mylder
Magasin fra

Høsten 2015
ÅRGANG 8
OPPLAG 34 000

misjonskirkene i Aust-Agder

UNGDOMMER
SPRER BEGEISTRING
I ROMANIA
BJORBEKK MISJONSKIRKE:

Satser på barn
og unge s 20
THOMAS OG ELÉN STORNES:

DRO TIL HELLAS FOR
Å HJELPE FLYKTNINGER s 4

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

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 1943

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

www.fevikmisjonskirke.no

Stiftet 1946

Sveinung Lorentsen
Fungerende hovedpastor

John David Wikstøl
Pastor

Gjermund Igland
Pastor

Svein Egil Fikstvedt
Pastor

Tlf: 911 41 779
pastor@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

Sven Øverland
Fungerende hovedpastor

Jostein Metveit
Ungdomsleder

Torbjørg Oline Nyli
Pastor

Kristine Lauvrak
Barnepastor

Tlf: 913 60 343
pastor@misjonskirken-arendal.no

Mobil: 979 71 808
metveit@hotmail.com

Mobil: 4141 6268
fru@nyli.no

Mobil: 980 70 340
kristine@frolandmisjonskirke.no

Tony Guldbrandsen
Musikkpastor

Thomas Toft
Barne- og Ungdomsarbeider

Sondre Ruberg Kristiansen
Ungdomsarbeider

Vidar Røed
Medpastor

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

Mobil: 454 53 776
tofti-boy@hotmail.com

Mobil: 971 22 013
sondre_r_k@hotmail.com

Mobil: 454 04 122
vidar@frolandmisjonskirke.no

Helene Igland
Ungdomsarbeider

Ida Jacobsen Groth
Lovsangsleder

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

Audun Madsen
Styreleder
Mobil: 90178544
unnran-m@online.no

heleneigland@yahoo.no

Alexander Paul, formann

Helge Toft, formann

Mobil: 971 69 727

Mobil: 45472038 og helgetoft@powermail.no

Mobil: 911 69 032
idajgroth@gmail.com

Ove Gundersen, styreleder

Mobil: 911 95050 og upol55@hotmail.com

Misjonskirkene er tilsluttet Misjonsforbundet, som har menigheter
over hele landet. Forbundet ble stiftet i 1884 under mottoet:
”Guds barns enhet, menneskers frelse». Misjonsforbundet er et
fellesskap av menigheter og ser på bekjennende kristne innen alle
kirkesamfunn som trossøsken, venner og medarbeidere. Misjonsmenighetene ønsker å søke seg utover i samfunnet for å nå så
mange som mulig og samtidig være et varmt fellesskap med rom
for alle som tror på Jesus Kristus.
Les mer om Misjonsforbundet på misjonsforbundet.no og på lokalmenighetenes hjemmesider.
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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

Knut Moholt
Hovedpastor fra 2016

Tar du utfordringen?

Odd Arild Berge
Ungdomspastor

Mobil: 99 60 80 28
oddarildberge@gmail.com

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

Sjur Brændeland, leder av lederskapet
Tlf: 991 63 697 og sjur@brendeland.net
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Disiplene synes nok som oss, at dette var både
spennende og skremmende å tenke på at tiden
på jorden en gang skal ta slutt. De spurte Jesus
om hva som var tegnet på at denne ”endetiden” nærmet seg. Jesus svarer utfyllende om
forfølgelser, krig, lovløshet og kald kjærlighet
og forteller lignelser om det å være ”våken”
i disse siste tidene. Så, helt til slutt i svar, tar
Jesus opp det som i min Bibel har fått overskriften ”Dommen”, og som er sitert i starten
av dette innlegget. Det er her jeg kjenner at jeg
virkelig blir utfordret. For Jesus trekker ikke
frem synd, umoral og andre feil og mangler vi
gjerne kan tenke vil skape problemer for oss i
”dommen”. Han trekker frem barmhjertigheten. Brydde vi oss om vår neste?
Så skal han si til dem på venstre side:
”Gå bort fra meg, dere som er forbannet,
til den evige ild som er gjort i stand for
djevelen og englene hans. For jeg var sulten,
og dere ga meg ikke mat, jeg var tørst, og
dere ga meg ikke drikke, jeg var fremmed,
og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken,
og dere kledde meg ikke, jeg var syk og i
fengsel, og dere så ikke til meg.” Da skal de

svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst
eller fremmed eller naken eller syk eller i
fengsel uten å komme deg til hjelp?’ Da skal
han svare dem: ”Sannelig, jeg sier dere: Det
dere ikke gjorde mot én av disse minste, har
dere heller ikke gjort mot meg.” Og disse
skal gå bort til evig straff, men de rettferdige
til evig liv.

R EDAK TØRENS

Anne Kjersti Dahl Myre
Administrasjonsleder

”For jeg var sulten, og dere ga meg mat,
jeg var tørst, og dere ga meg drikke, jeg var
fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var
naken, og dere kledde meg, jeg var syk, og
dere så til meg, jeg var i fengsel, og dere
besøkte meg.” Da skal de rettferdige svare:
”Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat,
eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg
fremmed og tok imot deg, eller naken og
kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel
og kom til deg?” Og kongen skal svare dem:
”Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot
én av disse mine minste søsken, har dere
gjort mot meg.”

Selv om jeg er en kristen bare av nåde gjennom troen på Jesus og ikke på grunn av det
jeg gjør eller ikke gjør, kjenner jeg at dette
utfordrer i alle fall meg kraftig. For her forteller Jesus tydelig hva som er hans vilje for oss:
Hvordan møter vi de svakeste? Hvordan er
tilstanden på vår kjærlighet for andre mennesker? Er den i ferd med å bli kald og hard?
Er den kanskje kun forbeholt familie og venner – ”vårt eget” folk, eller speiler den Jesu
kjærlighetsbud: ”Du skal elske din neste som
deg selv”?
Thomas og Elén Stornes tillot bildene fra
flyktningekatastrofen i Europa røre hjertene
deres til handling. Det ble et utfordrende
møte med flyktningene ved Middelhavet, men
de opplevde likevel en stor glede i å få bidra.
Les mer om deres opplevelser på de neste tre
sidene i dette magasinet og la det utfordre
deg: Hva kan du bidra med for å vise
barmhjertighet? Hvordan tar du i
mot fremmede? Hvordan lar du
kjærligheten for mennesker vise
seg i praksis i ditt liv?
RACHEL E. OLSEN
REDAKTØR

Mylder har redaksjonelt innhold, og kommer derfor også
i postkasser med reservasjon mot uadressert reklame.
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ILDS JE L E R

Den beste måten å
bruke høstferien på!
I begynnelsen av oktober dro Thomas og Elén Stornes til Lesvos i Hellas. Formålet
for disse småbarnsforeldrene var ikke ferie, som det ofte er når nordmenn drar til
de greske øyene. I stedet brukte de ferien sin til å hjelpe desperate båtflyktninger
som kommer i land på øyen, etter en svært risikabel reise over havet fra Tyrkia.
Her er hans berettelse fra de dramatiske dagene på Lesvos:

–D

u husker kanskje lille Alyan, den døde gutten på
stranden? Eller den lille jenta som stod med en våt
bamse i regnværet? Disse bildene satte stort inntrykk
på oss og var dråpen som skulle til for at vi bestemte oss for å reise
ned for å bidra, forteller Thomas. Her er hans berettelse fra de
dramatiske dagene på Lesvos.
Hvor skal jeg begynne... La meg spørre deg: Hvor ille må du ha
det for at du skal ville sette deg og dine barn/familie i en luftbåt
sammen med 50 andre, for å komme til tryggere omgivelser?
Båten er laget for 10 personer. Du vet det kan gå galt, du vet mange
har omkommet på reisen over, du vet du kan bli stoppet av kystvaktene og politi. Du vet du vil fryse fordi du er klissvåt, det er
kanskje mørkt og du har ikke spist og drukket på mange dager.
Du har til og med opplevd forferdelige handlinger i hjemlandet
dit. Hvor ille må du ha det for å sette deg i den båten?

Det kommer båter

Hver dag og hver natt kommer det båter. Første dagen vi er der
4

kommer de på rekke og rad. Det er varmt og havet har tatt en
pause. Det er stille og flyktningene er så lykkelige for å ha kommet
over. På gresk side står det frivillige fra ulike land, tar i mot flyktningene og sørger for transport til flyktningcampene. Her vil de få
mat, klær, medisinsk tilsyn og overnatte, før de får busstransport
videre til Mitilini, havnebyen på Lesvos hvor de registreres før båttransporten over til Athen.
Den kvelden dro vi også til campen, som drives av frivillige. Vi
trudde vi var forberedt, men nei. Barna sover på bakken, de er
kalde, noen fortsatt våte fra båtturen. Denne kvelden er campen
overfylt med nærmere 2500 personer. De frivillige gjør en kjempe
innsats, men likevel føler jeg at jeg ikke strekker til. Den kvelden
deler vi ut mat og tepper, gir informasjon og gjør det vi kan for at
flyktningene skal klare å være tålmodige. Når jeg drar derfra den
kvelden kjentes det så godt å ha fått bidratt.
På vei opp til bilen vår ser jeg et barn ligge og sove, ute i veien!
Hun hadde beveget seg i søvne, så jeg flytter henne på plass mellom broren og mammaen... Hun har det bedre der. Selv drar jeg

Mennene har avtalt seg i mellom hvem
som skal hoppe i havet dersom båten tar
inn for mye vann.
tilbake til hotellet, i min egen seng. Jeg sover ikke noe godt
den natten.

Vi gir morsmelkerstatning og smukk. De sendes videre til
camp, hvor de får sove... På bakken.

Neste dag kom det flere båter. Alle slags mennesker og fra
ulike nasjoner sitter i båtene: voksne, unge, syke og skadede.
Babyer helt ned i ukers alder, kurdere, afghanere, syrere, eritreere. Dagene er rolige, solen skinner, og arbeidet går greit.
Men så stoppes det opp. Hvor er båtene? Hvorfor kommer
de ikke? EU har hatt møte, tema er flyktningkrisen. EU gir
enorme store summer til blant andre Tyrkia for å legge til
rette for flyktningene. Det er også statsbesøk i Lesvos denne
uken. Vi ser at kystvakten setter i gang storoffensiv og hindrer flyktningene i å komme over. De stopper båt etter båt.
Campene blir ryddet og flyktningene gjemt på andre steder,
noe sitter og venter i bussene. Etter noen timer kommer de
tilbake, da er statsbesøket over.. Jeg vil kalle det et planlagt
glansbilde over en situasjon de overhodet ikke har kontroll
over. Hverken Hellas, Europa eller EU.

Ikke alle klarer reisen disse dagene. Det kom det inn en 8
måneder gammel gutt. Han var kald, alt for kald og overlevde ikke reisen. Kvelden ble taus. Gutten var jo så liten,
familien ville bare det beste for han..

Død og liv

Neste natt blir vi ringt opp på natten og fortalt at vi må
komme til havnebyen Skala. En båt med 40 flyktninger,
mange av disse barn, hadde satt seg fast blant steinene ute
i vannet. Også her var redningsskøyta på plass og fraktet
dem i land, barn og familier først. På land stod vi klare,
nordmenn, nederlendere og dansker. Det kjentes så godt
å høre personell fra redningsskøyta skryte og være takknemlige for alle de frivillige. Vel... Jeg er en stolt nordmann
denne kvelden også, stolt over at redningsskøyta sender
ned sine ansatte for å bistå.
Du lurer kanskje på hvor gresk politi, hjelpeorganisasjonene og de lokale grekerne var. Det lurer jeg også på...
Men jeg vil få frem at det er noen grekere som vier livet sitt
til dette og gjør en kjempejobb. Blant annet et ektepar som
åpner hjemmet sitt, noe de har gjort i 1,5 år nå. Der sendes
blant annet klær fra Norge og andre land, slik at vi kan fylle
bilene og kjøre ut langs strendene og til campene og dele ut.

Hva skjer så? Jo, de kommer om natten. Da sover visstnok
kystvakten. Sjøen er tøff, det er mye vind og det er kaldt. Vi
endret skiftene våre og jobbet nå nattestid.
Det kom inn 8 båter mellom 21.00 – 05.00 i vår sone den
natten, med rundt 400 flyktninger. Det er mange barn
ombord. Vi lyser med billysene ut mot havet slik at de skal
kunne styre båten inn mot oss. ”Kapteinen” har aldri gjort
dette før, han er en flyktning som betaler litt mindre for
billetten over. De andre betaler smuglerne rundt 2000 euro
per person. Mennene sitter på kanten, barna og kvinnene
sitter i midten nederst. Mennene har avtalt seg i mellom
hvem som skal hoppe ut i havet dersom båten tar inn for
mye vann...
Når båtene kommer inn tar vi i mot barna og bærer
de inn på land, familien kommer etter. En familie på fire
klemmer hverandre, takker sin Gud og kysser bakken. De
har en jente på 14 dager og en gutt på 1 år. Alle er våte. Vi
tar på dem tørre klær og gir dem tepper, drikke og mat.

Jeg vil skryte av det norske redningsselskapet. Som mange
vet har de sendt ned en båt. Jeg ringte gresk kystvakt den
ene kvelden, da vi så en båt stå stille opp mot en time. Det
viste seg at redningsskøyta plukket opp 43 personer fra
båten. De var kalde og våte etter fem timer på havet. Tre
personer ble plukket opp fra vann et stykke unna båten.
Alle hadde det etter omstendighetene bra, men om de opprinnelig var flere enn 46 personer vet vi ikke. Men vi var
likevel lettet....

Tepper, drikke og mat

Den ene kvelden får vi vite noe vi skulle ønske ikke skjedde.
Ei gravid kvinne hadde spontanabort i 6 måned på stranden.

>>
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Vi må passe oss så ikke all
velsignelsen vi har fått, fører til
egen stolthet, men til raushet
og omsorg.
>>

Legen som tok i mot dette barnet har sett mye tøft i verden, men dette... Etter at
jeg kommer hjem til Norge får jeg lese om ei jente som var blitt født på stranden
og at hun hadde det bra. En norsk frivillig tok i mot dette barnet på stranden der
vi selv stod for noen dager siden og tok i mot flyktninger.
Vi ofret en uke av livet vårt. Vi var helt sikker at den uken ville være til nytte
for mange flyktninger. Vi fikk økonomisk støtte fra venner hjemmefra. Bidraget deres sørget for at vi kunne hjelpe mange tusen flyktninger med klær, mat,
transport, omsorg og kjærlighet. Til og med å leke med barna. De er så herlige.
Tenk hvordan de tilpasser seg alle situasjoner....
Så hvis du har tenkt tanken at ditt lille bidrag ikke kommer til nytte. Husk at
dette er så nært, kun en kort flytur unna. Din hjelp nytter. Givergleden i Norge
er helt fantastisk, tusen takk for all støtte, dere vet hvem dere er.

Drar tilbake

Jeg får jeg stadig rapporter fra Lesvos. Båtene kommer, og det kommer mer enn
noen gang. Tilstandene på campene er på det mest kritiske. Det meldes om personer som tar sitt eget liv, barn som går alene, politi som slår, flyktninger som
er desperate og bryter seg inn i matlagre. Været har vært ekstremt dårlig, både
med regn, torden og lave temperaturer. Flyktningene sover ute i søla i frykt for
hva som skjer videre. Enda har ikke de store organisasjonene gått inn for fullt
i områdene. Noen er der, men kun i mindretall og de har lite ressurser. FN har
sendt ned store telt, men det er de frivillige som setter disse opp og er tilstede.
Organisasjonene sier de vil komme. De må komme, men når?
Her sitter jeg nå, i godstolen, med bena på bordet og fotballkampen skal snart
begynne. Vi har to fantastiske gutter som sover godt i sin egen seng, hvor takknemlig er vi egentlig? Jeg spør meg selv og jeg spør deg. Jeg vil sitere en tale av
Jim Foss i sommer: ”Vi må passe på så ikke all velsignelsen vi har fått, fører til
egen stolthet, men til raushet og omsorg for våre medmennesker.” I Gjerpen
misjonsmenighet har vi hatt disippelliv som tema. Med alle nyhetssaker rundt
flyktningkrisen føler vi at vi som disipler kan være tilstede og vise omsorg,
raushet og en utstrakt hånd. Det har vært godt for oss som par og som familie
å gjøre dette. Det har gitt oss enorme perspektiver på livet og vi er takknemlige
over og ha fått muligheten til og være tilstede. Vi skal tilbake. Du kan og hjelpe,
man trenger ikke dra til Hellas. Her hjemme, i vårt eget samfunn, kan du invitere med deg flyktninger på tur, leke, integrere dem i vårt samfunn og i våre liv.
De er som deg og meg. Alle vil vi ha trygghet.
FOTO: ADELE GYLDENHAMMER
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Vinjett och färg?

Sterke opplevelser
i Romania

Filter, som er en del av ungdomsarbeidet til Arendal Misjonskirke, arrangerte i september tur til Romania. 19 ungdommer, 7 ledere og en baby satte seg på flyet til
Bucuresti, spente på hva vi skulle oppleve de siste dagene av høstferien.

F

ilterungdommene i alder 13 til 19 år hadde satt
av tid og penger til å være med å velsigne barn og
ungdommer i Spantov, en liten by 2 timer utenfor
Romanias hovedstad Bucuresti.

Matutdeling

Ungdommene hadde det siste året samlet inn penger til
å bygge et hus i Spantov, der en familie som har bodd i
forferdelig kår, har fått flytte inn. Nå skulle vi ned og besøke dette prosjektet. Vi var innkvartert på en bibelskole
som menigheten vi besøkte, har bygd opp med norsk
hjelp. Velkomsten var varm og hjertelig og i løpet av de
neste dagene ble vi rikere på både sterke opplevelser og
nye venner.
Vi fikk være med på matutdeling til barna, som kom
sultne på skolen men som ved hjelp av menigheten fikk
seg et varmt måltid i løpet av dagen. Barna kastet seg
raskt om halsen på de norske ungdommene og lekte og
lo seg gjennom de neste dagene. Det var tydelig at det
var stas med besøk! På kveldene delte vi oss opp og reiste
til tre ulike steder der Filterungdommen danset, vitnet,

ledet lovsang og talte, som om de aldri har gjort annet.
De imponerte stort!

Universelt språk

Til gjengjeld fikk de oppleve lovsang med ord de ikke
forsto med fornuften, men gjenkjente med hjertet, og
et fellesskap som gikk utover språk og kultur, med Gud
i sentrum. Det ble også tid til en skogstur i den vakre
naturen rundt Spantov, grillfest med ungdommene, flere
møter og kvalitetstid sammen som team. Vi avsluttet
oppholdet med en flott gudstjeneste der Gjermund
Igland talte med stor lidenskap, til rungende latter og
hjertelig applaus. Vi reiser hjem rikere på gode opplevelser, nye venner og en bevissthet rundt at bare få timers
reise herfra, er fattigdommen stor. Flere av Filterungdommene uttrykte at de var enda mer takknemlige for at
vi har det så godt i Norge.
AV TORBJØRG OLINE OG STEIN ERIK NYLI
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Fra barnetro
til levende tro
For 2 år siden kjente Mario Mirchev kallet til Norge. I løpet av kort tid
hadde han lært seg språket, fått jobb og har nå etablert seg i Froland.
Han ønsker å spre det gode budskapet om Guds kjærlighet. En kjærlighet han selv fikk erfare for første gang for 10 år siden.
2005: Mario er restaurantsjef på et serveringssted i den travle hovedstaden Sofia. Han trives
i jobben og lever livet i storbyen til det fulle.
En dag kommer to unge menn inn i restauranten og spør etter styreren. De ville presentere
noen mikrofiberkluter som en venninne solgte.
Mario tar seg tid til å snakke med dem og merker etterhvert i samtalen at det er noe annerledes med disse guttene. Det kommer frem at
guttene hører til den lokale kirken og samtalen
dreier seg etterhvert over på tro.
– De var så åpne – det føltes som jeg alltid
hadde kjent de hele livet. Jeg merket meg en
kjærligheten gjennom de guttenes øyne som jeg
ikke hadde sett før og som jeg hadde lett etter
hele mitt liv, forteller Mario åpenhjertig. Kjærligheten han merket var ikke menneskelig, men
representerte noe helt annet.

Behov for kjærlighet
1978: I 6 år har Mario bodd hos sine bestefor-

eldre. Nå skal han omsider for flytte sammen
med sin søster og foreldrene, som jobbet som
lærere i en annen by og ikke har kunnet ta seg
av Mario. Det blir ikke som Mario hadde håpet.
Han føler seg fremmed for foreldrene og dette
tomrommet skaper et behov for kjærlighet.
– I hele mitt liv har jeg lett etter kjærlighet.
Kanskje det var det som vant meg for Jesus,
den kjærligheten disse guttene viste meg? spør
Mario seg i dag.
– Mine foreldre trodde ikke på Gud, men
min bestemor trodde på Gud. Hun takket alltid
for maten etter hun hadde spist. ”Hvorfor takker du for maten? Det er jo ikke Gud som har
skaffet det maten?” spurte jeg henne. ”Det kommer til å forstå en dag”, svarte hun.
Bestemoren var ortodoks kristen, som mange
andre i Bulgaria. Mario forteller at det er få
ortodokse som selv leser i Bibelen, men de tror.
Bestemoren hadde Det nye testamentet hjemme.
– ”Jeg ber for deg”, sa min bestemor til meg.
”Hvorfor det”, svarte jeg. ”Jeg har alt jeg trenger. Jeg er ung, jeg har jobb, jeg er frisk, jeg har
venner og alt man kan ønsker seg”?
Bestemoren visste noe som Mario enda ikke
skjønte.
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Forandringen
2005: I restauranten hvor Mario er sjef, har

samtalen med de unge mennene en stund dreid
seg om tro. Nå spør de Mario: Tror du på Gud?
– ”Ja”, svarte jeg. ”Tror du på Jesus som frelser?” ”Ja... det gjør jeg...”. De ble litt overrasket
over mine svar. Så spurte de meg om jeg har lest
i Bibelen? ”Nei... er ikke det en bok for bestemoren min?” svarte jeg.
Guttene lo litt av Mario og fortalte at Bibelen
også var for ham. Mario lurer på hva som var
så viktig med den boka. ”Du må lese selv, så
skjønner du”, var svaret deres.
– Det var begynnelsen, det kom en følelse
av at jeg måtte gjøre noe med livet mitt. Jeg har
alltid trodd på Gud, og på Jesus, selv om jeg
ikke kjente han. Religion for meg som ortodoks
kristen var å tenne lys i kirken, om det var noe
som hadde gått galt i livet. Men jeg hadde et
ønske om å finne det åndelige.
Den ene av guttene kom tilbake til restauranten flere ganger for å snakke om og vise meg
det kristne livet. Etterhvert kom det innom
andre fra pinsemenigheten.
– Jeg var veldig skeptisk. I Bulgaria er det en
tankegang om at kirkene som ikke er ortodokse
er sekter. Men en gang kom pastoren til meg, og
jeg ble overrasket over han. Han var så hyggelig
og naturlig. Jeg snakket med han og fikk mange
svar om ting jeg hadde lurt på.
Mario spurte pastoren om han ikke bare kan
bli frelst når han blir 70 år gammel, og frem til
da bare leve livet sitt? ”Ja, det kan du vel. Men
vet du hvor lenge du skal leve?” spurte pastoren
tilbake. Dette fikk Mario til å tenke.
– Samme kveld gikk jeg på kne på rommet
mitt og ba Gud om tilgivelse. Det var den fineste opplevelsen jeg noen gang har hatt, erindrer Mario. Den kvelden gråt Mario. Mye. Han
hadde ikke grått på 10 år. Å være mann i Sofia
betød at man skulle være tøff og hard. Nå møtte
han kjærligheten han hadde lett etter hele livet.

– ”Du er helt gal!”

– Samtidig begynte jeg å lese i bibelen. Alt det
jeg leste, ble levende for meg. Jeg kunne se for
meg Jesus, da han gikk rundt på jorden og følte

Mario har flyttet fra storbyen Sofia, til Froland.
Overgangen har vært stor,
men han trives i bygda.

i hjertet at alt var sannhet. Jeg kom til en virkelig tro, forteller Mario. Han hadde også hørt og
lest om Den hellige ånd, men forsto det ikke.
Det ble litt for spesielt dette med å snakke i tunger og så videre. Han tok dette opp med guttene
fra kirken og fikk beskjed om å lese Apostlenes gjerninger kapittel 2, om pinsedagen, da
Den hellige ånd kom til disiplene etter at Jesus
hadde reist til himmelen.
– En dag etter jobb la jeg meg på sengen på
rommet mitt og ba. Så kom det et behov for å
be Jesus om Den hellige ånd.
Mario ba, men det skjedde ingen ting. Han
ba en gang til, men kjente ikke at det skjedde
noe som helst. Så kjente han at han måtte be
inderlig, med hele sitt hjerte.
– Jeg ropte det ut: ”Jesus, gi meg Den hellige
ånd!” Da kom det en bølge som først gikk over
hele kroppen og så inn i meg, og jeg begynte å
snakke i tunger. Det var helt mørkt på rommet
mitt og jeg ble skremt. Hva er det som skjer?
Det var en utrolig opplevelse, forteller Mario.
Han gikk etterhvert ut av rommet, hvor han
møtte på søsteren. Hun så med en gang at det
var noe som hadde skjedd. ”Du er helt gal”, fikk
Mario høre.
– Nå ville jeg snakke med alle om Jesus, at
jeg hadde funnet noe vidunderlig. Det føltes
som om jeg hadde hatt et dekke over meg hele
livet, som han nå hadde tatt det bort og jeg
kunne se. Jeg ville fortelle det til alle!
Etterhvert fikk Mario også et behov for å oppsøke kirken. Han hadde blitt invitert med flere
ganger tidligere, men hadde sagt nei, han skulle
bare lese i bibelen. Nå følte Mario en åndelig sult

Annerledes

Etterhvert fikk han tilbud om jobb på fiskefabrikken i Frøya. Mario dro til Norge, mens Silvia ble igjen i Bulgaria. Hun kunne ikke språket
og det ville være vanskelig for henne å få jobb i
Norge. Det var vanskelig for Silvia, men Mario
følte at han måtte ta sjansen og at det var rett
ting å gjøre. Han jobbet på fiskefabrikken i en
og en halv måned, men mistrivdes veldig i jobben. Overgangen som sjef til fabrikkarbeider
ble for stor. Mario sier opp jobben på fabrikken,
uten noen ny jobb som venter.
– En dag jeg snakket med Ove på Skype,
spurte jeg om han kunne ta i mot meg i hjemmet, og han sa ja med en gang. Jeg ble veldig
overrasket at han sa ja uten å spørre Elisabeth
(kona) først, for i Bulgaria er det kona som styrer hjemmet, ler Mario. Han var fortsatt usikker på om det var rett og flytte sørover, og ba til
Gud om å få et tegn for å få grønt lys. Han dro
på et møte i menigheten på Frøya, og der leste
pastoren et bibelord fra plattformen: ”Stå opp
og gå mot syd..”. Dette var tegnet Mario trengte.

Kulturforskjell

og at han var klar for å gå i kirken. Har fant han
den samme Jesus som hadde møtt på rommet.
– Da jeg kom inn i kirkerommet sang de en
sang om Jesus, og jeg begynte å gråte nesten med
en gang. Jeg følte at dette var min menighet, jeg
var på rett plass, forteller Mario, som etter dette
jobbet som diakon i menigheten i 8 år.

Kall til nord
Tilbake i 2013: Mario er nå gift med Silvia og

jobber fortsatt som restaurantsjef i Sofia. Etter
at han ble en kristen hadde han bestemt seg
for å leve med ren samvittighet, men begynner
å kjenne at dette stadig ble utfordret i jobben.
Han har en god tone med sin sjef, men får stadig beskjed om å gjøre ”snarveier” i økonomien,
som Mario ikke kan stå for.
– Sjefene i Bulgaria er ikke som sjefene i
Norge, forklarer Mario. Mario nekter å gjøre
det sjefen ber han om å gjøre og som oppleves
galt. ”Er det din religion?” spør sjefen. ”Nei,
det er min samvittighet” svarer Mario. Han
var tydelig til sjefen at han kunne bare sparke
ham om han ville, men det ville ikke sjefen.
Etterhvert opplevde Mario at sjefen, som han
tidligere hadde hatt en så god tone med, stadig
oppførte seg dårligere. Mario bestemmer seg
for å slutte, selv om sjefen ikke ønsket dette.
– I den perioden kom det en tanke til meg:

Du skal til Norge. Jeg ble overrasket over tanken, jeg visste jo veldig lite om landet. Jeg visste
at det var langt borte, kaldt, hadde god standard og at det var mye fisk, det var alt.
Mario tok dette opp med sin pastor, som
fortale at han hadde en nevø i Norge som kom
til Sofia om to dager. Mario snakket med pastorens familie som var på besøk fra Norge og
de tok med Marios CV og ga til ledelsen på en
fiskefabrikk i Frøya i Nord-Norge.
To måneder senere fikk Mario beskjed om
at det skulle komme to nordmenn på besøk til
menigheten. Det viste seg å være Ove Gundersen og Jan Christensen fra Froland misjonskirke. Mario, som allerede hadde begynt å lese
norsk og høre på lydbøker, møtte nordmennene
med noen norske ord.
– Første gang jeg hørte det norske språket,
tenkte jeg at det kommer jeg aldri til å klare
lære. Men jeg forstod stadig mer og mer og
øvde meg opp for å kunne møte besøket med
noen norske ord, forteller Mario. Han fikk god
kontakt med frolendingene og avtalte med Ove
at de skulle Skype (snakke over internett red.
anm.), for at Mario skulle få mer norsktrening.
Hver morgen stod han opp klokken 7 for å
lese i bibelen og øve på norsk før jobb. I tillegg
tok han norsk-kurs i Sofia og hørte på norske
kristne talere.

Det var helt mørkt på rommet mitt og
jeg ble skremt. Hva er det som skjer?

Han bodde hos Ove og Elisabeth i Froland i to
måneder og fikk etterhvert jobb på McDonalds
i Kristiansand og egen leilighet. Nå nærmer
det seg endelig at også Silvia flytter til Norge.
Hun har begynt å øve på språket og håper å få
seg jobb her, slik at ekteparet kan etablere seg
sammen i Froland. Selv om Mario har kjent et
kall til Norge, er det utfordringer ved å flytte fra
en kultur til en helt annen.
– Jeg trives godt, selv om det kan være litt
kjedelig her. Det er stor forskjell fra livet i hovedstaden Sofia, til bygda Froland. I Bulgaria
er det også litt tettere relasjoner, mens man her
i Norge ofte holder en distanse til hverandre.
Man smiler til hverandre, men det betyr ofte
ikke noe mer en høflighet, mener Mario.
Han opplever at det kan være vanskelig å
komme inn på nordmennene, også i menigheten.
– Jeg opplever at det er få som stanser og
snakker med meg. Det er litt rart. Men det var
også slikt i min menighet i Sofia og jeg angrer
på at jeg selv gjorde det samme. For at vi skal
bli en familie i menigheten og ikke bare være
et sted hvor vi går og tilber, som i en ortodoks
kirke hvor man tenner et lys, så må vi ta ansvar
for hverandre og komme litt tettere sammen,
mener Mario. Dette opplevde han i større grad
på Frøya, hvor han besøkte en menighet hvor
de var rundt 15 personer, og de fleste over 65 år.
– De tok imot meg som en bror. Det kan
være på grunn av størrelsen på menigheten? At
avstanden mellom menneskene blir større og
større gjelder ikke bare for Norge, men skjer
i hele verden. Det er ikke bra. Kjærligheten vi
snakker om så mye, må vises til hverandre,
mener Mario. Samtidig er han veldig takknemlig til Ove og Elisabeth som tok i mot han og
inkluderte han i familielivet
– Jeg vil takke for alt de har gjort for meg og
familien min her og for dere godhet,gjestfrihet
og kjærlighet. •
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Vil du også nå ut til hele distriktet
til en overkommelig kostnad?

mylder

Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder

Kontakt annonseansvarlig Lars Martin Torp
på 930 88 361 eller lars.torp@icloud.com

Vi formgir Mylder!
Vil du også ha god design til din
organisasjon, kirke eller bedrift?
Kontakt Morten Ravnbø
på 91 73 73 56
www.ravnbo.com

BOKHANDEL - VESKEHUS
Østregt./Torvgaten, Arendal
post@hoyerbok.no
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Stoa, Arendal
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Knut Moholt er påtroppende pastor i Misjonskirken Grimstad. Vi har tatt en
prat med han, for å bli bedre kjent med mannen som i januar skal ”ta over”
en av Norges største misjonsmenigheter.

Trives best med
–J

mennesker

eg liker jo å jobbe med mennesker, og
blir det for mange dager foran kontorpulten, så trives jeg ikke så godt.
Knut er 35 år, gift med Lena og har en
datter på tre og et halvt år som heter Mathea
Isabel. Han er født og oppvokst i Larvik, men
det er rundt 17 år siden han forlot hjembyen.
Han har blant annet bakgrunn fra Ansgarskolen i Kristiansand, hvor han har en bachelor i
praktisk teologi, med ”et snev av IT” innblandet. For øvrig jobbet han som pastor og ungdomspastor i et par Misjonskirker i Bergen, før
han flyttet til Nesodden i 2010. Der har jeg vært
pastor i Misjonskirken i fem år, og det har vært
en flott menighet å få tjene i, forteller Knut.
– I utgangspunktet hadde jeg tenkt å bli
lærer og begynte derfor å studere ved Norsk
Lærerakademi i Bergen. Der fikk jeg en stilling
som ungdomsarbeider i Bergen Misjonsmenighet ved siden av studiene og trivdes veldig godt
med å jobbe i kirken. Etter hvert fant jeg jo også
ut at lærer og pastor ikke var så ulikt, men istedenfor å undervise mandag-fredag, så underviser jeg primært på søndager!

– Hvordan tror du at menigheten din i dag vil
beskrive deg som pastor?
– Det er litt vanskelig å svare på, du ville sikkert fått ulike svar fra menneskene der. Men jeg
tror de opplever meg som en ærlig og redelig
fyr med en god porsjon humor, dårlige ordspill,
og en god forkynner. Du ville sikkert også fått
høre noen mindre positive ting, som at jeg for
eksempel ofte har en rotete kontorpult, men der
er jeg tydelig på at kontorpulten ofte gjenspeiler
hvordan det ser ut i hodet til hver enkelt – og
hvem vil da ha en tom kontorpult? spør pastoren med et smil.

Ydmyk ovenfor oppgaven

Knut synes det er veldig spennende å skulle
starte opp i en menighet som er mitt i en byggeog flytteprosess.
– Jeg har fått gleden av å bli bedre kjent med
min forgjenger Kjell Birkeland det siste året. Jeg
forstår at han har gjort en meget god jobb som
pastor i menigheten og at det har vært dyktige
folk i styre og stell som har lagt til rette for

Utfordrende og givende

– Å se mennesker leve ut det potensialet som
er lagt ned i hver enkelt, det er veldig givende
for meg som pastor. Det å møte mennesker der
de er i livet i sorg, smerte og glede er alltid utfordrende, siden alle mennesker er forskjellige.
Men det er også veldig givende og kunne få lov
til å bli kjent med og følge mennesker på veien,
forteller den påtroppende Grimstad-pastoren.
Det han ser på som noe av det mest utfordrende med jobben, er å sette grenser for seg
selv når det gjelder å finne ut hvordan man kan
disponere tiden på best mulig måte.
– Pastoryrket er jo veldig variert, og ofte vil
ukene være veldig ulike, og det kan være utfordrende i seg selv. I tillegg er det jo ekstra utforende når menigheter havner i konflikter om
små og store ting. Jeg er glad for at Misjonsforbundet har satt en del fokus på dette temaet de
siste årene, for nettopp å forebygge konflikter,
og gi nøkler til å løse dem på en god måte.
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Knut og Lena ser frem til
å etablere seg i Grimstad.
Nå skal de ikke flytte på
en stund!

både vekst og nye lokaler. Det blir spennende å
skulle overta noe som tydeligvis fungerer godt
allerede, og jeg er ydmyk ovenfor den oppgaven
som ligger foran.
I januar tar han altså med hele familien og
flytter til Grimstad, en by hvor de i utgangspunktet ikke kjenner så mange fra før. Det kan
bli utfordrende, men familien Moholt er ikke
ukjent med å etablere seg på nye steder.
– Etter å ha bodd litt rundt omkring har vi
vel konkludert med at vi kan trives på mange
forskjellige steder. Det handler jo ofte om innstillingen man har, mer enn plassen man bor
på. Men vi har hørt veldig mye positivt både
om menigheten og om Grimstad, så vi har inntrykk av at det er en fin by og et barnevennlig
sted, så da virker det som om alt ligger til rette!

Familien må trives

Etter å ha bodd snart seks år utenfor Oslo, ser
familien også frem til å få litt kortere avstander
til ulike destinasjoner. Lena (Knuts kone) har
blant annet pendlet 2,5 timer til jobb daglig nå,

I N TERV J U ET

så de håper også hun vil finne en jobb
hun vil trives i på Sørlandet.
– Så er jeg selvsagt spent på hvordan Mathea vil takle overgangen, og vi
håper at hun vil finne gode venner og et
godt miljø både i menighet og nabolag.
– Hva synes Mathea om å flytte til
Grimstad?
– Det virker som om hun synes det er
spennende med flytting, selv om hun
er litt for liten til å fullt ut forstå hva det
innebærer. Det er nok vanskeligere for oss
enn for henne, som skal flytte fra gode venner
og et godt miljø her på Nesodden. Men vi tror
det er en god tid å flytte på for Mathea også, før
hun blir så stor at hun skal begynne på skolen.
Så jeg har fått beskjed av Lena, at når vi nå
flytter, så må vi nok bli boende i Grimstad en
stund!
AV KRISTIAN HAALAND

Å se mennesker leve ut
det potensialet som er
lagt ned i hver enkelt, det
er veldig givende.
Knut har hatt flere verv i Misjonsforbundet
og leder nå forbundets pastor- og misjonærforening. Her med tidligere rådgiverkolleger
Geir Johannesen og Karstein Morfjord.
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Dugnad i Grimstad
I Grimstad har det de siste par årene vært
jobbet intenst med å legge til rette for nye
lokaler med «plass til alle». Den gamle
høyskolen ble kjøpt sammen med andre
aktører like før jul i fjor, og i høst ble dugnadsarbeidet satt i gang for alvor.
– Det er god framdrift og mange blide dugnadsarbeidere i sving, sier ungdomspastor Odd Arild
Berge. Menigheten er delt inn i seks grupper
som gjør dugnad på turnus. Det jobbes mandag,
torsdag og lørdag i løpet av dugnadsuka, og flere

Café Retro
Søndag 14 november innviet vi Cafe
Retro i Fevik misjonskirke!
Her har menigheten fått et nytt godt sted å
drikke kaffe sammen og slå av en god prat etter
møtet. Målet er at man alltid kan få plass til en
til i sofaen så ingen skal sitte alene!
Vi ønsker å være et inkluderende fellesskap
med plass til nye. Velkommen til Cafe Retro!

cellegrupper legger møtet sitt til dugnaden.

Godt salg

– I forbindelse med flytting har det vært stor
spenning knyttet til salg av det gamle kirkebygget, men i begynnelsen av oktober var dette også i
boks. En kort og grei prosess hvor bygget ble solgt
til en god pris, og til gode eiere, forteller Berge.
Bygget overtas av Farm in Action (FiA). FiA
har fokus på unge rusmisbrukere og rehabiliteringen av disse, og ønsker å utvide arbeidet sitt
ved å bruke Misjonskirkas tidligere lokaler til et
ressurssenter.

– Dette salget innebærer at menigheten må
være ute av bygget innen 1. april, og fra nyttår
starter derfor enkelte avdelinger sine aktiviteter
i det nye kirkebygget. Selve kirkesalen vil ikke
være ferdig før i august 2016, men med 4000
kvadratmeter har vi heldigvis god mulighet til
å gjennomføre gudstjenester i andre deler av
bygget!
I de første månedene av 2016 er det satt opp
en godt planlagt plan for flytting, og 28.februar
regner en med at første gudstjeneste finner sted
i nybygget.

Tentro i
Arendal
Årets konfirmantkull i
Arendal misjonsmenighet
består av ni flotte ungdommer.
Noen av dem har vokst opp i menigheten,
mens andre har blitt dratt med av venner
eller bare ønsket å være en del av vårt miljø.
Ungdommene samles annenhver torsdag til
undervisning. Den tar utgangspunkt i Tentros ulike temaer og gir et godt grunnlag for
videre samtale om tro og liv.
Noen torsdager er konfirmantene ventet å
gå på menighetens ungdomsklubb Filter. Og
selv om de resten av torsdagene ikke er pålagt
dette, så stiller de fleste opp likevel. Det er godt
å være tilknyttet et større ungdomsmiljø.
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Tidsfrist

Tidligere i høst var konfirmantene på konfirmantleir på Vegårtun sammen med andre
konfirmanter fra Aust Agder og Telemark. I
vinterferien blir det egen tur til Valdres og
det planlegges tur til Ansgarskolen. Konfirmantgudstjenesten finner sted i slutten av
april, og med en sånn gjeng er vi sikre på at
den blir knallbra!
AV KRISTIN BAKKE

Folkemøter
med Egil

Svartdahl

Helga 15.-18.oktober hadde byens ni
menigheter, deriblant Grimstad og Fevik
misjonskirker, gått sammen om å arrangere folkemøter. Disse møtene hadde lav
terskel og høyt under taket, og målet var
at folk som ikke er vant med å gå på
kristne møter også skulle trives her.
Til disse møtene var hele Norges tv-pastor, Egil
Svartdahl, invitert. Det ble fire gode kveldsmøter og familiegudstjeneste søndag formiddag.
Alle disse møtene var i Normisjonshallen ved
Bibelskolen i Grimstad, og cateringselskapet
deres sørget for kafé på kveldene og mulighet
for å kjøpe middag søndag formiddag.
I tillegg hadde flere av ungdomsarbeidene
i byen gått sammen om et felles ungdomsarrangement, Senkveld med Kristian og Andreas.
Det ble lagt til byens storstue, Catilina i Kulturhuset fredag kveld. Med gjester som Lisa
Børud, Kaja Søgard fra The Voice og Egil Svartdahl ble Catilina rett og slett for liten! Nærmere
500 ungdommer presset seg sammen og hadde
en kjempekveld.
Alt i alt var det en innholdsrik og flott helg
med masse mennesker, god stemning og gode
møter.

Alphakurs i stua
Denne høsten arrangerer Grimstad
Misjonskirke Alphakurs. Det i seg selv er
ikke unikt, men i høst har vi valgt å gjennomføre kurset i et hjem. En helt normal
enebolig, et husbankhus fra 70-tallet, er
kurslokale for til sammen 25 deltakere og
ledere som møtes hver onsdag i høst.
– Det å ha Alphakurs i et hjem er gjort av andre
tidligere, men det er første gang dette skjer i
regi av Grimstad Misjonskirke. Ideen om å ha
høstens kurs i et hjem ble lansert relativt tidlig i
planleggingsfasen i vår, og det ble raskt klart at
dette var attraktivt, sier Kristine Hommefoss.
Hun er en av «gründerne» for kurset og har
åpnet sitt hjem for høstens kurs.

takerne våre trives.
Det å ha et hjem
som kurslokale gir
noen utfordringer,
men samtidig bidrar
et hjem til å skape
en særegen atmosfære til kurset og vi
opplever det som en
flott ramme for både
måltidet, undervisningen og gruppesamtalene. Kveldsmaten og
undervisningen skjer i stua, men når gruppene
samles må vi spre oss rundt i stue og kjellerstue.
På kurset er det lokale foredragsholdere med
lang Alpha-erfaring, som underviser i temaene
på kurskveldene.

Flott ramme

Flere språk

– Vi opplever at denne ideen var god, og at del-

På høstens kurs har vi deltakere med fem

nasjonaliteter og undervisningen tolkes til
engelsk samt at en av gruppene er engelskspråklig. Basert på høstens erfaring, kan
dette friste til gjentakelse. Men sett i lys av at
Alpha Norge planlegger en nasjonal satsning
på Alphakurs i 2016 og at vi flytter inn i nytt
menighetsbygg, håper vi at neste kurs kan være
et kurs i enda større skala. •
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24 HOURS

FESTIVAL

SMÅNYTT

I idrettshall - 1 døgn - 1 Gud - 1 opplevelse for livet

24-festival i Vikhallen
Fevik Misjonskirke, Betania og Grimstad Misjonskirke arrangerte i september 24 Hours festival i Grimstad for
første gang. Arrangementer var for
barn fra 5.-8.klasse og det var det påmeldt 150 deltakere og rundt 40 ledere.
Alle mann var i full sving i 24-timer!

24 festivalene settes opp med team fra Stiftelsen
Skjærgårdsgospel og lokale initiativtakere. Festivalen har som mål å gi barn og unge en unik
opplevelse av livsglede, satt i en ramme av aktiviteter, musikk, forkynnelse og utfordringer og
der Jesus blir et naturlig midtpunkt under hver
”stage”.
Under møtebolkene, også kalt ”stage”, ledet familien Halvorsen oss gjennom egenkomponerte
låter. Temaet for andaktene var GRATIS og de

Froland Musikkbarnehage
• Et sted med sang, musikk, liv og glede
• Trygge barn trives best – og lærer mest
• Takk til dere som søker til barnehagen vår
Tlf: 94 86 23 00 E-post: post@frolandmusikkbarehage.no
Froland Musikkbarnehage eies av Froland misjonskirke
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ble holdt av Skjærgårdsteamet.
I 24 timer hoppet vi i svære hoppeslott i alle
mulige varianter. Vi hadde også andre aktiviteter
som fotballradar, sumobryting, borrelåsvegg og
mye mer! Deltagerne danset, hoppet, løp, ”sloss”
og ”staget” gjennom hele døgnet.
24. helgen er noe vi vil huske lenge!
Takk til alle som deltok!

Komf-leir
Bjorbekk
Bjorbekk misjonskirke Betel med ungdomsleder Thomas Torp i spissen, tok i høst med
sine konfirmanter på leir. Detet gikk over
all forventning!
– Jesus tok helt av! Første kvelden var det
jeg som talte om Jesus og hvorfor følge han.
På dette møte var det rundt 50+ ungdommer som tok imot Jesus! Konge! forteller
den energiske ungdomslederen. På alle
møtene den helgen spilte Team Awsome fra
Ansgar. De ”eide” og holdt ett høyt nivå på
lovsangen i følge Torp.
Dagen etter var det aktiviteter og mye
morro. Her snakker vi boblefotball og
paintball. Neste møte talte Thomas om Den
Hellige Ånd og mange ungdommer fikk
kjenne på Guds kraft og kjærlighet. Kvelden
ble avsluttet med en heidundranes konsert
av Team Awsome.

Younglife Fevik til Fyresdal
16-18. oktober reiste 20 ungdommer
fra ungdomsarbeidet Younglife i Fevik
Misjonskirke til Fyresdal. Der deltok vi
på leir sammen med 140 andre ungdommer fra Younglifegrupper fra Oslo
og Stavanger.
Helgen var fullpakket med mye aktiviteter og
leker. For å nevne noe så spilte vi boblefotball,
sklei på såpesklie, hadde vannballongkrig med
bading (!) og det aller beste var at kveldene ble
avsluttet med noe som kalles ’’Cabine time’’.
Da samlet gruppene seg hver for seg på gutte-

og jenterom til en koselig prat sammen med
lederne sine. Da fikk vi alltid en god prat, og
som regel kom det noe digg å spise bankende
på døra.
Vi hadde også klubbmøter med mye energi
hvor det var morsomme og noen ganger sølete
sketsjer, vi sang og danset til bandet som spilte
kjente pop-låter og Jesu kjærlighet ble formidlet
og illustrert for oss.
Vi i Fevikgjengen er spesielt glad i å reise på
turer og koser oss bestandig sammen!
Leiren i Fyresdal var en av årets beste helger!
AV HELENE IGLAND STENSLAND

Konsert med Marie Hognestad
Lørdag 7. novemeber var vi så heldige å ha
besøk av Marie Hognestad i Froland
Misjonskirke. Det ble en avslappende og
oppbyggende kveld, der vi som var der
fikk sitte ned og bli betjent gjennom
Maries sterke låter og ekte tilbedelse.
Marie kom i 2011 ut med sin første plate, «Bøy
kne». I etterkant av det har mange av låtene
hennes blitt brukt over hele landet. Mest kjent
er kanskje «Elskede Jesus» og «Bøy kne». Hun
kommer opprinnelig fra Vestby utenfor Oslo,
men bor nå i Hamar. Å reise rundt i hele landet
å lede lovsang, og å utruste lovsangere, er det
Marie gjør på fulltid. Det merkes at hun har et
genuint og ekte hjerte for Gud, og et hjerte for
sann tilbedelse.
Hun kom nettopp ut med sitt andre album,
«Byrdeletteren», og det var i forbindelse med
dette hun kom til oss. Ønsket hun hadde selv

for kvelden var å kunne betjene oss, noe hun
virkelig gjorde. Hun hadde også et ønske om at
vi skulle kunne bli møtt av Gud gjennom det
hun gjorde, noe jeg vet mange ble.
Marie blir beskrevet som en salmist, og selv
opplever jeg at tekstene hennes er dype, de hjelper meg å se nye sider av Gud. De får meg til å
tenke, og de hjelper meg å uttrykke enda mer av
hjertet mitt. Jeg opplever Marie som en tydelig

plogspiss i lovsangs-Norge. Hun er ydmyk, og
samtidig solid og gjennomtenkt. Mest av alt inspirerer hun ved måten hun viser hvor avhengig
hun er av Gud, hvordan hun lengter etter han,
hvordan hun konkrete bruker tid sammen med
han, og på den måten bringer ærlig tilbedelse.
IDA J. GROTH
LOVSANGSLEDER FROLAND MISJONSKIRKE
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Ni konfirmanter i

Fevik Misjonskirke!
Etter noen års pause med konfirmanter i misjonskirka på Fevik er vi
endelig i gang igjen! Og i år er vi så heldige at vi har ni konfirmanter
hos oss. Dette er en god gjeng å være sammen med. Vi samles annenhver tirsdag for undervisning, samtale og lek. Vi besøker også noen
hjem i menigheten og blir bedre kjent med de og hverandre. Vi har
deltatt på konfirmantleir på Vegårshei tidligere i høst og er godt i gang
med planlegging av vårens tur til London med avreise helgen før konfirmasjonsdagen vår. Det er veldig gøy og stas å ha konfirmanter i kirka.
Konfirmantarbeidet er noe det vil fortsette å bli lagt stor vekt på i årene
fremover i ungdomsarbeidet.
Er du konfirmant neste år er du hjertelig velkommen som konfirmant i
Fevik Misjonskirke.
AV HELEN IGLAND STENSLAND

Herremåltidet
Arendal har fått et nytt tilskudd dette året, «Herremåltidet».
Annenhver torsdag serverer noen av menighetens unge ‘herrer’
et velsmakende og billig varmt måltid for familier og enkeltpersoner. Herremåltidet er meget godt mottatt, og de torsdagene er
kirkens spisesal gjerne mer enn fullsatt.

Til barnas store glede har
Bjorbekk misjonskirke Betel
en egen hoppesklie, som
benyttes på Supertirsdag
og andre anledninger.

Supert for barna
Barnas Supertirsdag er blitt en
populær og velkjent aktivitet i
nærmiljøet på Bjorbekk. Annenhver tirsdags ettermiddag samles barn fra området til sang, lek
og andakt.
– Det er en flott gjeng med rundt
50 barn og mange foreldre. Det er
både barn som er kjent i menigheten
og barn som ikke har noen naturlig relasjon til menigheten, forteller
hovedleder for Barnas Supertirsdag,
Torild Ljøstad Bentsen.
Barna er fra rundt tre år og til og
med 4. klasse. En flott gjeng med 12

18

til 15 voksne er ledere for de forskjellige gruppene.
– Hver gang starter vi opp med
en fellessamling på omtrent 20 minutter. Vi synger, har en lek eller to,
bursdagsbarn får komme frem og
det er en andakt. Deretter deler vi
oss i grupper. De under skolealder
går alltid på loftet og har hobbyaktiviteter. De som går på skolen blir
delt i grupper og har hobby, matlaging, førstehjelp, turer og ballspill.
I løpet av året har vi fellessamlinger som juleverksted, karneval,
påskevandring og oppstart og sommerfest.

Holder formen i menigheten

Snø eller sol, disse karene skal ut på sin ukentlige tur, enten det er på hjul eller til fots. Fra venstre: Karl Kristian
Kristiansen, Tonni Lindebæk, Olav Åsmund Birkedal, Carl Christian Bachke og Kristen Metveit. Foto: Signe M. Birkedal

Det har utviklet seg et miljø for fysisk aktivitet ut fra Bjorbekk misjonskirke. Samson
Gym ligger i et rødt lite hus rett ved siden
av menighetsbygget og er enkelt innredet
med treningsapparater. Både gymmen og
sykkelgruppene har fått en fast kjerne av
mennesker, som er en god blanding av menighetsfolk og folk utenfra.
– Det er en kjempefin plass å få møte mennesker. Man får en helt annen kontakt med folk.
Det blir mange fine samtaler fra sykkelsetet,
forteller Audun Madsen, menighetsformann
og en av de mest ivrige trimmerne.

Møteplass

– Vi har en gjeng som går eller sykler hver

mandag hele året, så har vi en gjeng som trener
på treningsstudio Samson. I tillegg er vi en
gjeng som jeg er med i, sykkelklubben Team
Samson. Vi trener hver tirsdag og kjører litt
hardere, forteller Audun.
Team Samson har holdt på siden 2005, mens
trimgruppen ble startet på initiativ av en i
menigheten for seks år siden. Team Samson
har høyere tempo og deltar på ulike ritt, senest
Birkebeinerrittet. Trimgruppen holder et lavere
tempo, men er ikke mindre iherdige.

I snø og sol

Hver mandag, med unntak av noen helligdager,
samles 8-10 faste deltakere på utsiden av Betel.
Sykkelturene er på mellom tre og fire mil. I
vinterhalvåret tar gruppa beina fatt og legger ut
på en skikkelig langtur. En mil skal tilbakeleg-

Audun Madsen og Karl Kristian Kristiansen er to av de
ivrige trimmerne i sykkelgruppen Team Samson.

ges, aller helst i skogen med hodelykt, om det
ikke er for mye snø.
– Vi fant fort ut av at vi ville fortsette mandagsturene med å gå utover vinteren, forteller
Olav Birkedal. Han har vært med i alle seks
årene trimgruppen har eksistert og har regnet
seg fram til at de nok har hatt rundt 290 turer i
løpet av disse årene.
Han er en av dem som har vært med på flest
turer. For Olav er trimgruppen avgjørende for å
holde seg i jevnlig fysisk aktivitet.
– Hadde jeg ikke hatt denne gruppen, hadde
jeg ikke gjort dette på eget initiativ, bedyrer han.
RACHEL OLSEN

EN LEVENDE MENIGHET FEIRET 90 ÅR
SØNDAG 29. NOVEMBER feiret Arendal misjonsmenighet sitt
90-årsjubileum. I jubileumsgudstjenesten ble det tale av Misjonsforbundets generalsekretær, Øyvind Haraldseid, verbale
og billedlige glimt fra menighetens historie og samtid, og sang
og musikk fra menighetens forskjellige kor og solister. En stor
gave til Misjonsforbundets ytremisjon, med særlig sikte på arbeidet i Romania, ble tatt opp.
Ungdomspastor Thomas Torp i Bjorbekk misjonskirke sørget for at barna mellom 3 og 12 år fikk sitt eget kreative opplegg og egen barnemeny.
Etter Gudstjenesten var det stor festmiddag som ble besørget av menighetens «Herremåltid».
I forbindelse med feiringen er det laget et jubileumsskrift på
50 sider, med menighetens historie, hilsener og bilder fra stiftelsen til i dag.
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ME N IG HE T

Satser på
barn og
unge

I august inviterte Bjorbekk misjonskirke Betel til samlingsfest for hele menigheten. Her skulle oppstarten etter ferien markeres, og det var offisiell velkomst av Thomas
Torp som er den nye barne- og ungdomsarbeideren.

P

astor John David Wikstøl formelig strutter av stolthet og glede når han ønsker
menigheten velkommen til møte.
– Dette har jeg ventet lenge på! I dag har vi
rullet ut den røde løperen ved inngangsdøra.
For vi vil at alle, hele menigheten, skal føle seg
velkommen, åpner John David fra talerstolen. Etterpå får menigheten hilse på sin nye
barne- og ungdomsarbeider. John David kaster
sjongleringsballer til Thomas, som symboliserer
rollene han vil ha i menigheten. Til slutt sjonglerer Thomas med tre baller, til stor applaus fra
forsamlingen.

Familievennlig

Med mamma Mona i lovsangen, er det pappa
Andreas Hurvenes som har ansvar for å passe
lille Jenny i dag. Han synes Betel er flinke til å
ta vare på barnefamiliene.
– Jenny liker godt å være her. Det gjør ikke
noe om barna løper litt rundt før barnemøtet
begynner, det er veldig fint sånn. Det er jo de
som er fremtida, sier Andreas.
Menigheten er velsignet med flere foreldrene
som tar ansvar for å få et godt barnearbeidet.
Man får fort inntrykk av at også de eldre setter pris på de mange unge familiene som er her,
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Man får raskt inntrykk av
at de eldre setter pris på
de mange familiene som
er her.
noe som blir bekreftet etter en prat med et av
de eldre ekteparene nede i kaféen etter møtet.
– Vi trenger ungdommen. Alle som er her
har krav på sin plass, de unge og de eldre. Men
sammen er vi en menighet, sier Berit Tufte
Sæther (74) og Knut Sæther (83), som har vært
medlemmer i menigheten i over tre år, men har
bodd i området i mange år.

En livlig 70 åring

For to år siden feiret menigheten 70 år. Årsdagen ble markert med en stor fest for hele
menigheten, samtidig som kirkebyggets nye
påbygg innviet. Formann Audun Madsen beskrev da Bjorbekk som «en ikke bare levende,
men en livlig 70-åring».
Kanskje er nøkkelen til dette at arbeidet for
barn og ungdom har vært sentralt i hele menighetens historie. John David forteller at dette
arbeidet fortsatt er høyt prioritert i menigheten.
– Vi ønsker å være en lokal menighet for
mennesker i alle aldre. Samtidig vil være en
menighet som søker fellesskap og samarbeid
med alt Guds folk. Vår visjon er å få være en
brobygger for alle menighetene i Arendal og
området der vi bor.

– Vi trenger ungdommen, sier Berit Tufte
Sæther og Knut Sæther.

Lille Jenny og pappa Andreas trives godt
i Bjorbekk misjonskirke.

TEKST OG FOTO: RACHEL E. OLSEN
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Karl-Johan Kjøde blir i januar tidenes første generalsekretær
i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget),
med medlemskap i Misjonsforbundet. Med bakgrunn
som bibellærer ved Grimstad Bibelskole og nå med et år
apologetikk-studier bak seg, er han godt rustet jobben.

NY LEDER FOR LAGET:

– Må kunne formidle
Guds ord til mennesker
som ikke tror
I

fjor dro Karl-Johan Kjøde til USA for å studere apologetikk, eller trosforsvar som er en
norsk beskrivelse av feltet. Mylder snakket
med Karl-Johan og hans kone Katrine før de
dro, og han fortalte da hvor viktig det er for
han at den kristne troen kan grunngis. Den lille
familien har nå akkurat kommet hjem til Norge
igjen etter et år i Los Angeles, og hvor nærmere
har de kommet en forståelse av sin egen tro?
– I løpet av året har jeg innsett hvor ufattelig mye
jegikkekan,forstårellernoensinnevilforstå,forteller
Karl-Johan ærlig. Særlig én opplevelse har festet seg,
da han plukket ut en 1100-siders bok som han skulle
skrive et resymé av. Bak boken kunne han skimte en

Paret opplevde at USA-turen også ble en åndelig
reise og en bevisstgjøring av egne verdier og kultur.

endeløs rad av tilsvarende fagbøker på reolen i biblioteket på Biola universitetet. Følelsen av å så vidt ha
dyppet tåen i vannet var både nyttig og ydmykende.

Ta på alvor troen

– Troen må henge sammen logisk, fornuftsmessig og erfaringsmessig, ellers kommer den til
kort, ikke bare i et evangeliserende perspektiv –
til en befolkning som ser på den med svært kritisk blikk – men også som helhetlig virkelighetsforståelse. Jeg mener det er god grunn til å tro på
Guds åpenbarte ord og at det henger sammen,
men jeg må også være i stand til å formidle dette
til mennesker som ikke tror på Jesus frelser, sier
Karl-Johan. Han anbefaler
studiet for alle som er interessert i å lære mer om kristen tro
og som ønsker å ta på alvor de
utfordringene som et kristent
livssyn også byr på.
– Biola huser forelesere av
verdensklasse, et fagmiljø
med integritet og et høyt bibelsyn, mener Karl-Johan.
– Hvordan har det vært å flytte
til en ny kultur og til et nytt
land oppi dette?
– Det har vært både gøy, krevende og lærerik. Det var gøy
å møte det flerkulturelle SørCalifornia, og krevende fordi
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det ble mye prøving og feiling, ofte i stressende
situasjoner hvor tålmodigheten ble testet. Lærerikt fordi det har gitt oss et nytt perspektiv i vår
betraktning av norsk kultur og tenkning, reflekterer Karl Johan.
– Det å skulle ha et hverdagsliv i en helt
annen kultur var til tider skrekkinngytende og
frustrerende, men også utrolig karakterbyggende og rikt. Vi satte stor pris på den åpenheten, positiviteten og avslappende holdningen
jeg syns karakteriserte de fleste menneskene
rundt oss, legger Katrine til, som og opplevde
reisen styrkende for dem som par.
– Jeg opplever at vi etter dette året kjenner og
forstår hverandre bedre og er mer samkjørte.

Ny glød for bibel og bønn

– Før dere skulle reise til LA uttrykte du Katrine
at dette blir deres eventyr. Ble det slik?
– Absolutt et eventyr. På mange måter ble det
det ”annerledes-året” som vi ønsket, hvor vi
kunne trykke reset, rømme litt unna alle forventninger og krav. Vi håpte begge at det skulle
bli en åndelig reise også. Jeg opplevde at vi fikk
en fornyet glød for bibellesning og at bønn ble
en viktig og mer naturlig del av samlivet. Vi
fikk også noen fantastiske naboer som var forbilder for oss i tro og levemåte.
Paret valgte å leve et veldig enkelt liv på
hjemmefronten, med kun det mest nødvendige
i en knøttliten ett-roms leilighet uten luftkondisjonering, og særlig Katrine opplevde dette som

Familien fikk det
”annerledes-året”
de hadde ønsket
seg, og fikk et
innblikk i amerikansk kultur.

Ikke alltid like lett å få ettåringen til å spille på lag...

Det finnes knapt noe mer strategisk
kristent arbeid enn å nå ungdommene på skolen og studiestedene.
utfordrende. I lys av denne livsstilen ble det
også tid for en re-evaluering av egen identitet,
rolle og verdi.
– Her måtte jeg nullstille forventningene
mine. En viktig lærdom jeg tok med meg fra
USA var gleden av å verdsette det vi har. Sitatet
”Want what you have, and you’ll always be content” blir stadig hentet frem, også i ettertid.
– Vi reiste over med en innstilling om at vi
skulle ta del i en amerikansk livstil, men så ting
helt klart gjennom våre norske briller. Når en
får litt avstand til egen kultur skaper det bevisstgjøring om hva slags verdier vi har i bagasjen, og mange gode refleksjoner omkring hva
vi ønsker å stå for, legger Karl Johan til.

Rett mann

På nyåret begynner Karl-Johan arbeidet som
generalsekretær i Laget, en bevegelse bestående av ungdommer og studenter som ønsker
å dele evangeliet på skoler og studiesteder. I
følge Karl-Johan selv blir han da tidenes første generalsekretær med kirkemedlemskap i
Misjonsforbundet. Til sommeren flytter paret

Julestemning på amerikansk.

til Oslo og Katrine forlater Spill dansestudio i
Kristiansand som hun er med og driver. Nye liv
og jobber skal etableres.
– Vi opplever at han er rett mann for organisasjonen i den endringsfasen vi er i nå, uttalte
Lagets styreleder Jarle Skullerud til Dagen tidligere i år. Laget ønsker fremover å satse på flere
aksjonsuker på studiesteder og skoler, og koble
evangelisering og apologetikk, altså trosforsvar,
tettere sammen.
– Her er Kjøde en god mann, mener Skullerud.
Organisasjonen har dype røtter i norsk misjons- og kirkeliv og ønsker å være menighetens
spydspiss inn i studentmiljøet. Evangelisering
og ledertrening er derfor to grunnpilarer i
arbeidet. Karl-Johan ser frem til å begynne arbeidet i organisasjonen han mener har en unik
mulighet ved å være til stede på skoler og universiteter der ledere formes.
– Det finnes knapt noe mer strategisk kristent arbeid enn å nå ungdommene på skolen og
studiestedene.

LAGET
• Laget er en kristen ungdomsorganisasjon
som arbeider på skoler og studiesteder for
å gjøre Jesus kjent så Han blir trodd, elsket
og etterfulgt.
• Det er ungdommene og studentene selv
som driver lagsarbeidet, mens organisasjonen hjelper til med oppfølging, støtte
og ressurser.
• Hovedarbeidet til Laget foregår på ungdomsskoler, videregående skoler, skoler
for høyere utdanning og universitet.
• Ungdommer og studenter samles gjerne
til lagsmøter i friminutt eller lignende med
bønn, andakt og andre oppbyggelige aktiviteter.
Kilde: Lagets hjemmesider, nkss.no

AV KRISTIAN HAALAND
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Sørlandets Caravansenter er en av landets største
og mest velrenommerte forhandlere av bobiler
Sørlandets
Caravansenter
er stort
en avutvalg
landets
største
og campingvogner.
Vi har et
blant
og
mest velledende
renommerte
forhandlere
av 5bobiler
markedets
modeller
med hele
års garanti
og
campingvogner.
Vi har
et bruktbilgaranti.
stort utvalg blant
på nybilkjøp,
og opptil
2 års
markedets ledende modeller med hele 5 års garanti
på nybilkjøp, og opptil 2 års bruktbilgaranti.
Du finner oss i Grimstad, Jessheim og nå
også på Ålgård.
Du finner oss i Grimstad, Jessheim og nå
også på Ålgård.
* Selges kun i Grimstad ** Selges kun på Ålgård
* Selges kun i Grimstad ** Selges kun på Ålgård

Velkommen til bobileksperten!
Les mer om oss og meld deg på vårt nyhetsbrev på caravansenter.no
Velkommen til bobileksperten!
Les mer om oss og meld deg på vårt nyhetsbrev på caravansenter.no
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ARBOR VEgg: FERDIg
WWW.ARENDALELEKTROVERKSTEDET.NO

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

VEgg – ENkElT Og ElEgANT

TELEFON
37 09 60 00
11-02-09 13:53 Side 4
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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.

B E N N E T T

A S

F O T O :

B E N N E T T

T O R S T E I N

A S

Glava
merENN
enn gult
GLAVA
ERerMER
GULT

F O T O :

D A l E M A R k

T O R S T E I N

er mer enn gult
Glava er mer Glava
enn gult

www.glava.no

Stort utvalg på Nidelven Bruk

www.glava.no
Nidelven
Bruk – Skarpnes, Arendal
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www.glava.no

Våre veggplater er populære blant alle som

Arbor faspanel: Det enkleste alternativet til panel. Sponplater

skal pusse opp, bygge nytt eller utvide.

som leveres i fargene Caffè latte, Fransk grå og Fersken.

Arbor Panel: Populære MDF-plater i de tre klassiske profilene

Arbor ferdigmalt veggplate: Sponplater med tidløst design.

Skygge/skrå, Perlestaff og V-fas.

Farger: Caffè latte, Fransk grå og Fersken.

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 ferdigmalt veggplate: Sponplater med tidløst design.
ARBOR
- FERDIG VEGG

8690 Hattfjelldal EIKGULV
NIDELVEN
Tlf: 75 18 50 00

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

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

Farger: Caffè latte, Fransk grå og Fersken.

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

Tlf: 37 05 85 90

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

www.nidelvenbruk.no

Åpent: Man–fre 7.15 – 16, Lør 9 –12

te hjerte

inviterer til Julemiddag på Julaften!
te
ønsker alle velkommen til julemiddag
hos Rasteplassen i Storgaten 71 i Grimstad.

Julemiddag, dessert, kaffe, kake, juletre, julegaver …
Velkommen skal DU være!
Påmelding til 9te9 enten på sms 90929149,
email 9te9@grimstad.kommune.no

GI

FÅ

«Det er saligere å gi enn å få»
29.nov 6.des 13.des 20.des

advent i

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

Middagen starter kl 17 og vil vare så lenge DU
ønsker å være sammen med oss. Trenger du
transport, gi beskjed.

JULEN 2015

Hjerte
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DET SKJER
VINTERBIBELSKOLEN
2016
NYTT ÅR – NY MØTESERIE:
Arendal misjonskirkes hovedtema i januar 2016:

Det nye er blitt til
3. januar:
10. januar:
17. januar:
24. januar:
31. januar:

Nytt møte
Nytt liv
Nytt bud
Nye muligheter
Ny framtid

Sveinung Lorentsen
Sven Olav Øverland
Åshild Skogrand Lindtveit
Svein Egil Fikstvedt
Sven Olav Øverland

Hver søndag er det Skattkiste for barn mellom 3 og 12 år,
og XL for unge fra 13 år og oppover.
Velkommen til en menighet
for alle generasjoner!
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Et samarbeid mellom Arendal misjonskirke og
Bjorbekk misjonskirke.
Vi starter opp i AMK 13. januar og avslutter i BMK
17. februar.
Hovedtema: Felleskap med Gud og hverandre.
Undervisningen, som er hver onsdag fra kl 19.00
til kl 21.15, har 2 undervisningsbolker hver kveld.
Det vil bli gitt rom for spørsmål, samtale og forfriskninger. Vi benytter forskjellige undervisere fra
misjonskirkene i Arendal, Bjorbekk, Fevik, Froland,
Grimstad, Randesund og Ansgarskolen.
Velkommen til interessante onsdager
i mørke vinterkvelder!

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

Se alt om julens program
på din lokale misjonskirkes hjemmeside!

Program
Arendal
misjonskirke
Gudstjeneste med kirkekaffe og søndagsskole
hver søndag kl 11

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 17-18.30.
Mission Kids, barnegospelkor annenhver tors kl 18
Speider sammen med Bråstad MSK, hver tirsdag
kl 17.30 på Bråstadhuset.
Filter, kristent sosialt tilbud for ungdom hver tors kl 19
Herremåltid annenhver torsdag.

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

Froland
misjonskirke
Søndagsmøter med søndagsskole og kafé kl 17

Morgenbønn hver torsdag kl 09-10.
Kveldsbønn hver torsdag kl 18.30-20.
Rasteplassen – matutdeling og Kafè hver tirsdag kl 11-14.

BARN OG UNGE

BARN OG UNGE

SJELESORGSTEAM: For mer info, se hjemmesidene
eller kontakt kirken 37022921.
SENIORER: Hyggetreff, kl 11.30 siste lørdag i mnd.
CELLEGRUPPER: Tilbud om fellesskapsgrupper for alle.

JULEPROGRAM

ØVRIG

20. desember: Vi synger julen inn kl 17.
Gratis inngang.
24. desember: Julaften-gudsjeneste kl 15.
27. desember: Romjulsgudstjeneste – Festdag!
3.januar: Nyttårsgudstjeneste.
Menighetens hjemmeside: www.misjonskirken-arendal.no
Menighetens kontonummer: 3000.19.99555

Bjorbekk
misjonskirke Betel
Formiddagsmøter søndager kl 11.
Kveldsmøter onsdager kl 19.

BARN OG UNGE

Søndagsskole i forbindelse med søndagsmøtene.
Barnas supertirsdag annenhver tirsdag kl 17.
Betel Impact – ungdomssamling hver fredag kl 20.
Fredagsklubben for 4. – 7. klasse annenhver fredag kl 17.

SPESIELT

Tirsdag 01. des. kl 11 Formiddagstreff.
Søndag 13. des. kl 16 Førjulstreff.
Søndag 20. des. kl 16 Vi synger julen inn.
Julaften kl 15.30 Julaftengudstjeneste.
Søndag 03. jan kl 16 Juletrefest.
03. – 07. jan Felles bønn og festuke i Arendal.
Onsdag 13. jan. Oppstart for felles Bibelskole for Arendal
Misjonskirke og Bjorbekk Misjonskirke over seks kvelder.
Onsdag 03. febr kl 19 Sangkveld med Simonstad
sangkor.
Søndag 14. febr kl 18 Felles sangkveld med bl.a. Evangelieteamet, Hallelujakoret og Menighetskoret.

Søndagsgudstjeneste med Barnekirken og kirkekaffe,
kl 11. Translation into english is available.

Bønn og nattverd tirsdag kl 10.
Bønnens Time onsdag kl 19.30 – Lovsang, undervisning
og bønn.
Celebrate recovery – mandag kl 18.

Søndagsskole ifbm søndagsmøtene (0-12 år).
”Equip” (fra 7.-klasse) ifbm søndagsmøtene.
Småspeider (”Flokken”) annenhver tirsdag kl 18.
Storspeider (”Troppen”) annenhver onsdag kl 18.
Barnas Superonsdag annenhver onsdag kl 17.30-19.
Barnekoret ”Gledesspiren”, dansegrupper,
aktivitetsgruppe (5 år-2.kl), mekkegruppe (3.-7.kl).
AMJ: hver 4. fredag kl 18. Action for 9-12 år.
Tentro Konfirmantundervisning annenhver fredag kl 18.
Power House på fredager kl 20. Helaften for ungdom.
med ungdomsmøte, fellesskap og aktiviteter.
MER-kveld – samling med tilbedelse og fellesskap for
ungdom over 20 år. Husfellesskap annenhver lørdag.

DIVERSE

Grimstad
misjonskirke

”Sammen om nøden”, mat og hjelp til folk med behov
Fellesskapsgrupper for ungdom, menn, unge ektepar
m.m.
Lovsangsgrupper, KorForAlle og Musikklaget.
Formiddagskafé siste fredag i måneden kl 11.30.
Julekonsert 6.desember kl 16 og kl 19.

Fevik
misjonskirke
Gudstjeneste med kirkekaffe hver søndag kl 11.
Bønnekveld, annenhver uke (partall) onsdag kl 19.

BARN OG UNGE

Barnekirken/B-tweens (søndagsskole) hver søndag
kl 11
Småbarnstreff annenhver onsdag kl 11-12.30 (oddetallsuker)
Jubaluba (barnekor 4-8 år) annenhver mandag kl 17-17.45
(partallsuker)
HITS (sang- og dansegruppe fra 8 år) annenhver mandag
kl 17-18.30 (oddetallsuker).
Speideren hver tirsdag kl 17.30.
Powerstation hver onsdag for ungdom fra 8. klasse og
eldre. Dørene åpner kl 18.30. Møte kl 19.30. Kafé etter
møtet.

VOKSNE

Alene sammen er for alle som er over 50 og alene,
uansett grunn. Samles ca. 1 mandag hver måned.
45+/- samles 2 fredager i semesteret. Sosialkveld med
fokus på ulike tema.

GODT VOKSNE

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

SPESIELT

3. desember kl 11: Formiddagstreff
7. desember kl 19: Alene sammen
20. desember kl 16: Vi synger julen inn
24. desember kl 15.30: Julaften-gudstjeneste
14. januar kl 11: Formiddagstreff
18. januar kl 19.30: Jenter i alle aldre, Team Pettersen og
Lewi Bergrud
25. januar kl 19: Alene sammen
8. februar kl 19.30: Jenter i alle aldre, Garness,
Sted: Østerhus Panorama
22. februar kl 19.30: Jenter i alle aldre, Mama Jeanne og
Mama Jeannette

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

SPESIELT

Søndag 6 desember kl 11
Gudstjeneste. Markus Kvavik taler.
Søndag 13 des kl 12. Merk tiden
STJERNEDRYSS I ADVENT
Gjest Paal Andre Grinderud. Gjermund Igland
Søndag 20 des kl 12.
STJERNEDRYSS I ADVENT
Gjest: Madelen Søfteland. GJermund Igland
JULAFTEN kl 15:
Gudstjeneste. Torbjørg Oline Nyli. Menighetens sangere.
Søndag 3 januar kl 11
Gudstjeneste i Grimstad Misjonskirke (merk sted)
Torbjørg Oline Nyli taler.
KVELDSKURS om endetiden. Kl 19 -21.15 hver kveld
Tema: JESUS KOMMER. Med Kurt Hjemdal
Onsdag 20 januar, Onsdag 10 februar, Onsdag 17 februar

Lillesand
misjonskirke
Gudstjeneste med barnekirke følgende søndager:
17. jan kl 12, 14. feb kl 12, 13. mars kl 12, 17. april kl 11
med konfirmasjon, 22. mai kl 12, 19. juni kl 12.
Venners venner lunch følgende søndager kl 12:
31. jan, 28. feb, 3. april, 8. mai, 5. juni.
Bli med i en smågruppe!
For oppdatert informasjon - følg med på hjemmesiden
www.lillesandmisjonskirke.no
og på facebooksiden vår:
www.facebook.com/lillesandmisjonskirke/
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INTERAKTIV

KRYSSORD ved Hjernetrim.no

Vi takker igjen for innsendte bidrag
til vår interaktive side!
Vinnere 1/15:
Kryssord:
Harald I. Emanuelsen
Vinner politikeranagram:
Erling Røinaas
Gratulerer, gavekort er på vei i posten!
Merk ny adresse for innsending av besvarelse:
Rachel Olsen, Gråkamveien 17, 0779 Oslo
E-post racheleo@gmail.com.
Ved postforsendelse, merk hver enkelt besvarelse
med navn og adresse.

Foto: Vegard Stana

Foto: Arnfinn Nyland

ÅRETS GJESTER:

Søndag 13 des kl 12

Forfatteren
Paal Andre Grinderud

VELKOMMEN TIL ADVENTSFEIRING!
Vi ønsker alle varmt velkommen til to søndager
med spennende gjester. I tillegg blir det sang,
musikk og fellesskap for alle generasjoner!
Etterpå er det servering i Cafe Retro!

Søndag 20 des kl 12
Kickbokseren
Madelen Søfteland

Sømsveien 167, Fevik • fevikmisjonskirke.no

