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Misjonskirkene i Aust-agder:

Arendal misjonskirke
Stiftet 1925

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

Bjorbekk misjonskirke
Betel
Stiftet 1943

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

Fevik misjonskirke

Froland Misjonskirke

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

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

Stiftet 2002

Stiftet 1946

www.fevikmisjonskirke.no

Terje Watne
Hovedpastor

John David Wikstøl
Pastor

Gjermund Igland
Pastor

Svein Egil Fikstvedt
Pastor

Mobil: 915 53 805
terje@misjonskirken-arendal.no

Mobil: 996 29 217
jo-david@online.no

Mobil: 958 35 809
gjermuni@online.no

Mobil: 996 07 117
sveinegil@
frolandmisjonskirke.no

Rino Rudsli
Evangelist/fengselsprest

Jostein Metveit
Ungdomsleder

Sondre Ruberg Kristiansen
Ungdomsarbeider

Kristine Lauvrak
Barnepastor

Mobil: 992 69 270
rino@misjonskirken-arendal.no

Mobil: 979 71 808
metveit@hotmail.com

Mobil: 971 22 013
sondre_r_k@hotmail.com

Mobil: 980 70 340
kristine@
frolandmisjonskirke.no

Helene Igland
Ungdomsarbeider

Vidar Røed
Medpastor

Tony Guldbrandsen
Musikkpastor
Mobil: 950 02 894
tony@misjonskirken-arendal.no

Audun Madsen
Styreleder

e-post: heleneigland@yahoo.no

Mobil: 90178544
unnran-m@online.no

Kristin Jørgensen Bakke
Ungdomspastor
Mobil: 959 43 855
kristin.bakke@mail.com

Mobil: 454 04 122
vidar@
frolandmisjonskirke.no

Helge Toft, formann
Mobil: 45472038

Ove Gundersen, styreleder
Mobil: 911 95050

helgetoft@powermail.no

ogupol55@hotmail.com

Alexander Paul, formann
Mobil: 971 69 727

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

Vårt mål: Hvert barn skal gå ut av
Froland Musikkbarnehage som den
beste versjonen av seg selv!
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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.

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

Foto: Arnfinn Nyland

Grimstad misjonskirke
Stiftet 1939

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

In every season...

Kje ll Birkeland
Hovedpastor
Mobil: 906 40 784
kjellbirkeland@me.com
Sveinung Lorentsen
Seniorpastor
Mobil: 911 41 779
sve-lor@online.no
Odd Arild Berge
Ungdomspastor
Mobil: 99 60 80 28
oddarildberge@gmail.com
Anne Kjersti Dahl Myre
Administrasjonsleder
Tlf. 370 40 760
anne.kjersti@
grimstadmisjonskirke.no
Ragnhild Røyneberg Gellein
Barne- og familiearbeider
Mobil: 482 85 817
ragnhild@
grimstadmisjonskirke.no
Astrid Seljåsen Torp
Pastor menighetsplanting
i Lillesand
Mobil: 913 56 943
astrilars@gmail.com
Øyvind Gryting, menighetsleder
Mob: 900 49 403 og@jetro.no

mylder

”Tenk på Ham på alle dine veier..”. Det er en
beskyttelse i å fokusere tankene på de tingene
som er høyere enn våre problemer. Det finnes én sannhet, én Skaper, én kraft, som er så
mye høyere enn alt vi møter på av små og store
utfordringer. Ved å fokusere på Ham, for eksempel gjennom bønn, sang eller bibellesning,
løftes vårt fokus oppover til det som er høyere
enn oss selv. Ja, bare ved å tenke på Ham der vi
går, så vil H an lede oss!
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På side 4 kan du lese om Ida Jacobsen, som
hadde en drøm om å jobbe som lovsangsleder
i Froland. Det var ingenting som tilsa at den
drømmen skulle bli virkelig. Men hun satte sin
lit til Herren og stolte ikke på sitt eget vett. Og
det viste seg at Gud hadde kontroll.
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Forsidebilder: Magdalena Darowska

Dette er et av ”mine” vers, som jeg tror jeg
også deler med mange andre kristne. Det ligger en sånn grunnleggende trygghet i å vite at
uansett hva som skjer, så kan jeg stole på Gud.
En sangtekst som betyr mye for meg starter
slik: ”Jeg setter min lit til Deg min Gud, når
morgendagen ser vanskelig ut, for jeg vet Du
er trofast i mot meg..”. Dette er ord som er
lette å synge når livet er bra. Men det er en
enda større kraft i å også si dette, når dagene
faktisk ER vanskelige. Kanskje det føles som
at alt håp er ute. Kanskje du er i ferd med å gi
opp ekteskapet, eller noen i familien har fått
en alvorlig diagnose? En ting vet vi, og det er
at livet byr oss på motstand.

YCKSA

K

Mylder har redaksjonelt innhold, og kommer derfor også
i postkasser med reservasjon mot uadressert reklame.

Evangelist Kjell Haltorp hadde ikke kunnet

drevet arbeidet i Midtøsten, dersom han stolte
på sine egne tanker og frykt. Les om arbeidet
hans og noen av utfordringene de kristne i
dette områdene møter, på side 10. Kanskje disse
kan gi oss mer perspektiv på våre egne utfordringer?
Kollosserne 3.1: ”Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt
mot det som er der oppe, ikke mot det som er på
jorden.”

r edak tørens

Salomos ordspråk 3,5-6: Sett din
lit til Herren av hele ditt hjerte og
stol ikke på din forstand. Tenk på
Ham på alle dine veier, så skal
Han lede din stier rett.

Til slutt, en sang som beskriver hvordan man
kan sette sin lit til Gud i alle livets sesonger.
This is my prayer in the desert
When all that’s within me feels dry
This is my prayer in my hunger and need
My God is the God who provides
And this is my prayer in the fire
In weakness or trial or pain
There is a faith proved
Of more worth than gold
So refine me Lord through the flames
And I will bring praise
I will bring praise
No weapon formed against me shall remain
I will rejoice
I will declare
God is my victory and He is here
All of my life
In every season
You are still God
I have a reason to sing
I have a reason to worship
Tekst: Brooke Gabrielle Fraser

Rachel E. Olsen
redaktør
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Tar med musikaliteten til Froland

Fra stresspuls
i hovedstaden,

t il h v ile pu l s på l a n de t

Mens mange søker lykken i storbyen, går Ida og Johannes Groth
motsatt vei. De forlater gode jobber og et stort nettverk i hovedstaden, til fordel for rolig familieliv
og menighetsarbeid i Froland.
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Det musikalske ekteparet har virkelig valgt å
snu opp-ned på tilværelsen. De venter sitt første
barn, forlater en liten leilighet i Oslo og flytter
inn i et gedigent hus i Froland, med tilhørende
låve, verksted og butikk!

Fra drøm til virkelighet

– Jeg gleder meg til å bo et sted der pulsen er
litt roligere og til å bo nærmere familie og mennesker som har betydd mye for meg mens jeg
vokste opp, forteller Ida. Hun er oppvokst i Froland, og paret har de siste årene snakket om å
flytte til Sørlandet. Men det var først da Ida fikk
tilbudet om å jobbe som lovsangsleder i Froland
misjonskirke at de satset alt på en ny tilværelse i
den lille bygda.
Det er derimot ikke unaturlig at Ida går ”allin” med tanke på jobben som lovsangsleder. I
Oslo har hun og Johannes i flere år ledet lovsang i Norges største pinsemenighet, Filadelfia
Oslo.
– Det er noe jeg brenner veldig for og noe jeg
i mange år har brukt mye tid på. Jeg har da også
hatt en liten drøm å få jobbe med det på en eller
annen måte. Det er noe jeg synes er givende og

noe jeg tror Gud har kalt meg til.

Overnaturlig kall

Og at Ida har hatt et kall tilbake til hjembygda,
er det liten tvil om. Det siste året har Idas drøm
om å jobbe med lovsang i Froland misjonskirke
blitt stadig tydeligere, selv om det ikke var noe
som skulle tilsi at det ville bli en realitet. Menigheten har tidligere aldri hatt en lovsangsleder-stilling og det hadde heller ikke vært noen
kontakt med Ida angående dette tidligere.
– Jeg fortalte ikke om denne drømmen til
andre enn Johannes, da hele greia virka ganske
fjern og utenkelig. Samtidig slapp det ikke helt
taket. Jeg sa til Gud, at hvis det er meninga jeg
skal jobbe med lovsang i Froland misjonskirke,
så får du fikse en stilling til meg!
Noen uker etter denne bønnen fikk Ida en
telefon fra Froland misjonskirke, der de fortalte
at de hadde vurdert å ansette noen til å jobbe
med lovsang og at navnet hennes hadde kommet opp.
– Da de da så spurte om det var noe jeg i det
hele tatt var interessert i, var svaret ganske enkelt!

Blir man rastløs, er det ikke verre enn at man
kan ta en tur til Oslo.
Johannes Groth

Kreativt miljø

Hun kan fortelle at hun har store drømmer
for lovsangslivet i Froland.
– Jeg drømmer om et lovsangsmiljø der
det skal vokse frem nye lovsanger som vi
kanskje kan dele med resten av landet etterhvert. Et lovsangsarbeid der vi ikke blir
så fokusert på våre egne ideer, tanker og
planer at vi glemmer Den Hellige Ånd, men
alltid tørr å følge det han sier og leder oss
til.
Ida er opptatt av at lovsang ikke er en
musikkstil, men en livsstil. Hun ønsker å
være med å skape et miljø som inspirerer til
å leve et liv i lovsang hele uka. Et lovsangsmiljø der de enkelte lovsangerne ikke blir
satt i en boks der ting ”må gjøres sånn og
sånn”, men får bruke det Gud har lagt ned i
den enkelte.
– Gud gir lovsangsledere ulike gaver og
uttrykk, fordi vi er mange ulike mennesker
i menigheten som liker å uttrykke oss på
forskjellige måter. Dette må tas vare på.
– Blir det bare fryd og gammen å flytte tilbake
til hjembygda?
– Det blir det ikke, det er jeg ikke redd
for å si. Jeg har bodd borte fra Froland i åtte
og et halvt år og disse årene har vært en
periode av livet som har formet meg veldig.
Jeg flytter nå bort fra mange mennesker og
et miljø som har vært en veldig sentral del
av livet mitt de siste årene. Samtidig er det
noe jeg gleder meg veldig til, forsikrer hun.

Musikerfamilie

Ida har vært gift med Johannes i halvannet år. Han deler Idas begeistring for valget
de har tatt, selv om han ikke ser bort fra at
det er mulig at det kan bli litt vel rolig på
landet.
– Blir man rastløs, er det ikke verre enn
at man kan ta en tur til Oslo. Jeg er oppvokst midt i skogen mellom Sarpsborg og
Halden, så mine første 18 år har vært på
landet. Jeg har trivdes veldig i Oslo, men
merker også at det skal bli godt å legge fra
seg stresspulsen som regjerer i hovedstaden
og etablere en hvilepuls på landet, forteller
Johannes.
Med Groth som etternavn, kan man
trygt si at Johannes har musikk i genene.
Familien hans rommer en rekke musikere
og artister, mest kjent var kanskje hans
onkel, Jan Groth. Så det var kanskje ikke
så rart at det var innen musikk at Johannes
fant sin bane.

Ylvis-samarbeid

I Oslo jobber han som musikkprodusent og
musiker, med base i det annerkjente studiofelleskapet PhatCat Studios. Han har produsert musikk for en rekke kjente artister
og band, TV-produksjoner og en rekke lovsangsalbum. Han er også en dyktig musiker
og har han blant annet turnert som gitarist
i konsertshowet, «The Expensive Jacket
Tour», med de populære Ylvis-brødrene,
som han også har produsert sanger for de

siste årene.
– Jeg har vært heldig og har fått æren av
å jobbe med profilerte og meget dyktige folk
mens jeg har bodd i Oslo. Det er klart at man
ikke er like tilgjengelig for spontane jobber
når man plutselig bor 3 1/2 time fra Oslo,
men jeg kommer til å fortsette med å produsere musikk og har allerede flere jobber som
venter på meg når jeg flytter sørover. Det blir
nok en del reising til Oslo, men jeg kommer
til å bygge et stort og fint studio i låven der
det er masse plass og muligheter.

Planlegge kaffe latte

Du og Ida har jobbet mye sammen med
lovsangen. Hvordan blir det når Ida nå blir
«sjefen»?
– Jeg tror ikke jeg kan få en bedre sjef
enn Ida. Det har aldri vært noen kniving
om å være øverste leder oss i mellom, responderer Johannes med glimt i øyet.
– Så jeg tror det skal gå veldig fint. Faktisk har jeg tidvis vært leder over henne
også, så det er jo greit å bytte litt.
Ida ser positivt på å bo på et sted hvor alt
ikke er tilgjengelig hele tiden.
– Jeg gleder meg faktisk til å måtte planlegge innkjøpene våre litt mer, fordi vi ikke
har fem matbutikker innen 3 minutters rekkevidde, og ikke alltid har mulighet til å få
oss en kaffe latte dersom vi får lyst på det!
Rachel Olsen
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Gir hus og arbeid
til romfolket
Tiggingeforbud eller ikke, er et hett tema i Arendal. Gjermund Igland
har valgt en annen tilnærming til romfolkets fattigdomsproblematikk
og bygger nå hus til de fattigste i byen Spantov i Romania.
Pastoren i Fevik misjonskirke har samlet inn
penger til prosjektet og er nå iferd med å ferdigstille det fjerde huset i den rumenske småbyen.
Dette gjør han i samarbeid med Iglands kontakt i Spantov, pastor Daniel Banu, og ordføreren i byen, Gheorgescu Silviu Niki.

romfolk kan få det bedre, mente Gheorgescu.
Ordføreren beskrev også en situasjon der EUmidler tiltenkt romfolket i landet må gjennom
fire instanser før de når menneskene de er tiltenkt. Når det først når frem, er pengene blitt
betydelig færre enn de var i utgangspunktet.

Bistanden når ikke frem

Ikke bare hus

Begge to var nylig på besøk i Norge, hvor de
blant annet har hatt møte med Utenriksdepartementet og sentrale politiker.
– Vi trenger ikke mer penger fra land som
Norge, fortalte ordføreren til Grimstad Adressetidende i forbindelse med norgesbesøket.
– Det vi trenger er at vi bruker dem annerledes. Hus, jobb og utdanning er nøkkelen til at
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Arbeidsledigheten er stor blant Spantovs 4.600
innbyggere, hvorav 1.500 er rom. Derfor satser
de ikke bare på husbygging, men også på å
utvikle næringslivet i byen for å hjelpe flere i
arbeid. Gjermund Igland har vært tre ganger i
Spantov de siste ni månedene og sett nøden på
nært hold.
– Det er helt nødvendlig å være med å bygge

Igland og samarbeidspartnere foran en av
boligene som bygges.

opp næringslivet der nede, det er hjelp til selvhjelp. Husbyggingen blir derfor gjort av lokale,
som lønnes fra pengegavene Igland har samlet
inn. Dette gjør at disse mennene kan i en periode jobbe i sin hjemby, og ikke må reise inn
til Bucuresti for å plukke søppel, som er vanlig
jobb for mange av de fattige. Igland håper å
få med seg både private og lokalt næringsliv i
Norge, på å være med å satse i Romania.
– Alle penger som samles inn går rett til
prosjektet. Og de som er med å bidrar vil også
få oppdateringer på hvordan prosjektet utvikler
seg og hva pengene har gått til, forteller Fevikpastoren.
Tekst: Rachel Olsen Foto: Pål Brenne

Gjermund Igland
og Daniel Banu i
samtale med Folk
er folk- selger
Ötvös Remus-Mihai
i Arendal. Foto:
Tore Ellingsen,
Agderposten

Vandring for livet
I høst gikk en gruppe med innsatte og ansatte fra Arendal
fengsel deler av pilgrimsveien
over Haukelifjell til Røldal stavkirke. Her ble det god tid og ro
til å tenke over livet og se mulighetene fremover.

Hus til Romfolk.
i Romania.

Vi ønsker å hjelpe Romfolket der de bor,
og bygger nye hus til dem som er dårligst
stilt. I samarbeid med lokale myndigheter.
Du kan gi en gave til konto 3000.15.09302
100% går til nye hus. Ingen adm. kostnader.
Regnskapet gjennomgåes av Agder Økonomi.

Sponsor:

Vi sponser Hus til Romfolk i Romania

Strand Hotel Fevik

Følget overnattet i lavvo og de innsatte laget
all maten selv. Været var strålende. Det var
nesten vindstille på fjellet. Det var en rolig
tur, med god tid til pauser og kaffe. Underveis pratet de sammen om livet, om drømmer og ønsker for fremtiden. Fengselsprest
Rino Rudsli hadde gleden av å være med på
turen, og forteller at tilbakemeldingene fra
deltakerne var utelukkende positive.
– Flere uttalte at det var slik du skulle
levd. De sa underveis at dette var en fantastisk tur.
Deltakerne bar med seg både en ytre og en
indre bagasje, og stillheten i fjellet gav dem
ro til å reflektere over livet. Mange som sitter
i fengsel gruer seg til å slippe ut. De er usikre
på hvordan de blir tatt i mot og hvordan
de skal takle livet utenfor murene. Mange
bærer på sorg, savn og skyldfølelse.
– På turen fikk de muligheten til å bearbeide noe av dette. Det ble på en måte to
vandringer, den indre vandringen og vandringen i Guds naturkatedral. Jeg følte at vi

hadde en åpen himmel over oss, forteller
Rudsli.
Målet for turen var Røldal stavkirke, hvor
pilgrimmene tidligere gikk for å bli helbredet. I følge tradisjonene gikk man tre runder
rundt kirken, før man gikk inn i kirken for å
ta på et krusifiks. Gruppen fra Arendal fengsel fulgte tradisjonen med å gå rundt kirken,
men det er ikke lenger mulighet for å ta på
krusifikset i kirken. I stedet deltok gruppen på en samling med soknediakon Eilev
Erikstei, hvor hver gutt fikk lagt et trekors i
hånden, til odel og eie.

Keltisk
velsignelse:
Måtte vegen stige opp
For å møte deg
Måtte vinden alltid vera deg i ryggen
Måtte sola skine varmt
På ditt andlet
La regnet falle mjukt på Dine åkrar
og til me møtast att Må Gud halde
deg i si hand.
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interv juet

Åsta Ledaal

–Kirken må

nå ut til
folket!

Trefoldighetskirkens karismatiske og folkelige prest ønsker å være tilgjengelig for byens
innbyggere. Hun har derfor ”okkupert” hele gateplanet under den flotte kirken og flyttet
ned kontoret, etablert et gatekapell og en kafé side om side langs den trafikkerte veien.
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Jeg er veldig ydmyk over tjenesten jeg får
lov til å stå i. Jeg føler meg privilegert og
jeg elsker å være prest i byen.

S

okneprest Åsta Ledaal må beregne god
tid når hun skal på jobb. Hun bor sentralt og ikke langt unna kontoret under
Trefoldighetskirken, men det er så
mange som stopper henne på veien at hun må
begynne tidlig for å nå frem i tide. ”Du presten,
jeg må spørre deg om noe! Du presten, kan du
be for meg?” Mens andre kanskje helst vil gå
i fred på tidlige morgener, ser Ledaal på dette
som en stor verdi. Hun trives godt med å være
en synlig gjenkjennende person i bybildet. Hun
føler hun er satt til å forvalte store verdier.
– Jeg er veldig ydmyk over tjenesten jeg får
lov til å stå i. Jeg føler meg privilegert og jeg
elsker å være prest i byen. Alle himmelens store
gave får jeg lov til å formidle til Arendal, forteller hun takknemlig.

Folkekirke

Kafeen på hjørnet under Trefoldighetskirken
lyder nå det velklingende navnet Kafé Katedral.
Dette en plass med lav terskel, rom for samtale
og en god kopp kaffe. Det at også kontoret er
flyttet ned på gateplan gjør at folk oftere kommer inn og hun får mange gode samtaler.
”Thank heaven, for 7eleven!” lyder reklamen
for den velkjente mat-kjeden. Dette beskriver
godt det Leedal føler om kontorets beliggenhet
rett ved butikken. Først kan man handle mat
for kroppen, for så ta turen inn nabodøra å få
næring til sjelen.
– Kirkens utfordring er å være troverdig og
dagsaktuell. Jeg vil at Trefoldighetskirken skal
være en pulserende menighet i bybildet. Når folket ikke kommer til kirken, må kirken komme
til folket. Og når kirken går ut til folket, gir
det frukter, mener Ledaal. Hun forteller om en

knagg hun henger tjenesten sin på, bibelversene
fra 2.korinterbrev 5, vers 17-18, hvor det står:
”Den som er i Kristus, er en ny skapning. Det
gamle er borte, se, det nye er blitt til! Men alt er
av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med
seg selv og ga oss forsoningens tjeneste.”

Seigmenn og evangeliet

Da hun kom til Arendal i 2006 begynte hun
med å sette seg på Amfi Arena og dele ut seigmenn. På den måten fikk hun kontakt med
mange mennesker og ble kjent med byen. Så
det sier seg vel selv at Ledaal ikke tar seg selv så
høytidelig. Ønsket om å nå inn til menneskene
hun kommer i kontakt med har preget alle
hennes jobber i. Hun lærer seg raskt ”stammespråket” i området og dette gjør det enklere å
kommunisere med innbyggerne.
– Jeg ønsker å være en formidler, en evangelieformidler, forteller soknepresten, som er
utdannet lærer. Hun er altså prest, men ikke
teolog. Hun jobbet som kateket, vikar-prest
og fungerende sokneprest i flere år, før kirken
åpnet for at ikke-teologer kunne bli ordinert. I
2001 ble hun endelig ordinert som prest i Fredrikstad domkirke. Hun har funnet sitt kall og
elsker jobben i Arendal. Selv de tyngste presteoppgavene opplever hun som meningsfulle.
– Det å ha begravelser er slitsomt, men samtidig det mest meningsfulle jeg kan være med
på, å treffe mennesker i en slik situasjon. Det er
i møtet med selve livet at troen blir levd ut og
prøvd, forteller hun.

MC-gudstjeneste

Ledaal betegner seg selv om en landsens jente.
Hun er oppvokst på en gård på Ottersland i Aus-

Menigheten ønsker å være tilgjengelig for Arendals innbyggere. På
Kafé Katedral er alle velkomne.

På kaféen møtes du av hyggelige, frivillige
arbeidere, som har tid til å slå av en prat.

- Når folket ikke komme til kirken, må kirken komme til folket.

tre Moland. Her lærte hun at man måtte være
med å ta i et tak når det skjedde noe. Dette la i
henne en grunnleggende holdning som har fulgt
henne hele livet, om å hjelpe hverandre og gi en
håndsrekning når det trengs. At hun er en handlingens dame viste seg raskt da hun begynte i
menigheten i Arendal. Det var to ytre ting hun
raskt ville få på plass. Nummer en: Fikse værhanen på toppen av spiret (den var halv). Nummer
to: Få flombelysning på kirka. Nå er både hanen
hel og flombelysningen et faktum.
Også troen hennes ble grunnfestet i barneårene. Kirken og gudstjenesten var et ankerfeste
i den lille bygda og i familien. På samme måte
ønsker hun at kirken skal være aktuell for
Arendals innbyggere i dag. Derfor åpnet hun
for MC-gudstjeneste tidligere i år, hvor folk
faktisk kom rullende inn i kirken. Det eneste
kravet til arrangementet var at det ikke skulle
lekke olje.
– Jeg ønsker å vise at Jesus har noe verdifullt
å komme med. Visjonen for Trefoldighetskirken er å være synlig, hørbar og merkbar for alle
i byen. Jeg ønsker å være personlig, aktuell og
jordnær i møte med menigheten og mennesker,
forteller Ledaal.
Tekst: Rino Rudsli & Rachel Olsen Foto: Arnfinn Nyland
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Sølvi Rønhovde deler
ut matpakker til
Syriske flyktninger i
Amman, Jordan.

Kjell Haltorp

Frelse og forfølgelse

K

jell Haltorp er en velkjent skikkelse på
Sørlandet. Hjertet for å bringe ut evangeliet om Jesus er større en frykten hos den
frimodige evangelisten. Han er ikke fremmed
for å snakke om sin tro med personene han treffer, både kjente og ukjente. Dette har også bragt
han til steder de fleste nordmenn aller nødigst
vil reise til. Sammen med Per K. Rønhovde fra
Filadelfia Vennesla, driver han misjonsorganisasjonen Reach The Nations. Virkeområdet er
et av verdens mest urolige områ der, Midtøsten.
De har etablert kontakter og plantet menigheter
i blant annet Israel, Jordan, Liba-non, Irak og
Syria.

Vårt hovedkvarter i Midtøsten ligger i Aman i
Jordan, hvor Khalil hoder til. Han har tidligere
reist til Nord-Irak flere ganger i året, for å undervise i menighetene. Nå tar de i mot de Irakiske flyktningene i Jordan og hjelper dem der.
Organisasjonen Den islamske staten (IS),
herjer i Syria og Nord-Irak, og de religiøse og
politiske motsetningene i områdene har gjort
et allerede urolig område, enda tøffere. Lokalbefolkningen lider og IS forfølger, torturerer og
dreper de som ikke støtter deres ekstreme ideologi. Enten de er jezider, kristne eller muslimer.
Haltorp har hatt kontakter i disse områdene og
støttet menighetene i flere år.

Farlig arbeid

– Hvordan har arbeidsforholdene i Nord-Irak endret seg de siste årene?
– Det har blitt farligere. Siste gang Khalil reiste var i fjor høst og da var det virkelig tøft. Han

– I Nord-Irak, som vi jobber gjennom vår
kontakt pastor Khalils tjeneste, er det mange
mennesker som kommer til troen på Jesus.
10

Foto: Arnfinn Nyland

- I nøden og smerten er det mange som roper til Jesus og Gud åpenbarer seg, forteller Kjell Haltorp, som ser at stadig flere mennesker i
Midtøsten finner den kristne tro. Dette til tross for at ekstremisme,
konflikt og forfølgelse preger store deler av området, og lukker stadig
flere landområder fra resten av verden.

Foto: Arnfinn Nyland

i Midtøsten

Haltorp ble i fjor fengslet i Jordan, for å dele ut boken
«Veien til himmelen», som er oversatt til arabisk.

mis j on

Det er ett språk alle mennesker
forstår, og det er kjærlighet.»

Foto: Reach the Nations

Millioner av flyktninger

ble advart på det sterkeste mot å dra og det var
utfordrende, spesielt for kona. Men han kjente
fred for det og ble til velsignelse og støtte for
menighetene der, forteller Haltorp.

Vil unngå ny arrestasjon

Folkene i disse områdene står under stadig
press og er ”vant” med det. Sikkerhetspolitiet
følger nøye med på menighetene og lederne må
inn til forhør med jevne mellomrom. Dette for
å spre frykt hos de kristne. For eksempel så har
pastor Emil i Damaskus, Syria, vært til avhør
hos sik-kerhetspolitiet over 50 ganger. Denne
kontrollen gjelder også de kristne i Jordan.
Utad er Jordan et åpent land, men de kristne
der er under streng kontroll. Haltorp har blitt
arrestert der to ganger og sist gang var det mer
alvorlig. Nå står han ovenfor spørsmålet om
han skal reise igjen.
– Da må jeg vite på forhånd om jeg er velkommen. Ellers risikere jeg jo å måtte ut med
et par hundre tusen kroner og sitte i fengsel i en
ukes tid og det har jeg ikke så veldig lyst til, ler
Haltorp hjertelig, før han presiserer at Jordan er
faktisk er et av de mest åpne landene. Libanon
er også en nasjon som fortsatt er åpent. Haltorp
beskriver libaneserne som et nydelig folk. Landet har i likhet med Jordan tatt i mot mange

– Tenk på Jordan, en nasjon på 5 millioner
mennesker, med 80 prosent ørken og omtrent
på størrelse som Hedmark fylke, tar i mot alle
disse flyktningene. Du kan tenke deg hvilke
press det er der. Og Libanon er enda mindre.
Det er en tøff situasjon som disse landene er i.
Haltorp løfter frem innsatsen Jordan har gjort
for flyktningene, og hvordan det internasjonale
samfunnet har trått til.
– De trenger all hjelp de kan få, men de trenger også evangeliet, det er jo det som ligger oss
på hjertet. For mange av disse er vi deres første
kontakt med kristne, og de lurer på ”hvorfor er
dere så gode mot oss?”
Haltorp og ”Reach the nations” organiserer
nå en innsamlingsaksjon til julegaver med mat
til de syriske flyktningene i Jordan. Da vil kontakt-kirken i Aman dele ut en god matpakke til
600 flyktning-familier.
– Det er ett språk alle mennesker forstår,
og det er kjærlighet. Disse julegavene er en fin
måte å vise godhet og så får de Guds ord, forklarer Haltorp, med en evangelists inderlighet.

Alle trenger evangeliet

– Hvordan opplever dere at menighetene i vesten
ser på det å engasjere seg i disse områdene?
- Det er en økt interessen. Syria har vært et
glemt misjonsland. Men nå er Syria mer eller
mindre stengt, så vi kan ikke dra dit nå. Vi
var der nede i starten av urolighetene og et år
senere, og det var litt med beven at vi dro. Det
som er viktig å huske på, er å be for disse nasjonene, Syria og Irak, og Jordan og Libanon som
får alle disse flyktningene. Og at menighetene
der må få kraft og hjelp, så de kan være med
å bringe de evangeliet så tusener av dem vil
komme til troen. Jesus elsker både jøder og arabere, de er jo halvsøsken, og de trenger evangeliet for å bli frelst, både jødene og araberne.
Rachel Olsen

Foto: Reach the Nations

flyktninger de siste årene. Man regner med at
det er over 1,2 millioner flyktninger i Libanon,
både palestinere, irakere og syrere. Det samme
gjelder i Jordan.

Midtøsten i bevegelse

– Hvordan ser dere på utfordringene i disse landene fremover?
– Vi vil fortsette som vi ha gjort, med å støtte
menighetene. Vi håper jo at når det gjelder
Syria, at det vil bli en forandring. For der har vi
satset ganske mye.
Aleppo er en av de største byene i Syria,
og historisk en viktig og spennende by. Her
møtes både jødisk, kristen og muslimsk kultur.
”Reach the nations” har plantet menighet i
byen, som den siste tiden har blitt tredoblet.
– Men der er det blitt bombet mye. Dette er
en undergrunnsmenighet, det vil si at den ikke
er akseptert av sikkerhetspolitiet. Da er man
veldig utsatt. Vi preker ikke mot noen, vi bare
forkynner Jesus og velsigner landet og lederne.
Men at vi ikke har blitt tatt her, er bare fordi
Gud har holdt sin hånd over oss.
– Midtøsten er stedet hvor det begynte, og
der vil det avsluttes. Hele Midtøsten beveger
seg. Og det som er spesielt nå er at i Israel er der
en helt ny åpning, spesielt blant den unge generasjonen. Liv og jeg har reist til Israel helt siden
1972, og da var det bare et fåtall messianske
menigheter, mens nå er det kanskje 200. Det er
er en tid til å satse i Israel og være med å støtte
menighetene der.
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Kurs-, konferanseog selskapslokaler

ANNONSYTA

Din lokale leverandør av fagfolk innen
elektro, rør, blikk og ventilasjon.
Kontakt oss i dag for
en uforpliktende prat!

www.ravnbo.com

• Vi leier ut våre flotte lokaler i Arendal Misjonskirke på Myra
• Vi har topp moderne lokaler og utstyr, til bedrifter og private arrangementer.
• Vi tilbyr utleie til: Konferanser/ seminarer, konserter, møter, kurs,
minnestund og bryllup
• Vi har egen kokk og kan levere mat samt forestå
Ring 900 33 035
servering til de ulike arrangementer
eller send e-post
til:
jahanse40@gmai
l.com

Caverion Norge AS
Region Aust-Agder
Tlf: 37 07 12 00
www.caverion.no

Misjonskirkenutleie
www.misjonskirken-arendal.no

Kos deg med våren!
Hilsen alle oss hos Match

Arendal Sentrum, Torvgaten 7, Tlf: 37 02 16 05 - Harebakken Senter, Tlf: 37 03 21 55
Odden Senter, Tlf: 37 04 75 50

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

Arendalsveien 74 - Biesletta - 4878 Grimstad
Tlf. 37 25 61 75
Åpent: Mand.-fred. 08-16, torsd. 08-18, lørd. 09-12
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Din nærbutikk
370 94 386

Agder konomi_185x55.qxp

14.02.2008

01:01

Side 1

Glassmesterfirma

EKRA & VOIE as

Nye
glass?
Det handler om verdie
www.agder.com
01:01

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

Side 1

Det handler om verdier

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

Kom innom for en hyggelig glassprat!

www.agder.com
Arendalsveien
40- -4878
4878
Grimstad
Arendalsveien 40
Grimstad
Tlf: 37
2525868600
Faks:
378625
Tlf: 37
00 --Faks:
37 25
0186 01
post@agder.com
www.agder.com
post@agder.com

Vår leverandør:

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

KRIK
VANNSPORT
DISIPPEL
BIBEL/MENIGHET/MISJON
LYD/LYS/
SCENE
MUSIKK

LOVSANG/BAND/GOSPEL/INSTRUMENT

TEAM

NY 2.ÅRSLINJE!
A:SM/ANSGAR/INTERNASJONALT

www.ansgarskolen.no

MUSIKK OG MUSIKKTEKNOLOGI
PSYKOLOGI
INTERKULTURELLE STUDIER
TEOLOGI
SØK
ONLINE
NÅ!

Kristiansand
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Søndagsvandring fra Myra til Froland

Foto: Arnfinn Nyland

Etter en søndagsgudstjeneste i oktober tok
en gjeng fra Arendal misjonskirke på Myra,
turen over heia til Froland kirke.

HERFRA OG VIDERE

De brukte tre timer på den 12 kilometer lange turen,
hvor de blant annet hadde en pause med diktlesning. Med seg på turen hadde de bønnelapper de
hadde samlet inn på søndagsgudstjenesten. Da de
kom frem til Froland kirke ringte kirketjener Else
Marie Treldal med kirkeklokkene, før de la bønnelappene på alteret og hadde en kort bønnestund og
nattverd.
Deltakerne var så godt fornøyd med den flotte
høstturen, at det ble avtalt at de skulle forsøke få til
et samarbeid med Froland menighet om en lignende
tur neste år.

Mammakveld
Grimstad misjonskirke ønsket i
november velkommen til en temakveld der de ville snakke sant
om det å være mor. Her kunne
man sette seg tilbake og få et
ærlig innblikk i noen av de gleder,
sorger og utfordringer som møter
møter i mammarollen.
Linda Andernach Johannesen, barneog familiepastor i Skien misjonskirke,
hadde undervisning om hvordan man
kan formidle troen midt i det livet
man har, og på den måten ta Gud med
i oppdragelsen. Hun fortalte levende
fra eget liv og egne erfaringer. Hun

I oktober var menighetsledere fra fem misjonskirker
i Aust-Agder samlet til seminaret «Herfra og videre».
Det var pastor i Grimstad misjonskirke; Kjell Birkeland,
som foreleste fra sin master-avhandling med samme
tittel. Avhandlingen, som blant annet undersøker nærmere hvorfor noen menigheter stagnerer mens andre
vokser, fikk topp vurdering. Foruten forelesninger var
det forberedte respondenter, gruppearbeid og åpen mikrofon. En meget hederlig omtale i ulike sammenheng
har også medført at Birkeland det siste året har blitt benyttet som foreleser i menigheter og ved høgskoler både
i Norge og Sverige.
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gav oss et innblikk i vår rolle som
trosforbilde for egne og andres barn.
Trebarnsmor, forfatter og blogger
Heidi Gellein kom også og fortalte
om sine erfaringer som mamma på en
åpen, humoristisk og ærlig måte. Hun
leste litt for oss i en av bøkene sine
”Mammahjerte”. Her kunne vi som
mødre alle kjenne oss igjen i hennes
gleder, drømmer, tabber og sorger.
Ingvild Myklebust delte litt fra eget liv
og sang noen nydelige sanger for oss.
Vi avsluttet kvelden med litt mat før
vi gikk hjem litt rikere på opplevelser
enn når vi kom.

Ragnhild R Gellein, barne- og familiearbeider i Grimstad misjonskirke, Linda Andernach
Johannesen pastor i Skien misjonskirke, Heidi Gellein og Ingvild Myklebust.

Storstilt feiring
av seg selv
Helgen 19.-21. september feiret Grimstad Misjonskirke sitt 75-års jubileum.
Dette ble feiret i tre dager til ende, med
opplegg og fest for medlemmene i alle
aldre.
Grimstad Misjonskirke ble stiftet 22. September 1939. Det var da samlet 62 personer
på Nøkterhetskafeens festsal. Her ble det
vedtatt å stifte Grimstad Evangeliske Misjonsforsamling og 48 personer ble medlemmer denne kvelden. Siden den gang har
medlemstallet og aktivitetsnivået økt, og
75-åringen har i dag et vidt tilbud til Grimstads innbyggere.

Kor-reunion

Foto: Andre Tjersland

Power Station, som er menighetens
ungdomsarbeid, feiret ved å arrangere
bursdagsbowling. Lørdagen var det jubileumsfest, stødig ledet av Marion Bojanowski, med enkelte slitsomme innspill
fra sidelinjen i kjent Muppet Show-stil, av
menighetens formann og pastor. For anledningen var det satt sammen et team av sangere og musikere som hadde valgt sanger
fra hvert ti-år og som har betydd mye for
menigheten. Det var også en reunion denne
helga. ”&Cor”, som var selveste rockekoret
fra Sørlandet, møttes etter 15-20 år. Det var
en fantastisk opplevelse for dem og ikke
minst for oss som tilhørere. Under ledelse
av Børre Møinichen og Mai Brit Kvalsvik
sang og rocket de til stor begeistring. HITS
deltok også med flott sang.

Ordfører-hilsen

Menighetens senior pastor hadde kveldens

festtale hvor han delte med forsamlingen
sin vei til tro på Jesus. Det var videohilsener
fra ulike personer, der i blant byens ordfører, Hans Antonsen. Han benyttet sin hilsen til å takke menigheten for hva den betyr
for mange og gav uttrykk for at han satte
pris på menighetens verdier: raus, rotfestet
og relevant. Barna hadde eget barneshow
parallelt med de voksnes jubileumsfeiring.
Det var leid inn entertainer og tryllekunstner Ruben Gazki for å underholde barn og
ungdom med sine mange kunstner, triks og
lurerier. Han sjonglerte med sabler, satte på
seg håndjern, fikk oss til å se syner og mye
mer. Dette knyttet han opp mot troen sin.
Selv med over 70 barn i salen var oppmerksomheten rettet mot ham hele tiden.

Hage-party

Etter det samlet hele menigheten seg, med
store og små til grillfest i hagen. Her ble
jubileumsfesten avsluttet med et gedigen
grillparty. Det var satt opp hagetelt i ”bakgården” for å få plass til alle. Et team av
kokker fra Bibelskolen Catering serverte
nydelig grillmat, før kvelden ble avsluttet
med jubileumskake.
Søndagen var det jubileumsgudstjeneste.
Her talte Misjonsforbundets generalsekretær Øyvind Haraldseid om å tenke stort,
både for egne liv og menigheten. Han
utfordret oss med å stille spørsmålet: Hva
skal du fortelle til barnebarna dine når de
spør hva du brukte livet ditt til? Misjonsforbundets hovedstyreleder brakte en hilsen
på vegne av hele Misjonsforbundet. Etter
gudstjenesten var det jubileumskirkekaffe
med stort kakebord.

HalloVenner!
I Froland misjonskirke droppet de skumle
masker og grøsse-pynt. I stedet inviterte
de til HalloVenner-fest!

Andre verdier

Barneleder i Froland misjonskirke forteller: ”Grunnen
til at vi ønsket å ha en HalloVenner fest er at vi ønsker å
tilby et alternativ til barna på Halloween kvelden. HoldMellom 150-160 barn og 90 voksne fikk boltre ningene og verdiene vi gir barna med å feire Halloween
seg i aktiviteter og godteri. Salen var tømt for
er ikke noe vi ønsker å bygge opp under. ”Gi meg noe
stoler og barna kunne boltre seg med to store
godteri, ellers gjør jeg noe stygt mot deg!” Jeg har også
hoppeslott, godterifisking, stasjon med smaopplevd at barn blir redde, mange av kostymene er jo
keleik, hårfletting, sklie og byggeklosser for de veldig skumle. Barn elsker jo å kle seg ut og godteri er de
minste, ansiktsmaling og en sanseløype der
glade i, derfor er det gøy å kunne arrangere et alternativ
barna skulle krabbe i mørket og kjenne på ulike til barna denne kvelden. Vi hadde et liknende opplegg
ting. Et stort bord fullt av godteri hvor barna
for noen år siden, men da i mye mindre utgave. I år fikk
vi i ”Superonsdag” lederne med oss, pensjonister og flere
kunne forsyne seg som de ville var selvsagt
svært populært. Det var også kafé hvor de fikk ungdommer. Uten dem hadde ikke dette blitt gjennomført, de gjorde en kjempeinnsats!
servert pizza, pølser, kaffe og saft.
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Fest og glede i Åmli:

Det nye menighets
senteret står ferdig
Lokalene i Åmli sentrum som tidligere var
Prix butikk, er nå totalt forvandlet til et
felles menighetsbygg for misjonsmenigheten, pinsemenigheten og Normisjon.
Lørdag 18. oktober var om lag hundre festkledde personer til stede i nye Åmli menighetssenter. Endelig var dagen kommet og en drøm
var blitt til virkelighet.

Unikt samarbeid

I dag er det ingenting som vitner om et butikklokale. Bygget på rundt 750 kvadratmeter er
nå blitt en moderne kirkesal med plass til over
hundre mennesker, et velutstyrt kjøkken, en
flott spisesal, flere grupperom og en romslig
foaje med garderobe og toaletter.
De tre Åmli-menighetene har kjøpt huset
sammen. Deres tidligere forsamlingshus var
gamle og trengte mye oppussing. Istedet har de
altså gått sammen om et felles bygg. Resultatet
er blitt svært vellykket og menighetene gleder
seg over valget som ble tatt.

Stor dugnadsinnsats

Det er et stort antall dugnadstimer som ligger bak ferdigstillelsen. I festtalene ble det lagt
vekt på den gode stemningen som har preget
dugnaden. Det ble også sagt at ved å jobbe så

Gratis dekkskift
Under parolen ”Glad i Grimstad”, stilte
ungdommer og voksne i Grimstad
misjonskirke en lørdag i november, utstyr til dekkskift, mannskap, vafler og
kaffe til disposisjon for de som måtte
være interessert i å få lagt om fra sommer- til vinterdekk. Dette var selvsagt
helt gratis og ble en stor suksess! Tilbakemeldingene fra de som benyttet
seg av tilbudet var meget positive, og
det var mange smil og «tomler opp».
17 biler ble skodd for vinteren. Også
arbeidsfolket var godt fornøyd, så fornøyd at vi bestemte oss der og da for å
gjenta begivenheten til våren. Da forhåpentligvis med enda flere biler å skifte
dekk på. Det gjør godt å gjøre godt for
andre!
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mye i sammen er flokken blitt bedre kjent og
mer sammensveiset. Dette lover godt for videre
samarbeid nå som huset er ferdig.
Tidligere prest i Åmli, Steinar Nordlie, sa i
sin festtale at dette må være noe av det største
som har skjedd blant kristenfolket i Åmli på
over hundre år. Nordlie sa videre at dette hadde
ikke skjedd om ikke Gud hadde ”ristet litt i
oss”.
”For dette er et verk av Gud og han har forberedt dette godt. Tiden er inne for å samarbeide,
for sammen er vi dynamitt” sa presten til festdeltagerne. Videre siterte han Bibelen, der det
står om en tretvinnet trå som ikke så lett kan
slites av.

En berikelse for bygda

Det ble også lagt vekt på at forsamlingen ikke
bare skulle være på menighetssenteret, men at
vi har alle et kall til å være vitner om Guds godhet i hverdagen.
Ordfører Reidar Saga holdt en hilsen på
vegne av Åmli kommune. Kommunen setter
stor pris på det gode samarbeidet og mener at
dette nye menighetssenteret er blitt en berikelse
for Åmli.
Text: John David Wikstøl
Foto: Nils Mosberg/Åmliavisa

Kveldsbibelskole
Froland Misjonskirke har valgt å fortsette
med kveldsbibelsskolen, som først ble
startet i januar. Menigheten ønsker å utruste mennesker og gi åndelig vekst. Da er
en god undervisningskveld en gang i uka
et godt redskap.
Bibelskolen tar for seg mange flotte temaer, fra
blodspakten til fysisk helbredelse. Hver torsdag kl 19 samles det en god gjeng, først til en
times undervisning mens det blir servert kaffe
og med noe attåt. Etter undervisningen er det
samtalegrupper hvor man kan dele fra hjertet
og gå i dybden i Bibelen. Disse gruppene er spesielt verdifulle og gjør at undervisningen ikke
bare blir noe vi hører, men noe levende som vi
enklere kan ta inn i vårt eget liv når vi snakker
sammen og lærer av hverandre.

annonse_70x100:Layout 1

11-02-09

13:53

Side 4

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

ARBOR VEgg: FERDIg VEgg – ENkElT Og ElEgANT

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

D A l E M A R k

leveres i fargene Eggehvit, Caffè latte og Benhvit.

T O R S T E I N
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F O T O :

T O R S T E I N

er mer enn gult
Glava er mer Glava
enn gult

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 Eikgulv
Nidelven
Tlf: 75 18 50 00

Caffè latte, er
Fransk
grå og Fersken.
VåreFarger:
veggplater
populære
blant alle som
skal pusse opp, bygge nytt eller utvide.

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

F O T O :

B E N N E T T

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

Grunnmurer
– m e r e n n p l a n ke k jø r in g !
Vegger
www.glava.no
Nidelven Bruk – Skarpnes, Arendal Tlf: 37 05 85 90 www.nidelvenbruk.no Åpent: Man–fre 7.15 – 16, Lør 9 –12
Gulv
www.glava.no
Dekker
Vi påtar oss byggeoppdrag i betong:
Støttemurer
Grunnmurer • Vegger • Gulv • Dekker
• Støttemurer
B E N N E T T

A S

www.glava.no

Stort utvalg på Nidelven Bruk

BYGG & PROSJEKTERING AS
Innehaver: Kjell Aaberg.
Telefon: 951 34 777.

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

www.a rendalelektroverkstedet.no

Besøksadresse:
Industritoppen 15 Stoa, 4848 Arendal
Postboks 1737 Stoa, 4857 Arendal
post@arendalelektroverkstedet.no

Telefon 37 09 60 00

Vi kan bil!
JP &
Thygesen AS

Myrene

Bil & Kar. Verksted
Lillesandsvn. 29, 4877 Grimstad
Tlf. 372 52 930 • www.jpthygesen.no

Et av Norges største utvalg av bobiler og Campingvogner

Sørlandet Caravanesenter AS: 2 moduler

Alltid oppdatert:
www.caranvansenter.no

Grøm Næringspark 2, 4887 Grimstad
Tlf: 970 55 666
epost: post@caravansenter.no

Vil du annonsere
i Mylder?
Kontakt redaksjonen!
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– Levende menigh

satser på barn og unge

FEVIK:

Å ha et godt tilbud til barn og unge har alltid vært et
viktig satsingsområde for misjonskirkene i Aust-Agder.
Speider-arbeid, søndagsskole eller ungdomsklubb, alt
krever tålmodige og engasjerte arbeidere som er villige
til å gi tid og krefter til barn og unge, med de utfordringene og gledene som følger med.
- Barne- og ungdomsarbeid er noe av det viktigste en menighet kan tilby, mener Helene
Igland, ungdomsarbeider i Fevik misjonskirke. Hun er en av de mange som brenner for
at barn og unge skal prioriteres i menighetene. Vi har tatt en prat med de som jobber
med denne aldersgruppen ukentlig, for å høre hva de tenker om barn og unges rolle i
menighetsarbeidet og utfordringene denne gruppen
gir. På tross av ulik utdanning og alder, har de én ting
felles: De har et hjerte for at de yngste skal få møte
Jesus og ha en trygg møteplass i menigheten.

Navn: Helene Igland
Alder: 21 år
Utdanning: Tar lærerutdanningen ved UIA
Ungdomsleder

– Hvorfor jobber du med
dette?
– Jeg har et ønske om å få lov til å kunne følge
ungdommer gjennom en periode i livet deres
og skape gode relasjoner. Jeg ønsker at ungdommer skal bli kjent med Jesus.
– Hva betyr det for en menighet at de har et
barne- og ungdomsarbeid?
– Det betyr alt – nesten alt. Hele Jesu liv forteller at barn og unge mennesker er viktig. Kontakten med barn og unge gir oss en mulighet
til å bli kjent med en hel familie og kunne bety
noe for dem.
– Hva tenker dere om det å forkynne for barn og
lære de opp i kristen tro?
– Det er noe av det viktigste vi gjør. Det kan
være gøy og til tider utfordrende. Barn og unge
stiller spørsmål, er interesserte og vi får gode
samtaler.
– Hva opplever dere er de største utfordringene til
barn og unge i dag, i forhold til da dere var unge?
– Det er ikke så lenge siden jeg selv var på
deres alder, så jeg kan kjenne meg igjen i mye
av deres hverdag. For eksempel har unge i dag
ikke så lett for å ’’binde seg opp’’ og legge planer.
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– Hva vil du si til barn og unge som kunne tenke
seg å være med på de aktivitetene du har ansvar
for?
– Kom til oss, vi vil bli kjent med deg!

heter

e!

FROLAND:

Navn: Kristine Lauvrak
Alder: 37 år
Utdanning: Førskolelærer
Barnepastor

FEVIK:

Navn: Sondre
Kristiansen
Alder: 21
Utdanning:
Absolutt ingenting!
Ungdomsleder

– Hvorfor jobber du med dette?
– Tidlig i ungdomsårene merket jeg at jeg trivdes veldig godt sammen med barn og at det gav
meg mye å være sammen med dem. Jeg ble også
spurt om å være med som hjelper i søndagsskolen i menigheten, og det var en oppgave jeg
likte veldig godt. Da jeg begynte å studere til
førskolelærer, oppdaget jeg at det å lære mer
om barn var veldig interessant. Etter hvert ble
jeg spurt om å overta ansvaret i søndagsskolen
sammen med en venninne. Da kom også tanker
om nye ting i barnearbeidet, og det ble både
dansegrupper, barnekor og fredagsklubb. For
noen år tilbake ønsket menigheten å satse
på barn og ungdom gjennom ansettelser og
jeg fikk tilbudet om å jobbe her. Dette var
en drøm jeg faktisk hadde gått med lenge for
meg selv, men ikke våget å si til noen.

Hva tenker dere om det å forkynne for barn og
lære de opp i kristen tro?
– Alle fortjener å høre evangeliet på en gøy
måte som de selv kan forstå!

– Hva betyr det for en menighet at de har et
barne- og ungdomsarbeid?
– Det betyr veldig mye. Vi ønsker å være en
menighet hvor hele familien skal trives, og at
barn og ungdom også skal oppleve seg som
fullverdige medlemmer av menigheten. Det
at menigheten satser på barn og ungdom,
og tilrettelegger for dem med egne rom og
samlinger, men også ser barna og tar kontakt
med dem, er helt avgjørende for at barna skal
få positive opplevelser og erfaringer i forhold
til menigheten. En menighet uten barne- og
ungdomsarbeid er en døende menighet, i mine
øyne.

– Hva opplever dere er de største utfordringene til
barn og unge i dag, i forhold til da dere var unge?
– Ja, jeg husker da jeg var ung, da det å være en
av gjengen, god nok, pen nok osv. var en utfordring. Det er nok ikke så mye som har forandra
seg siden den gang. Bare at nå er det enda mer
press fra sosiale medier.

– Hva opplever dere er de største utfordringene til
barn og unge i dag, i forhold til da dere var unge?
– En av utfordringene er at barn er vant til så
mange sanseinntrykk, og dersom de kjeder seg,
så bare ”zapper” man videre til neste kanal. Når
man har med barn å gjøre, så må man være
”på” hele tiden.

– Hvorfor jobber du med dette?
– Det er jo himla festlig!
– Hva betyr det for en menighet at de har et
barne- og ungdomsarbeid?
– Masse, kan jo ikke være foruten det.

– Hva vil du si til barn og
unge som kunne tenke
seg å være med på de
aktivitetene du har
ansvar for?
– Kom å se! Mi
har det show!

– Hva vil du si til barn og unge som kunne
tenke seg å være med på de aktivitetene
du har ansvar for?
– Her er det bare å møte opp, vi
ønsker alle velkommen. I Froland
misjonskirke ønsker vi å tilby
et miljø hvor trygghet og trivsel
står sentralt, og at barna skal
få bli kjent med Jesus og alt det
gode han har for dem.

FROLAND:

Navn: Vidar Røed
Alder: 37 år
Utdanning: Teologisk utdannelse ved
Ansgar Teologiske
Høgskole
Medpastor, med blant
annet ansvar for ungdomsarbeidet

– Hvorfor jobber du med dette?
– Fordi jeg har et hjerte for ungdom og at man
allerede som ung skal få kjenne Jesus og oppleve å bli trygge på at Gud er en Far som elsker
dem ubetinget og ubegrenset.
– Hva betyr det for en menighet at de har et
barne- og ungdomsarbeid?
– Barn og unge er jo menighetens framtid, og
samtidig en del som vitaliserer menighetens liv
allerede nå. Jeg tror en menighet uten et barneog ungdomsarbeid stagnerer før eller siden.
– Hva opplever dere er de største utfordringene til
barn og unge i dag, i forhold til da dere var unge?
– Flere ting. Både økt press på mote, sex og rus
er større enn da vi var unge. Medias, og ikke
minst sosiale medias innflytelse, tror jeg er med
på å øke dette presset og gjør at både selvbilde
og selvfølelse lett tar skade. Her tror jeg vi som
kristen menighet har et stort oppdrag i det å
formidle den verdi man har som skapt i Guds
bilde, og den ubetingede kjærlighet som Gud
har og kjenner for den enkelte.
– Hva vil du si til barn og unge som kunne tenke
seg å være med på de aktivitetene du har ansvar
for?
– Her er alle velkommen. Vi ønsker å skape et
attraktivt miljø der trygghet, trivsel og felleskap står sentralt. Vi ønsker å formidle et tydelig
budskap om hva den kristne troen innebærer,
men samtidig ha en frihet i hvordan man forholder seg til denne. Vi ønsker selvsagt at alle
skal få lære å kjenne Jesus, men man må ikke
være kristen eller bli det for å være del av vårt
ungdomsarbeid.
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GRIMSTAD:

GRIMSTAD:

Navn: Odd Arild Berge
Alder: 29
Utdanning: Bachelor i praktisk teologi fra Ansgarskolen
Ungdomspastor

– Hvorfor jobber du med dette?
– Jeg jobber med dette fordi jeg er overbevist
om at Jesus er veien, sannheten og livet, og jeg
ønsker å være med å legge til rette for at mennesker skal få se og erfare at valget knyttet til å
følge eller ikke følge Jesus er det viktigste valget
i livet. Jeg ønsker å se ungdommer med en personlig, levende og mobil tro på Jesus, og det er
målet vi jobber mot.
– Hva betyr det for en menighet at de har et
barne- og ungdomsarbeid?
– Det er utrolig viktig å legge til rette for barn
og unge. Uten et fokus på disse vil menigheten
dø ut med tida. Det trengs en naturlig tilvekst
og barn og unge er framtida. Jeg har stor tro på
å ta de på alvor, gi de ansvar og tillit, og virkelig
la barne- og ungdomsarbeidet bli noe mer enn
et oppholdssted for barna mens de voksne får
påfyll.
– Hva opplever dere er de største utfordringene til
unge i dag, i forhold til da dere var unge?
– Sosiale medier og press utenfra virker større
og vanskeligere enn noen gang. De lever også
i en underholdningsverden hvor alt skal være
gøy og spennende, og hvis ikke det er det, kan
en alltids skifte kanal eller velge å gjøre noe
som er gøyere. Det kan gjøre at vi i menigheten
også blir et ”underholdningstilbud” som må
kjempe for å være kult og gøy nok.
De unge som ikke er oppvokst i kristne hjem
har ofte også lite kunnskap om hva de egentlig
tror på. Det har nok sammenheng med mindre
fokus i skolen og gir et større ansvar til hjem og
menighet om å gi barn og unge denne kunnskapen.
– Hva vil du si til barn og unge som kunne
tenke seg å være med på de aktivitetene du
har ansvar for?
– Prøv det ut, gi det en sjanse! Kom og se, ikke
hold deg borte fordi du tror at ikke det er noe
for deg eller at du må være kristen for å komme.
Vi ønsker at du skal komme!
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Navn: Ragnhild R. Gellein
Alder: 30 år
Utdanning: Sosionom, med videreutdanning
i psykososialt arbeid med barn og unge.
Barne- og familiearbeider

– Hvorfor jobber du med dette?
– Fordi jeg brenner for at barn skal få bli kjent
med Jesus. Jeg har selv små barn og jeg ønsker
at de skal ha en kirke som møter dem og alle
andre barn med kunnskap, trygghet og opplevelser som handler om Jesus. For å få til dette,
må vi jobbe for et godt barne- og ungdomsarbeid, og jeg håper jeg kan bidra til det.
– Hva betyr det for en menighet at de har et
barne- og ungdomsarbeid?
– Menigheten er som en familie som bør inkludere alle medlemmene. Hos oss består
denne familien av både voksne, ungdommer
og barn. I den sammenheng er det viktig at alle
de ulike behovene kommer i fokus. Barna er
fremtiden for menighetene. Uten et tilrettelagt
arbeid for barn og unge, ville man ikke fått de
til å komme. Vi jobber for å få et stadig bedre
barne- og ungdomsmiljø i vår kirke. Vi har utviklet en trosopplæringsplan basert på Levende
tro som vi bruker i utformingen av arbeidet
vårt. Vi har barnekor, speider, barnekirke,
dansegruppe og mer. Vi jobber for en helhetlig innføring av den kristne tro og vi håper at
barna og ungdommene som kommer i vår vei
kan få en mobil tro som de bærer med seg gjennom livet.
– Hva opplever dere er de største utfordringene til
unge i dag, i forhold til da dere var unge?
– Det er ikke lett å svare på, men presset er i
større grad blitt tøffere, har jeg inntrykk av.
Skole-, gruppe-, mote- og sexpress er det blitt
enda mer av og det er vanskelig å skille seg
ut av mengden. Samtidig er det mye som går
igjen fra jeg var ung, med usikkerhet
i forhold til identitet, kropp og
sjenanse. Utfordringer som
forelskelse, sorg og tap gir
store følelser som de må
lære seg å takle.
– Hva vil du si til barn
og unge som kunne
tenke seg å være med
på de aktivitetene du
har ansvar for?
– Her er det plass for
alle. Kom og bli med oss.
Du er hjertelig velkommen!

BJORBEKK:

Navn: Jostein Metveit
Alder: 27
Bosted: Bjorbekk
Utdanning: Tømrer
Ungdomsleder
og
Navn: Synnøve Lorentzen
Alder: 20
Bosted: Bjorbekk
Utdanning: student
Ansgar
Ungdomsleder
(Felles svar)

– Hvorfor jobber dere med dette?
– Vi ønsker å gi Jesus videre til ungdommene,
for det er en givende, utfordrende og morsom
oppgave.
– Hva betyr det for en menighet at de har et
barne- og ungdomsarbeid?
– Vi tror det er viktig med barne og ungdomsarbeid for at menigheten skal være en fler-generasjons menighet.
– Hva tenker dere om det å forkynne for barn og
lære de opp i kristen tro?
– Det er viktig at menigheten tar oppgaven om
å fortelle om Jesus, det blir jo stadig mindre
kristendomsundervisning på skolen.
– Hva opplever dere er de største utfordringene til
unge i dag, i forhold til da dere var unge?
– De har større forventninger til et bra opplegg
og det kan være vanskelig å holde tempoet
oppe.
– Hva vil du si til de barn og unge som
kunne tenke seg å bli med på disse aktivitetene dere har ansvaret for?
– Ungdomsarbeidet er et lavterskeltilbud. Det er et inkluderende fellesskap med varierte
aktiviteter og turer.

Gikk fra 5 til 50
For bare et par år siden var det maks 5-10 ungdommer på Filter
ungdomsklubb i Arendal misjonskirke. Men så tok ungdommene
tak i dette selv og la inn mye arbeid og engasjement. Nå har
klubben over 50 ungdommer hver eneste uke og det kommer
stadig flere. Takket være ungdommene selv.
Filter ungdomsklubb ligger på Myra i
Arendal og tilhører Arendal misjonskirke.
Der møtes ungdommene en gang i uken,
hver torsdag kveld. På Filter er det et opplegg
som skal få ungdommer til å føle seg velkommen og ivaretatt. Der er det også mye sang,
lek og aktiviteter.

Tok eget initiativ

I 2012 var Filter ungdomsklubb en liten
klubb der det på det meste var rundt ti ungdommer på klubben. Lederne som hadde
ansvaret lagde et godt opplegg for ungdommene som var der, men de følte det var noe
mer som manglet. Tiden gikk og ungdommene begynte å bli lystne på å få i gang noe
eget og engasjere seg enda mer. Dette tok
de opp med de ansvarlige og sa at de ville
være med å hjelpe og få et enda mer spennende opplegg og øke lysten til å gå der selv.
Etter kort tid fikk ungdommene mer ansvar,
blant annet å planlegge kveldene selv, og
stadig flere ungdommer dukket opp.

Ungdommene ville ha mer av Jesus

Vi har tatt en prat med en av ungdommene
som har gått der i mange år, Isak Osmund
Voie. Mens han forteller hvordan en Filterkveld er, smiler han stort. – En Filterkveld
er en kveld med mye moro. Alle kommer
rundt 19:00 og da er det et bønnemøte der
vi ber kort for kvelden, så starter kvelden

for fullt! Da er det ca. en times møte-del, der vi
synger og hører en liten andakt om Jesus. Etter
denne delen, har vi alltid et tema for kvelden.
Det kan være alt fra «Sjokoladeparty» der vi har
konkurranser og masse gøy med sjokolade, til
temaer som «Sommerparty» på vinteren, «Bilrebus», «Spillekveld», «Sosial kveld» osv. Etter
vi begynte med denne møte-delen på starten av
kvelden, økte både lysten til å gå der, men også
antallet ungdommer. Noe vi syntes var veldig
kult! Folkene som gikk der, syntes også det var
gøyere å invitere med seg venner, noe som var
veldig gøy å se! forteller Isak Osmund Voie.
– Hvorfor navnet «Filter»?
– Vi ønsker å være et filter for ungdommene
og hjelpe dem til å filtrere ut de uviktige tingene
i livet og ta vare på det som betyr noe, forteller
Kristin Jørgensen Bakke som er ungdomspastor
i kirken og på Filter Ungdomsklubb.

Hva er målet deres med
filter-opplegget?

Kristin Jørgensen Bakke er ungdomspastor i
Arendal Misjonskirke og begynte den stillingen
for bare et år siden. Det tar ikke lang tid før
Kristin forteller om visjonen de har på Filter.
Hun virker ivrig og leser ordrett fra målet de
selv har skrevet: «Filter er til for at ungdom
gjennom et morsomt opplegg skal bli frelst,
disippelgjort og ivaretatt». Kristin forteller at
hun stortrives med jobben som ungdomspastor.

«Både lysten til å gå der, men også antallet ungdommer økte. Noe vi syntes var veldig kult!»

Hun forteller at det er en utrolig gøy jobb. Hun
syntes det er en veldig givende og meningsfull
jobb, og forteller at hun alltid får masse energi
av det. En av hovedoppgavene til Kristin som
ungdomspastor er å være aktiv på Filter og være
med som leder. Noe hun elsker!
– Hvorfor ville dere satse på filter?
– Hele menigheten satser på ungdomsarbeid,
forteller Kristin. Det er en del av strategien til
Arendal Misjonskirke, det å satse på barn og
unge. Lederne syntes det er gøy og veldig givende, og de tror det er veldig viktig. Ungdommene er jo i en fase der de har en del spørsmål
om for eksempel hvilken vei de skal gå i livet.
Derfor er vi som ledere der for å hjelpe og vise
vei, og lede dem i det vi mener er riktig retning.

Leder i mange år

Jeg snakket med Stein Erik Nyli som har vært
leder på Filter i mange år. Da jeg spør hvor
mange år han har vært der som leder, smiler
han og ler litt:
– Jo, jeg har faktisk vært leder i 8 år nå!
Og jeg stortrives med det. Jeg begynte som 13
åring, som deltaker. Men da het det ikke Filter,
da het det ABC. Frem til jeg skulle studere, gikk
jeg fast på Filter. Da tiden kom for å studere,
dro jeg til Oslo i omtrent tre år. Da jeg kom
tilbake til Arendal ble jeg leder på ABC, som
da hadde byttet navn til Filter Ungdomsklubb.
Siden den tid har jeg vært leder og syntes det
har vært veldig lærerikt, givende og ikke minst
utrolig morsomt! Det har også utfordret meg på
mange måter.»
Jeg ble nysgjerrig når han nevnte utfordringer og spurte om han kunne utdype det.
– Det har utfordret meg på forskjellige ting.
Jeg har lært å bli en god ledertype, jeg har måtte
vært kreativ for å kunne lage et gøy opplegg på
Filter, og jeg har også vært et forbilde for mange
unge som har trengt et kristent forbilde, noe jeg
syntes har vært veldig fint.»
credit???

Sted: Arendal Misjonskirke
Tid: Torsdag 19:00- 22:00.
Hvem: for deg mellom 13- 20 år!
21

Young Life Fevik har startet opp som en del av ungdomsarbeidet i Fevik misjonskirke. Vi møtes til mindre
samlinger hjemme i leiligheten til ungdomsarbeider Sondre, og en gang i måneden har vi en ’’Club’’- samling
med aktiviteter. I tillegg reiser vi ofte på turer. I sommer reiste fem deltagere og to ledere to uker til Canada!

David Stensland forteller om turen til Canada:

This is Awesome!
I slutten av juli var vi syv gutter som satte kursen fra Fevik til Canada. Lite ante vi om hva
vi hadde i vente og hvor mye denne turen kom
til å bety for oss. Reisefølget vårt var en gjeng
med ungdommer og ledere fra Kristiansand og
Stavanger. I starten var vi litt skeptisk til ’’de
andre’’, men ikke lenge etter var vi en stor gjeng
alle sammen.
Når vi først kom fram bodde vi noen dager hos
vertsfamilier i Vancouver mens vi var turister
i byen. Etter noen dager gikk turen videre til
’’Rockeridge Canyon’’ som er et av to leirsteder
til Young Life i Canada. En fantastisk plass som
ligger en fire timers busstur unna Vancouver.
Her deltok vi på en ukes leir med ungdommer
fra Canada. Det tok ikke lang tid før vi skjønte
at dette kom til å bli en av de beste ukene i våre
liv. Alt var perfekt lagt opp for oss i hver minste
detalj. Ingen dag var lik. Det var aktiviteter hele
dagen, som vannski, zipline, basseng, volley

ball og avslapping i sola. Vi hadde turneringer,
konkurranser og gjørmekrig. Hver morgen og
kveld var det ’’Club’’ – samlinger, med sang,
konkurranser og budskapet om en kjærlig Gud
som elsker oss. Hver dag ble avsluttet med ’’Cabine time’’ til sene nattetimer, hvor vi hadde tid
sammen med de vi delte hytte med. Hele uken
bestod av full fart, gode venner og mye gøy – vi
kunne ikke hatt det bedre!
Etter en uke på leir dro vi tilbake igjen til vertsfamiliene. Disse dagene fylte vi med badeland,
shopping og sykkeltur i byen. Til slutt satt vi
oss på flyet og reiste hjem til Norge igjen. Da
var det trist å si ha det for denne gang til nye
venner. Heldigvis kommer det flere turer. Turen
til Canada sommeren 2014 kommer virkelig til
å bli sett på som et høydepunkt i livet.
Neste sommer går turen til San Fransisco i
USA – vi gleder oss!
av Helene Igland

Young Life Fevik
Hva betyr Young Life *
for deg?
William Eintveit Jorkjen (13)
• På Young Life finner vi alltid
på mye gøy!
• Og jeg har blitt bedre
kjent med Gud og Jesus.
• Lederne er veldig kule og
gøye å være sammen med.
• På Young Life treffer jeg venner, spiser godteri og vi reiser på
gøye turer sammen

Enda mer leir
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I oktober var det klart for enda mer leir. Da reiste 9. og 10. Klasse fra Fevik
til Fyresdal, med hele Young Life Norge! En helg full av aktiviteter, sang,
nye venner og fullt av liv. Senere i november er det 8.klasse sin tur med leir.
Gled dere. Her skjer det mye!

Hanne Hausevik Johnsen (13)
• På Young Life har vi leker, kos, andakt og
masse gøye turer!
• Det er også et sted jeg kan snakke med ledere og som kan hjelpe meg med spørsmål
som jeg har.
• Young Life er et godt kristent miljø, som det
er godt å være i.
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Audun Madsen (52) er en engasjert
og kjent skikkelse på Bjorbekk.
Som styreleder i Bjorbekk Misjonsmenighet Betel, har han for kort tid
siden lagt bak seg en tid med utbygging av kirkebygget. I tillegg
driver han Elektroverkstedet på
Stoa, sammen med makker Rune
Pettersen. Å ha lederansvar innebærer mye arbeid, men han finner
glede og styrke i støtten fra familien og gode medarbeidere.

Bedriftsleder med
			

gnist for menighe
–O

mbyggingen var et ganske stort løft
både økonomisk og arbeidsmessig.
Det ble lagt ned mange dugnadstimer i nybygget, slik det ofte er nå vi som frikirkelige skal skaffe oss tjenelige lokaler, forteller
han.

Menighetsmann

Å være engasjert i menighetsarbeid har alltid vært en viktig del av Auduns liv. Han er
oppvokst på Eydehavn, hvor han var aktiv i
Filadelfia, menigheten bestefaren hadde vært
med å stifte. I 1995 flyttet familien til Bjorbekk
og to år etter ble han medlem i Betel. Han ble
etter ganske kort tid valgt inn i lederskapet i
Bjorbekk Misjonskirke Betel, hvor han har vært
leder i mer enn 10 år. Audun og kona Unni har
tre barn, som også er aktive i menighetsarbeid.
– Vi har selvsagt forsøkt å gi barna våre det
beste, fulgt dem opp og vært der for dem. Men
det er ingen garanti for at de skulle velge de
samme verdiene som vi har gjort. De har måttet ta sine selvstendige valg og vi er svært takk24

nemlige for de valg de har gjort.

Stadig forelsket

– Hvordan ser familien på ditt engasjement i menigheten?
– Familien betyr... ja, hvordan skal jeg si det?
Jeg må nesten si at familien betyr alt for meg.
Barna våre er jeg fantastisk takknemlige for og
glade i. Unni, min kone, har alltid vært en solid
støtte og hun har en usvikelig tro på bønn. Det
er hun som er selve limet i familien. Hun har
alltid vært der for oss andre. Vi er faktisk forelsket i hverandre fremdeles.
– Men uenige kan dere vel også være?
– Selvsagt, men ganske sjelden og da
helst om mindre viktige ting. Da snakker vi
sammen, ber gjerne sammen og ordner opp. Du
skjønner hun er sjefen inne i huset og i hagen.
Jeg vasker bilen, maler huset og fikser ting som
må repareres. Dessuten liker jeg å lage middag.
Hun er også god der, men hun er en fenomenal
baker, forteller han stolt.

Det som gleder meg er at de gjerne vil ha
Jesus som forbilde i sine liv og ønsker at også
andre skal få et møte med Ham.
i arbeidet. De står med oss i bønn og verbale
oppmuntringer.
– Det er sagt at det å være leder er å utsette seg
for mye arbeid, stort ansvar og mye kritikk. Hva
er din opplevelse av dette?
– Det er stort sett snille og overbærende
mennesker, så kritikk har det ikke vært mye av
på Betel. Til tider kan det være mye arbeid og
ansvaret kjenner jeg på hver dag. Men jeg har
gode medarbeidere og mange som ber for meg.
Det gir meg styrke og glede i arbeidet, forteller
han.
Som leder forsøker Audun ”å se” menneskene i
menigheten.
– Jeg trives derfor godt med å være møtevert
og ønske folk velkommen til kirken. Dessuten
så har vi i 26 år hatt et pastorpar, Pia og John
David Wikstøl, som også er enkle å komme nær,
og som har vært noen fantastiske støtter og gode
samarbeidspartnere gjennom alle årene jeg har
vært i lederskapet.

Elektriker og sykkelentusiast

eten

Han tror at erfaringene hans som leder av en
bedrift med flere ansatte, har gitt ham noen
erfaringer som også kan bruke i menighetssammenheng. Elektroverkstedet har åtte ansatte og
driver med reparasjon av hvitevarer, komfyrer,
oppvaskmaskiner, kjøleskap, vaskemaskiner

med mer. Dette har han drevet på med i 30 år.
– Men også ditt liv er vel mer enn menighet
og arbeid?
– Selvsagt. Jeg har to, la meg kalle de for
hobbyer. Jeg er med i sykkelklubben ”Samson”.
Vi trener hver tirsdag, og de siste åtte årene
har vi blant annet syklet Birken. Om vinteren
trener vi i Samson-bygget, som tilhører Betel.
Dessuten vil jeg si at jeg, og hele familien har
båtliv som en hobby.
– Da lider vel du av 3-fotssyken som de fleste
på Sørlandet?
– Nei, faktisk ikke! Vi hadde en 24-foter,
men så la jeg til 6 fot med det samme og kvittet
meg ved det med 3-fotssyken. Jeg kan si at jeg
per dags dato er helt symptomfri, forteller han
med glimt i øyet.

Paradis på jord

Du bor i Adamshaven. En hage er jo et sted hvor
det skal spire og gro. Er det den gamle eller den
nye Adam som har best vekstmuligheter her?
– Ja, si det! Jeg kjenner jo at det er liv i den
gamle Adam også, men jeg håper at den nye
Adam har fått mer plass i mitt liv enn den
gamle. Du skjønner, Adamshaven er Paradis på
jord. Bedre sted finnes ikke.
Sveinung Lorentsen

Ekteparet feiret sølvbryllup i mai i år. Gaven
Audun og Unni da gav hverandre, var en tur til
Israel.
– Jeg har hørt mye om Israel og jeg har alltid
vært glad i folket og landet. Men å besøke landet som turist i 2 uker, ble et før og et etter for
meg. Jeg fikk et annet perspektiv på mye og en
fornyet interesse for Bibelen. Fordi jeg hadde
hørt og lest så mye om landet, følte jeg faktisk
at jeg på en måte var «kommet hjem» da vi besøkte de ulike bibelske stedene, forklarer han.

Gode medarbeidere

Audun har mye godt å si om menigheten på
Bjorbekk, som han mener er full av positive jamennesker.
– De har stor tro på det de holder på med,
mener han. – Det som gleder meg er at de
gjerne vil ha Jesus som forbilde i sine liv og
ønsker at også andre skal få et møte med Ham.
De brenner for bygda, om de er 15 eller 85 år, og
ber for familiene og hjemmene der. Og de eldre
har lagt godt til rette for at vi yngre kan gå inn
25

”Al t okay?” Jo kikket på forloveden, som hadde stoppet opp et par meter bak ham i bakken. ”Eh.. ja.. jeg håper
vondt i korsryggen. Og jeg føler jeg må på do.” Maria strøk seg over magen. ”Det kan vel ikke være fødselen s
helt enda.” Jo så bekymret ut. ”Nei, det kan vel ikke det.. Men vi får gå fort mot bilen uansett.” Jo famlet ov
sjekket jakkelommene også, men fant den ikke. Pulsen hans steg. Han kunne vel ikke ha glemt den igjen hjem
bilen.

Rødogsnø
snøklokker
[ J u le eva n ge lie t ]

Alt okay?” Jo kikket på forloveden,

som hadde stoppet opp et par meter
bak ham i bakken. ”Eh.. ja.. jeg håper
det. Eller jeg fikk plutselig så vondt i korsryggen. Og jeg føler jeg må på do.” Maria strøk seg
over magen. ”Det kan vel ikke være fødselen
som starter? Det er jo ikke termin helt enda.”
Jo så bekymret ut. ”Nei, det kan vel ikke det..
Men vi får gå fort mot bilen uansett.” Jo famlet
over bukselommene etter mobilen. Han sjekket
jakkelommene også, men fant den ikke. Pulsen
hans steg. Han kunne vel ikke ha glemt den
igjen hjemme? Det var et stykke igjen til bilen.
Ansiktet til Maria knyttet seg sammen. ”Ai..
Jeg tror riene har startet”. Hun pustet raskere. Jo
dobbeltsjekket febrilsk jakkelommene sine. Han
hadde da hatt telefonen i bilen? Kunne den ha
falt ut på veien? Han sjekket Maria sine lommer
også uten hell. Da den første rien passerte, begynte de å gå mot bilen igjen. Maria verket i ryggen. Hun klarte ikke gå så fort som hun ønsket.
”Dette går for treigt. Jeg løper i forveien og
ser om jeg finner hjelp!” Jo så stresset ut, men
Maria grep tak i armen hans .”Nei, ikke gå fra
meg! Tenk om du ikke rekker det! Jeg vil ikke
være her alene.” ”Men du kan jo ikke føde her?!
Ute i kulden?” Maria klarte ikke høre alle ordene han sa. En kraftig rie var i gang igjen. Hun
prøvde å fokusere på pusten, slik de hadde trent
på på kurset. Hun presset neglene inn i armen
til Jo. Hun hadde hørt det skulle være vondt,
men dette var verre enn hun hadde fryktet.
”Vær så snill, ikke gå”.

En kvinne kom gående med store granbar
i armene. En ny rie satte i gang og Maria vred
seg av smerte. Kvinnens øyne ble store og fikk et
streif av gjenkjennelse. Hun kastet fra seg granbaret og sprang bort til paret. Hun sa mange ord
de ikke forsto, men hun så vennlig og behjelpelig ut. ”Phone?” Jo så håpefullt på kvinnen og
holdt opp hånden som om han snakket i telefon.
Hun ristet på hodet. Hun stilte seg foran Maria
26

og så henne alvorlig inn i øynene. Hun tok tak i
ansiktet hennes med begge hendene. Hun strøk
henne over pannen og sa noe med bestemt tonefall. Så pekte hun mot skogen og gjorde tegn
til at de skulle følge etter. Jo var lamslått. ”Hva
gjør vi? Det virker som om hun vil vi skal følge
etter? ”Jeg tror ikke vi har noe valg. Jeg tror han
kommer snart”, sa Maria. ”Det er altfor langt
til bilen. Og et stykke å kjøre til sykehuset også.
Hun har kanskje vært med på dette før.”

Kvinnen stoppet opp litt lenger borte i skogen. Hun løftet noen store greiner til siden og
gikk inn mellom dem i noe som så ut til å være
en slags gapahuk. Hun stakk så hodet ut igjen
mens hun fortsatte å vinke paret til seg. Jo
slepte med seg Maria så godt han klarte. Inni
gapahuken lå det en skummadrass, et par tepper, en rusten trillebår og noen poser der et par
flasketuter stakk opp.
Kvinnen la et teppe over madrassen og
gjorde tegn til at Maria kunne legge seg. Maria
var redd og hadde aldri kjent slik smerte før.
Hun ble svimmel og kunne høre sin egen puls.
”Pow-ow-ow””. Lyden minnet henne om første
gang hun hadde hørt hjertelyden til barnet.
Hjertet hadde slått så mye raskere enn hun
hadde forventet. I smertetåka så hun også for
seg den rare opplevelsen hun hadde hatt før
hun ble gravid. Hun så engelen som hadde fortalt henne om alt som skulle skje. Og hun husket følelsen hun hadde kjent da engelen sa hun
ikke skulle være redd. Som om hun fikk en underlig følelse av fred og glede. Selv om alt egentlig hadde vært absurd og skremmende. Hun
hadde trodd det bare var en drøm, om det ikke
hadde vært for alt som hadde skjedd i etterkant.
Det hjalp litt å tenke på det engelen hadde sagt.
Det ga henne nytt håp om at dette skulle gå bra.

så entusiastisk på faren. Han smilte vennlig til
gutten, men de dype furene ved øynene hans
avslørte at han ikke var like optimistisk. ”Hvem
vet?” sa han så entusiastisk han klarte. Han
løftet lokket av en søppelbøtte og ga gutten en
plastpose. Oppi posen havnet etter hvert en
banan, to aviser, en halvfull vannflaske og et
par tomflasker. Ellers ikke mye brukbart.
Gutten løftet lokket av neste bøtte. Han nynnet mens han gravde ivrig rundt med hendene.
Han fikk tak i noe mykt. ”Et skjerf! Så fint!
Det kommer mamma til å bli glad for!” Han
overrakte stolt skjerfet til faren. ”Og en flaske
til, en stor en til og med.” Han gravde rundt
en stund til, men det var nesten bare papir og
plast i bøtta. Han skulle til å gi seg, da han fikk
tak i noe loddent. Han gravde fram et lite tøylam. ”Se pappa!” Helt lik den vi så i vinduet på
leketøysbutikken! Det var jo akkurat en sånn
jeg ønsket meg!” Han smilte fornøyd og klemte
bamsen inntil seg. ”Og denne er bare min. Sant
den er det, pappa? Jeg kan beholde den?” Faren
nikket og rusket gutten i håret. Han hoppet fornøyd bortover veien. ”Det var det jeg visste, at
vi kom til å finne noe fint i dag!”
Med ett sto en engel foran dem. Lyset ble
reflektert i de store, brune øynene til gutten.
Han gjemte seg bak faren, men tittet forsiktig
fram på siden. Skremt og fascinert på samme
tid. ”Ikke vær redd!”, sa engelen. ”Jeg kommer
til dere med gode nyheter. I dag er det født dere
et barn. Et helt spesielt barn som kommer til å
forandre alt. Dette skal dere ha til tegn: Dere
skal finne et barn som ligger i en trillebår.”
Plutselig var hele himmelen fylt av engler som
lovpriste Gud og sang. Gutten måpte og tok
faren i hånden. Han hadde aldri hørt så vakker sang før. Kanskje i drømmene sine, han var
ikke helt sikker.

En liten gutt og faren hans gikk og lette
etter flasker i nærheten. ”Vi kommer til å finne
en skatt i kveld, det er jeg sikker på”. Gutten

På vei hjemover passerte de en bil. Det var
sjeldent det var biler i området så sent. Det
eneste folk dro til skogen for, var for å gå tur, og

r det. Eller jeg fikk plutselig så
som starter? Det er jo ikke termin
det gjorde de som regel
mens
det var dagslys,
ver bukselommene
etter
mobilen.
Han
for det var ikke gatelykter der. Gutten studerte
mme?
et stykke
igjen
til
bilen Det
nøye. I etvar
av forsetene
kunne han
skimte

Dan Kristoffersen:

en mobiltelefon. Han så ofte de lyse menneskene bruke sånne. De måtte være veldig viktige
siden de brukte dem så mye. Han lurte på hva
det var som var så spesielt med dem. ”Kom,
nå må vi videre. Det er leggetid nå. Det er blitt
mørkt for lenge siden”. Faren gikk innover skogen og gutten sprang etter. 		

Da de kom fram, dro gutten den største grei-

nen til siden. Han sprang ivrig inn til moren for
å vise fram dagens fangst. Plutselig oppdaget
han at hun ikke var alene. Han stoppet brått
opp. I hjørnet, der foreldrene pleide å sove, lå
det en dame. Og ved siden av henne satt det en
mann. Det var blodflekker på gulvet. De var
forsøkt tildekket av granbar, men han kunne
se det likevel, at teppet og snøen under var rød.
Akkurat som snøen hadde blitt den gangen han
kuttet fingeren sin. Han ble redd. Men moren
hans smilte og så rolig ut. Hun satt på huk ved
den gamle trillebåren. Hun kikket ned i den,
og han gikk forsiktig mot henne. Det lå en liten
baby der! Pakket godt inn i et ullteppe. Oppå
flere lag granbar og noe som kunne være en
boblejakke. Gutten kikket på moren ”Hos oss!
I vår trillebår?” hvisket han begeistret. Moren
så spørrende på ham. ”Ja, for englene sa jo at vi
skulle finne barnet i en trillebår. Men jeg visste ikke at det var her hos oss.” Han smilte og
bøyde seg over barnet. Moren så spørrende på
guttens far. Han var fjern i blikket, men ikke på
den vanlige måten. Han så glad ut. Hun trengte
ikke spørre engang. Han hadde sett noe han
også. Hun så det på ham.

Gutten så lenge på babyen. Deretter så han
på det nye tøylammet sitt. Han tenkte lenge. Så
løftet han hånden nølende opp og la lammet
ved siden av barnet. Han kikket bort på Maria,
som nå hadde satt seg litt opp. ”Han skal få
den,” sa gutten. Maria smilte varmt til gutten.
”En gave? Til babyen?” Gutten nikket. ”Takk.”
Maria kremtet. ”Tusen takk. Den tror jeg han
blir kjempeglad for.” Gutten smilte, og faren ble
blank i øynene. De snakket ikke samme språk.
Men på en måte gjorde de det likevel.
Dagen etter, da gutten våknet opp, var barnet
og foreldrene borte. Moren fortalte at de hadde
blitt hentet av en sykebil. For å sjekke at alt var
i orden. Gutten gikk bort til trillebåren der barnet hadde vært. Sola skinte inn gjennom barnålene. Fuglene kvitret og snøen hadde begynt å
smelte. Under trillebåren hadde det skutt fram
snøklokker. Det var tett i tett av dem. De hvite
hodene deres danset i den svake morgenbrisen.
De liknet litt på englene han hadde sett dagen
før. Han klarte ikke huske verken melodien
eller ordene deres. Men han husket lyset på
himmelen. Og han husket den rare, fine følelsen
han hadde kjent da de sang. Han lurte på om
han kom til å se dem igjen noen gang. Og om
han kom til å se babyen igjen. Han trodde det.
Han var egentlig ganske sikker på det.
Ida Andersen

Kristen folkrocker
med nytt album
Folkrock-artisten Dan Kristoffersen har satset norsk på sitt andre
album, Velkommen. – Tekstene på albumet er preget av refleksjoner
om, tillit til og lovprisning av Gud, forteller artisten.

K

ristoffersen er fra Kvinesdal, men
har flere år i Grimstad bak seg, blant
annet har han gått på Bibelskolen i
Grimstad. Forrige album, It´s Cold Tonight,
kom ut i 2009 og ble kåret til et av årets beste
album av blant annet Vårt Land og musikksiden Panorama. På laget den gang hadde han
blant annet Lillebjørn Nilsen, og han fikk
turnere rundt i Norge.
– Selv om det nye albumet er en folkrockplate, i likhet med It’s Cold Tonight, så tror
jeg denne er mer alternativ og intuitiv. Ikke
minst er det en stor forskjell at jeg denne gangen synger på norsk, forteller artisten.
Velkommen er også tyngre instrumentert
enn den forrige og er ifølge Kristoffersen mer
”uortodoks” på noen av låtene.
– Et interessant aspekt er at låtene kun
var på skisse-stadiet da jeg gikk inn i studio,
mens de før har vært mer gjennomarbeidet
på forhånd. Vi formet låtene atskillig mer i
studio denne gangen.

ønsker å bruke de gaver jeg har i Hans tjeneste, forklarer Kristoffersen.
– Jeg ønsker å dele min tro med lytterne
og samtidig gi dem en god musikalsk opplevelse.

Hva ønsker du å formidle gjennom dine tekster
og sangvalg?
– Jesus er sjefen i livet mitt, og jeg har de
siste årene blitt mer og mer bevisst på at jeg
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Velkommen til
adventsfeiring
i Fevik Misjonskirke!

Årets gjester:

Det er sjette sesong med
“stjernedryss i advent”
og vi ønsker alle varmt
velkommen til tre søndager
med spennende gjester,
sang, musikk og fellesskap
for alle generasjoner!

30. nov kl 12.00
Jul med
Børud
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14. des kl 12.00
Egil
svartdahl

21. des kl 12.00
REbekah Louise
Helmersen

Sømsveien 167, Fevik
www.fevikmisjonskirke.no

”Jenter i alle aldre”

Det skjer

Sjekk din lokale misjonsmenighets hjemmesider for vårens program og flere hendelser og aktiviteter!

Velkommen til kvelder
med utvikling og vekst!

Kveldsbibelskolen
i Froland

Hver tirsdag kl.19:00-21:00
Oppstart 20.januar

Formiddagskafé
i Froland Misjonskirke
Et møtested for alle aldre, enten
man er ”kirkegjenger” eller ikke.

Akt uelle emner:
-	Et fungerende bønneliv
– Menighetsliv
– Hjem og familie
– 	Nådegavene m.m

Det blir 45 minutter med undervisning og en time
med samtale og
bearbeidelse av
tema i grupper.
Enkel bevertning

• Hver 4.fredag kl 11:30 – 14:00
• Quiz, artige historier, sang og musikk
• Varmrett med kake og kaffe til en hyggelig pris
• Trosstyrkende ord med på veien.
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Program
Arendal
misjonskirke
Gudstjeneste med kirkekaffe og søndagsskole
hver søndag kl 11.00

BARN OG UNGE:

Skattekista søndagsskole for barn mellom 3 og 12 år,
parallelt med gudstjenesten.
XL, bibelundervisning for ungdom fra 7. til 10. klasse,
parallelt med gudstjenesten.
Friends, fredagstilbud for barn fra 4. – 7. klasse
kl 17.00-18.30
Mission Kids, barnegospelkor annenhver tors kl 18.00
Dansegruppe, annenhver torsdag kl 18.00.
Speider, hver torsdag kl 18.00
Filter, kristent sosialt tilbud for ungdom hver tors kl 19.00
Konfirmantundervisning, Gratis, åpent for alle.

Diverse

SJELESORGSTEAM: For mer info, se hjemmesidene
eller kontakt kirken 37022921.
KRIK: Turgruppe, sykkelgruppe, trim, spinning,
seminarer etc.
CELLEGRUPPER: Tilbud om fellesskapsgrupper for alle.
Hyggetreff for seniorer, kl 11.30 siste lørdag i mnd.

SANG

Lovsangskoret øver annenhver uke. Åpent for alle
Young Praise, lovsangsgruppe/kor for ungdom. Åpent
for alle.
Mission Kids, barnekor. Annenhver torsdag kl 18.00

SPESIELT

Kveldsmøter/lovsangkvelder
Følg med i annonse eller på menighetens hjemmeside.
Konsert med Solveig Leithaug og Barbro Sulebakk
søndag 1.feb 2015

JULENS MØTER

Kveldsmøter/lovsangkvelder
Første søndag i advent: Adventsgudstjeneste i regi av
Skattekista søndagsskole.
Andre søndag i advent: Adventsgudstjeneste i regi av
Filter-ungdom.
Julekonsert søndag 15. des kl 17.00
Tredje søndag i advent: Vi synger julen inn.
Julaften kl 15.00
Søndag 28. des kl 11.00 Gudstjeneste
Søndag 4. jan kl 11.00 Nyttårsgudstjeneste
Menighetens hjemmeside: www.misjonskirken-arendal.no
Menighetens kontonummer: 3000.19.99555

Varmt
velkommen til å
feire advent og jul
i våre kirker!
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Bjorbekk
misjonskirke Betel
Formiddagsmøter søndager kl 11.00
Kveldsmøter onsdager kl 19.00

BARN OG UNGE

Søndagsskole i forbindelse med søndagsmøtene.
Barnas supertirsdag annenhver tirsdag kl 17.00
Betel Impact – ungdomssamling hver fredag kl 20.00
Fredagsklubben for 4. - 7. klasse annenhver fredag kl 17.00

SPESIELT

Søndag 30. nov kl 11.00: Besøk av team
fra Operasjon Moblisering
Søndag 30. nov kl 19.00: Adventskonsert i Bjorbekk kirke
Søndag 14. des kl 16.00: Førjulsfest med grøt og utlodning
Onsdag 17. des kl 19.00: Møte: Leif Solheim taler og synger
Søndag 21. des kl 16.00: Vi synger julen inn
Julaften kl 15.30: Julaftengudstjeneste
2. – 7. jan: Felles bønneuke i Arendal
Søndag 4. jan kl 16.00: Juletrefest
Søndag 1. feb: Bibeldagen med felles Gudstjeneste
i Bjorbekk kirke og Bibeldagsmøte i Bjorbekk Misjonskirke
Betel på kvelden
12. – 15. feb: Møtekampanje med evangelist Håkon Fagervik
Søndag 22. feb kl 18.00: Felles sangkveld i Norkirken
på Nedenes
13. – 15.3 mars: Møtekampanje med evangelist Dag Arne
Saltnes

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

Grimstad
misjonskirke
Søndagsgudstjeneste med Barnekirken og kirkekaffe,
kl 11. Translation into english is available.
Morgenbønn hver torsdag kl 09.00-10.00
Kveldsbønn hver torsdag kl 18.30-20.00
Matutdeling og Kafé hver tirsdag kl 11.00-14.00

BARN OG UNGE

Safari/KULT (søndagsskole) hver søndag kl 11
Småbarnstreff annenhver onsdag kl. 11.00-12.30
Jubaluba (barnekor 4-8 år) annenhver mandag kl 17-18
(partallsuker)
HITS (sang- og dansegruppe fra 8 år) annenhver mandag
kl 17-18 (partallsuker)
Speideren hver tirsdag kl 17.30
Power Station hver onsdag for ungdom fra 8. klasse
og eldre. Grupper fra kl 18.30. Møte kl 19.30. Kafé
etter møtet.

Unge voksne

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

Fevik
misjonskirke
Gudstjeneste med kirkekaffe hver søndag kl 11
Bønnekveld, annenhver uke (partall) onsdag kl 19.00

TØRST – for deg mellom 20 og 40. Møte første søndag i
måneden, kl 19.30. Kafé etter møtet.

voksne

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

Godt voksne

Froland
misjonskirke

8. des kl 19.00: Alene sammen. Sveinung Lorentsen
kommer. Linn Kronheim og Eli Anne Haugen synger. God
mat, quiz, prat og ord for natten
9. des kl 20.00: Sammen i bønn for byen i Bryggekapellet
14. des kl 16.00: Vi synger jula inn
24. des kl 15.30: Julaften-Gudstjeneste
25. des kl 13.00: Gudstjeneste
19. jan kl 19.30: Jenter i alle aldre
9. feb kl 19.00: Alene sammen
13. feb kl 19.00: 45+. Vi får besøk av Astrid Hareide, en
av ildsjelene i et arbeid i slummen i Kenya
16. feb kl 19.30: Jenter i alle aldre
23. feb kl 19.30: Mannskveld. Viggo Klausen kommer og
har forkynnelse for fedre
16. mars kl 19.30: Jenter i alle aldre

Formiddagstreff første torsdag hver måned kl 11
(Unntak! 2. torsdagen i januar)

SPESIELT

1. des kl 16.30-19.00: Førjulsfest for eldre
5. des kl 19.00: 45+ Julebord. Vi serverer nydelig julemat
og et flott dessertbord. Lars Verket kommer på besøk.
Påmelding til Marion Bojanowski, 99226889
7. des kl 19.30: TØRST på Bluebox, studentenes utested
ved UIA

BARN OG UNGE

Søndag kl 11.00 Superkids og Kidsplanet (søndagskole)
Fredag kl 18-20 CONNECT Fevik (10-13 år, annenhver uke)

SPESIELT

Søndag 30 nov kl 12: STJERNEDRYSS I ADVENT
JUL med BØRUD
Søndag 14 des kl 12: STJERNEDRYSS I ADVENT
Gjest: Egil Svartdahl
Søndag 21 des kl 12: STJERNEDRYSS I ADVENT
Gjest : Rebekka Helmersen
Søndag 4 jan kl 11.00: Felles gudstjeneste i Grimstad
misjonskirke
Søndag 18 jan kl 17.00: Møte. Kveldens gjest: Rino Rudsli
Søndag 15 feb kl 17.00: Møte m Viggo Klausen
Onsdag 11 feb kl 19.00: Menighetens årsmøte

BARN OG UNGE

Alpha-kurs i høst-halvåret
Kveldsbibelskolen høsttermin og vintertermin
Samlivskurs i vinterhalvåret
”Sammen og nøden” – mat og hjelp til folk med behov
Fellesskapsgrupper for ungdom, menn, unge ektepar
Lovsangsgrupper, KorForAlle og Musikklaget for de
godt voksne
Formiddagskafé en fredag i måneden kl 11.30
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”Equip”: Fra 6.-klasse. I forbindelse med søndagsmøtene
Småspeider (”Flokken”) annenhver tirsdag kl 18.00
Storspeider (”Troppen”) annenhver onsdag kl 18.00
Barnas Superonsdag annenhver onsdag kl 17.30-19.00.
Barnekoret ”Gledesspiren”, dansegrupper,
aktivitetsgruppe (5 år-2.kl), mekkegruppe (3.-7.kl)
AMJ: hver 4. fredag kl 18.00. Action for 9-12 år
Konfirmantundervisning annenhver fredag kl 18.00
Power House på fredager kl 20.00. Helaften for ungdom
med ungdomsmøte, fellesskap og aktiviteter
MER-kveld – samling med tilbedelse og fellesskap for
ungdom over 20 år. Husfellesskap annenhver lørdag
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INTERAKTIV

Kryssord ved Kari Paulsen
1

Takk for alle innsendte bidrag til
Interaktiv side i nr. 1/2014. Vi har også
denne gang trukket ut to heldige vinnere av hvert sitt gavekort på 250,på Amfi Arena. Vi gratulerer!
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Vannrett:
1. Hjalp
11. Nydelig
12. Flask
14. Fengsel
15. Enkelte
17. Gripes
18. Nest
20. Sport
22. Skue

Loddrett:
24. M fl
25. Vaklende
28. Dvale
29. Båt
30. Plage
33. Bekreftelse
34. Røyter
36. Utrop
37. D e

mylder
misjon skirke ne i Aust-

Nr 2/20 13
ÅRGAN G 6
OPPLAG 34 000

1. Yrke
2. Krydder
3. Kunstoff
4. Forkortelse
5. Leiet
6. Anta
7. Ovalt
8. Arte
9. Genuin

mylder
Magasin fra

misjonskirkene i Aust-Agder

10. Mengde
13. ”Tegne”
16. Nyn Artikkel
19. Fisk
21. Art
23. Spisested
26. Liggeplass
27. Fuglen
31. Tegnene

mylder

Nr 1/2014
ÅrgAng 7
OpplAg 34 000

Mag asin fra

Agder

32. Lysbilder
35. Solgud
37. Sprer
38. Akte
40. Trinn
41. Dyr

misj onsk irken e i

Aust-Agd er

Nr 1/2 013

ÅrgA ng 6
OpplAg 34 000

r!
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Magas in fra

38. Erner
39. Gudinne
42. Garn
44. Teorier
46. Fiks
47. By
49. Private

al

Kontonummer: 3000.23.27461 (merk ”Gave”)
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36

46

Mylder har to utgivelser i året og distribueres til alle postkasser i
Arendal, Froland og Grimstad. Vi er basert på frivillighet og er derfor
avhengig av annonse-inntekter for å kunne gis ut. Det er en utfordrende jobb å skaffe nok annonsører til hver utgave. Dersom du setter pris på magasinet og ønsker å hjelpe oss med å sikre videre drift,
er du velkommen til å støtte oss med et valgfritt beløp.

10
13

16

19

Besvarelsene sendes til racheleo@gmail.com eller per
post post til Rachel Olsen, Kartemyrhei 3, 4820 Froland.
Frist for innsending er 1. mars 2015. Ved postforsendelse,
merk hver besvarelse med navn og adresse.

Ønsker du å være
med å støtte
Magasinet Mylder?

9

12

14

Unni S. Hofsnæs, Færvik og Turid N. Bjellerås, Bjorbekk.

8

på Kidz fesTival
popstjerne
Christian ingebrigtsen:

EVANGELIST
FENGSLET I
JORDAN: JEG
VIL TILBAKE s 14

Geir
Lippestad
til Fevik
s 12

OLE-GUSTAV TOK
X-FAKTOREN TIL
NASHVILLE s 6
BLOGGER MED
s 14
STORT MAMMAHJERTE

Med musikken
som budbærer

s4

Kjell Tønnesen:
EnErgisk spillOppMAkEr s 27
VAr sEpArErt i 2 År:
fanT TilbaKe Til hverandre s 22

rebekka B. Mælan

Sørlandet
souldronnings
på hjemmebane

d:

ikke alltid tidliG
- men ofte først

s 14-15

leif Kristian
en kreativ event pedersen:
yrer s 24-26

s 4-6

