én er utvilsomt at de har vært så fasinert av
egne talenter at de ikke har vært villige til å
arbeide for å utvikle seg.
– Når du som generalsekretær er på talentspeiding, hva ser du etter hos unge mennesker?
– Personligheten. En kan lære nesten alt,
men personligheten bærer en med seg. Den er
helt avgjørende, ikke bare i pastoryrket, men
i alle yrker og særlig de yrker som har med
mennesker å gjøre.
– Hva mener du er viktig for en pastor i dag?
– Pastoryrket er allsidig og byr på mange
utfordringer. Jeg skal derfor bare forsøke å
nevne noe av det jeg betrakter som viktigst.
Personligheten er alt nevnt. Som pastorer
”lever vi av” tillit, og en pastor må derfor være
troverdig i alt hva han/hun er og gjør. Videre
må en pastor, fordi vi som pastorer møter
ulike mennesker i forskjellige livssituasjoner,
være glad i mennesker. Dessuten mener jeg at
en pastor i dagens samfunn, hvor tilbudene
på livssynsmarkedet er så mangfoldig, må ha
evnen til teologisk refleksjon. Likeledes er engasjement, evnen til å lytte og involvere, samt
lederegenskaper og samarbeidsevne viktig.
Vi blir da også fort enige om at vi heller ikke
kommer utenom det påtrengende og høyst
personlige spørsmålet Jesus stilte Simon
Peter: ”Simon, sønn av Johannes, elsker du
meg?” Å kunne svare positivt på dette spørsmålet er fundamentet for enhver tjeneste i
Guds menighet.
Jan Åge Gabrielsen
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Sammen igjen,
mot alle odds!
Lene og Richard giftet seg i 2003
og har en gutt på 3 år. I mange år
slet det med ekteskapet, men da
Gud grep inn i deres liv, bestemte
de seg for virkelig å jobbe med
parforholdet. Samlivskurset i Froland misjonskirke ble første skritt
på veien, og det gav dem de
”verktøy” de trengte for å komme
hverandre nærmere.
Separert

– I fjor sommer var jeg inne til avrusning på enn
klinikk. Jeg var blitt avhengig av piller, forteller
Lene.
Rusavhengigheten hadde allerede tært kraftig på
forholdet. Som om ikke det var nok, traff Lene
en annen mann på klinikken, som hun fikk følelser for. Richard skjønte at det var noe på gang
og konfronterte Lene med dette. Lene bekrefter
forholdet, hun vil separeres.
– Jeg sprakk så fort jeg kom ut fra klinikken. Da
tenkte jeg at nå var alt ødelagt allikevel, så det
var like godt bare å kjøre på som før. Richard
var sliten etter en hel sommer alene med sønnen
vår. Han sa rett ut at hvis jeg fortsatte med det
jeg drev med, fikk jeg ikke lov til å treffe sønnen
vår mer. Da skjønte jeg at noe måtte skje, forteller hun.
Paret var allerede separert og bodde fra hverandre. Sa skjedde det man gjerne kaller et under.
Både Lene og Richard har alltid trodd på Gud,
men de hadde ikke involvert Ham i sine liv. Men
dette sennepskornet av tro førte til store forandringer for ekteparet.
– Jeg gir Gud æren for at det har gått bra. Richard ba for meg en kveld, og morgenen etter
kjente jeg at noe var forsvunnet inni meg. Jeg
hadde ikke lenger noe behov for å ruse meg, forteller Lene. Etter at Gud hadde grepet så kraftig

inn i livet hennes, innså Lene at hun måtte gå
tilbake til Richard.

Ønsker å inspirere

– Vi gjør ikke noe av å være ærlige om det vi har
vært igjennom. Vi håper at det vi forteller kan
være til hjelp for andre par.
De hadde allerede bestemt seg for å søke hjelp
for å redde ekteskapet, da pastoren i Froland
misjonskirke spurte om de ikke kunne tenke seg
å være med på menighetens samlivskurs. Siden
undervisningen skulle foregå samlet, var kurset
i utgangspunktet ikke beregnet for par som har
store samlivsproblemer. Likevel opplevde Lene
og Richard at det var til stor hjelp for dem. De
mener nøkkelen til suksessen var at begge ønsket å satse på ekteskapet.
– Vi hadde begge tatt et valg om at vi ønsket
dette. Vi anbefaler ingen å melde seg på kurset
for ”å se åssen det går”. For at det skal fungere,
må begge være innstilt på å jobbe med forholdet, mener Lene.

Bra kursopplegg

– Det var bra at kurset gikk over en lengre periode. Det er mye bedre enn en intensiv helg,
sier Richard.
De er enige om at rammen rundt kurset var like
viktig som undervisningen. Kurskveldene starter med at det ble servert middag, og stemningen var uformell og avslappende.
– Det var veldig godt å komme hit. Alle kurslederne har gitt så mye av seg selv. Da vi satt og
hørte hva andre hadde vært igjennom i sine forhold, gav det oss en ekstra motivasjon til å klare
det, og vi har fått gode ”verktøy” som vi kan
bruke hjemme, sier Lene.
– Det ødelegger så mye å gå fra hverandre. Å
jobbe med å få ekteskapet til å fungere er det
beste vi kan gi til barnet vårt. Jeg har hørt folk
si ”du kan ikke være gift bare for barnas skyld”.
Nei, det er sant, men man bør jobbe med ekteskapet for barnas skyld!
Rachel Elisabeth Olsen
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Fra venstre Martha Alexandra Fedje,
Gabriella Ellila Ortiz, Amalie Aanonsen,
Dronningens vakt!, Marie Igland, Amalie
Berg Kristensen, Malin Sandkleiv Bøen.
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Fevik-konfirmanter

til London
Det er onsdag formiddag, og seks spente konfirmanter og en nervøs
pastor er på vei til Kjevik. Ingen forsinkelser, flyet lettet og etter et par
timer var vi i London, noen for første gang. Litt slitsomt med bagasjen
som vi slepte etter oss. Mange trapper og trangt i de store heisene på
undergrunnsbanen. Derfor ankom vi Lancaster Hall Hotel litt slitne,
men også spente på hva vi skulle få oppleve.
I London møtte vi konfirmanter fra misjonskirkene i Stavanger, Bergen, Bryne og Haugesund,
til sammen ca 50 konfirmanter pluss ledere.

Torsdag besøkte vi St. Paul’s Cathedral og
Madam Tussauds. Det er ikke hver dag vi opplever ”å møte” Justin Bie ber, Robert Pattinson
og mange andre kjekke og kjente personer. Vi
var også på Westfield Shopping Center, for noe
måtte vi shoppe.
Etter en liten pause på hotellet, var det ut på
byen igjen. Vi hadde billetter til musikalen The
Lions’ King. Fantastisk! Etter denne opplevelsen
dro vi til hotellet for å få en god natts søvn.
Fredagen besøkte vi London Aquarium,
London Eye, Big Ben og Buckingham Palace.
Men det var ikke bare severdighetene det var
stas med. Vi fra Fevik besøket også Kensington
Temple, hvor det var friske lovsanger og gode
prekener. Blant annet fikk vi møte forfatter og
taler Robert Liardon. Sent på kvelden dro vi til
hotellet, med såre bein og trette fjes, men med
mange gode opplevelser i bagasjen.
Lørdag gjorde vi oss klare for Science Museum.
Der var det mange spennende og rare ting, men
ikke så mye å gjøre, og etter vært ble det ganske
kjedelig for noen av oss.
Etter noen timer på museet, tok vi undergrunnsbanen til Craven Cottage fotballstadion
for å se kampen mellom Fullham og Swansea.
Både konfirmantene og lederne fikk suvenirposer med Fullham-skjerf, sjokolade og Fullhamblad, og selvsagt heiet vi på Fullham.
Bare en liten halvtime ut i kampen, fikk
Swansea mål. Merkelig nok jublet mengden
rundt oss og klemte hverandre. Det skjønte vi
ikke så mye av, så noen av oss jublet litt og lot
oss rive med. Men etter Swansea-mål nummer
to skjønte vi at noe ikke helt stemte. Lederne
hadde bestilt plasser blant Swansea-supportere.
Vi satt med andre ord på feil side av stadion, og

skikkelig jubel ble det da våre ”motstanderne”
scoret sitt tredje og siste mål. Som trøst fikk vi
tommelen opp av John Arne Riise etter å ha
ropt: ”Riise! Riise!”, og veivet med Fullhamskjerfene. En stor opplevelse!

Søndag morgen gjorde vi oss klar for den siste

shoppingen. Første stopp var ’Speakers corner’,
og vi basunerte ut våre drømmer og meninger
for dem som ville høre. Det var jo en opplevelse
i seg selv det også, selv om det ikke var det mest
spennende vi hadde vært med på.
Så dro vi til Petticoat Lane Market. Et billig sted med mange forskjellige klær, sminker,
vesker med mer. Det er et sted hvor en må passe
godt både på sekk, veske og lommebok for ikke
å bli robbet.
På programmet denne dagen, skulle vi innom
to menigheter. En veldig stor- Hillsong Church
i Dominion Theatre- og en ganske liten. De
fleste av oss var veldig trøtte, så over halvparten
av konfirmantene duppet av under lovsangene
og prekenen til Hillsong Church. Så hvis du
vil spørre noen av disse om hvordan Hillsongmøtet var, er svaret; ”Sikkert bra,”
Den dagen spiste vi på The Plaza, hvor det er
ordentlig mat å få. Men slik var det lang fra hver
dag. Ofte ble det McDonald’s eller noe annen
junk food. Deretter ble det å shoppe litt i Oxford
street noen timer. Det var deilig å slappe av litt
etter stressende markeder og fulle kirkesaler.
Etter avbrekket delte lederne oss i to grupper.
Bryne og Stavanger reiste med sine ledere til
Holy Trinity Brompton, mens Arna, Haugesund
og Fevik reiste til Ichthus Christian Fellowship
Celebration. Alt som kan sies om denne sist
nevnte menigheten, er at den er spesiell. Vi fra
Fevik gikk tidligere enn de andre fordi ”det ble
litt for mye av det gode,” kan man si.
Fordi søndagen var den siste dagen for oss
alle, ble det festmiddag på ASK Italian. Kjempekoselig, valgfri mat og en god dessert! Vi snakket og tullet og ga hverandre telefonnumrene, og

mimret om hva vi hadde sett og gjort. Vi hadde
bestemt oss for at kvelden skulle ende tidlig,
men hvordan var det mulig å ta farvel med alle
de nye vennene vi hadde fått? Etter mange ”hadet-klemmer” måtte vi pakke og gjøre alt klart
til morgendagen.

Mandag kom, og vi skulle forlate London og de
andre konfirmantene. Lederne fra de andre menighetene kom og tok farvel med oss kl.07:00 på
morgenen. Og tiden på flyet fylte vi med søvn.
Mange av oss syntes Kensington Temple var topp,
mens andre likte best Madam Tussauds og Hillsong Church. Hva var vi så enige om: At det å
oppleve nye ting er topp. Hva som var ulempen
med turen var vi også enige om: At det ble for
liten tid til shopping. Men alt i alt: Londonturen
var kjempegøy!
Tekst: Martha Alexandra Fedje, konfirmant

KONFIRMANTTURER
TIL LONDON
Denne våren reiser 180 konfirmanter og ledere fra
Misjonsforbundet til London.
Dette skjer over tre helger.
14-19 mars var 6 konfirmanter fra Fevik misjonskirke
på tur sammen med pastor Gjermund Igland.
De reiste sammen med konfirmanter fra Bryne, Stavanger, Haugesund og Bergen. 53 deltakere totalt.
Første Londontur for Misjonsforbundskonfirmanter
ble arrangert for 10 år siden. Dette er tredje gang
Fevik Misjonskirke deltar.
Hensikten med turen er ”oppdagelse” av London,
fellesskap med andre konfirmasjonsgrupper, delta på
gudstjeneste/møter i ulike London-menigheter.
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Bobleentusiasten

Bjørnar Jansen

Jeg ble glad i ”bobla” for den var
så enkel å skru på. Det var lett å
lykkes med oppussinga og resultatene ble bra. Dette sier Bjørnar
Jansen (42) fra Lia i Grimstad til
Mylders lesere.
Etter timer og dager med nidkjær behandling
vinteren igjennom, er det i disse dager mange
som triller ut sine kjære veteranbiler fra garasjer og oppbevaringsplasser. Bjørnar Jansen er
en av disse. Han er en ekte veteranbilentusiast
som gleder seg over varmere vær og bare veier.
I løpet av vinteren har han jobbet godt med sitt
nyeste prosjekt, en 57-modell boble, et skikkelig
vrak som har stått i skogen ved Strai i Kristiansand i 10 år. I mange år har han årlig brukt noen
hundre timer i garasjen på diverse bobleprosjekter. Og interessen for bobla er nok smittsom, for
i de seneste årene har han fått hjelp både av dattera Elisa (11) og sønnen Daniel (7), som er en
kløpper på å skrape rust.

Bobla og Ansgarskolen

Bjørnar vokste opp i Lia sammen med pappa
og mamma og 2 søstre. Foreldrene var aktive
14

i misjonskirken i Grimstad, og Bjørnar trivdes
også godt i Misjonskirken. Da han var guttunge,
kjørte familien rundt i farens boble, og Bjørnar
trivdes godt bak i trunken. Der sov han godt på
lange og kortere bilturer.
I tenårene ville Bjørnar ha seg et ”friår” på
Ansgarskolen. Han søkte og kom inn, men etter
en tid ville han slutte på skolen. Rektor frarådet
ham og føyet til: ”Etter to måneder vil du være
tilbake igjen.” Bjørnar bare lo, men før det var
gått to måneder var han tilbake på evangeliseringslinjen ved Ansgarskolen, og så ble det dramatisering og kreativ evangelisering i Danmark.

Trives med mennesker

For å bli møbelsnekker startet Bjørnar som lærling hos Øyvind Øvensen, og i tre år arbeidet han
på fabrikken på Vessøya i Grimstad. Mens han
var der ble han ”headhuntet” av Elegante Møbler i
Ålesund. Eierne var kristne, og på fritiden deltok
Bjørnar i ungdomsarbeidet i Ålesund misjonskirke sammen med Øyvind Duus fra Fevik.
Bjørnar har alltid hatt lett for å komme i kontakt med mennesker, og da han reiste hjem fire
år senere, sa ålesundere at han kjente flere i Ålesund enn de som hadde bodd i byen hele livet.
Da Bjørnar var hjemme igjen, ble han ansatt
ved Jobbsentralen i Grimstad kommune. Her
fikk han ansvaret for mange ungdommer som

trengte litt hjelp for å få mer ut av livet. Utfordringer var det mange av, og han opplevde mye
som han karakteriserer som ”sterkt”. Etter 7 år i
jobben ble han syk, kronisk bihulebetennelse, og
han ble derfor tilsatt som sjåfør for eldre i kommunen, et arbeid han trives svært godt med.

Jesus og bildilla

Allerede som 17-åring skaffet Bjørnar seg sin
første bil, en flott Mazda. Senere fikk han tak
i en strøken Opel Kadett med Alicat felger til
13.000 kroner. Ikke mange hadde tilsvarende
på den tiden. Det ble mye ”råne-kjøring” rundt
på Odden, og bilen var sponset med reklame
fra farens butikk, Odden Klær. Den stilige bilen
gjorde at Bjørnar fikk respekt og innpass i byens
råne-miljø, og han benyttet posisjonen til å vitne
om Jesus. Derfor fikk han kallenavnet ”Ånden
som går”, et navn han er stolt av den dag i dag.
Stolt var han også av bilen sin, og det var tøft da
han etter en overmattingstur i Oslo fant bilen
uten felger. Ny bil måtte anskaffes, og det ble en
skikkelig sprek Ford Escort xr3i, men moroa tok
slutt da faren totalvraka bilen etter en lånetur.

Bobleentusiast

Noen år seinere fikk han telefon fra faren som
fortalte at han hadde fått tilbud om ei boble som
var så flott at han ikke kunne si nei. Bobla var
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KVINNELIGE PIONERER
Cathrine Juell

Cathrine, som i dagligtale bare ble kalt Trine,
kom til verden i Kristiania 26. januar 1833. Juellfamilien tilhørte en av de rikeste kjøpmannsslekter i Kristiania. Cathrine var den yngste i
søskenflokken og visste å utnytte sine privilegier.
Hun karakteriseres som egenrådig, egoistisk og
frittalende. Men ”hun ble aldri noe stort”, som
det heter, og i ”Stamtavle over Familien Juell”
står det ganske enkelt ved hennes navn ”Ugift.
Bibelkvinde”. Nei, hun ble ikke noe stort, men
både i det norske og danske misjonsforbunds
historie er hennes navn skrevet med gullskrift.
Hennes særdeles gode materielle kår gjorde
henne økonomisk uavhengig og gav henne
muligheter. I mange år oppholdt hun seg i Amerika. I Chicago stiftet hun bekjentskap med den
svenske vekkelsespredikanten, Fredrik Franson,
som senere ble Misjonsforbundets grunnlegger.
I Chicago opplevde hun en radikal omvendelse,
og hun ”tok avstand fra det tomme selskapsliv
og den egoistiske tilværelse,” som hun mente
hadde preget henne.
Umiddelbart begynte hun å vitne om sin Frelser, også i brevene til familie og venner i Norge.
I Chicago ble hun også kjent med D.L. Moody’s
menighet, hvor enheten mellom de kristne var
et grunnleggende prinsipp. Da hun kom tilbake
til Kristiania i 1882, søkte hun en menighet som
arbeidet etter de samme prinsipper. Omsider
fant hun menigheten etter sitt hjerte, Betlehem
misjonsmenighet. Det fortelles at hun leverte
”skarpsindig begrunnelse for kvinnens rett til å
delta i det kristne menighetsarbeid, og allerede i
1883 ble hun én av menighetens to bibelkvinner.
16

Familien opplevde det problematisk at en av
dem søkte hen til ”dissenterne”, som de frikirkelige den gang gjerne ble betegnet. Av hensyn til
familiens gode navn og rykte valgte hun å flytte
til Danmark, hvor hun virket i mange år. Hennes forkynnelse var preget av alvor, og mange
mennesker ble frelst. Hun grunnla og ledet menigheter, som under hennes lederskap sluttet seg
sammen til Det Danske Missionsforbund.
Det sies om henne at hun i alle forhold var fri
og uavhengig, og at hun aldri tok imot ordre fra
enkelpersoner. Hun mottok heller aldri lønn for
sitt arbeid, men lønnet og betalte reiseutgifter
for andre forkynnere, og støttet både hjemmeog ytremisjonsarbeidet raust økonomisk.
Men hun møtte også motstand. Likevel, til
tross for vanskeligheter, forfølgelser og trusler
om landsforvisning, virket hun uavbrutt frem til
århundreskiftet. Nedbrutt og syk vendte hun da
hjem til Norge, hvor hun døde 24. oktober 1901.
Hun hadde fullført sitt kall og sitt livsløp.

Gerda
Karijord
Gerda Karijord ble født i Brønnøy på Helgeland
16. mars 1884, altså samme året som Misjonsforbundet ble stiftet. Bare 13 år gammel ble hun
omvendt. To år senere flyttet hun til Oslo, hvor
hun ble medlem i Betlehem misjonsmenighet.
I to år reiste hun som evangelist i Telemark, og
bare 17 år gammel stod hun i en store vekkelse
i misjonsmenigheten i Porsgrunn. Deretter ble
det evangelisttjeneste i Nord-Norge før hun 23
år gammel ble redaktørsekretær i Misjonsforbundet blad Talsmannen.

Fra 1915 til 1917 var hun ansatt som forstander til Narvik misjonsmenighet. Med dette
ble hun Norges første kvinnelige forstander, 46
år før Ingrid Bjerkås, Den norske kirkes første
kvinnelige prest, ble ordinert. Etter dette virket
hun igjen som evangelist i Nord-Norge. I 1923
overtok Gerda Karijord Fiskerheimen i Vardø,
en virksomhet som var startet av Misjonsforbundets evangelist, Anna Teigland. Under
Gerda Karijords dyktige ledelse ble det nybygg
og utvidelse slik at Fiskerheimen i 1936 hadde
overnattingsplass til 120 fiskere. Arbeidet hadde
godt ord på seg, og selv dronning Maud gav en
personlig gave til Fiskerheimen. Som i Narvik,
var hun også i Vardø både menighetsleder,
forkynner og sjelesørger, og mennesker ble omvendt.
Foruten å være en initiativrik og dyktig leder,
var Gerda Karijord en meget respektert og elsket skribent og taler. Hun skrev dikt, sanger og
romaner, og var en av de mest benyttede talere
i Misjonsforbundet. Teologisk var hun selvlært,
men velstudert og klok. Hun våget å kjempe og
stå på barrikadene. Om henne er det sagt at hun
var ”det eneste mannfolket i Misjonsforbundets
ledelse”. Hun hadde en høvdings holdning og
holdt stø kurs selv når det stormet. Jeg har hørt
nordlendinger si at hun var den kvinnelige utgaven av dikterpresten Petter Dass.
Gerda Karijord døde den 20. februar 1960. Da
hadde hun tjent Gud i Misjonsforbundet i 53 år.
I år etter sin død ble hun savnet. En personlighet med sine meningers mot var gått bort.
Sveinung Lorentsen

Stina (24):

Har tapt sitt hjerte
til Colombia
Stina Hauge Valle (24) fra Vegårshei har nettopp flyttet fra
Kristiansand til Colombia. Hun
er nyutdannet revisor — og
Misjonsforbundets yngste og
ferskeste misjonær.

Stina Hauge Valle er fersk misjonær i Colombia.
Marte Rahm (t.v.) og Stina sammen med barna i Jakobs
hus, et rehabiliteringssenter for barn utenfor Bogota.

– Jeg har hørt om Colombia fra jeg var lita,
så dette er i grunnen drøm som går i oppfyllelse, sier Stina.
– Misjonær er ikke noe vanlig yrkesvalg.
Hvorfor reiser du nå ut i misjon?
– Jeg besøkte Colombia for første gang da
jeg var 16, og var der i et år da jeg var 19,
jobbet i menighet, som lovsangsleder og
miljøarbeider. Da fikk jeg smaken på kulturen og menneskene der, og så behovene
som finnes. Det er derfor med glede at jeg
reiser tilbake, forteller Stina.

Revisor i Bogotá

Stina fant sin utkårede, Eduardo,
i Colomiba. I sommer gifter de seg.

Stina får også brukt utdannelsen sin i din
nye jobb, i det hun skal jobbe med økonomi
og administrasjon i de sosiale prosjektene i
tilknytning til Misjonsforbundet der i landet – blant annet skoler, rehabiliteringsarbeid og menneskerettighetsprosjekter.
I tillegg skal hun jobbe i menighet. Hun
jobbet med barne- og ungdomsarbeid sist
hun var der, og brenner fortsatt for det. –
Det er så meningsfylt å jobbe med barn og
unge — med speider og kor, sier hun, og
gleder seg åpenbart til å komme tilbake til
det som er blitt hennes andre hjemland.

Fant kjærligheten

Det skulle også bli i Colombia at Stina fant

I Jakobs hus får
gatebarn, stoffmisbrukere og
seksuelt misbrukte
barn en ny framtid
i et samarbeidsprosjekt mellom
Misjonsforbundet
og Norad.

kjærligheten, og hun skal i år gifte seg med
sin Eduardo, som hun traff da hun var ettåring i landet. Dermed har hun en viktig
støttespiller når savnet av Norge presser på.
Stina skryter av hjemmemenighetene sine,
både på Vegårshei og i Kristiansand. – Guds
menighet på Vegårshei har vært et godt og
trygt sted for meg å vokse opp, og der ble
grunnlaget lagt for at jeg nå drar til Colombia. Jeg husker at jeg alltid spisset ørene
da jeg hørte om Colombia som liten, og at
jeg som tolvåring sto sammen med kusina
mi utenfor butikken og solgte armbånd vi
hadde lagd selv til inntekt for gatebarn i Colombia, smiler Stina.
– De siste årene har jeg gått i Salem i Kristiansand, i det blomstrende studentmiljøet
der. Det er en veldig levende menighet med
mye bra arbeid. Jeg var med i teknikergruppa, og stortrivdes, forteller Stina videre.

Tar spranget

Men nå nøler ikke Stina med å forlate det
trygge og komfortable gamlelandet og bosette seg i et helt annerledes land — et land
som både er fargerikt og farlig, vakkert og
voldelig på samme tid. Hun lar seg heller
ikke skremme av tanken på å kalle seg misjonær og binde seg for tre år.
– Jeg er vel av de yngste misjonærene Misjonsforbundet har sendt ut, men det året jeg
var i Colombia så forsto jeg at misjonærer
også er helt vanlige mennesker. Jeg ønsker å
være med på det viktige arbeidet som gjøres,
og gleder meg til misjonærlivet i Bogotá,
avslutter Stina.
Tekst: Hildegunn M. T. Schuff
Foto: Øyvind Slåtta/Misjonsforbundet/privat

MisjonsForbundets arbeid i Colombia
– Misjonsforbundet har arbeidet i Colombia siden 1981, og samarbeider
tett med det colombianske misjonsforbundet
–	I dag har Misjonsforbundet 4 norske utsendinger i Colombia, mens alle de andre
medarbeiderne i prosjektene er colombianske
– Arbeidet består i
• Rehabilitering for rusmisbrukere (kvinner, menn og barn)
• Barneskoler og skolefritidsordning
• Arbeid for kvinner og barns rettigheter
• Bibelskole, ledertrening og menighetsarbeid
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Hverdags-evangelisten
Bjørn Lauvrak er kjent som en frimodig og omsorgsfull mann, som
ikke redd for å snakke med dem
han treffer om Gud og himmelen.
Det har skjedd mye siden han første gang stod på talerstolen for å
“vitne” om Jesus.
Som ung var ikke Bjørn interessert i å ha noe
med kristendommen å gjøre.
− Jeg kan huske jeg klagde over at de kristne
var sånn og sånn og at det var ikke noe for meg,
forteller Bjørn. Det er vanskelig å se for seg at
denne mannen som er kjent for sin frimodighet
og som benytter enhver anledning til å dele sin
tro, en gang var en ihuga skeptiker.
Det måtte en annen frimodig og utholdende
mann til for å overbeviste Bjørn om å bli med
på ett møte med Leif Solheim i kirka, i oktober
1975. Da hadde allerede Bjørns kone, Mary, blitt
en kristen.
− Jon Bøylestad var hos oss flere ganger for å få
meg med på møte. Jeg sa ja hver gang, men dukket aldri opp. Til slutt ble jeg heldigvis med, og
tok i mot Jesus der, forteller han.

Nervøs evangelist-start

Det er samtalen med
mennesker som er min
store interesse.”
18

17. mai et halvt år senere, skulle Bjørn for første
gang stå på en talerstol å “vitne”, som det kaltes,
på et møte på Nidarhall i Froland.
– Det var så mye folk den kvelden, at vi måtte gå
inn baksiden for å komme inn. Det stod en haug
med mennesker utenfor som ventet på å få plass
inne. Jeg hadde blitt spurt om jeg ville holde
et vitnesbyrd på møtet og var så nervøs at jeg
måtte ta meg en luftetur ned til Kringla. På vei
opp igjen til Nidarhall sviktet bena under meg
og jeg var redd jeg kom til å besvime, forteller
han. Hva han sa på talerstolen den kvelden kan
ikke han huske. Kanskje ikke så rart med tanke
på hvor nervøs han var, men allikevel uvanlig
for Bjørn.
For Bjørn husker mye. Han kobler historier
og mennesker med årstall og måneder og har et
stort arkiv av avis-utklipp, referatbøker og bilder
hjemme i huset. Han kan fortelle historien bak
det meste, og det er ikke småtteri han har fått
oppleve i løpet av sitt 66 år lange liv. Han har
vært svært aktiv i menighetsarbeidet i Froland
misjonskirke, gjennom ungdomsarbeid, speider,
som medlem og formann i mengihetsstyret og i
musikklaget.

Populær familie

Nettopp sang og musikk har vært en viktig del

Her er Bjørn på vei gjennom løypa i en ferdighetskjøringkonkurranse i Arendal.

av Bjørns liv. Selv om ingen av foreldrene hans
drev med musikk, gav de Bjørn et lite trekkspill
da han var 5-6 år. Men det var likevel ingen
selvfølge at trekkspillet skulle bli en så fast følgesvenn.
– Jeg kunne bare spille i C-dur! Så da Jon Bøylestad spurte om jeg ikke ville bruke trekkspillet
i menigheten, sa jeg til Jesus at hvis du hjelper
meg å spille i andre durer, så skal jeg bruke det.
Og som det står, “be, så skal du få”. Bjørn måtte
frem med trekkspillet. Allerede året etter han
hadde blitt en kristen, begynte Bjørn og Mary
og reise rundt og synge sammen med sine to
barn, Jorund på 10 år og Ole Georg på 4 år. Det
var ikke bare menighetene i området som fikk
besøk Lauvrak-familien. De ble stadig invitert
til forskjellige arrangementer som basarer, kafeer og kommunale tilstelninger. De sang til og
med på Herrefossfestivalen sammen med Frolandssvingen. Familen reiste rundt i 8 år og gav
også ut musikk-kassetter.
− Vi satt egentlig mest pris på å få spille utenfor
menighetslokalene. Jeg sa noe om Jesus uansett
hvor vi var, for det var ikke noe vits for meg å
stille meg frem uten å si noe om Ham.

Frimodig

Selv om musikken har spilt en stor rolle, er det
samtalen med mennesker som er Bjørns store
interesse. Gjennom sitt arbeid som ambulerende
vaktmester for hjemmesykepleien og sosialkontoret, har Bjørn hatt muligheten til å bli godt
kjent med folk rundt i kommunen. Nå er han
pensjonert, men det har ikke lagt demper på
hans interesse i å prate med mennesker. Der anledningen byr seg, forteller han også gjerne om
Jesus. Og anledninger er det ikke mangel på.
– Jeg forteller om Jesus så ofte jeg kan. Jeg vet at
alle mennesker trenger Ham, for alle skal møte
Gud en dag.
Bjørn er ikke redd for å få et nei når han spør
noen om de vil ta i mot Jesus, et svar han selvsagt har fått noen ganger. Men han har skjeldent
opplevd å treffe noen som er helt avvisende.
– Når human-etikere og ateister uttaler seg i
media om at folk flest ikke vil ha skolegudstje-

Bjørn er en kjent og kjær skikkelse i Froland, som har brukt mye tid på å snakke med
mennesker, både på jobb og på fritiden.

Det er noe av det viktigste, det
å bry seg om hverandre.”
nester og lignende, så tror jeg ikke noe på det!
For det skjer nesten aldri at jeg treffer noen som
ikke tror på Gud. Saken er heller at mange ikke
har tatt et tydelig standpunkt for Gud, sier Bjørn
engasjert.

Hverdags-evangelisten

Det er inspirerende å høre Bjørn fortelle historier om forskjellige mennesker han har møtt ,og
hvordan det å prate med folk om tro er en helt
naturlig del av samtalene.
– For 15 år siden var jeg på besøk hos en på sykehuset. Da besøket var over, gikk jeg litt i gangene
der som jeg pleier å gjøre, i tillfelle jeg treffer
noen jeg kjenner. Der var en dør som stod åpen,
og der inne var en mann som jeg visste hvem var,
men som jeg ikke kjente. Jeg visste at han hadde
blitt bedt for en del, og jeg vet at når noen blir
bedt for, så jobber Jesus med dem, forteller Bjørn.
Etter at de hadde pratet en stund, spør Bjørn
denne mannen om han ikke kunne tenke seg
å bli frelst. Nei, det var han ikke interessert i.
Mannen fortalte at han ikke hadde noe til overs
for kriste mennesker, og han fortalte om negative opplevelser han hadde hatt med kristne.
– Det kan godt være du har helt rett i at det finnes slike kristne, svarte Bjørn. – Men det hjelper
ikke noe den dagen du står foran Gud. Da kan
du ikke skylde på at den var sånn og den gjorde
sånn. Da er det kun deg selv det gjelder.
Det ble det helt stille i rommet og mannen ble
sittende å tenke, lenge. Etter en liten stund sier
mannen: -Det er sant som du sier. Bjørn spør
mannen på nytt, om han vil ta i mot Jesus. Jo,
det ville han.

Begynn i det små

Bjørn er opptatt av at mennesker som har blitt
kristne, blir fulgt opp og kommer i kontakt med
andre kristne. Det blir mange telefoner og besøk

til folk for å høre hvordan det går og noen ganger be for personen.
– Det er noe av det viktigste, det å bry seg om
hverandre. Som kristen har du et ansvar når du
har ført noen til Jesus.
For mange kan det være utfordrende i det
hele tatt å fortelle om Jesus til andre. Bjørn har
følgende oppfordring: – Det handler om å begynne i det små. En som begynner med vektløfting, starter ikke med 150 kg, men kanskje med
30 kg. Og vi må ikke tenke at dette med å be
med folk til frelse bare skal skje i mengihetsbygget. Det kan skje hvor som helst!
Rachel Elisabeth Olsen

Visste du
at Bjørn…
… som ung drev med bilsporten ferdighetskjøring.
Han deltok i 6 sørlandsmesterskap,to-tre NM. Dette
var en populær sport på 60-70-tallet, hvor konkurransene ble stadig sendt på Sportsrevyen.
… måtte avbryte sin deltakelse i en landskamp i
ferdighetskjøring mot Sverige, fordi han hadde festet
for hardt kvelden før og var i for dårlig form under
uttagningen til å fortsette. Da han ble en kristen ble
han totalt avholdsmann.
… ikke har drukket kaffe på over 30 år.
… har gitt ut musikk-kassetter sammen med resten
av Lauvrak-familien. En av disse ble solgt i over 2000
eksemplarer, og havnet på andre plass på salgsbarometeret i en musikkforretning i Arendal, kun slått av
Bjørn Eidsvåg!

19

Vårlige
NYHETER!

MIDt I gÅgatEN

Denne uke:

Nå er utvalget på topp

allE yttErjakkEr

÷ 25 %

PRODUSENT AV SPRENGNINGSM ATTER
Moland Park 4846 ARENDAL
TLF: 37050033 FAX:37050034 WWW.DEKNINGSMATERIELL.NO

Dame - herre
Kun Denne uKe

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

Dresstid!
S t o r t u t va l g !

Dresser/
blazere

Stort
utvalg i
ullfrakker!
Ved kjøp av dresspakke
denne uken, får du valgfri
skjorte og slips til

Grafisk element:

halv pris!

NORMAN

ANDERSON

Syvertsens Gartneri

TAKSTMANN – BYGGMESTER

NORMAN

RM

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!

NO

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.

Vi støtter
menighetsarbeidet!

AN

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

Merkevarebutikken
i sentrum:
Skogheim Gartneri

ANDERSON

TAKSTMANN – BYGGMESTER
TAKSTMANN – BYGGMESTERwww.vannboring.no
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SmånyttFra Aust-agder
Froland:
Tok sjansen
– vant tur til Costa Rica
Reiselysten tok overhånd da Rachel
Olsen så konkurranse-folderen fra Chiquita hengende i fruktdisken i butikken. Uten særlige forhåpninger tok
hun sjansen, og vant!
Rachel Olsen fra Froland hadde lenge drømt om
å dra på en skikkelig ferie med familien. Men
å dra på langtur med to voksne og to barn kan
fort bli dyrt, derfor har det kun blitt Danmarksturer de siste årene.

Ba Gud om tur

- Jeg er veldig eventyrlysten av natur, og kjente
det begynte å krible i kroppen etter en skikkelig langtur. Jeg hadde faktisk et par måneder
før spurt Gud om ikke han kunne velsigne oss,
så vi kunne få til en tur. Jeg bestemte meg for å
hive meg med på de reise-konkurransene som

dukket opp i min vei, men
tenkte ikke noe særlig mer
på det, forteller hun.
Da Rachel så at alt som
skulle til i denne konkurransen var å samle sammen
noen klistermerker og ta
et bilde, tenkte hun at her
kunne hun jo faktisk ha en
liten sjanse.

Glimt i øyet

Siden premien var en reise
til Costa Rica, samlet hun sammen klistermerker for å skrive ordet “Costbar”. Sønnen Zander
på 6 år stilte villig opp som modell, og familien
fikk tilbakemelding på at det var ”glimtet i øynene” til Zander som sikret seieren i Norge.
Etter nettavstemning ble 10 finalist-bilder fra
flere europeiske land tatt videre til en jury, hvor
vinneren ble kåret, 0g vinneren ble altså en 6 år

gammel gutt fra Froland!
- Vi både gleder og gruer oss på en gang. Zander
er litt skeptisk til at det er så mange vulkaner på
Costa Rica, men gleder seg veldig til Disneyland
da, som vi skal besøke på veien ned!
Vi ønsker god tur!
SL

Full fart i Olabil-klubben!
Rundt 20 gutter og jenter kommer annenhver onsdag for å hamre, skru og
sage i garasjen bak Froland Misjonskirke.

i bygda, med dansegrupper og barnekoret Gledesspiren. Men foreldre og ledere så at det manglet et tilbud for de som ikke likte dans og sang.

Olabil-klubben ble startet opp som et tilbud
til barna som ikke ønsket å danse eller synge.
Super-Onsdag har lenge vært et populært tilbud

Spesielt for mange av guttene var ikke det eksisterende tilbudet interessant nok. Mirjam
Vilhelmsen var en av de som så behovet og tok

Barna bygger selv

initiativ til å starte klubben.
– Vi holder nå på å gjøre ferdig seks olabiler og
barna er fordelt ut på disse. Hver bil har voksne
som hjelper til med å lage bilen. Vi følger en
ferdig laget mal og barna kutter selv opp delene, skrur og hamrer på plass alle bitene. Noen
trenger mye hjelp og noen trenger nesten ingen
hjelp, forteller hun.
Det er fire ledere som deler på ansvaret, og hver
gang holdes en andakt. To av lederne er snekkerkyndige besteforeldre, som sørger for at jobben blir gjort trygt og riktig.

Olabil-løp

I tillegg til olabilene har ungene laget tankbil av
tre, fuglekasse og krakk. Mirjam forteller at det
er viktig å ha noe å ta med hjem også innimellom når man har et så langsiktig mål som en
olabil.
- Barna klarer fint å følge opplegget. Noen er
mer dreven med hammer og sag enn andre,
men alle prøver og alle kan gjøre noe. Vi syntes
det fungerer veldig greit!
Olabil-klubben avsluttes med et Olabil-løp, den
30 mai utenfor Froland Misjonskirke,med fullt
opplegg med billøp og premiering!
Av Rachel Elisabeth Olsen
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Smånytt
Grimstad:
NYTT BARNEKOR!

Det hele begynte som en spøk mellom et par av
lederne, og ingen av oss tenkte vel egentlig at
det faktisk kunne bli noe. Men da disse tankene
begynte å stjele nattesøvnen, forstod vi at dette
måtte vi bare realisere. På første øvelse dukket
det opp ti spente barn, og enda mer spente ledere. Det var en veldig fin gjeng barn med stor
sangglede. Andre gangen kom det tolv barn,
noen for første gang. Vi var veldig glade for at
ryktet hadde spredd seg til flere.
Mens barna øver, kan foreldrene bli bedre kjent
med hverandre over en kaffekopp. Noen av foreldrene er godt kjent i kirken, mens andre aldri
har vært i Misjonskirken før. Vi synes det er
helt topp at de som ikke er kjent i kirken, får et

Foto Maria Bøe

I februar startet vi opp et barnekor i
Grimstad Misjonskirke. Koret er for
gutter og jenter mellom 4 og 8 år.

innblikk i hva Misjonskirken står for. Vi håper at
dette kan bli en innfallsport til å besøke kirken i
andre sammenhenger også.
Hver øvelse varer i en time. Vi begynner og slutter med en liten samlingsstund i ring. Sangene vi
synger i koret er enkle sanger med bevegelser til,
slik at alle i koret skal henge med. Vi skjønner
at det er vanskelig for en fireåring å stå stille for

Vi har plass til mange flere barn!
Se http://grimstadmisjonskirke.no/ for info om
når neste øvelse er.
Maria Bøe, Marie Knutsen, Hanne Gabrielsen

Foto: krumeluren.com

PÅ TIDE Å
KOMME I GANG!
Ta vare på kroppen din.

Du behøver ikke å mestre
livet alene...
De fleste utfordringer finner vi selv gode løsninger på, og de fleste
problemer evner vi å ordne opp i på egen hånd. Men noen ganger opplever vi at vanskelighetene blir så store at de reduserer livskvaliteten
vår, eller de kan bli så alvorlige at vi rystes i grunnvollene, og vi klarer
ikke bare ved egen hjelp å finne en utvei. Både i slike situasjoner, og ellers når livet floker seg til, kan det være godt å møte noen som vil lytte
og forsøke å forstå.
I livets vanskelige situasjoner vil sjelesorgsteamet i Arendal misjonskirke være der for deg. Flere i teamet er utdannet pastorer. Andre har
annen relevant utdanning. Alle har kortere eller lengre opplæring innen
sjelesorg og har lang erfaring som sjelesørgere. For dem alle gjelder
den absolutte taushetsplikten.
Når du ikke helt mestrer livet, er du velkommen til å kontakte en
i sjelesorgteamet i Arendal misjonskirke. Vi går gjerne med deg når
veien er tung å gå.

Vi går gjerne med deg!
Se mer info på www.misjonskirken-arendal.no
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lenge, så derfor har vi en pause på midten der
alle får servert frukt.

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

De yngste fra null til fire år samles til sang
og en kort bibelfortelling på det såkalte
Bjørnerommet. Deretter er det tid for tegning, perling eller fri lek.
Tigergruppa er barna fra førskolealder og
til og med fjerde klasse. Denne flokken har
en litt grundigere gjennomgang av dagens
bibeltekst, i tillegg til sang og konkurranser.
På både Bjørnegruppa og hos Tigrene brukes undervisningsopplegget Sprell Levende
fra Norsk Søndagsskoleforbund.
KULT er for de som går i femte klasse og
opp. Denne flokken møtes i ungdomssalen
til andakt, aktiviteter og lek.

Vi innledet påskehøytiden med
dans, musikk og drama i Grimstad Misjonskirke

elsens Gundersens skikkelse, hang på korset var
det knapt en lyd å høre i kirken. Påskebudskapet
ble formidlet så levende og troverdig at tårene
kom frem så vel hos deltakere som publikum.
Publikum ble grepet av Gunnar Edvard Nielsens
Gundersens tolkning av Jesus gjennom hele
forestillingen. Han har hatt rollen tre ganger og
gjorde dette for siste gang i år. Påskespillet gjør
vi først og fremst for våre egne barn og ungdommer, barna som er med får påskeevangeliet
rett i årene. De kommer aldri til å glemme hva
påsken virkelig handler om etter å ha vært med
å formidle dette fra scenen. Dette er en fin måte
å styrke troen på for hele menigheten, vi er
takknemmelig for alle som har vært med å gjøre
dette mulig. Foreldrene har vært en unnværlig
ressurs gjennom alle øvelsene, bak scenen og
gjennomføring av det praktiske arbeidet.

Sangere, musikere, skuespillere og dansere
fremførte Påskespillet i Grimstad misjonskirke
med stor suksess for femte gang uken før palmesøndag. Stykket ble satt opp første gang i
2003, og 70 små og store har stått på de siste
ukene før premieren. Det har vært mye øvelse
og terping av replikker. Gjennom 11 akter viser
vi hvem Jesus er, kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd, døperen Johannes, bryllupet i Kanaan, Jesus og barna er alle historier som viser
at Jesus ikke fordømmer, men gjorde store ting
for menneskene som levde sammen med han.
Inntoget i Jerusalem, Peter som forråder Jesus,
samt Golgata-scenen og oppstandelsen rørte
publikums hjerter. Da englene danset og sang
”He is risen”, mens Jesus, i Gunnar Edvard NiBryllupet i Kanaan var en av de 11 aktene i påskespillet
og de fleste av barna fikk være
med på feiringen på scenen.

Etter en times tid på gruppene, møtes
menigheten igjen. Da i spisesalen til kirkekaffe.

Selv med et eget kor og
orkester til påskespillet
var barna også med på
flere av sangene.

Tekst. Anita Andrå Andersen

Foto: Simen Samuelsen

En ganske stor flokk forlater kirkesalen når
Safarisangen blir spilt. Mens de voksne som
sitter igjen, får dagens forkynnelse presentert på voksenvis, går menighetens barn
og unge til sine respektive steder der de får
bibelformidling ut fra sitt aldersnivå:

Påskespillet i Grimstad

Foto: Miriam

Foto: Simen Samuelsen

Gudstjenesten i Grimstad misjonsmenighet
starter i fellesskap oppe i kirkesalen. Etter
rundt 20 minutter med storfamilien, er det
tid for søndagskole, eller Safari som det
heter her, åpner kista og viser menigheten
en eller flere antydninger om dagens tema.
Hintene er også en hjelp for de voksne, slik
at de kan ta opp tråden fra Safari med sine
håpefulle, for eksempel ved middagsbordet.

Foto: Inger-Marie Furholt, Grimstad Adressetidende

Det kryr av barn og unge i Grimstad
misjonskirke søndag formiddag.
Kanskje fordi menigheten har klart
å finne et opplegg som passer de
fleste barnefamilier?

Birkeland

Foto: Inger-Marie Furholt, Grimstad Adressetidende

Safari
på søndag

Bildetekster og foto: Inger-Marie Furholt, Grimstad Adressetidende

Under korsfestelsen på Golgata var
det ikke bare Jesus (Gunnar Edvar N.
Gundersen) på korset som tok over
stemningen. En dansende engel og
sørgende var også på scenen.
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Smånytt
Arendal:
Med KRIK til Rauland
Fredag 30. september reiste nærmere
40 spreke medlemmer i Arendal
Misjonskirke til Rauland for å delta på
en aktiv helg.
Turen ble arrangert av KRIK Arendal i samarbeid med Arendal Misjonskirke. Målet for helga
var å kombinere tro, trivsel og trim. Deltagerne
på turen bodde på Raulandsakademiet. Fredag
kveld var vi samlet til god mat og sosialt felleskap. Lørdag formiddag reiste gruppa for å
besøke billedkunster Reidar Kolbrekk. I hans
atelier fikk vi se hans billedsamling med tema:
”Jesu lidelses historie”.
Etter at besøket hos billedkunster Reidar Kolbrek var ferdig, reiste vi på fjelltur. Denne
lørdagen viste Raulands fjellet seg fra sin beste

side. Strålende sol fra skyfri himmel, vindstille
og god temperatur. Deltagerne kunne velge mellom tre forskjellige fjellturer. Uansett hvilken tur
en valgte, så fikk alle en flott natur opplevelse.
Etter endt fjelltur reiste vi tilbake til ”akademiet”.
Her ventet det god mat, sosialt felleskap og en
kort kveldsgudstjeneste.
Søndag morgen var det mange støle kropper.
Etter en lang og god frokost var det tid for nattverdsgudstjeneste. Etter gudstjeneste reiste de
ivrigste på nok en fjelltur. Denne helga fikk vi
oppleve godt sosialt felleskap, flotte turer ute
i Guds katedral - naturen, og flotte og sterke
kunstinntrykk. Til høsten 2012 vil det bli
arrangert nok en fjelltur. Hvor turen vil gå, vil
vi komme tilbake til. Ønsker du å bli med?
Kontakt Rino på telefon 9927927

ungdom tas ut av miljøer hvor kun data og tv er
alternativene. «Det enkle er ofte det beste.»
Vi starter opp nytt virkeår i august med dagstur
til Badeland i Bø i Telemark og topper det hele
med flere dager på alpintur i vinterferien.

På Betel kommer alle slags ungdommer hver fredag.
Noen menighetsbarn, men mest kirkefremmede ungdom.

Betel Impact
Naboene både ser og hører det. Nylig
svingte en sivil politi patrulje innom
Betel for å høre hva som skjedde.
Når 60 tenåringer samles på et sted, blir det
både synlig og hørbart. Akkurat den kvelden
hadde vi etter møtet spilt volleyball, grillet og
hatt bål i ei tønne på utsiden. Det viste seg at
flere visstnok syntes det var gøyere å spille ball
på veien enn på parkeringsplassen. Ellers var alt
i skjønneste orden.
Vi begynner alltid kveldene med ungdomsmøte.
Her er ungdommen selv med og leder møtene,
innleder, har en innledningskonkurranse, spiller og synger. Enkelte får også holde talen – noe
som har gått kjempebra. Vi er tydelige ”på evangeliet” og gleder oss over alle som kommer og
får høre de gode nyhetene, og ikke minst alle
dem som har bestemt seg for å bli kristne gjennom disse kveldene.
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Stor innlevelse med karaoke på juleavslutning.

Etter møtene er det kafe, PlayStation, bordtennis, biljard, fotballspill, karaoke, foruten konkurranser, stafetter og annet.
Årlig drar vi på flere overnattingsturer til
Kjenna, vår og høst. Når 40 ungdommer
overnatter på Kjenna, et lite landsted ved Gjennestadkjenna som vi eier sammen Den norske
kirke, er det et syn for øyet. Guttene gentlemen
og sover i lavvo mens jentene sover inne. På
Kjenna synger og deler vi Guds ord rundt bålet,
griller, har nattmanøver osv. Det er gøy å erfare
hvordan gamle, enkle aktiviteter slår an når

Av og til arrangerer vi temafester som: bad taste
party og karneval, og de aller fleste kommer
utkledd. Catwalk med kåring av beste kostyme
hører også med! For tiden holder undertegnede
også kurs i gitar- og pianospill.
Da er det gruppeundervisning på begge instrumentene. På gitar er jo det lett. På piano
litt verre. Derfor har alle elevene et eget lite
Keyboard mens jeg har mitt pianotastatur på
storskjerm live. Dette er virkelig en sosial, artig
og annerledes undervisningsform på en tradisjonell pianoundervisning.
Klubben er fra ungdomskolealder og oppover,
og holdes fredager fra klokken 20.00 – 23.00.
Alle er hjertelig velkomne!
Geir Vilhelmsen

Årets konfirmanter i arendal Misjonskirke
Theodor Fjalsett, Johannes Øverland Aanonsen, Emeline
Gulbrandsen, Madelen Slåtta Høgstøl, Kevin Elsahaug, Stian
Kristoffer Endresen, Erlend Watne, Hans Petter Endresen,
Benjamin Falck, Eivind Straum, Leander Rudsli, Andre
Aanonsen, Håkon Vikse og Håkon Rognstad.

Vi har hatt samling i Misjonskirken hver onsdag.
Undervisere har vært Terje Watne, Rino Rudsli,
Karen Bayne og Lise Gulbrandsen.
Selve konfirmasjonsgudstjenesten er søndag
29. april kl 11.00.

bjorbekk:

Norges mest komplette bobil- og caravansenter finner du i Grimstad!
Adr: Vesterled 71, 4887 Grimstad
Tlf: 97055666
www.caravansenter.no

Bjorbekk
Misjonskirke
bygges ut
Det er for tiden stor aktivitet i Bjorbekk misjonskirke Betel. Siden i høst
har arbeidet med å bygge ut kirken
vært i gang.

PROFESJONELLE PRODUKTER OG PROSJEKTERING

Storkjøkken
Vaskeri
Bankett - restaurant møbler
Osedalen, 4820 Froland — 370370000 – www.hakedal.no

Teleskoptribuner

Det nye påbygget gjør at hovedsalen blir
dobbelt så stor som tidligere. I underetasjen
blir det et stort rom til aktiviteter for barna. I
tillegg til selve utbygget blir det også en solid
oppussing av hele kirken. Sidesalen er revet
og bygget opp igjen med større takhøyde.
I hele kirken blir tak og vegger malt. Det blir
også bygget nytt kjøkken.
Påbygget er satt bort til Kåre Eriksen AS,
mens alt annet arbeid blir utført på dugnad.
Det males og snekres både tidlig og sent for
tiden. Planen er at kirken skal stå ferdig til
konfirmasjonssøndagen 6. mai. I år har vi
tolv konfirmanter, så vi trenger alle de nye
plassene.
Bjorbekk misjonskirke opplever at stadig flere
kommer til menighetens samlinger. Den nye
kirken gjør at vi kan ta imot om lag 250 personer. Dette medfører også at vi trenger ny og
større parkeringsplass. Her er også planene
klare og vi håper at arbeidet med den nye
parkeringsplassen er i gang i løpet av året.
Bjorbekk Misjonskirke ønsker med den nye
kirken å legge forholdene enda bedre til rette
for et stort arbeid for barn, unge og voksne på
Bjorbekk.
JDW
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INTERAKTIV
DU VET DU ER
GUBBE NÅR DU…

– tror chili er et
land i Sør-Amerika
– ikke vet hva pesto er
– alltid spiser rekecocktail til forrett
– bestiller helt vanlig
kaffe
– og ektefellen går i like grilldresser
– sover med pyjamas
– kjøper din egen blodtrykksmåler
– er på fornavn med apotekeren
– forsøker å slå ungene i hytterennet
– synes noen tupeer ikke er så aller verst
– har våtservietter i bilen
– tar brunost med til Syden
(Hentet fra Gubbealarm, Gyldendal 2001)

Hvem skal ut?
(Oppgave for deg som er 12 år eller yngre)
AgderØkonomi_185x55.pdf

Agder konomi_185x55.qxp

09:08:36

14.02.2008

Alternativ:

01:01

Side 1

Dirk Kuyt

Wayne Rooney

Asbjørnsen og Moe

Brødrene Grim

Rotte

Røyskatt

1618-1648

1700-1721

Martin Tranmæl

Einar Gerhardsen

Gran

Furu

Det handler om verdie
New York

Beijing

Nattverden

Frokost i det grønne

Sigrid Undset

Karen Blixen

Thomas A Edison

James Watt

Dannelse: Det som er tilbake når vi har glemt alt
vi har lært.

Tlf: 37 25 86 00 - Faks: 37 25 86 01
post@agder.com

Beundring: Noe vi føler
overfor mennesker som
ber oss om råd.

www.agder.com

Arendalsveien 40 - 4878 Grimstad Tlf: 37 25 86 00 - Faks: 37 25 86 01
post@agder.com
Arendalsveien
40 -www.agder.com
4878 Grimstad

Arvelighet: Noe du tror
på inntil du ser hvordan
dine barn utvikler seg.

Arendalsveien 40 - 4878 Grimstad
Egon Schiele
Ludwig van Beethoven
Tlf: 37 25 86 00 - Faks: 37 25 86 01
Hanna
Sara
post@agder.com

Side 1

RINGER

01:01

Det handler om verdier
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Bjørn Wirkola

www.agder.com

09:08:36

14.02.2008

Hjalmar Andersen

ORD
FORKLA

03-03-08

xp

03-03-08

Løsningene på oppgavene sendes til Mylder v/Sveinung Lorentsen, Venusveien 20, 4843 Arendal,

innen 17.mai 2012. Blant de riktige løsningene blir det trukket ut én vinner av hver oppgave, som får
tilsendt et gavekort á kr 250.- Husk: Fullt navn og adresse, for Barneoppgaver må også fødselsåret oppgis.

Finn ordene!

Kryssord av Kari Paulsen

(Oppgave for deg som er 12 år eller yngre)
Oppgave

Riktig ord

Eksempel: Finnes på hanen og
i lomma

Kam

1

2

3

4

5

6

7

10

Finnes i skogen og i matematikken

14

17

Finnes på frokostbordet og på
kniven
Hjørne og fiskes med
Beholder og mann

9

11

13

Arbeider på gård og sendes mot
himmelen

8

18

15

12

16

19

21

22

26

27

20
23

24

25

28

29

Trengs i båt og finnes i kroppen
Finnes som mynt og i slott

30

31

32

Gresse og liten åpning

33

Samme som gård og bruker i
imperativ
Juling og finnes i grøt

36

Er beskjeden og finnes på
himmelen

34

37

38

40

Ikke lang og kan stokkes
Festning og kreditt

35
39

41

43

44

42

45

46

47

Lyser og finnes som frukt
Finnes på himmelen og på
mannens hode

48

Eksempel: Wayne Rooney (han spiller for
Manchester United, ikke for Liverpool FC)

49

Vannrett:

Steven Gerrard

Luis Suárez

Snorre Sturlason

Hans Chr. Andersen

Hamster

Kanin

1861-1865

1804-1815

Oscar Torp

Trygve Brattlie

Barlind

Edelgran

Per Ivar Moe

Alv Gjestvang

Paris

Bogotá

1: Europeerne
10: Skriv
11: Vokalene
13: Lege
14: Plagg
17: Påfunn
19: Trøtt
20: Øk
21: Luft
23: Snor
26: Ukjent
27: Gass
29: Forfatter
30: Spiss

31: Renset
33: Drikken
34: Berømt
36: Guttenavn
38: Guttenavn
39: Utrop
40: Nødstid
41: Blekne
43: Inventar
44: Morene
46: Havne
48: Redskap
49: Savnet

1: Pjokk
2: Larm
3: Konjunksjon
4: Unner
5: Likeledes
6: Måltid
7: Sporter
8: Vassdrag
9: Dame
12: Kunnskapen
15: Steril
16: Plante
18: Lever
22: Rekkefølge

24: Gudinne
25: Kna
28: By
30: Rovdyr
32: Lyder
35: Natrium
37: Uthus
38: Land
42: Jorde
44: Sporte
45: Oppdrett
47: Pronomen
1
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Guernica

Pietà

11

Selma Lagerlöf

Doris Lessing

15

Thomas Cook

Alexander G Bell

Johan Svendsen

Arthur Sullivan

Elisabet

Mirjam

Vinneren av oppgaven Hvem har sagt? var
Karl Johan Emanuelsen, Arendal. Gavekort pålydende kr 250.- er sendt.
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Løsning forrige nr:

Den riktige løsningen på kryssordoppgaven i Mylder nr 2/2011 finnes under.
Den heldige vinner ble: Elna Sundberg,
Arendal. Gavekort pålydende kr 250.er sendt.
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34

(Fra Jørn Roeim: Den bakvendte
ordboken, Ex Libris 1996)

Tiden: En stor læremester som før eller siden tar
livet av sine elever.

Stahet: Viljestyrke for
svake mennesker.

Selvbeherskelse: Evnen
til å slutte å spise potetgull før posen er tom.

Midtpunkt: Noe du kan
risikere å bli i et selskap
etter at du har gått.

Kjøleskap: Sted for oppbevaring av matrester til
det er på tider å kaste
dem.

Hensynsfullhet: Å kunne
spille sekkepipe, men ikke
gjøre det.

Gjestfrihet: Evnen til å få
folk til å føle seg hjemme
selv om du skulle ønske
at de var det.

Fisk: Den eneste dyreart
som øker dramatisk i
størrelse etter sin død.
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Etikette: Kunsten å
kunne gjespe med lukket
munn.

Feilmelding: Redaksjonen takker
alle som svarte på kryssordet i Mylder
2/2011. Alle oppgavene var dessverre
ikke 100% riktige. Mange brukte fantasien på en positiv måte og vi vurderte løsningene med raushet. Vi håper
at kryssordet denne gang ikke skal
være heftet med feil. Lykke til!

Loddrett:
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39
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48
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49
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Ring 911 88 983

eller send e-post til:

arendal.misjonskirke@
• Vi leier ut våre flotte lokaler i Arendal
Misjonskirke på Myra
• Vi har topp moderne lokaler og utstyr, til
bedrifter og private arrangementer.
• Vi tilbyr utleie til: Konferanser, konserter,
møter, kurs, seminarer ol.
• Vi har egen kokk og kan levere mat til
brylluper, konfirmasjoner, minnestund ol.
• Vi har også egne servitører

hotmail.com

Misjonskirkenutleie
www.misjonskirken-arendal.no

Vi påtar oss byggeoppdrag i betong:

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

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

Foto: Lasse Eid Berntsen

Kurs-, konferanse- og selskapslokaler

Misjonsforbundets

General forsamling 2012
I ARENDAL

Hvert annet år avholdes generalforsamling i Misjonsforbundet.
Ikke siden 1973 har Arendal
misjonskirke stått som vertskap,
men i år, fra 25. til 27. mai, samles
delegater fra hele landet i
Misjonskirken på Myra.

øverste myndighet. Derfor er dette arenaen for
strategiske beslutninger, økonomibehandling,
lovendringer, valg med mer. Misjonsforbundets
visjon, Guds barns enhet og menneskers frelse,
er en sterk visjon som har gitt oss frimodighet
til å tenke stort. Visjonen har utkrystallisert seg
i det som kalles ”Vekst 2020”. Dette framtidsbildet har som mål å doble medlemstallet innen år
2020. Ideen har skapt mye inspirasjon, arbeidsglede og kreativitet.

– Vi ser fram til å ha generalforsamlingen i
vakre Arendal med Misjonskirkes nye, flotte
bygg som en god ramme for arrangementet,
uttaler Anne Wenche Hellem, leder av Misjonsforbundets hovedstyre. Hun fortsetter:
– Misjonskirken i Arendal har opplevd god tilvekst de siste årene og når ut til stadig nye mennesker. Vi gleder oss til å se den nye, fine kirken
og å gjøre oss bedre kjent med menigheten.

Gjennom mer enn hundre år har Misjonsforbundet drevet misjon og bistandsarbeid, og vi
gleder oss over de resultatene dette arbeidet har
gitt i Kina, Hong Kong, Sentral-Asia, Colombia,
Sør-Afrika og Folkerepublikken Kongo. Ved siste
folketelling i Kongo oppgav 750.000 mennesker
at de tilhørte vår søsterkirke, Kongos Evangeliske
Kirke, som ble grunnlagt av misjonærer fra Svenska Missionskyrkan og Det Norske Misjonsforbund. I år har vi grunn til å glede oss over at vi nå
også er i gang med misjon i Romania og Polen.

Med delegater fra hele landet og i tillegg et stort
antall andre tilreisende, er det et omfattende
forberedelsesarbeid som faller på den lokale arrangementkomiteen. Alt skal ligge til rette for at
forhandlingene skal gå greit, folk skal bespises
og folk må overnatte. Logistikken må være på
plass, og det sørger lokalkomiteen for.
Generalforsamlingen er Misjonsforbundets

Videre gleder vi oss over menigheter som er
grunnlagt og nye prosjekter som er på gang,
samt at Ansgar Teologiske Høgskole av Departementet for forskning og høyere utdanning nå
er blitt akkreditert høgskole. Arbeidet vokser, og
mye spennende ligger foran oss. Derfor oppfordrer vi alle som har anledning til å delta i Mis-

jonsforbundets generalforsamling 2012.
Alle forhandlinger i Misjonsforbundets generalforsamling er åpne. Det samme er de evangeliske møtene fredag, lørdag og søndag. Dermed
skulle det være en god anledning til å bli bedre
kjent med Misjonsforbundet globalt, nasjonalt
og lokalt her i Arendal. Møtene blir annonsert i
aviser og på kirkens hjemmeside.
Med det ønskes generalforsamlingens delegater
og andre velkommen til Arendal.
Jon Bratlie

PROGRAM
Fredag 25. mai
Kl 12.00 – 17.00: Forhandlinger
Kl 20.00: Storsamling. Avtroppende
generalsekretær, Jarle Råmunddal, taler.
Lørdag 26. mai
09.00 – 17.00: Forhandlinger
Kl 20.00: Festkveld. Påtroppende generalsekretær, Øyvind Haraldseid, taler.

Din nærbutikk 370 94 386

Søndag 27. mai
Kl 11.00: Gudstjeneste. Pastor Terje
Watne taler. Innsettelse av generalsekretær. Ordinasjon av pastorer.
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Program
Arendal
misjonskirke
Gudstjeneste med kirkekaffe hver søndag kl 11.

Barn og unge

Skattekista, 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 for barn fra 4.-7. klasse,
kl 17-18.30.
Mission Kids, barnegospelkor hver onsdag kl 18.
Speider hver torsdag kl 18.
Filter, kristent sosialt fredagstilbud for ungdom fra 12
år.
Konfirmantundervisning. Gratis, åpent for alle.

krik

Turgruppe, sykkelgruppe, trim, spinning, seminarer etc.

Sang

Lovsangskoret, øver annenhver uke. Åpent for alle.
Young Praise, lovsangsgruppe/kor for ungdom. Åpent
for alle.
Mission Kids, barnekor. Onsdager kl 18.

CELLEGRUPPER

Tilbud om fellesskapsgrupper.

SENIORER

Hyggetreff, kl 11.30 siste lørdag i måneden.

SJELESORGSTEAM

For mer info, se hjemmesidene eller kontakt kirken
37022921.

spesielt

Kveldsmøter: Cafegudstjeneste med gjester utvalgte
søndager, kveld.
Misjonsgudstjeneste Søndag 22. april kl 11.00. Ingrid
Eskilt.
Konfirmasjonsgudstjeneste: Søndag 29. april kl 11.00
Menighetsweekend til Vegårtun 8-10. juni
Sommerfest: Misjonskirken, søndag 17. juni kl 11.00.
Sommerkveld hele sommeren, fom søndag 1/7 tom
søndag 12/8 i Misjonskirken. Kl. 20.00.
Samlingsfest Søndag 19. august kl. 11.00.

Misjonskirkenes hjemmesider (se s 2) oppdateres jevnlig. På dem finnes mer informasjon
om arrangementer de kommende uker og om menighetens tilbud til ulike aldersgrupper.

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

Barn og unge

Søndagsskole i forbindelse med gudstjenesten.
Barnas supertirsdag hver tirsdag kl.17
Konfirmantundervisning hver tirsdag.
Betel Impact - ungdomssamling hver fredag.

spesielt

Onsdag 02. 05. kl.19.00 Fellesmøte i Kirkestua i Bjorbekk kirke. Huskoret og John David Wikstøl deltar.
Søndag 06.05. kl.11.00 Gudstjeneste med konfirmasjon.
Lørdag 19.05.kl.18.00 Evangelieteamet innbyr til sang
og misjonsfest.
25. – 27. 05. Misjonsforbundets generalforsamling i
Arendal.
2.Pinsdag kl.16.00 Pinsefest. Halvard Hasseløy taler.
15. – 17. 06. Sommertur til Vegårtun på Vegårshei.
Søndag 19.08. Samlingsfest med innvielse av nye Bjorbekk Misjonskirke.

Grimstad
misjonskirke
Søndagsgudstjeneste med kirkekaffe kl 11.
Morgenbønn hver torsdag kl 9-10
Kveldsbønn hver torsdag kl 19-20.30
Bønn & Lovsang en torsdags kveld i måneden
Formiddagstreff første torsdag hver måned kl 11
Sammen om Nøden. Matutdeling hver tirsdag kl 11-14

Barn og unge

Safari/KULT (søndagsskole) hver søndag kl 11.
Powerstation hver onsdag for ungdom fra 8. klasse og
eldre. Gruppene begynner kl. 18. Møtet kl 20. Caféen
åpner kl 21. NB! 7.klassinger kan begynne på Power Station etter påske!!
Speideren hver tirsdag kl 17.30
Tentro (for konfirmantene) annenhver onsdag kl
17-18.30

UNGE VOKSNE

Tørst – for deg mellom 20 og 40!
Møte første søndag i måneden kl 20.
Caféen åpner kl 19.30 og fortsetter etter møtet

spesielt
Konfirmant
fra høsten av?

Se kontaktinfo til
menighetene på side 2.
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Cellegrupper. Møtes i de ulike hjem
20.april kl. 19-22. KULT, en kuuuul kveld i ungdomssalen
22.april: Hans Nilsen Hauge-dag i Misjonskirken. Sigbjørn Ravåsen fra Haugeinstituttet
23.april kl. 19.30. Jenter i alle aldre: Rudi Myntevik
26.april kl. 18.30. Hobbykveld for Julemessegjengen
3.mai kl. 19. Bønn og lovsang
6.mai kl.20. Tørst. Cafè fra kl. 19.30
31.mai kl. 18.30 Hobbykveld for Julemessegjengen
31.august-2.september: Menighetsweekend på
Vegårtun.

Fevik
misjonskirke
Gudstjeneste med kirkekaffe hver søndag kl 11
Bønnekveld, tirsdager kl 19 (hver uke)

BARN OG UNGE

Søndag kl.11: Superkids og Kidsplanet (søndagskole)
Fredag kl.18-20: CONNECT Fevik (10-13 år, annenhver uke)
Lørdag kl.20: Ungdomsklubben FUEL

spesielt

29 april kl.11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste
27 mai kl.11.00 Fellesgudstjeneste i Arendal Misjonskirke
28 mai kl.12.00 Økumenisk gudstjeneste i Fjærparken
(2.Pinsedag)
25. – 27. 05. Misjonsforbundets generalforsamling i
Arendal.
17 juni kl.11. Felles gudstjeneste med Grimstad misjonskirke
Sted: Fevik Misjonskirke
23.juni kl.19.00 St.Hansfest på Hasseltangen
NB! Ikke møter i skolens ferie
Søndag 19 august. kl.11.00 Samlingsfest

Froland
misjonskirke
Søndagsmøter med kafé kl 17 (Kl.11 i mai og juni)
Bønn og nattverd tirsdager kl 10
Bønnens time onsdager kl 19.30 – Lovsang, undervisning
og bønn
Kvinnemisjonen annenhver tirsdag kl.19:00

Barn og Unge

Søndagsskole i forbindelse med søndagsmøtene (0-12 år)
Band-øvelse og 11+ ( fra 11 år)
Småspeider annenhver tirsdag kl.18
Storspeider annenhver onsdag kl.18
Barnas Superonsdag, med øvelse for Gledesspiren, 7 UP,
Ola Bil-klubb
Minisprell og Giga, annenhver onsdag kl.17:30-19:00
AMJ: hver 4. fredag kl.18. Action for de mellom 9-12 år.
Tentro konfirmantundervisning annenhver torsdag.
Power House: helaften for ungdom med ungdomsmøte,
fellesskap og aktiviteter
MER av Jesus: samling med tilbedelse og fellesskap for
ungdom over 20 år. Ca hver 4 lørdag

ØVRIG

Alpha-kurs i høst-halvåret
Samlivskurs i vinter-halvåret
”Sammen og nøden”, mat og hjelp til folk med behov
Fellesskapsgrupper for ungdom, unge ektepar og andre
Lovsangsgrupper, KorForAlle og Musikklaget for de godt
voksne
Formiddagskafé en fredag i måneden kl.11:30
Etter Skoletid for barn fra 4.-7. klasse – hver mandag og
torsdag kl.14:30-16:30

Hva er

Hvem er
Hva er

Gud?

meningen

med livet?

tro?

På tide å se litt naermere

på de STORE spørsmålene?

Det skjer

Hvor
er du?

16 millioner
mennesker
har
gått et Alphakurs til nå!

Alpha-kurs i Froland
misjonskirke starter
september 2012

Datoer og mer info kommer senere.

Sommerfestival Stavern 10.-15. juli 2012

www.frolandmisjonskirke.no

BARNEKOR

I GRIMSTAD MISJONSKIRKE
Velkommen til å synge - for
gutter og jenter i alderen 4-8 år.
Vi øver ca 2 mandager i måneden fra 17-18.
Foreldre er velkommen til å stoppe igjen for en
kaffekopp mens barna øver.
Øvelser resten av vårsemesteret:
Mandag 30.april, Mandag 7.mai, Mandag 21.mai

Sjekk din lokale
misjonsmenighets
hjemmesider
for oppdatert
program og
flere aktiviteter!

Formiddagskafé

i Froland Misjonskirke
• Hver 4.fredag kl.11:30 – 14:00
• Et møtested for alle aldre
• Her kommer både ”kirkegjengere”
og de som ikke er det.
• Alltid Quiz og artige historier
•	Varmrett med kake og kaffe til en
hyggelig pris
• Levende sang og musikk
• Trosstyrkende ord med på veien.

Pinsefest

i Bjorbekk Misjonskirke
2. Pinsedag kl.16.00
Besøk av Halvard Hasseløy. Kjent forkynner i Norge med et stort misjons
og hjelpearbeid i Øst Europa.
Menighetens lovsangsteam vil delta. Kollekt til
Misjonsforbundets arbeid i Columbia. Bevertning.
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