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MISJONSKIRKENE I AUSTAGDER:

Arendal misjonskirke

Bjorbekk misjonskirke Betel

Fevik misjonskirke

Froland misjonskirke

Stiftet 1925

Stiftet 1943

Stiftet 2002

Stiftet 1946

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

Besøks-/Postadresse:
Naudebroveien 2, 4824 Bjorbekk
Tlf. 370 15 164

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

www.betelbjorbekk.no

www.fevikmisjonskirke.no

Besøksadresse: Mjølhus, Froland
Postadresse: P.B.86, 4855 Froland
Tlf: 370 38 033
E-post: post@frolandmisjonskirke.no
www.frolandmisjonskirke.no

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

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

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

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

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

Torfinn Stensland,
Ungdomsleder
Mobil 922 27 510
Mail: stensland_fam@
hotmail.com

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

Torleif Christiansen
formann
Mob: 913 64 877
Epost: torlchri@online.no

Tore Abrahamsen, formann
Mob: 913 00 186
Epost: toreabra@hotmail.com

Sven Olav Øverland
Seniorpastor
Mobil: 913 60 343
Epost: sooeverl@online.no
Kåre Andersen, menighetsleder
Mob: 902 38 777 Epost:
kare.andersen@arendal.kommune.no
Olav Vikse, menighetsleder
Mob: 996 22 799
Epost: olav.vikse@c2i.net

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

www.glava.no

Stort utvalg på Nidelven Bruk
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Kristine Lauvrak,
barneleder
Mob: 980 70 340
Epost: kristine@
frolandmisjonskirke.no
Stephen Gundersen,
ungdomsleder
Mob: 992 95 999
Epost: stephan@
frolandmisjonskirke.no
Sara Fikstvedt,
ungdomsarbeider
Mob: 990 19 712
Epost: sarah@
frolandmisjonskirke.no

GLAVA ER MER ENN GULT

Nidelven Bruk

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

- Skarpnes, Arendal

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.

ARBOR - FERDIG VEGG

NIDELVEN EIKGULV

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

Bredde 125 (135) mm, tykkelse 21 mm.
Endefrest og plastpakket

Arbor Panel: MDF-plater
i de tre klassiske proﬁlene
Skygge/skrå, Perlestaff og
V-fas. Leveres kostmalt
i fargene Eggehvit, Caffe
Latte og Benhvit.

Tlf: 37 05 85 90

- m e r e nn p l a nke k j ø r i ng !

www.nidelvenbruk.no

Åpent: Man-fre 7.15 - 16, Lør 9 -12
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Besøks-/Postadresse:
Storgaten 71, 4877 Grimstad
Tlf. 37040760
Epost: post@ grimstadmisjonskirke.no
www.grimstadmisjonskirke.no
Kjell Birkeland,
pastor,
Mob: 906 40 784
Epost: kjellbirkeland@
me.com

Jens Gunstveit,
kontorsekretær,
Epost: post@
grimstadmisjonskirke.no
Gunnar Edvard Nielsen
Gundersen
kontor-/adm.leder og
hovedleder Safari
Mob: 913 36 337
Epost: geng.gmk@me.com
Øyvind Gryting, menighetsleder
Mob: 900 49 403
Epost: og@jetro.no
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Dette står vi inne for
Misjonsforbundets motto er
Guds barns enhet og menneskers frelse. Med utgangspunkt
i dette motto, ønsker vi å ære
Gud, gjøre Jesus kjent og vokse
i et åpent og levende menighetsfellesskap.
I en verden som både er vakker, rik og spennende, og som samtidig er preget av splittelse,
urettferdighet og fornedrelse, ønsker vi som
individer og menighet å ære Gud. Det vil vi
gjøre ved å ta Guds ord på alvor og leve i ærefrykt for den treenige Gud, vår Skaper, Frelser
og Livgiver. Vi tror at Gud æres ved at vår tro
viser seg i gode gjerninger (1.Tess. 1,3), i respekt
for våre medmennesker, og ved at enheten mellom de kristne blir tydeligere. Derfor vil vi, på
tross av ulike historiske, kulturelle og teologiske
skillelinjer, arbeide for samarbeid og fellesskap
mellom kristne, menigheter og kirkesamfunn.
Fordi jorden er Guds verk og menneskene hans
ypperste skapning, vil vi verne om både miljøet
og hverandre. Når dette skjer, mener vi at Gud
vil bli æret ved at takken til Ham stiger opp fra
så mange flere (1.Kor. 4,15).
Fordi Gud elsker alle mennesker og vil at alle
skal lære Sannheten å kjenne (1.Tim. 2,4), vil
vi gjøre Jesus, den eneste vei til frelse, kjent for
stadig nye mennesker, generasjoner og folkeslag.
Vi vil vitne om ham i ord og gjerning og være
tydelig og troverdig tilstede som en lokal ressurs
i livets lykkelige og vanskelige dager. Vi vil leve i
åpenhet, lydhørhet og dialog med generasjonene
og dagens mennesker, uansett om de er tvilende,

søkende eller troende. Videre vil vi medvirke til
å virkeliggjøre menighetens misjonsoppdrag og
fremme rettferdighet, forsoning og fred mellom
mennesker og folkegrupper. Vi tror at Bibelen
har rett når den sier at ”troen er død uten gjerninger” (Jak. 2,26) slik kroppen er død uten ånd.
I samspill med hverandre og Gud vil vi vokse
som mennesker og modnes som kristne. Derfor
legger vi vekt på åpenhet, dialog og demokrati
i våre menigheter. Slik vi ønsker å være åpne
for Åndens utrustning, liv og ledelse, vil vi også
være åpne og sanne i forhold til hverandre. Vi
ser det som riktig å dele med andre av de åndelige gaver og rikdommer fellesskapet og den
enkelte forvalter. I vårt fellesskap vil vi verne og
verdsette mangfoldet og den enkeltes erfaringer
og meninger. Vi vil dele ansvar og forpliktelser,
praktisk og økonomisk, og forsøke å legge forholdene til rette for individets og fellesskapets
utvikling og vekst. Modning og vekst fremmes
ikke ved smålighet, baktalelse, rivalisering og
kontroll, men gjennom åpenhet, fremsnakking,
frihet og ansvar. Hva som tjener Guds sak vil alltid være viktigere enn hva som tjener Misjonsforbundet, og den enkelte skal ikke fortrenges av
fellesskapet. Fellesskapets mål er å verdsette den
enkelte og verne om individets frihet, slik at vi
sammen blir i stand til å glede oss med de glade
og gråte med dem som gråter
(Rom.12,15; 1.Kor. 12,26).

RE DAK TØ R EN S

Cathrine Watne
ungdomsarbeider
Mob: 916 80 573
Epost: cathrine@
grimstadmisjonskirke.no

Sveinung Lorentsen
redaktør

TRYKK: Agderposten Trykk AS
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INT ERVJ U ET

MUSIKK, SANG
OG GLEDE

Hjemme i Grimstad møter vi familien Gulbrandsen, en
syngende familie på fem: Tony, Lise (begge 37), Emeline
(13), Sunniva (11) og Theodor (5). Alle er født i Drammen
og var tidligere bosatt på Berger i Vestfold. For 5 år siden
ﬂyttet familien til Grimstad fordi Tony skulle begynne
som musikkpastor i Arendal Misjonskirke, en tjeneste
hele familien tar del i og som de trives i.

amilien Gulbrandsen angrer ikke på at de
bosatte seg i Grimstad. De har opplevd
deres nye naboer som utrolig positive. Fra
første dag møtte de en gjestfrihet som de aldri
tidligere har møtt.
– Mens vi holdt på å pakke ut, kom naboene
med sjokolade, forteller Lise, og vi hadde jo
kaffe, og dermed ble det full match med en
gang.
– Også på skolen var alle så hyggelige og omsorgsfulle, sier Emeline. – Mange i klassen min
likte sang, dans og turn – akkurat det jeg liker
– og jeg fikk med en gang mange kjempegode
venner.
– Hva med deg da, Sunniva?
– Til å begynne med savnet jeg bestevennen
min fra Berger, men nå har jeg fått mange kjempegode venner.

F

Selv om Lises mamma kom fra Arendal, vokste
Lise opp i Mjøndalen, hvor foreldrene var engasjerte i Misjonskirkens arbeid. Som barn og
ungdom var hun selv aktiv med i Misjonskirken
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og trivdes der. Likevel kom det en tid da hun
følte seg mer tiltrukket av andre ting. – Men
takket være menighetens ungdomspastor ble det
aldri til at jeg sa Jesus eller menigheten farvel,
skyter hun inn, og det er jeg veldig takknemlig
for i dag.
Tony vokste opp i Slemmestad og var god kamerat med musikk-kjendisen Jan Fredrik Karlsen.
Tonys familie hadde ikke noe avgjort forhold til
kirke og kristendom. – Mamma visste hva det
dreiet seg om, for hun hadde i sin ungdom gått
noe i pinsemenigheten Salem i Oslo. Pappa var
nok på den tiden mer fjern, men veldig, veldig
positiv, og da jeg som 14-åring ble en kristen,
kjørte han meg på alle de ungdomsmøter og
konserter jeg ønsket. Hvor mange mil han kjørte
og hvor mange timer han har ventet vet jeg ikke,
men det er mange, sier Tony. I tillegg hadde jeg
en meget god venn som fulgte meg opp den første tiden.
– Ja, slik er det, smetter Lise inn. Vi er mange
ganger så redde for å blande oss inn i hvordan

andre har det at vi ikke tar kontakt. De unge
opplever da at ingen bryr seg, og det er trist, for
det er virkelig mange som bryr seg. Jeg tror at
de unge ønsker noen voksne og erfarne å snakke
med når de synes livet blir vanskelig. Det var
viktig for meg, og Tony forteller at det var det
også for ham.
– Og begge dere fikk altså oppfølging, både
hjemme og av venner. Gjelder det også musikkinteressen deres?
– Ja, absolutt, sier Lise. I familien min, og da
særlig Arendals-grenen (Fianbakken/Moltemyr), har både unge og eldre spilt og sunget.
– Det samme gjelder for meg, sier Tony. Vi ble
på en måte flasket opp med sang og musikk, og
søsteren min gjorde det jo ganske bra.
Søsteren til Tony, Kate (Gulbrandsen), var for
år tilbake en nasjonal kjendis innen pop. Hvem
husker ikke ”Mitt liv” eller ”God når du smiler”?
Men også Tony er kjent fra platemarkedet. I
2008 kom han med en CD som var på Sørlandstoppen i 8 uker (max tid), og den lå 3-4 uker
helt på topp. Nå er det likevel først og fremst

Fotos: Privat

dag, er det som om vi har hentet nye krefter.
– Ja, det er veldig inspirerende å komme rundt,
sier Tony, og når vi hører at mange kan tekstene
og melodien og synger med, så gir det oss et
ekstra løft.
Mange av sangene er det Lise som skriver tekstene til, men Tony står for melodiene, og han
synes det er relativt greit å lage melodier.
– Noen ganger kommer melodiene bare til meg,
sier han. Også Lise kan noen ganger oppleve at
tekstene mer eller mindre ”kommer til” henne,
men de fleste tekstene må hun arbeide mye med.
For å finne gode formuleringer og for å gi sangene et riktig bibelsk innhold, leser hun mye i
Bibelen, forteller hun. – Det er jo barn som skal
synge, og tekstene må være forståelig for barn.
Samtidig har jeg et håp om at også voksne skal
kunne få noe gjennom tekstene. Fordi jeg ikke
er noen dikter, opplever jeg det noen ganger
ganske vanskelig å lage gode sangtekster. Men
jeg er litt sta så jeg liker ikke å gi opp, og så ønsker jeg å utvikle meg som tekstforfatter. Da får
det heller ta litt tid.
– Jeg synes det er viktig at barn får et alternativ
til Star Wars og Pokemon, sier Lise. For forbildefunksjonen er derfor ikke uviktig for oss.
– Og alltid blir vi møtt positivt, enda så mange
forskjellige menigheter vi besøker, sier Tony. –
Og i menighetene holder vi ikke bare rene konserter, vi har alltid med en andakt.
– Er det utelukkende i menigheter dere har konserter?
– Nei, slett ikke, kommer det kjapt fra Tony. – Vi
har hatt konserter på svært mange kjøpesentra i
Sør- og Øst-Norge, og så er det julebord, jubileer
og mye annet.
– Og dette får dere til å bære seg økonomisk?
– Det vi tjener, investerer vi i nye prosjekter, sier
Lise.
– Nei, dette er ikke noe vi blir rike på, og det
har vi heller ikke som målsetting, sier Tony. – Vi
lever av det vi tjener på annet arbeid. Jeg jobber
50% i Arendal Misjonsmenighet. Lise jobber hos
en optiker i Grimstad. I tillegg driver vi sammen
et agentur med barneklær. Vi har fire populære
klesmerker og selger til over 200 forretninger
over hele landet.
– Som musikkpastor, hvilket ansvar og oppgaver i
menigheten har du da?

– I tillegg til å synge og spille i gudstjenestene,
har jeg et generelt ansvar for menighetens
musikkliv. Jeg forsøker dessuten å oppdage og
utvikle talenter og å lede eventuelle kor og sanggrupper. Totalt er det mer enn hva som kan
rommes i en 50-prosentstilling.
– Nå er det en av dere fem vi helt har glemt,
Theodor. Har dere merket noe til at han kan bli
like interessert i sang og musikk som dere?
– Jeg kjøpte trommesett til ham med en gang
han var født, men det er først nå han har begynt
å ”spille” noe, sier Tony.
– Og faktisk synger han også noe nå, legger Lise
til, men vi presser ikke noe. Han får gjøre som
han vil, og så får heller tiden vise.
Det vil den nok, ikke bare hva Theodor angår,
men også de øvrige fire som er til glede for så
mange, og som helt klart har sangen og musikken i blodet.
Sveinung Lorentsen

Foto: Per Arne Kvamsø-Kreativ

Emeline og Sunniva som turnerer. Sin unge
alder til tross har de allerede kommet med tre
CD’er og 2 DVD’er. De har vært å se og høre på
Barne-TV mange ganger. – NRK har vært veldig
positive, sier Lise, og de har kommet med flere
forespørsler til oss.
– Dere holder ganske mange konserter. Hvordan
får dere tid til skole og venner?
– Emeline og Sunniva er nettopp kommet med
en ny jule-CD. Derfor blir denne høsten spesielt
travel. Hele 19 konserter skal avvikles før jul,
sier Lise. – Det er mer enn vanlig, og da må vi
til enhver tid ha fokus på det vi skal. Fem dager
i uken er det fokus på skolen, og når fredagen
kommer, setter vi oss i bilen for å dra der konsertene skal være.
– Til nå har det gått greit, sier Emeline, men nå
har jeg begynt på ungdomsskolen og det er jo
mer krevende og da får vi se hvordan det går. Jeg
må i alle fall jobbe godt i ukedagene.
– Ja, det er nok riktig, skyter Lise inn, og for å
holde seg a jour med skolearbeidet har Emeline
denne høsten permisjon fra noe av danseopplæringen.
– Er det ikke skummelt å skulle synge på nye steder for hundrevis av ukjente mennesker?
– Nei, absolutt ikke. Jeg elsker å synge og trives
på podiet, kommer det meget kjapt fra Emeline.
Som noen kanskje aner, er det ikke bare to års
aldersforskjell mellom jentene. For selv om
ingen av dem er særdeles beskjedne, er det Emeline som oftest griper ordet, og da gjerne med
entusiasme. Sunniva er noe mer tilbakeholden
og svarer når hun blir spurt, og lar ellers de
andre få slippe til. Hun er en god lytter, men å
melde seg ut av samtalen gjør hun ikke.
– Også jeg elsker å synge og å møte nye mennesker. De er alle så hyggelige mot oss, er Sunnivas
kommentar. I tillegg røper hun at hun har en
kjæreste, og at han er veldig kjekk.
– En turné tar vi som en familietur, sier Tony.
Da prater vi mye sammen, og jeg synes vi har
det veldig hyggelig. Etter de andres nikk å
dømme, synes det ikke å være noen uenighet
her.
– Men slitsomt må det da bli?
– Noen fredager når vi drar, er vi ganske slitne,
innrømmer Lise. Men konsertene gir oss energi,
og når vi setter oss i bilen for å kjøre hjem søn-
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Maratonløpere
og hyttebyggere
Borgny (67) og Kåre (74) Karlsen har vært gift i 48 år. De er foreldre til to jenter
og en gutt, og besteforeldre til seks. Begge elsker arbeid, sport og menighet.
or litt over ett år siden flyttet de fra Løddesøl til Froland, hvor de har bygget sitt
tredje hus. Men klaffer alt, blir det ikke
siste huset de bygger. De har funnet ”ønsketomten”, og hvis alt går som planlagt, vil de begynne
å bygge sitt fjerde hus allerede til sommeren.
– Vi har flyttet syv ganger tidligere, så det er noe
vi kan. Jeg betrakter oss som utlærte på akkurat
det området, sier Borgny.

F

– Nei, det gjorde du nok ikke, men jeg løp heller ikke etter deg, parerer Kåre. Saken er at jeg
nettopp var blitt en kristen, og jeg bad da til Gud
om at han måtte finne en kjekk kristen jente til
meg. Så møtte jeg Borgny en kveld i Arendal. Vi
fant fort tonen, og jeg har siden sett på henne
som et bønnesvar.
– Det må kanskje bety at samlivet bare har vært
en dans på roser?
– Det er det vel ikke for noen, sier Borgny, men
stort sett har det vært veldig, veldig bra. Vi har
vært så privilegerte at vi har kunnet gjøre mye
sammen, både i menighet, arbeid og fritid.

Sport og fritid

Hobby og hjerteﬂimmer

– Selv om dere ser ut til å være i god form, må en
vel kunne si at dere ikke lenger er ungdommer.
Synes dere ikke da at det blir strevsomt å sette i
gang med et nytt husprosjekt?
– Vi elsker begge å arbeide, se at ting blir til, at noe
skapes, sier Borgny. Alderen tenker jeg aldri på.
– Selv om alderen heller ikke er det som opptar
meg mest, så må jeg innrømme at jeg har tenkt
mer på den etter at jeg for noen år siden fikk
hjerteflimmer, tilføyer Kåre. Men den bekymrer
meg ikke, selv om kapasiteten nå er redusert
med ca 15%.
– Blir jeg ikke i stand til å løpe, kan jeg drive mer
med treskjæring, som har vært en fin hobby.
Håndarbeid av ulike slag driver også Borgny
med i fristunder. Jeg blir invitert inn i Borgnys
hobbyrom, hvor hun produserer for gaver, salg
og utlodning. Etter omvisningen kommenterer
hun at Kåre ikke løper like mye nå som før.
– Det har vært slik, sier hun, at jeg har måttet
løpe, etter Kåre i 30 år. Men etter at han fikk
hjerteflimmer, er det han som stort sett blir løpende etter meg, og det synes jeg var på tide.
– Men hvem var det som løp etter hvem da dere
var ganske unge og fant hverandre?
– Ja, si det, sier Borgny. - Jeg var faktisk bare 16
år da vi kom sammen, men jeg kan ikke huske at
jeg løp etter ham.
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– Det høres hyggelig ut, og jeg kan tenke meg at vi
begynner med det siste. Om jeg ikke tar helt feil,
Kåre, så var du som ung en ganske habil skøyteløper?
– Ja, habil er kanskje dekkende. Det var et ganske godt skøytemiljø i Arendal på den tiden.
Viggo K Hansen var jo selve frontfiguren, men
det var også andre som Harald Eriksen, Johannes Pedersen og flere. Selv ble jeg aldri mester,
men jeg var blant de 5-6 beste 5000-meterløperne i landet og har blant andre slått Per Ivar
Moe på den distansen.
– Og det i en tid da det ikke var helt uproblematisk at kristne var aktive i sport!
– Riktig. På den tid gikk de fleste stevner også
på søndager, og menighetslivet på Sørlandet
var jo relativt pietistisk Men aldri hørte jeg fra
menigheten noe ufordelaktig fordi jeg var aktiv
idrettsmann. Det gir jeg dem honnør for.
– Og du, Borgny, var du aktiv i sport?
– Nei, jeg drev ingen form for sport eller trim
da ungene var små. Først sent på 1970-tallet
begynte jeg å trimme, og det har jeg hatt mange
fine opplevelser med både innen- og utenlands.
Først etter at jeg har utfordret henne et par ganger, overvinner hun sin sørlandske beskjedenhet
og jeg får vite noe mer.
– Hva ski angår så ble jeg i begynnelsen av
1980-årne nummer 2 av alle damene i Sesilåmi,
og det opplevde jeg den gang både som en prestasjon og en oppmuntring. Ellers har jeg gått
Birkebeinerrennet tre ganger og klart merket
hver gang. Når det gjelder friidrett har jeg gjennomført 2 hel-maraton, den ene i New York,
og 58 halv-maraton. I New York var vi 22.000
løpere, men i sommer da begge døtrene våre løp
maraton der, var det rundt 40.000 deltakere.
– Og du matsjer dette, Kåre?

– Jeg har jo holdt på lenger enn Borgny, så det
er blitt noen flere løp på meg. Blant annet har
jeg 15 hel-maraton og over 100 halv-maraton,
og jeg må si at løpingen har gitt meg mye energi.
Derfor opplever jeg det positivt at menighetene
er blitt mer åpne for sport, mosjon og fysiske
aktiviteter.

Arbeid og politikk

– Norgesmester på skøyter ble du ikke, men veimester ble du, og energi utover det vet jeg du har
både når det gjelder hyttebygging og hagestell.
– Da jeg så hvor opptatt Borgnys far var, som
arbeidet i Veivesenet og var aktiv i politikken, så
bestemte jeg meg for at det skal jeg holde meg
borte fra. Likevel kom jeg til å arbeide i Veivesenet i 43 år, de fleste som veimester. Ved siden av
det var jeg i 30 sammenhengende år medlem av
bystyret, 12 av dem i formannskapet. Problemet
mitt har vært, og nå siterer jeg Vidar Lønn Andersen, at ”jeg brenner for det jeg til enhver tid
holder på med.”
– Det gjelder også hyttebygging?
– Ja, absolutt. Da jeg ble pensjonist, opprettet jeg
et A/S sammen med vår sønn. Etter det har jeg
bygget 12 store hytter. Men ved utgangen av 2010
er det slutt på hyttebygging og firmaet avvikles.
– Og hyttebygging har du tjent grovt på?
– Jeg kan dessverre ikke si det. Skulle jeg regne
timer, ville timelønnen være svært lav, men selvsagt arbeider jeg ikke gratis. Det som driver meg
er likevel ikke fortjenesten, men det å få noe til,
skape noe nytt.
– Og jeg forstår det slik at du også svinger
hammeren, Borgny?
– Det er bare delvis riktig. Jo, jeg bruker hammeren, men ikke mye. Jeg er håndlanger, jeg
rydder og maler og gjør diverse annet. Og så er
jeg bare med på hyttebygging annenhver uke.
Den uken jeg er hjemme, ringer vi hverandre tre
ganger om dagen, både fordi vi ønsker å prate
sammen og fordi det er godt for meg å vite at alt
står bra til med Kåre.
– Du har hjerteflimmer, Kåre, er du engstelig når
du er alene?
– Nei, for jeg er aldri alene. Hele dagen går jeg
og samtaler med Gud. Om jeg lever eller dør
hører jeg Herren til.

Troen og menigheten

– Hva betyr troen på Gud for deg?
– Det er selve fundamentet for alt jeg er og gjør.
Etter at jeg ble en kristen, fant jeg mitt åndelige

hjem i Bjorbekk Misjonskirke Betel. Der har jeg
vært med i alle år siden. Jeg har sittet i styret i
mange år og vært formann i noen av dem.
– Bjorbekk Misjonskirke Bjorbekk har også betydd mye for deg, Borgny?
– Absolutt. Jeg vokste opp på Betel og gikk der
”gradene” fra søndagsskolen, via juniorforeningen, til menigheten. Jeg har vært med i styret,
menighetskoret, bibelgrupper og ulike foreninger. Dessuten har jeg vært mye ute og sunget
i kirker og ved bedriftsandakter. Kåre og jeg er
ganske økumeniske. Da vi bodde i Valle var vi
med i Frikirken, og da vi bodde i Hallingdal var
vi med i Indremisjonen, for misjonsmenigheter
fantes ikke der. Ved siden av mitt engasjement i
Betel synger jeg nå i et kor i Menighetssenteret
i Froland.
– Men det er Bjorbekk Misjonskirke som er vårt
åndelige hjem, og det har vært et godt sted for
oss, og vi har møtt raushet og varme. Vi er for
eksempel begge barnedøpt, og ingen av oss er
døpt som voksne, men fra menigheten har vi
aldri opplevd noe press i den retning. Menighetens respekt for andres meninger og teologiske
overbevisninger er noe av det jeg har verdsatt
høyest i Misjonskirken, sier Kåre. En slik holdning mener jeg også er naturlig for en menighet
som arbeider ut fra mottoet ”Guds barns enhet
og menneskers frelse.”
Sveinung Lorentsen
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– Troen er som et
trygt anker som gir
håp for fremtiden.

Fiskeren Olaf
Olaf Reinertsen ble født i det
Herrens år 1934. At denne gutten skulle bruke en stor del av
sitt liv på sjøen kom nok ikke
som noen stor overraskelse.
Både far og bestefar hadde sitt
levebrød som ﬁskere.
Etter en tidlig karriere på Pusnes og til sjøs,
kom han hjem og startet som yrkesfisker ca 20
år gammel. Olaf fisket den første tiden sammen
med bror og far. 24 år gammel giftet han seg
med sin barndomsvenninne Laila. De vokste
begge opp på Tromøya, nærmere bestemt Revesand, kun et steinkast fra hverandre. De etablerte seg etter hvert med hus nær småbåthavna
på Nedenes. Her vokste deres 5 døtre opp.

8

Etter ca 15 år med fiske kom vinteren 1970 med
is til langt utenfor Torungen. For å brødfø familien tok Olaf imot tilbudet om jobb som støper
på Nidelv Båt. Atten år jobbet han der, før en
viktig sene i armen røk i 1988. Etter den tid har
Olaf fortsatt sin fiskekarriere, dog ikke som yrkesfisker, men som en svært aktiv hobbyfisker.
Nesten daglig er han oppe før sola for å tøffe ut
etter torsken og eventuelt makrellen.

Et farefullt yrke

– Har du opplevd farlige situasjoner på sjøen
Olaf?
– Jeg har vel vært i livsfare i hvert fall tre ganger
som ung yrkesfisker. Den ene gangen husker jeg
sjøen stod oss til langt over dørken i vår 24 fots
Tromøysjekte. Det var bare å øse på. Motorene
tålte dårlig vann på den tiden på grunn av magneten. Fisken fløt rundt om bord og det var litt
av et kaos.
– En annen gang ikke så lenge etter at jeg hadde

En tro som holder

Olaf vokste opp sammen med far og farmor.
Farmor var en tydelig kristen, og dette satte sine
spor hos Olaf. En gang forsvant farens garn på
sjøen. Farmor bad og garnene ble funnet.
I 1994 erfarte Olaf som 60 åring en ny dimensjon i troen. Han ble med Laila på et kristent
møte. Mot slutten gikk han frem for å markere
en ny overgivelse til Gud, og ble bedt for. Etter
dette har ekteparet holdt sammen også i menighetsliv, og i dag er begge aktive i Fevik Misjonskirke.
– Hva betyr troen for dere i dag?
– Den betyr alt for meg, sier Olaf. – Den er som
et trygt anker som gir håp for fremtiden.
– Ja, utbryter Laila. Troen betyr så mye. Hadde
det ikke vært for den tror jeg ikke Olaf og jeg
hadde sittet sammen her i dag. Ingenting kan
skille oss fra Guds kjærlighet. Tenk at vi er reddet for tid og evighet.
Jan Åge Gabrielsen
Foto: Morten Wroldsen

Foto: Renate Aanonsen

giftet meg, ble jeg overasket av en voldsom
storm en times kjøring ut fra Merdø. Bølgene
var så kraftige at de stod over lille Gjessøya. Vi
kunne ikke engang dra inn fiskesnørene. Det ble
nærmest en kamp på liv og død for å komme
seg inn. Det gikk noen liv i den stormen.
– En tredje gang var en kald isvinter. For å
komme ut til fiskebåten ved Nedenes måtte jeg
ro en liten pram. En stor isblokk dro ned prammen og jeg havnet i elva med fullt regntøy i 15
kuldegrader. Jeg var ikke mye høy i hatten da jeg
drev nedover elva med tykke isflak rundt meg.
Etter en lengre tur fikk jeg endelig karet meg
opp på et skjær. Her ble jeg heldigvis plukket
opp av en båt og kjørt hjem. Vannet i tøyet frøs
til is, så jeg husker det var vanskelig å gå. Kameraten min, Andreas, hadde sett det som hendte
og hadde lett etter meg uten hell. Etter at jeg fikk
skiftet tøy gikk jeg ut på brygga for å se etter
ham. Da han fikk øye på meg, så han ut som om
han hadde møtt et gjenferd.
– Det var forresten mye mer fisk før. Jeg husker
vi godt kunne få 50-60 kg torsk på snøre i løpet
av noen få timer.

Foto: TV2

VISSTE DU AT…
ved Sveinung Lorentsen

Frolending
med i X-Factor!
Ole Gustav Johnsen fra Froland
var en av de 12 som kom gjennom X-Factors nåløye. Med sin
stemme og sjarm kom han seg
helt til ﬁnalen.
Til sammen 7000 meldte seg på «X Factor»auditions i Oslo, Bergen og Trondheim, men
bare 100 av dem ble sendt videre til bootcamp.
På bootcampen plukket dommerne, Jan Fredrik
Karlsen, Marion Ravn, Elisabeth «Bettan» Andreassen og Klaus Sonstad, ut de 24 beste deltakerne. Disse ble igjen sendt til dommercamp,
hvor hver dommer måtte velge ut tre som skulle
få delta i årets finale.

Ikke nervøs

En av de utvalgte ble altså Ole Gustav, PC-reparatøren fra Froland.
– Hvordan har de siste månedene vært?
– Man kan si at de har vært innholdsrike. Det
har vært spennende, med mange nye opplevelser. Det har vært vanskelig å holde hemmelig for
folk at jeg kom meg helt til finalen. Det har og
vært slitsomt med det høye tempoet under campene og mye reising frem og tilbake til Oslo.
Ole Gustav har vært aktiv i Froland misjonskirke
siden 2002, blant annet som medlem av flere lovsangsgrupper. I følge ham er overgangen fra å stå
på scenen som lovsanger i Froland Misjonskirke
til å synge for fire strenge dommere og hundretusener av tv-seere, ikke veldig stor.
– Jeg har ikke vært særlig nervøs før jeg har
opptrådt, men jeg har vært spent, forteller den
sindige frolendingen. Mens mange av deltakerne
ikke takler nervene og presset under auditionrundene og campene, har Ole Gustav fremstått
som oppsiktsvekkede rolig og trygg foran dommerne og kameraene.

Fikk jernteppe

Men under dommercampen opplevde han det
verste en artist kan oppleve når han skal på scenen.
– Under generalprøven fikk jeg jernteppe på den
opptredenen vi skulle ha under dommercampen. Det var helt grusomt. De som opptrådte før
meg, hadde levert så bra at jeg fikk prestasjonsangst og stokket om på teksten.

Ole Gustav forteller at han ba til Gud om hjelp,
og i det han gikk på scenen under konserten
forsvant jernteppet og han husket teksten.
– Jeg fikk kjempebra respons, og jeg lærte meg
at jeg aldri må tenke på de andres sang mens
jeg venter på tur, da blir jeg bare forvirret. Før
jeg går ut på scenen må jeg rett og slett leve inni
min egen ”boble”.
– Har erfaringene fra X-Factor forandret noe for
deg?
– Man blir aldri helt den samme etter en slik
opplevelse. Det har vært så gøy å se hvordan
Bettan og produsentene har evnet å lese meg så
godt. De har hele tiden ligget i forkant og visst
hva jeg har trengt. Det er så gøy å se hvordan de
profesjonelle bare vet hvordan ting skal være og
hva som passer til deg. Og så har jeg blitt kjent
med mange fine folk, både deltakere, produsenter og dommere, og da særlig Bettan (Elisabeth
Andreasson red.anm.).

Klarer seg ikke uten Gud

Man hører jo stadig negative historier fra musikkindustrien, om folk som blir utnyttet av produsenter og så videre. Hva tenker du om det?
– Jeg skjønner tankegangen, men jeg har ikke
opplevd det sånn enda. Mitt inntrykk er at det er
et samarbeid mellom artist og produsentene. Og
så tror jeg at når jeg ber, så går Gud i forveien og
legger til rette så jeg får treffe de rette folkene.
Det er enda en ting jeg har opplevd gjennom
denne tiden: Jeg har blitt ennå mer ”keen” på å
be, og jeg har fått konkrete bønnesvar. Da jeg
fikk jernteppe under dommercampen, visste jeg
at Gud var med meg. Jeg skjønner ikke åssen
folk klarer seg uten Gud! Jeg hadde i alle fall
ikke klart meg.
Det er tydelig at Ole Gustav legger mye av sitt
hjerte i musikken, og at livet som artist har gitt
mersmak. Sammen med de andre finalistene fra
X-Factor har han spilt inn en samleplate som
skal gis ut etter at programmet er over. På den
samarbeider han blant annet med Kurt Nilsens
produsent, Jørn Dahl.
– Jeg håper at ikke alt dette forsvinner ut i intet,
men at det skal gi resultater, for eksempel i form
av en platekontrakt. Mange av de andre deltakerne har noe å falle tilbake på, men det har
ikke jeg. Det er bare dette jeg vil.
Rachel E Olsen

– Norsk Misjons Bistandsnemnd
(Bistandsnemnda) er en medlemsbasert paraplyorganisasjon
for 18 kirkesamfunn og kristne
organisasjoner, som har mer enn
300.000 medlemmer, og som driver bistandsarbeid i mer enn 40 land.
– Bistandsnemnda er et faglig bistandssenter
som kontrollerer at medlemsorganisasjonenes
bistandsarbeid, som årlig beløper seg til mer enn
150 millioner kroner, drives faglig forsvarlig.
– Misjonsforbundet har
vært medlem i Bistandsnemnda fra etableringen
i 1983, og at Misjonsforbundet har vært en
hovedaktør i bistandsarbeidet i Kongo, Brazzaville, etter borgerkrigen
på 1990-tallet.

Bibelskolen i Xian er bygget
og drives med støtte fra
Misjonsforbundet.

Fra en leir for internﬂyktninger
i Kongo etter borgerkrigen

– Misjonsforbundet i
dag arbeider i Kina,
Kongo, Hong Kong,
Colombia og SentralAsia, og driver også
et omfattende bistandsarbeid i flere av
disse landene.

– Misjonsforbundets bistandsarbeid omfatter: barnehager, skole
og undervisning, bekjempelse av
krig, fattigdom og urett, arbeid
for forsoning, fred og demokratisering, forebyggende helsearbeid,
vaksinasjons- og ernæringsproVei-og broprosjekt
fra bistandsarbeidet
gram og bekjempelse av hiv/aids,
i Sentral-Asia.
samt drift av institusjoner for
rehabilitering av rusmisbrukere,
voldsofre og seksuelt misbrukte kvinner og
barn.
– Mange bistandsarbeidere arbeider med livet
som innsats for å gi vanskeligstilte mennesker
hjelp, og at 10 kristne bistandsarbeidere (leger
og assistenter) brutalt er blitt drept i SentralAsia i år.

Bananplantasjen drevet av
tidligere rusavhengige er ett
av bistandsprosjektene fra
Misjonsforbundet i Colombia.

– Du kan bli en bistandsarbeider og støtte
Misjonsforbundets bistandsarbeid ved å sende
din gave til Misjonsforbundets gavekonto 3000
15 10300. Merk gaven
”bistand”.
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NY
RAMME
AVDELING!
Vi har overtatt
Rammehuset og
beholder ekspertisen
ved at de samme står for
innrammingen. Vi fører
også ferdige fotorammer i
topp kvalitet.
Velkommen til oss!

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

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

www.sor.no

Vi har samlet alle bitene.
Sparebanken Sør tilbyr nå alle typer
forsikringer gjennom Frende.
Snakk med oss i dag. Ring 09200
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…om jeg med
ett ord i dag
skulle beskrive
hva Jesus gir
meg, måtte det
nok bli ”frihet”.

UTFORDRINGEN:

For en god del år siden ble jeg
utfordret til å si med ett ord
hva den kristne tro gav meg. Og
jeg husker jeg tenkte meg godt
om, og kjente lenge etter, for å
ﬁnne akkurat det rette ordet.
Jeg svarte: ”Trygghet”. Livet
med Jesus gav meg den trygghet som jeg trengte og som var
viktig for meg. Trygghet i livet
nå, og trygghet for det som
måtte møte meg etter døden.

Misjonsforbundet har siden starten i 1884 hatt
som styrende visjon ”Guds barns enhet og menneskers frelse”. Dette fordi vi unner også andre
å møte Ham som har gitt oss nettopp trygghet,
frihet, kjærlighet, glede, håp.
Derfor vedtok Misjonsforbundet på sist generalforsamling den satsingen som vi har kalt ”Vekst
2020”. Vi ønsker å være tydelige på at våre
menigheter skal være et inkluderende fellesskap
som har plass til langt flere. Vi tror at mennesker
også i dag trenger og dypest sett har en lengsel
etter den trygghet og frihet som Jesus gir.
”Vekst 2020” har målsetning at flere skal møte
Jesus til frelse og fornyelse. Vårt mål er at vi de
neste 10 år skal arbeide for å doble antall
• gudstjenestebesøkende i våre menigheter
• deltakere i menighetenes smågrupper
• barn og unge i våre menigheter
• medarbeidere i våre menigheter
”Vekst 2020” er båret oppe av en sterk tro på at
Jesus kan forvandle menneskers liv og gi dem

en trygghet og frihet som ikke er illusorisk, og
at Guds redskap i dette arbeidet er menigheten.
Ingen lokal menighet eller noe kirkesamfunn
er perfekte. Men vi mener at Misjonsforbundet
med sin vekt på frihet, åpenhet, demokrati og
sunt lederskap, og med fokus på diakoni, evangelisering og misjon vil være et sted hvor mange
kjenner seg hjemme.
I Aust-Agder har Misjonsforbundet mange
menigheter, og noen av dem er ganske store
flergenerasjonsmenigheter med et mangfold av
mennesker og med ulike tilbud og virkegrener.
Menighetene har et nært og berikende fellesskap seg imellom, og det legges stor vekt på også
å ha et godt forhold til andre kirkesamfunn og
menigheter.
”Vekst 2020” er en utfordring til våre menigheter og medlemmer om å være åpne for nye mennesker i fellesskapet.
Jarle Råmunddal
generalsekretær

EN GOD BANK FOR THOR
EN GOD BANK FOR DEG

Lorem ipsum

Fortsatt er trygghet viktig for meg. Men om jeg
med ett ord i dag skulle beskrive hva Jesus gir
meg, måtte det nok bli ”frihet”. Jeg synes ikke jeg
finner noe ord som bedre beskriver grunntonen
i hva den kristne troen gir meg enn ”frihet”. Jeg
opplever at i Jesus Kristus så settes jeg i frihet
til å være meg selv, den Gud har skapt meg til å

være. Frihet midt i den travle hverdag og frihet i
møte med livets eksistensielle spørsmål. Denne
frihet unner jeg hvert menneske å erfare.

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

Telefon 37006080
post@sparebankenpluss.no
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Kjærester

og arbeidskamerater

Magne og Rannveig i den nye utstillingshallen

Rannveig (58) og Magne (60) Røinås er gründere av Sørlandets Caravansenter i Grimstad.
Ekteparet har drevet frem senteret fra starten til det i dag er et av Norges største. Det har
vært mange og lange arbeidsdager og lite fritid. Utfordringer og bekymringer har vekslet
med oppturer og gleder. At de var uvitende om alt arbeidet som ventet dem da de startet
opp, var kanskje bare godt. For hadde de visst, er det usikkert om de hadde våget og villet.
En fantastisk tid

Rannveig og Magne ble kjærester tidlig i tenårene
og har vært gift i 39 år. Sammen har de fire barn,
to gutter og to jenter. Begge har i hele sitt voksne
liv vært medlem av misjonsmenigheten i Grimstad. Riktignok tilhørte familien til Rannveig Den
Frie Evangeliske Forsamlingen, og der begynte
hun på søndagsskolen. Allerede som 9-åring tok
hun et bevisst valg om å være en kristen. Tidlig
ble hun med i Misjonskirken, delvis fordi hun
der hadde sine beste venner. Her ble hun med
i søndagsskolen og senere også i speideren og
junioren. I 40 år har hun vært en av menighetens
pianister, og sammen med Bodil Hjembo og
Liv Rød var hun leder for to barnekor. Foruten
å være leder av en barnegruppe i 15 år, har hun
vært leder av Alphakurs, troppsleder i speideren
og medlem av menighetens lederskap.
Magne kan ikke peke på en bestemt dag da han
ble en kristen. Han vokste opp i Misjonskirken,
hvor både besteforeldre og foreldre var medlemmer, og han fulgte den samme vei inn til menigheten som Rannveig. Etter søndagsskolen ble det
Juniormusikken, som pastor Oddbjørn Lønskog
ledet, en pastor de knapt kan få fullrost. Da musikken trengte en bassist, var det Magne som fikk
tilbudet om å lære. Bassgitar hadde verken han
12

eller menigheten, men Lønskog visste råd. Han
tok bort to strenger fra en vanlig gitar, og dermed
hadde musikken bassgitaren. Begge opplevde
ungdomstiden i Misjonskirken som fantastisk.

moderne, funksjonelle og vakre lokaler. Men
utviklingen skjer raskt så trangt er det fremdeles. Mye av porteføljen står fremdeles utendørs.
Derfor planlegges ny utvidelse.

Et sant eventyr

– For meg høres dette ut som et eventyr?
– På mange måter kan det oppleves slik også for
oss, sier Magne, for da vi startet opp, så verken
Rannveig eller jeg for oss det caravansenteret
vi i dag har. Samtidig som vi har kunnet glede
oss over utviklingen, har det også vært mye slit
og noen søvnløse netter. Uten hjelp av familien
og gode medarbeidere, hadde vi ikke lykkes. I
mange år hadde vi særlig god hjelp av min far
som gjerne kom når vi trengte ham. I dag har vi
en tjenlig organisasjon og dyktige medarbeidere.
– Og kundekretsen, hvem er de?
– Vi lever i et land med liten arbeidsledighet og
hvor mange mennesker har det økonomisk romslig. Hvor det arbeides, er det også behov for fritid
og avslapning. Ikke alle ønsker eller har råd til
en hytte på fjellet eller ved sjøen. Mange ønsker
dessuten å være mobile i ferien. Derfor har campingvognen for mange vært et godt alternativ.
Situasjonen nå er at salget av campingvogner har
holdt seg stabilt, mens salg av campingbiler har
økt radikalt de senere årene. Vi har merket oss at
mange båtfolk selger båten for å kjøper camping-

At ekteparet Røinås begynte med caravansenteret ser de nærmest på som en tilfeldighet.
Transport, biler og bilutstyr var ingen av dem
fremmede for. Magnes morfar kjørte hestedrosje
og Magnes farfar var drosjesjåfør i Grimstad.
Fordi Rannveigs far hadde bygget opp Grimstad Vulk, visste hun hva det innebar av arbeid
å være bedriftsleder. Derfor ønsket hun ikke at
Magne skulle starte egen bedrift. Men selv så
beskjeden som Magne på mange måter alltid
har vært, var han ikke til å stoppe. Han ønsket
utfordringer. Først bygget han opp et maskinverksted. Her utviklet han produkter som ble
solgt over hele landet. Etter 10 års drift solgte
han virksomheten og vurderte å ta ingeniørutdanning. Da var det at Rannveig kom over en
avisnotis hvor det ble annonsert etter forhandler
til salg av campingvogner. Det ble begynnelsen
til Sørlandets Caravansenter.
Fra den spede begynnelsen i 1984, i trange og
leide lokaler, disponerer de i dag 3000 kvm topp

Nyforlovet 1970
På campingferie i Europa.

bil. Det gjør dem mer fleksible samtidig som de
kan benytte bobilen året rundt.

Kjærester og bestevenner

– Dere har altså holdt sammen siden dere var
tenåringer, vært gift i snart 40 år, og ikke bare
det, dere har i mer enn 25 år arbeidet i samme
bedrift. Blir dere ikke mange ganger skikkelig lei
av hverandre?
– Nei, faktisk ikke. Riktignok er det både fordeler og ulemper med å være ektefolk og å jobbe
sammen, sier Rannveig, og det har hendt at jeg
har gått fra jobben ganske så irritert. Men jevnt
over har vi det veldig bra sammen. Vi har på en
måte aldri sluttet å være kjærester.
– Det er riktig, supplerer Magne. Foruten at vi
er ektefolk og medarbeidere, er Rannveig min
beste venn og kamerat. Vi trives i hverandres
selskap, og fordi vi arbeider sammen mangler vi
heller aldri samtaleemner.
– Det er riktig, men det kan også være et problem, repliserer Rannveig, men livet vårt består
da ikke bare av arbeid. Vi liker for eksempel å
reise, og vi har nettopp kommet hjem etter en
tre ukers bobilferie i Italia. Det var helt topp.
– Dessuten er hytta et godt sted å slappe av
sammen, sier Magne, og ganske ofte tar vi også
noen sykkelturer sammen.
– Som Grimstad-borgere er dere vel nesten forpliktet til å sykle?
– Nei, du bør nesten ikke nevne sykling, for
vi sykler svært lite sammenlignet med mange
andre her i byen. Min store interesse er windsurfing, og så som ofte tiden og været tillater
det, tar jeg en tur på sjøen, sier Magne, men der
melder Rannveig pass. På fotturer og skiturer er
vi derimot sammen.

Magnes store hobby er
vindsurﬁng

– Ja, for som kristne trenger vi menigheten,
og der har vi mange av våre gode venner, sier
Rannveig. Det er vel ikke vanskeligere enn å ta
en bestemmelse.
– Og troen, hva betyr den for dere i dag?
– Gjennom hele livet har min kristne tro gitt
meg trygghet og styrke, sier Magne. Jeg hadde
ikke våget å satse som vi har gjort uten å vite at
jeg hadde en å gå til med alle ting. Gang etter
gang merker jeg at Gud legger forholdene til
rette. Jeg opplever stadig at Gud svarer på bønn,
og ting har løst seg. Jeg er riktignok ikke blant
dem som setter av timer til bønn, men det er alltid tid til en kort bønn før ting skal gjøres eller
avgjørelser skal tas. Ofte blir det bare at jeg sukker til Gud eller takker i det stille.
– Det tror jeg gjerne. Jeg har jo kjent deg i ganske

Rannveig og Magne med sitt første barnebarn,
Julie Rebeca

mange år og du tilhører ikke de mest høyrøstede.
– Nei, absolutt ikke, repliserer Rannveig. Magne
er stille og rolig, hjemme så vel som i arbeid og
menighet.
– Nei, jeg har ikke så lett for å uttrykke følelser,
og i menigheten liker jeg helst å sitte langt bak.
Jeg er bare slik, og har forsonet meg med det.
– Og noe av det fine jeg har opplevd i Misjonskirken, er at vi får være den vi er. Ingen blir pådyttet noe, sier Rannveig.
En slik blomsterhilsen sender Mylder med glede
videre til Grimstad misjonsmenighet.
Sveinung Lorentsen

Trygghet og styrke

– Dere har jo vært svært aktive i menigheten.
Hva betyr menigheten for dere i dag?
– For å være ærlig har vi ikke vært så aktive
den seneste tiden, sier Rannveig. Årsaker og
unnskyldninger går det selvsagt an å finne, men
holdbare er de vel ikke. Faktisk savner vi menighetslivet.
– Ja, for dere har tid?
– Selv om arbeidet har krevd mye, så er saken
for oss som for andre at er det noe vi vil, kan det
ryddes plass, sier Magne. Samtidig har det en tid
vært slik for meg at jeg har satt pris på å være
helt i ro på søndagene. Nå har vår eldste sønn,
Rune, overtatt som daglig leder, og da satser vi
på at ting endrer seg.
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Fra v. Rune Midbø og
Kjell Aaberg

Speiderne på Bråstad

Stor interesse for å være med i speideren
på Bråstad. Bildet er fra oppstarten.

En ”Baden Powel” på Bråstad
På Bråstad i Arendal bor det en
”moderne Baden Powel”. Hans
navn er Kjell Åberg . Mannen er
59 år. I snart tjue år har han
drevet speiderarbeid og investert i unge menneskers liv, først
ut fra Bråstad misjonshus, - og
nå fra Bråstadhuset.

og spurte om noen derfra kunne hjelpe oss. Vi
fikk positivt svar og Frode Lindtveit og Svein
Flaten hjalp oss mye i starten. I tillegg kom det
flere foreldre som ønsket å være med. På Bråstad
skole var det ca. femti elever på den tiden, og
nesten alle ville være med i speideren, sier Kjell
Åberg. I lang tid var vi den største speidertroppen i landet i forhold til menighetens størrelse.
Vi var også blant Arendals største tropper. I dag
er vi ca. femten storspeidere som samles. Som
uvurdelig medleder i dag er Rune Midtbø, han
skal æres for den jobben han gjør, sier Kjell.

– Fortell litt om hvordan arbeidet begynte.
– Det startet med at jeg syntes det var få tilbud
for barn og unge i skolekretsen vår. Jeg snakket
med menighetens ledelse på Bråstad, og de syntes det var veldig all right om jeg kjørte i gang.
Som sagt, så gjort. Men jeg hadde ikke erfaring
som speider selv, og jeg fikk derfor god hjelp til
oppstart fra andre ledere, blant andre Jan Jansen
i Grimstad. Han stod som leder av et stort speiderarbeid der. Jeg kontaktet også Ansgarskolen

– Hvordan er opplegget i dag?
– Vi samles hver tirsdag, og opplegget varierer
fra uke til uke. Vi er så heldige at naboen til Bråstadhuset, Terje Espeland, har skog og områder
som vi får være i. Her har vi lagd leirplass. Alt
vi behøvde for å bygge den, fikk vi lov til å ta
fra skogen. Slik fikk vi rajer til gapahuken vår.
Vi er mye ute og har praktiske gjøremål. Vi har
laget en tursti i variert terreng, og den bruker vi
mye. Dessuten inviterer vi gjester. Brannvesenet

lærer oss viktige ting. Opplæring i førstehjelp får
vi av kyndige personer. I tillegg er det selvsagt
både knuter og bibel, forteller Kjell Åberg. Vi
er ofte på tur, og vi er alltid med på leirer. Det
er både lærerikt og inspirerende. I fjor var vi på
landsleir på Åndalsnes og med i konkurransen
” Energi-kampen”. Der ble vår tropp nummer to
blant ti tusen speidere. Da var jeg stolt. Neste år
er det verdensspeiderleir i Sverige, og vi sender
tre stykker herfra til den. Jeg vil også nevne at vi
nå har et nært samarbeid med speiderarbeidet i
Misjonskirken på Myra, som jo ikke ligger langt
herfra. Det er flott, sier han.
Når det gjelder økonomi, arrangerer Kjell og
medhjelpere ett til to loppemarked i året. Det
sikrer at ingen faller utenfor fordi de ikke har
råd til å være med på leirer og turer.
– Hva tenker du om arbeidet fremover?
– Jeg ser ikke for meg noen pensjonsalder og vil
være med så lenge det er brukt for meg. Da jeg
startet opp, gjorde jeg det også for at mine egne
barn skulle ha en meningsfull fritidsaktivitet.
Det føltes veldig riktig. Da jeg i fjor reiste på leir,
var ingen av mine barn med. Det var litt rart. Likevel vil jeg at andre skal få oppleve at arbeidet
gir mening og at de unge kan få det greit i livet,
oppleve trivsel og trygghet og få det bra. Ja, da
har jeg mer enn lønn nok for strevet, sier Kjell
Åberg. Kan arbeidet også være med å føre noen
av de unge til Jesus, er ingenting bedre enn det.
Jeg bruker å si til speiderne at om de ikke husker
alle speidernes 10 paragrafer, så husk det fjerde:
”En speider er en god venn”.
Det er nettopp på denne måten Kjell Åberg utrettelig har arbeidet i kretsen. Han er en positiv
mann som stiller opp for andre. Slike hverdaghelter finnes det mange av i menighet og misjon.
Sven Øverland
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Speideren setter spor
- Speiding er det som i desidert
størst grad har påvirket livet
mitt, sier Steinar Haugnes,
gruppeleder for Grimstad MSK.
Han sier videre: - Jeg håper jeg kan få være med
å bidra, slik at mange andre også kan få oppleve
noe av det samme! Siden han ble opptatt som
speider da han var elleve, har han vært veldig
engasjert. Nå er han femti, og fortsatt aktiv i
Grimstad MSK, som består av rundt 120 speidere og 30 ledere.

Motvekt

Småspeideren i Grimstad MSK, altså de fra
andre til og med fjerde klasse, samles i sommerhalvåret på Rosholt på tirsdager. Storspeiderne,
de fra femte klasse og til rundt 17 år, bruker
et patruljerom i kirken, men har også et eget
områd med gapahuker ved Berge Gård. Dette
brukes flittig.
Steinar Haugnes er tydelig på at speiding gir
viktig kunnskap for livet, blant annet gir arbeidet i patruljene ledertrening allerede i ung alder.
Han fortsetter: ¬- Vi føler vi driver tradisjonelt,
men har veldig fokus på at storspeideren ikke
skal være lederstyrt. Vi ønsker heller at den skal
være mer patruljestyrt. Dette er fordi vi ser at
ungdommene har mye kunnskap som de kan
formidle til hverandre. Gruppelederen tror dette
er grunnen til at Grimstad MSK kommer høyt
opp i ulike konkurranser, også NM.

Størst i Norge

Mange spor

Da Steinar ble tatt opp som speider i 1971, var
det også ei jente på ti år som startet et livslangt
engasjement for Speideren. Sammen fulgte Steinar og Karin løpet: Først som speidere, deretter
som patruljeførere og siden som ledere. I 1982
giftet de seg og fikk etter hvert to barn. Barna
ble tatt med på all slags speideraktivitet. Begge
er fortsatt engasjerte, og den som kontakter
speidersekretæren i Misjonsforbundet UNG,
vil møte Line Haugnes fra Grimstad MSK. Selv
om Steinar og Karin kunne fylt feriene med mye
annet, brukes ca. en tredjedel av feriedagene på
speiderleirer. - Det å være med gir så mye tilbake! sier Steinar og utdyper: - Som ledere er vi
godt sammensveisa og har det fint sammen. Og
så ser vi at speiderne har det bra og koser seg.
Det er gull verdt!
Når Steinar sier at speiding er det som i størst
grad har påvirket livet, handler dette om mye.
Han forklarer: - Speidingen fikk meg inn i en
menighet. Den var med på å gi meg en tro.
Gjennom Speideren traff jeg kona mi, og der har
barna våre vokst opp. Her har jeg også fått kontakt med SÅ mange mennesker. Han oppsummerer: - Jeg tror speiding kan gjøre en forskjell
for mennesker.
Åse Johanne Koppang Stie

foto: Åse Johanne Koppang Stie

foto: Daniel Svendsen

foto: Åse Johanne Koppang Stie

Etter krigen var det noe speidervirksomhet i
Grimstad Misjonsmenighet, men først rundt
1970 skjøt arbeidet fart. På slutten av 1970-tallet

til midten av 1980-tallet var speidergruppa den
desidert største i landet. Den daværende lille
kirken på Skaregrømsjordet huset speidermøter
fire kvelder i uka. I tillegg var det ei gruppe i
Holvika. Blant speiderne er det hvert fall èn som
har utmerket seg utenfor byens grenser, nemlig Thor Hushovd. Han var aktiv i flere år, og
dannet patruljen Gear sammen med storebror
Ronny og noen andre som var opptatt av sykling. Der de fikk dyrke sin interesse.

ARENDAL MSK
Hver torsdag kl 1800-19.30 møtes gutter og jenter fra
5 klasse og oppover til Misjonskirkens Speiderkorps
(MSK) samling på Myra.
– Det er mange grunner for å bli speider, sier Roger
Lieng. – Ved speiding lærer en seg selv bedre å kjenne.
En speider lærer å samarbeide, ta ansvar og gjennomføre et oppdrag. Uteaktiviteter, turer og leirer gir både
utfordringer og opplevelser, og speiderne lærer naturen
å kjenne gjennom alle årstidene. Ved praktisk opplæring
blir speiderne satt i stand til å løse forskjellige oppgaver
i hjem og fritid. Dessuten er speiding sosialt. Her utvikles vennskap og bygges fellesskap.
Roger, som er leder for Arendal MSK, kunne nok ha
fortsatt å begrunne hvorfor unge gutter og jenter bør bli
speidere. Han har vært speiderleder i mer enn ti år og vet
hva han snakker om.
– Hva er det egentlig dere driver med torsdag etter torsdag?
– Masse forskjellig. Opplegget er svært variert fra den
ene uken til den andre, og heldigvis har jeg gode medledere. Marit og Terje Lindtveit er kjent med speiding og
gjør en kjempejobb, sier Roger. Nå holder speiderne for
eksempel på med å lære ulike bålteknikker. En speider
skal kunne lag bål av alle slags materialer under ulike
værforhold. Ellers kan det være knuter, førstehjelp og
lignende.
– Knuter! Ja, jeg husker at jeg selv som speider drev mye
med det. Det ble liksom selve speidertingen, det. Men
dere har vel også andre typiske speideraktiviteter?
– Selvsagt. Kimslek, skattejakt og ulike sporleker er jo
klassiske speideraktiviteter. Dessuten driver vi med ulike
former for sport og arrangerer hva vi kaller Ompliade.
– Jeg forstår at opplegget er ganske variert.
– Absolutt, og det skal også nevnes at vi bygger en del,
både leirplasser og gapahuk.
– Har dere plass til flere?
– Ja, det er bare å møte opp en torsdag, og da skal vi nok
finne plass. Jeg kan dessuten nås på mobil 997 22 440
eller på e-mail r-lieng@online.no.
SL

FROLAND MSK
Froland MSK speidergruppe tilbyr barn og ungdom i
hele kommunen en aktiv fritid. Speiderne er stadig
på farten. Sommer som vinter er de ute i naturen.

Småspeider/ﬂokk
Gutter og jenter i alderen 7 år til 10 år møtes annenhver
tirsdag, oddetall suker fra kl.18.00 til 19.30.

Storspeider/tropp
Gutter og jenter i alderen 11 år til 16 år møtes annenhver onsdag, oddetallsuker, kl.18.00 til 19.30.
Blindgang

Hvis ikke annet er avtalt, er det fremmøte ved Froland
misjonskirke. Fordi speiding innebærer mange og ulike
uteaktiviteter må alle ha klær tilpasset været.
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- nye spennende merker
Din livsstilsbutikk
ca. 15 min. fra Arendal
og Grimstad sentrum

NEXUS

De skjønneste farger og høstens
trender er ankommet. Kom og nyt
vår varme og gode atmosfære!
500m2 er fylt opp med gaver, kunst, interiør og klær!

TUN

BESTILL VÅR KATALOG!
www.loddesol-gard.com

Med 42 flotte hus.

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

LINK

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

Storgata 23
4876 Grimstad
37 04 04 80

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

WARI-HUS

Utleie av fest og konferanselokaler

Velkommen til Arendal utleie!
Vi leier ut de ﬂotte nye lokalene
til Arendal misjonskirke på Myra
i Arendal. Vi tilbyr topp moderne
lokaler og utstyr til bedrifter og
private arrangementer.
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EKSEMPLER PÅ BRUKSOMRÅDER:
• Konferanser og møter
• Bryllup
• Konﬁrmasjon
• Konserter
• Seminarer
• Familiesammenkomster

Ring tlf 370 22 921 / 91 18 89 83
eller send epost til:
engsoleien@yahoo.no

www.arendalutleie.no

Med trivsel i bagasjen
84 år gamle Odd Tybakken på
Tromøy kan se tilbake på et
langt liv i Herrens tjeneste.
Gjennom hele sin yrkesaktive
karriere har han betjent ulike
menigheter som pastor, samt
hatt mange andre oppgaver.
I dag bor han og kona Bjørnhild i huset på
Tybakken, hvor Odds bestefar en gang bodde.
Huset ligger like ved sjøkanten og er omgitt av
grønne plener og store frukttrær. En vakker
høstdag fikk jeg besøke denne hedersmannen
og samtalen med ham gikk livlig.
– Jeg minnes at jeg var med bestefar i kirka som
barn, forteller Odd, og at jeg sa til ham: ”Jeg
skal bli prest”! Så ble det slik, om enn ikke med
kappe og krage, som det heter, selv om vi frikirkelige nå også bruker krage i mange tilfeller.
Odd Tybakken møtte Bjørnhild under studieårene i Oslo. Hun var fra Sarpsborg og og hørte
til misjonsmenigheten der. Hun var utdannet
sykepleier. Sammen tok de fatt på sitt livsverk.
Først vikarierte de i Berlevåg. Så kom det en utfordring fra Tana. Odd ble menighetens pastor,
mens Bjørnhild ble leder for førstehjelpstasjonen på stedet. Det ble to lærerike og viktige år.
Å være pastor i Misjonsforbundet på denne tiden
var ensbetydende med korte perioder, hyppige
flyttinger og krav til omstilling. Slik har hele livet
vært for Bjørnhild og Odd. Lista over steder de
har bodd og virket bekrefter dette. Etter oppholdet i Berlevåg og Tana, ble det misjonsmenighetene på Bøle, og Lista og Haugesund. Deretter
fulgte Den evangeliske forsamling i Oslo, Bergen
Misjonsmenighet, lærer ved Ansgarskolen i Oslo,
redaktør for Misjonsbladet, og så en ny periode i
Bergen fram til fylte seksti år.
I tillegg har han arbeidet i Misjonsforbundet

UNG både som juniorsekretær og generalsekretær. Han har studert kristendom ved Universitetet i Bergen og missiologi ved Trinity
Evangelical Divinity School i Chicago. Derfor er
det kanskje ikke så rart at Odd ”møtte veggen”
og fikk diagnosen ”utbrent” som 60-åring. Han
og Bjørnhild kjøpte da hus på Brinken i Arendal
før de overtok Tybakken på Tromøya. Der bor
datteren, Anne May, og mannen i nabohuset.
Begge er aktive i Misjonskirken. Sønnen, Svein
Ståle, er bosatt i Kristiansand og medlem av
Misjonsforbundets hovedstyre. Slik sett har de sine
rundt seg – barn, svigerbarn, åtte barnebarn og syv
oldebarn.
Fornøyd sitter Odd i sin
koselige lille stue og forteller
fra livet og deler med seg på
en god måte. Mannen er full
av historier og opplevelser, både gode og vonde.
Han er en eminent imitator, og for oss som kjenner de han karikerer, er det mye gjenkjennende
og mye latter. Som forkynner har Odd vært glitrende, både hva innhold og form angår, men nå
har han holdt sin siste preken, betror han oss. –
Det funker ikke lenger, sier han. – Det er en tid
for å tale og en tid for å tie. Men jeg lurer på hva
som har vært drivkraften til livet og tjenesten?
– Jeg kunne bare ikke annet. Det var kallet som
jeg hadde fra jeg var liten, og jeg fikk virkeliggjøre det. Skulle jeg ha levd om igjen hadde
det blitt samme oppgaven, sier Odd og legger
til – Jeg har hatt en utrolig kone som har stått
solidarisk med meg i alle år. Hun har vært en
skikkelig ”forstanderkone”. Hun har delt mitt liv
selv om det ikke alltid var lett for henne å si opp
sin jobb for så å flytte og få nye kolleger. Men
det har gått, og vi har stortrives gjennom det vi
har gjort. Jeg spurte våre to barn en gang om
de hadde tatt skade av all flytting. Begge svarte
at de så på det som en fordel på grunn av alle
menneskene de hadde truffet. Det beriket livene
deres, sier de. Det gjør godt å høre, og jeg kjenner på en god tilfredshet ved det.

– Hvis du oppsummerer de største gledene og utfordringene, hva sier du da?
– Jo, gledene har vært mange. Størst var det de
gangene vi kunne be med mennesker til frelse
og ta opp nye medlemmer i menigheten! Utfordringene var å dele liv når medlemmer hadde
det vondt og vi opplevde tøffe dødsfall.
– Men fritiden – for noe fritid har det vel vært –
hva har du brukt den til?
– Visst har det vært fritid innimellom, og selv om
det har vært aldri så travelt, har jeg
hatt evnen til å koble av. Gjennom
maling og stunder ved staffeliet, har
jeg hentet ny inspirasjon. Dessuten
har jeg hatt en kjærlighet til bøkene
og har kunnet glede meg over å lese
og fordype meg i ulike genre.
– Hvordan kan vi eldre støtte de som i
dag er pastorer?
– Gi gode håndtrykk, si takk, oppmuntre og be
for dem. Jeg har selv et barnebarn som er pastor
i Kristiansand, og jeg vet at han trenger det!
– Til sist, Odd Tybakken, hvordan er det å bli
eldre?
– Det er ikke lett å bli gammel. Jeg har ikke lenger
ork. Jeg orker verken å preke eller å gjøre noe
særlig i huset. Jeg orker heller ikke samlinger
med mange folk. Derfor blir det til at jeg er mye
hjemme sammen med Bjørnhild. Også får jeg
besøk av familie og venner, og det er alltid koselig.
Vi sitter i ettertenksomhet sammen noen minutter, og jeg sier til ham at det er et ord som har
vært gjennomgangsmelodien i alt han har fortalt: ”Vi stortrivdes.”
– Uansett hvor dere har bodd og hva dere har
opplevd, så ligger trivsel som et teppe over alt.
– Ja, slik har det vært. Vi har hatt et godt og rikt
liv, og vi har trivdes i menighetene, med tjenesten
og med menneskene. Jeg kunne ikke ha ønsket
meg noe bedre, og fremdeles har vi det beste i
vente, avslutter Odd hjemme på Tybakken.
Sven Olav Øverland
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”Brukten” på hjørnet
På hjørnet mellom Østregate
og Nygaten ligger bruktbutikken til Arendal misjonskirke, på
folkemunne bare kalt Brukten.
Kort tid før Mylder gikk i trykken hadde vi en kort samtale
med en av Bruktens ekspeditører, Anne Karin Heen.
– Hvorfor driver Misjonskirken bruktbutikk?

– Misjonskirken var eier av Nygaten 5 og hadde
sin virksomhet der til vi for to år siden flyttet til
Myra. Kjellerlokalene var leiet bort, men for 8 år
siden ble lokalene ledige, og da ble spørsmålet
om hva de skulle benyttes til. Det var daværende
leder av menigheten, Aud Mjåland Gundersen,
som foreslo bruktbutikk.
– Og formålet var?
– Å kunne utvide vårt misjonsengasjement.
– Var miljøhensyn også med i bildet?
– Det var det, men det var ikke hovedmotivet vårt.
Misjonen var viktigst. Inntektene fra Brukten har
vært med på å gi mange kvinner og barn hjelp.
– Det må du si noe mer om.
– Alt vi selger i Brukten er gaver, og vi har ingen

Vi har stilt tre av årets studenter fra misjonskirkene i Aust-Agder disse spørsmålene:

1. I gikk på idrettslinja ved
Lyngdal kristne videregående skole.
2. Jeg ville drive med det jeg
liker best utenom idrett,
nemlig musikk, og ikke minst få muligheten
til å lære mer om Bibelen og Jesus!
3. Jeg går på det som kalles ”Bibel og Musikk”,
en av de mest populære linjene på bibelskolen.
4. Jeg har jo bare gått her et par måneder, men
det beste må være folka og morgensamlingene der vi samles til Lovsang og bønn.
5. Jeg har avsatt dette året for å finne ut det.
6. Med den erfaring jeg har til nå, så kan jeg
anbefale skolen for alle som ønsker å finne ut
hvem de er og hva de vil videre i livet. Fremfor noe vil jeg anbefale Ansgar fordi en der
får et meget sosialt år sammen med utrolig
bra folk. Her har jeg fått mange nye venner
og nyter livet fult ut.

1. Hva gjorde du i fjor?
2. Hvorfor går du på Ansgar?
3. Hvilken linje går du på?
4. Hva er det beste med Ansgar?
5. Hva tenker du å gjøre neste år
6. Kan du anbefale Ansgar for andre?

foto: Iselin Toft

foto: Markus Hagli
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utgifter til lønn. De nye eierne av Nygaten 5 har
også vært sjenerøse slik at vi heller ikke har utgifter til leie, lys eller varme. Alt som vi får inn
på salget, er derfor netto, og inntektene går i sin
helhet til Misjonsforbundets ytremisjonsarbeid.
Blant annet er vi med og støtter to prosjekter i
Colombia. Jakobs hus er et hjem for gatebarn,
hvor gutter og jenter bor i trygge omgivelser og
får mat, klær, skolegang, sunne fritidsaktiviteter
og mye kjærlighet. Esters hus er et rehabiliteringssenter for kvinner, som tidligere har vært
stoffmisbrukere. Her får de yrkesopplæring, fellesskap, omsorg og gjenvunnet selvrespekt.
– Og dette er dere med på ved at dere omsetter
det vi ville ha kastet?

Iselin Toft, : 19 år, Fevik

foto: Hannah Ekra Voie

3Ansgar
på

Randi og Gunnar Andersen (bak disken) har
vært ekspeditører i Brukten siden oppstarten.

– Riktig. Salg av bøker, blad, duker, gardiner,
puter, sengetøy, små møbler, og pyntegjenstander gir hjelp til de mange. Særlig stor har etterspørselen vært på kjøkkenutstyr, sleiver, gryter,
servicer og glass, for ikke å glemme elektriske
artikler som lamper og radioer.
– Dere har altså et ganske stort utvalg?
– Ja, absolutt. Utvalget er stort selv om butikken
er liten. Men at den er liten, gir den et personlig,
intimt og koselig preg. Den har hva vi kan kalle
sjel. Jeg vil derfor mene at den har utvalgte ting
som mange kan ønske seg, og dessuten må den
være et funn for unge mennesker som flytter på
hybel og trenger litt av hvert.
– Hvem er det som kommer med gjenstandene?
– Menighetens medlemmer kommer med mye,
men det kommer like mye fra andre som kanskje bare vil bli kvitt noe med god samvittighet,
eller som er interessert i å støtte arbeidet med å
gi andre et verdig liv. Vi er takknemlig for alle
som kommer til Brukten, kjøpere og givere. Vi
har åpent de fire første dagene hver uke mellom
kl 11 og 15, torsdagene til 16.30. De som ønsker
å gi gjenstander kan også ringe Eva Nordbø, tlf
957 53 338, eller Anne-Karin Heen, tlf 37 02 25
08, og eventuelt avtale levering til andre tider.
Sveinung Lorentsen

BRUKTBUTIKKEN

Nygaten 5, Arendal. Brukt og nytt mottas og
selges. Åpent Man-Ons kl 11-15, Tors kl 11-16.30.

Lopper,
lapper og
auksjon

pemarkedets egenart er jo at en må være der
fra begynnelsen, for da er utvalget størst. Varer
plukkes ut og selges, og tilbudet avtar. Derfor er
den første timen desidert mest hektisk. Selgerne
i sine gule vester hadde hendene fulle med salg
og kundebehandling. Møbler og ski, dukkevogner og servise, tepper og lysestaker. Alt går for
en svært fornuftig pris og blir båret ut i bilene.
Smått om senn ser en at varesortementet minker
og det blir mer plass rundt en.

Klokken er 11.oo, og dagen er lørdag 28. august.
Været er det best tenkelige. sensommerlørdagen
viser seg fra sin beste side. Langsmed ytterveggen til misjonskirken på Myra er det plassert og
stablet opp lopper av alle slag. Inne i matsalen er
kafeen klar til å ta imot gjester. Det lukter godt
allerede. Og presis på minuttet åpnes området for
alle som har møtt fram til årets loppemarked.

Inne i matsalen er det fullt. Folk sitter og koser
seg med kafevarer, - hilser og prater. En hyggelig
”lørdag – formiddag – aktivitet”. De venter på
at auksjonen skal ta til klokken 13.oo. Gjenstandene står utstilt, og noen har allerede sett seg ut
hvor budet skal settes inn.

Sensommer er tid for loppemarkeder. Du ser
annonsene i avisen, og det ene avløser det andre
lørdag etter lørdag. Noe faller også på samme
dag. Men det hindret ikke at på Myra var det
fulle parkeringsplasser og fullt med folk. Lop-

Og auksjonen ble en ”høydare”. Auksjonarius
holdt et høyt tempo. Budene overgikk hverandre,
og klubba slo. Alle gjenstandene fikk nye eiere.
Så er årets loppemarked i misjonskirken på
Myra avviklet, slik som flere andre tilsvarende.
Men i august neste år dukker nok annonsene
opp igjen.

Hannah Ekra Voie,
19 år, Arendal

Kristine Igland, 19 år,
Grimstad

1. Jeg gikk på idrettslinja
ved Kristiansand Katedralskole
2. Jeg hadde lyst på et ”friår”,
og så kjenner jeg flere som har gått her og
har anbefalt skolen. I tillegg hadde jeg lyst til
å bli mer kjent med hvordan KRIK fungerer.
3. Jeg går på ”Bibel og KRIK”.
4. Veldig inkluderende og sosialt miljø. Her er
mange bra elever og lærere. En blir utfordra
på flere forskjellige områder. Og ikke minst:
En blir godtatt som en er!
5. Jeg vil søke opptak på politiskolen. Kommer
jeg ikke inn der neste år, vil jeg studere psykologi på Ansgar.
6. Det er ikke vanskelig å anbefale skolen for
dem som vil knytte sterke vennskapsbånd,
som vil lære mer om seg selv, og som vil få
en tryggere og fordypet kristentro.

1. Jeg gikk på Drottningborg videregående skole.
2. Jeg hadde lyst til å oppleve et litt annerledes år,
og å bli bedre kjent med Jesus og andre mennesker.
3. Jeg går på ”Bibel og Dans.”
4. Det beste med Ansgar må være menneskene,
de mange utfordringene og det å få lov å bli
bedre kjent med Jesus.
5. Jeg vil absolutt anbefale Ansgar fordi jeg tror
alle har godt av et år på bibelskole. Her er et
godt felleskap, utfordrende undervisning og
dyktige lærere.
6. Er litt usikker på hva jeg gjør neste år. Det
kan bli studier, eller litt jobbing og en tur til
USA.

foto: Ellisiv Bjørnstad Eide

Jon Bratlie

Ansgarskolen bærer navnet etter den tyske munken,
Ansgar (801-865), også kalt Nordens apostel.
Ansgarskolen, som gjerne bare
betegnes Ansgar, eies og drives
av Misjonsforbundet, men har
lærere og studenter fra de fleste
kirkesamfunn i Norge.
Ansgarskolen er egentlig to
skoler: Ansgar Bibelskole ABS)
og Ansgar Teologiske Høyskole
(ATH).
ATH er Nordens største ikke-lutherske teologiske høyskole.

Monica Haugesten
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FROLAND:

Samlivskurs
for frolendinger

Det er forklaringen pastor Svein Egil Fikstvedt
gir, om hvorfor Froland Misjonskirke etter
nyttår starter opp samlivskurs. Svein Egil og
Toril Fikstvedt, og Berit og Håvard Røylid, er
ildsjelene bak den nye satsningen. Samlivskurs
er ikke lenger forbeholdt par med store ekteskaplige problemer og de håper at frolendingene ser verdien i å pleie forholdet for å unngå
at de dagligdagse konfliktene fører til større
problemer. − Dette er for alle, både de som føler
de trenger det og de som ikke synes trenger det.
Gode ekteskap kan bli bedre. Og de som tror de
ikke trenger det, trenger det kanskje ekstra mye,
legger Svein Egil til med glimt i øyet.

Svigerforeldre og kommunikasjon

Misjonskirken har tidligere arrangert enkeltstående ekteskapskvelder, men dette er første gang
de holder et kurs som går over flere kvelder.
Det er Alpha Norge som har lagt opp kurset
”7 kvelder om å være 2”, altså et Alphakurs for
par. Temaer som man går igjennom på kveldene
er områder som ofte kan skape uenighet i et forhold, og handler om alt fra god sex til kunsten å
kommunisere og tar til og med opp forholdet til

Foto: Jo Christian Oterhals.

Ekteskap og familie er en av de
viktigste byggesteinene i samfunnet, og er derfor veldig viktig å ta vare på!

foreldre og svigerforeldre.
−Dette er ikke først og fremst for de med store
ekteskaplige problemer. De vil nok ha nytte av
kurset og ønskes selvsagt velkommen. Men de
som sliter i ekteskapet vil ofte trenge personlig
oppfølging og samtaler med en utenforstående,
mens her er det kun parene som sammen jobber
for å få det bedre.

Ingen klam stemning

Torill og Svein Egil har selv deltatt på det samme
opplegget i Misjonskirken i Grimstad og skryter
veldig av opplegget der.
− Vi ble møtt av et flott dekorert bord og startet
kvelden med god mat. Det føltes nesten som å

være på ”date”! forteller Torill begeistret. Deretter fulgte litt fellesundervisning, før parene
satte seg sammen, kun de to, og gikk igjennom
oppgavene i heftet. Selv om kurset er basert på
kristne verdier, er det ikke noen tydelig kristen
profil i opplegget, og er ikke beregnet kun for
kristne. Kurset er tilpasset og aktuelt for alle,
uansett tro og bakgrunn. Torill er og opptatt av
å få frem at det ikke er noen form for gruppeterapi i opplegget.
−Det er ikke gruppesamtaler, det er kun parene
som sammen går igjennom oppgavene. For meg
er dette viktig, at folk ikke får den litt klamme
følelsen av å sitte i gruppesamtale.
Rachel E Olsen

Utvikling innen
elektronikk og
programvare

Pastor Svein Egil
Fikstvedt ønsker
velkommen til
ﬁne kursdager
for ektepar.

www.jetro.no

VI PÅTAR OSS BYGGEOPPDRAG I BETONG:
Grunnmurer • Vegger • Gulv • Dekker • Støttemurer

BYGG & PROSJEKTERING AS
Innehaver: Kjell Aaberg.
Telefon: 951 34 777.
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Adresse: Bråstad, 4848 Arendal.
E-post: kjaaberg@online.no

ÅPEN KIRKE
ETTER
SKOLETID
Til Froland Misjonskirke kan barn
komme etter skoletid. Kirken vil
da være åpen og gi tilbud om leksehjelp. Den vil være et trygt sted
med gode venner, hvor barna får
tilbud om mat og ulike aktiviteter.
Det forteller Toril Fikstvedt, som ønsker å starte opp ”Etter skoletid”, et
nytt prosjekt beregnet på barn fra 5.-7.
klasse.

Endelig
er målet
nådd!
De ﬂeste i Froland har sett den
nye Misjonskirka ved Kringla
reise seg, og 13. til 15. nov blir
det storstilt åpningshelg
15 måneder etter at Lars Thorbjørnsen fyrte av
den første salven, står bygget nå nesten ferdig.
Br. Reme har hatt ansvar for prosjektet, og Jan
Eddie Røed har ledet dugnaden. Mange har
bidratt og noen er nok ekstra glade for at vi nå
snart er ferdig. Nybygget på 1600 kvm har møtesal, kafé, lokaler til barnearbeidet, speider og
ungdom, kontorer og møterom. Det er som en
helt ny verden åpner seg for mange ivrige arbeidere i menigheten.

UNGDOMMENE FIKK
DRØMMEPLASSEN
Da arealene i Froland Misjonskirkes nye lokaler skulle
fordeles, ﬁkk ungdommen tildelt rommet med den ﬂotteste utsikten.
Sammen med ungdomsgjengen har ungdomslederne Stephan
Gundersen og Sarah Fikstvedt den siste måneden gjort sin del
av dugnadsinnsatsen for å ferdigstille rommet til åpningshelgen.
De har lagt gulv, malt vegger og møbler, bygget scene og satt inn
kjøkken. Nå gleder de seg stort til å flytte inn i drømmelokalene.
- Først og fremst ser vi frem til å få mer plass, som vi ikke må dele
med resten av menigheten. Det gjør arbeidet vårt lettere, og gir oss
muligheten til å gjøre fredagskveldene bedre, mener Sarah.

Store drømmer

Ungdomsarbeidet i Froland Misjonskirke går under navnet
Power House, og samler en salig blanding av frolandsungdom på
fredagskveldene. Og ungdomslederne har store planer for ungdomsarbeidet.
- Vi vil at Power House skal være det mest attraktive og trygge
stedet for frolandsungdommen å være på fredagskveldene, forteller Stephan.
- Det er et rusfritt og trygt miljø, med flere voksne til stede. Det
skal være et sted som er åpent for alle ungdommer, uansett tro og
bakgrunn.

Prisen havnet ganske nær budsjettet på 21 millioner – det har ikke vært snakk om sprekk. Vi
fikk en god anbudspris da det var stopp i byggingen i fjor høst, og mange ville bygge for oss.
Vi har fått mange gode tilbud og ikke minst
har stor dugnadsinnsats gjort det mulig å holde
budsjettet.
Vi vil takke Br. Reme ved Per Hasla, som har
vært leder på byggetomta, og øvrige arbeiderne
og underleverandører både for samarbeid og
godt utført arbeid. Vi er stolt av bygget og innsatsen som er gjort – og gleder oss til å ta fatt.
Det er nå arbeidet begynner!
Ove Gundersen

En plass å være

− Etter 4.klasse har ikke barna tilgang
til leksehjelp på skolen. Vi ønsker at
Misjonskirken to dager i uken kan
være et sted de kan hjelp til lekser,
eller rett og slett bare leke og kose seg
etter skolen, forteller Toril.
Det er mange foreldre som ikke rekker
hjem fra jobb før barna er hjemme fra
skolen, og Toril håper ”Etter Skoletid”
kan være et tilbud til dem.
− Barna kan komme etter skolen og få
seg litt mat, leke med andre barn og
eventuelt få hjelp med lekser. Her vil
de få et fint sosialt felleskap med både
barn og voksne.

Ønsker at barna skal bli ”sett”

Pastor i Froland Misjonskirke, Svein
Egil Fikstvedt, hørte om opplegget fra
en misjonsmenighet i Skien for noen
år siden, og han har vært der for å se
arbeidet. Etter dette har kona Toril
ivret for ideen.
− Det skal være en plass som er åpen
for alle, der alt er lystbetont, uten krav.
Det vil være et lite innslag om kristen
tro, i form av en bibelquiz eller lignende, med premier. Vi ønsker å være
en ressurs for barna og bygda. Vi bryr
oss om barna og ønsker å være et trygt
fellesskapssted der barna opplever å bli
”sett”, sier Toril.
Rachel E Olsen

Rachel E Olsen

Ungdomslederne Stephan Gundersen
og Sarah Fikstvedt ser frem til å ﬂytte
inn i de nye lokalene.

Ungdommene har selv vært
med i dugnadsarbeidet for å
ferdigstille ungdomsrommet.
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Løvdal Auto AS
Reparasjon av alle bilmerker
Salg av bruktbiler

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

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

God form for din organisasjon, menighet
eller din bedrift? Se www.ravnbo.com

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

...og du:
trenger du bil mens du venter,
år du låne en av oss!
*v/kasko eller delkasko

VI LEVERER ALT
INNEN BILGLASS!
Frolandsveien 6, 4847 Arendal

ANNE

TURID

VI TILBYR:

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

LISBETH B.
TORE

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

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

Betel
- en levende

lokalmenighet

Lokalmenighet

Guds barns enhet - menneskers frelse! Slik lyder
mottoet for Misjonsforbundet, og dermed for
Bjorbekk misjonskirke, som er det offisielle navnet på Betel. Og vi oppdager snart at Wikstøl er
mer opptatt av å snakke om det som er felles for
alle kristne enn om det som skiller. – Vi ønsker å
være en levende lokalmenighet og har på mange
måter samme funksjon som bedehusene ellers i
bygda, sier mannen som etter 22 år på Bjorbekk
er blitt ordentlig Øyestad-patriot.
– Men Arendal Misjonsmenighet har jo nettopp
bygd et nytt og flott kirkebygg på Myra, bare noen
kilometer unna. Hvorfor ikke slå seg sammen
med dem?
– Tanken har slått oss, men jeg tror vi når lenger
ut ved å være i lokalmiljøet her på Bjorbekk. Her
har vi i mange år drevet ungdomsarbeid, og nå

søker vi etter ungdomsarbeider i 100 % stilling.
Vi har vårt særpreg, og de aller fleste av våre
medlemmer kommer fra ”gamle” Øyestad. Men
vi samarbeider naturligvis tett med de andre
misjonskirkene, enten det er i Arendal, Froland,
Grimstad eller på Fevik. Fremdeles eksisterer
også en liten misjonsmenighet på Bråstad.

Tyngdepunkt i Aust-Agder og Telemark

– Det blir jammen mange menigheter innafor et
liten geografisk område?
– Ja, og på landsbasis har da også Misjonsforbundet sitt tyngdepunkt i Aust-Agder og Telemark. Vårt viktigste leirsted, Vegårtun, ligger på
Vegårshei. Forbundet ble stiftet i Skien i 1884,
og oppslutningen økte kraftig med de store vekkelsene på 1930-tallet og under krigen. I dag
har vi på landsbasis ca 100 menigheter og ca
10.000 medlemmer. Generalsekretæren vår, Jarle
Råmunddal, bor på Nedenes, men pendler til
hovedkontoret i Oslo.
– Går det an å gå på møter hos dere uten å melde
seg ut av statskirka?
– Ja, naturligvis! Vi lærer omtrent det samme

som Statskirka, men er litt friere i møteformene
og legger stor vekt på ungdomsarbeid. Om lag
1/3 av medlemmene av Bjorbekk misjonsmenighet er også medlem av Øyestad menighet. Men
disse er medlemmer bare av vår lokalmenighet,
ikke av Misjonsforbundet som trossamfunn. For
å bli medlem der, må man melde seg ut av Den
norske kirke. Vi jukser ikke med kirkeskatten!
– Betyr det voksendåp?
– Ikke nødvendigvis. Misjonsforbundet er en
enhetsbevegelse med ”samvittighetsfrihet”,
dvs. at vi godtar barnedåp som fullverdig. Men
vanligvis velsigner vi barna og praktiserer voksendåp.
Tekst: Trygve S Aamlid
PS! Stykket er hentet fra Øyestad Menighetsblad
nr 2/2010, og gjengitt i Mylder med tillatelse. At et
menighetsblad bruker både førstesiden og enda to
sider for å løfte frem virksomheten i en nabomenighet fra et annet kirkesamfunn, vitner om en raushet
menighetene imellom som det står respekt av. Ikke
ubegrunnet har menighetene i Arendal fått tildelt
Norges Kristnes Råds økumenikkpris. (Red. anmerk.)

Foto: Misjonsbladet/ Åse Johanne Koppang Stie

Mange av menighetsbladets
lesere har opp gjennom årene
deltatt i ungdomsarbeidet på
Betel, eller hatt sine barn der.
Men hva slags ”sekt” er de
egentlig, de 150 medlemmene
som samles i den hvitmalte
misjonskirken midt i Bjorbekkkrysset? Menighetsbladet
møtte pastor John David
Wikstøl en vårkveld i mai.
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FEVIK:
Thea, Geir,
Mirjam og Noah
Vilhelmsen

STJERNEDRYSS
I FEVIK MISJONSKIRKE
I Fevik misjonskirke er det store
muligheter for å komme tidlig i
den gode julestemningen.
Fra søndag 28 november arrangeres nemlig
”stjernedryss i advent”. Advent betyr ankomst
eller komme. Gjennom fire søndager forberedes
vi til den høytiden som mer enn noe annet samler oss som familie, nemlig julen. Julen handler
om at Gud søkte kontakt med oss mennesker
gjennom selv å komme som et nyfødt barn. Det
er faktisk ganske mange mennesker som lurer
på hvordan de kan få kontakt med Gud. Den
danske prest og dramatiker Kaj Munk påstod at
julen er den tid i året da Gud og menneske lettest kommer på talefot med hverandre

Ny pastorfamilie

”Hele menigheten” deltar med musikk, sang,
dans og drama. Stjernedrysset avsluttes med
servering og fellesskap i kafeen.

Søndag 22. august var det duket til fest i Bjorbekk Misjonskirke. Geir
Vilhelmsen ble innsatt som medpastor i menigheten. I tillegg til John
David Wikstøl som fortsatt er pastor i Bjorbekk, utvider menigheten
nå med en ny hundre prosent stilling. Det er spesielt for å styrke arbeidet for barn og unge at menigheten har ansatt ny medarbeider.

Velkommen til nytt stjernedryss på Fevik for alle
generasjoner!

ønsket velkommen
Geir Vilhelmsen er opprinnelig fra Kristiansand. Han er 35 år gammel og gift med Mirjam.
De har to barn, Thea og Noah. Geir har gått
på pinsevennenes bibelskole, Betelinstituttet, i
et år og på Ansgarskolen i fire år. Tidligere har
Geir arbeidet som ungdomspastor/pastor i Froland Misjonskirke. De siste årene har han bodd
sammen med sin familie i Bodø, der han var
aktiv i felleskirkelig ungdomsarbeid. I sommer
flyttet familien Vilhelmsen tilbake til Froland,
som også er hjembygda til Mirjam.
I Bjorbekk misjonskirke er den nye pastoren
allerede i full gang. Hver fredag kveld er det
ungdomssamling med sang, musikk, forkyn-

Audun Madsen, tlf.: 90 88 34 83
Rune Pettersen, tlf.: 41 69 17 51
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nelse, vitnesbyrd og kafeteria. Andre aktiviteter
er søndagsskole under søndagsmøtene, barnas
supertirsdag hver uke og konfirmantgruppe.
Geir Vilhelmsen er en allsidig kar som kommuniserer godt med sang, musikk og tale både til
unge og eldre. Han har en egen evne til å fange
tilhørernes interesse. Nyansettelsen har allerede
skapt både en ny giv og ny forventning i menigheten på Bjorbekk. Nå satser vi sammen. Vår
visjon er å få være en åpen og levende menighet
for alle aldre midt i lokalsamfunnet. Vi føler oss
også heldige som har fått verdens beste budskap
å gi videre: Evangeliet om Guds kjærlighet og
nåde som er for alle mennesker.
John David Wikstøl

Besøksadresse: Stoaveien 21, 4848 Stoa
Postboks 1737 Stoa, 4857 Arendal
elektroverkstedet@c2i.net

Også i år inviteres en aktuell ”stjernegjest” kjent
fra Feviks og Grimstads samfunnsliv. I fjor var
blant annet fotballgeneral i Express Magne Aslaksen og rektor ved Fevik skole, Brit Eskedal
stjernegjester.

JÅG

Stjernedryss i advent
velkommen til advent
i Fevik misjonskirke

i Fevik misj

Fevik misjonskirke, Sømsveien 167. www.fevikmisjonskirke.no

Du

Asdal
Dugnadsleir 26.sept-1.okt. Foto: Sten Thygesen

Din nærbutikk 370 94 386
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VEGÅRTUN
LEIRSTED
Mylder-menighetene i Agder, har sammen med
mange andre misjonsmenigheter et flott og attraktivt leirsted på Vegårshei, Vegårtun leirsted.
Det ligger idyllisk til ved vannet Vegår og er
meget velegnet for leirer og arrangementer hele
året. Det er allikevel særlig i sommerhalvåret
Vegårtun kan nytes fullt ut, med natur, camping,
bademuligheter, bærturer osv.
I tillegg til god overnattingsplass har stedet stor
spisesal, møtesal, flere grupperom og andre oppholdsrom. Uteområdet er solrikt, med mye plen,
ballbinge og lekeplass, strand, brygge, kanoutlån
med mer. Det er også gode turmuligheter i umiddelbar nærhet. Rusleturer i skog og mark eller
langs grusvei inntil Vegår, kan anbefales.



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

Vegårtun bygger nytt internat!

Det nye internatet er nå omtrent ferdig utvendig.
Terrassen og trappene på begge sider er også på
plass. Innvendig skal alle rommene i begge etasjer innredes i løpet av de kommende måneder.
Etter planen skal internatet være i drift innen
neste sommer-sesong.
Internatet bygges i 2 etasjer, med 10 rom i hver
etasje. De fleste rommene har 4 sengeplasser,
mens noen av rommene er større og vil ha 6 sengeplasser. Alle rommene får eget bad med toalett,
vask og dusj. I hver etasje blir det også et lite felles oppholdsrom med te-kjøkken. I andre etasje
bygges en flott veranda mot sør, med fantastisk
utsikt over leirstedet, stranda og vannet. Her blir
det muligheter for mange fine øyeblikk.
SOØ
Ansvarlige for utleie og drift er Anne Britt og Gudmund Sigridnes i Åmli. Tlf. 37081425, 97090426,
gudmund.sigridnes@c2i.net
Leder for Vegårtun AS er Kjell Åberg, Bråstad. Tlf.
95134777, kjaaberg@online.no.
For mer info kan du gå inn på www.vegartun.no.
Ansvarlig for Web er Øyvind Gryting, 90049403,
og@jetro.no

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

I høst dro 14 personer fra Krik
Arendal på helgetur til Krik Høyfjellssenter i Hemsedal.
Lørdagen startet med lavt skydekke og regn,
men da vi startet turen, hadde været endret seg
til et nydelig høstvær med sol over et vakkert
landskap. En 6-timers tur brakte oss til den høyeste toppen som er 1482 meter over havet.

Etter en nydelig middag tilbake på hotellet, hadde
vi en hyggelig kveld hvor en av deltakerne, Jon
Olav Hanstad, fortalte om sommerens sykkeltur.
Han hadde alene tilbakelagt strekningen fra Lindesnes til Nordkapp. Vi hadde en hyggelig kveld
med både skjemt og alvor.
På søndag tok noen en ny tur, mens noen av oss
hadde verkende bein etter forrige dags tur og
tok det derfor helt med ro.
Arnfinn

Nytt løp til Granestua
Fredag 3. september så et nytt løp dagens lys i Arendal. En gjeng ivrige løpere ble enige om å arrangere et løp fra
Misjonskirka på Myra til Granestua.

Over Tveitenjordene på vei til Granestua

Distansen er 11 km lang, en krevende og hard
trasé ventet løperne. KRIK gruppa hadde et håp
om mellom 30 til 40 løpere, men da startskuddet
gikk kl. 18.00 var det hele 82 løpere som hadde
Granestua som mål.

KRIK-gruppa vil anbefale de forskjellige turalternativene som Granestuas venner har ryddet
og merket. Turboka ”Alle veier fører til Granestua” anbefales. God tur.

For femte året på rad arrangerte KRIK
Arendal tur til Birkebeinerløpet. 16
spente løpere reiste fra Misjonskirka på
Myra med Birkebeinerløpet som mål.
I bussen gikk praten løst. Mens debutantene var spente på løpetraseen, delte de mer
rutinerte sine erfaringer. Ved ankomst til
Lillehammer ble startnumrene hentet. Både
værmelding og rapporter fra løypa ble grundig studert.
I strålende vær ble vi fraktet opp til start på
Sjusjøen skistadion. 21, eventuelt 11, lange
og krevende km i søle, myr og fjellterreng lå
foran oss. Nærmere 8000 løpere trippet spente
rundt i startområdet.
I mål ble tider og
løpsopplegg diskutert.
Noen var kjempefornøyde, andre ”deppet”
litt over at tiden ikke
ble som de hadde
håpet.

Da KRIK-gruppa tok kontakt med Tore Bjørn
Thorbjørnsen i ledelsen for Granestua, kunne
han fortelle at dette løpet hadde de tenkt på i
nærmere 30 år. Endelig kunne planen blitt virkelig. Tore Bjørn var ikke sen om å melde seg
på, og sannelig vant han like godt klassen sin.
I det vakre høstværet kom Karl Martin Reppe
fra Express først i mål. Noen minutter senere
passerte en av Norges beste terrengsyklister,
Linda Larsen, målstreken. Det var 82 fornøyde
løpere som passerte målstreken ved Granestua.
Neste år håper vi at enda flere blir med.

KRIK-TUR TIL
BIRKEBEINERLØPET

Noen av deltakerne før start.

KRIK-pokalen går til
den løperen som har
kommet nærmest sin
egen idealtid. I år var
det jevnt. Det skilte
bare tre sekunder på
tre løpere, men dette
året var det Rino Emrich Rudsli som ble
vinner, 22 sekunder fra
idealtiden.
Neste år drar vi igjen
på Birkebeiner-løpet.
Da blir kanskje også
du med?

Rino Rudsli
Rino Rudsli
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Det handler om verdier
Arendalsveien 40 - 4878 Grimstad Tlf: 37 25 86 00 - Faks: 37 25 86 01
post@agder.com www.agder.com

Europris Stoa • Tlf 37 03 30 30 • Åpent 9-21 (18)
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VÅRE SPESIALITETER!
• Brønnboring, drikkevann til hytter, boliger,
gårdsbruk og til større hyttefelt med felles
drikkevann. Samt har vi vedlikehold, rengjøring og vannøkning av gamle borehull.
• Pele- og energiboring, horisontalboring til
vann-, strøm- og kloakkledninger.
• Vannbåren varme.

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

www.vannboring.no
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ARENDAL:

NÅR NOE
GÅR GALT

DM

DANS- OG
MUSIKKFESTIVAL
Helgen 29. – 31. oktober arrangerer DM
og Arendal Misjonskirke en stor danseog musikkfestival for barn og ungdom
fra 3. klasse og oppover. Dette er fjerde
året det arrangeres en slik festival, og
det er tredje gangen den ﬁnner sted i
misjonskirken på Myra i Arendal.

Festivalens pådrivere er Ann Cecilie Tangen,
leder for DM, musikkpastor Tony Gulbrandsen
og en gjeng medarbeidere fra Arendal Misjonskirke. DM består av 17 jenter mellom 10 og 16
år, fra Oslo, Tønsberg, Skien og Arendal . DM
står for ”dance & music”, og det er hva som har
blitt kjennetegnet på jentens show: dans, musikk
og sang i tillegg til mye turn og akrobatikk.

I år har vi satt en øvre grense på 200 deltakere.
DM er et meget populært konsept, og vi ser at
dette er på vei til noe enda større. Derfor vil vi
allerede neste år utvide festivalen slik at det blir
plass til enda flere.
Denne helgen kan deltakerne velge mellom 5
forskjellige workshops, blant annet dans, breakdance og turn, som de skal følge gjennom hele
helgen. Dyktige instruktører fra hele Norge
ønsker å dele av sine kunnskaper og ferdigheter
med deltakerne. På kveldene, er det happenings
med blant annet konserter, konkurranser, dans
og musikk.

Festivalen avsluttes søndag klokken 15.00, med
et stort show av og med festivalens deltakere og
artister, blant flere nevnes Lisa & Sofie Børud,
Emeline og Sunniva, CaroMilie, Lotta og DM
revolution. Her skal festivaldeltakerne vise frem
hva de har lært i løpet av helgen for et stort publikum. For mange er dette selve høydepunktet.
I tillegg vil det bli dans og musikk av DM’s egne
artister. Showet er åpent for publikum, og vi
håper Arendal Misjonskirke blir fullsatt søndag
ettermiddag.
Tony

Krisesenteret for kvinner
besøker Misjonskirken
I oktober, november og
desember arrangeres det én
søndag i måneden Åpent
Hus i misjonskirken på
Myra. Søndag 19. september
hadde vi besøk av leder for
krisesenteret for kvinner i
Arendal, Anne Lise Yggeseth. Hun delte sine jobberfaringer med menigheten.
På en levende og engasjert
måte tok Anne Lise oss
med inn i den hverdag som
møter de ansatte på krisesenteret, en hverdag som heldigvis er ukjent for
de fleste. Med alvor og engasjement delte hun
mange alvorlige og interessante utfordringer
som vi stilles over i vårt lokalmiljø.
Anne Lise Yggesteh understreket med tyngde
og innlevelse hvor viktig det er å bry seg om
de familier som sliter med alvorlig problemer
som vold, trakassering og undertrykkelse. Vi
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I september arrangerte misjonskirken
i Arendal et kveldsseminar om forebygging og håndtering av seksuell
grenseoverskridende adferd i forhold
til barn.
Den primære målgruppen var menighetens
lederskap og barne- og ungdomsledere i Misjonskirken. Rundt 60 ledere deltok, blant dem også
representanter fra Froland og Bjorbekk.
Politietterforsker Ole Tom Fossnes tema var:
Kontakt med politiet. Hvordan politiet håndterer
seksuelle overgrepssaker. Foruten å gjennomgå
lovverk og prosedyrer understreket han viktigheten av å ta godt vare på barn som har vært
utsatt for overgrep. Han understreket viktigheten
av å lytte til hva barna sier og å bruke barnas egne
ord. På spørsmål om barns fantasi, svarte han at
barn sjelden lyver seg inn i seksuelle overgrep,
men kan gjerne forsøke å lyve seg ut av dem.
Sosionom Christin Haugesten fra Barnevernstjenesten hadde temaet: Barnevernets håndtering. Hvordan oppdage omsorgssvikt. Blant
annet underviste hun om hvordan en kan oppdage omsorgssvikt, hva en skal foreta seg når mistanke om seksuelle overgrep oppstår, og hvordan
Barnevernet arbeider når de blir koblet inn.
Etter forfriskninger foreleste tidligere generalsekretær i Misjonsforbundet, Sveinung Lorentsen, om hvordan en kan forebygge og håndtere
seksuell grenseoverskridende adferd i menighetssammenheng. Han understreket at når den
utsatte bryter tausheten, er det ikke kirkens
oppgave å tie, men å handle, og at det alltid er
”autoritespersonen” som bærer det fulle og hele
ansvaret for at usunne forhold oppstår og får
utvikle seg.

håper og tror at ved å sette dette problemet på
dagsorden, vil det være lettere å ta kontakt med
krisesenteret hvis en skulle bli stilt over slike
vanskelig livssituasjoner. Samtidig håper vi at vi
som menighet kan være til hjelp for familier som
sliter. Vår takk går til Anne Lise Yggeseth og
hennes medarbeidere på krisesenteret.
Rino Rudsli

Bakgrunnen for å arrangere et slikt seminar
er å bevisstgjøre, for åpenhet, bevisstgjøring
og kunnskap er i seg selv forebyggende. De
fremmøtte hadde mange spørsmål til foredragsholderne og var aktivt med i drøftingene.
Politietterforskeren gav menigheten ros for at de
tok opp temaet og behandlet det med slik åpenhet og alvor som det har krav på.

Ref.

KIA – Kristent Interkulturelt Arbeid
Sangere fra de ﬂeste verdenshjørner.

Siste dag i april var det konsert
i Trefoldighetskirken. Det var
KIA–koret som sang. Et kor
sammensatt av mennesker fra
mange ulike nasjoner. Sanggleden og entusiasmen var påtakelig. Den var synlig utenpå
tøyet, og den smittet over på
tihørerne. Blant sangerne sto
Magnar Heggernes.
Magnar har bodd i Arendal en del år nå, men
talemålet hans er fremdeles klingende bergensk.
De ”bløde konsonantene” og den sørlandsk setningsmelodi får ingen innpass. Han har arbeidet
i politiet tiden her i Arendal, men har nå skiftet
over til Veivesenet. Her skal han bla. ha ansvar
for veimerking og skilting.
En del av Magnar sitt frivillighetsarbeid, er at
han har engasjert seg i KIA.
– Jeg ble kjent med dette arbeidet da jeg studerte
ved politiskolen i Oslo. Jeg var vaktmester på et
bedehus. Der dro de i gang arbeid blant mennesker som nylig var kommet til Norge. Da jeg
kom til Arendal, møtte jeg på tilsvarende arbeid.
Nå heter det Kristent Interkulturelt Arbeid. Og i
dag finnes det KIA- grupper og arbeid over store
deler av landet.
Magnar sier kledelig beskjedent at han ”klunker” litt piano. Derfor er han fast på krakken når
KIA – koret øver på mandager i Kirkebasaren.
– Antall sangere varierer en del, – fra 15 til 45.
Dette på grunn av at det er mye flytting blant
de som deltar. Som asylsøkere eller flyktninger
kommer de, blir en periode, og så går veien

Magnar på Galdhøpiggen. 3 topper over 2000 m på 3 dager.

videre. Men vi registrer inntil 15 forskjellige
nasjonaliteter hver mandagskveld. Mandagskveldene i Kirkebasaren er forresten ganske
innholdsrike. Her kommer gruppa sammen til
det vi kaller ”norsktreningssamling” i forkant av
korøvelsen.
Intensjonen med KIA er å være en utstrakt hånd
til de som kommer som nye til landet. Det er
folk med ulik bakgrunn. Det er kristne og muslimer, forskjellige kulturer og tradisjoner.
Derfor dreier innholdet i norsktreningssamlingene seg mye om hvordan det er å leve i Norge
og fungere i samfunnet. Alt fra å takle vinteren
med klær og oppvarming, til matlaging.
Svømmetimer blir arrangert, og andre typer
aktiviteter so m kunstprosjekt med profesjonell
veiledning.
– Noe av det morsomste vi har arrangert, er
”Wintergames”. Vi var blant annet i en stor ake
– bakke i Froland. Det var moro å følge med på
utviklingen fra uhyre forsiktighet til nærmest
villmannskjøring. Skiene ble prøvd på Øynaheia. Alle stiler ble benyttet, men det endte med
at noen tilbakela den lengste løypa. Et annet
storveis tiltak er vedhogst i Åsbieskogen. Både
kvinner og menn er med når vi rydder langs
turløyper med motorsag.

etter å ha møtt dette arbeidet, funnet seg et
åndelig hjem i en av byens menigheter.
– Vi ønsker oss flere medlemmer og flere som
kan delta. Alle kan melde seg inn, enkeltpersoner eller også hele menigheten samlet.
Vi driver virksomheten med støtte fra innvandringsmyndighetene her i landet, og av andre
gaver og sponsing. Ellers er det medlemskap.
Mer info finner du på nettsiden www.kianorge.
no. Og selv er jeg åpen for å snakke om KIA
hvor som helst og når som helst. Vi ønsker også
å komme rundt på besøk med koret vårt, så bare
ta kontakt.
Det er tydelig at Magnar har funnet noe viktig
å satse på. En virksomhet som fungerer som en
døråpner inn i et samfunn som kan virke fremmed, og inn i et fellesskap som er viktig for alle.
Jon Bratlie

Fra en av KIA’s
mange turer

Det holdes ikke andakter på mandagssamlingene. Men ingen er i tvil om hvor de er og at
dette er kristen diakoni. Arbeidet ønsker å gjøre
oppholdet litt varmere den tida de oppholder
seg her. Og koret har for det meste kristne sanger.
– Mange kristne sanger og salmer er internasjonale, sier Magnar. De finnes på mange ulike
språk. Så vi kan veksle mellom flere språk i løpet
av en sang. Veksle mellom språk må vi forresten ellers på mandagskveldene også slik at flest
mulig får med seg mest mulig.
KIA - arbeidet er omfattende og rikt. Flere har
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Program
Arendal
misjonskirke
Gudstjeneste med kirkekaffe hver søndag kl 11.

BARN OG UNGE
Skattekista, søndagskole for barn mellom 3 og 12
år, parallelt med gudstjenesten.
XL, bibelundervisning for ungdom fra 7. til 10.
Klasse, parallelt med gudstjenesten.
Friends, fredagstilbud for barn fra 4.-7. klasse,
kl 17.00-18.30.
Mission Kids, barnegospelkor hver onsdag kl 18.
Småbarnstreff, for foreldre og barn opp til 5 år.
Mandager, partallsuker.
Speideren torsdager kl 18.00.
Filter, kristent sosialt fredagstilbud for ungdom
mellom 12 og 16 år.
Tentro, konfirmantundervisning. Gratis, åpent for
alle. Onsdager.

KRIK Turgruppe, sykkelgruppe, trim, spinning,
seminarer etc.
SANG
Lovsangskoret, øvelse annenhver uke. Åpent for alle.
Young Praise, lovsangsgruppe/kor for ungdom.
Åpent for alle.

CELLEGRUPPER
Tilbud om fellesskapsgrupper.

SENIORER
Hyggetreff, kl 11.30 siste lørdag i mnd.

SPESIELT
Fredag 29. - søndag 31. oktober: DM-Festival.
(Dance and Music for barn og unge)
Søndag 7. november, kl. 11.00: Gudstjeneste med
besøk av koret WOX fra Lyngdal.
Søndag 7. november, kl. 17.00: Release konsert
med Emeline og Sunniva og Seven. (Jule-CD)
Søndag 14. november, kl. 11.00: Gudstjeneste.
Besøk av Torfinn og Elisabeth Thorsen.
Lørdag 20. november: Julemesse.
Søndag 21. november, kl. 11.00: Gudstjeneste.
Besøk av Mannakorn fra Grimstad. Gjest: Natasja
Pedersen: ”Å leve med et m ultihandikappet og
døende barn”.
Søndag 28. november, kl. 11.00: Alle-sammengudstjeneste.
Søndag 12. desember, kl. 18.00: Julekonsert.
Julaften, 24. desember, kl. 15.00: Høytidsgudstjeneste.
1 Juledag, kl 11.00: Høytidsgudstjeneste.
Onsdag 29. desember, kl. 17.00: Julefest.
Søndag 2. januar, kl. 11.00: Nyttårsgudstjeneste.
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Misjonskirkenes hjemmesider (se s 2) oppdateres jevnlig. På dem finnes mer informasjon
om arrangementer de kommende uker og om menighetens tilbud til ulike aldersgrupper.

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

Fevik
misjonskirke
Gudstjeneste med kirkekaffe hver søndag kl.17
(med unntak av advent)

BARN OG UNGE

Bønnekveld, tirsdager kl.19.00 (hver uke)

Søndagsskole i forbindelse med søndagsmøtene.
Barnas supertirsdag hver tirsdag kl.17.00
Tentro konfirmantundervisning hver tirsdag.
Celebration ungdomssamling hver fredag kl.20.

BARN OG UNGE

SPESIELT
Konfirmantleir på Vegårtun 5. – 7. nov.
Supertirsdag innbyr til Høstfest tirsdag 9. nov.
Misjonsfest v/ Evangelieteamet lørdag 13. nov.
Julemarked søndag 21. nov. kl.16.00
Besøk av gen.sekr. Jarle Råmunddal søndag 5. des.

Froland
misjonskirke
Søndagsmøter med kafé kl 17.00
Søndagsskole kl 17.30 (0-12 år)
Bønn hver tirsdag kl 10.00
Bønnens time onsdag kl 19.30 – Lovsang,
undervisning og bønn
Kvinnemisjonen annenhver tirsdag kl.19.00

BARN OG UNGE
Søndagsskole i forbindelse med søndagsmøtene
kl 17.30 (0-12 år)
Småspeider annenhver tirsdag kl.18
Storspeider annenhver onsdag kl.18
Barnas Superonsdag, med øvelse for Gledesspiren
Minisprell og Giga, annenhver onsdag kl.17.30-19
AMJ-live, hver 4 fredag kl. 18:00. Action for de
mellom 9-12 år.
Tentro konfirmantundervisning annenhver onsdag.
Power House helaften for ungdom med ungdomsmøte, fellesskap og aktiviteter
Praise Night, lovsangskveld hver 4. lørdag kl.20

ØVRIG
”Sammen og nøden”, mat og hjelp til folk med
behov
Fellesskapsgrupper for ungdom, unge ektepar etc
Lovsangsgrupper, kor og Musikklaget for det godt
voksne
Formiddagskafé en fredag i måneden
Alpha Samlivskurs vinteren 2011
Etter Skoletid for barn fra 4.-7 kl (fra vinteren 2011)
Julemessa 13.november kl.10-16
Julekonsert 12.desember kl.17:00

SuperKids og Kidsplanet (søndagskole) hver søndag
Tentro konfirmantsamling på onsdager
Dansegrupper (jenter 5-7år og 8-10år) torsdager kl.17.
Barnekor torsdager kl.18.
FUEL, ungdomssamling (fra 8. Klasse) lørdager kl 20.

SPESIELT
Søndag 7 november kl.17.00 Ansgar gospelkor
Søndag 28 november kl.12.00 STJERNEDRYSS i advent
Søndag 5 desember kl.12.00 STJERNEDRYSS i advent
Søndag 12 desember kl.12.00 STJERNEDRYSS i advent
Søndag 19 desember kl.12.00 STJERNEDRYSS i advent
Julaften kl.15.00 Julegudstjeneste
Nyttårsaften kl.19.00 Fest for alle sammen!

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

BARN OG UNGE
Safari/KULT (søndagsskole) hver søndag kl. 11
Power Station, ungdomssamling fra 9. klasse) hver
onsdag kl. 18. Caféen åpner kl. 21.
Speideren hver tirsdag kl. 17.30

SPESIELT
Søndag 7. nov kl. 11: Menighetsrådgiver Roy Elling
Foss taler
Søndag 7. nov kl. 19.30: TØRST, kveldsmøte for
unge voksne mellom 20 og 40
Søndag 14. nov kl. 11: Rino Rudsli taler
Mandag 15 nov kl. 19.30: Jenter i alle aldre får
besøk av prest og forfatter Karsten Isachsen
Onsdag 17. nov kl. 20: Power Stations Lovsangskveld
Lørdag 20. nov kl. 11: Nådegavekurs. Påmelding til
Marit Øksendal (maritoksendal@gmail.com, 45224192)
Søndag 21. nov kl. 11: Bjørn Øyvind Fjeld taler
Lørdag 27. nov: Julemesse i Misjonskirken
Søndag 28. nov kl. 11: Alle sammen-gudstjeneste
Søndag 5. des kl. 19.30: TØRST, kveldsmøte for
unge voksne mellom 20 og 40.
Søndag 12. des kl. 17.00: Vi synger julen inn.
Misjonskirkens ulike sangkrefter deltar.
Lørdag 18. des: Julekonsert med Garness

Det skjer

St
danosrt show
sang med
mus 200
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Lisa og Sofie Børud
Emeline og Sunniva
DM revolution
Caromilie
DM Dancers
Lotta
Arendal misjonskirke
Søndag 31 okt kl. 15

Inngang kr 50,- For mer info og påmelding
til festivalen, sjekk: www.dmfestivalen.com

Releasekonsert 




5 






15,00

      40

KORSEMINAR

KL 15 i Arendal
misjonskirke.
Lær nye friske julesanger sammen med
Seven og Emeline &
Sunniva og delta på
releasekonserten kl 17.
Alle barn, ledere og
barnekor er hjertelig
velkommen.
Kr 50 pr barn
Påmelding til tony@
misjonskirken-arendal.no
eller tlf 950 02 894
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PRO FIL EN

med Kongen
Marion Bojanowski var en superaktiv
dame med mange verv i både menighet
og politikk. Så skjedde det: Hun ble sykemeldt og måtte kutte ut alt. Nå er
formen oppadstigende, så bra at ”stortingsvaraen” nylig ﬁkk med seg en
middag med Kongen.
Hun er en effektiv dame: Er noe uavklart, ringer
eller tekster hun fluksens til den som vet svar.
Slikt er antakelig nødvendig for den som har
mange baller i luften.
Fram til mai i år var hun nestleder i Misjonsforbundets hovedstyre samt at hun satt i
Arbeidsutvalget og Internasjonalt råd. Nå er engasjementet mest rettet mot Grimstad Misjonsmenighet, for lørdag 27. november klokken 11
åpner julemessa.
Hun liker det praktiske, men trives også med
store debatter og avgjørelser, altså politikk:
For drøyt 18 år siden fikk hun og ektemannen
Petrus datteren Veronika. Samtidig ble hun folkevalgt for første gang. Dette fordi KrF i Grimstad trengte en ung dame til å stille høyt opp
på lista. Siden har det blitt totalt tre perioder i
kommunestyret og en periode på fylkestinget.
I fjor høst ble hun første vara til Stortinget. Nå
er Kjell Ingolf Ropstad i New York for å studere
FN, og Marion får prøve seg som folkevalgt.
Hun har gledet seg og vært spent, for hun har
stor respekt for Stortinget. I løpet av det månedslange vikariatet håper hun å ta opp en sak
eller to. – Jeg har jo lyst til å gjøre noe når jeg
først får muligheten, og ikke bare være der, sier
dama som i forrige uke fikk med seg Kongens
middag for Stortinget.
Det må også nevnes at Marion sitter i KrFs
sentralstyre samt at hun er andre nestleder i
Aust-Agder KrF.
– Hvordan fungerer kombinasjonen aktiv kristen
og politiker?
– En person kan ikke engasjere seg fullt og helt
begge steder. Det hadde nok sett bedre ut om
jeg brukte all fritid i kirke og menighet, men jeg
merker at det har blitt mer og mer aksept for at
kristne kan engasjere seg i politikk.
Hun har hatt et høyt tempo i mange år, men
etter den hektiske valgkampen i 2009, fikk hun
ikke tatt seg skikkelig inn. Da noen av hennes
nærmeste møtte en motbakke, hadde hun ingenting å gå på…
Marion ble sykemeldt fra jobben som adminis-
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Marions
middag

trasjonssjef ved Bibelskolen i Grimstad samt fra
alle de frivillige vervene. Hun prøvde jevnlig å
bevisstgjøre seg på Filipperne 4,13 der det står:
”Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk”.

øves derfor inn: Når det kun er én kveld igjen av
ei uke, setter hun et stort kryss nettopp der: Det
skal være hvilekveld, da hun kan gjøre akkurat
det hun selv vil.

Nå er hun på bedringens vei, men har fått en
kraftig lærdom: Hun må ha pauser for å få overskudd til å møte det uforutsette. En ny taktikk

Åse Johanne Koppang Stie

