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Misjonskirkene i Aust-agder:

Arendal misjonskirke

Bjorbekk misjonskirke Betel

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

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

Stiftet 1925

Fevik misjonskirke

Stiftet 1943

John David Wikstøl,
pastor
Mob: 996 29 217
Epost:
jo-david@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

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

Stiftet 1946

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

www.betelbjorbekk.no

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

Froland misjonskirke

Stiftet 2002

www.fevikmisjonskirke.no

Kristine Lauvrak,
barneleder
Mob: 980 70 340
Epost: kristine@
frolandmisjonskirke.no

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

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

Stephan Gundersen,
ungdomsleder
Mob: 992 95 999
Epost: stephan@
frolandmisjonskirke.no

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

Styreleder: Ove Gundesen
Mob: 911 95050
E-post: ogupol55@hotmail.com

Misjonskirkene er tilsluttet Misjonsforbundet, som
ARBOR VEgg: FERDIg VEgg
har menigheter over hele landet. Misjonsforbundets
motto er: Guds barns enhet, menneskers frelse.
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Svein Egil Fikstvedt,
pastor
Mob: 996 07 117
Epost: sveinegil@
frolandmisjonskirke.no

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

Sven Olav Øverland
Seniorpastor
Mobil: 913 60 343
Epost: sooeverl@online.no
Osmund Nyli, formann
Mob: 408 34 400
Epost: osmund@nyli.no

Besøksadr: Mjølhus, Froland
Postadr: Pb. 86, 4855 Froland
Tlf: 370 38 033
E-post: post@frolandmisjonskirke.no
www.frolandmisjonskirke.no

Side 4

Side 4

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

– ENkElT Og ElEgANT

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

T O R S T E I N

D A l E M A R k

leveres i fargene Eggehvit, Caffè latte og Benhvit.

B E N N E T T

A S

www.glava.no

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

www.glava.no

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

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

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

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

8690 Hattfjelldal

Nidelven
Tlf: 75 18 50 00 Eikgulv

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

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

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

- m e r e n n p l a n ke k j ø r i n g !

Farger: Caffè latte, Fransk grå og Fersken.

Tlf: 37 05 85 90

www.nidelvenbruk.no

Åpent: Man-fre 7.15 - 16, Lør 9 -12

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

Jens Gunstveit,
kontorsekretær,
Mob: 924 02 843
Epost: post@
grimstadmisjonskirke.no
Øyvind Gryting, menighetsleder
Mob: 900 49 403
Epost: og@jetro.no
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Dette står vi inne for
Misjonsforbundet har vært en
demokratisk organisasjon siden
stiftelsesåret 1884. Samme år ble
parlamentarismen innført som
styringsprinsipp i Norge. Vi mener
at Misjonsforbundets styringsform i noen grad henger sammen
med den demokratiseringsprosess som ellers fant sted i samfunnet på den tid.

Adams ”like”, står det skrevet. Både i sitt opphav,
vesen og funksjon er de likestilte. Begge er skapt
i Guds bilde og lignelse. Begge er Guds representanter på jorden. Begge er hverandres hjelpere.

Vi vet at det menighetsdemokrati som Misjonsforbundet i hele sin historie har stått for, også
omfatter kvinnenes prinsipielle likestilling med
menn. Kvinner har i hele Misjonsforbundets historie hatt full stemmerett og vært valgbare til alle
verv og stillinger i Misjonsforbundet. Av vår historie ser vi at dette også henger sammen med den
voksende kvinnebevegelsen i landet på den tid.

Av Paulus lærebrev til Romerne (kap 16) fremgår det tydelig at kvinnene var aktivt med i
sentrale leder-, forkynner- og undervisningsoppgaver i menigheten. Av de 29 som nevnes
med navn, er 10 kvinner. Av dem blir noen
anerkjent og fremhevet mer enn de menn som
nevnes, også betegnelsen apostel er brukt.

At vi ser spor av samfunnets og tidens innflytelse på Misjonsforbundets profil og virksomhet
er vi takknemlige for. Å påvirkes av samtiden og
omgivelsene er ikke nødvendigvis negativt, for
det kan bety at vi ikke isolerer oss fra det samfunn vi skal være lys og salt i.
Likevel må ikke tiden og samfunnet være den
eneste påvirkningsfaktor for et kirkesamfunn,
heller ikke den viktigste. I Misjonsforbundet
har Bibelen vært den absolutte autoritet. I det
følgende vil jeg bare kort nevne hvordan Misjonsforbundet har benyttet Bibelen som inspirasjonskilde for likestilling og kvinners rett til
lære- og hyrdeansvar i menighetene.
Den bibelske skapelsesfortelling lærer oss om
menneskets plass og funksjon i forhold til Gud,
hverandre og skaperverket. Her er det ikke noe
som sier oss at kvinnen er skapt for å leve i et
underordnet forhold til mannen. Hun skulle være

Går vi til evangeliene, ser vi at Jesus – både
gjennom sin undervisning, sitt eksempel og sitt
frelsesverk – gav kvinnene oppreisning, frihet
og ny verdighet. De blir medborgere i Guds rike
og regnes som medansvarlige i formidlingen av
evangeliet. De forkynner Jesus som Messias, og
er de første som proklamerer at han har beseiret
døden. Og de er med i flokken som først mottar
Den hellige ånd, kraften som var lovet dem som
skulle bringe evangeliet videre.

redaktøre n s

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

Foto: Arnfinn Nyland

Stiftet 1939

Om vi går til Paulus pastoralbrev, særlig 1. Tim.
2,11-12, finner noen selve hovedargumentet mot
kvinners fulle rett til alle tjenester innen menigheten her. Vi mener at det Paulus skriver må
forstås i sammenheng med hans samtid og sitasjonen hos adressaten. De nevnte vers må derfor
tolkes ut fra den bestemte vranglæresituasjon
som fantes i Efesos. Forbudet mot kvinners
undervisning skal da ikke forstås absolutt eller
allmenngyldig, men sitasjonsbetinget.
Det som her er skrevet, er bare en smakebit på
hva vi i denne saken står inne for.
For den interesserte leser vil jeg anbefale boken Her er ikke mann eller
kvinne, som kom ut i 2009 og er på
ca 200 sider. Den gir bred og grundig innføring i både historien og de
bibeltekstene som er relevante, samtidig som den viser vei fremover.
Sveinung Lorentsen
redaktør

K
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ORDLØS – MEN
IKKE SPRÅKLØS
Da jeg for 6-7 år siden flyttet tilbake til Arendal, fikk jeg en ny
venn, Frank Bjørnsen. Frank, som
om noen måneder fyller 60 år, er
en mann med svært få ord, men
likevel er han ikke språkløs. For
om ordene mangler, har Frank utviklet et sinnrikt tegnspråk. Og vi
som kjenner ham godt, forstår
ganske mye av det han vil fortelle.
Men noen ganger svikter vår fantasi, og kommunikasjonen blir
vanskelig, dessverre.

Frank liker å komme seg ut, og vi kjører fra tid
til annen en liten tur. Et kafébesøk står høyt på
Franks ønskeliste. Riktignok har Frank diabetes,
men et lite kakestykke og en god kopp kaffe er
ikke til å unngå, og så sitter vi der og spøker og
ler sammen. Noen ganger går vi litt i butikker,
for Frank har lyst på mye, eller vi avlegger venner i menigheten et lite overraskende besøk.
Frank har to brødre, Ørnulf og Eigil, som begge
var habile skihoppere. Pappa Bjørn, som døde
for noen år siden, var i sine unge år sørlandsmester i boksing. Mamma Ruth forteller at hun

Frank og mamma med Tromøysund i bakgrunnen.
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Frank i sin leilighet hjemme i Nordbødalen.
Frank fikk betennelse i det ene øyet og
holdt på å bli blind, men en operasjon
berget synet på det andre øyet.

under krigen var aktiv med i Misjonskirkens
juniorforening. I dag bor hun i Kuviga og nyter
utsikten til Tromøysund. Her får hun ukentlig
besøk av Frank.
Ruth forteller at da Frank ble født, var han som
alle oss andre. Men før han fylte ett år, ble han
syk. Han hadde feber og kvalme, men legene
skjønte ikke hva som feilte gutten, og han fikk
derfor ikke nødvendig behandling. Først et par
år senere kunne de på Rikshospitalet konstatere
at Frank hadde hatt hjernehinnebetennelse.
Denne sykdommen var det som hindret Frank
i å få en alminnelig utvikling, blant annet hva
språk angår.
Etter at Frank hadde vært på Rikshospitalet,
fikk Ruth og Bjørn tilbud om plass til ham på
Bakkebø. De besøkte stedet og skjønte at der
ville Frank få et bedre tilbud enn de kunne gi
ham. - Den dagen vi sendte Frank fra oss, var
den verste i mitt liv, sier Ruth. - Men selv om det
var forferdelig vondt for oss, og vi savnet ham
fryktelig, var det en god tid for Frank. I over 20

I Misjonskirken har Frank fått mange gode venner.
Frank hjelper Kjell Werner med å kløyve hunveden, som dufter så godt og
er særlig populær hos driver med hjemmebakst og steinovn.

Frank hjelper Brit Brekke med nålene/syingen.
Vanligvis har arbeiderne med niste, men onsdagen er det bakedag, og da får
arbeiderne kjøpe skoleboller, rosinboller og annet.

år var Frank på Bakkebø, og han trivdes og var
alltid i godt humør. - Han var strålende glad når
han kom hjem på besøk, og han klappet i hendene av glede når han skulle tilbake til Bakkebø,
forteller Ruth, - Og det gjorde oss foreldre godt,
legger hun til.
I forbindelse med HVPU-reformen flyttet Frank
tilbake til Arendal. I flere år har hans hjem vært
Nordbø Bofellesskap, hvor han har sin egen
leilighet og trives godt. Tre dager i uka arbeider
han på Ellengård Arbeidssenter på Stoa og én
ukedag på Ellengårds utsalg i Nygata. På Arbeidssenteret er dagene varierte. Her hjelper
han Brit både med nåler og med sying. Eller han
hjelper Kjell med å lage krabbesnøre, kløyver
ved og sorterer skruer i plastposer. De ansatte
gir Frank god attest. - Han er iherdig og flink,
og er alltid i godt humør, sier de. Selv forteller
Frank at han trives med jobben. Han synes de
ansatte er snille og greie å arbeide sammen med.
- Men damene prater mye, forteller han ved å
holde høyre hånden opp og bevege fingrene
raskt opp og med mot tommelen.

som i kirken. Til det å være ”pent kledd” mener
han slips er påkrevet. På jobben har han derfor
fått tilnavnet direktøren, og i Misjonskirken gir
han en mild korreks til de menn som ikke går
med slips. Ellers er det å håndhilse på gudstjenestedeltakerne viktig, og noen gode klemmer
vanker også.
Frank ved lysgloben i Misjonskirken.

Med få unntak er Frank til stede i Misjonskirken
hver søndag, og han uttrykker tydelig at han følger
med. Han deltar i sangen, riktignok uten ord. Han
tar imot nattverd, går bort til lysgloben, tenner lys
og ber for dem han er glad i. Etter at forsamlingen
har mottatt velsignelsen og gudstjenesten er slutt,
finner Frank sin plass ved kirkekaffen. For om
Frank ikke har mange ord å dele med oss, forstår
han det meste og deler av sin livsglede og sitt gode
humør. Slik er han en aktiv gudstjenestedeltaker
og en kjær venn av menigheten.

I Frank har jeg fått en ny venn, en annerledes
venn, som på mange måter gjør meg ydmyk
overfor livet. Stadig lærer jeg noe nytt av ham.
Stadig gir han meg noe å tenke over. For meg og
alle i Misjonskirken er han blitt et kjært medmenneske som savnes når han en sjelden gang
av ulike årsaker ikke er der.
Sveinung Lorentsen

Frank liker å være pent kledd, på jobb så vel
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TO HERRER
– LANGTFRA RUSTNE
To topp kvalifiserte redaktører
med solid journalistfaglig bakgrunn kunne ha tatt frimodigheten fra en ufaglært journalist. Men
både Stein Gauslaa og Morten Rød
vet å være både imøtekommende
og personlige, noe vi setter pris på
i vårt møte med dem.
Yrkesvalget

Før Stein Gauslaa og Morten Rød gikk inn i avisbransjen, var de begge innrettet mot en annen
yrkeskarriere. Likevel ble de journalister, noe de
siden ikke har angret på.
– Tiden ved Sagene Lærerskole ser jeg som en
forlengelse av min allmennutdannelse. Læreryrket er bra, men jeg så det ikke som mitt
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fremtidige yrke. Derfor begynte jeg på journalistskolen umiddelbart etter lærerskolen, sier
Gauslaa. – Min far advarte meg. Han mente det
var for mye usikkerhet knyttet til journalistyrket,
men det var det jeg ønsket å bli.
– Jeg har alltid vært samfunnsengasjert, sier
Rød. – Og så hadde jeg en kompis i Aftenposten
som hjalp meg i gang. Dermed la jeg jusstudiet
på hylla.
– Gauslaa er særdeles godt kjent både i Agderposten, Arendal og Aust-Agder. Da du skulle begynne
som redaktør, Rød, erkjente du manglende kunnskaper på alle tre områdene, men sa samtidig at
du ville gjøre deg kjent. Hva er resultatet etter 10
måneder i sjefsstolen?
– Jeg har brukt tiden til å bli kjent med Agderposten og avdelingene der. Jeg er også blitt bedre
kjent med Arendal, men mye står tilbake. Stein
er derfor gull verd for meg, en kunnskapskilde
jeg øser av daglig. Dessuten arbeider jeg med å
gjøre meg bedre kjent med fylket.

– For meg har det vært en sann fryd å se hvordan Morten håndterer arbeidet og omgås og
leder personalet, sier Gauslaa. – Han er profesjonell, har faglig tyngde, humør og lederegenskaper som verdsettes på huset.

En regionsavis

– Agderposten er ingen riksavis og heller ingen
lokalavis, men snarere en regionsavis. Hvilke utfordringer medfører det?
– Vår type avis er truet. Lokalavisene og spesialavisene holder stand, men vi har de siste
årene tapt 12% av våre abonnenter. Vår mulighet
fremover ligger i å kombinere det prinsipielt interessante med det lokale, sier Gauslaa.
Informasjon hentes fra flere kanaler i dag, og
folks brukervaner har endret seg. Mange er
svært selektive, supplerer Rød. – Fremover blir
det derfor viktig å kunne formidle relevant stoff
på en troverdig måte.
– Nettavisen appellerer til de unge, og den digi-

tale verden er en utfordring til papiravisen, men
papiravisen er viktig for folk flest, og det er den
som gir inntekter, kommenterer Gauslaa.
– Og skal dere lykkes, trenger dere dyktige journalister. Hva vil dere si er en journalists viktigste
egenskaper?
– Jeg tenker på ett ord, sier Morten. – Nysgjerrighet.
– Utvilsomt, repliserer Gauslaa. – Evnen til å
søke seg frem til en sak og å fremstille den på en
god måte, er gull verd for en journalist.
– For meg synes det som om journalistikken stadig blir mer refererende. Men dere må vel ville
noe med det dere skriver?
– Klart vi har meninger og vil noe, sier Rød.
– Men den saken er todelt. Noen saker er det
vår oppgave utelukkende å belyse fra ulike sider
uten å gi til kjenne egne standpunkter. I andre
saker må vi gå bak den offentlige versjonen og
f.eks. avdekke vanstyre el ler lovbrudd, og da gir
vi også klart uttrykk for våre synspunkter.
– Og det kan være ubehagelig for noen, sier
Gauslaa. – Men gjøres det på en redelig måte,
møtes vi med respekt.

Arendals utfordringer

– Kristiansand vokser seg stadig større, og mange
i Arendal synes å være redde for at Kristiansand
skal bli en gjøkunge som skyver andre ut av redet.
Hva er Arendals utfordringer de nærmeste årene?
– Å legge til rette for vekst, kommer det raskt fra
Gauslaa. Byens befolkningsvekst er blant landes
høyeste, 1,5% årlig, og jeg tror at stadig flere vil
søke mot Arendal for å få seg bolig. Derfor må
forholdene legges til rette for gode boligområder. Videre må det arbeides for et levende sentrum med varierte tilbud.
– Vi skal ikke være så opptatt av Kristiansand,
men være mer stolte av det fine som finnes i
Arendal, er Røds kommentar. – Vi bør lete etter
suksesshistoriene og de gode fortellingene.
– Riktig, kommer det raskt fra Gauslaa. – Og
la oss avlive mytene, som f. eks. at ”det skjer ingenting i Arendal” eller ”sykehuset forsvinner til
Kristiansand”, for de er ikke sanne.

Avisen og kirkestoff
– Hvordan er Agderposten tilfreds med sin dek-

ning av kirkestoffet?
– Dette har vi diskutert mye med byens predikantforening, forteller Gauslaa. – Jeg mener vi
har vist god vilje og forsøkt ulike løsninger uten

at vi kan si å ha lykkes. Men tilbakemeldingen
på nettstedet ”Himlabra”, som vi tok initiativet
til, er god. Ellers forsøker vi å følge opp så godt
som mulig.
– Vi er selvsagt åpen for kirkestoff. Menigheten
engasjerer mange frivillige i et stort og viktig
arbeid, men jeg kunne tenke meg at menighetene ble flinkere til å fortelle oss når noe spesielt
skjer. Særlig interessant ville det være når menighetene engasjerer seg i saker som angår hele
byen. Samtidig vil vi vokte oss for å bli mikrofonstativ for byens ulike kirkesamfunn, sier Rød.
– Og Agderposten engasjerte seg faktisk i etableringen av gatekapellet Corner Stone, tilføyer
Gauslaa. – Blant annet var vi i Tønsberg og Sandefjord og laget reportasjer fra arbeidet der, for å
mobilisere lokalbefolkningen her.

Bibelbeltet, kristendommen og livet

– Bibelbeltet har måttet tåle mye kritikk. Noe har
sikkert vært berettiget, men mye synes jeg har
vært surt og sært. Hvilket inntrykk har dere av
sørlandskristendommen?
– Nyansert. Mange miljøer er konservative, men
jeg har opplevd overraskende mye nytenkning og
et stort engasjement, kommer det raskt fra Rød.
– Mye livsglede og humor, sier Gauslaa. – Min
opplevelse er at det har skjedd en endring og
oppmykning, og jeg kjenner meg ikke igjen i
karakteristikken av Sørlandet som Det mørke
fastlandet.
– Hvordan vil dere beskrive deres forhold til kirke
og kristendom?
– Jeg har det med i bagasjen. Jeg vokste opp i et
pastorhjem og var aktivt med i misjonskirken
i Larvik. Selv om jeg i dag ikke er aktiv i noen
menighet, så tror jeg på Gud og det kristne budskapet. Men for meg tilhører det først og fremst
den private svære, sier Rød.
– Min sterkeste religiøse opplevelse hadde jeg i
den gresk ortodokse katedralen i Moskva. Den
vitner om noe som er større enn en selv. Etter
den russiske revolusjonen rev Lenin katedralen
ned og bygget en svømmehall. Da Sovjetunionen gikk i oppløsning, ble svømmehallen revet
og en ny, fantastisk katedral ble reis.
– Det kan kanskje stå som et vitnesbyrd om at
mennesket ikke lever av brød alene. Men om jeg
forstår dere rett, så er det ingen av dere som sliter
ned kirkebenkene. Hva skulle til for at dere skulle
oppleve gudstjenestene attraktive eller relevante?
– Jeg tror lite på det som var trenden en tid, sier
Gauslaa. – Det gikk for langt med å gjøre guds-

tjenestene moderne. Jeg tror mer på bærekraften
i symbolene. De peker utover seg selv og gir oss
noe ikke hverdagen byr på.
– Veldig interessant, repliserer Rød. – Jeg vil ha
et sted hvor jeg får noe åndelig, noe som løfter
sinnet og gir indre ro. Etter min mening har menighetslivet vært altfor mye aktivitetsorientert,
og det kan noen ganger ha gått på bekostning av
kirkens kjerneområder. Når jeg går i en kirke, vil
jeg kunne sette meg ned, undre meg, være i stillhet – kanskje tenne et lys. Målet må ikke være å
gjøre, men å være.
– Og meningen deres om livet?
– Det hører til min livsanskuelse at vi, ut fra de
forutsetninger som er gitt oss, selv må skape
rammene rundt livet og ta ansvaret for de valg vi
gjør, og slik gjøre det beste ut av årene vi får, sier
Gauslaa. – Når livet så er slutt, så er det slutt.
– Jeg har egentlig ikke vært særlig eksistensielt
opptatt. Jeg aksepterer livet som det er. Men
jeg er nok ikke så sikker som Stein på at alt er
slutt når livet er slutt, er Røds kommentar. – Jeg
mener at noe av det viktigste i livet er å bry
seg om andre slik at flest mulig kan få det best
mulig.
Tekst: Sveinung Lorentsen
Bilder: Arnfinn Nyland

Stein Gauslaa
Født i Arendal 1948.
Vokste opp i Arendal.
Faren, Einar Gauslaa var redaktør av
Agderposten i 28 år.
Bosatt på Tromøya.
Gift, 4 barn og 4 barnebarn.
Lærer- og journalistutdannet.
Tidligere journalist i Nationen, NRK,
VG og Dagens Næringsliv.
Redaktør i Agderposten 1996-2009.
Arbeider som kommentator og spaltist i Agderposten.
Om seg selv: Nysgjerrig og med evne til å rive folk
med.
Om Morten: Profesjonell. Dyktig team- og strukturbygger

Morten Rød
Født i Trondheim i 1964.
Vokste opp i Stavern.
Faren, Alf Rød, var pastor i Misjonsforbundet og lektor i Larvik.
Bosatt på Flekkerøya.
Skilt, 3 barn.
Tidlig avbrutt jusstudium.
Tidligere journalist i Østlandsposten,
Aftenposten, VG og Fædrelandsvennen.
Redaktør i Agderposten fra 1. januar 2011.
Om seg selv: Nysgjerrig, åpen og lyttende. Liker å
få ting til sammen med andre.
Om Stein: Kunnskapsrik og engasjerende.
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MED ASFALTEN
SOM KIRKEGULV
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Foto Baard Larsen, Grimstad Adressetidende

Olaf med
hatt,
sammen
med Gunstein Draugedalen

Utenfor Charlottenlund.
Foto: Dagfinn Grønlund,
Agderposten
Olaf med trompet, sammen med
Viggo Koch og Arnold Børud fra
studietiden på Ansgarskolen.

Olaf Lande med
hundretalls avisutklipp
og mange diplomer for
diverse priser, blant
annet Rotarys Paul
Harries Fellows Internasjonale pris og Lions
tulipanpris.

Olaf med statråd Kleppa,
Foto: Anne Karin Andersen,
Agderposten

Gateprest Olaf Land har asfalten
som sitt kirkegulv. I 20 år har han
arbeidet blant dem som på kropp
og sinn har fått erfare at livet ikke
alltid går på skinner. Men selv har
gründeren av Sammen om Nøden
en svært så annerledes bakgrunn
Bakgrunn

Andre verdenskrig er slutt, og året etter blir Olaf
Lande født i Haugesund. I Sillabyen vokser han
opp i et omsorgsfullt og trygt hjem, med mor, far
og storesøster. Før han som 17-åring begynner
på Ansgar Bibelskole har han hatt sin faste gang i
Haugesund misjonskirke. Etter bibelskolen blir det
4 års teologisk studium ved Ansgar Teologiske Seminar. Her møter han Marit Røinås fra Grimstad,
og de gifter seg i 1967.
Etter at Olaf Lande er ordinert pastor, reiser han
i noen år som riksevangelist i Misjonsforbundet.
Hele Skandinavia er hans virkefelt. Senere blir
det forstandertjeneste i Arendal misjonskirke
og Froland misjonskirke. Parallelt studerer han
gestaltterapi og blir etter 4 års studium godkjent
gestaltterapeut. En tid er han også deltidsansatt
som lærer i praktisk teologi ved Ansgar Teologiske
Høgskole i Kristiansand.

T5 blir til

På begynnelsen av 1990-tallet begynner Olaf
Lande med oppsøkende gatearbeid i Arendal, og
slik kommer han til å stå sentralt i oppstartingen
og utviklingen av T5 Dag- og aktivitetssenter. Da
Gerd Liv Valla, som justisminister, besøker T5, er
hun så imponert over prosjektet at hun både på
TV2 og NRK TV sier at arbeidet ved T5 i Arendal
bør stå som mønster for et landsomfattende arbeid
blant rusavhengige.

På den tid inviterer IOGT i Haugesund Olaf Lande
som foredragsholder for å fortelle om arbeidet ved
T5 i Arendal. Umiddelbart etter møtet blir han
forespurt om å være gateprest i Haugesund. Han er
fremdeles ansatt i T5 og gateprest i Arendal. Han
svarer positivt, og prosjektet i Haugesund blir derfor kalt T5 – Haugesund. I ett år er han gateprest
og daglig leder av T5 i Arendal og følger samtidig
et gateprosjekt i Haugesund tett.
2001 slutter Olaf Lande i T5, og han opplever at
han står overfor tre valg: Å fortsette som menighetspastor, bli gestaltterapeut på heltid eller videreutvikle ideen og erfaringen fra gateprosjektene.
Valget faller på gateprosjektene. Sosialminister
Guri Ingebrigtsens anbefaling er klar: Arbeidet må
knyttes til en organisasjon, og IOGT Norge viser
seg å være interessert samarbeidspartner. Det blir
begynnelsen til Sammen om Nøden (SoN), som i
år feirer sitt 10-årsjubileum.

Sammen om Nøden

IForbindelse med opprettelsen av et SoN-senter
i Haugesund, besøker sosialminister Magnhild
Meltveit Kleppa senteret, og hun blir mektig imponert. I bilen hjem fra Haugesund lytter Olaf Lande
tilfeldigvis på NRK. Sosialministeren forteller
hvilke mektige inntrykk Sammen om Nøden har
gitt henne. Der og da lover hun å bidra med kr
800.000.-, en bevilgning som er blitt til 1 million de
seneste årene.
Sammen om Nøden bygger lavterskel helsetilbud
og deler ut mat til dem som er i nød. Den primære
målgruppen er rusmisbrukere, men også andre får
hjelp fra prosjektet. Ved oppstarten var allerede
arbeidet i Haugesund og Kristiansand på plass.
Grimstad kommune ble kontaktet og Charlottenlund Rehabiliterings- og botreningssenter ble
etablert. Charlottenlund er et samarbeidsprosjekt
mellom Sammen om Nøden og Grimstad kommune. I dag har senteret plass til 5 brukere, som
kan være der opptil 12-18 måneder. Prosjektet har

1 ansatt samt flere frivillige arbeidere.

Gaver og frivillighet

To personer er ansatt for å arbeide inn mot næringslivet, én i forhold til produsenter og én i
forhold til transportører. For uten velvillighet
fra næringslivet hadde Sammen om Nøden vært
umulig. Olaf Lande understreker da også den
avgjørende betydning næringsdrivende har for
arbeidet: Alle matvarer er gaver, og det samme er
transporten. Alt samles i Grimstad, og herfra distribueres så varene til de forskjellige SoN-sentrene.
I Grimstad er et tørrlager på 400 kvm stilt gratis til
disposisjon. Likeledes får de disponere et kjølelager, og en frysecontainer er gitt som gave.

Et arbeid i vekst

Sammen om Nøden har i dag ti ansatte, derav flere
med helsefaglig bakgrunn, og mer enn 100 frivillige medhjelpere som hver uke stiller opp og bidrar
med ca 20.000 arbeidstimer årlig.
Arbeidet har vokst mer enn noen kunne ane, og i
dag finnes det SoN-senter, eller tilsvarende, i Haugesund, Bergen, Karmøy, Flekkefjord, Kvinesdal,
Kristiansand, Grimstad, Froland, Porsgrunn og
Sandefjord. I et offentlig dokument er arbeidet
karakterisert som ”rusarbeid i Norgestoppen”. Et
SoN-senter, med et større gateprosjekt, er under
etablering i Oslo. Her har Sammen om Nøden allerede delt ut mat i flere år. Nå skal de yngste og
tyngste rusmisbrukerne oppsøkes for å bli hjulpet
tilbake til sine hjemmemiljø for der å få den oppfølging de trenger.
Det hele begynte med en misjonskirkepastor som
så og kjente på nøden, og som var villig til å gjøre
noe. Med dette gratulerer vi Sammen om Nøden
med jubileet.
Sveinung Lorentsen
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– Her er det jo ingen
som kjefter på meg!
Birgitte Evenstad fryktet refs for
en vill livsførsel da hun motvillig
ble med på «noe kristelige
greier». På Alpha-kurset ble den
22 år gamle alenemoren møtt av
budskapet om nåde i Sørlandets
sjarmerende skjærgård.
– Jeg hadde ikke så veldig lyst til å være med på
kurset. Men her er det jo ingen som har kjeftet
på meg. Jeg har forstått at nåden gjelder i mitt
liv også, sier hun, og forteller at hun ikke ble
døpt som barn. Nå har hun imidlertid bestemt
seg for å la seg døpe.
Birgitte Evenstad innrømmer at det var båtturer
i skjærgården som fristet mest da hun takket ja
til å være med på Alpha-kurset.
– På Alpha-kurs inviterer vi gjester. Og når vi
skal ha gjester på besøk, vil vi jo gi dem det aller
beste, forteller Astri Gellein Laurendz, initiativtaker til kurset.
– Hva er det beste Grimstad kan by på? Jo selvsagt er det skjærgården. Derfor arrangerer vi
10

Skjærgårds-Alpha, sier Gellein Laurendz, som
også er en av kurslederne.

Drømmekveld

De fire båtene legger ut fra brygga ved Odden
Senter midt i Grimstad. Her møtes kursdeltagerne åtte torsdager i høst. Denne høstkvelden
varmer sola sjenerøst og minner om en sommer
som for lengst er historie.
Ute ved Hampholmen brenner det livlig i ei
bålpanne. Et kokketeam har vært i jobb lenge

allerede. Runar Ugland kokte ertesuppa hjemme
dagen før. Nå har han varmet den opp i en
hjemmelaget kjele som han setter i bålpanne.
– Kom, for alt er ferdig, sier han og de to andre
kokkene, og øser suppa opp i porselenstallerkenene som er tatt med fra kirka.

Pastor Kjell Birkeland
har ansvar for kveldens
bibelundervisning.

Hadde Jesus en slik bålpanne da han serverte fisk ved Genesaretsjøen? Neppe! Men den er til god hjelp for å varme ertesuppa.

SkjærgårdsAlpha
Grimstad Misjonskirke har hatt Alphakurs i mange år. Forrige gang arrangerte
de kurset på et hotell i Grimstad – med
høye smørbrød og dype sofaer.
I år er «Hotell-Alpha» erstattet av
«Skjærgårds-Alpha. Fire båteiere i
menigheten stiller med skipper og båt
åtte kvelder i høst. Et kokketeam bestående av fire personer sørger hver gang
for å servere et godt måltid mat.
Lederteamet består av Astri Gellein
Laurendz, Knut Arne Hommefoss og
Christina Tofte. Det meste av undervisningen er det Martin Gellein som
har ansvar for, men
det hender også at
pastor Kjell Birkeland
blir hentet inn for å
tale. Totalt er det 11
i «staben». På årets
Alpha-kurs er det 17
«menige» deltagere.
Her er noen av kursdeltagerne i Grimstad: Foran fra venstre: Nadia Vidnes, Ernestine Gipenzi, Denja Berzina, Kristine Stokkan, Birgitte
Evenstad, Mikelis Murmanis og Ilona Berzina. Midten fra venstre: Daiga Ebrahimian, Christina Tofte, Astri Gellein Laurendz, Indra Berzina,
Inger Hilde Thoresen, James Curwen, Michael Brandt og Kjell Birkeland. Bak fra venstre: Fredrik Tangen, Håkon Sundby, Geir Arne Hommefoss, Øivind Eskedal, Tomm Laurendz, Runar Ugland, Heidi Ugland, Tania A. Berntsen, Gry Gasbjerg og Arnstein Engemyr Knutsen.

Sol

Mens sola sveiper over sjøen en siste gang, tar
Kjell Birkeland over. Han er pastor i menigheten
og har ansvar for kveldens undervisning. Deltagerne har med grønne Alpha-hefter og bibler.
De følger nøye med mens han snakker seg varm
om kveldens tema:
Hvordan gjøre det beste ut av resten av livet ditt?
Han tar utgangspunkt i noen vers i Romerbrevet
12 og snakker seg varm om emnet. Og varmen
kommer godt med, for en sen septemberkveld
i Grimstads skjærgård er kald. Noen båtgjester
som ligger like ved «kursstedet» hoier litt. Men
ingen lar seg forstyrre av skrik og skrål. «Gjestene» er kommet for å få bevertning. Og i kveld
får de dette blant annet av pastor Birkeland.

pelederne selv om har ansvaret for. Tomm
Laurendz og Runar Ugland setter seg ned ved
bålpanna. Det er fortsatt god varme fra glørne.
Og mens bålet brenner ned, snakker de to
mannfolka om båtlivet, om gamle venner og om
kurset.
– Dette var et emne som mange var interessert i.
Jeg merket av folk fulgte godt med, sier Runar.
– Hørte du forresten bråket fra de andre båtene.
Før vi begynte fortalte jeg dem at vi skulle ha et
slags møte her. Men de hadde ikke noe imot å
ligge her likevel, sier Tomm.
– Mens jeg stod her og varmet opp suppa, var
det et par av dem som kom bort for å snakke
med meg. Det er tydelig at de hadde lyst til å
vite litt mer om hva dette er, sier Runar.

Oppbrudd

Klokka åtte er det tid for oppbrudd. Samtalene
opphører. Lederne og kokkene rydder gryter og
tallerkener ombord i båtene. I rolig fart går turen
innover mot brygga og byen. Tomm Laurendz
fører sin flotte 30 fot store båt med trygg hånd.
En av kursdeltagerne er spesielt interessert i
båten og navigeringen. Med den største selvfølgelighet får han overta roret. Når vi nærmer oss
Grimstad, overtar skipperen igjen, og sørger for
at båten kommer trygt til kaia.
– Husk å komme neste torsdag også, sier Astri
Gellein Laurendz.
Tekst og foto Martin Eikeland, Vårt Land

Båtkos

Når Kjell Birkeland har sagt sitt amen, er det tid
for gruppesamtaler. Hver kveld gjennom hele
høsten har deltagerne vært sammen. Hver gang
har de vært i de samme gruppene. Gruppesamlingene er i båtene. Skipperne har sørget for at
det er godt og varmt under kalesjene.
I en av båtene foregår samtalen på engelsk.
Kurset har nemlig tre deltagere fra Latvia, én fra
Russland og en fra Rwanda. Disse er forholdsvis
nyankomne til Norge. De behersker engelsk
sånn noenlunde, så samtalen glir lett.

Bålkos

Mens gruppene samtaler over kveldens tema,
har kokketeamet roligere tider. I gruppene blir
det bare servert kaffe og sjokolade, noe grup11

Gullrekka

i Misjonskirken
Det er ikke mange menigheter
forunt å ha fire oppegående, aktive medlemmer, som alle har fylt
90 år, og vel så det! Men de finnes
i Arendal. Mylder var sammen
med dem en formiddag. Mye levd
liv og visdom var samlet. I fortsettelsen vil du få møte dem, så bli
med videre.
Bernhard Julius Johnsen.

Bernhard ble født i Arendal den 30. mars 1917.
Sammen med foreldre og to brødre vokste han
opp på Hoveheia og gikk på Byens skole (Munken).
Sitt yrkesaktive liv begynte han som visergutt.
Senere gikk han i bakerlære hos S.T. Pedersen.
Baker har han vært neste hele sitt yrkesaktive liv,
men har også vært ansatt ved Holte Smykkefabrikk og Elektrisk byrå.
At Bernhard i 1941 ble gift med Gurli, og at
de sammen fikk en datter, er blant de viktigste
hendelser i hans liv. Det samme er frelsen han
fikk oppleve i 1943. Siden det hendte har han
12

vært aktivt med i Misjonskirken, hvor han blant
annet har vært søndagsskolelærer i 42 år og
noen år også leder av menighetens styre.
Helsen har vært god, og han kjørte bil til han var
93 år, men da begynte beina å svikte. Han sier at
han er gammel på utsiden, men ikke på innsiden. Selv om Norge er et godt land å bli gammel
i, har han forventninger til himmelen. ”Der er
alt på ett plan, og ikke er der dørstokker heller,”
sier han med et smil.

Gurli Johsen

Gurli er fra Øyestad. Hennes fødselsdato er
18. oktober 1916. I Gårdalen vokste hun opp
sammen med to brødre og tre søstre, som alle
gikk på Strømmen skole.
Ungdomstiden opplevde hun vanskelig. Hun
var mye syk, og 15 år gammel fikk hun beskjed
om at hun bare hadde et halvt år igjen å leve.
Og egentlig var hun så nedslitt og utarmet at
hun syntes det var like greit. ”Men jeg fikk hjelp,
og jeg ble frisk,” sier hun. ”At jeg som tenåring
ble helt frisk, er noe av det som har gledet meg
mest, for etter at jeg ble frisk, har helsen vært
god, og livet har vært interessant og rikt på opplevelser.”
Ved siden av arbeidet i hjemmet hadde Gurli
noen småjobber før hun ble ansatt som rengjøringshjelp ved gymnaset på Tyholmen, hvor hun

Fra v. Berit Nielsen, Bernard og
Gurly Johnsen, Lill Pedersen

arbeidet i 25 år.
Gurli er gift med Bernhard og ble en kristen
samtidig som han. I tillegg til å være med i
Misjonskirkens musikkforeningen i 25 år, var
hun med i kvinnemisjonen, nattverdkomiteen
og ”Hushjelpen” (en forening som samlet inn
penger til nytt kirkebygg).
Når hun tenker tilbake på livet, minnes hun
krigen som en forferdelig tid. - Det var vanskelig å få tak i mat og klær, og vi stod i kø over alt.
Heldigvis var Bernhard baker, så brød hadde vi,
og derfor led vi ikke slik nød som mange andre
gjorde, sier hun.
Som den nest eldste i gullrekka, synes hun at
hun har det godt som gammel, ”og vi er heldige
som har hverandre,” tilføyer hun.

Berit Gurli Nielsen

Berit er menighetens eldste. Fødselsattesten
viser at hun er født i Arendal16. april 1916. Mor fødte seks barn, forteller hun - Men bare
tre av dem vokste opp, forteller hun. Berit vokste
opp på Vollene og gikk på Barbu skole, hvor
også hennes søster og bror gikk.
Ungdomstiden husker hun som en fin tid.
”Mine foreldre gikk i Den lille indremisjonen,
det som senere ble Misjonskirken. Vi var mange
unge som gikk på møtene der. - Etter møtene
gikk vi gjerne en tur på byen før vi dro hjem til

EG DRØYMER TIDT
Av Ragnvald Vaage

Eg var på ferd,
Kom til ei gamal kone,
Og skifte seng, då det var smått om plass,
Med sonen hennar, jamlik meg i alder,
Og søt kom svevnen etter dagsens kjas.
Eg vakna tidleg av at døra riksa,
Og inn kom gamlemor med lettføtt lag
Og la si hand som signand’ på mi panne,
Og kviskra: Son, stå opp, no er det dag.
Eg smilte litt, så gådde ho sitt mistak,
Fekk sonen vak, og gjekk med brydde drag.
Men aldri gløymer eg den hand på panna,
Og orda: Son, stå opp, no er det dag!
Eg drøymer tidt, eg kryp som aldri kjende
Ei morshand på min heite pannebrik,
Eg drøymer tidt at når eg eingong vaknar
Av siste svevn, då vil eg vakna slik:
oss eller til noen andre, forteller hun. I 1942 tok
hun selv et klart kristent standpunkt, ble medlem i Misjonskirken og var i en årrekke aktiv i
musikkforeningen, hvor hun både sang og spilte
gitar og piano. ”Jeg kunne ikke tenke meg en
annen menighet,” sier hun.
Som ung jobbet Berit som hushjelp, men trivdes
ikke noe særlig med det. Hun flyttet til Oslo, jobbet der ett år, men likte seg ikke og flyttet derfor
tilbake til Arendal, hvor hun begynte på handelsskolen. Etter det var hun i over 30 år ansatt ved
meieriets hovedkontor, og trivdes hver dag.
Omsider ble jeg også gift,” sier hun. - Det var i
1960. Mannen min var dansk og
fjorten år eldre enn meg. Han døde i 1987.
Berit leser mye, og hun løser ofte kryssord. Helsen har vært god. Helt til beina for et par år
siden begynte å skape trøbbel, har jeg ikke vært
alvorlig syk eller hatt noe vondt, og jeg kjørte bil
til jeg var 94 år gammel.
Berit ser tilbake på livet og er særlig takknemlig
for det gode hjemmet hun vokste opp i. - Men
krigen var forferdelig. Det var mørklegging, og
vi fikk ikke gå ut om kveldene. Men vi kom oss
da gjennom, sier hun. Veldig godt husker hun
fredsdagene. – Da kunne vi rive ned blendingsgardinene, og så gikk vi i tog med norske flagg.
Det var fantastisk!
Berit synes hun har det godt som gammel, selv
om det noen ganger er det tungt å være alene.
”Men jeg har god kontakt med barn og barnebarn i Danmark,” sier hun. ”Og så tenker jeg
ofte på døden. Lurer på hvordan det skal bli. Du
skjønner jeg er ikke så modig, jeg, avslutter hun.

Lill Dagmar Pedersen

Lill er født lille julaften 1917. Foruten mor og
far bestod familien av fire gutter og to jenter. En

bror av henne, Adolf Fjalsett, ble pastor i Misjonsforbundet, En annen bror, Alf Olsen, var i
mange år med i Granerevyen.
Lill gikk på Strømsbu skole, det som senere ble
Stinta. Hun opplevde ungdomstiden som koselig. - Det jeg minnes mest er alle ganger vi gikk
ut og inn på Langbrygga, sier hun. Hele sitt
voksne liv har hun arbeidet i bakerforretning, så
det har aldri manglet på godt brød der i huset.
I 1942 giftet Lill seg med Normann fra Hisøy.
Sammen har de en datter, som også er aktiv
i Misjonskirken. Dessverre døde Normann i
1958, bare førtito år gammel.
Da min bror Adolf hadde møtekampanje i byen
i 1950, ble jeg en kristen. Det er det
beste som har hendt meg, sier Lille. - Jeg ble
med en gang med i Misjonskirken, og der har
jeg hatt det veldig godt. Jeg har sunget i Musikkforeningen, vært med i ”Hushjelpen”, festkomiteen og nattverdkomiteen.
Lill elsker strikking, hekling og lesing, og hun er
en ener når det gjelder å løse kryssord. Hver uke
løser hun Agderpostens kryssordoppgave, og
hun sender den inn. - Men jeg vinner aldri noe,
legger hun til. Nå håper hun på bedre lykke med
Mylder-kryssordet.
Helsen har vært god helt til hun for ti år siden fikk
blodpropp i en lunge. Men hun klager ikke. Hun
bor hos sin datter og svigersønn. - Jeg har det så
godt som det går an i min alder, sier hun. - Får jeg
bare være slik jeg er nå, er jeg takknemlig. Bena
svikter riktignok noe, og så jeg er litt ’vimete’ noen
ganger, men likevel føler jeg meg sprek. Og så
tenker jeg mye på Gud og på himmelen. Det blir
spennene å komme dit, avslutter hun
Tekst: Sven Øverland. Foto: Sveinung Lorentsen

Slå augo opp og kjenne varme hender
Som strók av sol om mine kalde drag
Og høyra ord fra milde, milde lipper
Som kviskrar: Son, stå opp, no er det dag!
Fra diktsamlinga: Ættarjord, 1929

SAGT OM VENNSKAP
Vennskap er en plante som vokser langsomt
- George Washington

Vennskap er uendelig mye bedre enn vennlighet
- Cicero

Husets pryd er venner som besøker det
- Ralph W Emerson

Kjenner du din venns sorg, så regn den som din
egen
- Håvamål

Den som har så mange som tre venner er
svært rik
- Ferdinand Finne

Vennskap består i å glemme hva man har gir
og huske hva man får
- Jahanne Luise Heiberg

Vær venn med deg selv, så vil andre også være
det
- Ordspråk
(Alle sitat er hentet fra boken: Om nærhet og glede, Orion
2002)
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Sterke inntrykk fra Nepal
Mandag 12. september satte
Øystein Åsen og jeg oss på flyet
som skulle bringe oss til India og
Nepal.
På kvelden landet vi i Delhi i India, overnattet
og tok morgenflyet til Kathmandu i Nepal neste
dag. Der møtte Daniel Ghale oss, og sammen
fløy vi videre til Nepalgunj.
Daniel har i flere år – med støtte fra AsiaLink –
drevet Ezra Bible Institute. Der blir unge menn
og kvinner utrustet for å bringe evangeliet til
Nepals mange unådde byer og landsbyer. Fra
Nepalgunj ble det mange timers kjøring oppover i de majestetiske fjellene i Nepal. På grunn
av monsunregnet var veiene nærmest for et
krater å regne. På utrolig vis kom vi oss framover og oppover i det ville og vakre landskapet.
Nå skulle vi med egne øyne se hva flere av de
tidligere elevene ved Ezra-skolen hadde fått
være med på. Vi skulle få møte mennesker som
materielt sett er svært fattige, men som er rike i
troen.
Vårt første besøk var i Jalkundi. Her hadde de
nye troende bygget seg en flott kirke i naturstein. Møtet var preget av lovsang og bønn.
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Etter møtet ble det servert mat. Deretter gikk
turen til et stammefolk i Bijulipur. Pastoren var
blind, men det var lite til hinder for hans pastorgjerning. I denne menigheten var det en mann
som de hevdet hadde vært besatt av demoner.
Han hadde bodd oppe i skogen og levd av å
spise bladene fra trærne. Men pastoren hadde
fått dele evangeliet med ham. På grunn av Guds
kjærlighet og kraft var han nå frelst og fri, og
aktivt med i menigheten!
Dagen etter ble det en lang tur inn i Nepals
fjellområder, til et sted som heter Rolpa. Fem
år tidligere hadde en jente på ca 18 år fra dette
stedet gått på Ezra Bible Institute i Kathmandu.
Surita, som hun heter, begynte å dra fra hus til
hus og dele evangeliet og be for de syke i Rolpa.
Mange fikk oppleve Guds under, og ryktene
om hva Jesus brukte denne jenta til spredte seg
raskt. I dag har Rolpa en kirke der Surita på 24
år er pastor. For noen få år siden var dette området herjet av krig mellom maoistgeriljaen og
regjeringshæren. Krigen opphørte, og fredens
evangelium nådde fram til folket.
Neste dag gikk ferden videre til Fedi Khola
Salyan, også denne gang på nesten ufremkommelige veier. Vel framme, etter 10 timers kjøring, ble vi igjen ønsket varmt velkommen av

mennesker som lever under de enkleste kår. Her
lages maten over åpen ild. Det fins ikke innlagt
vann, husene er av leire, og toalettet er naturen.
Mannen i huset hadde tidlig vært kjent for drikking og slåssing. Da kona ble frelst og helbredet
fra brystkreft, ble han voldelig også mot henne.
Men etter en tid tok også han imot Kristus, og
han er i dag et mektig eksempel på det Bibelen
kaller å være en ”ny skapning”.
Vi fikk også møte en mann som hadde ligget en
måned i koma, men som kom tilbake til bevissthet etter de kristnes forbønn. Han hadde tidligere vært en sterk motstander av evangeliet og
de kristne – men nå var han en av de 25 personene vi denne dagen fikk døpe i elva der i bygda.
Det er både utfordrende og berikende å møte
mennesker som lever under helt forskjellige
forhold enn oss. I sin naturalhusholdning, med
hus av leire og strå, uten innlagt vann og strøm
lever de. For noen få år siden hadde de ikke hørt
evangeliet om Jesus. Tidligere maoistsoldater og
voldsmenn, syke og døende er blitt nye mennesker slik Bibelen sier (Matt 4,16): Det folk som
bor i mørke, har sett et stort lys, og for dem som
bor i dødens skyggeland, har lyset strålt fram.
Svein Egil Fikstvedt

Øystein Åsen utenfor hjemmet sitt på Kverve, hvor også AsiaLinks kontor
holder til. Her sammen med kjente ansikter som er koblet til AsiaLink:
Misjonskonsulent Erik Jensen, Evie og Pelle Karlsson, broder Yun (også kalt
”Den himmelske mann”), samt Eivind Frøen, som er AsiaLinks gründer.

Øystein Åsen jobber sammen med sin datter
Siv Elen Åsen i AsiaLink

Verdensvid misjon
fra Frolands skoger
Fra kontoret i kjelleretasjen i sitt hus på Kverve i Froland leder Øystein Åsen
misjonsarbeidet ”AsiaLink”. Med fem ansatte er det et betydelig arbeid som
drives herfra. Midt i neste uke får AsiaLink og Arendal besøk av Jerome fra
Filippinene som skal holde et såkalt ”Nasireerkurs” over flere dager. Mylder
har møtt Øystein og stilt ham noen spørsmål.
- Hva er egentlig AsiaLink, Øystein?
- AsiaLink er et felleskristent og tverrkirkelig
misjonsarbeid startet av Eivind Frøen i 1989.
Frøen, som også startet Ungdom i Oppdrags
norgesavdeling, er nå formelt pensjonert, men
fremdeles svært aktiv i AsiaLink. Selv har jeg nå
vært daglig leder i syv år. Før dette var jeg kateket i Froland kirke.
- Hvor og hvordan driver AsiaLink arbeidet?
- Vi har ikke norske misjonærer på lønningslista,
men støtter lokale folk og menigheter i syv asiatiske land. Vi ønsker å jobbe der evangeliet fremdeles er ukjent, og her peker Sørøst-Asia seg ut.
Viktig er det også å drive humanitært nestekjærlighetsarbeid som skoleprosjekter, helsetiltak og
bekjempelse av barneprostitusjon.
- Hvorfor navnet AsiaLink?
- I navnet ligger at vi ønsker å være en link mel-

lom Norge og Asia. Det innebærer at vi ikke
tenker ensidig fra Norge til Asia. Vi erfarer at
asiatiske kristne har veldig mye å berike oss
med, og derfor inviterer vi stadig våre asiatiske
kontakter til Norge.
- Hvordan er det å lede et stort internasjonalt arbeid fra et lite sted som Froland?
- Internetteknologi og moderne kommunikasjon
har gjort dette mulig på en helt annen måte enn
før, og med en times kjøretur til flyplass er verden ikke så langt unna. Likevel hadde det ikke
vært mulig å være så mye på reise som jeg er,
uten at familien hadde støttet arbeidet hundre
prosent fra første stund.
- Du er jo selv aktiv i Froland Misjonskirke. Hva
betyr din lokale menighet for deg personlig og for
misjonsarbeidet du leder?
- Det betyr at jeg har et fantastisk varmt og godt

Hva vil det si Å LEVE ET INNVIET LIV? >>
Dette er temaet for mini-bibelskolen som

i Arendal 16 – 20.
november.
Hva vil det si Å LEVEarrangeres
ET INNVIET
LIV?
Om du har tenkt på å skulle ta et år på

Mini-bibelskole i Filadelfia Arendal
16 –men
20.ikke
november.
Omkandu ikke
bibelskole,
har mulighet,
du nå sette
og kvelder/
få
mulighet til å ta et år på bibelskole,
kan av
dufire
nåkvelder/dager
sette av fire
del i livsforvandlende undervisning.
dager og få del i livsforvandlende undervisning.
P R O G R A M:

P R O G R A M:

Kursstart
onsdag
Åpen kveld og kursstart: Onsdag
16.11
kl. 1816.11
– 22kl. 18 – 22
Fortsetter
torsdag
17.11
kl. 18 – 22
Torsdag 17.11 kl. 18 – 22, (Fredag FRI)
(Fredag FRI)
Lørdag 19.11 kl. 11 – 20, Søndag 20.11 kl. 16 – 20
Fortsetter lørdag 19.11 kl. 11 – 20
SisteØystein
økt søndag
kl.eller
16 –Lars
20Petter Flatøy (91 73 41 54),
For mer info og påmelding, kontakt
Åsen (98 6820.11
86 66)

eventuelt e-post til post@asialink.no
VELKOMMEN TIL Å BLI FORANDRET!
Temaet for mini-bibelskolen er YDMYKHET. Pensumet er utviklet av pastor Jerome Ocampo (bildet), som også vil

undervise. Kurset foregår på Filadelfia Arendal, og er et felles arrangement mellom AsiaLink og flere av byens
menigheter. Onsdag kveld er samlingen åpen for alle, og det vil da være mulighet til å melde seg på resten av
kurset. De resterende samlingene vil være for dem som har meldt seg på. Kursavgift kr. 500,- inkluderer
kurshefte på norsk samt forpleining alle dager. For mer info og påmelding, kontakt Øystein Åsen (98 68 86 66)
eller Lars Petter Flatøy (91 73 41 54), eventuelt e-post til post@asialink.no VELKOMMEN TIL Å BLI FORANDRET!
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>>

åndelig hjem. Så ofte jeg kan, deltar jeg på
gudstjenestene. Jeg opplever kirka og pastoren min som usedvanlig rause. De støtter
opp om misjonsarbeidet på alle måter. Misjonsforbundet har jo også et spesielt fokus
på enhet blant de kristne, og det er med å
gi inspirasjon til å lede et så tverrkirkelig
misjonsarbeid som AsiaLink. Enhetstanken
er også svært viktig for meg som leder av
Predikantringen i Arendal.
- Om en knapp uke får dere besøk fra Filippinene, kan du fortelle litt om dette?
- Ja, vi får besøk av Jerome Ocampo. AsiaLink har støttet hans arbeid og tjeneste i seks

år. Han har et budskap og tjeneste som fører
generasjonene sammen. Jerome har utarbeidet
et internasjonalt kurs kalt ”nasireertrening”.
Begrepet kommer fra gamle testamentet hvor
det ble brukt om personer som levde spesielt
innviet for Gud en periode. De hadde avgitt et
såkalt nasireerløfte. Kurset er i tre deler, og det
er første del som nå settes opp i Arendal. Et av
de viktigste målene med kurset er at deltakerne
ikke bare skal oppleve øyeblikkets inspirasjon, men en reell og varig karakterforandring.
Ved å sette av fire dager nå i november, vil en
kunne få et bibelskoleår i miniatyr.
Jan Åge Gabrielsen

Lorem ipsum

EN GOD BANK FOR THOR
EN GOD BANK FOR DEG
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

TO PASTO
FRA GRIMST

PRODUSENT AV SPRENGNINGSM ATTER
Moland Park 4846 ARENDAL
TLF: 37050033 FAX:37050034 WWW.DEKNINGSMATERIELL.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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På Hånes i Kristiansand ligger
Ansgarskolen i vakre omgivelser.
Skolen er en frikirkelig, privat høgskole tilknyttet Misjonsforbundet.
Der studerer to unge menn fra
Grimstad: Odd Arild Berge og
Aleksander Gundersen. Begge går
de med et kall til kristen tjeneste.
ODD ARILD BERGE sitter henslengt i peisestua
på Ansgarskolen. Han har med seg egen termos
og fyller opp en kopp med rykende kaffe. Han
bor i Grimstad og pendler hver dag. Han studerer nå på andre året ved ATH. Ved siden av
studiet er Odd Arild ungdomsarbeider i Grimstad misjonskirke. Med ansvar for forkynnelsen
på ungdomsmøtene får han en god praksis. Odd
Arild, som er gift med Maria, er også pappa til
en liten gutt, så det blir travle dager.
- Hvordan kom kallet til pastortjeneste?
- Det var egentlig litt tilfeldig – eller skal vi si
’gudfeldig’, svarer Odd Arild. - Jeg gikk på lærerskolen og var med og underviste konfirmantene

– Jeg kjente på et kall – ikke først
og fremst til pastoryrket, men til å
drive med kristen undervisning og
forkynnelse.

Aleksander

ORSPIRER
STAD
i misjonskirka. Jeg trivdes med det og tenkte:
Kanskje pastor? Lærerskolen hadde jeg nærmest
valgt fordi alle i familien min er lærere. Han
delte tankene sine med sin kone, og noe senere,
på et bønnemøte i kirka, bestemte han seg for å
be om forbønn uten å fortelle hvorfor han ønsket forbønn. Men da de ba, spurte en av bønnelederne: - Har det noe med yrkesvalget ditt å
gjøre? Og deretter sa han noe som bekreftet det
kallet som Odd Arild kjente på.
Noen dager senere fortalte Odd Arild sin mor
om det han kjente på, men hun begynte å le.
Reaksjonen var overraskende, og han tenkte:
– Er det så rart at jeg går med slike tanker? Da
moren til slutt greide å samle seg igjen, fortalte
hun ham grunnen til reaksjon: Hun hadde vært
på besøk hos sin svigerfar noen dager tidligere.
Han hadde middagsluren sin da hun kom. Da
han våknet, fortalte han at han nettopp hadde
drømt at Odd Arild var blitt pastor.
For tiden studerer altså Odd Arild ved ATH. Men jeg er ingen typisk student, sier han – Selv
om jeg vet at jeg vil få bruk for all den teorien vi
lærer, gleder jeg meg vilt til å begynne på praktisk teologi neste år.

- Mine foreldre har alltid tatt Gud på alvor. De
har hatt et åpent hjem for narkomane og mennesker som sliter. Ganske mange har i vanskelige
perioder fått bo i hybelen hjemme hos mine foreldre, forteller Odd Arild.
Odd Arilds familie tok altså troa på alvor. Men
det var en personlig opplevelse i begynnelsen av
tenårene som skulle vise seg å bli en milepæl i
Odd Arilds tro.
– Vi var en gruppe ungdommer på 13-14 år
hjemme på garasjeloftet hos han som var leder
for bibelgruppen. Da han skulle ut en tur, satte
han på en lovsangs CD som vi skulle lytte til.
Mens jeg lyttet til musikken, kjente jeg et fantastisk gudsnærvær, sier Odd Arild og poengterer:
- Der og da gav jeg livet mitt til Gud!
- Hvor er du om fem år?
- Det er vanskelig å si. Jeg vet ikke – men forhåpentligvis er jeg i en pastorstilling, sier Odd
Arild med et godt smil.

ALEKSANDER GUNDERSEN er en ung mann

med stor interesse for musikk. Han er ansatt
miljøarbeider på Ansgarskolen i en 25% stilling,
og bor i skolens internat på andre året.
- I fjor gikk jeg på bibelskolen, og rundt juletider
fikk jeg da et sterkt ønske om å gå videre på teologistudiet, ser han. – Jeg kjente på et kall – ikke
først og fremst til pastoryrket, men til å drive
med kristen undervisning og forkynnelse.
Aleksander sier at de teologiske studiene er med
på å utvikle hans tro. Det er ikke lenger bare følelser, slik han ofte kjente det i lovsangen. Troen
har et innhold, og studiene gir ham et godt
utgangspunkt for å snakke med mennesker som
ikke er kristne. Teologistudiet gjør ham bedre
i stand til å kunne svare på en del vanskelige
spørsmål. Dessuten synes han studiet er utrolig
interessant. Mye han har lurt på, får han svar på
gjennom studiet. – Dessuten motiverer studiene
meg til å utforske troslivet, sier Aleksander. – Og
jeg har fått større lyst til å lære mer.
Aleksander har ikke alltid vært kristen. I ut-

gangspunktet var han ikke særlig positiv til
kristendommen. Men da han gikk på Dahlske videregående skole, inviterte en jente ham
med på en kristen musikal. - Det ble ingen god
opplevelse. Musikalen var bare med på å underbygge alle mine fordommer, sier han. - Jeg har
rett. Det er jo bare tull å kalle dette for en «musikal», tenkte jeg. -Jeg følte meg faktisk lurt.
Venninnen beklaget at «musikalen» ble som
den ble, men litt senere inviterte hun Aleksander på nytt. Da skulle en tidligere torpedo med
kallenavnet HP komme til Filadelfia i Arendal.
Han skulle vitne om hvordan han hadde blitt
en kristen. Aleksander takket først nei, men ble
likevel motvillig med fordi en god kamerat hadde
takket ja. Møtet med den tidligere torpedoen ble
noen ganske annet enn ”musikalen”. HP fortalte
om hvordan Gud hadde grepet inn i livet hans
og forandret ham totalt. - Han som tidligere
hadde skapt frykt og leven, stod nå og vitnet om
Jesus, forteller Aleksander. - HP fortalte oss om
Guds tilgivelse og hvordan Gud ønsker at også
vi skal tilgi hverandre. Budskapet traff. Jeg satt i
benkeraden og bare gråt og gråt. Ved møtets slutt
sa den tidligere torpedoen at dersom vi kjente i
hjertet at vi trodde, trengte vi nå bare å bekjenne
troa. Da HP ledet oss i en felles frelsesbønn, ba
også jeg høyt! Jeg trodde – ingen tvil om det!
Etter møtet med HP i Arendal gikk Aleksander
rett hjem for å lese i Bibelen. Han hadde nesten
ikke lest i den før, men han visste at det var lurt
å begynne i Det nye testamente. Derfor slo han
opp i Matteusevangeliet. Verset, hvor Jesus sier:
Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge
byrder, så vil jeg gi dere hvile (11,28), traff ham.
– Det var det jeg trengte: Guds fred!
- Hvor er du om 5 år?
- Da er jeg forhåpentligvis ferdig med mastergraden i praktisk teologi. Kanskje er jeg pastor,
eller jeg underviser på Ansgar bibelskole!
Johnny Eskedal

- Har du alltid vært en troende?
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Ulykken

som forandret
livet

En søndagskveld denne sommer dro jeg sammen med kona og eldste datteren min på et kveldsmøte i
Arendal misjonskirke. Det ble åpnet for innlegg fra salen, og ganske raskt kom en ung og stillferdig
mann til mikrofonen. Han fortalte om sitt møte med Gud en kald vinterdag i Setesdalsheiene, et møte
som forandret hans liv. Etter møtet tok jeg kontakt med Lars Atle Fossdal, som mannen heter, og vi
gjorde en avtale om å samtale videre med ham hjemme på gården ved Reddalsveien.

L

ars Atle vokste opp i Grimstad sammen
med en eldre søster og en yngre bror. Da
han var tre år, ble foreldrene skilt. Moren
giftet seg på nytt, og Lars Atle startet på barneskolen i Grimstad. Han var en aktiv gutt som
likte å leke sammen med sine kamerater.
I ungdomstida var Lars Atle glad i friluftsliv og
gårdsarbeid, noe han fikk være med på hjemme
hos bestefaren og bestemora ved Reddalsveien.
Bestemora var en brennende kristen, og Lars
Atle fikk høre mye om Gud og det som stod bestemors hjerte nært. På Blakstad utdannet Lars
Atle seg til tømrer, og han fikk deretter jobb hos
byggmester Karl Torp i Grimstad. Han har også
arbeidet i flere forskjellige andre firmaer.
Som mange andre ungdommer begynte Lars
Atle å feste i 20-årsalderen, men han fikk også
mange kristne venner. En tid var han aktivt med
i misjonskirka Froland. Han husker det som
en god tid med indre ro og mange gode venner. Sakte men sikkert gled han likevel ut av det
kristne miljøet, gikk på fester igjen og fikk et
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fjernere forhold til Gud. I mange år var det slik,
men hele tiden savnet han freden i hjertet uten å
gjøre noe med det.
– Hva var det som forandret livet ditt, Lars Atle?
– Jeg hadde fått meg noen kamerater i Setesdal
og var ofte på besøk hos dem. En dag i mars

2006 skulle jeg delta i en bursdagsfeiring til en
bekjent ved Kråkevann, som ligger langt inne
på Setesdalsheiene. Etter en hyggelig feiring var
det tid for å bryte opp, og jeg skulle kjøre snøskuteren min over til en annen hytte, hvor jeg
skulle sove. Fordi det var mørkt, og jeg var trøtt
og lite kjent i terrenget, kom jeg til å kjørte i feil
retning. Jeg kjørte i snøskuterløypa, men måtte
ta en u-sving for komme meg i rett posisjon. Da
jeg kom ut på myra, oppdaget jeg at det nesten
ikke var snø der, og jeg fryktet for isen under
meg ikke ville bære. I neste øyeblikk lå jeg og
kavet i det iskalde vannet i råka. Klokken 02.00
på natta, og det var 28 minusgrader.
Heldigvis hadde jeg ispigg med, og jeg prøvde febrilsk å komme meg opp av det kalde vannet. Det
lyktes ikke, og jeg forsøkte på andre side av råka.
Etter en intens kamp mot kulde og frost kom
jeg meg omsider opp av vannet. Jeg stolpet meg
gjennom den dype snøen inntil jeg omsider kom
bare noe hundre meter fra hytta jeg hadde forlatt.
Hanskene var i ferd med å fryse fast i hendene og
skoa i beina mine. Kulda var ubeskrivelig.

BIBELEN
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Området der det skjedde. Ulykkesstedet ligger helt oppe til høyre.

Plutselig hørte jeg en snøskuter ute på vannet.
Jeg prøvde å vinke febrilsk for å få skuterkjørerens oppmerksomhet, men til ingen nytte. Jeg
tok av meg skoa og hanskene, og beveget meg ut
på det islagte vannet. For i det hele å kunne bevege meg tok jeg av meg den blaute og blytunge
varmedressen. Følelsene i hender og føtter var
borte, og frostsmertene var intense. Jeg prøvde å
trosse smerten og kjempet meg videre mot hytta
jeg kom fra. Jeg nærmest krabbet fremover. Da
jeg hadde krysset halve vannet, tenkte jeg at jeg
tross alt ville klare å komme meg i hus. Men
plutselig forsvant bevegeligheten i beina helt, og
hendene var blitt til to isklumper. Jeg var helt
nedkjølt og ristet av frost. Midt ute på vannet la
jeg meg på rygg. Jeg innså at jeg kom til å dø.
Mange tanker gikk rundt i hodet mitt da. Jeg
startet med å be Fadervår, selv om jeg trodde lite
på at det ville hjelpe. Mens jeg lå der, sa jeg til
Jesus: ”Jesus, kan du tilgi meg alt surret mitt?”
I samme øyeblikk kjente jeg en uforklarlig fred
som strømmet gjennom hele meg. Der og da
var jeg helt rolig og kjente ingen frykt. Jeg vil si
at det var en hellig fred som kom over meg der
jeg lå. Jeg kikket opp mot himmelen, og i et syn
så jeg en fantastisk himmel. Men jeg var fortsatt
like kald der jeg lå, og i mitt indre tok jeg farvel
med mine venner og familien min. Jeg tenkte på
sorgen deres når de kom til å finne meg død ute
på vannet. I samme sekund kom det nærmest av
seg selv et rop fra meg. Tre ganger skjedde dette.
”Hva er vitsen? Tenkte jeg. ”Ingen kan jo høre
meg. Jeg er tross alt 3-400 meter i fra hytta, og
snøen er som en lyddemper.”
Samtidig skulle mine to kamerater krype til køys
på hytta. Den ene åpnet vinduet for å hive ut
en skvett drikke, men følte samtidig på en uro.
Mens han stod der, fortalte han kameraten sin
at han følte at noe var galt. Begge ble derfor stående og lytte. Da de syntes å oppfatte et lite rop
fra vannet, ble de enige om at en av dem skulle
kle på seg og kjøre ut å sjekke på isen. Like
etter hørte jeg lyden av en skuter som startet
på utsiden av hytta, og jeg så på lysene at den

satte retning mot vannet. Sekunder etter kjørte
redningsmannen opp ved siden av meg. Føreren
tok meg i nakken og dro meg opp på skuteren,
mens jeg takket Jesus og sa at dette skulle jeg
aldri glemme.
Vi kom oss inn i hytta, og jeg fikk førstehjelp
av kameratene mine. Jeg skjønte at hendene
mine var så forfrosne at de ville få seg en ”alvorlig trøkk”, men jeg hadde ro for at beina skulle
klare seg greit. Midt på dagen etter ble jeg hentet
med legehelikopter og fraktet til Skien. Under
oppholdet på sykehuset, som varte 1 måneds
tid, hadde jeg hele tiden en fred inni meg. Jeg
fryktet ikke fremtiden selv om 7 fingre helt eller
delvis måtte amputeres. Beina gikk det heldigvis
bra med.
– Har alt gått bra etter ulykken Lars Atle?
– Nei ikke helt. Noen måneder etter ulykken
kom jeg sammen med mine gamle venner og
det skjedde en del ting som ikke var bra for mitt
nye liv. På nytt måtte jeg be Jesus om å overta
meg fullt og helt, og siden den dagen har livet
vært topp, og jeg har hatt fred med Gud.
– Går du fast i noen menighet nå?
– Ja, jeg fikk etter hvert god tilhørighet til
Misjonskirka i Froland, hvor jeg har vitnet om
det som jeg har vært igjennom. Hver gang Jesus
minner meg om ulykken, har jeg bestemt meg
for å stå frem og dele mine opplevelser. Gud har
jo sagt at den som holder seg nær til ham, vil
han holde seg nær til.
– Hva ønsker du å si med din fortelling til lesere?
– Jeg ønsker å si at kristenlivet er både enkelt og
vanskelig på én gang. Gjør vi Guds vilje, får vi
et spennende liv. Vil vi ha et kjedelig kristenliv,
kan vi gå våre egne veier. For meg er det blitt
klart at Gud ikke kom til verden for å dømme
menneskene, men for å frelse dem. Og jeg har
opplevd sannheten i Jesu ord når han sier at den
som kommer til ham, støter han ikke bort.
Kristian Haaland

isjonsforbundet er en
av oppdragsgiverne til Det
Norske Bibelselskap, og Misjonsforbundets generalsekretær var medlem
av Bibelselskapets styre den gang beslutningen
om ny oversettelse ble fattet. Det har gått mer
enn ti år siden da, men i desember 2010 kunne
styret godkjenne den nye oversettelsen. Prosjektet har hatt omkring femti medarbeidere, blant
annet fra Ansgar Teologiske Høgskole. Arbeidet
har vært båret oppe i en atmosfære av bønn
og faglig grundighet. Oversettelsen av Det nye
testamente kom allerede i 2005, og mandag 19.
oktober kunne hele Bibelen lanseres i ny oversettelse, en oversettelse som er nærmere kildetekstene og nærmere de bibelske bildene.

Fem gode grunner for å bruke
Bibelselskapets nye oversettelse
-

Oversettelsen bygger på de eldste håndskriftene og er derfor svært pålitelige.
Et gjennomarbeidet og godt språk gjør bibelteksten forståelig for dagens mennesker.
Bibelselskapets oversettelse er den mest
benyttede i norske menigheter.
Barn og unge vil gjenkjenne denne bibelteksten fra skolen og konfirmantundervisningen.
Det Norske Bibelselskap støtter arbeidet
med bibeloversettelse og bibelspredning
over hele verden.

Fem aktuelle oppfordringer
-

Har du ikke allerede anskaffet deg Bibelen i
ny oversettelse, så gjør det snarest mulig.
La det ikke gå måneder og år før menigheten
tar i bruk den nye oversettelsen.
Lær deg selv og menigheten den nye versjonen av Fadervår.
Benytt Bibelselskapets nye oversettelse
hjemme.
Ta med deg nye oversettelsen av Bibelen til
gudstjenestene.

Bibelen 2011 kommer i flere utgaver, med omfattende oppslagsdel, ordforklaringer, historisk
oversikt, flere kart enn noen tidligere utgave og
mye annet nyttig tilleggsstoff for leserne. Bibelen 2011 tilbys til ulik pris og i forskjellige størrelser og innbindinger.
Bibelen 2011 er for alle – for deg som er glad i
Bibelen, for deg som vil bli kjent med den, og
for deg som opplever at den er viktig fordi vår
kultur bygger på den.
Med dette er Bibelselskapets nye oversettelse
anbefalt.
Sveinung Lorentsen
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Stjernedryss
i advent 2011

Ny
ramme
Ny
avdeliNg!
Gjester 2011:
ramme
Søndag 27. november kl.12
Vi har overtatt
avdeliNg!
Rammehuset og Kjent fra X-Factor i TV2

Gjest: Ole Gustav Johnsen.

Vi har overtatt beholder ekspertisen
Søndag 4. desember kl.12.
Rammehuset og
: Dag Otto Lauritsen,
ved at de samme Gjest
står for
Mesterenes mester.
beholder ekspertisen
innrammingen.
Vi fører
ved at de samme
står for
innrammingen. også
Vi fører
ferdige fotorammer i
også ferdige fotorammer
i
topp kvalitet.
topp kvalitet.
velkommen tilvelkommen
oss!

Søndag 11. desember kl.12
Gjest: Dineke Heck
Tingstveit, rektor Fevik skole
Søndag 18. desember kl.12
Gjest: Arne Kjell Knutsen,
Mr. Esso på Fevik

til oss!

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

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

NYHET!

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

ANNE

TURID

VI TILBYR:

MAGNE

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

Frivollveien 11,
Grimstad
Tlf. 91 91 77 77
www.eddiken.no

TORE
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ASTRI

NORA

...og du:
trenger du bil mens du venter,
...og
du:
får
du låne
en av oss!

VI LEVERER ALT
trenger
du bil mens du venter,
INNEN
BILGLASS!

CATHRINE

BJØRN
LISBETH
OLØF

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

LISBETH B.

• 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!

EFFEKTIVT
KOSTNADSFRITT
KOSTNADSFRITT

får
dueller
låne
en av oss!
v/kasko
delkasko

*

*

v/kasko eller delkasko

Frolandsveien 6, 4847 Arendal

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

Skriv inn adresse

Skriv inn adresse

Foto: Svein Per Hardeberg, Grimstad Adressetidende

Stjernedryss
i Fevik misjonskirke

Fevik misjonskirke feirer advent! For tredje året på rad skal menigheten
arrangere Stjernedryss i advent. Første samling er søndag 27. november kl.12. I tillegg til full Misjonskirke vil det hver søndag i advent bli nok
av aktiviteter og opplevelser for både barn og voksne.

Gjennom fire søndager forberedes vi til den
hendelsen som mer enn noe annet samler familiene, nemlig julehøytiden. Disse søndagene
deltar hele menigheten med musikk, sang, dans
og drama. I tillegg inviteres en ”stjernegjest”,
gjerne personer som er kjent i lokalområdet. Sist
advent var blant annet ordfører Hans Antonsen
stjernegjest.
- Vi vil gå dem på klingen og snakke om hva de
brenner for i sitt arbeid, men også om deres forhold til kristen tro, sier pastor Gjermund Igland.
Advent er på en måte en ventetid, og Igland
mener for øvrig at folk i dag har det så travelt at
man trenger å oppøve kunsten å vente, for som
den russiske dikteren Dostojevski sier, ligger
ikke lykken i selve lykken, men i arbeidet med å
oppnå den.
- Selve julefeiringen er jo gjerne over på et to-

tre dager, sier han. – Adventstiden strekker seg
derimot over flere uker. Dermed blir adventstiden for mange nesten den største del av julefeiringen.
Stjernedryss er veldig populært og samler folk
i alle aldre. Pastor Igland vil formidle et aktuelt
budskap som når hele aldersspekteret. Som utgangspunkt vises gjerne en You Tube snutt på
storskjerm. Fordi Stjernedryss er så populært
blant barna, har de ofte, når dekor og scene
rigges ned, spurt om ikke menigheten kan arrangere Stjernedryss hele året. Derfor blir det
Stjernedryss også dette året.
- Vi vil ha Fevik-folk i tale. Vi ønsker å være
i dialog. Enhver skal få komme med sin tro,
eller sin mangel på tro. Alle er like velkomne,
forsikrer Igland. – Den danske dikterpresten
Kaj Munk sa at julen er den tid i året da Gud
og mennesker lettest kommer på talefot med
hverandre. Dette vil vi gi vårt bidrag til, avslutter
pastoren.
Jan Åge Gabrielsen

Bilder h. side Sissel Toft

I Fevik misjonskirke er det store muligheter for
å komme tidlig i den gode julestemningen.
Kokken 12 hver søndag i advent arrangeres Stjernedryss. Advent betyr ankomst eller
komme.
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Ar

Utvikling innen
innen
Utvikling
elektronikk og
og
elektronikk
programvare
programvare
www.jetro.no
www.jetro.no
VÅRE SPESIALITETER!
• Brønnboring, drikkevann til hytter, boliger,
gårdsbruk og til større hyttefelt med felles
drikkevann. Samt har vi vedlikehold, rengjøring og vannøkning av gamle borehull.
• Pele- og energiboring, horisontalboring til
vann-, strøm- og kloakkledninger.
• Vannbåren varme.
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Grafisk element:

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

Syvertsens Gartneri
Skogheim Gartneri
Vi støtter
menighetsarbeidet!

Småplukk
I dette nummer av Mylder utfordres dere med tre forskjellige oppgaver, inklusiv Barnequiz for alle
som er født år 2000 eller senere.

HVEM har SAGT:

1. Hjertets Renhet er at ville Eet.
2. Stor Arv det er for mannen,
Af Godtfolk vera fødd
3. Dynamitt i borehullene
4. At være sig selv, er: Sig selv at døde.
5. Jeg kom, jeg så, jeg vant.
6. Hvem tæller vel de tabte slag på
sejrens dag?
7. Dei vil alltid klaga og kyta
8. I slikt et Veir – da faar du Bønner, Gud.
9. Men den beveger seg.
10. Naar han tier, blir det tyst.
11. Hvilken kunstner går det ikke tapt med
meg!
12. Folkets kärlek min belöning.

BARNEQUIZ

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

innen 20.november 2011. Blant de riktige løsningene blir det trukket ut én vinner av hver oppgave, som i uke
47 får tilsendt et gavekort á kr 250.- Husk: Fullt navn og adresse, for Barnequiz må også fødselsåret oppgis.

Kryssord av Kari Paulsen
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Laget av Noah Råmunddal

1.
2.
3.
4.
5.

Hva heter hovedstaten i Sverige?
Hva heter verdens største hav?
Hvilke verdensdeler ligger Tyrkia i?
Hvilket dyr er Langbein?
Hvor gammel er skilpadden i Oppdrag
Nemo
6. Hva heter det høyeste fjellet i Verden?
7. Hva heter fotballbanen Norges landslag
spiller hjemmekampene på?
8. Hva er et primtall?
9. Hva heter den tredje Knerten filmen?
10. Hvor mange mennesker bor det i Aust
Agder?

Vannrett:

Loddrett:

1: Fugl
7: OL-vinner
11: Skuespiller
12: Dyreliv
14: Sprengstoff
15: Statsbedrift
17: Servise
19: Plante
21: Innmat
22: Liten prolog
23: Tone
24: Plate
25: Snudde
30: Artikkel
31: Kjortel

32: Rekker
34: Pronomen
36: Fuglelyd
37: Velstående
38: Overgang
39: Tone
40: Arvestoff
42: Uslepen
44: Nestsjef
46: Ukokt
47: Vitenskapsmann
50: Arena
52: Pronomen
53: Arg
54: Betale

1: Pungdyr
2: Husdyr
3: Øy
4: Antrekk
5: Antrekk
6: Indianer
8: Kommune
9: Fiskeutstyr
10: Stakkar
13: Skli!
16: Modig
18: Vesen
20: Dyrelyd
23: Preposisjon
26: Væske
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PROFESJONELLE PRODUKTER OG PROSJEKTERING

Storkjøkken
Vaskeri

28

34
39

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

Teleskoptribuner

Løsning forrige nr:

27: Minere
28: Hersker
29: Sams
33: Jordet
35: Varemerke
38: Bakverk
41: Tilgivelse
43: Rovdyr
45: Pronomen
48: Melkeleverandør
49: Tresort
51: Tallord

42

45

35

3

Den riktige løsningen
på kryssordoppgaven i
Mylder nr 1/2011 finnes
under. Blant de mange
innsenderne ble Yngvild
Stokken Knutsen, Bjorbekk, trukket ut. Hun har
fått tilsendt blomstergavekortet pålydende kr
250.-.
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SmånyttFra Aust-agder
Arendal:

Knute her? Hvorfor?

Speider’n

- nå også for
hele familien!

TV- og mediateam
Det nyetablerte tv- og mediateamet i Arendal misjonskirke hadde sin første samling i august.

Det var noen av menighetens nye medlemmer som for knapt ett år
siden lanserte tanken om et tv- og mediateam. Da mulighet bød seg,
grep menigheten den. Nå er teamet klart, med 3 kameraer og fullt utstyr. Eget redigeringsrom er laget på galleriet i kirkesalen, og teamet er i
full gang med opplæring. Nils Ivar Evensen fra Flekkerøy Media er med
som instruktør og veileder. Han har stor erfaring fra tv-produksjon, og
teamet har allerede sikret seg sendetid en gang i uken på Kanal Lokal.
Kanal Lokal har i Agder-fylkene et distribusjonsnett som når mer enn
25.000 husstander. Teamet tar sikte på 3-kameraproduksjon og å distribuere gudstjenester og ulike menighetsaktiviteter for web-tv, internett
og tv. Målet er å nå enda lengre ut og gjøre Jesus bedre kjent for ulike
aldersgrupper. Det blir spennende å følge med på utviklingen. Kanskje
sees vi?

SYNGER OM SIN HELT
Tirsdag den 1. november brakte det løs for 8
år gamle Mathias Fjalsett, som ga ut sin første cd: Min Helt! Utgivelsen ble feiret med
fullt hus i Arendal kulturhus hvor Mathias
hadde sin egen konsert.
Mathias kommer fra en musikalsk familie. Han bor i
Arendal, går i 3. klasse på Birkenlund skole og er aktiv
i Arendal misjonskirke. Her synger han i barnekoret
Mission Kids, som mamma Elisabeth dirigerer. Storebror Theodor spiller trommer i Arendal misjonskirke.
Pappa Henrik spiller bass, og det er han som har laget
det fleste tekstene og det meste av musikken på cdèn.
Storesøster Pernille, som synger i gruppen SEVEN,
korer på cd`en sammen med mammaen. Nevnes må
24

Bålet lyser fint opp fra grua. Kaffekjelen henger på klassisk måte over ilden,
og pølsespidd og toastpanne ligger
klare. Noe å spise og kose seg med er
båret inn til «base camp». På tilhogde
stokker rundt sitter barn, ungdom
og voksne. Bak står en fin gapahug
opprigget, tilfelle været skulle vise seg
lite samarbeidsvillig. For her er noen
samlet som vil ut i naturen, uansett.
Men heldigvis, denne oktobermandagen er været helt strålende.
I august i år startet speidergruppa i
Arendal misjonskirke opp med familiespeiding. Tanken er at nå skal også
de voksne ut i frisk luft og fin natur,
ikke bare barna og ungdommen. Hovedbasen er en flott gapahuk i skogen
bak kirken på Myra, og ut ifra den
foregår det speideraktiviteter annenhver mandag. Det kreves ingen

også minstemann
Oliver, som synger i
misjonskirkens barnekor.
- Hva er det beste
med å gi ut cd?
- Det er å synge. Jeg er veldig glad i å synge.
Mamma og pappa syns også det var en god idé
siden det ikke er mange gutter på min alder i
Norge som har gitt ut en cd hvor de synger om
Jesus.
- Cd `en din heter Min helt. Hvem er denne helten din?
- Det er Jesus det!
- Har det vært gøy å spille inn egen cd?
- Ja det har det vært, selv om det også har
vært litt slitsomt med all kjøringen

spesielle speiderferdigheter for å bli
med. Her møtes alle, samme hvilket
speidernivå en er på.
Et speidermøte har en del faste punkter på programmet. Først er det velkomst. Alle blir nevnt og sett, og alle
vet hvem de andre er. Så snakkes det
litt om det som skal skje, og etterpå
følger samlingsstunden med andakt.
Så er det over til praktisk speiding.
Her er det stor variasjon og stor
spredning i oppgaver og temaer: knuter og førstehjelp, båltenning og bygging av gapahuk, lek og konkurranser,
kart og kompass m.m. Kompasset
lages forresten på stedet ved hjelp av
korker, nåler og vannskåler. Opplegget
er skikkelig, og en lærer seg god framferd i skog og mark, bli glad i naturen
og ha et godt fellesskap.
Synes dette å være noe for deg? Du
finner mer info på www.misjonskirken-arendal.no
Tekst/foto Jon Bratlie

inn til studio i Oslo.
- Hva skjer videre nå da?
- Jeg skal synge på flere tilstelninger. Det er bare
å følge med på min fanside på Facebook: Mathias Fjalsett.
- Er det noe mer du vil si?
- Ja, at jeg har en kjæreste som heter Ella - sier
han med et smil og slår hjul i det han forlater
rommet!
MLH

Bildet, fra venstre: Madelen Slåtta Høgstøl, Emeline Gulbrandsen, Andre Aanonsen, Kevin Elshaug, Johannes Aanonsen, Hans Petter
Endresen, Benjamin Falck, Stian Kristoffer Endresen, Håkon Vikse, Eyvind Straum, Erlend Watne, Leander Rudsli, Håkon Rognstad.
(Theodor Fjalsett var ikke tilstede).

Flott konfirmantkull
På gudstjenesten søndag 11. september
var det presentasjon av årets konfirmanter.
Det store kullet på 14 konfirmanter ble presentert for menigheten før de fikk utdelt hver
sin bibel. Presentasjonen ble avsluttet ved at

menighetens leder bad for dem og året med
undervisning som ligger foran. Konfirmantenes
samlinger er hver onsdag. Nytt av året er et vi
en gang i måneden har eget KRIK arrangement
(KRIK: Kristen Idrettskontakt). Det er pastor
Rino Rudsli som har ansvaret for KRIK-opplegget. Undervisningsteamet består ellers av pastor

Terje Watne, Karen Bayne og Lise Gulbrandsen.
Konfirmantene blir også med på Filter (menighetens tenåringsklubb), gudstjenester, turer og
den årlige konfirmasjonsleiren. Konfirmasjonssøndagen i 2012 er, som alltid, siste søndag i
april.

SJELESORGSTEAM
Styrket diakonal tjeneste

Som et ledd i å styrke den diakonale siden i menighetens arbeid, er det nå opprettet et eget sjelesorgsteam i Arendal misjonskirke. Teamet ble
presentert for menigheten på gudstjenesten søndag 25. september. Teamet består av 8 personer.
Målet med sjelesorgsteamet har vært å styrke
den diakonale tjenesten i menigheten, være et
supplement til den sjelesorg som utøves av pastorene og den uformelle sjelesorgen som foregår
mellom medlemmene.

Et team med kompetanse

Medlemmene i teamet har forskjellig faglig
og yrkesmessig bakgrunn, for eksempel innen
teologi, pedagogikk, helsefag og religionspsykologi. Flere har dessuten tilleggsutdannelse
fra Ansgarskolen, Modum Bad og/eller fra
St:Lukasstiftelsen i Sverige. Det siste året har

temaet hatt jevnlige samlinger med undervisning og opplæring.Blant de tema teamet har
vært gjennom er hva er sjelesorg, kjøreregler og
fallgruver i sjelesorgen, grensesetting, taushetsplikten og bruk av bibel og bønn i sjelesorgen.
I tillegg har teammedlemmer vært på kurs om
sorgarbeid med psykolog Jon Berglund. Gruppen vil fortsatt samles jevnlig med tanke på videre opplæring og kursing.

Et tilbud for alle

Sjelesorgsteamet er disponible for alle som
måtte kjenne at livet har blitt vanskelig, og som
måtte ha behov for en taushetsbelagt samtale.
”Du behøver ikke mestre livet alene - vi går gjerne
med deg.” heter det i brosjyren, som fås ved henvendelse til Arendal misjonskirke. I den finnes
også sjelesørgernes navn og telefonnummer.

GLEDESDAG i arendal
For andre gang i år hadde Arendal misjonskirke gleden av å
ønske nye medlemmer velkommen til menigheten. Det ble
markert på gudstjenesten søndag 08. mai. Det betyr at menigheten har tatt opp over 60 nye medlemmer siden menigheten
flyttet til Myra. De nye medlemmene gir uttrykk for å at de
blir tatt godt i mot, og at de opplever en åpen og inkluderende
menighet, De setter stor pris på menighetens varierte tilbud til
barna og de unge, og de opplever at forkynnelsen og lovsangen
er god.
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SmånyttFra Aust-agder
Froland:
Populær
formiddagskafé
En fredag formiddag i måneden fylles
kafeen i Froland Misjonskirke til randen av sosiale og kaffeelskende mennesker.
Denne fredagen har over sytti personer tatt
turen på formiddagstreff, men Oline Dalen, som
leder treffet i dag, kan fortelle at på det meste
har det vært over hundre mennesker innom.
Formiddagskafeen er ment for alle som er
hjemme på dagtid, enten det er hjemmeværende, turnusarbeidende eller pensjonister. Her
kan man kjøpe varm mat, kake og kaffe, og det
er alltid quiz, musikkinnslag og en appell.
- Hva heter den nye ordføreren i Arendal? spør
Bjørn Lauvrak. Dagens Quiz er inspirert av
høstens lokalvalg, og det er ikke tvil om at det
er mange som leser avisene godt, for her er det
mange som kan svaret.
Det skal ikke underslås at formiddagskafeen
har slått meget godt an hos pensjonistene. Det
er ikke få som kommer bort til Oline og takker
henne for det flotte treffet.
- Husk at det er formiddagskafé den siste fredagen i måneden, minner Oline om før hun takker
for i dag. Og når man ser på oppmøtet som har
vært siden oppstarten, ser det ut til at dette har
folk fått med seg!
Rachel Olsen

Frolandsbarn i tv-innspilling
Forrige helg var det premiere på
”Åpent hus”, et kristent TV-program
for barn. Misjonsforbundet UNG er
ansvarlig for prosjektet, som er et
samarbeid mellom misjonsmenighetene i Vågsbygd, Søgne, Randesund, Kristiansand og Froland.

rapper som var kjempekul . Barna syntes det var
kjempegøy å spille inn film, spesielt når de fikk
lov til å hoppe i sofaen og ha putekrig. Av og
til ble det litt venting, så barna skjønte at det å
spille inn film tar tid, forteller barneleder i Froland, Kristine Lauvrak.

Kristent alternativ

Programmene kalles altså ”Åpent hus” og er
nå å få tak i på dvd.
- Tanken er å gi barnefamilier et kristent
alternativ hovedsaklig for barn mellom
seks og ti år. Det vil være andakt, læring
av bibelvers blandet med flere ”sprø” ting,
konkurranser og musikk. Det skal også være
mulighet for å stoppe programmet for samtale. Programmet kan også være et alternativ
for søndagsskolen hvis man mangler opplegg eller ledere, forklarer prosjektleder Roy
Elling Foss på Misjonsforbundets nettsider.

Putekrig og mye venting

Under innspillingen ble barna delt inn i to
grupper. En av gruppene fra Froland var
med på å gjøre filmopptak inne.
- Her var de med på leker som noen av
barna introduserte, og de fikk besøk av en

Den andre gruppen fikk en utfordrende dag ute.
De skulle spille inn leker midt i solsteiken. Det
ble lagt inn utallige vanningspauser og brukt en
del solkrem.
- Barna var kjempeflinke som holdt ut i varmen.
Frolendinger gir seg jo ikke så lett! Sier Kristin.
Andre innslag i programmene er professor
Ztein Gahl, redningsmannen og dukketeater.
Dersom du har barn, er dette dvd’er du bør
skaffe deg!
RD

KorForAlle - for alle frolendinger som er glad i å synge!
Man trenger ikke å gå i menighet eller ha spesielt god sangstemme, ALLE kan være med!
Vi har med oss dyktige musikere, med Lillian
Ravnåsen som leder. Øvelsene er en gang i
måneden, med masse sang og selvfølgelig
pause med kaffe.
Om du skulle ha lyst til å være med, ta kontakt
med Lillian Ravnåsen på telefon 91872934
eller Jorund Watne på telefon 90116734.
Hiv deg rundt, og bli med i KorForAlle!
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Formiddagskafé
i Froland Misjonskirke

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

Mange
konfirmanter
Antall konfirmanter varierer fra år til
år. Årets kull er et av de største vi
har hatt, i alt 13 konfirmanter. Kun
to ganger tidligere i menighetens
historie har det vært flere. Sammen
med sine to ledere møtes konfirmantgruppen til undervisning hver
tirsdag.
Vår konfirmantundervisning er åpen for alle
uansett om de er medlemmer av menigheten
eller ikke. At så mange velger å konfirmere
seg hos oss, har også mye å gjøre med menighetens mange andre tilbud til barn og
ungdom i nærområdet. For ett år siden fikk
menigheten to ansatte. Pastor Geir Vilhelmsen, som selv er ung, fikk som sin særlige
oppgave å jobbe med ungdommen. Denne
satsning har ført til at mange unge samles i
misjonskirken hver uke. Betel Impact er et
fredags-tilbud til ungdom, og de fleste av
konfirmantene er også med der.

bjorbekk:

Da høstens konfirmantleir på Vegårshei fikk
så mange påmeldte at ble for trangt om plassen, valgte vår gruppe å bli hjemme denne
gangen. Derfor ser vi fram til ny konfirmantleir i mars 2012. Konfirmasjonsdagen
blir søndag 6. mai, forhåpentligvis i ”ny” og
større Bjorbekk misjonskirke Betel.

Det myldrer på Bjorbekk
Hver tirsdag samles det mange barn til
Supertirsdag i Bjorbekk misjonskirke
Betel. Disse ettermiddagene er det et
mylder av barn som synger, danser,
leker, lager mat og holder på med hobbyoppgaver.
Barna som samles er fra to års alderen og til de
går ut av barneskolen. Barna under skolealder
har egne samlinger på loftet. Der er det enkle
hobbyaktiviteter som tegning, liming og etter
hvert også juleverksted.
Skolebarna er delt inn i forskjellige aktivitetsgrupper. Noen er på kjøkkenet og lager mat,
andre er på hobbygruppa og en del har lek og
idrettsaktiviteter. Det er slik på Supertirsdag at
den ene uka er det forskjellige aktiviteter og den

neste uka er det sang og dans. Men hver uke
starter vi med en fellessamling der vi har sang,
andakt og markerer ekstra de som siste uke har
hatt bursdag.
I vår kjøpte Supertirsdag en stor hoppesklie. På
godværsdager flytter vi samlingene ut av huset
og leker blant annet i hoppesklia. Det har vist
seg å være en god investering da barna storkoser
seg når de kan kaste seg utfor i sklia.
Når alle samles i sine aktiviteter inne blir det
trangt om plassene. Vi ser derfor fram til at den
”nye” Betelkirken skal bli ferdig. Vi er nå i gang
med oppussing og renovering av kirken vår.
Barna og de omlag tjue lederne ser med forventning fram til at det nye store rommet nede blir
egen barnekirke.
Tekst og foto: John David Wikstøl

Bak fra venstre: Morten Hellum Gundersen, Øyvind T Hansen, Jeanett N Engene, Henrik Finckenhagen, Daniel L Solstad.
Foran fra venstre: Håkon Sivertsen, Janicke Lien Eidet,
Stine Sørensen, Rebekka Rannekleiv Madsen, Ester Marie
Rannekleiv. Ledere: Geir Vilhelmsen og Synnøve Lorentsen.
Lars Adrian Rebbesta, Tobias Sjæveland Hansen og Tuva
Einarsen var ikke tilstede da bilde ble tatt.
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Audun Madsen, tlf.: 90 88 34 83
Rune Pettersen, tlf.: 41 69 17 51

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

Froland

14.02.200

fre - lør 7-23

LA OSS BYGGE DITT DRØMMEHUS!

Hos oss er du og drømmehuset ditt
i trygge hender. Vi har dyktige fagfolk
og mange års erfaring.
Se våre hustyper på www.warihus.no
28

09:08:
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med tilhørende sjekklister og
styringssystem har produktdokumentasjonen Teknisk
Godkjenning (TG) fra SINTEF
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25 86 00 - Faks: 37 www.norsk-kjokkenfornying.no
25 86 01
post@agder.com
post@agder.com
Arendalsveien 40, 4878 Grimstad

Tlf: 932 55 029

www.agder.com

God form for din organisasjon, menighet
eller din bedrift? Se www.ravnbo.com
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post@faersnes.no
37 16 93 33
www.faersnes.no

Din nærbutikk 370 94 386
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Ingvild Myklebost bød
på seg selv og ble godt
tatt imot på Bluebox

Roy Elling
Foss formidlet
et fengende
budskap om
hvordan takle
livets vanskeligheter

Studentkirka på Bluebox
Besøkende
ledes trygt
igjennom
kveldens
studentkirke
av Ellen
Marie og Jon
Vegard

Kos i baren etter gudstjenesten hører med

Pizza fra Dolly er alltid populært

Alle foto: Arnfinn Nyland

I februar dette året ble Studentkirka startet. Studentkirka har
sine samlinger 2. eller 3. søndag i
måneden på Bluebox, studentenes eget konsert-/samlingslokale
på Universitetet i Grimstad.

Arbeidet er ment å være et lavterskeltilbud med
stor vekt på sosial setting i kafeen, før og etter
selve gudstjenesten, som starter kl 20. Det satses
på god musikk og dyktige formidlere med livsaktuelle temaer. Studentkirka har en felleskristen og inkluderende profil, med kun studenter i
styret. Det er 18 års aldersgrense, gratis inngang
og også åpent for ikke-studenter.
Det er et nært og godt samarbeid med de andre
kristne studentarbeidene. Tiltaket har blitt tatt
vel imot og oppmøtet har vært bra. Initiativtaker og formann Jan Åge Gabrielsen, som selv er

med i Fevik misjonskirke, kan fortelle om god
støtte fra det kirkelige landskap utenfor universitetet.
- Vi har fått god hjelp blant annet fra Ansgarskolen. Linjeleder Siri Iversen var med oss på
åpningskvelden i februar. Skolens danselinje
fremførte sitt store avslutningsshow i mai, og til
våren får vi besøk av Ansgar Gospelkor. Denne
måneden kommer fengselsprest Rino Rudsli,
og desember byr på førjulskonsert med artisten
Bjørn Aslaksen. Informasjon legges fortløpende
ut på http://www.bluebox.no/

Vi trenger en ny borerigg i Kongo!

Rent vann er en menneskerett! Likevel dør mer enn
5000 barn hver dag på grunn av urent vann eller
mangel på vann. Yme sørger for rent drikkevann.

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

Colombia:

Fra narkotika
og fattigdom...

To unge kvinner forteller om hvordan Esperanza, ett av Misjonsforbundets mange prosjekter i
Bogotá, har gitt dem støtte og
hjelp i deres liv.
På skolefritidsordningen Esperanza, som betyr
håp, samles rundt 150 barn mellom syv og 12 år
hver uke. Det er en arena hvor barna blir sett og
får kjærlighet og undervisning. Dessuten er det
opprettet en gruppe for eldre barn, hvor målet er
å utruste dem og legge til rette for videre utdanning.
For flere barn betyr tilbudet muligheter og endringer i et tøft liv i Colombias hovedstad. Her er
to historier fra to kvinner som takker Esperanza
i stor grad for at de har en framtid å se fram i
mot.

Ruth

Hei, jeg heter Ruth Riaño, jeg er 23 år gammel
og har jobbet på Esperanza i to år. Jeg har ansvar
for ungdomsgruppa, de som er i alderen 13-17
år. Det er svært utfordrende å jobbe med dem,

Ruth Riaño (t.v.) og Tania Chavez takker Esperanza for hjelp gjennom
vanskelige situasjoner med stoff, graviditet og fattigdom.

samtidig ser jeg at jeg har klart å ha disiplin i
gruppa. Jeg har kunnet være både en venn, en
rådgiver og en leder for dem. Sammen har vi
lært mye og vokst sammen.
Jeg kommer fra en dysfunksjonell familie der
vold var en del av hverdagen. Som 14-åring begynte jeg å henge sammen med gjenger på gata
og jeg brukte stoff.
Etter to år ble jeg kjent med psykologen i Esperanza. Hun hadde tro på meg og sammen med
henne kom jeg meg bort fra det dårlige miljøet.
Jeg ble kjent med Jesus og forstod at det fantes et
håp. At jeg var gravid, økte motivasjonen min til
å komme meg bort fra stoffmisbruket, og i dag
har jeg en frisk og nydelig datter.
Mine erfaringer har gjort at jeg lettere kan forstå
hva ungdommene går gjennom og slik kan jeg
være en bedre støtte for dem. Jeg er takknemlig til Esperanza som gjennom mine vanskelige
perioder har støttet meg og gitt meg et sted hvor
jeg kan høre til. Jeg vet at slik føler også mange
av ungdommene det.

Tania

Hei, jeg heter Tania Chavez og er 18 år gammel.

Jeg har vært på Esperanza helt siden jeg var åtte
år gammel da jeg kom hit sammen med mine to
brødre. Hjemme var det vanskelig da vi vokste
opp uten pappa og det var lite penger til mat. Jeg
var mye lei meg og ofte sint på familiesituasjonen, og det var vondt å se mamma bekymret og
lei seg.
På Esperanza fikk jeg oppleve mye godt og
hvilken betydning gode venner har- Jeg lærte
håndarbeid, og jeg fikk prate med noen om det
som var vanskelig i livet mitt. Her fikk jeg alltid
ubetinget støtte og kjærlighet, uansett hva jeg
gjorde med livet mitt.
Da jeg som 13-åring gjorde det dårlig på skolen,
hjalp de meg og motiverte meg til å gjøre det
bra igjen. Da jeg som 16-åring ble gravid med
kjæresten min, som nå er mannen min, fikk jeg
komme hit til Esperanza. Og da jeg fikk datteren
min, Marianna, og vi ikke hadde penger til mat,
gav de oss lunsj her hver dag.
Jeg har fullført grunnskolen, utdannet meg til
sykepleier og snart er jeg ferdig med å studere
farmasi. Tusen takk for deres støtte!
Anders Artmark Aanensen
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E-post: ajpe@broadpark.no
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VI KAN BIL!
per
JP &
ntenner
Thygesen AS
BIL & KAR. VERKSTED
LILLESANDSVN. 29, 4877 GRIMSTAD
TLF. 37252930 www.jpauto.no

ANNONSE PR 171209

ralbord 02121

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

w.relacom.no
Alltid åpent!
•
•
•
•
•
•
•

Lav månedlig avgift
Gratis parkering
Sentral beliggenhet
Privat garderobe og dusj
Moderne treningsapparater
Personlig treningsveileder
Ingen bindningstid

Servicetid:
Mandag- Torsdag kl 16:00 - 20:00
Fredag kl 10:00-14:00
Adresse: Maxis, Vesterv 44, Arendal
Tlf: 99 03 06 76
E-post: bjorn.aslaksen@gmail.com

YX
Froland
Langedal 2, 4820 Froland
KAFFE HELE 2012!
Kaffeavtalen 129,YX-BURGEREN!
Hamburger-meny fra 99,LANGE OG KORTE!
Pølse-meny fra 47,-

BENSINRABATT!
Alltid rabatt med YX Visa
PROFF BILVASK!
Ren bil med Turtle Wash

6, 4848 Arendal • Tlf. 37 07TORSDAGSVASK!
39 10 • Faks 37 09 85 99
Skinnende ren for 149,Åpningstider 10-20 (16)
www.skeidar.no
www.aktivtrening.no

www.sor.no

Vi har samlet alle bitene.

AastveitSparebanken
AS
Sør tilbyr nå alle typer

forsikringer gjennom Frende.
820 Froland
Snakk med oss i dag. Ring 09200
7 • E-post: post@aafroland.no

Besøk oss på
www.elproffen.no
NORMAN

ANDERSON
Gåselia 12, 4847 Arendal.

Elektroentreprenøren Arendal

TAKSTMANN
Telefon 37 00 –26BYGGMESTER
00 • E-post: post@eea.no • www.eea.no
Besøksadr: Håvet 2, 4838 ARENDAL Tlf/fax: 37 02 48 15 E-post: norand@online.no

N

32

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

Foto: Lasse Eid Berntsen

Kurs-, konferanse- og selskapslokaler

Ring 911 88 983 eller send e-post til:
arendal.misjonskirke@hotmail.com

Vi påtar oss byggeoppdrag i betong:
www.arendalutleie.no

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

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

Kjøp gavekort før 1. desember 2011 og få 20% rabatt

JUMB

LASER

.......den letteste måten å glede noen!

Myrene
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Program
Arendal
misjonskirke
Gudstjeneste med kirkekaffe hver søndag kl 11.

Barn og unge

Skattekista, søndagskole for barn mellom 3 og 12 år,
parallelt med gudstjenesten.
XL, bibelundervisning for ungdom fra 7. til 10. klasse,
parallelt med gudstjenesten.
Friends, fredagstilbud for barn fra 4.-7. klasse,
kl 17-18.30.
Mission Kids, barnegospelkor hver onsdag kl 18.
Speider hver torsdag kl 18.
Filter, kristent sosialt fredagstilbud for ungdom fra
12 år.
Konfirmantundervisning. Gratis, åpent for alle.

krik, kor etc:

Krik: Turgruppe, sykkelgruppe, trim, spinning, seminarer etc.
Lovsangskoret, øver annenhver uke. Åpent for alle.
Young Praise, lovsangsgruppe/kor for ungdom.
Åpent for alle.
Mission Kids, barnekor. Onsdager kl 18.

CELLEGRUPPER

Tilbud om fellesskapsgrupper.

SENIORER

Hyggetreff, kl 11.30 siste lørdag i måneden.

spesielt

Cafégudstjeneste med gjester: Søndag 6/11 og 4/12
Søndag 04.12. Kl. 11 Familiegudstjeneste
9-13/11: Møtekampanje med Rickard Lundgren
Søndag 20/11 kl. 17: Releasekonsert med ”Seven”
Søndag 18.12. kl 17: Julekonsert
Julaften, kl. 15: gudstjeneste
1. Juledag, kl. 11: gudstjeneste
Julefest, onsdag 28.12
Nyttårsgudstjeneste, søndag 08.01.12.

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

Barn og unge

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

spesielt

Søndag 13. november kl.16 Julemarked.
Søndag 27. november kl.19 Adventskonsert i Bjorbekk kirke.
Onsdag 07. desember kl.19 Førjulsfest.
Søndag 18. desember kl.16 Vi synger julen inn.
Julaften kl.15.30 Familiegudstjeneste.
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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.

4. juledag kl.17 Juletrefest.
3. – 8. januar Felles bønneuke i Arendal.
Søndag 5. februar Bibeldagen i Hisøy og Øyestad.
17. – 19. februar Fellesmøtene i Øyestad på Nedenes
Menighetssenter.

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

Barn og unge

Safari/KULT (søndagsskole) hver søndag kl 11.
Powerstation hver onsdag for ungdom fra 8. klasse
og eldre. Gruppene begynner kl. 18. Møtet kl 20.
Caféen åpner kl 21. NB! De som går i 7.klasse kan
begynne etter påske 2012
Speideren hver tirsdag kl 17.30
Tentro (konfirmanter) annenhver onsdag kl 17-18.30

UNGE VOKSNE

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

spesielt

Cellegrupper. Møtes i de ulike hjem
22. nov kl.19: Møte med Videre Vekst prosessen i
fokus: Hva er menighet?
24. nov kl 19. Bønn & Lovsang
25. nov kl 19-22. KULT - en kuuul kveld i ungdomssalen!
26. nov kl 11. JULEMESSE i Misjonskirken
27. nov.kl.11: Alle sammen gudstjeneste. Daglig leder
i Misjonsforbundet UNG er med
28. nov kl 19.30. Jenter i Alle Aldre: Elin Fagerbakke
4. desember kl.20: Tørst. Cafe fra kl.1930
18. desember kl.17: Vi synger julen inn
Julaften kl.1530: Familiegudstjeneste

Velkommen til
misjonskirkenes
mange
arrangementer
i adventstiden
og julen!
Se programmet og
menighetenes hjemmesider for mer informasjon.

Fevik
misjonskirke
Gudstjeneste med kirkekaffe hver søndag kl 17
Bønnekveld, tirsdager kl 19 (hver uke)

BARN OG UNGE

Superkids og Kidsplanet (søndagskole) søndager kl 17.
Dansegruppe (jenter 5-11 år) torsdager kl 17.
Barnekoret SHOUT torsdager kl 17.45
Ungdomsklubben FUEL lørdager kl 20.

spesielt

Søndag 27 november kl.12 Stjernedryss i advent
Søndag 4 desember kl.12 Stjernedryss i advent
Søndag 11. desember kl.12 Stjernedryss i advent
Søndag 18 desember kl.12. Stjernedryss i advent
Julaften kl.15 Gudstjeneste
5.juledag kl.17 Juletrefest for hele Fevik, i Fevikhallen.
Nyttårsaften kl.19 Nyttårsfest i Fevik misjonskirke.

Froland
misjonskirke
Søndagsmøter med kafé kl 17
Bønn og nattverd tirsdag kl 10
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)
Band-øvelse og 11+ ( fra 11 år)
Småspeider annenhver tirsdag kl.18
Storspeider annenhver onsdag kl.18
Barnas Superonsdag, med øvelse for Gledesspiren, 7
UP, Ola Bil-klubb
Minisprell og Giga, annenhver onsdag kl.17:30-19:00
AMJ: hver 4. fredag kl.18. Action for de mellom 9-12 år.
Tentro konfirmantundervisning annenhver torsdag.
Power House: helaften for ungdom med ungdomsmøte, fellesskap og aktiviteter
MER av Jesus: samling med tilbedelse og fellesskap for
ungdom over 20 år. Ca hver 4 lørdag

ØVRIG

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

Kom og opplev Jesus!

Mer info på: www.misjonskirken-arendal.no

JULEMESSER:

Det skjer

med
Rickard
Lundgren

Grimstad misjonskirke
Lørdag 26.nov kl 11

Bjorbekk misjonskirke Betel

Arendal misjonkirke

Minikonsert v/ Menighetskoret.
Utlodning med mange fine gevinster, kakelotteri, salg av håndarbeider, bakervarer
mm. Fiskedam for barna. Kafeteria. Velkommen til en hyggelig ettermiddag !

Salg av bakverk (også glutenfritt),
håndarbeid og julegaver m.m.
Kafé. Åresalg. Trekning av hovedlotteriet. Minikonsert med Olav
Vikse & team. VELKOMMEN!

Søndag 13. nov kl 16

Bønn i Grimstad Misjonskirke

Lørdag 19. nov kl 11

Salg av hjemmelagede varer,
bakebord, årelotteri, fiskedam
og lotteri for barna. Kafè med
grøt, pølse, kaffe og kake.
Trekning av hovedlotteri.
VELKOMMEN til en hyggelig
dag for hele familien i
Misjonskirken (”Garveriet”),
Storgt 71, Grimstad
For ytterligere program, sjekk
grimstadmisjonskirke.no

Releasekonsert
med SEVEN

Julekonsert

i Misjonskirken Arendal
Lovprisning. Guds Ord.
Stillhet. Bønn. Forbønn.

Bønn & Lovsang

20.november kl 17.00 kommer gruppa
SEVEN til Arendal misjonskirke.

27. oktober, 24. november,
26. januar, 23. februar, 29. mars

Gruppa består av 7 jenter i alderen 8 - 13 år.
De har gitt ut 6 CD`er og er på turnè over hele
Norge. Denne søndagen holder de releasekonsert for SEVENs nye CD, Det er gull.

kl. 19. - en torsdag i måneden!

Velkommen til en kveld hvor vi
kommer sammen og lovpriser Gud.

Morgenbønn hver torsdag kl. 9.
Kveldsbønn hver torsdag kl. 19.

NB ! For dem som ønsker å synge sammen med
SEVEN, er det åpent korseminar fra kl 15.00.
Mer info på www.misjonskirken-arendal.no
VELKOMMEN!

Søndag 18 desember kl 17.00
arrangeres den årlige julekonserten i Arendal misjonskirke.
Foruten mye julesang blir det skuespill, dans og stort band.
Med Matthias Fjalsett, Emeline og Sunniva, MK Singers, Elisabeth Fjalsett,
Olav Vikse, Tony Gulbrandsen, Kids
Praise og flere.
Vi ønsker alle velkommen til en stor opplevelse i Arendal misjonskirke!
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pro fil en

Et eventyrlig liv
Slik som hennes bysbarn, H.C.Andersen fra Odense i Danmark, har Ulla
Wichmann Johannessens 69-årige liv vært mye av et eventyr! Hun er
en stor kjenner av eventyrforfatteren, og hun forteller heller om ham
enn seg selv. Men denne gang er det henne vi skal fokusere på.
Gjennom mange år har hun bodd i Arendal.
Nå er adressen Froland. Men det hele startet i Odense i Danmark. Her vokste hun opp
sammen med tre søsken, og her hadde hun en
god barndom. Likevel forlot hun sitt fødeland
som attenåring og reiste til Stockholm for å
søke arbeid. Hennes eldre søster hadde reist før
og slik banet vei for henne. Hun fikk jobb som
kjøkkenhjelp ved Svenska Missionskyrkans misjonsskole på Lidingø og var der ett år.
Hennes barndomsvenninne, Ellen Bom, hadde
reist til Norge og til Ansgarskolen. Det fristet
Ulla, og hun søkte seg dit. Fra da av ble livet
annerledes for den evnerike jenta. Hun gikk
vårkurset på Ansgarskolen og dro deretter hjem
igjen til Odense. Men Norge fristet, og før året
var omme hadde hun svart ja på forespørselen om å være ”ettåring” i Misjonsforbundet
sammen med Ellen. Lønnen var 100,- kroner
måneden, pluss kost og losji. De ble stasjonert
i Aust-Agder krets, og der hadde de sitt virke
blant barn og unge på Bjorbekk, Bråstad og
Froland. Her fikk de stå i et rikt og meningsfylt
arbeid, mange unge kom til et bevisst liv i Gud.
Dette var en god tid for to unge jenter.
Nye utfordringer kom ved forespørselen om de
ville lede speiderarbeidet i Misjonsforbundet
Ung. Fra1964 til 1967 var de speiderkonsulenter
med hele landet som virkefelt. Ellen giftet seg i
denne tiden og reiste til USA, men Ulla forsatte
nå som speidersekretær, en jobb som varte i 5 år.
– Dette var en spennende tid, sier Ulla. – Jeg
reiste mye, fikk se Norge, møtte mange flotte
medarbeidere, og på Ansgars bibelskole fikk jeg
ansvar for undervisningen i speiderfag. Det var
en blomstringstid for speiderarbeidet, med store
flokker mange steder. Jeg hadde selv vært speider siden jeg var barn, så dette var livet, og alt
la seg så godt til rette for meg. Der det ikke var
speiderarbeid, fikk jeg være evangelist og forkynte i de offentlige møtene. Det var en lærerikt
og krevende tid.
Men alt har sin tid. I 1972 ble hun ansatt i Den
norske sjømannsmisjonen og reiste til Liverpool,
et fullstendig annerledes arbeid. Her var det ”alt
mulig” å gjøre. Mest jobbet hun på kjøkkenet og
lagde mat i Kjerka. Etter snaue to år gikk turen
igjen til Norge, denne gang til Haugesund. Der
jobbet hun i hotellbransjen i tre og et halvt år før
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ferden igjen gikk til Oslo, hvor hun i to år var
husmor ved Ansgarskolen. Deretter ble det Karmelinstituttet i Haifa, hvor hun var husmor i ett
år, og senere har hun jobbet i flere perioder ved
Bet Norvegia i Jerusalem.
I 1982 møtte hun sin mann, Arne Johannessen fra Arendal, også han en varm Israel-venn.
Sammen med ham var hun mye i Israel, og
sammen begynte de å samle Israel-venner her i
byen. Etter 18 års ekteskap ble Arne syk og døde.
– Det er klart at jeg da ble ensom, sier Ulla. –
Arne og jeg fikk ingen barn, og selv har jeg bare
én bror som lever. Men jeg har mange gode venner, både i Agder og flere steder i landet.
I 1990 tok Ulla videregående skole og jobbet på
kontor i flere år, men helsa sviktet. Hun er kreftoperert to ganger og har gjennomgått en stor
hjerteoperasjon. Likevel har hun beholdt livsgnisten og er aktiv i Bjorbekk misjonskirke Betel. Det er hennes åndelige hjem
Konfirmant
og der har hun vært med i ledelsen i
seks år. I menigheten er Ulla ansvarlig
for kvinnemisjonen, og hun synger i
menighetskoret. – Venner og menighetstilhørighet betyr utrolig mye, sier hun.
Om høsten drar hun med trekkfuglen til
Syden. Ulla er med i Turistkirken i Benidorm i Spania. -Jeg prøver å gjøre det
beste ut av livet, sier hun.
– Om vi vender tilbake til eventyrene og
den store dikteren H.C. Andersen. Hva
var grunnen til at du ble så fascinert av
ham?
– Det sier seg nærmest selv: Vi bodde
like ved der han bodde i Odense. Som
voksen leste jeg mye av ham og om ham.
HC var svært produktiv. Foruten alle
eventyrene som er godt kjent og elsket
også i Norge, skrev han skuespill, noveller, dagbøker, reiseskildringer og romaner. Hans liv er
som et eventyr, og jeg måtte bare bli mer kjent
med ham.
At Ullas liv også har vært eventyrlig rikt, er hun
daglig takknemlig for. – Og det at jeg ble en
kristen i unge år og har vært det siden, er mitt
livs største lykke, skyter hun inn.
Sven Øverland

Ulla i dansk speiderdrakt

Minne fra Israel

