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Mission Kids i arendal: 



Arendal misjonskirke
stiftet 1925

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

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

rino rudsli,  
evangelist/fengselsprest
Mob: 992 69 270
epost: rino@
misjonskirken-arendal.no

tony guldbrandsen, 
musikkpastor
Mob: 950 02 894
epost: tony@
misjonskirken-arendal.no

sven olav øverland
seniorpastor
Mobil: 913 60 343
epost: sooeverl@online.no

 
osmund nyli, formann
Mob: 408 34 400
epost: osmund@nyli.no

Bjorbekk misjonskirke Betel
stiftet 1943

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

www.betelbjorbekk.no

john david Wikstøl,  
pastor
Mob: 996 29 217
epost:
jo-david@online.no

geir vilhelmsen,
pastor
Mob: 971 10 717
epost: geir.vilhelmsen@
gmail.com  

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

Fevik misjonskirke
stiftet 2002

Besøksadr: sømsveien 167, Hasseltangen
Postadr: pb. 14, 4889 Fevik
epost: post@fevikmisjonskirke.no

www.fevikmisjonskirke.no

gjermund igland,  
pastor
Mob: 958 35 809
epost: gjermuni
@online.no

torfinn stensland,  
Ungdomsleder
Mobil 922 27 510
Mail: stensland_fam@hot-
mail.com

tore Abrahamsen, formann
Mob: 913 00 186
epost: toreabra@hotmail.com

Froland misjonskirke
stiftet 1946

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

svein egil Fikstvedt, 
pastor 
Mob: 996 07 117
epost: sveinegil@
frolandmisjonskirke.no

kristine lauvrak,  
barneleder 
Mob: 980 70 340
epost: kristine@
frolandmisjonskirke.no

stephen gundersen,  
ungdomsleder 
Mob: 992 95 999
epost: stephan@ 
frolandmisjonskirke.no
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Misjonskirkene er tilsluttet Misjonsforbundet, som  
har menigheter over hele landet. Misjonsforbundets 
motto er:  Guds barns enhet, menneskers frelse.

Misjonskirkene i Aust-Agder:

Glava er mer enn gult

www.glava.no
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ARBOR VEgg: FERDIg VEgg – ENkElT Og ElEgANT

Våre veggplater er populære blant alle som 

skal pusse opp, bygge nytt eller utvide. 

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

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 ferdigmalt veggplate: Sponplater med tidløst design. 

Farger: Caffè latte, Fransk grå og Fersken.

8690 Hattfjelldal 
Tlf: 75 18 50 00  
Fax: 75 18 50 01
arbor@arbor.no 
www.arbor.no
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Glava er mer enn gult

www.glava.no
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Glava er mer enn gult

www.glava.no
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Arbor - ferdig vegg
våre veggplater er populære blant alle som 
skal pusse opp, bygge nytt eller utvide. 

Arbor Panel: Mdf-plater  
i de tre klassiske profilene 
Skygge/skrå, Perlestaff og 
v-fas. Leveres kostmalt 
i fargene eggehvit, Caffe 
Latte og benhvit.

NideLveN eikguLv
bredde 125 (135) mm, tykkelse 21 mm. 
endefrest og plastpakket

gLAvA er Mer eNN guLt

Stort utvalg på Nidelven bruk

ARBOR VEgg: FERDIg VEgg – ENkElT Og ElEgANT

Våre veggplater er populære blant alle som 

skal pusse opp, bygge nytt eller utvide. 

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

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 ferdigmalt veggplate: Sponplater med tidløst design. 

Farger: Caffè latte, Fransk grå og Fersken.

8690 Hattfjelldal 
Tlf: 75 18 50 00  
Fax: 75 18 50 01
arbor@arbor.no 
www.arbor.no
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Nidelven Bruk  - Skarpnes, Arendal       Tlf: 37 05 85 90        www.nidelvenbruk.no       Åpent: Man-fre 7.15 - 16, Lør 9 -12

-  mer enn plankekjøring!    

Misjonskirkenes hjemmesider oppdateres jevnlig.  
på dem finnes mer informasjon om Misjons- 
kirkene, 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.
 



grimstad misjonskirke
stiftet 1939

Besøks-/Postadr: 
storgaten 71, 4877 grimstad
Tlf. 370 40 760
epost: post@ grimstadmisjonskirke.no
www.grimstadmisjonskirke.no

kjell Birkeland,  
pastor,
Mob: 906 40 784
epost: kjellbirkeland@
me.com

Cathrine Hortemo 
ungdomsarbeider 
Mob: 916 80 573
epost: cathrine@
grimstadmisjonskirke.no

jens gunstveit,  
kontorsekretær,
Mob: 924 02 843
epost: post@
grimstadmisjonskirke.no

gunnar edvard nielsen 
gundersen
kontor-/adm.leder og 
hovedleder safari
Mob: 913 36 337
epost: geng.gmk@me.com

øyvind gryting, menighetsleder
Mob: 900 49 403  
epost: og@jetro.no
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dette står vi inne for
Misjonsforbundet er et mylder av 
menigheter og enkeltmennesker. 
istedenfor å se på forskjellighet og 
mangfold som en trussel, har vi 
valgt å se det som en ressurs og 
en mulighet. derfor har vi i Mis-
jonsforbundet, til tross for ulike 
svar på mer eller mindre viktige 
spørsmål innen teologi, etikk og 
menighetsordning, valgt å leve og 
arbeide i felleskap. 

Når vi har valgt å statuttfeste både mangfoldet 
og enheten, er det i erkjennelse av at vi forstår 
stykkevis, og at vi derfor skal være ydmyke i 
forhold til egne standpunkt. Det betyr ikke at vi 
ikke kan ha våre overbevisninger og argumen-
tere for dem, men vi ønsker samtidig å lytte til 
andres meninger og gi rom for deres forståelse 
og livserfaring.

I Misjonsforbundet ønsker vi å respektere den 
enkeltes overbevisning. Enhver innrømmes der-
for samvittighetsfrihet i flere viktige teologiske 
og ordningsmessige spørsmål, som for eksempel 
dåp og nattverden, eller medlemskap i Statskir-
ken. Dåp utført i Den treenige Guds navn, om 
det er barnedåp eller troendes dåp, anerkjennes i 
Misjonsforbundet som likeverdig. 

Nettopp fordi vi anerkjenner individets samvit-
tighetsfrihet og menighetens handlingsfrihet, er 
det rom i vårt fellesskap for pastorer og menig-
heter som bare praktiserer én dåpsform så vel 
som for dem som praktiserer begge former.

Samtidig er vi i Misjonsforbundet bevisste på at 
det ordnings-, lære- og livssynsmessige mangfol-

det må ha sine grenser om enheten skal bevares 
og tjene Guds rikets sak. Kirkefader Augustins 
formulering ”Fasthet i det sentrale, frihet i det 
perifere, og kjærlighet i alt” kan vi som Misjons-
forbund helhjertet sluttet oss til.

I Misjonsforbundet er menighetsdemokrati en 
grunnleggende verdi. Det vil si at det er menighe-
ten som helhet, og ikke pastorene eller det valgte 
lederskapet som er menighetens overordnede 
myndighet. Det som menighetens lederskap for-
tar seg i avgjørende og prinsipielle spørsmål, må 
følgelig være forankret i menigheten.  

Gjennom hele Misjonsforbundets historie har 
vi i prinsippet hatt likestilling mellom kjønnene 
hva muligheter, tjeneste og ansvar i menighe-
ten angår. Ut fra sin gaveutrusning, erfaring og 
personlige forutsetning har følgelig menn og 
kvinner lik rett til hyrde- og lederoppgaver i 
menigheten. Det gjelder også om de er døpt som 
barn eller voksne, eller om de har beholdt sitt 
medlemskap i Statskirken eller ikke. 

I lærespørsmål og etiske spørsmål fastholder vi 
Bibelen, både Det gamle og Det nye testamente, 
som Guds inspirerte ord og overordnede autori-
tet for fellesskapet og den enkelte. Med Bibelen 
som basis har enhver – ved Åndens, menighe-
tens og forstandens hjelp – frihet og ansvar til å 
søke klarhet i forståelsen av Guds ord, og ut fra 
det gjøre sine valg.

Misjonsforbundet har ingen 
forpliktende trosbekjennelse, 
men har sluttet seg til Den 
apostoliske trosbekjennelse 
fordi den enkelt og klart ut-
trykker hva som er sentralt 
og grunnleggende i den 
kristne tro. 

sveinung lorentsen
redaktør
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sveinung lorentsen, ansvarlig redaktør 
Tlf. 91141779 • sve-lor@online.no

arnfinn nyland, fotograf og billedredaktør 
Tlf. 90848895 • arnyland@broadpark.no

Monica Haugesten, arendal • Tlf. 41732035 

ulla Wickmann Johannessen, Bjorbekk • 47329902

Jan Åge Gabrielsen, Fevik • Tlf. 90979781

rachel olsen, Froland • Tlf. 97585454

Åse Johanne Koppang, Grimstad • Tlf. 97599697

i tillegg kommer: 
lokale journalister og pastorer

redaksjoN:

GraFisK ForM: ravnbø design [www.ravnbo.com] 

ForsideFoTo:  arnfinn nyland

TrYKK: agderposten Trykk as

Mylder trykkes på svanemerket papir
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Mylder 
på Myra
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Mission kids er barnekoret i Aren-
dal misjonskirke. koret øver hver 
uke og har nær på 30 medlemmer. 
de kommer med sine foresatte, 
og blir stadig flere.

koret
Hver onsdag mellom kl 18 og 19 kommer de 
til Arendal misjonskirke for å synger og møte 
hverandre. Synge gjør de av hjertens lyst, forstå-
elige og fengslende sanger. At de elsker å komme 
sammen, behøver ingen å være i tvil om. Både 
kroppsspråk og engasjement viser det med all 
tydelighet. Selv om koret er relativt nystartet, 
har det allerede rundt 30 medlemmer, og vel-
kommen er de nye som kommer til. 
Elisabeth Fjalsett er musikalsk ansvarlig. Hun 
lokker frem de fineste tonene fra de unge san-
gerne. Med seg har hun også mannen, Henrik, 
som spiller bass. Eldste sønnen, Theodor, er 
både er teknikker og trommeslager. Datteren 
er hjelpeleder, og de to yngste sønnene synger i 
koret. Når det gjelder nye medlemmer av koret, 
sier Elisabeth at det er ønskelig at de har begynt 
på skolen, men det er absolutt ingen betingelse. 
Ved opptak brukes selvsagt sunn fornuft.
Fra familien Fjalsett begynte i Misjonskirken 
på Myra, har de ønsket å være aktive i kirkens 
arbeid. Fordi Elisabeth har mange års erfaring 
som leder av barnekor, falt det naturlig for 

henne å satse på barna, sangen og musikken. 
Misjonskirken har trivelige og praktiske lokali-
teter, og kirken er godt ustyrt, også når det gjel-
der lyd og lys. Det synes både barna og lederne 
er stas. 

kafé ”4 free”
Det sies at ethvert barnekor med respekt for 
seg selv, har en kafé.  Slik er det selvsagt også i 
misjonskirken.  Henrik og Trond sier at deres 
oppgave er å se til at både store og små får sosial 
og fysisk næring. Derfor, mens Mission Kids 
øver, forbereder de ”4 free” slik at de kan diske 
opp med herlige smørbrød og bakverk til store 
og små i pausen, alt gratis!

foreldrene
Man kan selvfølgelig bare ”droppe” barna i 
koret, og hente dem en time senere, men mange 
foreldre storkoser seg i sofaen i rommet ved 
siden av mens barna øver. Her serveres det kaffe, 

boller og smørbrød, og samtalen går livlig rundt 
bordet.

Tre av mødrene som var tilstede da Mylder kom 
på besøk, forteller at tilbudet om kor for barna 
er fantastisk. ”Ungene elsker det, og de synger 
kjempebra!” De tre mødrene bor alle på Myra, 
men rundt bordet er det ellers foreldre både fra 
Fevik, Nedenes, Hisøy, Birkenlund og Moltemyr.  
”Mens jeg satt her, fikk jeg også tilbud til sønnen 
min om å bli med i ”Friends”, som er er et tilbud 
for barn fra 4.-7. klasse. Det vil vi gjerne komme 
tilbake til”, sier en ivrig mor. Alle rundt bordet 
syns det er fint med aktivitetstilbud utenfor sen-
trum, for ”her er det rikelig med parkeringsplas-
ser og trygt for barna”. 
tekst og foto: Monica Haugesten
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alexander spiller 
luftgitar

unge sangspirer 

Karen Bayne med 
datteren lisa anbe-
faler Mylder

elisabeth Fjalsett er 
full av liv og sangglede

Henrik Fjalsett og Trond rustenberg 
serverer gratis kaffe, rundstykker og 
kaker i kafé ”4Free”.

ungene elsker dette, og  
de synger kjempebra.
tre mødre fra Myra
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tilbaketrukket på Ubergsmoen 
bor ekteparet tina og geir om-
mundsen. de er mer internasjo-
nale enn de fleste. Her er også 
hovedkontoret til bistandsorgani-
sasjonen Yme, som kanskje er 
mer kjent utenfor norges grenser 
enn innenfor.  

med norsk og amerikansk pass
Tina har både norsk og amerikansk pass. Hun ble 
født i New Jersey, USA, i 1948. Hennes far, Thor-
vald Anderson, kom fra Austre Moland og moren, 
Gunborg, fra Longum i Arendal. Tina er eldst i en 
søskenflokk på tre. Da hun kom til Norge 17 år 
gammel, begynte hun på Ansgarskolen fordi hun 
kjente et kall til å bli misjonær. Deretter ble det 
sykepleier- og jordmorutdannelse før hun tok til 
med språkstudiene i Frankrike. Etter å ha forbe-
redt seg for misjonen i nærmere 10 år, satte hun i 
1975 for første gang bena på Afrikas jord, og frem 
til 1990 var Kongo hennes arbeidssted. 

Misjonsforbundets misjonærer har alltid forsøkt 
å holde sammen åndens og håndens arbeid: Å 
bringe menneskene evangeliet og å formidle 
praktisk og nyttig kunnskap. Misjonen bygget 
derfor ikke bare kirker, bibelskoler og teologi-
giske institusjoner, men også grunnskoler og 
fagskoler, helsestasjoner og syke- og fødestuer. 
Slik ble Tina engasjert i kirkens arbeid blant 
barna, de unge og kvinnene, og ellers i arbeidet 
ved fødestuene og det forebyggende helsearbeid 
innen ernæring, hygiene og vaksinasjon.

en hvit afrikaner
Geir er født i Nord-Kongo i 1952. Hans far, 
Odd, som var utdannet pastor og lærer, var i en 
årrekke Misjonsforbundets feltsekretær i Kongo. 
Han var også arkitekten bak skolesystemet i hele 
Nord-Kongo. Geirs mor, Elsa, var også utdannet 
lærer. Hun ivret for at jentene i Kongo skulle få 
den samme rett til skolegang som guttene Hun 
ble heller ikke trett av å arbeide for at også pyg-
meene, som den gang ingen rettigheter hadde i 
Kongo, skulle få evangeliet og skolegang. 

Geir har alltid vært teknisk interessert, og han 
utdannet seg først til radio- og TV-reparatør og se-
nere også til maskiningeniør. Under den store Billy 
Graham-aksjonen i 1972, da han allerede var godt 
i gang med sin utdannelse, opplevde han Guds kall 
til å bli misjonær.  Han søkte om 2 års studieper-
misjon og ble i 1974 utsendt som Misjonsforbun-
dets første ”frivilligarbeider” til Kongo, hvor en 
rekke praktiske arbeidsoppgaver ventet på ham.

I Kongo var det Tina og Geir møttes.  De kom 
hjem til Norge sommeren 1976 for å gifte seg og 
reiste straks tilbake slik at Tina kunne fullføre 
sin første periode som misjonær. Geir fullførte 
deretter sin ingeniørutdannelse. I 1980 dro de til 
Kongo igjen. Foruten å være distriktsforstander 
bygget Geir skoler og internat. Tina arbeidet med 
diakoni og forebyggende helsearbeid. I Kongo var 
det også barna, Else-Gun og Thorodd, vokste opp. 

Yme 
Etter mange års arbeid i Kongo, bosatte de seg 
på Ubergsmoen og Tina ble sosial¬konsulent 
i Vegårshei kommune og senere helsesøster 
i Åmli kommune. For Geir har hjemmet på 

Ubergsmoen vært basen, mens han har jobbet 
både for Strømmestiftelsen, Kirkens Nødhjelp 
og Norsk Folkehjelp i land som Mali og Rwanda.  
Nå er Geir daglig leder av Yme, som er en norsk 
humanitær bistandsorganisasjon som har to 
programområder, vann og sanitær og yrkesrettet 
utdanning.  Yme’s hovedkontor ligger på Ubergs-
moen, men det meste av Yme’s virksomheten 
foregår i Afrika, i blant annet land som Kongo, 
Rwanda, Angola, Somalia, Mosambik, hvor Geir 
oppholder seg fra 3 til 4 måneder årlig. 

Innsatsen og resultatene er overveldende, og 
bare noe kan summarisk nevnes. I løpet av de 
tre siste årene har for eksempel Yme sørget for at 
200.000 mennesker i Somalia har fått rent vann. 
Et av de fattigste områdene der hadde ikke fått 
hjelp fra andre på 15 år fordi området har vært 
definert som terrorområde. Men Yme så nøden 
og mulighetene, og myndighetene gav Geir 25 
bevæpnede vakter. Arbeidet var å bore etter 
vann og å sette opp vindmøller som sikret strøm 
til pumpeanlegget, og det lyktes. 
 For arbeidet i Somalia ble Yme tildelt Bømlo 
Folkehøgskoles Fredspris, en pris som deles 
ut årlig. I juryens begrunnelse heter det blant 
annet: ”Fredsprisen 2010 tildeles Stiftelsen Yme 
for sitt arbeid innenfor vann, sanitær og yrkes-
utdanning. Dette er viktige satsningsområder 
for videre utvikling, fred og samarbeid. … Gjen-
nom effektiv og rask bistand til verdens fattigste 
fremstår Yme som et forbilde for hvordan god og 
rettferdig ressursfordeling kan gjennomføres.”

tapt og vunnet  
- Hva har betydd mest for dere i arbeidet?
- Det er utvilsomt møtet med de mange dyk-

Med fokus på å hjelpe
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tige og strålende kongolesiske kvinner jeg har 
møtt som jordmor og ellers, sier Tina. I tillegg 
kommer møtet med ulike kulturer og språkene 
jeg har lært meg. Engelsk og norsk kunne jeg 
fra før, men fransk, lingala og kikangoulou har 
jeg måttet lære meg som voksen. Å kunne ulike 
språk har vært en rikdom for meg.
- Alle de takknemlige menneskene jeg har møtt, 
har vært en stor oppmuntring for meg, sier Geir. 
- Når en gammel dame, kanskje 85 år, kommer 
med en ananas til meg og sier: ”Takk for van-
net,” så opplever jeg det som en “levd” takk. 2-3 
ganger daglig hadde hun i alle år gått flere kilo-
meter for å hente vann. Nå ble rent drikkevann, 
, pumpet opp til landsbyen hvor hun bodde. Det 
betyr et annerledes og bedre liv for alle der, og 
ikke minst for kvinnene i landsbyen.

- Men noe må dere ha tapt eller mistet ved å velge 
det livet dere har valgt?
- Klart. Vi har mistet så mye av barnas oppvekst, 
sier Geir – og det har til tider vært vanskelig for 
meg å forholde meg til. Da vi var misjonærer i 
Kongo, måtte vi sende fra oss barna på grunn av 
deres skolegang, og det kunne gå 6 - 8 uker mel-
lom hver gang vi så dem. Det var tøft for oss alle 
den gang, og det kan være tøft å tenke på også i 
dag. Likeledes da jeg arbeidet i Mali, og det gikk 
flere måneder mellom hver gang jeg så Tina og 
barna, var savnet stort, og jeg gråt mange kvel-
der. Noe i far-sønn-forholdet tror jeg ble ”repa-
rert” da jeg i 1 ½ år fikk arbeide sammen med 
gutten vår i Rwanda. Det samme gjelder datte-
ren vår som i samme periode kom for å arbeide 
6 måneder som frivillig for Norsk Folkehjelp.
- Og andre ting, som kan ha vært såre, må vi vel 
bare lære å leve med, tilføyer Tina. 

- Geir, du arbeider i mange urolige områder i Af-
rika. Hender det at du er redd?
- Gjennom årene jeg har arbeidet i Afrika har 
jeg opplevd mange farlige situasjoner. For 
mange år siden gikk jeg derfor gjennom en pe-
riode hvor jeg måtte ha et oppgjør med meg selv 
og Gud om døden. Jeg lever et svært menings-
fylt liv og har nok opplevd mer enn de fleste. 
Derfor har jeg forsonet meg med at Gud teller 
mine dager og da er jeg trygg. Når jeg setter meg 
på flyet gjør jeg to ting. Jeg ber til Gud og legger 
livet mitt i hans hender. Så sender jeg en SMS til 
Tina for at hun skal vite at jeg er glad i henne. 
Det kan høres fatalistisk ut, men troen min har 
gitt meg en grunnleggende trygghet. Jeg er ikke 
redd for døden, men ønsker selvsagt å få leve 
lenge, få lov til å bli bestefar, få fortelle neste 
generasjon om livet mitt og se generasjonene 
leve videre. Dette betyr at jeg tar farene på alvor 
og er nøye med planlegging og ikke å være ut-

fordrende i de situasjonene som oppstår. Jeg er 
nøye med at både mine medarbeider og norske 
myndigheter skal vite hvilke prosedyrer som må 
følges hvis det skjer noe med meg. 
- I Kongo følte jeg meg 100% trygg, sier Tina. 
Ingen gjorde misjonærene noe. Men tiden har 
endret seg. I dag kidnappes misjonærer og uten-
landske bistandsarbeidere drepes. Geir føler seg 
trygg, men jeg gjør ikke alltid det. Da forsøker 
jeg å fokusere på det positive: Geir er i Guds 
hender. Mange mennesker blir hjulpet. De får 
rent vann, hvilket reduserer arbeidsmengden og 
barnedødeligheten, og fremmer helsen.
 
I 2012 fyller Geir 60 år. Drømmen er da at hele 
familien kan dra til Kongo og legge ned grunn-
steinen for yrkesskolen Yme planlegger å bygge 
der. Da vil ringen være sluttet, i alle fall så langt.

sveinung lorentsen

Kongofloden er afrikas 
nest største elv og en viktig 
kommunikasjonsåre.  
Pirogen (en uthulet 
trestamme) var en viktig 
fremkostmiddel i et land 
med få og dårlige veier.

Topografisk arbeid 
i somalia. vann og 
vindkraft er viktig 

for liv og helse

Tina steller en nyfødt 
kongoleser på inkoule 

helsestasjon i 1977

alt må læres fra 
grunnen av om teknik-
ken skal fungere og 
vedlikeholdes. Her fra 
en opplæringssituasjon 
i somalia. 

For Tina kommer barna 
i første rekke. Her med 
to flotte landsbygutter 
i 1976
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da det Colombianske Misjonsfor-
bund oppdaget høy forekomst av 
vold og seksuelt misbruk også blant 
sine egne, ble rettighetsprosjektet 
en realitet. Ferske undersøkelser 
viser at etter kun få år, er bevisst-
heten omkring kvinners og barns 
rettigheter veldig mye høyere.

det Colombianske Misjonsforbundet har 
tradisjonelt hjulpet mennesker gjennom 
lokale institusjoner med blant annet 

barneskoler og rehabilitering av narkomane. Nå 
dreies fokuset fra å jobbe med colombianernes 
behov direkte, til å jobbe med deres rettigheter. 
Et stort prosjekt for kvinner og barns rettigheter 
jobber for å skape en kulturendring.
 I 2006 ble det gjort en undersøkelse som 
avdekket høy forekomst av vold og seksuelt 
misbruk blant menighetsmedlemmer og insti-
tusjonsbrukere i Det Colombianske Misjonsfor-
bund (FIPEC). Dette ville man endre, og derfor 
ble ”rettighetsprosjektet” startet i 2008, med 
Monica Velasquez som prosjektleder. 

menighet og machokultur. Vi møter Mo-
nica på hennes kontor i Bogota hvor hun har 
en liten stab med ansatte og frivillige. Prosjektet 
er nasjonalt, og det involverer både diakonale 
institusjoner og menigheter i Det Colombianske 
Misjonsforbund. 
 – Den colombianske kulturen er en tradi-

sjonell machokultur, forteller Monica. Mannen 
har mye makt og er i mange sammenhenger 
den som har størst verdi. Han er den som har 
noe å si, mens kvinnen ikke er så viktig. Mye av 
den samme kulturen møter vi i den evangelisk 
kristne kirken. Kvinnen må finne seg i mye, hun 
skal tie om den urett hun blir utsatt for, som for 
eksempel utroskap eller vold.
 – Vi ønsker å fremme, styrke og opplyse om 
rettighetene som kvinner og barn har. Det gjør vi 
blant annet ved å ha workshops i menighetene og 
andre aktiviteter der vi setter fokus på relevante 
temaer, som for eksempel barneoppdragelse. 
Samarbeidet med pastorene er viktig for å kunne 
nå ut til alle som går i menighetene. Og de frivil-
lige i hver region er helt nødvendige støttespillere 
for at vi sentralt skal ha en god kontakt ut til fol-
ket i regionene, sier Monica Velasquez.
 
kjønnsrolle-tematikk. Siden oppstart i 2008 
har de arrangert årlige kurs i alle regionene 
og hvert år med et overordnet tema. Mange 
eksterne kursholdere er benyttet i tillegg til mis-
jonsforbundsfolk. 
 – Ved å invitere eksterne kursholdere får 
vi også knyttet kontakter og bygget nettverk, 
som igjen gjør at vi som colombianere kan stå 
sammen i arbeidet. Vi er opptatt av at delta-
kerne på kursene skal få god informasjon om de 
ulike temaene, slik at de skal stå bedre rustet til 
utfordringene de støter på i sitt daglige arbeid. 
 Rettighetsprosjektet jobber først og fremst 
med barn og kvinner, men innser at arbedet 
med kvinners rettigheter i stor grad handler om 
relasjonen mann-kvinne. 
 – I begynnelsen av prosjektet jobbet vi mye 
med overgrepsproblematikk og fysisk vold. Etter 

hvert har vi dreid fokuset mer over på de struk-
turene som gir grobunn for en del av overgre-
pene, forteller Monica. 
 – 2010 var året da vi jobbet mye med rela-
sjonen mann-kvinne. Vi har sett på hvordan 
kjønnsrollene tradisjonelt har vært i Colombia 
og hvilke alternativer som finnes til dette. I vår 
machokultur er mannen tradisjonelt den som har 
arbeid, han er den som tjener penger og dermed 
kan han bestemme over kona og barna sine. De 
på sin side har ikke rett til noen egen mening. 
Dette sitter dypt i kulturen og vil være vanske-
lig å endre, sier Monica. – Men det er utvilsomt 
denne kulturendringen vi ønsker å se. Det vil ta 
tid, men vi tror det er håp! For eksempel er det 
nå ikke uvanlig å se kvinnelige menighetsledere. 

barneoppdragelse. Barna er også en viktig 
del av rettighetsprosjektet.  
 – Her i Colombia har det vært vanlig å slå 
barna som en del av oppdragelsen. Vi ønsker å 
snakke om dette og fortelle at det finnes andre 
måter vi kan oppdra barna våre på. Ofte handler 
det om at foreldre ikke vet, de har ikke kunn-
skap om alternativ oppdragelse, derfor repeterer 
de det deres foreldre gjorde, fortsetter prosjekt-
lederen. 
 I mai 2010 ble det holdt kurs i strandbyen 
Cartagena der misjonsforbundere fra kystregio-
nen var samlet. Det var mye undervisning, men 
det ble også tid til å prate sammen og å dele tan-
ker og erfaringer. 
Etter fire dager med kurs stilte et ungt ektepar 
seg opp foran forsamlingen på seksti personer. 
De sto hånd i hånd og med tårer i øynene. Tap-
pert fortalte de at pleide å slå sine to små barn 
fordi de ikke visste hvordan de skulle oppdra 

kvinner og barns    
  rettigheter

ColoMBiA
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fakta
kviNNers og barNs  
rettigheter i colombia:

oppstart: 2008

Metode: siden opptart har det blitt avholdt 
årlige kurs og det samles folk fra kirkene og 
de sosiale prosjektene i 3 regioner. kursenes 
temaer har vært: 1) introduksjon til temaet 
vold mot kvinner og barn. 2)  Bygge sosiale 
nettverk (stå sterke sammen for å hjelpe dem 
som lever med vold) 3) kulturell forvandling på 
veien mot likestilling.

Økonomi: Årlig budsjett på én million norske 
kroner, finansiert via noradmidler (ut 2012) og 
en egenandel på ti prosent som kommer fra 
Misjonsforbundet. pengene brukes til kom-
petansehevende tiltak som kurs og stipend, 
spesielle kampanjer og informasjon. det er en 
stab på cirka to årsverk knyttet til prosjektet.
Prosjektnummer: 7945. 

Les mer på www.misjonsforbundet.no 
(internasjonalt/ prosjekt/ prosjekt i Colombia). 

sagt, det er en vanskelig jobb, en kulturendring 
er ekstremt vanskelig. Samtidig er jeg veldig 
glad i jobben min og for alle menneskene jeg får 
treffe og jobbe sammen med. Det er i møte med 
mennesker og i samtale med dem at jeg ser for-
andringene. Jeg får reise en del rundt i jobben, 
og det å få møte folk som forteller meg at de har 
sluttet å slå barna sine, er fantastisk. Jeg møter 
barn som sier at nå slår ikke pappa meg lenger. 
Jeg møter barn som har lært at de kan sette 
grenser og si nei. Dette er viktige forandringer i 
menneskers liv som gjør at jeg holder fokus, sier 
Monica Vasquez.

Maria lemme slåtta

dem på en annen måte. Offentlig bekjente de at 
det nå er slutt på fysisk avstraffing i deres barne-
oppdragelse.   
 – Det er slike historier som viser at endring kan 
skje, og å høre slike historier gir også meg motiva-
sjon til å fortsette arbeidet, uttykker Mónica.
 
kvinnelig prosjektleder. – Hvordan er det for 
deg som kvinne å være leder for dette arbeidet?
 – Det er interessant, og det er vanskelig. Jeg 
kjenner også at det er en plikt som kvinne å sette 
fokus på all urett som spesielt kvinner utsettes 
for. Det jeg lærer gjennom dette, overfører jeg 
også til familien min og livet mitt privat. Som 

aktivitet på et av kursene: deltakerne symboliserer 
sine drømmer for colombia ved å sette fingeravtrykk 
på kartet.

det vil ta tid, men vi tror det er håp!
Monica vasquez

 - Monica velasquez som 
rettighetsprosjektets leder 
underviser.  

Glade barn fra en av Misjonsfor-
bundets mange skoler i colombia.
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Biskop olav skjevesland kjenner godt til Misjonsfor-
bundet og er spesielt glad for rekrutteringen til kristen 
tjeneste som skjer ved ansgar Teologiske Høgskole.
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biskop olav skjeveslaNd  
om utvikliNgeN i Norsk kirkeliv:

– konfesjonene faller
Utviklingen i kristen-norge går 
mot at konfesjonene faller. tyde-
ligst ser vi det i ungdomssam-
menheng der jesus-faktoren er 
viktigere enn ”den rette lære”.

Mylder har truffet Agder-biskop Olav Skjeves-
land. Han er nemlig på linje med Misjonsfor-
bundet, i alle fall når det gjelder kristen enhet. 

– Ja, jeg er økumenisk innstilt. Derfor inviterer 
jeg gjerne frikirkelige pastorer til treff når jeg er 
rundt på visitaser. Misjonsforbundets pastorer 
er da selvfølgelige kolleger å treffe. Det er viktig 
for oss alle å opptre slik at det kristne vitnesbyrd 
blir tydelig og enhetlig. For min del er det en 
utfordring at det skjer uten å gå på akkord med 
det som er viktig for lutherdommen.

endring
– Her på Sørlandet finnes et solid grunnfjell av 
kristen tro og tradisjon, men jeg registrerer end-
ringer i kirkebildet. Det enkelte individ tolker 
og tegner troen i sitt eget bilde, mindre styrt av 
det offisielt ”riktige”. Også her skjer de tydeligste 
endringene i den kristne ungdomskulturen – 
med svekket bevissthet om de konfesjonelle for-
skjellene og med økt vekt på at musikk og møter 
må ha ”trøkk”.
– Høy Jesus-faktor, hengivenhet og inkludering 

skaper en ny omgangsform som vi ikke hadde 
da jeg var teologistudent, sier Skjevesland, som 
ikke frykter utviklingen hvis bare troen og en-
gasjementet er forankret i objektive frelsesfakta, 
som han kaller dem: – Jesu forsoning, død og 
oppstandelse. 

Skjevesland, som ble utdannet cand. theol. i 
1967, mener mye har skjedd når det gjelder kris-
ten enhet de siste 20 årene. 
– I min studietid var det lite engasjement rundt 
det felleskristelige arbeidet. Det var mye for-
behold, men dette har endret seg klart. Vi har 
innsett at enhetsviljen er viktig hos Jesus. Hans 
bønn om ”at de alle må være ett” er forpliktende, 
sier Skjevesland.

misjonsforbundet
Biskopen, som er professor i praktisk teologi, 
kjenner sin kirkehistorie og vet godt at Misjons-
forbundet har sin opprinnelse i vekkelsen rundt 
presten Gustav A. Lammers i Skien på slutten 
av 1800-tallet. Han forlot statskirken i teologisk 
anfektelse. Men det var den svenskamerikan-
ske vekkelsespredikanten Fredrik Franson som 
grunnla Misjonsforbundet i 1884. Helt fra den 
gang har visjonen til Misjonsforbundet vært 
”Guds barns enhet og menneskers frelse”.
– Visjonen er evangelisk sentral og for min del 
kunne den gjerne vært visjonen for Den norske 
kirke. Men da skulle jeg supplert den med tje-
neste- og forvaltertanken, sier Skjevesland som 
mener Misjonsforbundet har mange livskraftige 

menigheter i Agder og Telemark. 
– Jeg har stor respekt for arbeidet som drives, 
og ikke minst for Ansgarskolen på Hånes med 
sin teologiske høyskole. Her fins flere dyktige og 
velkvalifiserte lærere og en flott campus. Skolen 
er viktig for rekrutteringen til kirkelig tjeneste 
innen mange konfesjoner. Flere av de prestene 
jeg har ordinert til tjeneste i Den norske kirke 
har hatt viktige år på Ansgar, sier Skjevesland, 
som har en sønn som også har gått på Ansgar-
skolen i sin tid.

felles utfordring
Agder-biskopen er ikke så opptatt av hva som 
skiller i norsk kirkeliv. Og han mener det prin-
sipielt er umulig at staten kan holde seg med ett 
trossamfunn. Men nasjonens kultur bærer en 
kristen arv, og den mener Skjevesland må gis 
livsrom. 
– Det er krefter i samfunnet som vil tømme det 
offentlige rom for tro til fordel for en nøytralitet 
som ikke finnes. Vi har en felles oppgave som 
kirker i å påvirke samfunnet til ha to tanker i 
hodet på en gang: Både erkjenne den kristne 
kulturarv, og samtidig gi minoritetene den rett 
og det rom de har i følge religionsfriheten.

– Viktigst er det at folk får møte Jesus, avslutter 
biskop Olav Skjevesland.

tekst & foto: svein tybakken

i januar var biskop olav skjævesland på bi-
spevisitas i Arendal. I den anledning besøkte 
biskopen også Arendal fengsel, hvor jeg var med. 
Dette var andre gang Skjævesland som  biskop 
besøkte fengselet. Under omvisningen fikk bi-
skopen møte både innsatte og ansatte. Han var 
svært interessert i arbeidet som drives blant de 
innsatte. Under samtalen med fengselsledelsen 
og prestene, kom vi inn på viktigheten av å ha 
en prestetjeneste i fengselet. Biskopen viste stor 
interesse for de innsattes bakgrunn før de kom 
inn i fengselet, og for deres hverdag både i og 
utenfor fengselet.

BispevisitAs i ArendAL FengseL
Han ble også informert om tjenesten og guds-
tjenestene vi har i fengselet, og vi utvekslet 
synspunkter på hvilke tema som bør tas opp i 
gudstjenestene og veiledningen. Fengselet er 
nå et sted hvor mennesker med ulik kulturbak-
grunn og forskjellige religioner soner. De utfor-
dringene vi står overfor i møte med de innsatte, 
ble grundig og innsiktsfullt drøftet.

Biskop Olav Skjævesland var takknemlig for det 
arbeidet medarbeidere fra Arendal misjonskirke 
gjør i fengselet.

tekst og bilde: rino rudsli
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det er søndag formiddag.  
gitaren stemmes, møtelederen 
blar i Bibelen, folk tar plass i stol-
radene. snart begynner gudstje-
nesten i Misjonskirken. vi er i 13. 
etasje i en høyblokk midt i tjuk-
keste Hong kong.

I den internasjonale metropolen Hong Kong 
finnes det også et Misjonsforbund, akkurat som 
her i Norge. En gruppe studenter og lærere fra 
Ansgarskolens studium i interkulturell forståelse 
besøkte nylig millionbyen, og Mylder var med.

i søster annies fotspor
Mange vil huske søster Annie Skau Berntsen, 
mangeårig misjonær i Kina og TV-kjendis i 
Norge etter at hun ble portrettert i ”Dette er 
mitt liv” på NRK i 1985. Søster Annie var en 
sykepleier som opplevde et sterkt kall til å jobbe 
blant kinesere, og brukte størsteparten av sitt 
liv i denne tjenesten. Hun dro til Shaanxi-pro-
vinsen i Kina for Det Norske Misjonsforbund i 
1938, men måtte forlate Kina etter at kommu-
nistene tok over. I 1951 kom hun til Hong Kong 
med to tomme hender – som hun foldet i bønn. 
Det var starten på sykehuset Håpets Havn, som 
i dag er et av regionens mest anerkjente, og på 
framveksten av flere skoler og menigheter i det 
som i dag er Misjonsforbundet i Hong Kong.

 Minnet om søster Annie, som døde i 1992, er 
fortsatt levende blant dem vi treffer på sykehuset 
og skolene og i menighetene i Hong Kong i dag. 
– Visjonen til søster Annie lever videre her. Vi er 
som henne opptatt av omsorg for hele mennes-
ket, kropp, sjel og ånd. Avdelingene bærer navn 
som Håp, Kjærlighet og Glede, forteller Amy Ip 
ved Håpets Havn sykehus. En norsk lege, Anne 
Berit Thorsen fra Eydehavn utenfor Arendal, 
jobber ved sykehuset, som nå er en del av det 
lokale helsevesenet.

omsorg for barn, eldre og døende
Et særtrekk ved Misjonsforbundet i Hong Kong 
er de mange omsorgsinstitusjonene kirkesam-
funnet har stått bak. Håpets Havn, som blant 
annet har en anerkjent palliativ avdeling (lind-
ring og omsorg for døende pasienter), er i dag en 
selvstendig stiftelse. Til stiftelsen hører også Sun-
nyside skole for multihandikappede barn. Disse 
institusjonene sprang ut av misjonærenes dype 
omsorg for tuberkulosesyke, handikappede og 
døende den gang Hong Kong var preget av fattig-
dom. Men også i dag er behovet for omsorg der.

– En stor utfordring Hong Kong står overfor 
nå, er omsorgen for de eldre, forteller Simon 
Yeung, generalsekretær i Misjonsforbundet i 
Hong Kong. 
– Vi har derfor valgt å drive eldrehjem nært 
knyttet til noen av menighetene våre.
  Andre menigheter er knyttet til barnehager 
og skoler, hvor barn og ungdommer som 
lever med et sterkt utdanningspress kan 
møte omsorgsfulle lærere og studentpastorer 
som bryr seg om mer enn deres faglige ut-
vikling. På en slik skole, Holm Glad College, 
holder også Holm Glad-menigheten til. Det 
er vanlig med denne typen samvirke mellom 
skole og kirke i en by der eiendomsprisene 
er astronomiske og de færreste menigheter 
har muligheten til å ha egne kirkebygg.

fra misjonsmark til selvstendig 
kirkesamfunn
Tidligere var Hong Kong en misjonsmark 
sett fra Misjonsforbundet i Norge. I dag er 
Misjonsforbundet i Hong Kong en søsterkirke 
som står helt på egne bein, drevet av lokale 

livskraftige 
misjonskirker  
i Hong kong

– visjonen til søster annie lever 
videre her. vi er opptatt av 
omsorg for hele mennesket.”

Amy ip ved Håpets Havn sykehus
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krefter. Et uttrykk for dette er at menighetene i 
Hong Kong selv driver utadrettet arbeid, blant 
annet i resten av Kina og i Kambodsja. De har 
også plantet en menighet i Macau, den andre 
byen med spesiell status i Kina fordi den var en 
portugisisk koloni til 1999. I dag er Macau Asias 
casinohovedstad, med en omsetning som har 
gått forbi den i Las Vegas, og verdens mest tett 
befolkede område. – Det er et tøft miljø å bygge 
menighet i, forteller pastor Melody Man Lai 
Ying, som har jobbet i Macau i syv år og nå er til-
bake i Holm Glad-menigheten i Hong Kong.

et globalt fellesskap
Misjonsforbundet i Hong Kong samarbeider i 
dag med Misjonsforbundet i Norge om inter-
nasjonale prosjekter, blant annet i Colombia 
og inne i Kina. Representanter fra Misjonsfor-
bundet og Ansgarskolen besøker søsterkirken i 
Hong Kong jevnlig, og representanter fra Hong 
Kong og Kina kommer regelmessig til Norge – 
neste gang i begynnelsen av juni. Som i så mye 
misjonsarbeid er gjensidigheten blitt stadig ty-
deligere i samarbeidet mellom Misjonsforbun-
dene i Hong Kong og i Norge. – Samarbeidet 
med Misjonsforbundet i Norge er verdifullt for 
oss, understreker Simon Yeung. – Med tilhørig-
het på hver vår side av kloden står vi sammen 
som brødre og søstre.

tekst & foto: Hildegunn M. t. schuff

FAktA oM Hong kong
-  en special Administrative region (sAr) i kina, med 

stor grad av politisk og økonomisk selvstyre

-  var britisk koloni til 1997, da byen ble tilbakeført til 
kina

-  7 millioner innbyggere

-  viktig sentrum for handel, bank og finans i Asia og 
globalt

MisjonsForBundet  
i Hong kong
-  11 menigheter, 22 pastorer

-  Ca. 1600 medlemmer

-  7 av kirkene er tilknyttet institusjoner som skoler, 
barnehager og eldrehjem

internasjonalt samarbeid
Misjonsforbundet i norge står i en global sammenheng 
gjennom sitt medlemskap i iFFeC (international Federa-
tion of Free evangelical Churches), som har søsterkirker 
og diakonalt arbeid i til sammen 130 land. det nyeste 
medlemmet av iFFeC er Misjonsforbundet i Hong kong 
(medlem fra 2010).

Misjonsforbundet og Misjonsforbundet Ung har i dag 
internasjonal virksomhet i kongo-Brazzaville, Colombia, 
spania, kina og sentralasia. vi er med på et mangfoldig 
arbeid som spenner fra menighetsplanting, pastorut-
danning og disippeltrening, til helse- og utdannings-
prosjekter, rusrehabilitering og bistandsarbeid. også en 
satsing i europa står for dørene.

Generalsekretæren i 
Misjonsforbundet i Hong 

Kong, simon Yeung, 
med sin kone Millie.

i Macau finner man glitrende casinoer  
og nedslitt gammel bebyggelse side om side.

Gudstjenestene i 
Hong Kong begynner 
ofte med lovsang, 
som i mange norske 
misjonskirker.
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Baptister kjøper  
Levende tro
i vinter ble avtalen underskrevet 
som gir baptistenes barne- og 
ungdomsorganisasjon rettigheter 
til ”levende tro”.

Misjonsforbundet UNG har arbeidet i flere år 
med å utvikle konseptet Levende tro - et peda-
gogisk rammeverk for trosopplæring i hjem og 
menighet. Interessen for ressursene som er ut-
arbeidet har vært stor, og tirsdag kjøpte Norske 
baptisters barne- og ungdomsforbund (NBUF) 
rettigheter til å bruke ressursene og merkevaren 
Levende tro.

godt signal
- Vi har gjort en avtale med NBUF hvor de 
kjøper seg inn i Levende tro. Det betyr at de får 
tilgang til å tilpasse papirressurser til sin egen 
kontekst. Da kan de selge til sin egen organisa-
sjon og sette sitt navn i tillegg på det. De kan 
endre innhold, men ikke profil, forklarer daglig 
leder Anne Margrethe Ree Sunde i Misjonsfor-
bundet UNG.

- For oss er det et veldig godt signal at vi har 
laget ressurser som et annet kirkesamfunn øn-
sker å bruke. Det gir oss også en ekstra inntekt 
som gir mulighet til å utvikle nye ressurser, fort-
setter hun.
dekker behov
Daglig leder Roald Sikveland i NBUF tror res-
sursene dekker et behov i menighetene som er 
tilknyttet baptistsamfunnet.

- Da vi presenterte Levende tro på medarbeider-
konferansen vi holdt forrige uke, opplevde vi at 
det var svar på mange av spørsmålene som me-
nighetene hadde. Flere menigheter ønsket å ta i 
bruk ressursene med en gang, sier Sikveland.
- Ved å bruke UNG sine ressurser så har vi 

kunne ta et større sprang i arbeidet med tros-
opplæring enn hvis vi hadde måtte begynne fra 
bunnen av. I flere av baptistmenighetene ser vi at 
det er få barn igjen, forklarer han.

- enkelt og praktisk
Sikveland fremhever at Levende tro er både en-
kelt og praktisk rettet.
- Vi synes det er anvendelig og veldig tydelig 
på hva vi kan gjøre både i menighet og hjem. 
Levende tro er lett å gripe fatt i, og tanken med 
ikke å gjøre alt fra grunnen av, er god.

Anders Artmark Aanensen

Levende tro
- en ramme for trosopplæring  
i hjem og menighet
levende tro er Misjonsforbundets trosopplærings-
reform, og vi ønsker å dele våre ressurser med alle 
kristne som er opptatt av å gi barn og unge en 
slitesterk hverdagstro. vi valgte navnet levende tro 
for å synliggjøre at tro skapes i hjertet og gis videre 
i kjærlighet. vi har valgt å bruke et boblende hjerte 
som illustrasjon.

et mål for oss er at barn og unge skal utvikle en 
mobil tro. Ungdom opplever mange endringer, det 
kan innebære at familien flytter til ny by, starter 
på ny skole, flytter hjemmefra for å studere, bytter 
vennekrets eller opplever skilsmisse eller dødsfall i 
familien. troen er ofte sårbar i disse overgangene 
og flytter ikke nødvendigvis med til neste sted eller 
livsfase. 

Våre mål er:
•  At hjemmet blir det første stedet hvor vi model-

lerer og praktiserer troen.
•  At menigheten er med å utruste hjem og fami-

lier til å leve troen i hverdagen.
•  At alle Misjonsmenigheter har en levende tro-

plan for barn og unge fra 0-20 år, med mål om å 
skape en mobil tro. 

daglig leder anne Margrethe ree sunde i 
Misjonsforbundet unG og daglig leder roald 
sikveland i nBuF skrev tirsdag under en 
avtale som gir nBuF rett til å bruke ressurs-
materiale for levende tro. 

Audun Madsen, tlf.: 90 88 34 83
Rune Pettersen, tlf.: 41 69 17 51

Besøksadresse: Stoaveien 21, 4848 Stoa
Postboks 1737 Stoa, 4857 Arendal
elektroverkstedet@c2i.net
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Telefon 37006080
post@sparebankenpluss.no

EN GOD BANK FOR THOR
EN GOD BANK FOR DEG
Sparebanken Pluss satser på Plussbank Cervelo og gir unge
sykkelryttere på Sørlandet muligheten til å realisere sine
drømmer om å bli profesjonelle sykkelryttere.
Bli kunde du også, og få muligheten til å realisere dine
drømmer!
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Mel gibsons film ”the passion of 
the Christ” fra 2003 begynner 
med en profeti som ifølge filmen 
ble nedskrevet ca 700 år før jesu 
fødsel. profetien lyder slik: ”Han 
ble såret for våre overtredelser, 
knust for våre misgjerninger. 
straffen lå på ham for at vi skulle 
ha fred, og ved hans sår har vi fått 
legedom”. 

Kapittel 53 i profeten Jesajas bok inneholder en 
nøyaktig beskrivelse av den kommende Messias 
stedfortredende lidelse. Han måtte dø som en 
forbryter for å kjøpe menneskeheten fri. Ja så 
nøyaktig er disse beskrivelser at tykke bøker er 
blitt skrevet for å prøve å bevise at disse forutsi-
gelser ble skrevet etter Jesu død. Bokskrivningen 
tok en brå slutt da en beduingutt fant første del 

av de berømte dødehavsrullene i en hule i 1947. 
Blant disse skriftene fant man størstedelen av 
Jesajas skrifter, inkludert kapittel 53, datert til ca 
hundre år før Kristi fødsel.

drapsmotivet 
Jødenes land på Jesu tid var okkupert av Ro-
merne. Det mektige og brutale romerriket styrte 
sine undersåtter med jernhånd.Historien fortel-
ler at Jesus gjorde et så sterkt inntrykk på den 
romerske landshøvdingen Pontius Pilatus at han 
forsøkte å få ham frigitt. Han forstod at de jø-
diske lederne forsøkte å få ham dømt på grunn 
av hans store innflytelse på massene. Det som 
endelig felte Jesus i den jødiske domstol, var 
at han hevdet han var Guds Sønn. Men ingen 
jødisk domstol kunne idømme noen dødsstraff. 
Det kunne bare de romerske myndighetene 
gjøre. Hvilke anklager fremførte så de jødiske 
lederne for å få Pilatus til å dømme Jesus til 
døden? De anklaget ham for illojalitet mot kei-
seren i Roma. ”Gir du denne fri, da er du ikke 
keiserens venn! Hver den som gjør seg selv til 
konge, setter seg opp mot keiseren.”

korsfestelse
Romerne brukte ikke korsfestelse som straff for 
romerske borgere. Til det var straffen for ned-
verdigende og grusom. Den ble brukt på farlige 
kriminelle, slaver og politiske opprørere i frem-
mede provinser. Annen form for tilleggstortur 
som hudstryking var vanlig. Korsfestelse var 
ytterst pinefull og kunne vare opp til flere døgn 
mens livet sakte ebbet ut. I tillegg kom nedver-
digelsen ved at den korsfestede måtte henge 
naken på korset til allmenn beskuelse. 

Denne smertefulle og vanærende død var det 
vår Herre led for oss. Hudstrøket og naken,  til 
offentlig spott og spe, døde han en forbryters 
død for å føre oss tilbake til Gud. 

bevis for oppstandelsen?
Jesus ble i følge kildene korsfestet langfredag 
morgen og døde samme ettermiddag. Opp-
standelsen tidfestes til søndag morgen, slik det 
triumferende heter i salmen: ”Påskemorgen 
slukker sorgen”. Grunnen til at de første jø-
dekristne forkynte at Jesus var død i tre dager, 
var at de talte med både fredag, lørdag og søn-
dag. I dag ville vi sagt at Jesus var død mindre 
enn to døgn. 

At Jesus ikke ble i graven, men stod legemlig 
opp, er en historisk hendelse På mange måter 
kan det hevdes at kristentroen står og faller med 
sannheten i denne påstand. Paulus sier at vår 
tro ville være nytteløs uten Jesu oppstandelse fra 
døden. Jesus måtte som den første beseire døden 
og dermed bane veien for at andre døde kunne 
oppstå til evig liv. 

Advokaten Frank Morrison satte seg fore å mot-
bevise oppstandelsen. Men etter at han gikk inn 
i fakta med sin juridiske bakgrunn, måtte han 
skifte mening. Resultatet ble i stedet bestselge-
ren ”Who moved the stone?” 

Lord Darling, tidligere høyesterettsjustitiarius i 
England, undersøkte det samme bevismateria-
let. Han endte med følgende slutning: ”Det fin-
nes en slik mengde bevis, positive og negative, 
direkte og indirekte, at ingen jury i hele verden 
ville kunne unnlate å felle den kjennelse at opp-
standelsen har funnet sted”

Thomas Arnold, innflytelsesrik professor i histo-
rie ved Oxford universitet sa: ”Jeg har vært vant 
til å studere andre tiders historie i årevis og å 
undersøke og veie det andre har skrevet om det 
samme. Jeg kjenner ikke et eneste faktum i men-
neskehetens historie som er belagt med bedre 
bevis, så langt en forsker kan forstå det, enn det 
store tegnet som Gud har gitt oss ved å vekke 
Kristus opp fra de døde”.

Som kristne trenger vi ikke å bygge på vakre 
fantasier. Vi kan feste vår lit til den Jesus som 
døde og stod opp, og som fremdeles har kraft til 
å gripe inn og forandre menneskers liv. Mange 
er de som har erfart dette. 

jan Åge gabrielsen

pÅske: 
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det lYriske 
hjørNet 
Nokon veit om meg
Av Anna sandnes 

På den store flyplassen var eg hamna
I eit yrande liv
av ulike raser og folk.
Redd var eg og bortkoma,
kunne eg finne fram her
einsleg i framandt land?

Då høyrde eg fra ein høgtalar
nokon sa mitt namn.
Eg var berga,
glad fann eg fram
til rette staden.
Det var underleg,
nokon visste om meg
og kalla meg på namn.

Ein dag skal eg ut
på ei onnor ferd
åleine og ukjend.
Eg treng ikkje reddast.
Nokon veit om meg
kallar meg på namn
kallar meg heim.
Så er reisa over

Fra diktsamlingen gneistar, 1977

om bøNN
Bønnens vei har to grøfter som trekker oss 
mot kantene med stor kraft.
Den ene er jakten på følelser, den andre er 
jakten på tanker.
     
Magnus Malm

Gud oppfyller ikke alle dine ønsker,  
men alle sine løfter oppfyller han.
     
dietrich Bonhoeffer

Stillhetens frukt er bønn.
Bønnens frukt er tro.
Troens frukt er kjærlighet.
Kjærlighetens frukt er tjeneste.
     
Mor teresa

(Alle sitat er hentet fra boken  
Tid for bønn, sveinung lorentsen, red.)
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Antall frikirkelige konfirmanter er 
økende, og misjonskirkene har 
hatt en betydelig vekst i antall 
konfirmanter de seneste årene, 
ikke minst gjelder dette i Agder-
fylkene. 

Konfirmasjonsopplegget i misjonskirkene heter 
Tentro. Det er et samarbeidsprosjekt mellom 
flere større frikirkesamfunn i Norge. For 4-5 år 
siden innførte de fleste misjonskirkene i Aust-

Agder Tentro som konfirmantopplegg. 

For konfirmanter i misjonskirkene stilles ikke 
noe krav om menighetstilhørighet, bekjennelse 
eller dåp. Alle som ønsker, og som er i den ak-
tuelle alder, er velkommen til et år med Tentro. 
Opplegget er kreativt og godt tilrettelagt med 
tanke på de spørsmål og utfordringer de unge 
står overfor i hverdagen. 

I løpet av året gjennomgås omkring 20 temaer 
som i hovedsak handler om tro og etikk knyttet 
opp mot alders- og tidsaktuelle problemstillin-
ger. Temaene blir lagt frem på mange forskjellige 

måter, og slik at hver enkelt kan være med å 
forme sin egen Tentro-tid. Overordna stikkord 
for undervisningen er oppdagelse, opplevelse 
og oppdrag. I Undervisningen benyttes klipp 
fra velkjente filmer, musikk fra hitlistene, bilder, 
fortellinger, samtaler, leker og konkurranser. 

Tentro gjennomføres på ett skoleår, med sam-
linger hver eller annenhver uke, noe ulikt fra 
menighet til menighet. I løpet av året arrangeres 
det turer og en konfirmantleir, hvor konfirman-
ter fra ulike steder i landet møtes. 

kristian Haaland

TentroTentro 
– en annerledes konfirmantundervisning

isak voie (15) koNfirmaNt i 
areNdal misjoNskirke 
- Hvorfor ønsket du å konfirmere deg i Misjons-
kirken?
- Det er kirken min familie tilhører og som jeg 
i alle år har gått i.
- Har du noen spesielle forventninger til konfir-
masjonsundervisningen?
- Å bli bedre kjent med Bibelen og med Jesus.
- Gavene og pengene du får, hva betyr de?
- Noe, men langt fra alt.
- Har du fått noe utbytte av undervisningen?

- Absolutt. Jeg synes alt har vært in-
teressant.
- Er det noe tema som du synes har vært 
spesielt interessant?
- Ja, det vi har lært om bønn. Det har jeg tenkt 
mye på.
- Er det bare pugg og undervisning dere er med på?
- Langt ifra1 Vi har taco-kvelder. Vi besøker 
andre konfirmantgrupper og de besøker oss. 
Vi har vært på Ansgarskolen. Der fikk vi om-
visning, møtte KRIK-linjen, hadde leker og 
konkurranser, spiste pølser og var med på en 

konsert.
- Hva med konfirmantleirer?

- Sammen med mange konfirmanter fra 
andre misjonskirker var vi på konfirmant-

leir på Vegårtun leirsted.  Der møtte vi mange vi 
aldri hadde truffet før. Med noen av dem ble vi 
gode venner, kanskje venner for livet.
- Og noen småforelskelser, kanskje?
- Ikke helt fritt, nei.
- Når er selve konfirmasjonsdagen?
- Søndag 24. april. Det blir både spennende og gøy.
sl

en kort prat med...



19

jeg er på mitt første oppdrag for 
Mylder og skal lage en reportasje 
om konfirmasjonsundervisningen i 
grimstad misjonskirke. Her møter 
jeg årets konfirmantkull. etter en 
kjapp introduksjon setter jeg meg 
for å notere og knipse bilder.

gøyal og hyggelig start
Etter å ha ønsker alle konfirmantene velkom-
men, introduseres konfirmantene for dagens 
første aktivitet. Alle setter seg i en ring på hver 
sin stol. De får beskjed om å flytte seg en plass til 
høyre om de for eksempel har vært i Amerika, 
på Startkamp eller har hvite joggesko på seg. 
Det hele går ut på å være førstemann tilbake til 
stolen de startet på. Ungdommene kommer med 
artige og kjappe kommentarer. Det er tydelig at 
de har det kjekt.
 
dagens tema
Så er det klart for dagens tema som er ”etter-
følgelse”. Ungdommene utfordres til å sette seg 
sammen to og to og tenke igjennom hva ”et-
terfølger” er. Etter å ha tenkt og diskutert med 
sin partner i et par minutter, kommer konfir-
mantene frem til mange forskjellige og kreative 
forslag, og disse drøftes. 

Lederens neste utfordring til gruppene er å gi 
svar på hvordan vi kan følge etter Jesus når vi 
ikke ser ham? Det blir ny tankevirksomhet, og 
etter litt summing kommer forslagene. Flere 
spørsmål stilles og konfirmantene er ivrig med. 
Etter noen minutter avsluttes denne sekvensen, 
og det er klart for neste post på programmet.

mat og prat
Konfirmantene står selv for matserveringen på 
møtene. I dag er det ordnet med deilig sjokola-

dekake og god drikke. Vi spiser og hygger oss 
en stund, og praten går livlig, også lederne imel-
lom. 

- Vi har et veldig godt samarbeid oss lederne 
i mellom, sier Odd Arild som er dagens leder. 
– Vi legger stor vekt på å bli godt kjent med 
hverandre. Det betyr at alle lederne alltid er 
på alle samlingene. Bare for at vi skulle gjøre 
noe hyggelig sammen, var vi invitert hjem til 
pastorfamilien fredags kveld. Ellers fordeler vi 
undervisningsemner og andre arbeidsoppgaver 
mellom oss. Vår erfaring er at Tentro er et godt, 
aktuelt og engasjerende undervisningsopplegg. 

– Hvorfor har du og din kone Maria gått inn i 
denne tjenesten?
– Grunnen er at vi syns det er gøy å være 
sammen med ungdommer, og vi vet hvor mye 
dette året kan bety for dem, sier Odd Arild, og 
de forteller at de gjerne vil være med å gjøre 
konfirmanttiden til et spennende og innholds-
rikt år, et år hvor de unge kan bli bedre kjent 
med Jesus og hva kristendom er. 
– Det er utrolig inspirerende å være sammen 
med de unge, sier Maria, og vi opplever at kon-
firmantene har det gøy og gjerne vil ha flere 
samlinger og turer. Tilbakemeldingen fra forel-
drene er også veldig god. Det synes vi er gøy, og 
det gir oss inspirasjon til å fortsette. 

– Hvor lenge tenker dere å holde på?
– Vi er med på andre året, og vi trives godt. Der-
for har vi ikke tenkt å gi oss med det første, er 
deres svar. – Vi får si som politikerne: ”Vi tar ett 
år av gangen.”

Så takker jeg for meg, pakker skrivesaker, fo-
toapparat og kjører hjemover på mopeden, 
overbevist om at i Grimstad misjonskirke er det 
godt, trygt og kjempefint å være konfirmant.

kristian Haaland

koNfirmaNt 
i MisJonsKirKen 2012?
ta da kontakt med den Misjons- 
kirken som er nærmest der du bor, 
eller velg en av de andre misjons-kir-
kene som er nevnt under:

areNdal misjoNskirke
Kontakt: Pastor Terje Watne
Mobil: 915 53 805
e-mail: terje@misjonskirken-arendal.no
Påmelding innen utgangen av august
undervisningen starter opp første uke i september
undervisningsdag etter nærmere avtale
Konfirmasjonssøndagen er fastsatt til 29. april 2012
Følg med på www.arendal-misjonskirke.no

bjorbekk misjoNskirke betel
Kontakt: Pastor John david Wikstøl
Mobil: 996 29 217
e-mail: jo-david@online.no
eller: Pastor Geir vilhelmsen
Mobil: 971 10 717; e-mail: geir.vilhelmsen@gmail.com
Påmelding innen utgangen av august
informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre onsdag 7. 
sep. kl 18.00
undervisningen starter uken etter
Konfirmasjonssøndagen er fastsatt til 6. mai 2012
se også www.betelbjorbekk.no

fevik misjoNskirke
Kontakt: Pastor Gjermund igland
Mobil: 958 35 809  e-mail: gjermuni@online.no
Påmelding innen september 2011
undervisningen starter opp i oktober
undervisning hver tirsdag
Tur til london mars/april
Konfirmasjonssøndagen er fastsatt til 6. mai 2012
se også www.fevikmisjonskirke.no

frolaNd misjoNskirke
Kontakt: Pastor svein egil Fikstvedt
Mobil: 996 07 117 
e-mail: sveinegil@frolandmisjonskirken.no
Påmelding innen utgangen av august  2011
undervisningen starter opp første uke i september
undervisning annenhver onsdag kl.18.00-19.30 
obligatorisk deltakelse i enkelte Power House-samlinger 
Konfirmasjonssøndagen er fastsatt til 6. mai 2012
Følg med på www.frolandmisjonskirke.no 

grimstad misjoNskirke
Kontakt: Pastor Kjell Birkeland
Mobil: 906 40 784
e-mail: kjellbirkeland@me.com
Påmelding innen utgangen av august 2011
informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre tirsdag 
31.mai kl.18
undervisningen starter opp i september
undervisning annenhver onsdag kl 17.00 – 18.30
Konfirmasjonssøndagen er fastsatt til søndag 29.april 
2012
Mer info på www.grimstadmk.no

felles koNfirmaNtleir pÅ vegÅrtuN  
21.-23. oktober 2011
all undervisning er gratis. leiren koster kr 500.-  

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

Ny 
ramme
avdeliNg!
Vi har overtatt 
Rammehuset og 
beholder ekspertisen 
ved at de samme står for 
innrammingen. Vi fører 
også ferdige fotorammer i 
topp kvalitet. 

velkommen til oss!

Interiørgården, Bark Silasvei 8, 4876 Grimstad, tlf 37 25 28 00, 
www.fargerike-grimstad.no, post@fargerike.grimstad.no 
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ved at de samme står for 
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topp kvalitet. 
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Din livsstilsbutikk
ca. 15 min. fra Arendal 
og Grimstad sentrum

Åpent: tir-fre: 11-17, lør: 12-15, søn: 12-17 - tlf: 37 01 22 62
Fra Arendal: E18 - Stoa - Bjorbekk - Løddesøl.  Fra Grimstad: E18 - Rv. 407/408 mot Rykene og Blakstad
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PÅ TIDE Å
KOMME I GANG!
Ta vare på kroppen din.

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

Vi vil få Grimstad
i bedre form!

ANNE TURID MAGNE
LISBETH B.

TORE

ASTRI

NORA

CATHRINE

BJØRN

LISBETH
OLØFFrivollveien 11,

Grimstad
Tlf. 91 91 77 77

www.eddiken.no

Skriv inn adresse

Steinsprutskade ordnes 
EFFEKTIVT og
KOSTNADSFRITT

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

for deg*, uansett bilmerke 
og modell.  Venter du til 
ruta sprekker, må du betale
egenandel.

*v/kasko eller delkasko

Skriv inn adresse

Steinsprutskade ordnes 
EFFEKTIVT og
KOSTNADSFRITT

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

for deg*, uansett bilmerke 
og modell.  Venter du til 
ruta sprekker, må du betale
egenandel.

*v/kasko eller delkasko

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

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

*v/kasko eller delkasko

VI LEVERER ALT 
INNEN BILGLASS!

Frolandsveien 6, 4847 Arendal               Tlf: 37 02 41 88 Fax: 37 02 16 40
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www.vannboring.no

• Brønnboring, drikkevann til hytter, boliger,  

  gårdsbruk og til større hyttefelt med felles   

  drikkevann. Samt har vi vedlikehold, ren-

  gjøring og vannøkning av gamle borehull.

• Pele- og energiboring, horisontalboring til 

  vann-, strøm- og kloakkledninger.

• Vannbåren varme.

VÅRE SPESIALITETER!
Ta kontakt i dag for et uforpliktende 

pristilbud og befaring! 

Ring 951 88 231, eller send en mail til 

bvolse@online.no for å få ytterligere 

informasjon vedrørende produkter 

og tjenester!

Ark1

Side 1

Syvertsens Gartneri
Skogheim Gartneri

Vi støtter 
menighetsarbeidet!

Utvikling innen 
elektronikk og 
programvare 

www.jetro.no 

Gra�sk element:

 

 

 

 

 

 

Utvikling innen 

elektronikk og 

programvare 

www.jetro.no 
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Frikirkenes 
representant
ingunn Folkestad Breistein er eneste frikirkelige repre-
sentant i statlig utvalg.
Kulturdepartementet satte i høst ned et rådgivningsutvalg for reli-
gions- og livsynspolitiske spørsmål. En rekke kjente personligheter 
er valgt ut, og blant dem førsteamanuensis Ingunn Folkestad Brei-
stein ved Ansgar Teologiske Høgskole (i hvitt, midt i bildet). 

Fra det første møtet i religionspolitisk utvalg. Fra venstre: Tove strand, Bente 
sandvig, Hege Fjellheim sarre, Jan F. Bernt, ingunn Folkestad Breistein, shoaib 
sultan, lavleen Kaur, oddbjørn leirvik, sturla stålsett, anniken Huitfeldt, 
valgerd svarstad Haugland, rune skjælaaen, Margareta Tumidajewicz, rolf 
reikvam, ottar Grepstad og Guri Melby. Foto: Kulturdepartementet

utdrag fra nyhetene på Misjonsforbundets 
hjemmeside. stoffet er forkortet.

redaktør Hildegunn 
schuff for det nye 
Mylder kan lokke med 
intervju med Bjørn 
eidsvåg, Kjell nupen og 
Kristiansandsordfører 
Per s. sørensen i første 
nummer. Foto: Privat.

nytt Mylder på sørlandet
Fem menigheter i Kristiansandsområdet vil nå rundt 40 
000 husstander med sitt nye Mylder.
I Aust-Agder har flere menigheter tilknyttet Misjonsforbundet hatt suksess 
med å gi ut bladet Mylder gratis til husstander i deres nærområder. I no-
vember havnet et tilsvarende blad i postkassene lenger vest på Sørlandet.
 - Jeg synes dette er veldig spennende. Vi kan nå ut til veldig mange 
med vårt budskap. Vi vil presentere noe sentralt vi tror på, hva Misjons-
forbundet står for og også presentere menighetene, sier redaktør Hilde-
gunn Schuff.
 Bak bladet står Salem misjonsmenighet, Kristiansand, Randesund 
misjonsmenighet, Vågsbygd misjonsmenighet, Søgne misjonskirke og 
Vennesla misjonsmenighet. Opplaget er på 43 000.

grØnt Lys 
for polen og romania
Hovedstyret i Misjonsforbundet støtter en vi-
dere tilnærming til misjonsland i Øst-europa.
Et samlet hovedstyre støtter fortsettelse av prosessen med 
å kartlegge Polen og Romania som samarbeidspartnere. 
Dermed ser i hvert fall et samarbeid med misjonsforbundet 
i Polen ut til å kunne være nært forestående.

Fra en barneleir i Polen i sommer.  
Foto: Misjonsforbundet i Polen.

tanker etter Alphakurs 
ordfører Per sigurd sørensen i Kristiansand er blitt en gjen-
ganger i randesund misjonsmenighet.

Høsten i fjor begynte ordfører Per Sigurd Sørensen sammen med kona på 
Alpha-kurs i Randesund. Nå er han stadig vekk å se på menighetens ar-
rangementer.
 
– Det sier nok det meste om hvordan vi opplevde menigheten. Vi ble 
godt tatt imot av mange hyggelige mennesker. Nå er vi titt og ofte på både 
kveldssarrangementer og gudstjenesten søndag formiddag, sier han.

sMånyttfra www.misjonsforbundet.no
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Vekst 2020 
på plantestadiet
Tre menighetsplantinger i gang i Mis-
jonsforbundet. Målet er 20 innen 2020.

Vekst 2020 innebærer fem målsetninger som 
skal vise dobling av Misjonsforbundet i løpet av 
ti år. Ingen liten utfordring for en organisasjon 
som har stått på stedet hvil siden 80-tallet.
 En av målsetningene er 20 nye menigheter, 
og per dags dato er tre menighetsplantinger 
godt i gang i Misjonsforbundet: På Ytre Rande-
sund og Justnes i Kristiansand, samt på Jåsund i 
Sola utenfor Stavanger.

noen av de aktive i menighetsplantingen i Ytre rande-
sund. Fra venstre: Øyvind Haugland, Kristin Haugland, 
stein Bjørkholt med Juli Bjørkholt i armene, Marianne 
Bjørkholt, Kjetil Finnestad med Marius Finnestad på 
armen, aslaug Finnestad, Kristian råmunddal og solfrid 
råmunddal. Foto: anders a. aanensen.

reddet fra rusen
nelson Gomez er sikker på at han 
hadde vært død nå – om det ikke hadde 
vært for hjelpen fra Misjonsforbundet i 
norge og colombia.

For 16 år siden kjente Nelson Gomez bare ett 
liv: Narkotika og kriminalitet. Denne høsten 
besøkte han menigheter i Norge for å fortelle sin 
historie. Om hvordan Misjonsforbundets reha-
biliteringsprogram fikk ham til å leve et rusfritt 
liv. I dag er han pastor i Bogotá.

Pastor nelson Gomez er takk-
nemlig for misjonsengasjerte 
personer som anbjørg Glenna 
fra Gjerpen. Foto: Jan Bjørn 
Taranrød.

tilbake til kongo med tillit
Misjonær Magnar Totland begynner sin andre 
periode i Kongo. denne gang tre år, med fami-
lie og tillit i bagasjen.

I begynnelsen av januar dro Magnar Totland med kon-
golesisk kone og tre barn tilbake til Kongo-Brazzaville. 
En stor kontrast til da han for fem år siden sto alene på 
Gardermoen uten kjennskap til folket eller kulturen han 
skulle arbeide i.
 – Første gang visste jeg jo ingenting. Jeg hadde vært 
der en gang, men nå vet jeg mye mer om folk og kultur. 
Også har vi jo en familie der nede, sier han.

Familien Totland står klar til avreise på 
Gardermoen. Fra venstre Marcus (2,5), 
Magnar, synelle og elias (1). Foran står 
neisse (8). Foto: anders a. aanensen.

1 2 3  4 5 6 7 8   9
 
10    11      12 13

14   15     16 17  

18       19    

20   21   22   23  

 24 25    26  27   

28     29      

  30     31  32  33

34 35    36    37 38 

39    40    41   

42   43    44    

45      46     

Vannrett: Loddrett:
  1: Jubeldag 21: Kjemper 37: Prest   1: Høytid 13: Fisken 31: Plaggdel
10: vene 23: Gummiskyver 39: vekst   2: By 15: vind 32: Korrigere
11: nedbør 24: ense 40: Mål   3: Kirurg 17: svært 33: riste
12: eim 26: Fjerne 42: Fremdeles   4: Bidige 19: vokse 35: ---- solberg
14: avsnitt 28: Gass 44: Tirrer   5: Åpenbaring 22: Halvøy 38: rører
16: dørk 29: drikk 45: Hvile   6: retning 25: Haralds 41: Kule
18: rage 30: israelitt 46: Båter   7: ukjent 27: nepe 43: spiste
19: ete 34: Takstein   8: Tid 28: siamesere
20: ord 36: Brygge   9: Bibelsk sted 29: Hovdyr

krYssord av Kari Paulsen

løsningen sendes til Mylder v/sveinung lorentsen, 
venusvei 20, 4843 Arendal innen 10. mai 2011.  
Blant de riktige løsninger blir det trukket ut én vinner. 
vinneren får tilsendt et blomstergavekort pålydende 
kr 250.- Husk: Fullt navn og adresse. 
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kommuNikasjoNskurs  
For Par
Lørdag 5. februar hadde vi Persolog disk-kurs for par, i 
misjonskirka i Arendal kurset var for par som ønsket å lære mer 
om kommunikasjon. Målet med kurset var å kunne forstå part-
neren bedre og selv bli bedre forstått. 
Som mennesker er vi ulike, også som par. Vi har noen ting vi er gode på, og 
andre som vi ikke er så gode på, noen ting vi liker og andre ting vi ikke liker. 
Vi har ulike faktorer som motiverer, gir energi og tapper oss for energi. Noen 
samler energi ved å være sammen med andre, mens andre trenger tid alene. 
På kurset var det noen som fikk en aha-opplevelse på akkurat dette. 

La oss tenke oss en kone som en tid hadde følt seg litt oversett. ”Hva er galt 
med meg siden mannen min ikke vil være sammen med meg?” tenker hun. 
Mannen syntes å ville bruke tiden foran PC’en når hun heller ville at de skulle 
sette seg ned og snakke sammen. Gjennom kurset går det opp for henne at 
mannen trenger tid alene for å samle energi. Hun forstår at når hun er alene, 
er det ikke fordi han ikke ønsker å være sammen med henne, men at han 
trenger tid for seg selv på samme måte som hun trenger tid til å være sammen 
med mennesker. 

Ved at mannen eller kona oppdager og aksepterer slike og tilsvarende sider 
ved sin ektefelle, kan de unngå en del situasjoner som kan skape konflikter. 
De vil fortsatt være forskjellige, men de har fått en forståelse av hvorfor de er 
ulike, og da kan da forholde seg til ulikhetene på en mer konstruktiv måte. 

Persolog DISK vil for mange kunne være et redskap til å forstå ektefellen 
bedre, og de kan lære seg å sette pris på mange av de forskjeller som finnes 
dem imellom. Ved å anerkjenne de sterke sidene hos hverandre, vil ektefellene 
kunne utfylle hverandre, og verdsette hverandre høyere. Kurset ønsker vi der-
for å tilby høsten 2011. 

gry paul

formiddagsTreFF 
jens gunstveit er leder for formiddagstreffene i Misjonskir-
ken i grimstad. når vi oppfordrer ham til å si oss noe om hva 
som skjer, er han ikke vanskelig å be.

Vi har i mange år har hatt et tilbud til seniorene i Misjonskirken i Grim-
stad. Den første torsdagen i måneden samles vi til andakt, opplesing, 
bevertning, musikk og sang, eller andre innslag. Noen ganger har vi også 
utlodning.
I juni måned har vi dagstur med buss. På disse turene, som vi har arrangert 
i mange år, har vi besøkt mange interessante steder, fra Lista i vest til Pors-
grunn i øst og Byglandsfjord i nord.
På formiddagstreffene kan det være opptil 45 seniorer som hygger seg 
sammen, og på turene kan det være så mange som 55 reiselystne seniorer. 
Vi har likevel plass til flere, både på treffene og turene våre, og enhver er 
hjertelig velkommen.

kristian Haaland

Hvert år arrangerer julemessekomiteen i 
Arendal misjonskirke to misjonsbasarer. 

Dagen for vårbasaren i år var onsdag 30. mars. Leder 
for misjonskirkens julemesse, Anne Marie Zacha-
riassen, kunne konstatere at aldri hadde så mange 
funnet veien til lignende arrangement i misjonskir-
ken. Det myldret av barn, unge og voksne.

Her var gratis bevertning, salg av bakverk og ut-
lodning. Barnekoret MissinKids, som har mellom 
30 og 40 medlemmer, og Elisabeth Fjalsett sang. 

Sveinung Lorentsen informerte om Misjonsforbun-
dets og menighetens arbeid i Colombia. Han min-
net om de velkjente ordene til Moder Teresa: Ingen 
kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe én. 

Atmosfæren var åpen og uformel. Stemningen var 
god. Rundstykkene og kagene gikk unna og kaffen 
smakte. Praten gikk livlig rundt bordene, og hver 
krone som kom inn, går uavkortet til misjonen, 
Slik vil i alle fall livet til noen blir litt bedre.

sl

sMånyttFrA AUst-Agder

inGen Kan HJelPe alle, meN alle kaN hjelpe ÉN 
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medlemsopptagelse i 
arendal MisJonsKirKe
søndag 13. mars avholdt Arendal Misjonskirke sitt årsmøte. 
ett av punktene på dagsorden var medlemsopptagelse. Hele 13 
nye medlemmer ble ønsket velkommen. 

Siden vi flyttet til Myra høsten 2008 har vi tatt opp 53 nye medlemmer med 
stort og smått. Interessant ved denne anledningen var at en familie fra Myra 
meldte seg inn. Det er den første familien fra Myra som blir medlem. På 
spørsmål til de nye medlemmene om hva som gjør Misjonskirken relevant 
og attraktiv, får vi blant annet til svar at menigheten oppleves god og trygg. 
Her kan en være seg selv, få omsorg og bli sett. Forkynnelsen og lovsangen er 
god, og det er tilbud både til barn og ungdom. 

terje Watne

navn: Bjørn robert og else Marie Knudsen, lillian Pettersen, Tone
abrahamsen, Hilde Talsethagen, alf Talsethagen, ellen andrea Talsethagen,
ida Havold, Magnus Kristoffer Havold, runar Havold, Harald Johannes Havold,
anette Åndal, Åsmund Åndal, sunniva Åndal.

sviNg pÅ hofteNe!
Musikken dundrer ut på anlegget og svetten siler fra tretti 
damer som forsøker å holde tritt med instruktørens trinn. det 
er ikke en scene fra ett av de lokale treningssentrene, men fra 
speilsalen i Froland Misjonskirke.

Responsen har vært over all forventning etter at Mirjam Vilhelmsen startet 
opp med ”Zumba” i de nye lokalene. ”Zumba” er en dansebasert aerobic-
time, og i speilsalen i kveld er det mye smil og latter når stive frolendinger 
forsøker å få sving på hoftene. Det startet med én time per uke, men måtte 
raskt utvide til to ganger i uka. Etter at de ble så mange på timene at de flyt-
tet ut i storsalen, måtte Mirjam øke til to timer hver kveld for å få gjennom-
ført treningen i den mer treningsvennlige speilsalen.

Mirjam er sertifisert Zumba-instruktør og har nå lært opp en ny instruktør, 
Marita Røylid. Alle de tre Zumba-klassene er nå så å si fullt opp, men der-
som du har noen spørsmål, kan du sende en e-post til mirjam.vilhelmsen@
gmail.com.

rachel olsen

NYtt iNterNatbYgg  
PÅ veGÅrTun
de eldste internatene på Vegårtun tilfredsstiller ikke lenger 
dagens standard, men nå er det tatt et skikkelig løft. 

Et nytt internatbygg i 2 etasjer blir klart til bruk allerede i vår. Bygget inne-
holder 20 overnattingsrom med til sammen 92 sengplasser. Alle rommene 
har eget bad/WC, og det er et fellesrom med kjøkkenkrok i hver etasje. I 
2.etasje er det også 2 verandaer med utsikt over Vegår.

Byggearbeidene har vært satt bort til Agderbygg A/S Arendal, men all inn-
redningen i 1. etasje er gjort på dugnad. Utbyggingen har kostet ca. 6 mil-
lioner kroner. 

Vegårtun leirsted eies av 31 misjonsmenigheter i Agder, Telemark og Vest-
fold, og har nå 190 sengeplasser. Nå gleder vertskapet seg til å ønske leirdel-
tagere og andre leietakere velkommen til overnatting i nye og moderne rom.

jørgen Flaten

Fra venstre: Åsmund Åndal med sunniva, anette Åndal, runar Havold m/sønn, ida Havold, 
Tone Gunn abrahamsen, alf Talsethagen, ellen andrea Talsethagen, Hilde Talsethagen, else 
Marie Knudsen, Bjørn robert Knudsen, lillian Pettersen

allerede under byggingen av den nye kirken, så Mirjam 
potensialet for  å ha treningstimer her. Hun sørget for at 
det ble lagt sportsgulv i speilsalen, og så fort nybygget 
var innviet, startet hun opp med zumba-timer. 



26

full fart eTTer sKoleTid!
Charlotte, Marthe og therese, alle 12 år gamle, er tre av over 
tjue barn som i dag har tatt turen gjennom skogen, fra bar-
neskolen til Froland Misjonskirke.  Her kan de få gjøre lekser 
i fred og ro og få i seg noen brødskiver etter skoletid. 

Det er mange foreldre som ikke rekker hjem fra jobb før barna er hjemme 
fra skolen, og Froland Misjonskirke startet opp ”Etter skole-
tid”, for å gi et tilbud til disse.

hjelper hverandre
De tre venninnene sitter opptatt med mattelekser nede i ka-
feen, hvor det er stilleområde for de som vil gjøre lekser. 
– Synes dere det er greit å komme hit etter skoletid?
– Ja, da kan vi gjøre lekser sammen, sier Charlotte med ett 
stort smil. Selv om venninnene ikke går i samme klasse og 
dermed ikke har de samme leksene, har de samme pensum 
og kan hjelpe hverandre.
– Vi klarer oss greit uten de voksnes hjelp, men vi synes det 
er gøyere å gjøre leksene her enn hjemme, kan Charlotte 
fortelle oss.

bordtennis og tv-spill
Etter at barna har spist, kan de velge om de vil sitte i kafeen 
å gjøre lekser, eller om de vil opp i ungdomsrommet i eta-
sjen over.  Her er det bordtennis, airhockey og Nintendo 
Wii på storskjerm. 
I dag finner jeg Torill Fikstvedt i den ene enden av bordten-
nisbordet. Hun er en av initiativtakerne til tilbudet ”Etter 
skoletid”. I dag er hun én av fire voksne som sørger for at 
barna får mat og leksehjelp.
− Etter 4. klasse har ikke barna tilgang til leksehjelp på skolen.  
Vi ønsker å gi et tilbud hvor barn to dager i uken kan få lekse-
hjelp, eller rett og slett bare leke og kose seg, forteller hun.

rachel olsen

det er moro å få  
spille bordtennis  
med de voksne.

vinTerbibelskole
denne vinteren satte vi av seks onsdagskvelder til en vinterbi-
belskole. det var ledere fra misjonskirkene i Arendal og Bjorbekk 
som stod bak arrangementet som var åpent for alle.

 Hver onsdagskveld i seks uker var det mellom 30 og 40 som lyttet til under-
visningen fra Galaterbrevet. Dette brevet som Paulus skrev til menighetene 
nord i Lilleasia, har 6 kapitler, og vi kunne derfor ta for oss ett nytt kapittel i 
hver samling. Hver undervisningsbolk ble delt i to, og mellom bolkene var det 
tid for kaffe og samtale. Undervisningen foregikk vekselvis i misjonskirkene i 
Arendal og Bjorbekk. 

Gjennom kirkens historie har Galaterbrevet blitt vurdert som et av de mest 
sentrale Pulus-brevene. De fleste deltakerne hadde derfor lest det flere ganger 
tidligere, men inntrykket var at de alle fikk med seg ny kunnskap og hadde 
stort utbytte av undervisningen. Jesus som eneste veg til frelse, og at frelsen er 
gratis av nåde er et aktuelt budskap også for dagens mennesker. 

Stort sett var det lokale ressurser fra misjonsmenighetene i Arendal, Bjorbekk, 
Fevik og Froland som forestod undervisningen. At det var flere som under-
viste, skapte en bredde og en variasjon som deltakerne satte pris på. 

Menighetene planlegger ny vinterbibelskole neste vinter, og vi ønsker alle våre 
lesere velkommen til undervisningen da. 

john david Wikstøl

sMånyttFrA AUst-Agder

Her er noen av deltakerne fra Bjorbekk Misjonskirke.

www.norsk-kjokkenfornying.no   Tlf: 932 55 029

charlotte, Marthe og Therese 
hjelper hverandre med leksene.
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kurs-, konferanse- og selskapslokaler

ring 911 88 983 eller send e-post til: 

arendal.misjonskirke@hotmail.com 

www.arendalutleie.no

• Vi leier ut våre flotte lokaler i Arendal 
Misjonskirke på Myra

• Vi har topp moderne lokaler og utstyr, til 
bedrifter og private arrangementer.

• Vi tilbyr utleie til: konferanser, konserter, 
møter, kurs, seminarer ol. 

• Vi har egen kokk og kan levere mat til 
brylluper, konfirmasjoner, minnestund ol.

• Vi har også egne servitører

Vi påtar oss byggeoppdrag i betong: 

 

                  Grunnmurer 

                  Vegger 

                  Gulv 

                  Dekker 

                  Støttemurer 
 

BYGG & PROSJEKTERING AS 
Innehaver: Kjell Aaberg.                       Adresse: Bråstad, 4848 Arendal.  

Telefon: 951 34 777.                                    E-post: kjaaberg@online.no 

Vi påtar oss byggeoppdrag i betong: 
Grunnmurer  • Vegger  • Gulv  • Dekker  • Støttemurer

WARI-HUS AS - Grimstad - Tlf. 37 04 91 21

LA OSS BYGGE DITT DRØMMEHUS! 

Nordbohus sitt byggesystem 
med tilhørende sjekklister og 
styringssystem har produkt-
dokumentasjonen Teknisk
Godkjenning (TG) fra SINTEF
Certification.

 

 

Se våre hustyper på www.warihus.no

Hos oss er du og drømmehuset ditt 
i trygge hender. Vi har dyktige fagfolk 
og mange års erfaring.
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Ungdomsklubben Filter, som van-
ligvis møtes i misjonskirken på 
Myra hver fredag kveld, var arran-
gør for en ni dagers tur til de 
sveitsiske alper. Før gruppa var 
framme i vignon i sveits, hadde 
de tilbakelagt ett døgn i buss  
og kjørt gjennom både danmark, 
tyskland og deler av østerrike. 

Et stort hus med sengeplass til 60, som blant 
annet inneholdt egen gymsal, var leid. Huset 
lå i det skjønneste landskap, med de nydeligste 
fjellformasjoner, spisse og utfordrende fjelltop-
per, diverse skianlegg og fremmedartet og fengs-
lende arkitektur. 

Sammen med ungdommene var det et leder-
team på 14, som hver dag, sent og tidlig, bød på 

variert og velsmakende mat så vel som sin tid. 
De organiserte også de forskjellige aktivitetene, 
for i tillegg til mulighetene til å kjøre slalåm og 
snowboard, var det alternative opplegg for dem 
som heller ville gjøre noe annet.  Slike alterna-
tive aktiviteter var blant annet byvandring, sport 
i gymsalen, aking, diverse utflukter, baking og 
spilling. 

Hver ettermiddag var alle igjen samlet og kunne 
da delta i andre aktiviteter eller bare ha det so-
sialt og kjekt sammen. Etter middag, som hver 
dag ble servert kl. 18.00, var det samling med 
pastor Terje Watne, hvor viktige temaer ble be-
lyst og drøftet. 

Senere på kvelden var det tid for underholdning 
og konkurranser, samt dagens video og bilder 
fra bakkene. Samholdet var godt, de gode opple-
velsene mange og komplikasjonene få. En finger 
ut av ledd og et par forstuede ankler var det 
eneste som inntraff av skader. Alle koste seg og 
mange nye bekjentskaper ble etablert. 

Selv om ni døgn tettpakket med ungdommelig 
iver, hormoner og nye opplevelser, var det ingen 
som lengtet etter lørdag 5. mars da vi skulle 
forlate Vignon. Men dagen kom og vi måtte snu 
nesa mot Norge igjen, om enn noe motvillig. 
Etter nok et døgn på buss var det en flokk for-
nøyde, men trøtte ungdommer som ble tatt imot 
av sine forventningsfulle foreldre. 

Skal en sammenfatte erfaringen fra de ni døgn 
som turen varte, vil få karakteristikker kunne 
være mer passende enn den velbrukte skole-
stilavslutningen: Alle var enige om at det hadde 
vært en vellykket tur. Tidligere har ungdoms-
klubben Filter også vært på tur til London, og 
flere interessante turer venter. Som Filter-ledere 
vil vi derfor benytte anledningen til å invitere 
ungdommer mellom 13- 18 år til misjonskirken 
på Myra på fredagskveldene. Miljøet er ufor-
melt, kreativt, spennende og rusfritt. Gå gjerne 
inn på filternett.no for mer informasjon. Du er 
ønsket. Velkommen skal du være!

jørn Haugesten

Fantastiske dager  
i de sveitsiske alpene

Myrene
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Din nærbutikk 370 94 386

 

PRODUSENT AV SPRENGNINGSMATTER 

Moland Park 4846 ARENDAL 

TLF: 37050033  FAX:37050034 WWW.DEKNINGSMATERIELL.NO    

 

Norges mest komplette bobil- og caravansenter finner du i Grimstad!

Adr: Vesterled 71, 4887 Grimstad
Tlf: 97055666
www.caravansenter.no

November 2010
Ma Ti On To Fr Lø Sø

44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30

Februar 2010
Ma Ti On To Fr Lø Sø

5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28

Mars 2010
Ma Ti On To Fr Lø Sø

9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31

Desember 2009
Ma Ti On To Fr Lø Sø

49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31

Januar 2010
Ma Ti On To Fr Lø Sø

53 1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31

Mai 2010
Ma Ti On To Fr Lø Sø

17 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31

som dagene går...
Levert av: © Norsk Reklame AS 1995. Tlf.: 22 57 60 602009 - 2010

Utleie av lifter, 
maskiner og utstyr

Telefon 370 60 300

April 2010
Ma Ti On To Fr Lø Sø

13 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30

Juni 2010
Ma Ti On To Fr Lø Sø

22 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30

Juli 2010
Ma Ti On To Fr Lø Sø

26 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31

• Data- og telefoniløsninger

• Bredbånd og datanettverk

• Alt innen 
fiberutbygging

• Varmepumper

• Master / antenner

Relacom as
Arendal

www.relacom.no

Sentralbord 02121

August 2010
Ma Ti On To Fr Lø Sø

30 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31

Elektroentreprenøren Arendal
Gåselia 12, 4847 Arendal. 
Telefon 37 00 26 00 • E-post: post@eea.no • www.eea.no

Andreassen & Aastveit AS
Nidelvvegen 39, 4820 Froland
Telefon 37 03 86 87 • E-post: post@aafroland.no

Besøk oss på
www.elproffen.no

September 2010
Ma Ti On To Fr Lø Sø

35 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30

Oktober 2010
Ma Ti On To Fr Lø Sø

39 1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31

Stoaveien 6, 4848 Arendal  • Tlf. 37 07 39 10 • Faks 37 09 85 99
Åpningstider 10-20 (16)         www.skeidar.no www.bts-tjenester.no

Totalleverandør av renhold,
vaktmestertjenester 
og kantinetjenester.

For din trivsel!
Telefon 37 04 17 99

www.reme.no

Tlf.  400 04 711
Longum Park, 

P.b. 737, 4808 Arendal
arendal@reme.no

Arendal kommune
Arendal er fylkeshovedstad i Aust-Agder, og bortimot halvparten av fylkets innbyggere bor og arbeider her.
Informasjon om Arendals kulturarrangementer, tjenester, ledige tomter etc. finner du på kommunens 
nettsted: www.arendal.kommune.no eller ved å ringe kommunens Servicesenter på tlf. 37 01 30 00. 
Besøksadresse: Sam Eydes plass 2. Åpningstider: 08.00–15.45. Sommeråpent (uke 21–35): 8.00–15.00

Norges største bilutstyrskjede
Stoaveien 37, 4848 Arendal
Åpent: man.–fre. 08:00–18:00, lør 10:00–14:00
Tlf: 37 05 83 70 . Faks: 37 05 83 90
E-mail: arendal@bilxtra.no  
www.bilxtra.no Telefon 37 09 60 00

Stoav. 21, 4848 Arendal

Energi Design Sør AS

Service på storkjøkkenutstyr
Servicetelefon 472 70 622
E-post: ajpe@broadpark.no

Brekka, 4818 Færvik. Tlf. 906 80 103
E-post: agemikal@online.no

MASKINFIRMA

AS

B Y G G E V A R E R

Tlf. 37 01 65 66 – Fax 37 01 66 64
Bedriftsveien 15, 4841 Arendal

– Fagkunnskap gir trygghet

Sixt - Aust Agder
Tlf: 970 00 888
E-post: austagder@sixt.no

Miljøspesialisten i Agder
Tlf. 3709 8500. Fax: 3702 5112

Mobil: 4801 4970
www.agderreturpapir.no

Din totalleverandør fra tomt
til ferdig anlegg

www.oveland.no

Arendal matte:Layout 1  17.11.09  12.20  Side 1

Alltid åpent! 

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

ServIcetId:

Mandag- torsdag kl 16:00 - 20:00 
Fredag kl 10:00-14:00

Adresse: Maxis, vesterv 44, Arendal

tlf: 99 03 06 76 

e-post: bjorn.aslaksen@gmail.com 

www.aktivtrening.no
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Arendal  
misjonskirke

gudstjeneste med kirkekaffe hver søndag kl 11. 

barN og uNge
skattekista, søndagskole for barn mellom 3 og 12 
år, parallelt med gudstjenesten.
XL, bibelundervisning for ungdom fra 7. til 10. 
klasse, parallelt med gudstjenesten.
Friends, fredagstilbud for barn fra 4.-7. klasse, 
kl 17.00-18.30.
Mission kids, barnegospelkor hver onsdag kl 18.
speider hver torsdag kl 18.
Filter, kristent sosialt fredagstilbud for ungdom 
fra 12 år.
konfirmantundervisning. gratis, åpent for alle.

krik  
turgruppe, sykkelgruppe, trim, spinning, seminarer 
etc.

saNg
Lovsangskoret, øver annenhver uke. Åpent for alle.
young Praise, lovsangsgruppe/kor for ungdom. 
Åpent for alle.
Mission kids, barnekor. onsdager kl 18.

cellegrupper
tilbud om fellesskapsgrupper.

seNiorer
Hyggetreff, kl 11.30 siste lørdag i måneden.

sPesieLt
Palmesøndag, gudstjeneste kl 11.00.
skjærtorsdag, kl 19.00. kveldsmøte
konfirmasjonsgudstjeneste, søndag 24. april kl 
11.00
Familieweekend, fredag 27 – søndag 29. mai. 
vegårtun.
Pinsefest. søndag 12. juni. gudstjeneste kl 11.00
sommerfest, søndag 19. juni. kl 11.00
samlingsfest, søndag 28. august kl 11.00
Alle søndager i juli: sommerkveld kl 20.00
Menighetsweekend, rauland, 30/9-2/10
dM-festivalen, fredag 28/- 30/10. 
Møtekampanje med richard lundgren 9-13/11

Bjorbekk  
misjonskirke Betel

Formiddagsmøter søndager kl 11. 
kveldsmøter onsdager kl 19.30

barN og uNge
søndagsskole i forbindelse med søndagsmøtene.
Barnas supertirsdag hver tirsdag kl 17.
tentro konfirmantundervisning hver tirsdag.
Celebration ungdomssamling hver fredag kl 20.

spesielt
ons 27. april kl 19.30. Fellesmøte på nævisdal 
Bedehus.
søn 1. mai kl 11. gudstjeneste med konfirmasjon.
tir 3. mai kl 19. Fellesmøte på rykene Bedehus.
lør 7. mai kl 18. sang og Misjonsfest v/ evange-
lieteamet.
søn 22. mai kl 11. Barnas supertirsdag arrangerer 
familiesamling utenfor terna Bygg.
ons 25. mai kl 19.30 Fellesmøte i Åmli Forsam-
lingshus.
2. pinsedag kl 16. Pinsefest på Betel.
ons 15. juni kl 19. Fellesmøte på Betel med øye-
stad kFUk/M
17.–19. juni. åpen sommertur til vegårtun leirsted.
søn 26. juni kl 18. sommerkveld med mye sang 
og musikk på plenen utenfor terna Bygg.

Froland  
misjonskirke

søndagsmøter med kafé kl 17.

Bønn hver tirsdag kl 10.
Bønnens time onsdag kl 19.30 – lovsang, 
undervisning og bønn
kvinnemisjonen annenhver tirsdag kl 19.

barN og uNge
søndagsskole i forbindelse med søndagsmøtene 
kl 17.30 (0-12 år)
Musikkøvelse og data- og fotogruppe fra 11 år
småspeider annenhver tirsdag kl 18
storspeider annenhver onsdag kl 18
Barnas superonsdag, med øvelse for gledesspiren, 
Minisprell og giga, annenhver onsdag kl 17.30-19
AMj-live, hver 4 fredag kl 18. Action for 9-12 åringer.
tentro konfirmantundervisning annenhver onsdag.
Power House helaften for ungdom med ung-
domsmøte, fellesskap og aktiviteter
Praise night, lovsangskveld hver 4. lørdag kl 20

øvrig
”sammen og nøden”, mat og hjelp til folk med 
behov
Fellesskapsgrupper for ungdom, unge ektepar etc
Lovsangsgrupper, kor og Musikklaget for de 
godt voksne
Formiddagskafé en fredag i måneden
etter skoletid for barn fra 4.-7 klasse.

Fevik 
misjonskirke

gudstjeneste med kirkekaffe hver søndag kl 17

Bønnekveld, tirsdager kl 19 (hver uke)

barN og uNge
superkids og kidsplanet (søndagskole) søndager kl 17.
dansegruppe (jenter 5-11 år) torsdager kl 17. 
Barnekoret sHout torsdager kl 17.45
ungdomsklubben FueL lørdager kl 20.

spesielt
25. april 2.påskedag kl 17.00
1. mai kl 11. Merk tiden! konfirmasjonsgudstjenste
15. mai kl 11. Fellesgudstjeneste i grimstad misjons-
kirke
19. juni kl 17. sommerfest
23.  juni kl 19.00 st.Hansfest på Hasseltangen
nB! ikke møter i skolens ferie.
søndag 14 august. samlingsfest.

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

grimstad  
misjonskirke

søndagsgudstjeneste med kirkekaffe kl 11.

Formiddagstreff, første torsdag hver måned kl 11
kvinnemisjon, mandager i oddetallsukene, kl 19.30
Bønn, torsdager kl 09-10 og kl 19

barN og uNge
safari/kuLt (søndagsskole) hver søndag kl 11
Power station, ungdomssamling fra 8. klasse) 
hver onsdag kl 18. gruppene begynner kl 18.  
Møtet begynner kl 20. Caféen åpner kl 21.
speideren hver tirsdag kl 17.30
tentro (konfirmanter), annenhver 
onsdag kl 17-18.30. 

uNge voksNe
tørst, møte for deg mellom 20 og 40, første søn-
dag i hver måned kl 20. Cafèen åpner kl 1930 og 
fortsetter etter møtet.

øvrig
Cellegrupper, møtes i ulike hjem. 
14.april kl 19: Bønn og Lovsang
Langfredag kl 11: gudstjeneste
2. påskedag kl 17: Påskefest
1. mai kl 11: konfirmasjonsgudstjeneste
8. mai kl 20: tØrst (Cafèen åpner kl 1930)
15. mai kl 11: Felles gudstjeneste med Fevik 
Misjonskirke i Misjonskirken. gjermund igland taler. 
sangruppe fra Fevik Misjonskirke
19. mai kl 19: Bønn og Lovsang
31. mai kl 18: informasjonsmøte for nye konfirmanter
13. juni kl 11: Felles pinsegudstjeneste i Fjæreparken
26.-28. August: Menighetsweekend til vegårtun. 
4. sept. kl 20: tørst. Cafèen åpner kl 1930
26.sept. kl 1930: jenter i alle aldre. Hesnes Brothers
2. okt.kl 20: tørst. Cafèen åpner kl 1930
oktober: jenter i alle aldre: Maria Arredondo

konFirMAnt 
fra høsten av? 
se  artikkel og kontakt-
info på side 19.

nB! de som 
går i 7.klasse 
kan begynne 
på Power 
station etter 
påske.
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det skjer

vegårtun Bibelcamp

soMMerFesTival sTavern 12.-17. Juli 2011

pinse 
for pensjonister
vegÅrtUn kaller igjen de over 60 
til samling 09.–13. juni. vi tror det 
blir flotte dager ved vakre vegår-
vann. som talere kommer solveig 
og Asbjørn johansen. gjennom 
mange år har de gledet oss med sin 
rike og inspirerende forkynnelse.

Les mer på: www.vegartun.no

meld deg pÅ sNarest mulig til: 

Hilde øyslebø, Mellomhagen 22, 3261 larvik. 
tlf. 47850508/33127477 etter kl. 16.00.
epost: toeysl@online.no

Vegårtun leirsted

Vegårtun leirsted

Vegårtun leirsted

Vegårtun 
leirsted

Vegårtun 
leirsted

Vegårtun 
leirsted

Vegårtun leirsted

Vegårtun leirsted

Vegårtun leirsted

Har du lyst på en leir der du får nyte sol og sommer, men også får nye 
lærerike erfaringer med Gud og deg selv? du velger ditt eget spor for 
uken, og vi vil gi deg det beste vi har innen ledertrening og oppfølging.
Pris: Kr 1300,- for medlemmer av unG. Kr 1500,- for ikke-medlemmer. 
inkluderer kost, losji og festivalpass.
For mer informasjon og påmelding, se misjonsforbundet.no/across

Gjør deg klar for årets kuleste leir. Meld deg på nå!
Pris: Kr 1300,- for medlemmer av unG. Kr 1500,- for ikke-medlemmer.  
inkluderer kost, losji og festivalpass. For mer informasjon og påmelding,  
se stagedive.no og facebook.com/stagedive.unG

5. Mosebok 5:30:  
”Gå og si til dem: Vend 
tilbake til teltene”.

Årets sommerstagedive 
blir forvandlet til camp 
stagedive. Kom og se 
hva det medfører.

Vegårtun leirsted

Vegårtun leirsted

Vegårtun leirsted

Vegårtun 
leirsted

Vegårtun 
leirsted

Vegårtun 
leirsted

Vegårtun leirsted

Vegårtun leirsted

Vegårtun leirsted

- konsert m/ emeline og sunniva
- Familiemøte m/ jarle Waldemar
- konsert med seven
- Alle sammen koret fra Lyngdal
- Barnemøter
- tenåringsarbeid

tALer Ved BLAnt Annet: 
Frode Øvergaard, Pål Helmersen, 
stein Bjørkholt og Håkon Audun 
sveen

nytt internat med 20 rom m/bad.

Vegårtun 
Bibelcamping

19.-31. juli 2011

Familieferie med mening 
- ingen åndelig tørkesommer

bibeltimer, kveldsmøter, 
barnemøter, opplegg for 
unge, fotballskole. like 
ved idylliske Nisservann.
det store korslaget:  
lørdag 2/7

For info: terje Watne 91553805,  
eller www.nissedalbibelcamping.no

nissedal 
Bibelcamping 
25/6-3/7

Mer informasjon finner du på  
www.misjonsforbundet.no

nB! de som 
går i 7.klasse 
kan begynne 
på Power 
station etter 
påske.

MISJONSKONFERANSE 
I RANDESUND MISJONSKIRKE 
16.-17.SEPTEMBER 2011 
      MISJONAL LEDERUTVIKLING 

”Idébank” 
for misjon

Randesund misjonskirke

Randesund misjonskirke

Randesund misjonskirke

Randesund 
misjonskirke

Randesund
misjonskirke

Randesund 
misjonskirke

Randesund misjonskirke

Randesund misjonskirke

Randesund misjonskirkeMED BLANT ANDRE JARLE RÅMUNDDAL, 
ØYVIND SLÅTTA, ANNE MARGRETHE  
REE SUNDE OG RUNE RASMUSSEN

MISJONSKONFERANSE 
I RANDESUND MISJONSKIRKE 
16.-17.SEPTEMBER 2011 
      MISJONAL LEDERUTVIKLING 

”Idébank” 
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Randesund misjonskirke

Randesund misjonskirke

Randesund misjonskirke

Randesund 
misjonskirke
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misjonskirke

Randesund 
misjonskirke

Randesund misjonskirke

Randesund misjonskirke

Randesund misjonskirkeMED BLANT ANDRE JARLE RÅMUNDDAL, 
ØYVIND SLÅTTA, ANNE MARGRETHE  
REE SUNDE OG RUNE RASMUSSEN

MISJONSKONFERANSE 
I RANDESUND MISJONSKIRKE 
16.-17.SEPTEMBER 2011 
      MISJONAL LEDERUTVIKLING 

”Idébank” 
for misjon

Randesund misjonskirke

Randesund misjonskirke

Randesund misjonskirke

Randesund 
misjonskirke

Randesund
misjonskirke

Randesund 
misjonskirke

Randesund misjonskirke

Randesund misjonskirke

Randesund misjonskirkeMED BLANT ANDRE JARLE RÅMUNDDAL, 
ØYVIND SLÅTTA, ANNE MARGRETHE  
REE SUNDE OG RUNE RASMUSSEN

MISJONSKONFERANSE 
I RANDESUND MISJONSKIRKE 
16.-17.SEPTEMBER 2011 
      MISJONAL LEDERUTVIKLING 

”Idébank” 
for misjon

Randesund misjonskirke

Randesund misjonskirke

Randesund misjonskirke

Randesund 
misjonskirke

Randesund
misjonskirke

Randesund 
misjonskirke

Randesund misjonskirke

Randesund misjonskirke

Randesund misjonskirkeMED BLANT ANDRE JARLE RÅMUNDDAL, 
ØYVIND SLÅTTA, ANNE MARGRETHE  
REE SUNDE OG RUNE RASMUSSEN

Trenger du en pust i bakken –
sosialt samvær eller har lyst på et godt måltid? 
Stikk innom en tur da, vel!!

Salg av varmmat -
inkludert kaffe og kake Kr 50,-

Sang og underholdning

Trenger du skyss: 
Ring  93 25 58 69

Alle som har fri på dagtid, uansett 
alder, er hjertelig velkommen!!
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Einar Gulbrandsen er lastebilsjåfør 
og har kjørt lastebil over store 
deler av Europa. Han er født og 
oppvokst på en gård utenfor Risør 
og var egentlig odelsgutt, men sa 
fra seg odelsretten for å bli frolen-
ding, som han sier selv. 

Klokka er rundt halv sju en mandags kveld og 
jeg er på besøk hos Einar Gulbrandsen. Vi øn-
sker å snakke litt om hans noe uvanlige vei til 
kjærligheten, hvordan han møtte sin kjære Na-
talia og hvordan han ble en kristen. I stua venter 
det meg nystekte vafler og kaffe. Dette virker 
lovende for en god samtale!

– Hvordan starta din vei til frelse? 
– Det hele begynte i 2001. Da jobba jeg for 
med Midstøl og kjørte noe for Agder-Telemark 
Aksjonen. Jeg hadde lyst til å kjøre en tur til 
Ukraina, og det gikk i orden. Turen opplevde jeg 
interessant, og jeg fortsatte å kjøre disse turene. 
Totalt så ble det 18 eller 19 turer som sjåfør med 
hjelpesendinger til Ukraina, forteller Einar.

– Og det var kanskje på en slik tur du ble frelst?
– Nei, det var det ikke. Jeg ble frelst først 4 år 
senere. Jeg opplevde en veldig indre kamp på 
den tiden. Jeg visste hva det var for jeg er født og 
oppvokst i en kristen familie. Jeg kjente veien, 
men jeg ville ikke gå den, for jeg hadde med 
tiden fått et ”steinhjerte”.
Steinhjerte er ikke akkurat det jeg tenker på der 
jeg sitter og prater med en veldig hyggelig mann, 
mens ungene går rundt med leiker i hendene. 

Han fortsetter å fortelle om hvordan han møtte 
sin store kjærlighet og hvordan han ble frelst.
- Det var på en av disse turene til Ukraina at jeg 
møtte Natalia. Hun var med i mottagerapparatet 
der nede, og jeg syntes hun var ei flott dame. 
Hun var heller ikke gift, selv om det er vanlig 
at de gifter seg tidlig i Ukraina. Romantikken 
blomstra og forholdet utvikla seg, men jeg var 
ikke frelst. Hun hadde derimot vært en kristen 
i mange år og hadde sagt at hun ikke ville gifte 
seg med en som ikke var kristen. Likevel ble vi 
kjærester, og etter hvert forlova. 

Ga etter for Jesus
Einar hadde i mange år stått imot det han selv 
omtaler som ”noe som ville ha tak i han.” To 

måneder før bryllupet, ga Einar seg endelig over 
til sin Frelser. 
– Da inviterte jeg faktisk selv til et husmøte, for 
jeg kjente så på det at nå måtte jeg ta imot Jesus! 
Sammen med vennene mine som jeg kjente fra 
hjelpesendingene, satt vi her og ba og sang hele 
kvelden og natta. Det var en nærhet av Den 
Hellige Ånd som fulgte meg i flere uker etterpå, 
og mange sa at de merket det på atmosfæren i 
huset.  

Overnaturlig bekreftelse
Når Einar ser tilbake, mener han å se flere tegn 
på at det var Gud som førte de to sammen. 
– Natalia hadde bestemt seg for at den hun giftet 
seg med, skulle være en kristen. Men følelsene 
for meg veldig sterke, og hun ba Herren om et 
tegn på at det virkelig var meningen at det var 
meg hun skulle ha. Mens hun var leder på en 
barneleir i Ukraina, sa hun til Gud at 
hvis jeg ringte henne klokka ni en 
bestemt kveld, ville hun ta det 
som et tegn på at det skulle være 
oss to. Det var nemlig ikke 
mobildekning i på det stedet 
bortsett fra et sted like ved et 
tre. Klokka ni den kvelden 
sto hun under det treet, og 
selv om jeg var på jobb, fikk 
jeg det for meg at jeg skulle 
ringe Natalia. Da jeg ringte, var 
klokka ni. Ingenting var avtalt, 
og jeg visste ikke at Natalia hadde 
bedt om et tegn.  

– Gud har mange måter å 
kalle på. Vil du si du 
fant frelsen gjen-
nom møtet med 
Natalia?
– Ja, helt 
klart, og Gud 
hadde en stri 
jobb med å 
dra meg inn, 
for jeg hadde 
jo kjent veien 
fra jeg var liten. 
Jeg vare et bøn-
nebarn, som det 
heter,  men jeg ville 
ikke vende om. Jeg 
hadde kjempa i mot 
i så mange år, og da 
blir en etter hvert ganske 
herda. Likevel var jeg på vei 

inn i Guds plan med livet mitt, og det uten å være 
klar over det da. 

Siden den gang har Einar levd lykkelig med 
Jesus i sitt hjerte og med Natalia som sin kone. 
Bønnesvar har han opplevd flere ganger, og han 
vet viktigheten av å ha Gud med seg i hverda-
gen. Han har nå tre barn sammen med sin kjære 
kone, og i løpet av året kan Einar feire 6 års 
bryllupsdag. Begge to er fremdeles brennende 
engasjerte i hjelpearbeid og organiserer turer 
med forsyninger til Ukraina. De er også aktive 
medlemmer av Froland misjonsmenighet hvor 
de hjelper til i søndagsskolen.

Jan Kåre Treldal 
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Fant den store 
kjærligheten i Ukraina

Einar Gulbrandsen er i dag fornøyd 
trebarnsfar, og aktiv i Froland 
Misjonskirkes barnearbeid




