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Misjonskirkene i Aust-agder:

Arendal misjonskirke
Stiftet 1925

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

Bjorbekk misjonskirke
Betel Bjorbekk
Stiftet 1943

Besøks-/Postadresse:
Naudebroveien 2, 4824 Bjorbekk
Tlf: 370 15 164
Bankkto: 2800.05.19016
www.betelbjorbekk.no

Fevik misjonskirke

Froland Misjonskirke

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

Besøksadresse:
Rislandveien, 4820 Froland
Postadresse: P.B.86, 4855 Froland
Tlf: 37038033
E-post: post@frolandmisjonskirke.no
www.frolandmisjonskirke.no

Stiftet 2002

www.fevikmisjonskirke.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

Audun Madsen
Formann
Mob: 90178544
Epost: unnran-m@online.no

Helge Toft, formann
Tlf: 45 47 20 38

Sven Olav Øverland
Seniorpastor
Mobil: 913 60 343
Epost: sooeverl@online.no

Osmund Nyli, formann
Mob: 408 34 400
Epost: osmund@nyli.no

Morten Henningsen
Ungdomsleder
Mobil 90774716

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

Stiftet 1946

Svein Egil Fikstvedt
Pastor
Mob: 99607117
E-post: sveinegil@
frolandmisjonskirke.no
Kristine Lauvrak
Barneleder
Mob: 98070340
E-post: kristine@
frolandmisjonskirke.no
Vidar Røed
Ungdomspastor
Mob: 45404122
E-post: vidar@
frolandmisjonskirke.no
Styreleder: Ove Gundersen
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.

Hvem er vi?
Magasinet Mylder er et felles magasin for menighetene tilknyttet Misjonsforbundet i Arendal, Grimstad, Bjorbekk, Fevik og Froland. Vi har en klar
kristen profil, men ønsker å være et magasin som er attraktivt å lese for alle.

Mylder er et journalistisk produkt som
følger Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Siden produktet har redaksjonelt
innhold, kommer den også i postkasser med
reservasjon mot uadressert reklame.

Hva er Misjonforbundet?
- Et fellesskap av menigheter som står sammen om visjonen Guds
barns enhet og menneskers frelse.

- Har to skoler i Kristiansand: Ansgar teologiske høgskole og Ansgar
bibelskole.

- Kjennetegnes av de frie og selvstendige menighetene med iver for
enhet og fellesskap, misjon og diakoni både lokalt, nasjonalt og globalt.

- Har et internasjonalt engasjement og har i dag virksomhet i Norge,
Kongo-Brazzaville, Colombia, Kina og Sentral-Asia.

- Består av rundt 100 menigheter med 8500 voksne medlemmer.
Misjonsforbundet UNG er vår selvstendige barne- og ungdomsorganisasjon med over 6000 medlemmer.
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- Misjonsforbundets historie går tilbake til 1800-tallets vekkelser. Det
Norske Misjonsforbund ble stiftet i 1884 og er en av Norges eldste frikirker.
(Kilde: Misjonsforbundets nettsider, www.misjonsforundet.no)

Grimstad misjonskirke
Stiftet 1939

Besøks-/Postadr:
Storgaten 71, 4877 Grimstad
Tlf: 370 40 760
Epost: post@ grimstadmisjonskirke.no
Bankkto: 7307.05.25167
www.grimstadmisjonskirke.no

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

Anne Kjersti Dahl Myre
adm.leder og frivillighetskoordinator
Tlf. 37040760
Epost: anne.kjersti@
grimstadmisjonskirke.no

Ja- det kan jeg!
– Rachel, kunne du tenke deg å ta over
som redaktør av Mylder til neste år?

Ragnhild Røyneberg Gellein
Barne- og familiearbeider
Mob. 48285817
Epost: ragnhild@grimstadmisjonskirke.no
Silje Lunden Gotehus (vikar)
Administrasjonsleder
Tlf: 37040760
E-post: silje@grimstadmisjonskirke.no

Øyvind Gryting, menighetsleder
Mob: 900 49 403 Epost: og@jetro.no

Oi, hva skal jeg svare? Dette hadde jeg ikke planlagt eller forventet. Er jeg kvalifisert? Kan jeg
klare det? Har jeg tid til dette?
Når vi får satt foran oss oppgaver som utfordrer komfort-sonen, setter det automatisk i gang
en indre dialog. Akkurat en slik diskusjon startet
i mitt hode da jeg fikk spørsmålet om å ta over
ansvaret for Mylder. Hva er det da som får vekten
til å vippe over, om vi velger å ta utfordringen
eller ikke?

Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder

Har jeg tid? Det er jo selvsagt en av de viktigste
kriteriene for å hive seg over nye oppgaver. Spesielt som småbarnsmor må jeg virkelig vurdere
om dette er for krevende. Jeg vil jo ikke at dette
skal gå ut over min tid med familien. Kanskje jeg
kan gjøre noen små endringer i timeplanen for å
få det til… Ja, det kan jeg få tid til!

Redaksjon:

Er jeg kvalifisert? Jeg har journalistutdan-

mylder
Rachel E. Olsen, ansvarlig redaktør
Tlf. 97585454 • racheleo@gmail.com
Arnfinn Nyland, fotograf
Tlf. 90848895 • arnfinn1949@gmail.com
Monica Haugesten, Arendal • Tlf. 417 32 035

Sveinung Lorentsen, Grimstad/Arendal • Tlf. 91141779
Kristian Haaland, Grimstad • Tlf. 90964349
Gjermund Igland, Fevik • Tlf. 95835809
John David Wikstøl, Bjorbekk • Tlf. 99629217
Lene Marie Degermann, Froland • Tlf. 90561116
Idun Straum, Froland • Tlf. 90956058
GRAFISK FORM: Ravnbø design [www.ravnbo.com]
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På side 24 kan du lese om Leif Kristan Pedersen,
som opplevde hvordan flere år med mobbing tok
fra ham selvtillit og fremtidstro. Men han valgte å
ikke godta at hans drømmer skulle bli holdt tilbake
av andres vonde ord, og nå får han leve ut den kreativiteten og eventyrlysten som preget hans drømmer som barn.
Det å utfordre seg selv, og ”ta steg i tro”, er avgjørende for om du vil nå de drømmer og håp du har
for fremtiden. I denne utgaven av Mylder kan du
lese om flere mennesker som har opplevd, og fortsatt opplever, utfordringer i livet. Felles for de alle
er at de har satt sin lit til Gud, og har opplevd at
Han er med gjennom alt.

Rachel Elisabeth Olsen
Redaktør
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Tør jeg? Dette er kanskje det mest avgjørende
spørsmålet, som kan veie tyngre enn alt annet
og gjøre to ”ja” om til ett ”nei”. Her merker jeg
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Forsidefoto: Arnfinn Nyland

ning, men ikke altfor mye erfaring enda. Dessuten krever det en del å ha redaktør-ansvaret,
fremfor det ”å bare” skrive saker. Masing på
medarbeiderne om tidsfrister, ansvar for redaksjonsmøter, kvalitetssikre stoffet, koordinere
og skaffe annonser… Ansvaret og tanken på at
”dersom jeg ikke gjør det blir det ingenting ”, kan
være skremmende! Men med så gode medarbeidere og god støtte i Mylder-styret… Ja, sammen
er vi kvalifisert!

min erfaring trør inn i bildet, om jeg har positiv
erfaring med å ta utfordringer tidligere. Har jeg fått
ting til før? Jo, jeg har da oppnådd både mindre og
større ting i livet. Jeg har til og med erfaring med
at ting ikke ble så veldig bra og det gikk seg jo til
det også. ”Alt samvirker til det gode for den elsker
Gud”, står det i Bibelen (Rom 8.28). Og nettopp det
har jeg erfart, at det ordner seg alltid til slutt... Ja,
dette tør jeg!

redak tørens

Odd Arild Berge
ungdomspastor
Mob: 99 60 80 28
Epost:
oddarildberge@gmail.com

Foto: Arnfinn Nyland

Kjell Birkeland
hovedpastor
Mob: 906 40 784
Epost: kjellbirkeland@me.com
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Foto: AGF music

Intervj u et

Canal Street-aktuelle Rebekka B. Mæland flytter hjem:

– NÅ VIL JEG BARE
NYTE MUSIKKEN
OG LIVET
Rebekka har opplevd mye fremgang i sin artistkarriere. Soulmusikken hennes har fått positiv omtale av kritikerne, og hun
har blant annet spilt inn musikkvideoer, vært «Ukas Urørt» på
NRK P3 og samarbeidet med artisten Tommy Tee. Men det å
skulle skape seg en artistkarriere har krevd mye hardt arbeid
over lang tid. Nå ønsker hun å finne tilbake til ”kjernen” og
roen. Den håper hun å finne i hjembyen Arendal.
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– Det var i Arendal
jeg fikk inspirasjon
til å skrive sanger,
og jeg liker roen her.

–D

et ble et jag etter noe hele tiden.
Jeg glemte på en måte selve kjernen, forteller hun fra benken på
Kanalplassen, midt i Arendal by.
Sammen med sin mann Jan Erik Mæland,
for noen kanskje bedre kjent som ”Gino”, driver
hun plateselskapet AGF i Kristiansand. De har
i dag fem signerte artister, og Rebekka bidrar
med låtskriving, booking og talentspeiding. I
tillegg har hun jobbet som butikksjef i en klesbutikk og ikke minst, arbeidet for å skape seg en
artistkarriere selv.
– Jeg har jobbet så hardt, så lenge. Nå vil jeg
roe litt ned og kose meg med å spille konserter.
Jeg har egentlig oppnådd mer enn jeg har rukket å tenke over. Nå vil jeg være mer tilstede,
og være takknemlig for alt som har skjedd. Så
lenge jeg får lov til å synge, er jeg lykkelig. Jeg
elsker å spille for folk, og jeg er så stolt av bandet mitt. Jeg vil rett og slett bare finne roen og
nyte musikken.

Ny start

Det er vår, og byen begynner endelig å vise seg
fra sin beste side igjen; solrik og med en nesten
snøfri Pollen. Det er i dag lett å skjønne at hun
vil tilbake til Arendal. Men byen er i utgangspunktet ikke kjent for å være et sentrum for
artistutvikling og karrieremuligheter innen
musikk.

– Mitt inntrykk er at dere er urbane mennesker.
Hvorfor vil dere tilbake til Arendal og ikke til
Bergen for eksempel, din manns hjemby ?
– Vi har tenkt mye på det og det er flere grunner til det. For eksempel er det billigere med hus
her, begynner hun, før hun tar seg en liten tenkepause. Hun konsulterer raskt med seg selv om
hvor åpen hun skal være, før hun bestemmer seg.
– Jeg tror jeg skal være helt ærlig. Jeg har
vært gjennom en nokså tung periode det siste
året, både når det gjelder ekteskapet, jobb og det
meste egentlig, forteller hun og åpner dermed
døren for å prate om det som opptar henne mest
for tiden.
– Både jeg og Jan Erik har den siste tiden
opplevd å få en ny start, både oss sammen og
med Gud. Jeg opplever det som at jeg har fått
en ny sjanse. Jeg har tenkt mye på det å finne
tilbake til utgangspunktet.
Tross sin relativt unge alder, har hun fått med
seg mange erfaringer. Hun har opplevd at alt går
hennes vei og hun har opplevd tunge tider. Hun
har hele tiden hatt troen på Gud med seg, men
har opplevd å være mye sinna på Gud i nedturene. Men hun har og erfart at det er når man
har det bra eller har mye på gang, at det er fort å
komme på avstand fra det hun kaller for ”kjernen”.
– Vi er så uavhengige av Gud i Norge. Vi har

hele tiden noe å se frem til, nye prosjekter, ny
bil, ny sydentur. Landet vårt har blitt så kaldt. Vi
må stoppe litt opp. Hva skjer hvis vi mister alle
de tingene vi har rundt oss? Hva står igjen da?
Det at Rebekka føler hun har fått en ny sjanse,
en ny start i livet, gjør at hun vil prioritere annerledes fremover.
– Det viktigste for meg er Gud og ekteskapet.
Når tiden går og man har så mye å gjøre, kan
man oppleve at man vokser fra hverandre. Men
man kan finne tilbake til hverandre hvis man vil.
Når vi er så heldige å fått en ny sjanse, så skal det
båndet ikke slippes, forteller hun åpenhjertig.

Musikkfamilie

Rebekka vokste opp på Rannekleiv i Arendal,
i en familie som både var og fortsatt er, full av
musikk. Som barn var hun ofte med rundt og
sang sammen med sin far, Nils Ragnar Fianbakken, og søsknene Tomas og Camilla. Det var
broren som introduserte henne for gospel/soul –
sjangeren, og da de ble større, fortsatte søsknene
og synge sammen på forskjellige arrangementer
på kafeer og i menigheter på Sørlandet.
– Det var i Arendal jeg fikk inspirasjon til å
skrive sanger, og jeg liker roen her. I Arendal er
vi og nærmere min familie og det er ikke langt
til Kristiansand, samtidig som det er nærmere
Oslo.

>>
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Paret vil fremdeles ha studio i Kristiansand,
men har også planer om å bygge studio i sitt
nye hus i Arendal. Rebekka skriver sangene sine
selv, både tekster og melodier. For to år siden ga
hun ut albumet ”Back In Time”. En av sangene
på denne heter ”My Way”, og handler om å våge
å tro på seg selv.
– Når man jobber med folk man føler er
bedre enn seg selv, så kan man miste inspirasjonen. Denne sangen handler om at jeg måtte
velge å stole på meg selv og det jeg har innen
musikken.

Nytt fokus

Det som Rebekka har beskrevet som en ny
sjanse i livet, både i forhold til troen på Gud og
på ekteskapet, viser seg også i hennes tanker om
det å skrive sanger i fremtiden.
– Jeg har tenkt på det å våge å skrive låter
som er mer tydelige i forhold til min tro. Være
stolt av troen og ikke tenke at ”dette er et for
kristent budskap”. Det er sant som det står i Bibelen, at man ”taler det hjertet er fylt av.”
Det er viktig for Rebekka å presisere at hun

står 100% for sangene og musikken hun har
gitt ut til nå, og hun har aldri lagt skjul på sin
kristne bakgrunn og tro.
– Men jeg har nok endret litt fokus. Jeg har
aldri vært glad i typisk ”lovsangsmusikk”. Men
kanskje det blir noe innen den sjangeren og, jeg
vet ikke.. Jeg tror folk først og fremst vil ha det
som kommer fra hjertet. Sjangermessig aner jeg
ikke hvilke retning det tar. Det blir spennende.
Rebekka har mye musikk hun ønsker å gi ut
og hun har flere spennende prosjekter på gang.
Men aller først vil hun ta seg tid til å samle
krefter, nyte livet og spille konserter. Hun har
blant annet blitt invitert til å opptre på Scandinavian Soul Festival i Danmark, og ikke minst
ser hun frem til konserten på Canal Street i
sommer.
– Det blir veldig spennende. Jeg har jo egentlig aldri hatt en ordentlig konsert her i Arendal.
Jeg har hatt lyst til dette lenge, og jeg tror soulsjangeren vil gli rett inn.

TILBAKE TIL START–
MED NYTT UTGANGSPUNKT
Navn: Rebekka B. Mæland
Alder: 28
Bakgrunn: Soul-artist bosatt i
Kristiansand, men er på flyttefot
tilbake til hjembyen Arendal.
Aktuell: Spiller konsert på Canal
Street i juni.

Av Rachel Elisabeth Olsen

Slik beskrives Rebekka på Canal Streets
nettsider (www.canalstreet.no):

«SØRLANDETS
SOULDRONNING»
Rebekka B. Mæland (fra Arendal, bosatt i Kristiansand) blir av mange omtalt
som Sørlandets souldronning. Med sin sjelfulle soulmusikk inspirert av jazz og
hiphop, har hun samarbeidet med ulike produsenter og artister fra både innland
og utland. Rebekka ble ukens Urørt våren 2010 som førte til at låten Don`t Worry
ft. Jo`leon ble spilt en del på NRK P3 programmet Sexy og i tillegg ble låten plukket ut til den norske spillefilmen ’Til Siste Hinder’ som har vunnet flere filmpriser.
Samme år var hun i New York der hun spilte inn 2 musikkvideoer med den anerkjente filmregissøren Niim The Dream. Musikkvideoen ’Struggle ft. Absouljah &
Rebekka B. Mæland’ ble bl.a. lagt i rotasjon hos MTV Norge i 2010.
Hun har senere jobbet med hiphop-legenden Tommy Tee, og rapperen Son of
Light. I 2011 ga hun ut albumet «Back in Time», som høstet svært gode kritikker
og bl.a. lå på toppen av iTunes i flere uker. Videoen My Way ft. Son of Light med
musikk fra dette albumet gikk inn som nr 1 på NRK Svisj.
Høsten 2012 ble Rebekka kåret til en av de fire beste artistene i Kristiansand og
fikk et stipend på kr 50 000. Hun spilte bla. sommeren 2012 både på Rockefeller
og Hovefestivalen. Hun har fått gode omtaler i media, bl.a. i Skandinavias største
hiphop – magasin Kingsize, Side 2, NRK P3 Lydverket, NRK P1, Scandinavian Soul,
NRK Sørlandet, Fædrelandsvennen og Agderposten.
På Canal Street vil hun kunne oppleves med fullt band.»
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Velkommen innom til en hyggelig prat,
eller kos deg med vår hjemmelagde mat!
Åpent:
Mandag-Fredag 10-21
Lørdag
10-18
Søndag
10-19

Hos oss kan du bestille smørbrød, koldtbord og
middag.

Froland

fre - lør 7-23

Velkommen innom!
Tlf 37 02 83 88
Åsbieveien 2, Stoa, Arendal

Fevik dekk
Åpent man-fre 08-17
Kontakt oss på 3704 3330
www.fevikdekk.no

God form for din organisasjon,
menighet eller bedrift?
Kontakt Morten Ravnbø Sætren
på 91 73 73 56.
www.ravnbo.com

VI KAN BIL!
JP &
Thygesen AS
BIL & KAR. VERKSTED
LILLESANDSVN. 29, 4877 GRIMSTAD
TLF. 37252930 www.jpthygesen.no

ANNONSE PR 060313

Nå er det ekstra lønnsomt å bygge nytt Nordbohus!

BYGG NÅ - FÅ FAST LAV RENTE I 20 ÅR!
Nå kan du få boliglån til 2,765 % fast rente i 20 år*
*Gjelder per mars 2013. Se husbanken.no/rente for mer informasjon om rentetilbudet.

WARI-HUS AS - GRIMSTAD - TLF 37 04 91 21

Audun Madsen, tlf.: 90 88 34 83
Rune Pettersen, tlf.: 41 69 17 51
Besøksadresse: Stoaveien 21, 4848 Stoa
Postboks 1737 Stoa, 4857 Arendal
elektroverkstedet@c2i.net
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Illustrasjonsfoto
fra Bufetat

Stor omsorgsvilje
i Misjonskirken i
Grimstad
I dagens samfunn er det mange
familier som sliter med å få ting
til å fungere. Mange barn får ikke
den omsorgen de fortjener, eller
den oppfølgingen som samfunnet
krever at foreldrene gir. Dette
fører til at andre enn de biologiske
foreldrene må ta ansvar. Det er et
stort behov for fosterhjemsforeldre i hele landet.
Av Kristian Haaland

FAMILIEN BJERKHOLT
-Vi er et ektepar som heter Åshild og Anders
Bjerkholt. Vi har vært fosterforeldre i 18 år og
synes det er engasjerende å få være til hjelp på
denne måten. Vi trives med barn rundt oss og vi
har tid til det. Vi har nå to fosterbarn som bor
hos oss. Det kan være krevende i perioder, da
det kan oppstå forskjellige vanskelige situasjoner. Det vokser både vi og barna på. Det er mye
som skal følges opp og det krever jo noe ekstra
av oss. Vi har et nettverk rundt oss som vi kan
spørre om hjelp hvis det skulle være behov for
det. Det er en periode med innkjøring for alle
parter når det kommer nye fosterbarn i hus.
Alle må bli kjent og det er viktig å ta hensyn til
de biologiske barna også. Noen ganger tar det
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ufetat Arendal har ha ansvar for fosterhjem i Arendal, Grimstad, Froland,
Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei
og Åmli. I Grimstad er det rundt 80 fosterhjem.
Det er like mange som i Arendal, som har dobbelt så mange innbyggere.
- Barnevernet i Grimstad er stolte av at det er så
mange fosterhjem i Grimstad. Det er den desidert største fosterhjemskommunen i hele Aust
Agder, forteller Sverre Refsnes, seksjonsleder for
barnevernstjenesten i Grimstad kommune.
- Det er samtidig viktig å si at det er stor mangel
på fosterhjem, både i Aust Agder og i resten av
landet.
I 2011 var det 8500 fosterbarn i Norge, og hvert år
trenger rundt 1000 nye barn fosterhjem hvert år.

- Familier som ønsker eller vurderer
å bli et fosterhjem,
kan ta uforpliktende kontakt med
den lokale barneverntjenesten, eller
med fosterhjemstjenesten
til barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat),
oppfordrer Refsnes.

noe lengre tid før man blir kjent med og trygge
på hverandre. Fosterbarna er i besøkshjem en
gang i måneden og vi får da noe ekstra tid i til
sammen med vår egen datter.
– Vi opplever at vi har god kontakt med barna.
De er jo en del av familien og er med på turer og
andre opplevelser. Barna kan bli i fosterhjemmet
så lenge det er behov for det etter fylte 18 år, faktisk helt til de er 23 år.
– Hva vil dere si til andre som kunne tenke seg å
bli fosterhjemsforeldre?
– Det er behov for mange fosterhjemsforeldre.
Tenk på barna og hva de trenger. Jeg tror ikke
noen har angret på valget ved å bli fosterforeldre
når de først har bestemt seg. Det er krevende, ja,
men tenk på alt det positive dere får oppleve.

– Hva mener dere må til for å bli fosterforeldre?
– For å bli fosterforeldre må du ha masse kjærlighet og noe tid til overs. Du vil få masse tilbake
når du først gir noe.
– Får dere noen form for opplæring i det å være
gode fosterhjemsforeldre?
– Det er egne kurs for dette, for at vi skal kunne
stå noe sterkere i jobben som fosterhjemsforeldre.
– Hvorfor tror dere det er så mange i misjonskirken som har sagt ja til dette ansvaret?

– Vi tror det er rent tilfeldig at det er flere familier i misjonskirken som er fosterhjemsforeldre.
Vi er omsorgsfulle mennesker, men det er det
mange andre som også er.

I Grimstad misjonskirke, en menighet på rundt
400 medlemmer, finner vi hele seks fosterhjemsfamilier, i tillegg til flere besøkshjem. Mylder har
snakket med noen av disse familiene for å høre
hvorfor de har valgt å være fosterforeldre.

FAMILIEN ASKELAND
– Vi heter Kjell Arne og Merete Askeland. Vi
har to egne gutter på 10 og 3 1/2 år, og nå også
ei fosterdatter på snart 8 år. Vi valgte å bli fosterforeldre fordi vi følte at vi hadde kapasitet
til å ha et barn til, og fordi vi ønsket å hjelpe et
barn som trenger det.
– Er det utfordrende å bli fosterforeldre?
– Det er klart det byr på noen utfordringer å få
ei jente i hus når en har to gutter fra før. Våre
egne barn er vokst opp med våre grenser, mens
fosterbarnet må jo lære grensene vi har, som
hun kanskje ikke har hatt før. Man kan selvsagt
ikke sette alle grensene på en gang, og det byr
på utfordringer når fosterbarnet får lov til mer
enn det våre egne får lov til. Vi er også veldig
opptatt av at hvert enkelt barn får tid med en
voksen alene, slik at det er mulig å få luftet ut
frustrasjoner, som selvsagt kommer.
– Hva slags oppfølging får dere fra barnevernet?
– Vi har kontaktpersoner i barnevernet som
følger oss opp med samtaler og som vi kan
kontakte dersom vi trenger det. I tillegg får vi
tilbud om kurs fra Bufetat. Fosterbarnet har
også samme saksbehandler, og i tillegg er det
oppnevnt en tilsynsfører som skal ha jevnlig
kontakt med fosterbarnet og oss.
– Vi er veldig ferske som fosterforeldre, og
kontakten mellom oss og fosterbarnet har nettopp begynt. Men det er veldig viktig for oss å
få etablert et tillitsforhold som gjør fosterbarnet trygg i vårt hus. Vi vet jo bare en brøkdel
av det dette barnet har opplevd tidligere, og det
å skulle være foreldre for ei jente på 8 år som
man kjenner så lite til, byr jo selvsagt på utfordringer. Men det som er helt sikkert, er at man
blir utrolig glad i barnet.
– Hva slags kontakt har fosterbarnet med sine
biologiske foreldre?

– De biologiske foreldrene skal ha jevnlig kontakt med barnet. Denne kontakten organiseres
i hovedsak av barnevernet, men vi skal også
ha et greit forhold til de biologiske foreldrene.
Mamma og pappa vil alltid være mamma og
pappa, uansett hva som er grunnen til at barnet må flytte fra dem.
– Hvordan reagerer deres egne barn på at de
plutselig får en ny søster i hus?
– Vi er egentlig ganske imponert over hvor bra
det har gått. Det å få et fosterbarn, krever en
del av våre egne barn. Det er også tøft for dem
å venne seg til omstillingen det innebærer. Det
å skulle dele alt med en person til, er jo også
ganske utfordrende. Men vi tror samtidig at de
ikke har vondt av å dele litt av sine goder med
ei til. Nå er de nesten som søsken, med krangler og samtidig mye glede av hverandre.
– Hva vil dere si til de som lurer på om de skal
blir fosterforeldre?
– Til de som lurer på å bli fosterforeldre, vil vi
bare si: meld dere på PRIDE-kurs hos Bufetat.
Der får dere en liten smak av hva det vil si å
være fosterforeldre. Når det kurset er gjennomført, vil det være lettere å vurdere om dette
er noe dere kan tenke dere. Det å være fosterforeldre innebærer å være en god del utenfor
komfortsonen, men samtidig kan man få være
med på å gi ett eller flere barn en god fremtid.
Det gir energi til å stå i det, og så er vi jo så
heldige at vi har en Far i himmelen som også
er med oss i hverdagen.

FAMILIEN
VALBORGLAND
– Vi heter Elin og Jan Valborgland, og vi har vært beredskapshjem i
seks år og fosterhjem i åtte år. Vi har for tiden ett fosterbarn.
– Bufetat ønsker vanlige familier, med kjærlighet, tid, lyst og engasjement som fosterforeldre. Vi har et godt samarbeid med de ulike kommunene og får den veiledningen og støtten vi måtte trenge.
– Hvorfor tror dere det er så mange i misjonskirken i Grimstad som har
sagt ja til dette ansvaret?
– Grunnen til det kan blant annet være at det rett og slett har en ”smitteeffekt”. Man ser at venner og bekjente er fosterforeldre og har selv
lyst til å være med å bety en forskjell i ett barns liv.
– Hva vil dere si til andre som lurer på om de skal bli fosterforeldre?
– Vi vil anbefale familier som vurderer å bli fosterhjem til å søke om å
bli med på et PRIDE-kurs i regi av Bufetat. Dette er et kurs som tar for
seg de ulike sidene rundt det å være fosterhjem.

FAMILIEN MAIBRIT OG TORFINN
– Hvorfor har dere valgt denne tjenesten?
–Vi har kjærlighet, tid og anledning til å
inkludere flere inn i vårt liv, og føler det meningsfylt å bety noe for noen i vårt eget land.
Det å være fosterforeldre gir oss mye. Det å
se at noen som trenger deg utvikler seg positivt og viser kjærlighet tilbake, gir motivasjon og energi.
– Hvor lenge har dere vært fosterhjemsforeldre?
– Rundt 1,5 år.
– Hva mener dere må til for å bli fosterhjemsforeldre?
– En må ha tid og overskudd til å inkludere
flere inn i sitt liv, og gjennomføre et kvalifiseringsprogram via Bufetat.
– Hvorfor tror dere at så mange familier i
misjonskirken har valgt å være fosterhjemsforeldre?
– Det er vanskelig å si. Vi tenker nok det å se
andre fosterfamilier på nært hold, gjør at en
får et sunt forhold til hva det innebærer og
er en god motivasjon til å bli med.

FAMILIEN
BERGE
Kitt Hilde og Roald Berge har vært fosterforeldre i nesten 14 år.
– Hvorfor har dere valgt å være fosterforeldre?
–Vi har valgt å være fosterforeldre fordi vi opplever det som spennende
og vi tror det gjør en forskjell for ungdommene mens de er hos oss.
Vi kan gi dem noen gode opplevelser og verdier på veien, slik at de får
ulike erfaringer å bygge videre på. Det er vårt viktigste bidrag. Mange
familier i Grimstad Misjonskirke er fosterforeldre, og det skaper et
miljø blant oss. Kanskje flere får øynene opp for at dette er noe for dem.
– Hvordan er det å være fosterforeldre?
– Det er ikke så vanskelig, man må være seg selv. Det enkle er ofte det
beste. Ved å være seg selv, går det naturlig. Vi har vært fosterforeldre til
8 ungdommer og vi har blitt glad i alle sammen. De gir oss utrolig mye,
og vi lærer mye av hverandre.
– Hvem kan bli fosterforeldre?
– Har du mye omsorg og kjærlighet, og tar et PRIDE-kurs, er det ikke
vanskelig å være fosterforeldre. En må være villige til forandringer og
møte nye situasjoner. Dette er ikke alltid like lett, men alt i alt lærer vi
utrolig mye og vi har forandret oss og utvidet horisonten i løpet av disse
årene. Vi må være villige til å gå ut av vår komfort-sone av og til og
bryte noen grenser, som vi kanskje ellers ikke hadde gjort. Det har vært
mye kontakt med biologisk familie og samarbeidet har ofte vært veldig
bra. Vi har også veldig god profesjonell veiledning fra Bufetat siden vi
er et forsterket fosterhjem.
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Gjennom jungelen
med kjøkkenkniv
Da Ann Kristin Rørvik var midt i 30-årene, fikk hun slag og ble lam. I dag, syv år
senere, er hun en aktiv dame, med fjellklatring og padling som hobbyer.
- Veien tilbake har vært som å hugge seg gjennom jungelen med kjøkkenkniv,
forteller hun. Her får du historien om en målrettet og viljesterk kvinne.

A

nn Kristin ble født i Svolvær, men i
1973, da hun var to år, flyttet familien
til Arendal. Her vokste hun opp i en
familie med fem barn. Det var en god og trygg
barndom, og hun har alltid sett det som positivt
å ha mange søsken. Hun ble kjent med misjonskirken i Arendal gjennom sin svigerinne og her
trives hun veldig godt.
– Det er noe spesielt med atmosfæren i misjonskirken, sier Ann Kristin. – Jeg følte meg ønsket
og velkommen fra første dag, og jeg opplever på
en måte at jeg er kommet hjem.

Ingen dans på roser

Ann Kristin har lett for å komme i kontakt med
mennesker og har et reflektert forhold til livet og
virkeligheten. Hun karakteriserer seg selv som
tålmodig, utholdende og viljesterk.
– Noen vil kanskje si sta, legger hun til. Men
selv om hun er utadvendt av natur, opplever hun
seg selv nå som mindre utadvendt enn for noen
år tilbake. For livet til Ann Kristin har ikke bare
vært dans på roser. For sju år siden fikk hun
hjerneslag og ble totalt lammet i venstre side.
Halve kroppen ville ikke lenger lystre hennes
10

vilje.
- Jeg merket egentlig ingenting. Men jeg hadde
litt vondt i hodet og fikk fri fra jobben. Jeg
trodde det var en vanlig influensa som var i ferd
med å bryte ut, forteller hun.
Først to døgn etter, på en fredag, våknet Ann
Kristn. Da var hun på sykehuset.
Ann Kristins foreldre hadde blitt engstelige da
de merket at hun ikke hadde vært på jobb. De
dro til leiligheten hennes og ringte på. Da ingen
åpnet døren, brøt de seg inn og fant Ann Kristin
liggende på kjøkkengulvet. Da de merket at hun
ikke kunne reise seg, ringte de etter ambulansen.
- Hva tenkte du den første tiden etter at du kom
til bevissthet?
- Jeg opplevde det egentlig ikke dramatisk. Jeg
tenkte: ”Dette skal jeg klare”. I en måned lå jeg
på sykehuset i Arendal. Mangfoldige prøver ble
tatt, men de fant ikke årsaken til det som hadde
hendt med meg.

Fra liggende til stående

- Var du redd for hvordan fremtiden din skulle
bli?
- Egentlig ikke, men jeg var lei meg. Jeg kunne

jo ikke bevege meg, og var til å begynne med
lam i hele den ene siden. Etter en måned kom
jeg på Kongsgårdheimen i Kristiansand, hvor jeg
skulle få nødvendig trening og hjelp. Det gikk
tre måneder før jeg kunne så mye som lee på
lillefingeren på venstre hånd, og minst ett år før
jeg kunne bevege armen. Men fordi jeg hadde
full førlighet i høyresiden, kunne jeg allerede da
jeg var på sykehuset i Arendal bevege meg ved
hjelp av «prekestolen».
Ett år senere gjennomgikk Ann Kristin en såkalt «paraplyoperasjon» på Rikshospitalet. De
hadde funnet ett hull i hjerteskilleveggen, som
ble fikset i denne operasjonen.
- Hva slags hjelp fikk du senere?
- Fordi områder i hjernen var ødelagt, måtte jeg
på en måte «flytte» områder eller sentra i hjernen, og det tar tid. Jeg fikk fysioterapeutisk hjelp
i fem år. De første årene var jeg til behandling
fem ganger i uken, de siste to årene bare tre ganger ukentlig.

Klatring og kajakk

- Og i dag er du hundre prosent ”restaurert”?
- Nei, det er jeg ikke. Det gjenstår noe med

ned, og det er omtrent dobbelt så lang tid som
finmotorikken, men det er ikke noe jeg ikke
vanlig er. Delvis skyldes det at jeg vrikket foten,
kan gjøre noe med. Etter at jeg sluttet hos fysiomen en seier var det. Men det ble også en ambiterapeuten, trener jeg nå for meg selv. De som
valent opplevelse. Da jeg stod på toppen, tenkte
kjenner meg, er ganske overrasket over fremjeg: ”Hva skal jeg nå finne på? Hva skal motivere
gangen. Selv om de kjente meg og visste at det
jeg bestemmer meg for, gjennomfører jeg så sant meg videre?”
- Men det ser det ut som om du har funnet?
det er mulig.
- Ja, men det har vært mange tøffe dager. Ingen- Og dette hadde du bestemt deg for?
ting har gått av seg selv. Men selv om jeg fra tid
- Jeg kunne selvsagt ha satt meg ned og gitt opp,
til annen har vært langt nede, har jeg aldri tenkt
men det er ikke meg. Jeg visste at jeg ville klare
på å gi opp. En ny motivasjon for meg var det å
det. Legen sa at jeg kunne ha fremgang i to år,
ta «våtkort» på kajakk, og jeg har altså begynt
men at jeg etter det ikke kunne regne med noen
å padle og er blitt medlem av Norges padleforfremgang. Likevel opplever jeg stadig nye frembund. Det har blitt en ny motivasjonsfaktor.
skritt.
- Hvordan har du evnet å motivere deg?
- Jeg drev med fjellklatring før jeg fikk slag, og
Ikke et mirakel – men likevel en
velsignelse
jeg elsket det. Derfor, allerede mens jeg var på
Kongsgårdheimen, skrev jeg i kalenderen: «Jeg
- Noen vil si: ”Dette er et mirakel!”
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- Nei, det
fjellet er det sagt at det er «en ambolt hvorpå gusommelig og hardt arbeid. Det kreves viljestyrke
dene kan hamre.»
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- Greidde du
det den sommeren?
si, at detSide
som hendte
har også vært meg til
- Nei, jeg gjorde ikke det, det var nok for optistor velsignelse.
mistisk. Men sommeren 2009 var jeg på toppen. - Nå må du forklare!
Riktignok brukte jeg 16 timer på turen opp og
- Jeg har lært å kjenne meg selv bedre, jeg har

lært å kjenne mine sterke sider og mine grenser.
Og når noen sier: «Det går ikke», så er det som
en rød klut for øynene mine. Da gyver jeg på.
- Har denne hendelsen også medført andre endringer i livet ditt?
- Ja, jeg tror det. Jeg var mer utadvendt tidligere.
Noe skjedde med meg mentalt da jeg mistet
både førligheten, jobben og kontakten med
mennesker jeg tidligere møtte jevnlig. Jeg ble
mer innadvendt. Samtidig er jeg tante til syv, og
en av tanteungene mine ble født omkring den
tiden jeg fikk slaget, og han har jeg hatt utrolig
mye glede av. Dessuten har familien, og ikke
minst min svigerinne Ingvild, som introduserte
misjonskirken for meg, vært en utrolig støtte.
Vi bruker mye tid sammen, er i samme bibelgruppe og har et så fantastisk venninneforhold
at jeg ikke kaller henne svigerinne, men «svigervenninne».
- Er du i jobb nå, eller er du fremdeles satt utenfor
arbeidslivet?
- Nei, jeg er i jobb. Jeg jobber på IKEA og trives
hver dag, både med jobben og livet.

ARBOR VEgg: FERDIg VEgg – ENkElT Og ElEgANT

annonse_70x100:Layout 1

11-02-09

13:53

Av Sveinung Lorentsen
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ET MØTE MED

TO OVER 80

Vi har tatt turen til Holvika, vest for Grimstad, for å hilse på ekteparet Gerd og Per Haaland. Begge er passert 80 år og er en del av den
eldre garde i Grimstad misjonskirke. De forteller åpenhjertig om de
gledene og utfordringene hverdagen har med seg.
Ved kaffekoppen er samtalen godt i gang idet vi
ankommer kjøkkenet. Nå er det mars og snøen
er i ferd med å forsvinne. Nytt liv spirer frem i
jorden. Hos naboen ser vi at piletreet er i ferd
med å lyse opp. Far i huset, Per (86) har nettopp
lest andakten for dagen og Gerd (80) er ivrig
tilhører. I dag har andakten handlet om livets
under og om at vi er født på ny i troen på Jesus
Kristus.

Vi ber det aldrende ekteparet om å fortelle litt om hverdagen deres.

- Førligheten er ikke lenger så god hos meg,
forteller Gerd. Jeg har nemlig vært så uheldig å
falle en del ganger, og sist endte det med brudd i
skulderen. Dette grodde ikke helt som det skulle
og det måtte dermed brekkes opp igjen. Siden
har det vært dårlig stilt med venstre armen.
Det har vært vanskelig å samle krefter nok til å
komme meg på gudstjenestene, og de daglige
gjøremål har blitt en kamp. Heldigvis har jeg
Per, min trofaste og snille ektemann. Han hjelper meg gjennom hverdagen.
Paret ble forenet til mann og kone i 1962, i
12

Brooklyn, USA, og 11 måneder senere fikk de
sitt første barn. To år senere flyttet de til Landvik
i Grimstad. Her vokste barna opp ei jente og tre
gutter. De gav mye liv og trivsel i huset, og glede
til besteforeldrene som bodde i andre etasje. De
flyttet så til Holvika hvor de nå har bodd i 42 år.
Per har fått påvist prostatakreft og utsiktene er
dessverre ikke så gode. Han starter med cellegift
like etter påske, men han er likevel ved godt mot
og livsgleden er stor.
- Nå er det andaktsboka og det gode ord vi har
sammen. Aviser, kristne tidsskrifter og TVkanalen Visjon Norge gir oss gode ord og løfter
hver eneste dag, forteller Gerd, og Per nikker
samtykkende.
– Hva slags fellesskap har dere med menigheten
nå som det er vanskelig å komme seg på gudstjenestene?
- Vi får stadig besøk fra venner og bekjente fra
menighetsfellesskapet. I tillegg kommer Omsorgstjenestens medlemmer med blomsterhilsener til jul, påske og bursdager. Tusen takk til
dem for det! Smil og oppmuntring følger i deres
fotspor, sier Gerd takknemlig.

Hjemmenattverd

I februar fikk ekteparet besøk av seniorpastor
Sveinung Lorentzen. Han hadde med seg nattverd og det ble høytid i stuen.
- Fred og takknemlighet for et gildt besøk det
var, sier Gerd med et stort smil rundt munnen.
- Noen dager senere kom pastor Kjell Birkeland
delte lunsj med oss. Det ble en god bønnestund
og håndspåleggelse for vår sviktende helse. Det
var godt for oss begge, forteller Per videre.
- Vi ønsker å takke for en åpen favn av omsorg
og varme som er blitt gitt gjennom alle disse
besøkene fra vennene i Grimstad misjonskirke.
Vi har en grenseløs Gud som fortsatt gjør under,
avslutter paret.
Av Kristian Haaland

Gjennom fem år har Sveinung hatt det redaksjonelle ansvaret. Han har vært drivkraften både
redaksjonelt og for selve driften av bladet. Som
journalist i Mylder har han latt oss kommet
nærmere mennesker i ulike posisjoner; En ordfører, en salmedikter, redaktører av Agderposten
og en mengde ”vanlige” mennesker i vårt område, med hver sin unike historie å fortelle.
Med klokskap har han formulert seg, funnet
vinklinger og relevante spørsmål, slik at bade
portrettene og bladet i seg selv, har blitt verdsatt
og kommentert på ulike steder i fylket vårt.
Hans gjennomgang av hva Misjonsforbundet
”Står inne for”, har vist et bilde av organisasjonen slik den virkelig er.
Den tidligere rektoren ved Ansgarskolen og
generalsekretær i Misjonsforbundet, kan nå
pensjoneres med god samvittighet. Takk for flott
jobb, Sveinung!
Fra dette nummeret er det Rachel Elisabeth
Olsen som tar over ”roret” i Mylder. Hun er et
arbeidsjern med gode forutsetninger for å løse
redaktør-oppgaven, med sin utdanning og bakgrunn som journalist.

se nærmere på www.ansgarskolen.no
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Det var Sveinung som for fem år
siden lanserte ideen om et felles
menighetsmagasin i Aust Agder.
Magasinet skulle ha utgangspunkt
i misjonskirkene i Arendal, Bjorbekk, Fevik, Froland og Grimstad,
men samtidig være et magasin for
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menighetene, og i 2009 kom første utgave av Mylder ut.
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For fire år siden, to dager før julaften og bare noen måneder etter
at hun og mannen hadde flyttet
inn i sitt nye hus på Sandstø, fikk
Aud Mjåland Gundersen vite at
hun hadde fått kreft.
I lengre tid hadde hun følt seg uvel, men at hun
skulle få en slik diagnose, streifet aldri hennes
tanke. En kald og snøfull januardag fikk jeg et
hyggelig og ærlig møte med henne hjemme på
Sandstø.

Glad og takknemlig for livet

- Aud, hva var din første reaksjon da du fikk beskjed om at du hadde fått kreft?
- Det var langt fra en ønskelig beskjed å få, men
jeg ble ikke helt slått ut. Jeg tenkte: ”Dette vil
Gud ordne opp i”. Jeg har mange gode venner
landet over, og jeg visste de ville be for meg, og
jeg var overbevist om at jeg skulle bli frisk. Det
sa jeg også til sykehuslegen.
- Men helbredet er du ikke blitt, i alle fall ikke
enda..
- Nei, det er riktig, og det synes jeg er rart. Kanskje er jeg litt skuffet, for jeg var så sikker på at
det ville skje.
- Hvem er du skuffet på? På Gud?
- Ja, til tider er jeg det, skuffet og litt lei, ikke
minst lei av smerter, behandlinger, tretthet og alt
som følger med en slik sykdom. Samtidig har jeg
en nesten barnslig tillit til Gud. Jeg vet at Gud er
glad i meg, og noen ganger tenker jeg at han må
være mer glad i meg enn i noen andre. Jeg stoler
fullt og helt på at han har omsorg for meg.
- Så du har funnet hvile i Gud midt i sykdommen?

IKKE ALLTID TIDLIG
UTE – LIKEVEL
OFTE FØRST
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Jeg lever nå, og jeg ønsker å
leve fullt ut fordi jeg er glad i,
og takknemlig for, livet.”

- Ja, det har jeg, og jeg synes jeg har taklet sykdommen greit. Jeg har kommet meg igjennom
og er fortsatt optimist, selv om jeg noen ganger
har følt meg som «slakt» etter cellegiftkurene.
- Kurene sier du, du har altså hatt flere kurer?
- Ja, jeg har hatt tre hele kurer, og jeg har ikke
tålt dem så godt. Beina er blitt dårligere, noe
som trolig er bivirkninger av disse kurene.

Aktivt til stede

Aud har alltid vært aktiv og engasjert, både i
jobb, fritid og menighetsarbeid. Hun har blant
annet sittet i ledelsen i Arendal misjonsmenighet og i Misjonsforbundet sentralt.
- Men å stå på gjør du like fullt. I årene du har
vært syk, har du vært med på misjonskirkens
julemesser og loppemarked, og tatt ansvar som
kirkevert og økonomimedarbeider?
- Ja, jeg har forsøkt å leve så normalt som mulig.
Noen kreftsyke ønsker å vite mest mulig om
sykdommen og fremtidsmuligheter. Jeg er ikke
så opptatt av det. Kanskje er jeg av den typen
som heller vil leve uvitende og lykkelig enn å gå
til bunns i alt. Jeg lever nå, og jeg ønsker å leve
fullt ut fordi jeg er glad i, og takknemlig for,
livet.
- Og det viser du fullt ut.
- Å være aktivt til stede er det mest naturlige og
kanskje det eneste rette for meg.
- Og så forstår jeg at du liker å reise?
- Reiser gjør jeg når jeg har anledning til det. Det
har jeg gjort i jobbsammenheng, i forbindelse med
mitt engasjement i Misjonsforbundet og som privatperson. Foruten at jeg har reist mye i Europa,
har jeg besøkt mange asiatiske og afrikanske land,
Sør-Amerika og selvfølgelig har jeg vært flere ganger i USA, hvor mannen min er født og oppvokst.
- Men det er i Arendal du føler deg hjemme?
- Absolutt! I Arendal ble jeg født, og her har jeg
bodd alle mine sytti år. Som barn bodde jeg på
Nygård, og den gang var riktignok dette en del
av Øyestad kommune, men Arendalsjente er jeg.
- Og ditt andre hjem har vært misjonskirken?
- Riktig. Som 3-4-åring tok mine to eldre søstre
meg med på misjonskirkens søndagsskole, og som
barn sov jeg meg gjennom mange gudstjenester.
- Men du har mer enn sovet i misjonskirken!
- Uten tvil. Som 11-åring, det vil si tidligere enn
statuttene gav anledning til, reiste jeg på min første
juniorleir, men jeg reiste hjem før siste kvelden,
fordi jeg var så redd for at noen ville spørre meg

om jeg skulle bli «frelst». Det var jo vanlig
å spørre slik den gang. Seks år senere var jeg
med blant juniorlederne, og i 15 år var jeg en
av hovedlederne.
Så blir vi sittende i hjemmet på Sandstø og se utover Nidelven. Småpraten går over en kopp varm
kaffe en kald januardag. Kaffen varmer. Enda mer
varmer vennskapet, for venner har vi vært – gode
venner – helt fra ungdommen av. Gjennom årene
har vi brukt mye tid sammen, i vår vennskapsgruppe, på reiser og i utvalg, råd og styre, lokalt
og nasjonalt. Så mange tema er blitt luftet gjennom årene. Vi har vært enige og uenige, og heller
ikke i dag mangler vi samtaleemner.

Ofte den første

- Du var tidlig ute i Junioren, men jeg vet at du
har vært tidlig ute på andre områder også.
- Jeg vet ikke om det er riktig å si at jeg har vært
«tidlig» ute, i alle fall ikke når det gjelder ekteskap. Jeg var 29 år før jeg giftet meg, men noen
ganger har jeg vært «først» ute.
- Det var det jeg mente, fortell!
- Jeg var for eksempel den første kvinnelige
bankfunksjonæren i Arendal Sparebank (nå:
Sparebanken Sør). Der begynte jeg som 17åring, straks etter at jeg var ferdig med Fritz Pettersens handelsskole, og i banken ble jeg helt til
jeg pensjonerte meg. Da jeg begynte i banken,
var det bare gamle gubber som var tilsatt der,
i alle fall syntes jeg de var gamle. «Nå har den
drittungen fått lønnspålegg igjen,» sa de, kanskje med et lite smil, men jeg syntes ikke det var
kjekt der og da. Men for meg har Sparebanken
vært en både god og interessant arbeidsplass.
- Men først ute har du også vært andre steder?
- Ja, det er riktig, Jeg var jeg første kvinnelige
styremedlem i misjonskirken i Arendal, og
senere ble jeg første kvinnelige styreleder. I Misjonsforbundet hadde det vært prinsipiell åpenhet for dette hele tiden, men det hadde aldri
vært praktisert i misjonsmenigheten i Arendal.
- Dessuten har du vært først ute nasjonalt.
- Ja, det er riktig. Jeg var den første kvinnelige
varaordfører i Misjonsforbundet og den første
kvinnelige leder av misjonsstyret.

Riktig prioritering?

- Du har altså vært en engasjert og opptatt
kvinne. Har det vært enighet i familien om ditt
engasjement?

- Jeg mener vi har vært enige om det. Likevel
har jeg noen ganger tenkt over mitt engasjement
og spurt meg selv om jeg alltid har prioritert riktig. Jeg tenker da på mannen min, Willy (Billy),
og Christine, datteren vår.
- Og hva har du kommet til?
- At de noen ganger har måttet forsake noe, men
i det store og hele tror jeg også de har vært litt
stolte av meg, og gjennom mitt engasjement har
også de fått være med på mye.
Akkurat da ringer faktisk telefonen, og det er
datteren, Christine, som er på tråden. Etter en
kort prat med moren, får jeg låne hennes oppmerksomhet et lite minutt.
- Hallo, Christine! Jeg sitter her og intervjuer din
mor, og i den forbindelse har jeg et lite spørsmål
til deg. Du hadde i oppveksten en ganske travelt
opptatt mor. Syntes du til tider at det kunne bli
vel mye?
- Den tanke streifet meg aldri. For meg var
det helt naturlig. Jeg visste ikke om noe annet,
trodde det var slik alle hadde det. Jeg var ganske stolt av mamma og hadde mange fordeler av
hennes engasjement. Jeg fikk være med på mye,
reiste en del, møtte mange mennesker og opplevde mye interessant. Nei, jeg har ikke savnet
noe. Jeg hadde en kjempefin barndom.
- Takk, det var dette jeg ønsket å vite noe om
denne gang. Nå får jeg fortsette med din mor.
Aud, hvordan synes du livet ditt har vært?
- Jeg har hatt et fantastisk liv. Jeg har hatt en
god og trygg arbeidsplass, og jeg har alltid likt
meg på jobben. Gjennom mitt engasjement i
menigheten og Misjonsforbundet har jeg fått
se og lære mye, og jeg har møtt mange interessante, flotte mennesker. Slik har jeg fått utrolig
mange gode venner landet over, og en fantastisk
familie.
Tekst: Sveinung Lorentsen Foto: Tor Einar Heidal Olsen
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Populært ungdomsarbeid på Bjorbekk
Om du tar turen til kjelleren på Bjorbekk misjonmenighet Betel en fredagskveld, er det lite som minner om en typisk bedehusinnredning.
Med biljardbord, tv-spillstoler, diskolys og diskokule i taket, skulle man
nesten tro man hadde kommet inn på en ungdomsklubb i stedet!
Her samles rundt 60 ungdommer i alderen 12 til
16 år hver uke, for å høre Guds ord, treffe venner og ha det gøy.
– Det er som regel en god, fast gjeng her på fredagene, og det er sjelden det er få ungdommer
her, sier pastor Geir Vilhelmsen. Han er en av
ildsjelene bak arbeidet, og han beskrives som
en aktiv og engasjert mann. Sammen med blant
andre ungdomsleder Synnøve Lorentzen (18), er
han aktivt med i både planlegging og deltakelse
av aktivitetene for ungdommen.

På ungdommenes premisser

Men det er altså først og fremst de unge som
selv arrangerer kveldene. Fire grupper bestående
av en voksen og flere ungdommer, har ansvar
for hver sin helg. Kvelden begynner med øving
til lovsang, forberedelser og bønn, før deltakerne
16

strømmer inn til møtet kl. 20. Da er det tale,
lovsang og ”ettermøte”, hvor ungdommene er
med å be for og med hverandre. Etter møtet er
det cafe, aktiviteter og fellesskap i kjelleretasjen.
Geir mener det er svært viktig at ungdommen
selv får arrangere kveldene sine, slik at det blir
på deres premisser. Det er fokus på at ungdommene selv skal få komme med innspill på hva
de ønsker seg. Det er også viktig at de ikke føler
de har kommet på et ’bedehus’, men i et miljø
som er passer for dem. Derfor er det lagt vekt på
høy kvalitet på både lyd, lys og aktiviteter. Både
bilspill med ordentlig ratt og karaokeanlegg er
også på plass.

Trygt miljø

Mange av ungdommene har ikke noen kristen
bakgrunn, og de kommer fra forskjellige skoler

rundt i Arendalsområdet. Synnøve Lorentzen
sier det er en trygg og inkluderende atmosfære
på Betel.
– Her er det ingen som må sitte alene og det er
naturlig for alle å snakke med hverandre, sier
hun. Synnøve leder en av helgegruppene og hun
legger ned mye arbeid for at ungdomsmiljøet
skal være bra. Hennes inntrykk er at det kommer mange ungdommer som trenger noen å
prate med, og mener at det er tryggheten her
som trekker ungdommene til misjonskirken.
I tillegg til arbeidet på fredagskveldene, drar
ungdomsgruppa også på turer.
– På disse turene får vi ekstra god kontakt med
hverandre, og det blir ofte lite søvn og mye
moro, forteller Synnøve.
Den mest populære turen er den årlige hytteturen til Vrådal. Ellers drar gjengen på overnattingsturer til Betels eget sted, ’Tjenna’, flere
ganger i året. Ungdommene drar også til ’Jesus
to the nations’ i Sarons Dal på sommeren, men
da bare som deltakere.
– Der slapper vi bare av og koser oss, sier Synnøve.

Trenger ny ungdomsleder
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Til sommeren slutter Geir Vilhelmsen i sin
jobb på Betel, og dette oppleves som trist
blant de unge. Ifølge Synnøve er han en
motivator som får ting gjort.
– Han er en radikal forkynner som får
oss til å tenke, sier hun. De er nå på leting
etter en ny pastor, som har ungdommen og
barna i fokus.
– Vi trenger en aktiv pastor, sier Synnøve,
og legger til med et smil: – og gjerne en ung
en!
Av Lene Marie Degermann

Bjorbekk misjonskirke Betel søker
med-pastor/ungdomsleder i inntil 100%
• Du skal samarbeide med menighetens
hovedpastor og styre. Du er selvgående, inspirerende og initiativrik. Du
vil ha hovedfokus på barne- og ungdomsarbeid i menigheten.
• Du har evne til å skape samarbeid
mot felles mål. Som pastor er du
menighetens åndelige leder sammen
med hovedpastor.

• Du får stor frihet til å utvikle virksomheten i tråd med
menighetens profil og mål.
• Du har relevant ut-danning,
erfaring fra menighetsliv og
organisasjonsarbeid og deler
Misjonsforbundets grunnsyn.

Menigheten er preget av et voksende barne- og ungdomsarbeid
med rundt 60 ungdommer og 50 barn som treffes hver uke.
Om du brenner for arbeid blant barn og unge uten at du har den
bakgrunn som vi etterspør, ta kontakt likevel. Aktuelle kandidater
inviteres til besøk og samtale.
Kontakt pastor Geir Vilhelmsen på telefon 97110717,
e-post: geir.vilhelmsen@gmail.com eller
pastor John David Wikstøl på telefon 99629217,
e-post: jo-david@online.no
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Speideren

– mer enn bare friluft

Emilie Skårland (7) viser stolt frem
en helt perfekt båtsmannsknop
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De fleste har hørt om Speideren. Det har jeg og, men utover at de er
ute i naturen og på leirer, har jeg veldig lite kunnskap om hva Speideren egentlig er. Med dette utgangspunktet dro jeg på mitt første
speidermøte en tirsdagskveld i Froland, sammen med ”Flokken”,
som gruppen med de yngste speiderne kalles.

N

år ungene er samlet, tar en av lederne
fram en gitar, setter seg ned og spiller
noen sanger, mens Småspeiderne kommer med sangforslag; alt fra «Gangnam Style»
til «Hei, jeg heter Johnny og jobber på en knappefabrikk». Deretter setter de i gang med knuteknytting og kasting av livline, samtidig som de
herjer rundt i snøen.

Førstehjelp og egg i konvolutt

Etter en stund får jeg snakket med speiderne, og
etter å ha forsikret noen av dem om at jeg ikke
går i femte klasse og skal begynne i Speideren,
men bare er der for denne ene kvelden, begynner de å fortelle om hva de gjør i Speideren.
«Vi lærer å knytte knuter og å bruke kniv og
førstehjelp. En gang så vi en film om hva vi skal
gjøre om noen holder på å drukne eller hvis de
har satt noe i halsen. Så nå kan jeg redde dem
hvis det skjer», sier en av småspeiderne. «Og så
lærer vi hva vi skal gjøre i naturen og lager mat
over bål», sier en annen. «Vi har blant annet
kokt egg i potet og stekt egg i konvolutt», sier
Tove Stornes Løvjomås, lederen for Flokken,
som er for de mellom 7 og 10 år. I Froland er
det til sammen ca. 60 stykker med i Speideren, medregnet lederne. Det er et tilbud som
er åpent for alle barn, hvor man lærer et bredt
spekter av speiderferdigheter.

Ferdigheter og verdier

Jeg ser rundt på de seks-sju ungene som konsentrerer seg om å lage knuter, de fire guttene
som kaster livline og de fem andre som løper
i snøhauger og renner ned en skråning, og jeg
spør Geir Stornes, som er hovedleder, det jeg
har lurt på siden jeg kom dit: «Hva er egentlig
Speideren?»
«I Speideren er man ute i naturen og lærer praktiske ting som båltenning og hvordan man skal
pakke en sekk på best mulig måte, men det er
på langt nær det viktigste. Man får vennskap til
medspeiderne og lærer å jobbe sammen som en
gruppe, hvor man tar hensyn og hjelper hverandre. Man er i smågrupper og må løse problemer
sammen, en egenskap som alle hadde hatt bruk
for å lære godt. Når man er på tur, skal det bli en
naturlighet at alle går i samme tempo som den
som går senest. Speideren gir prinsipper og verdier til barn og ungdom. »
«Vi har en pastor i Svein Egil (Fikstvedt red.
anm.) som ser denne verdien og han stiller alltid
opp når vi spør om han vil komme», legger Tove
til.

Kon-Tiki

Den internasjonale speiderbevegelsen er en av
verdens største barne- og ungdomsorganisasjoner, har ca. 40 millioner medlemmer og finnes

i nesten alle land. Speideren har også vært med
å forme mange mennesker over hele verden, og
flere av de ledende skikkelser i verdenssamfunnet har kreditert deres bakgrunn i speiderbevegelsen som en viktig del av deres suksess. David
Beckham, Bill Gates, Hillary Clinton, Neil Armstrong og Barack Obama er bare et utvalg av
dem som har sin bakgrunn i Speideren. I Norge
har vi blant annet Thor Heyerdahl, som forteller
hvor viktig Speideren var for medlemmene på
Kon-Tiki:

Speiderleder Sigmund Skårland lærer
bort klassiske speiderferdigheter

På Kon-Tiki-ferden var forøvrig alle vi fem
nordmenn gamle speidere, og alle som en så vi
tilbake på speidertiden som noe stort og viktig i
vår ungdom. Reisen var som en flytende leir, og i
planlegging og gjennomføring var vi en god speiderpatrulje som gikk til oppgavene - og som ikke
gav opp for vanskelighetene. Det var disiplin, kameratskap, samarbeid - og hyggelige ”leirbål” om
kvelden på flåten. (http://www.speidermuseet.
no/artikkel/heyerdahl).
Og kanskje har noe av denne eventyrlysten blitt
sådd i Storspeideren i Froland også, de som syklet 25 mil i Nederland sommeren 2012?

Engasjerte ledere

Før flokksamlingen skal avsluttes, stiller ungene
seg i en ring for å ta speiderbønnen. Men før
det, rekker jeg å spørre dem om hvorfor de vil
gå i Speideren. Alle svarer nesten det samme:
«Det er fordi det er gøy, og vi får være ute og
lære masse. Og så får vi dra på turer.» Og de har
ingen planer om å slutte når de blir gamle nok
til å begynne i Storspeideren. «Det er jo da vi
kan gjøre enda mer gøy og dra på flere turer!»
poengterer en av dem.
Da jeg går til bilen etter min første opplevelse
av Speideren, slår det meg nok en gang det jeg
opplevde da jeg snakket med Geir Stornes og
Tove Stornes Løvjomås. Det var tydelig at dette
var noe som lå dem på hjertet. De er der som
ledere fordi de virkelig ønsker å gi barn og unge
en lærdom og opplevelse som de kan ta med
seg videre i livet, som bygger karakter, gir dem
bevissthet og lærer dem ferdigheter de ikke får
gjennom skolen.

Zander Olsen (7) kaster livlinen så langt han makter

Nelson Mandela hadde dette å si om Speideren:
«Speiderbevegelsen er en verdensleder innen
utdanning av unge. Speideren inspirerer patriotisme, moralske verdier, mot, karakterbygging,
selvstendighet og samfunnsbevissthet. Den
motiverer også våre unge til å nå deres fulle potensial.»
(http://thescoutingpages.org.uk/famous.html )
Av Idun Straum

Leker er viktig!
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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.

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

Tlf: 94 86 23 00
E-post: post@
frolandmusikkbarehage.no
Froland Musikkbarnehage
eies av Froland misjonskirke

• Et sted med sang, musikk, liv og glede
• Trygge barn trives best – og lærer mest

Takk til dere
som søker til
barnehagen vår!

Kurs-, konferanse- og selskapslokaler

Ring 911 88 983

eller send e-post til:

engsoleien@yahoo.no

• 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/ seminarer,
konserter, møter,kurs,minnestund,bryllup
• Vi har egen kokk og kan levere mat samt
forestå servering til de ulike arrangementer
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Misjonskirkenutleie
www.misjonskirken-arendal.no

STOA VEST
HANDLEBYEN VED ARENDAL

•33.000 kvadratmeter handleglede
•Alt du trenger - på ett sted
•Åpent når det passer deg
•1000 gratis parkeringsplasser
Glassmesterfirma

EKRA & VOIE as

Nye glass?

Spør oss om spesialtilpassede glass til dine vinduer som:
energisparende glass, sikkerhetsglass, solskjerming eller
støydemping.

Kom innom for en hyggelig glassprat!
Vår leverandør:

Din nærbutikk
370 94 386

Strømsbuv 61, 4836 Arendal - Tlf.: 37 02 41 88
Fax: 37 02 16 40 - www.ekra-voie.no
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Smånytt
FROLAND:

MED BIBEL OG SKINNVEST I FROLAND
Medlemmer fra Holy Riders, en av Norges største motorsykkelklubber, fylte i
februar Froland misjonskirke. Selv om
frolendingene i Holy Riders kan telles
på færre fingre en du har på en hånd, så
ble årsmøtet lagt hit. Og det med stor
suksess.
- Det var nok vaffelrøren og vaffeljernet som
stod klar til frokosten i dag morges, som gjorde
utslaget! Avdelingsleder i Aust-Agder, Jon Tønnesen, er strålende fornøyd med oppvartningen
han og resten av årsmøte-delegatene har fått i
Froland. Vafler er en gjenganger i Holy Riders
ellers i året og de deler gjerne ut vafler til andre
motorsyklister når de er rundt på de forskjellige
treffene året gjennom. Når da vaffeljern og røre
stod klart til lørdagens frokost, var det stor enighet i gjengen, at her var en god plass å være.

Fem år siden sist

- Det har aldri vært så enkelt, alt har blitt ordnet
for oss. Trond (Olsen red.anm.) og kona laget
kveldsmat for oss i går kveld, og det er folk fra
menigheten her som ordner mat til oss i dag,
forteller Tønnesen.
Det er fem år siden forrige gang Holy Riders’
årsmøte ble avholdt i Agder. Avdelingslederen
bestemte seg derfor for å være tidlig ute med
å foreslå å få årsmøtet til Agder igjen, og han

spurte medlemmene
i lokalavdelingen om
de hadde forslag til
lokaler. Trond Olsen
foreslo da selvsagt
”sitt menighetsbygg”,
Froland misjonskirke,
hvor han er ansvarlig
for utleie av lokalene.
- Det gikk bare én uke,
så hadde Trond ordnet
en pakkepris per kuvert med overnatting
og alt, forteller Tønnesen.

Mange
trosretninger

Årsmøtet samler representanter fra hele landet, og til og med fra
noen av deres avdelinger i utlandet. En del av de
tilreisende overnattet privat, men i underkant av
50 personer overnattet i selve menighetsbygget,
innlosjert i ungdomsrommet og barnas speilrom.
Tønnesen forteller at Holy Riders’ medlemmer
kommer fra alle kirkesamfunn og at organisasjonen legger vekt på å være trosretningsnøytral.

- Det typiske Holy Riders-medlemmet er den
vanlige mannen i gata. Vårt formål er å spre
evangeliet om den oppstandne Jesus Kristus ut
til MC-miljøene i Europa, og vi diskuterer derfor ikke teologi her. I Holy Riders vil andakter
og undervisning fokusere på bibeltro undervisning, uten personlige tolkninger. Dersom noen
forsøker å dra inn sine egne meninger, så får de
høre det fort, avslutter Jon, med et smil.
av Rachel Olsen

Grimstad:

Alene sammen
I fjor sommer kom Ellen Møinichen over en
artikkel i avisa som handlet om ensomhet om
sommeren. Kirkens SOS fortalte om alle telefonene de fikk i sommermånedene, først og fremst
av eldre mennesker som opplevde seg alene når
venner og familie var reist bort. Rørt av artikkelen, bestemte Ellen seg for å gjøre noe med
dette, og fikk med seg Bjørg Drevdal og Olaug
Odberg i en komité. I oktober kom 22 mennesker til første samling. Siden har det bare kommet flere, og på siste samling i april var det over
40 som kom.
Gjennom høst- og sommermånedene er det
samlinger på mandager i Grimstad misjonskirke med diktlesning, sang, kåseri, quiz, masse
nydelig mat og en god pause. Til slutt er det en
liten andakt. Disse mandagene brukes også til
å planlegge sommerturene, som i år skal gå til
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bl.a. Blindleia, Merdø, Hillestadgalleriet og mineralparken i Evje.
På samlingen i april kom seniorpastor Sven
Øverland og kåserte over «lyset i Falkbergets
diktning». Han fikk menneskene i diktene til å
bli levende ved å fortelle deres liv, deres slit og
deres utholdenhet. Sven fanget forsamlingen og
fikk frem det håp, det lys og den tro på en Gud
som alltid er der, og som finnes i Falkbergets
diktning. Samme kveld var det sang av Bodil Eskedal, nydelig mat og andakt av Ellen, og det ble
en svært vellykket kveld!
Ellen påpeker at samlingene er åpne for alle enslige over 50, uansett grunn - både kvinner og
menn. Og man trenger ikke å høre til misjonskirka!
av Silje Lunden Gotehus

xxxxxxxxxxxxx

Arendal:

”Den lille
hjelper”
Annenhver onsdag samles 9 flotte og omsorgsfulle damer til bibellesning, bønn og sosialt fellesskap i Arendal misjonskirke. Det spesielle er
at dette er noe de har holdt på med i 65 år, noen
av de som er med var da altså 15 år da de begynte! Når de treffes ber de for hverandre og for
menigheten. Og det blir tatt opp kollekt hver
gang, som går til menigheten, bibelselskapet og
et misjonsprosjekt. Er det en gang de ikke kan
komme, betaler de dobbelt neste gang! Altså en
flott bukett forbilledlige, trofaste og omsorgsfulle damer!

Fra venstre: Gerd Skjevestad, Lilly Johansen, Tone Zachariassen, Eva Nordbø, Ellen Nygård, Randi Andersen.
Ikke til stede: Kari Paulsen, Ragnhild Ruberg og Gerd Songe.

sendetid på TV Visjon Norge
Arendal misjonskirke sender i dag utrag
fra sine gudstjenester på Kanal Lokal.
Denne kanalen har et dekningsområde
på rundt 20.000 husstander, fra Tvedestrand til Kristiansand.
Misjonskirken har nå besluttet å utvide sitt tvtilbud til også å omfatte sending på TV Visjon
Norge (TVN). Våre programmer er sendt inn
til kvalitetstest og vurdering på høyeste nivå i
TVN. Resultatet er at menigheten nå er tilbud

3 måneders gratis sendetid. Hva som skjer etter
det vil tiden vise, men dette er en uansett en stor
begivenhet. Arendal er så vidt vi vet den eneste
menigheten i Misjonsforbundet som driver med
TV-sendinger. Dette er et spennende prosjekt,
med målsetning om å nå ut med evangeliet.
Sendingene er opptak av forrige ukes tale, samt
sang, tekstlesning med mere, og starter i begynnelsen av mai. Per i dag ser det ut til at sendetiden på TVN blir søndager kl 13.00, med reprise
tirsdager kl 05.00 og torsdager kl 14.00.

DÅP I ARENDAL MISJONSKIRKE
Gudstjenesten søndag 20. januar var preget av høytid, fest og glede, da seks av våre medlemmer valgte å
døpe seg. Dåpen var det pastorene Terje Watne og Sven Øverland som stod for.

Fra v: Pastor Terje Watne, Anne Ose Abusdal, Malene
Råmunddal, Bjørnar Ekra, Markus Råmunddal, Sven
Aanonsen, Eirik Vikse, seniorpastor Sven Øverland.
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Kreativ eventyrer:

– FRI TIL Å
VÆRE MEG SELV!
Leif Kristian Pedersen (28) har aldri vært en ”A4-person”, noe som bød på utfordringer da han var
yngre. Ikke alle ville godta at han skilte seg ut med sin kreative og utadvendte personlighet, og
han opplevde å miste selvtilliten. Nå er han takknemlig for at Gud skapte han akkurat slik han er
og ønsker å bruke livet sitt på å hjelpe andre til å få større tanker om seg selv.
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L

eif Kristian er oppvokst i en kristen familie
og har alltid vært en del av en menighet. Han
oppdaget tidlig at han hadde en lidenskap for
det kreative.
- Jeg har alltid vært en person med store drømmer
og lærte tidlig at jeg må våge å drømme så stort at
Gud har plass i dem. Det blir ikke helt samme dreisen over det hvis jeg kan oppfylle drømmen lett i
egen kraft, forteller han.

Ble mobbet

Men det var ikke noe selvfølge at Leif Kristian
skulle bli den utadvendte, energiske og trygge personen han nå er. Da han var mellom 13 og 15 år,
opplevde han at drømmene hans ble knust. Leif
Kristian hadde sine tre tøffeste år da han ble mobbet på skolen.
- Mobbingen gikk på min personlighet, så det gikk
dypt i meg og såret ble stort. Det som holdt motet
oppe i den vanskelige tiden, var kjærligheten fra
familien og menigheten. Jeg klarte så vidt å «holde
hode over vannet», men omsider ble et håp tent i
meg; jeg kunne bruke min erfaring til å hjelpe andre
med lignende smerte og vanskeligheter.
For ti år siden begynte han på bibelskole, noe som
skulle vise seg å bety mye for Leif Kristian. Selvtilliten hans var nedslitt, og han slet med mindreverdighetskomplekser etter årene med mobbing.
- Kuren viste seg å være det å lese Bibelen, komme
i kontakt med mitt eget hjerte og gjenopplive lidenskapen for det kreative i meg. Jeg begynte å leve ut
drømmen min og kjente at jeg var sulten på mer,
forteller Leif Kristian.

Forberedt til tjeneste

Han summerer opp det året med en bønn han sa
til Gud: «Takk for at du har skapt meg akkurat slik
jeg er. Jeg vil ikke være noen annen enn det beste
eksemplaret av meg selv! Help meg å lære Dine
sannheter om meg.»
På denne tiden reiste Leif Kristian ut i verden og
begynte å tenke på å leve fullt for Gud på misjonsmarken. Men han opplevde at Gud sendte han
hjem.
- Jeg sa til Gud: «Jeg reiser ikke hjem før du gir meg
en skikkelig god grunn.» Det gjorde Gud. Han gav
meg verset i 2. Peters brev 1:10 «Derfor, søsken, skal
dere være enda mer ivrig etter å gjøre deres kall og
utvelgelse fast. For hvis dere gjør alt dette, skal dere
aldri noensinne snuble».
Dette verset klamret han seg til i de neste seks
årene. Han forsto at han trengte å forberede seg for
det han skulle gjøre i fremtiden. Han fullførte ut-

>>

Leif Kristian har fått møte
mange mennesker på sine
misjonsturer. Her forteller han
om noen av de nyeste opplevelsene som har gjort størst inntrykk på ham:
For noen uker siden var jeg i Budapest og i
Praha. På denne reisen møtte jeg Atty (29 år)
som har vokst opp på et barnehjem i Romania.
Han er nå en overgitt etterfølger av Jesus, og
det har virkelig styrket min tro å høre hans
historie. I kjølevannet av kommunist-tiden,
var det lenge stengt og hindringer for innpass
med evangeliet. Noen misjonærer fra Nederland, fikk det sterkt fra Gud at de skulle besøke
barnehjemmet der Atty bodde. De gikk til
toppledelsen og fikk lov til å komme inn på
barnehjemmet. Atty tok imot Jesus under dette
besøket. Han var da 17 år. Dette viste seg å
være livsviktig for han. For da han var 18-20
år, måtte han ut fra barnehjemmet og leve på
gata. Det eneste han hadde, var troen på Gud.
En av de konkrete bevisene på Guds kraft og
godhet, var hans ønske om å besøke Nederland før året var omme. Da han fortalte dette
på barnehjemmet, lo de bare av han og sa;
«Hvis det skjer, skal vi også tro på din Gud».
Den 26. desember, en knapp uke før ”fristen”,
ringte en mann til Atty fra Nederland og ville
at han skulle komme å tale på en konferanse
og fortelle sin historie. Da Atty kom hjem fra
Nederland 30. desember samme året, tok 30 av
barnehjemsbarna imot Jesus.
Atty fortalte meg at 15 av disse
har mistet troen nå 10 år senere, men at 15 av dem fremdeles har en aktiv tro.
Nå studerer Atty til å bli
psykiater. Han vil hjelpe andre
med lidelser, spesielt de som er
vokst opp på barnehjem. Han
tjener 190 euro i måneden og
betaler 150 av dem i husleie.
Det er ikke mye penger til overs
å studere for, siden det koster
500 euro i året. Han har hatt

tre års opphold fra studiet fordi han ikke har
hatt råd. Men Atty er fast bestemt på at han vil
bli psykiater, og jeg må si at jeg har tro på han,
etter å ha truffet han og sett og hørt hans tro
på Gud.

En annen hendelse var i Budapest, der jeg
traff Viktor. Han myste når han leste noe, og
jeg kjente umiddelbart Guds hjerte for han
og at han skulle bli helbredet. Jeg fikk lov til
å be for han. Da jeg så spurte om han kunne
se skiltet på andre siden av rommet, så sa han
at han så bare en brun skygge. Det var et hvit
skilt med svart skrift. Etter tredje gangen jeg
ba for han, så han på meg med store øyne og
sa: «Toileto?» Jeg svarer: «JAA! Halleluja!» Han
forteller at han plutselig kunne se tydelig hva
som sto på andre siden av rommet. Han spurte
meg også om livet mitt og jeg delte min historie. Dagen etter fortalte han at han følte seg så
mye friere etter vår prat sammen. Han er en
del av en dansegruppe, og Viktor uttrykte: «Jeg
har aldri følt meg så fri noen gang selv når jeg
danser.» Jeg vet hva denne friheten er; Viktor
fikk smake mer av Jesus, og det gjør oss virkelig fri.
Til slutt må jeg fortelle om hjemløse Harald.
Vi delte ut nistepakker og han var en av dem
som ble svært takknemlig. Vi fikk høre hans
historie som var tynget av skyld og angst. Jeg
fikk fortelle han om Guds nåde, og om evnen
til å glemme det vi har gjort galt når vi ber om
tilgivelse for det. Jeg sto på gata og var vitne
til denne eldre mannens omvendelse. Mannen
fikk nytt håp, det eneste håpet som varer evig.
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Leif Kristian som viking ved filminspilling.

Og her agerer han geriljasoldat.

- Jeg har alltid vært tiltrukket av
det uforutsigbare og uvanlige.
>>

dannelsen sin innen salg og service, jobbet ett år
som sivilarbeider og tre år som ungdomsleder i
Fevik misjonskirke.
- Når jeg ser tilbake, ville jeg aldri vært disse
seks årene foruten. Det har gjort meg i stand til
det jeg gjør i dag og vært en nødvendig vei for
meg å gå for å gjøre de ting Gud har lagt på hjertet mitt for framtiden, forteller Leif Kristian.
De siste tre åra har han vært en del av misjonsorganisasjonen Ungdom i oppdrag. Der har han
vært i staben på en kreativ-profetisk disippeltrening-skole i Ålesund. Der får han drive med tre
av sine store lidenskaper: skuespill, disippelgjøring og misjon.
- På disse årene har jeg blant annet utarbeidet
en skuespillerlinje på skolen, ved siden av å ha
personlig oppfølging av ni karer, og jeg har fått
reise til land som India, Litauen, Hawaii, Tsjekkia, Ungarn og Romania, forteller han.

”Freedomfighter”

Til høsten flytter han til Oslo, hvor han skal
være med i lederskapet til Ungdom i oppdrag.

På misjonstur til India.
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Han har også søkt på ulike studier der, men
mest av alt ser han frem til å utarbeide en visjon
Gud har gitt ham.
- Jeg fikk denne visjonen på den siste misjonsturen. Jeg ønsker å lage et program der jeg kan
tale og ha foredrag i bedrifter, på skoler og i menigheter og for ungdom. Hensikten er at mennesker skal oppdage deres opprinnelige design,
lære å leve livet fra hjertet, blir fri fra sår fra
fortiden, finne livskvaliteten og leve et liv med
store drømmer. Jeg vil bygge dette «Frihetsprogrammet» på Bibelen og har tro for at dette vil
sette mange mennesker i virkelig frihet.
Hva tror du er grunnen til at du har valgt et liv
som ikke er helt ”A4 ”?
- Jeg har alltid vært tiltrukket av det uforutsigbare og uvanlige. Jeg digger eventyr og utfordringer, og jeg har funnet den beste vennen jeg
kan leve eventyret med en evighetsretta hensikt
ut sammen med, og det er Gud min pappa. Det
handler om å ikke bare vite om Gud, men om å
bli kjent med Gud. Jeg har fått legedom for sårene fra fortiden og lært hvem jeg er i Kristus.
Hva vil du si til dem som har en drøm om å reise

ut ”på misjonsmarken”, men som ikke tør å ta
steget ut?
- Misjon handler vel om noe så enkelt som å
elske sin nabo. Det å leve ut fra budet Jesus gir
oss i Johannes evangeliet 13:34-35 «Et nytt bud
gir Jeg dere, at dere skal elske hverandre. Slik Jeg
har elsket dere, slik skal dere elske hverandre. Av
dette skal alle forstå at dere er Mine disipler, om
dere har kjærlighet til hverandre.» Om du er i
India, Romania, Hawaii eller i Aust-Agder spiller jo ingen rolle, mener Leif Kristian.
- Men aldri la dine svakheter eller din vantro
hindre deg i å ta steget ut i det Gud har lagt på
hjertet ditt. Jeg digger utfordringer fordi jeg
vokser på det. Å vokse i kjennskap til Gud, er
det beste som fins, selv om det kan være utfordrende. Men det er jo det vi alle er skapt til. Vi
må først forstå Guds kjærlighet til oss. Da kan
vi frimodig ta steg i tro, så hjelper Gud oss med
resten.
Av Rachel Elisabeth Olsen

Ser du etter bruktbil?
Utvalget er meget godt
til gunstige priser!!
Biler fra kr. 40.000,- f. reg.
Personbiler,
stasjonsvogner, varebiler
CHR. REPSTADS SØNNER A/S

Arendalsveien 74 - Biesletta - 4878 Grimstad
Tlf. 37 25 61 75
Åpent: Mand.-fred. 08-16, torsd. 08-18, lørd. 09-12

EKTE SPORT.
Storgt 31, 4876 Grimstad
Telefon: 370 41400
Åpningstider:
Man-Ons 9-17
Torsdag
9-19
Fredag
9-18
Lørdag
10-16

www.sor.no

Vi har samlet alle bitene.
Sparebanken Sør tilbyr nå alle typer
forsikringer gjennom Frende.
Snakk med oss i dag. Ring 09200

Myrene
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SommerfeStival Stavern 9.-14. juli 2013

VÆR MED Å FEIRE GJENNOM HELE HELGA!

VÆR MED Å FEIRE GJENNOM HELE HELGA!

FREDAG 24. MAI

FREDAG 24. MAI
Kl 13.30-17 Offisiell markering av Ansgarskolens
100-års jubileum (lukket arrangement)

Releasekonsert med Ansgar Gospel Choir 2012-13

Kl 19

Releasekonsert med Ansgar Gospel Choir 2012-13

Lunch

Kl 13

Lunch

Kl 14-16

Seminar 1: Menighetsutvikling
– trenger vi det? v/ Lars Råmunddal

Kl 14-16

Seminar 1: Menighetsutvikling
– trenger vi det? v/ Lars Råmunddal
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Seminar 2: Vi og de andre v/ F. Christoforos Schuff,
Anne Haugland Balsnes og Hildegunn Schuff.

Seminar 2: Vi og de andre v/ F. Christoforos Schuff,
Anne Haugland Balsnes og Hildegunn Schuff.

Hagefest på Ansgarskolen

SØNDAG 26. MAI

Festdag i Kilden konserthus!

Kl 15

Festgudstjeneste i Kilden, med Siri Iversen,
Stein Bjørkholt m.fl.

Kl 15

Festmøte for barna m/ Barne-Silje og Viggo Klausen
Billetter kr 50,- kjøpes på kilden.com

Kl 18

Jubileumskonsert m/ Ansgar Gospel Choir og gjester
fra New Orléans. Billetter kjøpes på kilden.com

Oppdatert program for jubileumshelgen finner du på www.ansgarskolen.no

Foto: Misjonsbladet

Alpha-arbeidet v/ Kurt og Wenche Mosvold
og Jan-Olav Andreassen

Foto: Misjonsbladet

Alpha-arbeidet v/ Kurt og Wenche Mosvold
og Jan-Olav Andreassen

Hvorfor skal vi ta vare på naturen? v/ Torstein Tollefsen
Kl 19

K
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Lansering av festskriftet ”Forankring og
fornyelse – Ansgarskolen 100 år”

Liv

Foredrag med Per Arne Dahl

Kl 12

ne

Kl 11

Lansering av festskriftet ”Forankring og
fornyelse – Ansgarskolen 100 år”

An

Foredrag med Per Arne Dahl

Kl 12

to:

Kl 11
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LØRDAG 25. MAI Åpen dag på Ansgarskolen!
Ulike barneaktivteter i løpet av dagen
Fo

LØRDAG 25. MAI Åpen dag på Ansgarskolen!
Ulike barneaktivteter i løpet av dagen

Hvorfor skal vi ta vare på naturen? v/ Torstein Tollefsen
Kl 19

Hagefest på Ansgarskolen

Mer
informasjon
SØNDAG
26. MAI Festdag i Kilden konserthus!
Kl 15 du på
Festgudstjeneste i Kilden, med Siri Iversen,
finner
Stein Bjørkholt m.fl.
misjonsforbundet.no
Kl 15
Festmøte for barna m/ Barne-Silje og Viggo Klausen
Billetter kr 50,- kjøpes på kilden.com

Kl 18

Jubileumskonsert m/ Ansgar Gospel Choir og gjester
fra New Orléans. Billetter kjøpes på kilden.com

Oppdatert program for jubileumshelgen finner du på www.ansgarskolen.no

BLI MED PÅ
26.06 – 07.07.2013

BIBELCAMPING
PÅ VEGÅRTUN
16.-28. juli 2013

Barnecamp, ungdomscamp, sommerbibelskole, kveldsmøter og fellesskap.
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TALERE: Stein Bjørkholt, Kristin Pedersen LIe, Egil Elling Ellingsen,
Ingrid Eskilt, Rino Rudsli, Erna S. Ultvedt, Knut Olav Vangstad og
Roy Elling Foss
LOVSANG: Øystein og Gry Øvergaard, Anders Skarpsno
og «Gutta» - lovsangsteam fra Vegårshei
BARNEARBEIDERE: Helene Mersland, Alexander Gundersen og Maria
Bruseland UNGDOMSARBEIDERE: Elisabeth og Dag Skorstøl

Jim Foss, Rune Heimvoll, Jørn Strand, Geir Vilhelmsen, Ingulf Diesen, Maria Morfjord, Kristine Lauvrak, Gordon Kleppe, Ole Gustav, Tony
Gulbrandsen, Svein Morten Havaas, jentegruppen ”Seven” m.flere.

KONSERT MED MATHIAS FJALSETT 18. JULI kl 19.00
MØTE MED JARLE WALDEMAR 24. JULI kl 19.00

Leirsjef: Terje Watne (91553805)

PÅMELDING PÅ MAIL TIL:
post@vegartun.no
Se også vår facebook-side!

Velkommen til en bibelcamp med en avslappet stemning, vakker
natur, deilig badevann, glade barn, gode venner, god mat og oppbyggelig fellesskap.

Vegårtun leirsted

Foto: Misjonsbladet

Kl 19

Dette vil
du ikke gå
glipp av!

Foto: Misjonsbladet

Kl 13.30-17 Offisiell markering av Ansgarskolens
100-års jubileum (lukket arrangement)

Dette vil
du ikke gå
glipp av!

Nyhetsbrev
fra Egypt
I påsken arrangerte Ordet Til Unådde møter i Kairo og Luxor.
Her kan du lese Jan Christensens nyhetsbrev fra kampanjen.
Gudstjeneste i Kairo

Vi startet søndag formiddag i en pinsemenighet.
Kirken var nesten helt full, og det var et mektig
nærvær av Gud. Jeg talte om det å elske Gud og
elske mennesker. Mange kom frem til forbønn
og ble sterkt berørt av Den Hellige Ånd. Etter
gudstjenesten delte vi ut arabiske bibler.
Søndag kveld var vi i en annen pinsemenighet.
Yousam Boktor fra Kairo ledet i herlig lovsang
og jeg talte om Jesu gjenkomst. Vi opplevde at
fire personer søkte frelse og vi ba for flere som
var syke.

Seminar i Luxor og i Kairo

Også i Kairo ledet Yousam oss i lovsang, og jeg
underviste om misjonsbefalingen og om å bære
frukt for Gud. Det kom deltakere fra forskjellige
kirker og mange ønsket forbønn. Vi delte ut arabiske bibler, og en lokal evangelist fikk med seg
flere bibler som han skulle dele ut til fattige.
I Luxor underviste jeg om Den Hellige Ånd. I

møtet var det ei dame som fikk et ord fra Gud
om å gå ut. Hun reiste videre til en naboby og
forkynte Guds ord der og flere mennesker ble
berørt. Vi delte ut arabiske bibler også her.
I Luxor hadde vi også kvinnemøte med helt
full sal. Jeg underviste om å bære frukt for Gud
og om å handle på Guds ord. Mange ønsket
forbønn og flere ble døpt i Den Hellige Ånd og
startet å tale med nye tunger.

Barnemøte

Det kom over 180 barn fra Luxor og fra landsbyer rundt på barnemøtet. Her var det barnesanger, dans, drama og lovsanger. Yousam holdt
en illustrert tale om å bygge huset sitt på Jesus.
Jeg talte kort om at Jesus elsker barna og ba for
alle om Guds velsignelse og beskyttelse. De fikk
også mat, juice, leker, godteri og barnebibler
som vi hadde med oss.
Broderlig hilsen
Jan Christensen

Om
Ordet til unådde
Ordet Til Unådde er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon som har de unådde som førsteprioritet.
I samarbeid med nasjonale kirker arrangerer de
kampanjer for å nå unådde mennesker med det
kristne budskapet og deler ut bibler og brevkurs.
Gjennom predikantseminar og økonomisk støtte,
ønsker de å bidra til at lokale predikanter selv reiser
til unådde områder for å forkynne evangeliet, dele
ut bibler og plante kirker. De ønsker å være med
å gi støtte til bygging av kirker i unådde byer og
landsbyer. Mange av kirkene vil og kunne benyttes
som skoler.
Visjonen er å kunne gi alle som søker frelse en bibel
på sitt eget språk, og å gi bibler til kristne som ikke
har egen bibel.
Ordet til Unådde har også en visjon om å arbeide for
å skape fred ved å arrangere fredskonferanser og ved
å bygge broer med dialog.
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Livsforvandlende
studietur
Barneskoler, ungdomsmøter, kjærlighetsbrigade for rusmisbrukere,
rehabiliteringssentre for barn og for voksne, hjemmebesøk, menigheter nytt språk, ny kultur, nye mennesker og nye vennskap.
Opplevelsene og inntrykkene sto i kø da vi reiste 23 bibelskoleelever
fra Ansgarskolen i Kristiansand til Colombia rett etter påsken.
Turen innfridde alt vi kunne klare å tenke oss og
vi fikk sett Colombia på sitt beste og sterkeste.
Jeg vil nå gi dere innblikk av to av de mange
høydepunktene fra turen.

Kjærlighetsbrigaden

Dette er nestekjærlighet i praksis. Det rigges opp
dusjtelt i nabogata til de rusavhengige i hovedstaden Bogotá. Her får de en mulighet for en
dusj, få nye klær, klippe hår og negler, stelle sår,
spise og få høre om Jesus. Brigaden blir holdt
4 ganger i året, og denne gangen var det vi som
finansierte brigaden. Før vi dro hadde vi samlet
inn nesten 130 000 kroner til arbeid i Colombia. Alle Ansgar-elevene var med å bidro under
brigaden. Det gav et nært og sterkt innblikk i
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et helt annerledes liv, som er verre enn vi noen
gang kunne forestilt oss.
Vi delte oss inn i grupper og hjalp til der det
trengtes. Det var fantastisk å få lov å være med
å bety en forskjell for de som valgte å komme.
Det var sterkt få se hvor lite det var som skulle
til for å glede dem og hvor takknemlige de var,
og samtidig se hvor menneskelige og vennlige
de var. Det var flere av elevene som satt igjen
med følelsen av at det kunne ha vært en av oss.
De aller fleste stilte seg spørsmålet om hvorfor
akkurat vi i Norge er så privilegerte?

Jakobs hus

Dette er et rehabiliteringssenter for barn som
har opplevd stoffmisbruk, seksuelt misbruk eller

Her er gjengen fra Aust-agder som var med til
Colombia sammen med de Colombianske barna
på Esperanza prosjektet.,
Fra Arendal: Andreas Vikse, Tobias Haugesten
og Sondre Kristiansen
Fra Fevik: Ole Jakob Orlien og Thomas Toft.
Fra Grimstad: Martin Haga og Helene Igland

som er gatebarn. Gården lå helt fantastisk til
oppe i fjellene. Det føltes virkelig som om vi var
’’on the top of the world’’. Vi reiste opp på overnattingsbesøk og ble kjent med de 14 barn og
tenåringene som bodde på gården. Da vi kom
fram ble vi tatt varmt imot og vi følte oss velkommen fra første stund. Vi skjønte at dette var
noe de hadde gledet seg til og gleden var gjensidig. Vi lekte og spiste sammen. Senere på kvelden hadde vi underholdning for hverandre og vi
lo masse sammen. Etterpå delte en del av barna
sine vitnesbyrd. Men det aller flotteste var da vi
ba for hverandre etterpå. Det var så inspirerende
å få oppleve hvordan Gud var deres klippe i livet
og høre hvor takknemlige disse barna var, tross
alt de hadde opplevd. Det var virkelig en tanke-

Fakta colombia
Colombia er det tjenestelandet der Misjonsforbundets arbeid er størst og hvor de har flest misjonærer.
Storbysatsing. Fokus for arbeidet har vært i hovedstaden Bogotá, kystbyen Barranquilla og i Cali.
Her samarbeider colombianske menighets- og
sosialarbeidere med norske misjonærer om blant
annet menighetsplanting og utvikling av diakonale
prosjekter.
Diakonale menigheter. Både i storbyen og på landsbygda har de colombianske misjonsforbundsmenighetene lang tradisjon for å engasjere seg diakonalt
for å bety en forandring i lokalsamfunnet. Hånd
i hånd med menighetsarbeidet drives det blant
annet barneskoler og flere rehabiliteringsprogram
for rusmisbrukere. Dette gir menighetene integritet
i mange lokalsamfunn, og mange får sine liv forandret gjennom kontakten med menigheten.
Flateinnhold: 1 141 748 km²
Innbyggertall: 48 millioner
Hovedstad: Bogotà
Språk: spansk + lokale språk i Amazonasregionen
Beliggenhet: Colombia er det eneste landet i SørAmerika som grenser til både Stillehavet og Det
karibiske hav.
(Kilde: www.misjonsforbundet.no)

Tobias Haugesten viser en av gutta i
Barraquilla hvordan mobilen virker.

Lek og moro sammen med barn fra
rehabiliteringssenteret Jakobs hus.

Barneskole

vekker som satte spor hos oss bibelskoleelever. Senere på kvelden lærte de oss å danse
og vi fikk god kontakt med barna. Det var
trist å måtte reise fra de dagen etter. En
ting som er sikkert er at vi var med å berike
hverandres liv.
Denne turen til Colombia fikk oss elever til å
sette ting i perspektiv, en erfaring det er godt
å ha med seg videre. Turen var med på å
forandre liv og jeg tror den har satt dype spor
for tiden fremover.
Av Helene Igland, student ved Ansgarskolen

Dusjkø under kjærlighetsbrigaden
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Det skjer

Velkommen til åpen kafé
i Froland misjonskirke,
etter 17.mai-toget

17. mai kafé
i Grimstad
Misjonskirke
Velkommen til åpen
kafé i Grimstad
Misjonskirke rett
etter barnetoget.

Hobbykvelder
til julemessa
Vi møtes og lager ting til årets julemesse. Kaffe og
kake fra kl 18.30. Vi er i gang med laginga ca kl
19.00. Det trenges ingen forkunnskaper; møt fram
og du får oppgaver. Bli med på artige og “annerledes” kvelder i Misjonskirka!
Hobbykvelder, høsten 2013:
29.08 Hobbykveld
07.11
12.09 Hobbykveld
21.11
26.09 Hobbykveld
22.11
10.10 Hobbykveld
23.11
24.10 Hobbykveld

Hobbykveld
Hobbykveld
Forberedelseskveld julemessa
Julemesse

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 m/kake & kaffe til hyggelig pris
• Levende sang og musikk
• Trosstyrkende ord med på veien.

Konfirmant 2014?
Usikker på hvor du skal konfirmere deg?
Vi inviterer alle interesserte til infomøte for konfirmanter og foresatte
torsdag 6.juni kl 18.00.
Velkommen til Grimstad misjonskirke!

7.klassing? Se her!

Møtehelg
med Jens Petter Jørgensen
15.-17. november
i Grimstad Misjonskirke
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Etter påske er alle 7.klassinger velkommen til Power Station! Hver onsdag fra
18.30 er det baking, spill, bordtennis,
møte, lovsang, kafé og masse bra ungdommer. Stikk innom da vel!

i Froland misjonskirke
10 torsdager kl 19.00-21.30
Oppstart i begynnelsen
av september.

	
  

Hva er

Hvem er
Hva er

Gud?

meningen

Info/påmelding:
post@frolandmisjonskirke.no
eller send SMS til 99 60 71 17

med livet?

tro?

For mer info:
www.frolandsmisjonskirke.no

Det skjer

Alphakurs

På tide å se litt naermere

på de STORE spørsmålene?
16 millione
r
mennesker
har
gått et Alpha
kurs til nå!

Velkommen	
  til	
  sommerkveld	
  	
  
i	
  Arendal	
  Misjonskirke	
  
Fra	
  7.juli	
  t.o.m	
  	
  11.august	
  arrangerer	
  vi	
  sommerkveld	
  i	
  
Arendal	
  misjonskirke.	
  Vi	
  har	
  ikke	
  formiddags-‐gudstjeneste	
  
på	
  midtsommeren,	
  men	
  du	
  inviteres	
  i	
  stedet	
  til	
  
sommerkveld	
  i	
  kafeen	
  kl.	
  20.00.	
  Her	
  blir	
  det	
  tale	
  og	
  sang.	
  
med	
  påfølgende	
  kirkekaffe.	
  
	
  

Søndag	
  7	
  .juli	
  og	
  søndag	
  4.august	
  blir	
  det	
  også	
  nattverd.	
  
	
  

Velkommen  )l  jentesamlinger!
En  varm  kopp  drikke  og  kjeks  )l  KVELDSTANKER.
Et  lite  pusterom  fra  hverdagen  –  og  hyggelig  selskap

SER  VI  DEG  DA?

Hver  fredag  i  Froland  Misjonskirke  kl  20  
Møte  med  skikkelig  bra  musikk  og  
andakt. Kiosk, lek og moro e�erpå!
For  deg  melom  13  og  19  år.

Power House
-  Froland  Misjonskirkes  ungdomsarbeid

NB!  Bli  medlem  av  Power  House  sin  facebookgruppe  for  
ukentlige  oppdatertinger  om  hva  som  skjer!

Se de enkelte kirkenes hjemmesider for mer info og arrangementer!
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Ar

Norges mest komplette bobil- og caravansenter finner du i Grimstad!
Adr: Vesterled 71, 4887 Grimstad
Tlf: 97055666 AgderØkonomi_185x55.pdf
www.caravansenter.no

Agder konomi_185x55.qxp

Skogheim Gartneri

09:08:36

14.02.2008

01:01

Vi støtter
menighetsarbeidet!

Side 1

Det handler om verdie

03-03-08

www.agder.com

09:08:36

14.02.2008

01:01

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

Side 1

Det handler om verdier
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

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

  

  

  
  
  
  
  

÷ 25 %

Vi utfører også
Termografering!

Dame - herre
Kun Denne uKe

Arendalsveien 32 • Tlf. 37 25 80 70 • E-post: post@aei.no

D rAnnonsere
e s si Mylder?
tid!
Strømsbusletta 8, 4847 Arendal, Tlf. 37 00 03 00
Fax. 37 00 03 01 - firmapost@jmauto.no

www.jmauto.no
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S t oKontakt
r t redaksjonen!
u t va l g !

Dresser/
blazere

Sid

Program
Arendal
misjonskirke
Gudstjeneste med kirkekaffe, søndagsskole og xl søndager kl 11.00.

BARN OG UNGE:

Skattekista søndagsskole 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 17.0018.30
Speider, hver torsdag kl 18.00
Filter, ungdomsklubb med aktiviteter, tale og lovsang
torsdager kl 19.00.
Konfirmantundervisning, Gratis, åpent for alle.

KRIK

Turgruppe, sykkelgruppe, ski, trim, spinning, dykkergruppe, seminarer etc.

SANG

Lovsangskoret øver torsdager annenhver uke. Åpent
for alle
Young Praise, lovsangsgruppe/kor for ungdom. Åpent
for alle.
Kids Praise, lovsangskor for barn

CELLEGRUPPER

Tilbud om fellesskapsgrupper.

SENIORER

Hyggetreff, kl 11.30 siste lørdag i mnd.

SJELESORGSTEAM

For mer info, se hjemmesidene eller kontakt kirken
37022921.

MEDIETEAM

Filming av våre gudstjenester. Klargjøre sendinger på
Kanal Lokal og web-tv.

SPESIELT

”Her er mitt liv” Møt Asbjørn og Solveig Johansen i
Misjonskirken søndag 5. mai.
17. mai Åpen cafe på formiddagen.
Pinse Gudstjenste, søndag 1Pinsedag kl 11.00.
Pastor Terje Watne taler.
Menighetens sommerfest Søndag 2. juni kl 11.00. Grilling, sang, lek, andakt, underholdning.
Sommermøter Hver søndag fra og med 7. juli til og med
11. august arrangeres det sommerkveld i Misjonskirken
kl 20.00. Ulike sang og tale krefter.
Menighetens samlingsfest Søndag 25. august kl 11.00.
Loppemaarked Lørdag 31. august.
Menighetens kontonummer:
3000.19.99555

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.11.00
Kveldsmøter onsdager kl.19.30

BARN OG UNGE

Søndagsskole i forbindelse med søndagsmøtene.
Barnas supertirsdag hver tirsdag kl.17.00
Konfirmantundervisning hver tirsdag.
Betel Impact - ungdomssamling hver fredag kl.20.00

SPESIELT

Søndag 05.05. kl.11.00 Gudstjeneste med konfirmasjon
Sang av Eivind Karlsen.
Kristi himmelfartsdag kl.19.00 Fellesmøte i Frikirken i
Arendal.
2.Pinsedag kl.17.00 Pinsefest.
Fredag 31.05. Korfestival i Froland Menighetssenter.
Søndag 02.06. kl.16.00 Felles familiesamling v/ Bråstadhuset.
14. – 16.06. Sommertur til Vegårtun på Vegårshei.
Søndag 30.06. kl.11.00 Avskjedsgudstjeneste for pastor
Geir Vilhelmsenw

Froland
misjonskirke
Søndagsmøter med søndagsskole og kafé kl 17.00
Søndagsmøter med søndagskole og kafé kl 17.00
Bønn og nattverd tirsdag kl 10.00
Bønnens Time onsdag kl 19.30 – Lovsang, undervisning og
bønn

BARN OG UNGE

Søndagsskole i forbindelse med søndagsmøtene (0-12 år)
”Equip” fra 6.-klasse under søndagsmøtene
Småspeider (”Flokken”) annenhver tirsdag kl.18:00
Storspeider (”Troppen”) annenhver onsdag kl.18:00
Barnas Superonsdag Annenhver onsdag kl.17:30-19:00.
Barnekoret ”Gledesspiren”, dansegrupper, aktivitetsgruppe
(5 år-2.kl) og mekkegruppe (3.-7.kl)
AMJ: annenhver fredag kl. 18:00. Action for de mellom
9-12 år.
Tentro konfirmantundervisning annenhver fredag kl.18:00.
Power House hver fredag kl.20:00. Helaften for ungdom
med ungdomsmøte, fellesskap og aktiviteter
MER -kveld; samling med tilbedelse og fellesskap for
ungdom over 20 år, omtrent hver fjerde lørdag. Arrangerer
også hus fellesskap hver fjerde lørdag.

ØVRIG

Jentenes Kaffe-bar hver fjerde tirsdag kl.19.21
Formiddagskafé en fredag i måneden kl.11:30
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 det godt
voksne

Fevik
misjonskirke
Gudstjeneste med kirkekaffe hver søndag kl 11
Bønnekveld,tirsdager kl.19.00 (hver uke)

BARNE OG UNGE

Søndag kl.11.00 Superkids og Kidsplanet (søndagskole)
Onsdag kl.18.00 Konfirmantundervisning (Annenhver uke)
Fredag kl.18-20. CONNECT Fevik (10-13 år, annenhver uke)
Lørdag Kl.20.00 Ungdomsklubben FUEL

SPESIELT

Søndag 16 juni kl.11 Felles gudstjeneste med
Grimstad misjonskirke
Sted: Fevik Misjonskirke, Sømsveien 167
Søndag 18 august kl.17.00 SAMLINGSFEST

Grimstad
misjonskirke
Søndagsgudstjeneste med søndagsskole og kirkekaffe, kl. 11.00. Translation into English available!
Morgenbønn hver torsdag kl. 09.00-10.00
Kveldsbønn hver torsdag kl. 18.30- 20.00
Matutdeling hver tirsdag kl. 11.00-14.00

BARN OG UNGE

Safari/KULT (søndagsskole) hver søndag kl. 11.00
Babysang hver onsdag kl. 11.00-12.30
Jubaluba (barnekor 4-8 år) annenhver mandag kl. 17.0018.00 (oddetallsuker).
HITS (sang- og dansegruppe fra 8 år) annenhver
mandag kl. 17.30- 18.30 (oddetallsuker).
Speideren hver tirsdag kl. 17.30
Powerstation hver onsdag for ungdom fra 7. klasse og
eldre. Grupper fra kl. 18.30. Møte kl. 19.30. Kafé kl. 20.15.

UNGE VOKSNE

Tørst – for deg mellom 20 og 40. Møte første søndag i
måneden, kl. 20.00. Kaféen åpner kl. 19.30 og fortsetter
etter møtet

VOKSNE

Alene Sammen er for alle som er over 50 og alene, uansett grunn.
45+/- samles 2-3 fredager i semesteret. Sosialkveld
med fokus på ulike tema.

GODT VOKSNE

Formiddagstreff første torsdag hver måned (men: 2.
torsdagen i august)

SPESIELT

17. mai: Kafé i Misjonskirka rett etter barnetoget.
14. juni: Gunnar Edvard Gundersen tar oss med på
byvandring i Grimstad. Oppmøte ved Misjonskirken kl.
18.00. Etter vandringen ender vi opp i kirka hvor det blir
«Sørlandskveld» med servering av fiskesuppe.
30. august – 1. september: Menighetsweekend
16. september, kl. 19.30: Jenter i alle aldre. Leif Holstad,
fra Maritastiftelsen kommer.
12. oktober: Internasjonalt vennskap
18. oktober: Arnold Børud tar oss med på en musikalsk
reise fra sitt liv.2. desember kl.20: Tørst
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INTERAKTIV
Igjen vil vi takke for interessen
mylder-leserne har vist for interaktiv side. Aldri før har det kommet
inn så mange besvarelser på oppgavene som til Mylder nr 2/2012!
Vinnere i forrige nummer:

Kryssordet: Astrid Gauslå, Arendal.
«Finn ordene»: Harald Johnsen, Nedenes.
«Hva heter diktet,?” Karl Johan Emanuelsen, Arendal
”Hvem skal ut?” Kjell Sundberg, Bjorbekk
En premie per oppgave: Gavekort på Amfi Arena på
kr 250,-.
Besvarelsene sendes til racheleo@gmail.com eller per
post til Rachel Olsen, Kartemyrhei 3, 4820 Froland
innen 1.8.13.

Kryssord ved Kari Paulsen
1

2

3

4

5

12

14

16

17

21

22

24

25

28

39

GUTTENAVN+UTROSKAP
BEVER+LITEN ELV
KRYDDER+FARGE
BÆR+SUMP
NAKEN+UTHUS
BAKKE+OVERGANG

30
33

40

35

41

42

44

45

46

48

Vannrett:

Loddrett
21. Øver
23. Nederlag
24. Artikkel
25. Publiserer
26. Ekte
28. Nyvasket
30. Hissig
32. Europeer
33. Tigge
34. Stoff

36. Fredssymbol
38. Hovedstad
39. Flenge
41. Guttenavn
42. Arvefaktor
43. Leve
44. Stige
46. Karakter
47. Kreve
48. Kreert

1. Oppdrettsanlegg
2. Greie
3. Drikk
4. Klatret
5. Slagsted
6. Stat
7. Flott
8. Elv
9. Griner

13. Runder
18. Irritere
20. Plakat
22. Topp
23. Banal
27. Instrument
29. Bedrøvet
31. Ulærd
33. Tigge

HVILKET ORD MANGLER?
Under finner du sitater fra fag- og skjønnlitteratur. Ett ord mangler i hvert
sitat. Hvilket ord må settes inn for at sitatet skal bli som det opprinnelige?

ENGELSK
EIENDOMSPRONOMEN

«Da barnet sov inn med hånd under__
«… i deres krets var det man begynte å kalle verdensaltet med det greske ord___»
«Inn i natten. Gjennom døden. Bakom demrer__»

GNAGER+LIA

«Om kvelden proklamerte han ___regjering i kringkastingen og gav samtidig ordre om
å stoppe mobilisering …»

GUTTENAVN+BARNET

«Vi skal __ samme vei, men her er ikke plass til deg,»

INSEKT+STABIL

«menneskehetens ___stammer fra ødipuskomplekset»

SLITEN+STAT

«Gjennom alle år og tider høres Åndens stille sus, nye___ og nye slekter kalles inn i
Herrens hus.»

TØMME/SKRÅNE

36

31

38

OPPGAVEN

SLANGE+LITE VANN

27

34

37

RASK+BY

IKKE OPPE+ODDE

20

26

47

ELEKTRISITETEN

19
23

43

ANTA+UNGJENTE

9

15

18

29

1. Bevertning
8. Konjunksjon
10. Vekst
11. Bolig
12. Løgn
14. Drette
15. Øynet
16. Tak
17. Skir
19. Dikter

8

11

13

36

OM STEDSNAVN I ARENDAL

7

10

32

REBUS

6

IKKE KORT+GLANE

Leipzig og ___er byer i Tyskland som er omgitt av livet og lidelsen – av Goethes og
Wagners skjønnhet og Buchenwalds grusomme skrik …»

GRIS+”SMAL SJØ”

«Sumaren var kald og___ Epli vart grøne og flekka av skurv»

35. Telefonert
37. Preposisjon
38. Fuglelyd
40. Afrikaneren
41. Skli
44. Naboer
45. Organisasjon

Den som har flest rette, vinner konkurransen og får tilsendt et gavekort
på kr 250.-. (Har flere innsendere like
mange rette, blir vinneren bestemt
ved loddtrekning.)

