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Arendal misjonskirke
stiftet 1925

Besøks-/Postadresse: 
Myra, 4848 Arendal
Tlf. 37022921
Epost: post@misjonskirken-arendal.no
www.misjonskirken-arendal.no

terje Watne,  
hovedpastor
Mob: 91553805
Epost: terje@ 
misjonskirken-arendal.no

rino rudli, evangelist/
fengselsprest
Mob: 99269270
Epost: rino@ 
misjonskirken-arendal.no

tony guldbrandsen, 
musikkpastor
Mob: 95002894
Epost: tony@ 
misjonskirken-arendal.no

Kåre Andersen, menighetsleder
Mob: 90238777  Epost:  
kare.andersen@arendal.kommune.no

olav Vikse, menighetsleder
Mob: 99622799 
Epost: olav.vikse@c2i.net

Bjorbekk misjonskirke Betel
stiftet 1943

Besøks-/Postadresse:  
naudebroveien 2, 4824 Bjorbekk
tlf. 37015164 

www.betelbjorbekk.no

John David Wikstøl,  
pastor
Mob: 99629217
Epost: 
jo-david@online.no

torleif Christiansen
formann 
Mob: 91364877
Epost: torlchri@online.no

Fevik misjonskirke
stiftet 2002

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

www.fevikmisjonskirke.no

gjermund Igland,  
pastor
Mob: 95835809
Epost: gjermuni 
@online.no

Leif-Kristian Pedersen
ungdomsleder
Mob: 488 88 828
Epost: leffy_duck@ 
hotmail.com

tore Abrahamsen, menighetsleder
Mob: 91300186
Epost: toreabra@hotmail.com

Froland misjonskirke
stiftet 1946

Besøksadresse: Mjølhus, Froland
Postadresse: Pb. 86, 4855 Froland
Tlf. 37038033 
Epost: post@misjonskirken-froland.no
www.misjonskirken-froland.no

svein Egil Fikstvedt, 
pastor
Mob: 99607117
Epost: svein.egil. 
fikstvedt@ 
misjonskirken-froland.no

Kristine Lauvrak,  
barnearbeider
Epost: krlauv@online.no

stephen gundersen,  
ungdomsarbeider
Epost: spgl1987@ 
hotmail.com

sara Fikstvedt, 
ungdomsarbeider
Mob: 99019712
Epost: sarah_fiksen@
hotmail.com

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

Misjonskirkenes hjemmesider oppdateres jevnlig. 
På dem finnes mer informasjon om Misjons- 
kirkene, arrangementer de kommende uker og 
om menighetens tilbud til ulike aldersgrupper. 

Misjonskirkene:
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Arr: Misjonsforbundet; Arendal, grimstad, Froland, Fevik, Bjorbekk

”Alt ved Bønn”.

Cop
i  G r i m s t a d  m i s j o n s k i r k e

8 – 11 oktober

FellesmØte
Stort fellesmøte for alle  
”Myldermenighetene”  
i Arendal misjonskirke  
Søndag 11. oktober kl 19.00 

Da markeres avslutningen på College 
of Prayer-dagene vi har hatt sammen 
(torsdag-søndag). Vi er mange misjons-
menigheter i Aust-Agder, og vi vil stå 
sammen i arbeidet. Vårt mål er å moti-
vere, inspirere og løfte hverandre opp. 
Kveldens taler er tidligere riksevangelist 
og menighetsforstander Asbjørn Johan-
sen. Det blir frisk sang og åpen cafe. Vi 
forventer en fullsatt kirke den kvelden. 

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN! 

 COLLEGE OF pRAyER SEMINARHELG MEd 
Asbjørn Johansen og Håkon Fagervik

Boken ”Alt ved Bønn” anbefales lest før kurset.

Pris: Kr 390,- stk inkl lunch  
(fredag) og middag (lørdag)

Påmelding til Grimstad  
misjonskirke v/Kjell Birkeland   

epost: kjell.b@gktv.no

Se hele programmet på   
egen flyer eller på 

www.grimstadlasdf hkajsf k
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dette står vi inne for
 grunnleggende verdier er gjerne 
avgjørende for valg som foretas 
og hva som preger en virksomhet. 
slik er det også i kristen sammen-
heng. Ved siden av viktige over-
ordnede verdier, som for eksempel 
full tillit til Bibelen som guds ord, 
har Misjonsforbundet løftet frem 
noen hverdagsverdier, som den en-
kelte og menigheten kan prøve 
sine holdninger og  
handlinger på.

Kjærlighet og sannhet
Kjærlighet og sannhet er ikke motsetninger, men 
utfyller hverandre. Som kristne skal vi være ekte, 
ærlige og troverdige både i forhold til Gud og våre 
medmennesker. Samtidig vet vi at sannheten noen 
ganger kan være brutal og bokstaven kan slå i hjel 
(2. Kor. 3,6). Først når sannheten og kjærligheten 
følges ad, kan vi være ”sannheten tro i kjærlighet” 
(Ef. 4,15). Likeledes er det viktig at kjærligheten har 
sannheten som følgesvenn for ikke å slumre hen 
i føleri eller lammende unnfallenhet. Følgelig har 
vi valgt kjærlighet og sannhet som grunnleggende 
holdningsverdier.

Frihet og ansvar
Bibelen lærer at kristne er frie og ingen andre un-
derlagt enn Gud (1. Kor. 9,19). Men den som er fri, 
har også ansvar. Den kristne frihet skal ikke leves 
sin ut i egoisme, men både den enkelte kristne og 
menigheten er kalt til leve sitt liv i tjeneste for sine 
medmennesker (Gal. 5,13). I Misjonsforbundet er 
det avgjørende at vi holder fast ved vår frihet – både 
i forhold til uhensiktsmessige tradisjoner, statlig 
innblanding og tidens konformitetspress – samtidig 
som vi aksentuerer behovet og ansvaret for hveran-

dre og det samfunn vi er en del av. Derfor har vi 
valgt frihet og ansvar som grunnleggende rela-
sjonsverdier.

Tydelighet og toleranse
Tydelighet skaper klarhet og forbygger misfor-
ståelser. Bibelen sier at et ja skal være et ja, og et 
nei et nei (Matt. 5,37). Derfor vil vi være tydelige 
på hva vi står for, hva vi mener er rett og galt,  
og fremfor alt hvem vi tror på (2. Tim. 1,12).  
Vi er oss bevisst at vi er forvaltere av sannheten, 
men det er ingen gitt å forvalte hele sannheten. 
Bibelen sier at vi forstår bare stykkevis og taler 
profetisk stykkevis (1, Kor, 13,9). Derfor er det 
en grunnleggende verdi for oss å være åpne og 
tolerante i forhold til andres meninger og hand-
linger. Slik vi selv ønsker å bli møtt med raushet,  
vil vi også gi andre meningsfrihet og handlingsrom. 
Slik vurderer vi tydelighet og toleranse som grunn-
leggende kommunikasjonsverdier.

djervhet og kvalitet
Den gode hensikt er viktig, men ikke alltid nok. 
Handling må til. Når ikke alt kan kontrolleres eller 
på forhånd kalkuleres, trengs det mot og handle-
kraft for å virkeliggjøre visjoner. Derfor utfordres vi 
både til å drømme og arbeide (Apgj. 2,17; 1. Tess. 
4,11), leve et liv i Ånden og bruke vår forstand (Gal. 
5,16; Rom. 12,3) og handle i tro og etterprøve alt for 
å kunne holde fast ved det gode (Heb. 11; 1. Tess. 
5,21). Samtidig som vi tilskynder djervhet, vektleg-
ger vi også grundighet, kvalitet og langsiktighet. 
Vi vet at ”godt nok” ikke alltid er godt nok, men at 
”godt kan bli bedre”. Det vil ikke si at vi her og nå 
strekker oss etter det fullkomne, 
men etter det som kvalitativt til-
fredsstiller formålet. Med kvalitet 
vil vi ære Gud og med djervhet 
tjene våre medmennesker. Altså 
har vi valgt djervhet og kvalitet 
som grunnleggende handlings-
verdier.

Sveinung Lorentsen
redaktør

r
eD

a
k

tØ
r

eN
s

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 

Jan Tore Larsen, Arendal • Tlf. 91381775

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:  Knut Åserud

TRYKK: Agderposten Trykk AS

Grimstad misjonskirke
stiftet 1939

Besøks-/Postadresse: 
storgaten 71, 4877 grimstad
Tlf. 37040760
Epost: post@ grimstadmisjonskirke.no
www.grimstadmisjonskirke.no

Kjell Birkeland,  
pastor,
Mob: 90640784
Epost: kjell.b@gktv.no

Mai Britt Kvalsvik,  
ungdomsarbeider  
Epost:  
mbk-post@gktv.no

Jens gunstveit,  
kontorsekretær,
Epost: post@ 
grimstadmisjonskirke.no

Øyvind gryting, menighetleder
Mob: 90049403  Epost: og@jetro.no

Vi minner også om Misjonsforbun-
dets og Ansgarskolens hjemmesider: 
www.misjonsforbundet.no og  
www.ansgarskolen.no.
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så langt vi i Mylder har registrert, er det 
få som har stilt spørsmål med din kom-
petanse som fylkesmann. Derimot er det 

mange som har vært kritisk til prosessen frem 
mot utnevnelsen. Den er blant annet av Aust-
Agder-politikere blitt karakterisert som ”kritikk-
verdig”, ”fryktelig uryddig” og ”overraskende”. 
Hvilke tanker gjør du deg i den forbindelsen?

– Jeg har stor forståelse for den oppstandelse ut-
nevnelsen skapte, og at det ble stilt spørsmål ved 
prosessen rundt utnevnelsen. Jeg ble, som kjent, 
bedt av Regjeringen om å søke fylkesmannsstil-
lingen i Aust Agder, da de mente meg best kva-
lifisert. Det var en ny tanke for meg, og det var 
ingen lett beslutning å ta, fordi vår familie heller 
ikke hadde tenkt tanken. Jeg forstår derfor godt 
at det ble stilt spørsmål ved prosessen, men det 
er derfor viktig å si at prosessen var Regjeringens 
ansvar, ikke min. Samtidig er det også riktig å 
si at mange av dem som uttalte seg kritisk til 
prosessen i starten, har jeg senere truffet, og alle 
understreker sterkt at de ønsker meg velkommen 
og gleder seg til samarbeidet vi skal ha. 

– Fordi kritikken av prosessen var så unison fra 
et flerfarget politisk Aust-Agder, ble det i media 

ikke bare antydet, men også oppfordret til at du 
burde trekke deg fra embetet. Har du i den tur-
bulens som oppstod umiddelbart etter utnevnel-
sen, noen gang overveid om det kunne ha vært 
det beste for deg og dine, eller for fylket?

– Jeg er meget glad for all støtten jeg har fått 
fra fylket. Hundrevis av e-post, brev, blomster 
og ikke minst svært mange gratulasjoner fra 
fremmede på gata. Det har vært veldig hyggelig 
og oppmuntrende. Jeg og min familie føler oss 
meget godt mottatt. Vi har kjøpt oss hus, og vi 
bosetter oss i Arendal, og gleder oss til vår nye 
hverdag. Jeg vil gå inn for oppgaven som fylkes-
mann med engasjement og dedikasjon. Jeg gle-
der meg til å samarbeide med alle gode krefter i 
fylket, og gleder meg til å ta fatt. 

– Du skal i årene fremover virke som fylkes-
mann i et fylke hvor kristne grunnverdier og 
kristen virksomhet nærmest er selvsagt, og hvor 
kristne friskoler, kirkelige organisasjoner og kir-
kesamfunn utenfor statskirken har en betydelig 
virksomhet. Selv er du i lokale medier i fylket for-
bundet med ”et ateistisk livssyn” og ”mot alt som 
lukter av kristenmannsblod”, slik som skoleguds-
tjenester og adventstunder i barnehagen. Har du 

selv noen kommentarer til slike påstander?

– Jeg er og vil være hele fylkets mann. Jeg vil 
være fylkesmann for alle religioner og livssyn, 
og vil bestrebe meg på å utføre min embetsgjer-
ning i tråd med det. Jeg er selvfølgelig oppmerk-
som på kristendommens sterke posisjon i fylket, 
og gleder meg til å samarbeide med de ulike 
kristne organisasjoner.

– Selv om du har noen familiebånd til fylket, 
kan det vel ikke sies at du har vist noe genuint 
engasjement for Sørlandet og Aust-Agder. Den 
konstituerte fylkesmannen har over tid vist et 
slikt engasjement, og mange hadde følgelig ham 
som favoritt til stillingen. Slik gikk det, som vi 
vet, ikke. Men i mange av oss austegdere bor 
det en Terje Vigen. Vi sturer en dag – ja, kan 
hende to, og så fester vi blikket på mulighetene 
og fremtiden igjen. Derfor blir det nå sagt at du 
kan bli en ”spennende” fylkesmann som kanskje 
bedre enn noen vil kunne føre Aust-Agder bort 
fra stortingspolitikernes blinde flekk og inn i 
deres synsfelt. Hva mener du selv du vil kunne 
tilføre fylket, og på hvilke område vil du bedre 
enn andre være med å løfte fylket frem i lyset?
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Øystein 
  djupedal 
– ny fylkesmann i Aust-Agder

Etter mange år som profilert topp-

politiker, er Øystein Djupedal klar  

for nye utfordringer. På bakgrunn av 

den uro som kom til uttrykk i de  

lokale mediene umiddelbart etter  

utnevnelsen, har vårt ønske vært gi 

fylkesmannen anledning til å tegne 

sitt bilde av den situasjon som opp-

stod etter utnevnelsen og det mål 

han har for sin embetsgjerning. 
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– Jeg kommer til et meget veldrevet embete. Jeg 
har derfor privilegiet og skulle videreføre det gode 
arbeidet som mine forgjengere har utført. I den 
grad jeg har noe å tilføre, vil det være de erfarin-
ger og kontakter mine mange år i rikspolitikken 
har gitt meg. Den lokale kunnskapen vil heldigvis 
embetet besitte. Men jeg må korrigere spørsmå-
let. Jeg har gjennom mange år arbeidet også for 
Sørlandet. Det største og viktigste jeg gjorde var å 
gjøre Agder-fylkene til Universitetsfylket, da vår 
regjering omdannet Høgskolen i Agder til Uni-
versitet. Det var en stor og viktig beslutning, og 
er noe av det viktigste som har skjedd landsdelen. 
Jeg minner også om endring i Privatskoleloven ( 
sammen med Krf ), barnehagesatsinga, som har 
vært viktig ikke minst for private barnehager, 
skolemåltidsforsøk i Lillesand og engasjement for 
flygerutdanning i landsdelen, som noe av det jeg 
har arbeidet med for Sørlandet. 

– Du har lenge vært sentral i rikspolitikken, 
og du har selv sagt at da du var yngre, ble du 
karakterisert som ”frekk, rampete, uvøren og 
krass.” Noen vil kanskje gjenkjenne noen av 
disse trekkene hos deg, mens andre vil si at du 
er tydelig og direkte som politiker, men heller 
beskjeden som privatperson. Hvordan vil du selv 
karakterisere deg?

– Jeg ønsker ikke å karakterisere meg selv, men 
jeg gleder meg til å samarbeide med alle, slik jeg 
har gjort det i alle år i Stortinget. Det er samar-
beid som er løsningen, hvis man ønsker å oppnå 
resultater. Aust Agder er en perle av et fylke, med 
utrolig mange spennende muligheter og men-
nesker. Jeg håper jeg kan bidra til å forsterke de 
positive og framgangsrike initiativene i fylket.

– Et fylkesmannsembete er statens utøvende og 
kontrollerende organ. Derfor er en god fylkes-
mann gull verd, er det sagt. Som austegdere er 
det selvsagt vårt håp at Regjeringen gjorde et 
godt valg da de utnevnte deg til fylkesmann, men 
kan du si noe om hvordan vi som egder, kristne 
og frikirkelige kan stole på at du vil utøve din em-
betsgjerning for oss på en tjenelig og god måte?

– Jeg håper å vise gjennom min gjerning at jeg 
vil bli en god fylkesmann for hele fylket. Jeg skal 
bestrebe meg på det, og har høye ambisjoner for 
mitt virke.

Redaksjonen i Mylder vil med dette ønske Øy-
stein Djupedal med familie velkommen til Aust-
Agder, og vi ser frem til et godt samarbeid med 
vår nye fylkesmann.

sveinung Lorentsen

Bildsetkestsl fkajsdh fkasd fkhasd fsadfsad ,fhj For et og et halvt år siden var 
raymond Johansen  mest opp-
tatt av å være med i den tøffe 
gjengen. Men etter at han tok i 
mot Jesus er det helt andre ting 
som får hans oppmerksomhet.

- Jeg er brennende for Jesus, og ønsker å være 
der for vennene når de trenger det, forteller han. 
Raymond er “bare” 16 år, men har allerede tatt 
et klart og selvstendig valg om å følge Jesus.  

Ikke interessert
- Før skulle jeg være en av de tøffe. Jeg var en 
pøbel rett og slett. Jeg har gjort noen dumme 
ting, noen skikkelige brølere, kan Raymond for-
telle om tiden før han ble en kristen.

Raymond hang tidligere mye på utsiden av 
Misjonskirken på fredagskveldene,sammen med 
den “tøffe” gjengen, men var overhodet ikke 
interessert i å komme inn på møtene. Selv om 
Geir, ungdomspastor på den tiden, stadig spurte 
om han ikke ville være med inn.

Lot Jesus ordne opp
Han forteller at han vokste opp med kristne 
foreldre og har alltid hatt et positivt inntrykk 
av Gud. Men det var først en kveld etter at han 
hadde hatt en stor krangel med familien, at han 
bestemte seg for at det var på tide å gi Jesus plass 
i livet hans. 

- Det hadde vært en stor diskusjon, med mye 
tårer. Så roa det seg ned og mamma sa: “Nå lar 
vi Jesus ordne opp“. Det endte med at jeg valgte 
å ta i mot Jesus der, sammen med familien.

Etter det tok Raymond stadig oftere turen inn på 
ungdomsmøtet og begynte å få mange gode ven-
ner i ungdomsmiljøet i Froland Misjonskirke. 
Han fikk mindre behov for å vise seg som tøff 
for venner og skolekamerater.

- Nå er det ikke noe problem for meg å si nei når 
jeg blir tilbudt alkohol og røyk, sier han overbe-
visende.  Det har ikke vært noen pang-opplevel-
ser som har forandret meg, men jeg har gått små 
steg fremover sammen med Jesus. I kveld på 

ungdomsmøte var det for eksempel første gang 
jeg ba for noen, forteller han entusiastisk. 

- Ta et standpunkt
De som kjenner Raymond kan fortelle om en 
gutt som har gått fra å være en rampegutt til å 
bli en gutt som virkelig lever for Jesus. Han er 
fremdeles full av liv og sprell, men nå  bruker 
han energien sin til å være en ressurs i ung-
domsarbeidet i Froland Misjonskirke.

- Gjengen her har tatt godt i mot meg. Jeg har 
blitt gode venner med mange her og knytta til 
ungdomsgjengen her. Dette er kvelden jeg gle-
der meg til hele uka, sier han om  fredagskvel-
den når det er ungdomsmøte i Misjonskirka. 

Han har følgende oppfordring til alle de som er 
med i ungdomsarbeid i menighetene omkring 
og har “barnetroa”, men som kanskje aldri har 
tatt i mot Jesus: Gå frem til forbønn i menig-
heten din og vis at du tar et standpunkt. Eller 
bestem deg for å ta noen skritt med Jesus alene: 
Begynn å be og lese litt i Bibelen, så vil du bli 
kjent med han.

Av rachel olsen

Rampegutten  
som valgte Jesus

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

[A
nnonse]
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For tre år siden, hadde han som pastor i Oslo 
Misjonskirke, deltatt på Liv & Vekst i Grim-
stad. Dagen etter at stevnet var avsluttet satt 

familien og nøt livet på feriestedet i Høvåg, men 
Gjermund kunne ikke holde seg i ro. Arbeidet 
ventet, og traktor og vedkløyver stod klar. Først 
skulle han bare rydde vekk noen småtrær for å 
komme inn til kubbene som skulle kløyves.
”Kan vi ikke slippe å se deg i det arbeidstøyet i 
dag? sa kona Hege som var vant til at ekteman-
nens hytteantrekk var arbeidsklær. Gjermund 
fant likevel fram noen gamle klær, skiftet kjede 
på saga, fylte olje og bensin, startet motorsaga 
– et verktøy han har brukt i 25 år – og oppdaget 
at noe var i ustand. Han tenkte ”de bitte små 

pinnene kutter jeg likevel.” Men noen meter fra 
hytta, blant småtrær som skulle felles, gikk noe 
alvorlig galt. 
– Jeg vet ikke hvordan det skjedde. Men da jeg så 
ned, hang magesekken utenfor. Jeg løftet den opp 
og inn i buken, og gikk 12 meter. I ettertid har jeg 
tenkt det var rart jeg ikke reagerte sterkere på at 
magesekk og tarmer tøt ut, sier Gjermund.

de mange hjelperne
Yngstejenta, Marie, var den første som så pap-
paen sin. Hun skrek. Hege var tilfeldigvis ute på 
terrassen og tørket av bordet. Hun så Gjermund 
komme gående med handa mot magen og 
trodde han hadde kuttet seg i fingrene.

– Han gikk noen meter, og så la han seg ned i 
gresset. Jeg så han blødde, løftet litt på skjorta, 
og da bare veltet det ut. Magesekk, tarmer og alt. 
Jeg fikk Maries håndkle og bare dytter det inn, 
forteller Hege.
Hun ba en av jentene hente mobilen, ringte 113 
og sa ”Dere må komme med en gang – for jeg er 
redd mannen min dør.” Hun holdt håndkleet på 
plass. Skulle forhindre blodtap. Som sykepleier 
gjorde hun alt riktig, men midt i det rasjonelle 
var også kaos, og hun skrek flere ganger ”Man-
nen min dør! Mannen min dør!”, forteller Kris-
tine, som er den eldste av jentene. De skulle vise 
vei for ambulansefolkene og måtte gå 200 meter 
på en skogssti. 
– Jeg stoppet første og beste bil, forteller Kristine. 
    En søramerikaner kom til og hjalp. Da ambu-
lansen kom 20 minutter etter ulykken, skjønte 
en nabo at noe hadde skjedd. Han kom til. Som 
anestesisykepleier ga han ambulansepersonalet 
verdifull hjelp, fant blodårer og satte venefloner. 
Så kom luftambulansen med lege og båre. De fikk 
buksert seg inn til hytta og overtok ansvaret.

Det er fest i Fevik Misjonskirke 20. september, innsettelsesfest  
for menighetens nye pastor, gjermund Igland. tidligere har han be-
tjent flere misjonsmenigheter. At han denne høsten kan ta til som 
pastor i sin hjemmekommune, er nærmest å regne som et under. 
Etter Anne Margrethe Mandt, Misjonsbladet

Hvorfor skulle gud  
nettopp høre vår bønn?
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Modum Bad ble grunnlagt av 
psykiater Gordon Johnsen (1905-
1983). Gordon Johnsen var 
sønn av misjonsforbundspastor 
Ludvig Johnsen. Selv var Gordon 
Johnsen i flere år leder av Mis-
jonsforbundets hovedstyre. Han 
var banebrytende innen behand-
ling av psykiske lidelser og mottok for 
sitt arbeid en rekke utmerkelser, blant annet ble 
han i 1966 Ridder av 1. Klasse av St. Olavs Orden.

Håpets Havn, et av Hong Kongs 
velrenommerte sykehus, ble 
grunnlagt av Misjonsforbun-
dets misjonær, Annie Skau 
Berntsen (1911-1992). Som 
utdannet sykepleier var Søster 
Annie Misjonsforbundets ut-

sending til Kina fra 1938 til hun 
i 1951 måtte flykte for Mao’s røde-

gardister. Fra 1952 til hun ble pensjonist arbeidet 
hun som Misjonsforbundets utsending blant 
kinesiske flyktninger i Hong Kong. Søster Annie 
ble i 1963 Ridder av 1. Klasse av St. Olavs Orden.    

Det Norske Solistkor  ble 
stiftet og ledet (1950-1990) 
av komponist Knut Nystedt 
(f. 1915). Nystedt er med-
lem av Oslo Misjonskirke 
Betlehem , hvor han begynte 
sin karriere som kirkemusi-
ker.  Knut Nystedt har for sitt 
arbeid mottatt en rekke umerkelser, blant annet 
Spelemannsprisen (1978) og  Norsk Kulturråds 
musikkpris (1980). Han ble i 2005 utnevnt til 
Kommandør av St. Olavs Orden, og to år senere 
nominert til Grammy Awards i to klasser.

Retreatbevegelsen i Norge 
fikk et åndelig hjem i 1955 da 
Sandom Retreatsenter, i Ot-
tadalen ved foten av Jotunhei-
men, ble tatt i bruk som senter  
for Kristus-meditasjon. Bak 
dette prosjektet stod misjons-

forbundspastor Edin Løvås (f. 
1920), som blir regnet som ”retre-

atbevegelsens far” i Norge. Edin Løvås er økumen 
og Kristus-fokusert. Han har skrevet mellom 40 
og 50 bøker, de fleste innen Jesus-meditasjon, 
mystikk og retreat.  I 2006 ble Edin Løvås tildelt 
Kongens fortjenestemedalje i gull.

Ansgarskolen, Nordens største 
ikke-lutherske teologiske høgskole, 
ble grunnlagt i 1959 av misjons-
forbundspastor, Ingulf Diesen (f. 
1928). Diesen var skolens rektor 
til 1970. Fra 1971 til 1981 var han 
nasjonal leder av Misjonsforbundet. 
Diesen har særlig arbeidet med kirke-
historie og frikirkelig teologi, og har skre-
vet en rekke bøker innen disse fagområder. I 2008 
ble han tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull. 

visste Du at…Livet, døden, små mirakler
– Jeg tenkte på tjenesten, på livet, på kallet. Dør 
jeg nå, har jeg levd det livet jeg trodde jeg skulle, 
tenkte jeg. Det andre jeg tenkte var at min tje-
neste for Jesus var uviktig, men at jeg var Guds 
barn, var viktig, sier Gjermund. Tårene renner. 
Marie går bort og tørker dem.
    Og Gjermund forteller at han var klar for him-
melen som neste stasjon. Han var ikke redd for å 
dø. Men følte sorg over å forlate jentene sine.
– Jeg hadde en opplevelse av at jeg trodde det 
ville gå bra. Jeg vurderte om jeg skulle ta avskjed 
med barna, men fikk meg ikke til det. Men jeg 
tok farvel med Hege, forteller Gjermund.
– Jeg turte å tenke tanken at han døde. Sånn er 
jeg av natur, sier Hege.
Etterpå sa legen at de var heldige og hadde flaks. 
Gjermund tør å kalle det englevakt. Vi ba, ropte 
og sukka. Tarmene er mange meter lange, og ikke 
et hull på tarmen… Hvis det går hull på tarmene 
oppstår det lett komplikasjoner, sier Hege. 
   De tre jentene er pappakjære. De har aldri 
vært redd for å nærme seg faren. Men i denne 
situasjonen holdt de avstand. Synet av den sterke 
pappaen som lå helt utslått, hadde de verken sett 
før eller tenkt seg. Opplevelsen av mammaen 
som virket helt opprørt, gjorde også inntrykk. 
   På et punkt – det kan ha vært ganske tidlig i pro-
sessen – trakk de tre jentene seg unna. Vi løp inn 
i hytta. Vi satte oss i en ring. Gråt og ba til Jesus i 
cirka to minutter, forteller Kristine. – Ikke to mi-
nutter, men kanskje 20 sekunder, sier Helene.
   
Vendepunkt
Luftambulansens folk bar Gjermund gjennom 
miniskogen, til helikopteret. Hege hadde fått 
en liten ro: Kanskje greier han det? Kanskje 
overlever han? Den gode hyttenaboen hadde 
oppmuntringer til Hege: Gjermund var fortsatt 
litt rød bak øyelokkets nedre kant. Det tydet på 
at det ikke var store indre blødninger.
– Jeg fattet litt mot. Men vi visste ikke omfanget. 
Hva var ødelagt? De bare tok ham med seg. Jeg 
sa til jentene: ”Hva gjør vi nå?” Naboen sa: ”Ta 
med ungene og reis etter.” Vi dro til sykehuset, 
forteller Hege.
    I tre timer surra de rundt på sykehuset i spent 
venting. Gjermund lå på operasjonsbordet. 
Hans svigerinne hadde nattevakt på intensivav-
delingen og kunne melde fra operasjonen at alle 
tegn tydet på stabilitet. Klokka 00.30 kom legen 
som hadde operert og var optimistisk: ”Dette 
klarer han!” 
– Da var vi utrolig letta, sier Hege.
– Han er sånn sterk person, for oss nesten ”udø-
delig”. En som har høy smerteterskel. Å se sin 
far og mann ligge sånn er helt spesielt. Det går 
utrolig fort, fra å være i paradis til å være dratt 
ut av det og inn i et mareritt, på noen få minut-
ter. Det er man aldri forberedt på. Likevel tenker 
jeg på at mennesket er skapt til å takle sånne si-
tuasjoner. Overlevelsesinstinktet fascinerer meg 
litt. Man vet ikke hvordan man reagerer før man 
selv er i situasjonen, sier Hege.
– Den natta lå han fortsatt i narkose. Den natta 
var ille, selv om de hadde fortalt at det gikk bra. 
Kunne vi være sikre? Det ble ikke mye søvn. Jeg 
måtte se ham tilbake til livet, før jeg kunne tro det 

var bra. Jeg fikk et bibelvers den dagen jeg skulle 
se pappa: ”For hvor to eller tre er samlet i mitt 
navn, da er jeg midt iblant dem,” forteller Kristine.

demningen brister
De første dagene på sykehuset nesten druknet 
Gjermund i et blomsterhav og sms-er. Den 
fjerde dagen kom en enkel telefon fra svigerfa-
ren. Gjermund ville takke for den fantastiske 
måten svigerforeldrene hadde stilt opp på. Da 
brast demningen.
– Da fikk jeg den psykiske reaksjonen. De neste 
dagene ville jeg bare gråte. Helene hadde gitt 
meg en cd med Oslo Gospel Choir, ”We lift our 
hands”. Nå skjedde noe. Lovprisningen ble me-
disin for sjelen. Sangen kom til meg fra himme-
len. Hele meg ble fylt av takknemlighet til Gud 
for livet, sier Gjermund.

Livets feiring
De første ukene var lettelsen stor. Familien 
hadde gode dager. Besøk av storfamilien. Mange 
gledestårer. 
– Jeg følte jeg hadde fått livet tilbake. Den første 
kvelden etter at jeg ble utskrevet, skulle He-
lene og kusinen, Julie, ha kveldsandakt. Uten 
at jeg visste noe, hadde de stelt til nattverd. De 
to forrettet nattverden. Jeg opplevde en flik av 
himmel på jord den kvelden. Jeg fikk sitte i for-
samlingen mens barna gjorde prestetjeneste, sier 
Gjermund, som beveget tok imot og var gjest i 
familiens egen gudstjenestetakkefest.

Etterarbeid
– Høsten begynte, og vi brukte hele høsten til å 
bearbeide våre opplevelser. Vi var mye hjemme 
og var ikke sosiale, sier Hege.
– For mitt vedkommende var det sånn at jeg i 
to-tre måneder våkna om natta mellom klokka 
tre og fire av at jeg sto dels med motorsaga i 
handa, og dels med magesekken. Underbevisst-
heten i mennesker er rare greier, sier Gjermund. 
– Jeg har bala litt med dette: Hvorfor hørte Gud 
akkurat vår bønn blant alle fortvilte bønner som 
bes? Det får vi ikke svar på, men vi er veldig takk-
nemlige! Det er ingen selvfølge at vi som Guds 
barn skal oppleve gode dager. Vi i vår familie har 
hatt det veldig godt, og har opplevd lite av trau-
mer, sier Hege. Men høsten var tung for henne. 
   – Er det noe som har vært spesielt overraskende 
i denne perioden?
– Hvor fort en er tilbake til normalt liv, sier Hege.
 – Jeg føler vi tenker annerledes som familie. Vi 
har fått et annet perspektiv på hverdagen og har 
lært å sette mer pris livet, sier Kristine.
– Kristine har hatt det tøft, men når jeg har spurt 
henne: ”Gjør dette noe med troen din?” svarer 
hun ”Er du gal, pappa! Det er jo Jesus jeg har.” 
Jentene har en bevisst tro, og dette har heller vært 
med på å forankre den troen, sier Gjermund.
– Har dere gjort noen justeringer i livet etter dette?
– Vi er mer bevisst på at livet ikke skal være et 
evig pes. Jeg sa etterpå: ”Skal du bli husket fordi 
at du fløy rundt med hammer og sag?” sier Hege 
til Gjermund.
– Jeg kjenner at jeg har lyst til å bli gammel 
sammen med Hege, sier Gjermund, som igjen er 
i storform.
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ter og svigersønn overtar i disse dager roret i 
butikken på Stoa. Min gode hustru Monica har 
også jobbet i bedriften, men vi prioriterte alltid 
at hun var hjemme når barna kom fra skolen. 
De kom aldri hjem til tomt hus. I tillegg har vi 
prioritert å reise en del sammen som familie, 
hvilket har gitt oss mange gode fellesopplevelser.                                                                                          
Selv om arbeidet har tatt mye tid så har jeg alltid 
vært påpasselig med å være engasjert i en menig-
het sammen med resten av familien. Dette har 
vært en enorm styrke og hjelp for oss som familie.  

– Har du alltid vært en kristen Tore?
– Jeg har vokst opp i et kristent hjem med en far 
som var engasjert i menighetsledelse. Som 15 
åring tok jeg et bevisst og personlig valg . Me-
nigheten hadde besøk av Ten-Center. Tidligere 
rusmisbrukere vitnet om hvordan troen på Jesus 
hadde hjulpet dem ut av avhengigheten. Dette 
gjorde et veldig sterkt inntrykk på meg. 

– Hvilken betydning har troen hatt i ditt liv? 
– Troen på Gud har gjort at jeg har hatt en vel-
dig ro og fred i en til tider stressende tilværelse. 
Jeg er opptatt med å være en kristen i hverdagen 
og ikke bare på søndager. Bønn og bibellesning 
gir åndelig ”påfyll”.
– Jeg er nok en ganske nøktern person med 
begge beina på bakken. Men erfaringen har vist 
meg at Gud er med i hverdagen og hjelper. Han 
leder oftest på en enkel måte ved å gi visdoms-
tanker inn i vårt sinn.
– Gud er god og vil oss alltid det beste. Jeg pleier 
å si til mennesker at å være en kristen ikke først 
og fremst er ting du ikke kan gjøre. Nei, det er 
faktisk et stort pluss i livet og hverdagen. Det må 
erfares personlig. Troen har nok også bidradd 

til at jeg har forsøkt å opptre ærlig og oppriktig 
overfor kunder og medmennesker. Hvordan vi 
er, er tusen ganger viktigere enn hva vi sier.

– Du er jo også daglig leder i Fevik Misjons-
kirke. Hva brenner du for i denne sammenheng?
– Jeg ønsker at vi som menighet skal utgjøre 
et pluss på Fevik. Sammen med andre po-
sitive krefter ønsker vi å gjøre Fevik til et 
enda bedre sted å bo. Samarbeidet med Ex-
press fotballklubb er et eksempel på dette. 
Dessuten brenner jeg for at Feviks befolkning 
skal få kjennskap til hvor enkelt det er å ta 
imot tilgivelsens gave og hvordan forhol-
det til Gud kan være et pluss i hverdagen.                                                                                                                   
Kirka har akkurat ansatt Gjermund Igland som 
pastor. Han har lang og god erfaring i dette 
yrket og jeg ser absolutt lyst på fremtiden.

– Kan du peke på noen holdninger som er vik-
tige for en gründer?
– Det kreves at man er målbevisst. Du må ha 
en drøm, tenke langsiktig, og være villig til å 
arbeide hardt i årevis for å se drømmen oppfylt. 
Du må også være tålmodig, samt være villig til 
å ofre en del for å nå målet. I tillegg er det viktig 
å være resultatbevisst. Arbeid skal gi resultater. 
En porsjon ærlighet og litt ydmykhet kan også 
komme godt med.

– Nå gir du stafettpinnen videre til neste genera-
sjon Tore! Har du planer om å pensjonere deg?
– Nei langt i fra. Jeg er jo bare 51 år gammel og 
har så absolutt mer å gi i arbeidslivet. Jeg syntes 
for eksempel det er veldig spennende å drive med 
kjøp og salg og er åpen for nye utfordringer!
 
credit ...

Hvordan startet eventyret Tore? 
Det begynte i det små for 25 år siden. 
Den gangen jobbet jeg som bilmekani-

ker. Jeg fikk kontakt med et svensk firma som 
jeg handlet en del bildeler av. Etter en tid fikk jeg 
forespørsel om å selge deler for dem. Dette ar-
beidet jeg med en periode ved siden av full jobb 
som mekaniker. Delene ble solgt ut fra garasjen 
hjemme. Omsetningen økte og gav etter hvert 
grunnlag for etablering av en butikk på Stoa.

– Det har vært en rivende utvikling siden den 
gang?
– Ja det skal være sikkert! Første butikken i 
1985 var på 500 kvm, 1990 utvidet vi til 1600 
kvm mens nybygget som ble innviet i 2004 er 
på 5400 kvm. Den nye butikken som åpnet 
i Kristiansand i vår er på hele 6600 kvm.                             
50 ansatte betjener disse to varehusene.
Dessuten, i starten dekket produktene kun bil-
utstyr og verktøy. I dag kan vi tilby nærmere 
17000 produkter innenfor bil, båt, hus og hjem. 
Jeg pleier å si at vi har produkter til far, mor, 
søster og bror. På en måte kan du si at vi har 
”julaften” hver uke. Det kommer jo ukentlig 
varer som er helt nye i sortimentet vårt.  

– Å bygge opp to såpass store bedrifter må vel 
ha tatt fryktelig mye tid, hvordan har du klart å 
kombinere dette med familieliv?
– Det er klart familien har betalt en pris for 
dette. I flere år jobbet jeg nærmest dobbelt av 
full  stilling. Vi spiste middag kl 21 om kvelden. 
Biltema ble jobb, fritid og hobby! Det ble en livs-
stil for hele familien. Våre to barn vokste opp 
med Biltema. Det var noe vi hadde felles. Begge 
barna har jobbet der og vært involvert. Dat-

tore Abrahamsen fra Fevik har bygd opp Biltemabutikkene 
både i Arendal og Kristiansand. Begge butikkene er nå etablert 
i store og flotte nybygg. I disse dager trer den lokale biltema-
gründeren av og overlater livsverket til neste generasjon. 

Mr Biltema gir  
stafettpinnen videre
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Fra liten flokk 
            til full sal

det for eksempel undervist i grunnleggende 
sannheter innen den kristne tro. Det valget 
gjorde vi fordi flere av de unge sa noe som virket 
fint og flott, men som vi forstod ikke var blitt en 
integrert del i deres personlige tro.

Power  Stations ledere har videre hatt fokus på 
å sette Jesus i sentrum. Blant annet jobbes det 
for at lovsangslederne legger av seg tankene på 
å være kule og flotte, og i stedet er bevisst sin 
oppgave, å lede forsamlingen inn i tilbedelsen 
av Jesus. Ved det har Den Hellige Ånd fått virke 
sterkt, blant annet har noen erfart helbredelse! 
Det er trosstyrkende og sterkt 

Bønn har hele tiden vært viktig for styret. Nå 
har bønn også blitt en egen programpost på 
onsdagskveldene. Klokken 19.40 samles rundt 
15 til 20 av ungdommer midt i kirkesalen for å 
be. I tillegg blir det selvfølgelig bedt ellers i løpet 
av onsdagskveldene.

Power Station jobber for å være åpne og inklu-
derende. Det siste året har arbeidet begynt å 
trekke til seg ungdommer fra såkalte kirkefrem-
mede miljøer.  – Vi ønsker å se mulighetene 
fremfor å rette oppmerksomheten mot umu-
ligheter og problemer. Det gir gjerne vekst og 
mangfold.

power Station-kveldene 
Onsdagene starter med samling i grupper. Her 
kan ungdommene velge mellom åtte aktiviteter: 
Lovsangsteam, teknikergruppe, dansegruppe, 
kreativ gruppe, bakegruppe, mekkegruppe , 
fotogruppe og kafègruppe. Klokken 19.40 er det 
bønnesamling. Klokken 20.00 begynner selve 
møtet, som varer èn time. Deretter er det kafè i 
ungdomssalen.

Åse Johanne Koppang Stie   Foto Naomi Curwen   

Hva gjør en menighet når ung-
domsarbeidet holder på å dø 
ut? Power station i grimstad 
Misjonsmenighet har satset på 
bønn, taler som angår de unges 
hverdag og ansettelse av en 
ungdomsarbeider.  

Grimstad Misjonsmenighet opplevde at interes-
sen for Power Station (PS) ble stadig mindre. 
For tre år siden ble derfor opplegget endret. Til 
å begynne med var styret veldig fornøyd dersom 
30 til 40 ungdommer kom. Nå har tallet vokst 
til rundt 100. Tre onsdager i semesteret er det 
dessuten lovssangskvelder. Da fylles kirkesalen 
med 150 til 200 unge. 

Egen ungdomsarbeider
Høsten 2007 ble Mai-Brit Kvalsvik ansatt som 
ungdomsarbeider i en nyopprettet 20 prosent 
stilling. Hennes hovedoppgave er å drive un-
dervisning og veiledning av styremedlemmene. 
Hun er videre støttespiller for PS-leder, Marit 
Øksendal. Dessuten er hun med på onsdagsmø-
tene, slik at hun blir kjent med miljøet.  - Det 
betyr enormt mye for oss at menigheten har 
prioritert en slik stilling. Det er gull verd, fast-
slår Marit.

Hva er vekstoppskriften? 
Marit og Mai-Brit har ingen bombastiske svar 
på hvorfor Power Station har blitt så populært, 
men antyder at noe kan ha sammenheng med 
målrettet arbeid: De ulike talerne får klar be-
skjed om hvilket tema de skal forkynne om. – 
Temaene har utgangspunkt i der ungdommene 
er – og hvor vi vil, forteller Mai-Brit. I fjor ble 

I tanker
I haven vandrer en prestemann.
Han tenker alvorlig på Gud.
Da lister lett over gangens sand
en søt liten sommerens brud.

Og presten slår øinene op og ser
at piken er såre skjønn.
”Barn,” sier presten, ”se presten ber,
og du forstyrrer hans bønn.”

”Jeg var på vei til min elskede, jeg,”
si’r piken med senket blikk.
”Jeg tenkte på ham og jeg så deg ikke,
og da er det underlig rart av deg
som tenker på Gud, - at du så meg.

Herman Wildenvey, Hemmeligheter 1919

Det lYriske 
hjØrNet…

[A
nnonse]
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Inn i kirkesalen strømmer ner-
vøse studenter, rutinerte lærere 
og spente foreldre. Plassene 
bakerst fylles først opp, men 
etter hvert blir benkeradene 
forrest også tatt i bruk. Det er 
lett å se på ansiktene at mange 
spørsmål surrer rundt. Hvem 
skal jeg bo med? Er det mange 
på danselinja? Hvordan er teo-
logilærerne?

Ansgarfestival 
Det er åpningsfest for nytt skoleår, og en full-
satt kirke hører på rektor Harald Nygaards tale. 
Aldri før har det vært så mange studenter på 
Ansgarskolen som i år, noe som har gitt nye 
utfordringer. Skolen har ikke lokaler som kan 
samle 250 studenter, ansatte og foreldre på en 
gang, og dermed må Hånes Kirke leies for an-
ledningen.

I år er det 95 studenter på bibelskolen og 200 
studenter på høgskolen fordelt på ulike linjer og 
studieprogram. Felles for bibelskolen og høg-
skolen er det kristne grunnsynet. Bibelskolen 
er mest opptatt av personlig modning og utfol-
delse, mens høgskolen selvfølgelig også legger 
stor vekt på det akademiske.

Nytt av året er studentenes Ansgarfestival som 
går over tre dager med ulike konserter og fad-
derarrangement. Erfarne studenter, lærere og 
fjorårets kull på bibelskolen er engasjerte med å 
ta i mot alle nye studenter på en inkluderende 
måte. Men hvorfor kommer så mange til akku-
rat Ansgarskolen? ”Kanskje passer det med en 
omskriving av Jesu ord om at mennesket lever 
ikke av brød alene, til at studenter lever ikke av 
utdanning alene,” sier Nygaard i talen sin.

Mer enn skole. 
Møtet i Hånes kirke avsluttes, men festen fortset-
ter nede på skolen. Nysgjerrige studenter kikker 
rundt på skolebygninger og kapellet, og finner 
etter hvert ut hva de ulike rommene brukes til. 
I kapellet er det faste tidebønner, mens aulaen 
har faste morgensamlinger og elevkvelder, får 
de forklart av forbipasserende lærere og erfarne 
studenter. Ansgarskolen vil gjerne være mer enn 
skole. Den tar mål av seg å gi mer enn studiepo-
eng og gode opplevelser. Den vil også utdanne 
kunnskapsrike, troverdige og fremtidsorienterte 
kristne ledere. Frem mot dette målet styrer skolen 
etter verdiene: integritet, nærhet og engasjement, 
og det brukes mye ressurser på å legge til rette for 
et åpent og ærlig åndelig liv med rom for alle.

Det regner denne dagen, men heldigvis er dette 
en innendørs grillfest. I øsende regnvær står 
noen elever fra fjorårets bibelskolekull og griller 
hamburgere og pølser til mange sultne mager. 
Tarja Hannila (musikk) og Marit Myklebust 
(KRIK) har satt av kvelden til å ta seg av de som 
skal ta over deres internatrom og lærere. 

– Hva sitter dere igjen med etter et år på bibel-
skolen?  
– Oi, det er så vanskelig å trekke frem bare en 
ting, sier Marit engasjert før hun etter hvert fort-
setter. Vi har blitt kjent med utrolig mange bra 
mennesker, og fått venner for livet. Og så har jeg 
lært utrolig mange aktiviteter av Ragnvald som 
jo kan alt. 
– I tillegg er det veldig godt å lære mye mer om 
Bibelen og troa vår. Å ha et slikt år for å gjøre 
ting en liker har vært utrolig bra, avslutter Tarja 
med før de begge fortsetter med arbeidsoppga-
vene sine.

Første skoledag var mandag 17. august og det 
var gratis mat i kantina. Etterpå var det øvelse 
med skolekoret, som er et tilbud på  høgskolen 
og obligatorisk på bibelskolen. Det riktigste ville 
kanskje være å kalle det et ”sort gospel-kor”, for 
alle sangene er hentet fra sørstatene i USA, hvor 
musikk-linja reiser hvert år. Selve koret består 
av rundt hundre studenter som årlig reiser land 
og strand i Norge og Skandinavia for å holde 
konserter. Eva Hellerdal Skaalbones har vært 
med i koret i fem år, og har dermed rukket å bli 
”korpensjonist”. 

– Men hva er årsaken til at noen deltar i så 
mange år? 
– Det er utrolig gøy! Det er jo fantastisk å kunne 
vise fram hundre ungdo mmer som synger om 
en allmektig Gud og om det å få en ny sjanse.

Av rekrutteringsleder Jon Arne Heskje

ANSGARSKOLEN 
– mer enn en skole!
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Det Norske Misjonsforbunds Misjonsskole ble 
opprettet i 1913. Skolens primære oppgave var 
å udanne pastorer og misjonærer for tjeneste 
i Det Norske Misjonsforbund. Skolen var i drift 
frem til 1949. Etter en pause på 10 år ble Ans-
garskolen etablert i 1959. Skolen tilbød halv- og 
ettårig bibelkurs og fikk etter flere linjetilbud. 
Tanken var også at skolen etter hvert skulle 
videreføre arbeidet som startet i 1913. Dagens 
Ansgarskole eies av Misjonsforbundet og alle 
studietilbudene er åpne for kvinner og menn fra 
alle konfesjoner.   

1959: Faunvien 5 ved Slemdal i Oslo kjøpes for kr 295.000.- 
Ansgar Bibel- og Ungdomsskole starter opp med 6 elever 
den 2. September. Driftsbudsjettet er på kr 50.000.-

1966: Faunveien 5 selges. Vettakollen Turisthotell kjøpes for 
1,4 millioner kroner og gjøres om til skole.  Misjonsforbun-
dets Teologiske Seminar etableres. 

1977: Vettakollen Turisthotell (Ansgarskolen) renoveres. 
Nytt undervisningsbygg og gymsal innvies. 

1982: Ansgar bibelskole (ABS) godkjennes etter Privatskole-
loven. Teologistudiet ved Seminaret bygges om.   

1983: For å stimulere og følge opp forskningen ved Semina-
ret etableres et bredt sammensatt forskningsråd.

1985: Flytting av Ansgarskolen drøftes i Misjonsforbundets 
styringsorganer.  

 1986: Eksamen far DNM’s Teologiske Seminar godkjennes 
som uspesifisert ”storfag” i universitetssammenheng. 
Misjonsforbundets besluttet i ekstraordinær årskonferanse 
å flytte Ansgarskolen til Hånes i Kristiansand.

1987: Grunnsteinsnedleggelse for den nye Ansgarskolen. 

1988: Den nye Ansgarskolen står ferdig og innvies 27. 
august. Prislappen er på 57,7 millioner kroner. Det Norske 
Misjonsforbunds Seminar endrer navn til Ansgar Teologiske 
Seminar (ATS).

1994: ATS får godkjent grunnfag og mellomfag i kristendom 
på normert studietid. Seminaret endrer navn til Ansgar 
Teologiske Høgskole (ATH).

2002: ATH får rett til å tildele graden Bachelor i kristen-
domskunnskap (senere også en rekke andre bachelor-
grader). 

2004: Studenthjemmet utvides fra 84 til 103 hybler.

2006: ATH får rett til å tildele graden Master i kristendoms-
kunnskap.

2008: Studentkjemmet utvides fra 103 til 127 hybler. Nytt 
undervisningsbygg tas i bruk. Ansgarkappel, tegnet og 
utsmykket av Kjell Nypen, innvies. 

2009: Høsten starter med 100 studenter på ABS og 200 
studenter på ATH.

Ansgarskolens rektorer gjennom 50 år:

Cand. theol. Ingulf Diesen, 1959-1970
Cand. mag. Bjørn Owesen, 1972-1981
Cand. philol. Sveinung Lorentsen, 1981-1993
Cand. philol. Lars Råmunddal, 1993-1997
Cand. theol. Bjørn Øyvind Fjeld, 1997-2007
Cand. theol. Harald Nygaard, 2007-

aNsgarskoleN 
50 år

Mer info om Ansgarskolen finnes på nett:
www.ansgarskolen.no

ANSGAR BIBELSKOLE (ABS):
Alle linjene på bibelskolen er delt opp i 
tre emner: personlig utvikling, kristen 
tro og linjefag.

BIBEL & KRIK: På KrIK-linja er det 
idrett, friluftsliv, kajakk og kiting som 
er i fokus.

BIBEL & dANS: Danselinja er delt opp 
i to nivåer:  nybegynner og videre-
kommende. Det fokuseres på de tre 
grunnstilene ballett, moderne og jazz.

BIBEL & MUSIKK.  Individuelle under-
visning  i hoved- og bi-instrument, 
kor, band og en rekke av musikalske 
utfordringer.

BIBEL & dISIppELSKAp: Det under-
vises i ledelse og gis disippelundervis-
ning  og –modellering for vår tid. 

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE (ATH)

TEOLOGI
studiene i teologi, kristendom, religion og livssyn 
gir grundig kjennskap til Bibelen, kristendommens 
historie og konfesjoner og de bibelske bøker som 
kulturarv og som levende kilde for kristen tro, moral 
og livstolkning i dag. Dessuten gis det innføring i 
andre religioner og livssyn. 

MUSIKK
Musikkstudiene ved AtH skal gir en allsidig innfø-
ring i musikk som fag og som pedagogisk redskap i 
arbeidet blant barn og unge. Faget omfatter blant 
annet instrumentopplæring, korsang, musikkhisto-
rie, lyttearbeid og komponering/arrangering. Mange 
muligheter og utfordringer gis til egenaktivitet og 
samspill med andre musikere.  En stor ny datalab 
står til disposisjon for høgskolens musikkstudenter.

pSyKOLOGI
Psykologi handler om oss mennesker og hvordan 
hjernen vår fungerer, samspillet mellom kropp og 
sjel, og hva som er med og styrer menneskers valg, 
atferd og opplevelser. Faget gir hjelp til å forstå 
kommunikasjon, sunnhet, psykiske lidelser og avvi-
kende atferd.

INTERKULTURELLE STUdIER
Interkulturelle studier gir kunnskap om nord/sør-
forhold, utviklingsspørsmål, utviklingslandenes 
situasjon, tverrkulturell kommunikasjon, sosialan-
tropologi samt misjon- og bistandsspørsmål. Dess-
uten gir studiene innføring og innsikt i kulturelle 
forskjeller og menneskelig samhandling.

ANSGARSKOLEN 
– mer enn en skole!



Teltmøter, problemer og vekst
Grimstad Misjonsmenighet har hatt flere pro-
blemer gjennom sin 70 år lange historie. Kåre 
Røinås var det første: Som nyfrelst unggutt ville 
han gjerne bli medlem, men det var ikke lov: 
Han var under den religiøse myndighetsalderen.

La oss gå tilbake til juli 1939: 13 år gamle Kåre 
og kameratene er ute i Grimstads gater. De vil 
ha liv og røre, og oppdager en plakat med føl-
gende overskrift, som fenger: Fra bokseringen til 
talerstolen.

Guttene kommer seg til møteteltet som står 
på Skaregrømsjordet denne sommeren. Den 
tidligere bokseren Michael B. Waade er på taler-
stolen. Han forkynner Guds ord - og budskapet 
treffer ungguttene. ”Jeg havna i bønnerommet 
første kvelden,” forteller Kåre Røinås. Julikvel-
den ga livet en ny retning: Han ble en kristen.

Unge Kåre hadde kloke og stødige folk rundt 
seg, som blant annet inviterte han med i den 
voksne musikkforeningen. Det var stas for den 
nyfrelste tenåringen! Han engasjerte seg på flere 
hold og snart kom menighetens første problem: 
Kåre ville bli medlem, selv om han var drøyt et 
år under den religiøse myndighetsalderen.

”Etter nøye vurdering vedtok ledelsen at jeg 
skulle bli opptatt. Dette fordi jeg var så aktiv,” 
forteller han. Den snart 84 år gamle mannen 
legger til: ”Jeg har ofte tenkt på hva som ville 
skjedd om jeg hadde fått avslag… Hvordan ville 
jeg som ungdom taklet noe sånt?”

Bønn om vekkelse
Bakgrunnen for teltmøtene og menighetsdan-
nelsen for 70 år siden, finner vi blant annet i 
en gruppe menn som hadde bedt om vekkelse 
for Grimstadområdet i et par år. To av disse het 
Anton Knudsen og Bård Eide, og deres barn og 
barnebarn er aktive i dagens menighet. 

De såkalte brødrene kom i kontakt med Mis-
jonsforsamlingen i Arendal samt daværende dis-
triktsformann Norli. Sistevnte ønsket et telt til 
Grimstad sommeren 1939, slik at en møteserie 
kunne holdes. Flere og flere oppsøkte møtene og 
mange ble frelst. ”Vi har ikke tall på hvor mange 
som kom med, men det var en betydelig skare,” 

sier Røinås om vekkelsen.

Han forteller videre at predikant Waade foreslo 
at en menighet burde dannes og tilsluttes Det 
Norske Misjonsforbund. En komite nedsatt, og 
den 22. september 1939 ble Grimstad evangeliske 
Misjonsmenighet etablert.

I løpet av høsten ble mange medlemmer tatt 
opp. Fire av disse lever fortsatt og heter: Marit 
Larsen, Sara Skaregrøm, Eva og Kåre Røinås.

Den nyetablerte menigheten hadde møter i 
hjemmene. I tillegg leide de lokaler rundt i byen. 
Etter hvert ble det tidligere IOGT-huset, som sto 
ved Roresanden, kjøpt for 4.300 kroner og flyttet 
til karegrømsveien. Etter masse dugnadsarbeid 
og byggekostnader på totalt 15.300 kroner ble 
misjonshuset innviet den 9. november 1942.

Misjonshuset ble ført opp på tomta der møtetel-
tet sto sommeren 1939, med tillatelse fra forel-
drene til daværende Eva Skaregrøm, nå Røinås. 
Familien ga siden tomta i gave til menigheten i 
forbindelse med oppføringen av misjonshuset. 
Det må også nevnes at mange i familien til Eva 
ble frelst i forbindelse med møteserien.

Tilbake til misjonshuset som ble innviet i Ska-
regrømsveien i 1942: Menigheten vokste og 
dugnadsarbeid og utvidelser av huset måtte til. I 
oktober 1969 kunne menigheten feire nyinnviel-
sen. Etter hvert ble misjonshuset igjen for trang. 
Dermed ble det gamle Garveriet og Veveriet 
kjøpt i 1990. Kjøpet av Storgata 71 var sterkt 
omdiskutert, grunnet lokalenes elendige forfat-
ning. Masse, masse, masse dugnadsarbeid ble 
utført. Først i 1994 kunne menigheten ta i bruk 
en midlertidig møtesal i første etasje. Den lå der 
det i dag er spisesal. I 1997 sto dagens møtesal 
i andre etasje endelig klar. Ungdomssalen ble 
åpnet i 1999.

Grimstad Misjonskirke rommer ulike aktiviteter 
og mange folk er innom gjennom uka. Men nok 
en gang: Det er ofte trangt om plassen…

problemer og vekst
Kåre Røinås er tydelig på at menigheten har hatt 
ulike problemer gjennom sin 70 år lange histo-
rie. Det har tidvis vært stormfullt. Ulike men-

nesketyper og ulike synspunkt har satt sine spor, 
men menighetens ”første lille problem” konsta-
terer:  – Vi seiler i smult farvann nå!

Han sier videre at Misjonskirka har gjort mye 
godt for han. Noe av dette er møtet med ung-
jenta Eva, som han giftet seg med for 60 år 
siden.* *De fikk tre barn, som alle var med i 
menighetens barne- og ungdomsarbeid. Det kan 
videre nevnes at den nå hvithårede Kåre, fra sin 
faste plass halveis bak i kirken, har gleden av å 
se at også barnebarn og oldebarn har tilhørighet 
i kirken.

Røinås har vært en svært sentral person i 
menighetens historie. Han har blant annet 
vært formann i flere omganger. Selv om han 
nå ikke innehar verv, er han fortsatt enga-
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En nestor  
i grimstad 
misjonskirke



sjert og glødende, enten det er vitne- eller 
medlemsmøter.”Det er ikke så mye praktisk jeg 
får gjort i min alder, men jeg er jo med og ber,” 
sier han.

– Hva ønsker du for Grimstad Misjonsmenighet 
framover?
– Jeg må si det samme som jeg sa i forbindelse 
med menighetens 25 års jubileum, svarer Røinas 
og viser til jubileumsbrosjyren fra 1964. Der 
skrev den daværende formann Røinås følgende: 
”Vårt virke er ennå ikke slutt, vi vil arbeide 
mens det er dag. La oss igjen be om vekkelse. 
Jesus er den samme. Og løftet har vi i 1. Johan-
nes 5, 14:  ”...han hører oss når vi ber om noe som 
er etter hans vilje.”

tekst og foto: Åse Johanne Koppang stie
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Det begynte sommeren 1939 med et Misjonstelt på Skare-
grømsjordet. Møtene trakk mange og den 9. september ble 
Grimstad Evangeliske Misjonsmenighet stiftet.   

Menighetens første misjonshus ble innviet 9. november 1942. Det tidligere IOGT-huset ble flyttet fra Landvik til Skaregrømsveien, og satt på tomta der Misjonsteltet hadde vært sommeren 1939. Selve bygningen kostet 4.300 kroner, mens de totalte byggekostnadene var på 15.300 kroner.

Misjonshuset ble etter hvert for lite. 

Etter mye dugnadsarbeid for å utvide 

lokalne. sto Den nye Misjonskirken 

ferdig 12. oktober 1969.

Garveriet i første 
etasje. Her var det 
farging, eikebark-
garving fra 1930, 
cromgarving og 

halvtørking.

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 

Garveriet i Grimstad ble bygget i 1884, men det meste av bygningen brant ned i 
1904. Dagens bygning ble gjenreist på restene av mursteine som sto igjen. Garve-
ridriften opphørte i 1950. Husene ble deretter solgt til Dale farbrikker. Grimstad Frø 
AS var de siste som hadde virksomhet i Storgata 71. Etter mye tvil og stor diskusjon 
kjøpte Grimstad Misjonsmenighet lokalene i 1990. Deretter fulgte mye dugnadsar-
beid. I 1994 kunne deler av huset tas i bruk. Først i 1999 var alle rom ferdigrenovert.

[A
nnonse]



14

Ungdommen  
tar ansvar
Froland Misjonskirke opplevere at sta-
dig flere ungdommer ønsker å være 
med å bidra i ungdomsarbeidet.
På høstens første ledermøte i august var det 19 
ungdommer mellom 14 og30 år, som alle er 
medansvarlige for forskjellige arbeidsområder. I 
fjor var det 6 ung på tilsvarende møte.
– Det at arbeidet er i stadig forandring og vekst 
betyr at vi driver et livskraftig arbeid, forteller 
ungdomsleder Stephan Gundersen.  

Følger misjonsbefalingen
Ungdomslederen kan fortelle om fremgang på 
andre områder også.
– Før sommeren var det 6 ungdommer som 
døpte seg, slik Misjonsbefalingen lærer oss.
I tillegg har ungdommens fredagskveld, Power 
House, hatt besøk av mange ungdommer som 
vanligvis ikke går i menigheten. Stephan opp-
muntret ungdommen til å tenke enkelt når det 
gjelder det å vinne mennesker for Jesus.
– Dersom alle her har som mål å vinne minst 
èn person for Jesus dette året, så er vi 40 stk her 
neste år. Etter tre år har vi økt vår gruppe til 160 
personer.

Ny ungdomsleder
Froland Misjonskirke har og ansatt en ny ung-
domsleder, Sara Fikstvedt, som skal dele ung-
domsleder-stillingen med Stephan Gundersen.
– Vi driver vårt arbeid for å vinne mennesker 
for Jesus. Vi ønsker at ungdommene her skal 
være brennende for Jesus. Visjonen vår er “å 
gjøre ungdommen til bevisste og frimodige et-
terfølgere av Jesus“, minte Sara lederne om.

Barnas 
Supertirsdag

Hver tirsdag samles det mange barn til 
Supertirsdag i Bjorbekk Misjonskirke, 
Betel.

Her er det mange aktiviteter for barn helt fra 
to års alderen og opp til de eldste som går i sy-
vende klasse. Vi begynner med felles samling i 
om lag en halv time hvor vi har sang, andakt og 
informasjon om kveldens aktiviteter. Deretter 
går alle til ulike grupper:

Tirsdagsklubben
er navnet på gruppa som samles på ”loftet”. 
Her er det barna under skolealder som  klipper, 
limer og lager mye fint. Mange av foreldrene er 
også med sammen med de minste barna.

Hobbygruppa
samles i peisestua. Her lager de smykker, de-
korasjoner, bilder og mye annet. Her lages nok 
en del julegaver og fødselsdagsgaver.

Kjøkkengruppa
samles selvfølgelig på kjøkkenet. Duften av 
grønnsakssuppe og nybakte kaker kjennes over 
hele Betel når kjøkkengruppa er i aktivitet.

Turgruppa
har sine samlinger ute i friluft i all slags vær.  De 
holder på med å bygge en lavvo som gir ly for 
regn og snø når det grilles over bålet.

Minigospel
er et sangkor for 
gutter og jenter 
til og med andre 
klasse. Det er 
slik på Supertirsdag at den ene tirsdagen er det 
forskjellige aktiviteter og den neste tirsdag er det 
sangkor.

Barnegospel
er koret for barn fra tredje til og med syvende 
klasse. Korene deltar med sang, dans og drama i 
familiemøtene som holdes en gang i måneden.

tekst og foto: John David Wikstøl  

BjorBekk: FrolaND:

Fredags-
klubben
Tretti til førti jenter og gutter kommer 
til Bjorbekk Misjonskirke Betel hver 
fredag. da møtes de i Fredagsklubben, 
som er et tilbud til unge fra 10 år og 
oppover.

Den første timen samles jenter og gutter hver 
for seg. Da er de forskjellige typer spill og akti-
viteter, samt en samling med tid for ettertanke. 
I samlingen leser vi ofte fra En helt overkomme-
lig Bibel. Etter en time 
møtes alle i kafeen hvor 
de unge får brus og pizza 
med mer. Noen freda-
ger drar vi ut på tur, 
og andre ganger har vi 
spesielle arrangementer 
i Bjorbekk Misjonskirke 
Betel der vi er sammen 
hele kvelden.

tekst og foto: John David Wikstøl Før sommerferien valgte 6 ungdommer å døpe seg i 
Froland Misjonskirke.  Til stor glede for Stephan som 
selv fikk døpe ungdommene.

Ungdomsleder Stephan Gundersen (i midten) er stolt over at 
det er stadig flere ungdommer som engasjerer seg i arbeidet. 
Her med Morten Sparsås og Michael Olsen i hver sin armkrok.
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Navn: sarah Fikstvedt
Alder:  22 år
yrke/utdanning: Er nettopp ferdig 
utdannet sykepleier og jobber for 
tiden på Froland sykehjem.
Fritidsinteresser: Liker å tilbringe fri-
tiden med venner og familie. Er glad i 
å lese og holder på å lære å spille gitar. 
Prøver å trene et par ganger i uka.

– Hva er din tidligere erfaring med menig-
hetsarbeid?
– Jeg har jo vært veldig aktiv i ungdoms-
arbeidet i Misjonskirka i Froland helt 
siden jeg kom til Froland for ca. 4 år 
siden. Jeg har sittet i ungdomsstyret mes-
teparten av tiden og vært en av lederne 
på Power House (ungdomsarbeidet på 
fredagskvelden). Jeg har også vært med 

som leder i en bibelgruppa for jenter. 
– Du deler nå en deltidsstilling som ungdomsle-
der med Stephan. Hva vil dine ansvarsoppgaver 
være?
–  Det blir å holde orden på ungdomsarbeidets 
regnskap og ha ansvar for konfirmantene i år. I 
tillegg vil jeg jo fortsette i ungdomsstyret og som 
leder i bibelgruppe og på Power House.
– Hva brenner du for i ungdomsarbeidet? 
– Min store lengsel og brann for ungdomsar-
beidet er først og fremst at ungdommene skal 
bli kjent med Jesus og bli brennende, bevisste 
kristne som har et personlig forhold til sin Frel-
ser, og som elsker Jesus av hele sitt hjerte. Det er 
og viktig for mange av Frolands ungdom som 
ikke er oppvokst i menigheten eller i kristne 
hjem, å ha en positiv plass å være på fredags-
kveldene, der det er garantert et rusfritt miljø. Så 
synes jeg det er kjempeviktig at ungdommene 
som kommer inn døren hos oss skal kjenne at 
de blir sett og elsket og forstå at de er verdifulle!

ny undomsleder  
i Froland!

Skattekista er navnet på søndagsskolen i 
Arendal Misjonskirke. Tilbudet gjelder barn 
fra 3 til 12 år. Skattekista har sine samlinger 
parallelt med menighetens gudstjenester. 
Målet er å gi barna en av ukens beste timer 
og at de blir kjent med Jesus.
Vi er mange voksne ledere som gleder oss over å ønske 
barn mellom 3 og 12 år velkommen til skattekista. 
Å gi barna en av ukas beste timer og at barna får bli 
kjent med Jesus Kristus, er målsettingen vår! Vi følger 
undervisningsopplegget ”Sprell levende” fra norsk 
søndagsskoleforbund. Både barna og budskapet er nett-
opp sprell levende! Samlingene våre foregår parallelt 
med menighetens gudstjenester. En samling består av 
myldring (med bl.a mini-bowling, airhockey, lego, teg-
ning, bordtennis og frilek), kreativ undervisning med 
bibelhistorie, drama, film, sang og lignende. Til slutt 
deler vi barna inn i aldersbestemte grupper med hver 
sin gruppeleder. Slik sørger vi for at alle barna får den 
viktige opplevelsen av å bli sett og får tilpasset dagens 
fortelling etter alder og modning. Vi har alltid plass til 
flere. Vær hjertelig velkommen!!

glad lederhilsen Ellen Øverland Aanonsen

areNDal:

”Feil på kartet” gjorde speidernes 
Flosta-tur litt mer utfordrende enn for-
ventet. Men erfarne speidere finner all-
tid frem til slutt! Her forteller en 
speider om turen.

Vi reiste fra Froland Misjonskirke og kjørte ut til 
Flosta. Deretter gikk vi et lite stykke før terrenget 
begynte å bli veldig kuppert. Ingen av lederne 

kunne veien, og vi valgte feil rute. Det kom på-
stander om ”feil på kart” eller ”feil tolking” av 
kart. Uansett var i hvert fall veien lite framkom-
melig. Før en bratt nedstigning, skulle Bjarne hive 
sekkene ned og Geir skulle ta i mot. Geir tok i 
mot nesten ikke en eneste sekk, men likevel ble 
ikke  mer enn en metallflaske  ødelagt.
 
Vi fortsatte en god stund til gjennom skog og 
over fjell før vi endelig kom frem til sjøen . Der 

spiste vi niste og klatret litt i trærne, før vi gikk 
videre til stedet vi skulle overnatte. Vi samlet 
rimelig mye ved til bålet, og en av lederne var 
oppe i et tre og hogg ned en råtten grein på cirka 
5-6 meter. Så satte vi opp en ”gapahauk” som så 
vidt var stor nok til alle. 

Noen lekte mørkegjemsel, mens andre bare satt 
ved bålet å koste seg. Ut på kvelden skulle Tor 
lage pannekaker ,og da måtte vi av sted for å 
finne mer ved. Etter det ble det ikke gjort  annet 
enn å spise godteri.                                                                       

Etter frokost neste dag gikk så ferden tilbake der 
vi kom fra, men denne gangen valgte vi å gå en 
annen vei. Vi mistet stien noen ganger, men fant 
den igjen og etter litt rusling fant vi en gammel 
steinhytte. Vi tok noen bilder der, og fulgte så 
stien videre helt til vi kom fram til veien. Så bar 
det hjem til Froland, like mange speidere som 
da vi reiste. 

(PS! mer trening i kart og kompass er ønskelig 
til neste tur)       

Når kart og terreng ikke stemmer 



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

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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Løvdal Auto AS
Reparasjon av alle bilmerker
Salg av bruktbiler

Rødsletta, 4823 Nedenes - Tlf 37 09 54 60 - Faks 37 08 88 79
Hvert 4. år arrangerer norges 
speiderforbund landsleir, 
som er en kjempeopplevelse 
å få være med på. Det er jo 
ikke til å underslå at det er 
spesielt å være sammen 
med 8000 speidere på leir 
en uke og med deltakere fra 
alle verdensdeler.
 
I år var det landsleir i Åndalsnes, langt 
borte fra Sørlandet, og det var fire NmU 
grupper fra Aust Agder som reiste av gårde 
med ca. 100 speidere og ledere – fra Fro-
land, Bråstad, Arendal og Grimstad.  De 
aller fleste reiste fredag 3. juli – noen over-
nattet på veien, mens andre reiste gjennom 
natta, og kom frem tidelig lørdag morgen.
 
Vel framme var det å begynne å bygge leir – 
sette opp telt, lage bord og oppvaskbenker, 
grave fettfeller og ”kjøleskap”, sette opp inn-
gangsportaler og spenne opp presenninger.  
Leirområdet lå i utrolig flotte omgivelser, 
med høye fjell på alle kanter. Ibakgrunnen 
hadde vi både Romsdalshorn og Trolltin-
den, og bare en halvtimes vei inn dalen lå 
Trollstigen.
 
Gjennom hele leiren var speiderne opptatt 

UTOpIA

www.ravnbo.com    mob  91 73 73 56
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4på    
 landsleir
1.  Hvor mange speiderleirer har du vært på?
2.  Har du fått noen nye venner på leiren?
3.  Har du lengtet hjem?
4.  Hva har vært det gøyeste på leiren?

Anders Teodor Christeinsen, 13 år, 
1. Bråstad NmU

1.  Jeg har vært på seks leirer.
2.  Jeg er blitt bedre kjent med flere.
3.  Nei.
4.  Hiken på torsdag, hvor vi gikk 

opp Kløvstien, som går opp til 
toppen av Trollstigen, og fisket i 
Alnesvannet.

Kjell Erik Hasseldal, 13 år,  
Arendal MSK

1.  Dette er min tredje.
2.  Jeg har fått noen nye venner.
3.  Nei.  Tvert imot.
4.  Det er ikke så lett å si.  Det har 

vært utrolig mye gøy på leiren, 
men hiken til Isterdalen var i hvert 
fall en flott tur.

Kamilla Løvjomås Larsen, 12 år, 
1. Froland NmU.

1.  Jeg er på leir for første gang.
2.  Jeg har fått flere nye venner i 

leirbandet, og spesielt Martin.  
Vi er blitt bestevenner.

3.  Jeg har ikke lengtet, men jeg savner de 
hjemme litt.

4.  Leirbålene og konsertene.

Jonas Tjemsland, 14 år,  
1. Grimstad NmU.

1.  Jeg har vært på 3 leirer før denne.
2.  Ikke mange nye venner, men jeg 

er blitt bedre kjent med flere – 
spesielt ei.

3.  Nei.  Ikke i det hele tatt.
4.  Kamilla.

med masse variert program.  Det ble laget ny 
design på gamle t-skjorter, det ble knyttet knuter 
og vennskapsbånd, laget spleiser, vannkraftverk, 
pil og buer, løpt hinderløype og det ble tovet. 
Speiderne var på edderkoppjakt og smådyrsa-
fari. De spilte teatersport og rollespill, og mye, 
mye mer.
 
Gjennom to dager var speiderne på hike, enten 
med overnatting, eller på to dagsturer.  Dette 
var nok den største utfordringen gjennom lei-
ren – fysisk hardt og overlatt til seg selv.  Mange 
av Aust-Agder-speiderne var på overnatting 
oppe på et av fjellene i nærheten.  Det var bratt 
opp, men med litt omtanke og hjelp til bæring 
av sekker i god speiderånd kom alle seg opp til 
overnattingsplassen, ca. 800 moh.  Og så ble det 
værskifte.  Da speiderne våknet om morgenen 
under presenningen, var det så tåkete at ned-
turen måtte utsettes til det ble bedre sikt.  At vi 
skal ha respekt for naturen og været, ble veldig 
tydelig, ikke minst da de på returen gikk feil, 
selv med kjentmann som guide. 
 
Det meste av programmet ble gjennomført i 
gruppene og i underleirene, men noen av leirbå-
lene og åpningsgudstjenesten var felles.  Variert 
program med overraskelser og kjendiser.  Vi fra 
Aust-Agder satte nok størst pris på leirbandet, 
som var uttrolig flinke, og hvor de fleste kom fra 
Froland.  Tenk det!
 
Så var uken over.  Mye fint vær, og ikke mer 
regn enn vi må ha gjennom en uke på en leir.  
Lørdag formiddag var det å sette seg på bussen, 

legge hodene bakover og ta igjen noe av søvnen 
en ikke fikk gjennom uka.  Og hjemme ventet 
seng med dyne, ferdiglaget mat – og en dusj.

Av steinar Haugnes   Foto: geir stornes

sPeiDertilBuD i 
misjoNskirkeNe
Et personlighetsutviklende og kreativt tilbud for 
jenter og gutter.
småspeideren: 1. – 4. Klasse. 
storspeideren: Fra 5. klasse og oppover

ARENdAL
Møtes i Misjonskirken hver tordag kl 18.00 – 19.30
Kontaktperson: torbjørn grestad, 412 14 337

BRÅSTAd
Møtes i Bråstadhuset hver mandag kl 18.30 – 
20.00
Kontaktperson: Kjell Aaberg, 951 34 777

FROLANd
småspeiderne møtes i Misjonskirken annenhver 
tirsdag kl 18.00 – 19.30
storspeiderne møtes i Misjonskirken annenhver 
onsdag kl 18.00 – 19.30
Kontaktperson. geir stornes, 412 40 753

GRIMSTAd
Møtes hver tirsdag i Misjonskirken kl 17.30 – 19.00
Kontaktperson: steinar Haugenes, 476 04 393  

– norges heftigste eksperiment
 Nmu sPeiDere På laNDsleir På åNDalsNesUTOpIA
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www.jetro.no 

jetro as
...fra idé til produkt!

 

PRODUSENT AV SPRENGNINGSMATTER 

Moland Park 4846 ARENDAL 

TLF: 37050033  FAX:37050034 WWW.DEKNINGSMATERIELL.NO    

 

BILUTSTYR ARENDAL AS  - Tlf 37 05 83 70 - www.bilutstyr.no

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

Adr: Vesterled 71, 4887 Grimstad
Tlf: 37256666
www.caravansenter.no

Etter 25 år med Liv & 
Vekst i grimstad var Mis-
jonsforbundets sommer-
stevne i 2009 flyttet til 
stavern, denne gang som 
sommerfestival for hele 
familien. 

Hver dag var 1300 og 1500 samlet – in-
klusiv barnas Supersommer, tenårin-
genes Stadgedive og de unges Across. 
Totalt kan en anslå at mellom 3000 og 
4000 forskjellige personer var innom 
Liv & Vekst 2009. Tilbakemeldingene 
har vært gode. Enkelte menter at dette 
var det beste Liv & Vekst-stevne  noen-
sinne. Fra misjonskirkene i Aust-Agder 

– Annerledes og utfordrende

Her er 4 austegder som har deltatt på 
en av sommerens leirer:

4på    
sommerleir
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var både Arendal, Fevik, Froland og Grimstad 
representert. Eksakt hvor mange som deltok 
fra Aust-Agder er vanskelig å si, men antallet, 
med stort og smått, anslås til å være omkring 
hundre. 

Personlig opplever jeg Liv & Vekst som et 
stevne og en sommerens happening jeg ikke 
vil være foruten. Her møter jeg gamle kjente 
og stifter nye bekjentskaper. Tilbudene er 
mange, for alle generasjoner, gjennom hele 
uken. Her kan enhver få være seg selv, velge 
og velge bort uten noe form for press. Her ser 
en tydelig hvordan det spirer og gror i Mis-
jonsforbundet og Misjonsforbundet UNG. 
Her spilles, synges og danses det til Guds ære. 
Her oppdages nye talenter. Her får en høre 
utfordrende og sunn forkynnelse, her oppleves 
felleskap, og her får hver og en være med på 
det store fellesprosjektet: Guds barns enhet og 
menneskers frelse. 

Årets Liv & Vekst hadde både kjente  og nye 
elementer. ”Hagekroa”, med grilling, kaffe, 
kake, talkshow  og stand up var ny av året. 
Den virket samlende, gav rom for den ufor-
melle, gode og kameratslige samtalen. ”Ha-
gekroa” har kjempepotensialer i seg, og bør 
videreføres og videreutvikles.

Liv & Vekst vil bli arrangert i Stavern i hvert 
fall i fire år fremover. Når et storstevne arran-
geres på et nytt sted, vil det alltid finnes forbe-
dringspotensialer. Jeg er sikker på at det nye 
konseptet vil utvikles og forbedres fra år til 
år. Jeg gleder meg allerede til neste sommers 
Liv & Vekst. Da regner vi med at enda flere vil 
prioritere sommerfestivalen i Stavern.  En uke 
av ferien i dette sommerparadis vil være en 
riktig prioritering og god investering i familie 
og fellesskap. 

sveinung Lorentsen

UNG 2009
Den 7.juli-12.juli var det i forbindelse 
med Liv & Vekst sommerfestival 
igjen duket for landsleir for ungdom.
Misjonsforbundets ungdomsorganisasjon, UNG, står 
for landsdekkende leirer både i påska og om somme-
ren. I påska var det UNG-arrangement både på Etne på 
Vestlandet og på Misjonsforbundets leirsted, Vegårtun, 
på Vegårshei.
 
Sommerenleiren avholdes under Liv og Vekst-stevnet i 
Stavern. STAGEDIVE er leiren for de mellom 12 og 16 
år. ACROSS for de unge over 16 år.

Med ulike aktiviteter, fullt band og ungdommer og le-
dere som er topp motiverte og energiske, ble årets Ung-
arrangementer erfaringer uten sidestykke for de unge. 
Det er derfor ikke å undres over at de fleste kommer 
tilbake år etter år.

100 ledere var engasjert for at barna og de unge skulle 
skal ha en uforglemmelig sommeropplevelse. Mange 
av lederne dette året hadde lagt bak seg et år på Ansgar 
bibelskole og bruker deler av sommeren for å være noe 
for andre.

Både Stagedive og Across er åpne for alle. Her møtes 
ungdom fra hele landet og her knyttes varige venn-
skapsbånd. 
Av Monica Haugesten

– Annerledes og utfordrende

Navn: Fredrik 
stangeland
Alder: 14 år
Bosted: nedenes
Leir: stagedive
Beste leirminne:
Alle de herlige 
folka som er her.
Lovsangen. Kommer liksom nærmere 
gud.Blitt kjent med mange.

Navn: Helene 
Igland
Alder: 16 år
Bosted:  
grimstad
Leir: Across
Beste leirminne:
Jeg syns  
”vitnekvelden” var kjempefin.
Vi ba for en som var blind. 
Jeg holdt også en andakt.

Navn: Isak Voie
Alder: 13 år
Bosted: Arendal
Leir: stagedive
Beste leirminne:
Vitnemøte var 
det aller beste.
På fredag hadde 
jeg også et sterkt møte med gud. 
Det var det sterkeste! I tillegg klarte 
jeg å brekke BEggE armene på leirens 
første dag og måtte gipses!

Navn: thomas 
toft
Alder: 17 år
Bosted:  
grimstad
Leir: Across
Beste leirminne: 
Alle er like glade 
i hverandre.super gjeng! Veldig bra 
temaer, sånn som lederskap  og hvor-
dan være en god leder. Ps! til slutt kan 
du godt skrive at jeg er singel!

Fo
to

: L
as

se
 E

id
 B

er
nt

se
n

Fo
to

: L
as

se
 E

id
 B

er
nt

se
n



20

torBjØrN urFjell,  
sosialistisk 
veNstreParti

1. Bedre skolehelsetjeneste og tilgang på pre-
vensjon samt større fokus på å f å gutter til å 
bruke kondom for å unngå uønska graviditeter 
må til. Jeg vil styrke velferdstjenstene som gjør 
det lettere å ta ansvar for barn også i vanskelige 
livssituasjoner og om man skulle få beskjed om at 
man forventes å føde et funksjonshemmet barn. 

2. Jeg er mot alle former for aktiv dødshjelp 
eller assistert dødshjelp. Mennesker som ønsker 
å slippe ved livets slutt må tilbys alle former for 
lindring, men vi kan ikke gå med på å ta livet av 
folk slik FrP har programfesta. 

3. Vi er veldig stolte over å ha fått innført felles 
ekteskapslov og fått fjerna diskrimineringen av 
lesbiske og homofile i forhold til heterofile. 
Jeg mener at den beste ordningen hadde vært 
om alle ekteskap formelt ble inngått borgerlig og 
at kirkene og trossamfunna sto for velsignelsene 
folk ønska seg. Det ville ikke forandra på opple-
velsen eller festligheten rundt velsignelsen, men 
ville rydda godt opp i det juridiske rundt vigsel. 
Jeg håper flere trossamfunn snart vier homofile 
så lenge de har vigselsrett, men ser det ikke som 
aktuelt å gjøre offentlig støtte avhengig av om de 
gjør det. 

4. En slik lovendring er jeg for. Jeg mener ar-
beidslivets regler må gjelde for alle arbeidsplasser. 

5. Dette har jeg ikke tenkt mye over og jeg er 
villig til å bli overbevist om noe annet. Jeg er jo 
for å skille mellom stat og kirke, men så lenge 
vi har statskirke og så lenge vi ha statlig ansatte 

I forbindelse med stortingsvalget høsten 2009 stilte Mylder-re-
daksjonen alle partienes 1.kandidater seks spørsmål vedrørende 
etikk, politisk innblanding og religiøs forskjellsbehandling i norge. 

I dag vet vi hvem vet som skal representere Aust-Agder på tinget, 
og som leser vil du selv kunne vurdere hva du kan forvente og hvil-
ken forskjell det kunne ha blitt om valget hadde fått et annet utfall.

6 sPØrsMÅL oM EtIKK og rELIgIonsFrIHEt7 politikeres svar

sPØrsmåleNe:
1.  Antall aborter totalt i norge har lagt på 13000/14000 (+/-). Det synes å være 

politisk enighet om at dette tallet er for høyt. Etter noen år med svak nedgang i 
antall utførte aborter, viser de siste tallene en bekymringsfull økning. Hvilke til-
tak mener du bør iverksettes for å redusere antall selvbestemte aborter i norge?

2.  Det blir ofte hevdet at alvorlig syke, gamle og døende ikke får gode nok tilbud. 
Under ulike vignetter, som for eksempel ”rett til en verdig død” eller ”Barmhjer-
tighet ved livets slutt”, er det følgelig de seneste år blitt slått til lyd for det som 
retten til aktiv eller assistert dødshjelp under bestemte betingelser. Hvordan 
stiller du deg til denne problemstillingen?

3.  Den nye ekteskapsloven, som likestiller forpliktende samliv mellom homofile 
og heterofile, inneholder også reservasjonsrett for vigslere. rikspolitikere har 
likevel ordet frempå at kirkesamfunn som ikke vil vie samlevende homofile, hel-
ler ikke skal ha rett til offentlig tilskudd eller refusjon av kirkeskatt. Hva er din 
mening om dette?

4. I inneværende stortingsperiode er det utarbeidet forslag til ny arbeidsmiljølov, 
hvor det ikke lenger tillates kristne organisasjoner og trossamfunn å ”diskrimi-
nere” ut fra livssyn eller seksuell orientering. Behandlingen av loven er utsatt til 
etter valget. Hva vil være ditt standpunkt i denne saken?

5.  Fremdeles er det kun medlemmer av Den norske kirke som formelt kan ansettes 
som fengsels-, sykehus og feltprester i norge. tidligere har norges Frikirkeråd 
og nå også norges Kristne råd tatt opp hva de mener er ”diskriminerende” ved 
en slik bestemmelse. Hva vil du kunne tenke deg å gjøre for å få slutt på en slik 
konfesjonell forskjellsbehandling?

6.  norge er avhengig av frivilliges innsats. Likevel beskattes frivillige organisa-
sjoner og frikirkesamfunn årlig med flere titalls millioner av innsamlede midler 
fordi de ikke, som for eksempel Den norske kirke, er fritatt merverdiavgiftsplik-
ten. Hva vil ditt parti/du gjøre for at frivillige organisasjoner, livs- og trossam-
funn skal slippe å betale store deler av sine gaveinntekter til staten? 

sveinung Lorentsen
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prester i statens institusjoner, så virker det for-
nuftig at prestene hentes fra Den norske kirke. 

7. Vi har nettopp lagt fram nytt system for 
frivilligheten og vil fortsette den politikken. 
F0røvrig mener jeg miljø er den viktigste saken i 
dette valget. Sommerens oljeutslipp langs kysten 
bør være en skikkelig vekker for partiene som 
vil åpne Skagerrak for oljeproduksjon. SV vil ha 
oljefritt Skagerrak og ser forvaltning av jorda 
som vår aller viktigste oppgave. 

FreDDY De ruiter, 
arBeiDerPartiet

1. Alle ønsker at aborttallene skal være så lave 
som mulig. Arbeiderpartiet legger vekt på god 
seksualopplysning i skolen slik at ungdommer 
får kunnskap og gode holdninger. I tillegg er det 
viktig med god tilgang på rimelig prevensjon 
samt informasjon om riktig bruk av denne.
Det er viktig å ha et samfunn som gjør valget om 
å bære fram et barn enkelt. Foreldrepermisjon, 
gode velferdsordninger, arbeidstakerrettigheter 
knyttet til omsorg for barn og barnehager er helt 
vesentlig for å gjøre det enklere å ta valget om å 
bære fram og oppdra et barn. Disse sakene utgjør 
en kjerne i Arbeiderpartiets politikk.  
 
2. Arbeiderpartiet er mot aktiv dødshjelp. 
Dette er et vanskelig tema med mange etiske 
problemstillinger. Å ta livet av mennesker som 
lider er klart i strid med arbeiderbevegelsens 
verdigrunnlag og tanken om livets verdi! Vi tror 
på behandling og pleie. Smertelindring er her et 
vesentlig element. Helsevesenet skal redde liv, 
ikke ta liv. 
Kvaliteten i eldreomsorg og helsevesen er avgjø-
rende. Arbeiderpartiet arbeider for et godt of-
fentlig helsevesen som hjelper alle, uavhengig av 
inntekt og sosial status. Det viktigste for AP er at 
mennesker i livets sluttfase får en verdig avslut-
ning i trygge omgivelser, med god pleie og minst 
mulig smerter.
 
3. Arbeiderpartiet støtter den nye ekteskaps-
loven. Da den ble vedtatt ble det også vedtatt at 
trossamfunn selv skal få avgjøre egen bruk av 
denne vigselsretten. Dette støtter også jeg. 
Det er ikke på noe tidspunkt aktuelt fra vår side 
å frata tros- og livssynssamfunn den offentlige 
støtten selv om vi kan være uenige på enkelte 
punkter.

4. Jeg støtter forslaget fra Regjeringen om 
at det særlige unntaket for trossamfunn til å 
forskjellsbehandle søkere med en homofil sam-

livsform ved ansettelser ikke bør videreføres. 
Hensynet til trosfriheten tilsier samtidig at det 
fortsatt skal være en viss unntaksadgang for 
trossamfunn til å forskjellsbehandle på grunn av 
seksuell orientering (homofile). I forkynnende 
stillinger vil man kunne gjøre unntak fra denne 
delen av loven, mens hvis man skal ansette vakt-
mester så kan man ikke gjøre unntak. 

5. Dette er et viktig spørsmål. Vi har vedtatt 
i partiprogrammet vårt at vi skal ha en helhet-
lig gjennomgang av tro- og livssynspolitikken. 
Ordningen med sykehusprester, feltprester og 
fengselsprester og hvordan dette skal organiseres 
med bakgrunn ulike behov vil være en naturlig 
del av en slik gjennomgang. Arbeiderpartiet vil at 
det skal være likebehandling mellom tros- og livs-
synssamfunn. Selv om religionsfriheten aldri har 
vært så stor som i dag, er det fortsatt ordninger vi 
må se på for å unngå diskriminering mellom tros- 
og livssynssamfunn. Jeg er åpen for dialog om 
hvordan vi kan løse dette på en best mulig måte. 
 
6. Arbeiderpartiet ønsker å gjennomføre et 
nytt stort løft for frivilligheten. Vi vil øke ram-
mene for frivilligheten med 1 milliard kroner til 
momskompensasjon slik at momspengene kom-
mer tilbake til frivilligheten.

kristeN BjormY, 
seNterPartiet

1. Senterpartiet er enig i at antall aborter bør bli 
så lavt som mulig.  Det vi som parti kan gjøre, er 
å sørge for at samfunnet jobber for å begrense an-
tallet ufrivillige graviditeter, og å gjøre det mulig 
for flest mulig å bære barnet frem.

– Økt rådgivning til ungdommene i skolen 
for å unngå tidlige graviditeter. 
– Økt rådgivning/støtte til de som vurderer 
abort som som et alternativ.
– Økt støtte til de som velger å bære fram 
barnet.

 
2. Senterpartiet er imot selvbestemt død, og 
også at andre mennesker sørger for at døden 
inntreffer. Skaperen har ordnet det slik at ingen 
lever evig.  Dødsprosessen kan være kort eller 
lang, smertefull eller smertefri. Det finnes gråso-
ner, der det er opplagt at effektiv smertebehand-
ling vil kunne føre til et kortere liv.  Poenget er 
at man behandler smerten og ikke har som mål 
å avslutte livet.
 
3. Det må være riktig å beholde reservasjons-
retten for vigselere.  Tilskuddet til kirkesamfunn 
kan ikke brukes til å diskriminere trosspørsmål 

for den enkelte menighet.
 
4.  Jeg mener at enhver ikke offentlig ar-
beidsgiver, må kunne stå fritt til å definere de 
kriteriene arbeidsgiveren mener er viktige for å 
rekrutere ønsket arbeidskraft.  Herunder også 
livssyn og seksuell legning. 
 
5.  Tror ikke denne påstanden er riktig lengre. 
Kjenner fengselsprest som ikke er medlem av 
den norske kirke, og også feltprester.  Det vurde-
res endog imamer både i fengsler og forsvar.
 
6.  Senterpartiet er for en momskompensa-
sjonsordning for frivillige lag og organisasjoner.  
Dette har vi programfestet, og jobber for dette.  
Tror det blir en tverrpolitisk enighet om dette.  
Alle partiene anerkjenner at dette er et problem.

ØYsteiN haga, 
veNstre

1. Et foster er et liv som i utgangspunktet bør 
få alle muligheter til å utvikle seg og bli tatt imot 
med glede både av en mor og far og av samfun-
net.  Holdningene til dette må skapes tidlig. 
Skolen har et viktig ansvar. Det handler om å 
ha respekt både for egen kropp og et nytt lite liv. 
Venstre mener at alle har ansvar for egne valg.  
Samfunnet må legge bedre tilrette for at mødre 
kan bære barna fram. Statens støtte til unge som 
ikke har vært i arbeidslivet er alt for lav, noe som 
fører til at abort blir en løsning . Dette er uaksep-
tabelt. Venstre sier:  Noen mennesker trenger mer 
og annerledes hjelp. Det skal de få. Det må etable-
res et helhetlig tilbud gjennom svangerskap, fød-
sel og barseltid. Helsesøstertjenesten må styrkes.

2. Retten til aktiv eller assistert dødshjelp er et 
verdivalg som reiser alvorlige etiske problem-
stillinger. Utgangspunktet må være retten til et 
verdig liv. Palliativ omsorg og lindrende enheter 
må gis til de som trenger det. 
Som politikere gjør vi klokt i å lytte til hva for 
eksempel Norsk Handikapforbund sier: Døds-
hjelp er en trussel mot vårt menneskeverd. Ut-
viklingen i Nederland burde også skremme : 1/3 
av dem som har mottatt dødshjelp , har ikke selv 
bedt om det .
De som nå i valgkampen går inn for ”Aktiv 
dødshjelp ” stiller den enkelte, pårørende og 
helsepersonell overfor urimelige etiske valg. I 
Norge må vi fortsatt få ha et helsevesen som 
redder liv og lindrer smerte.

3. Venstre støtter den nye ekteskapsloven som 
likestiller forpliktende samliv mellom homofile og >>
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heterofile . Min mening er at retten til offentlig til-
skudd eller refusjon av kirkeskatt ikke skal knyttes 
til den reservasjonsrett for vigsler trossamfunnene 
har. En bør ha respekt for at enkelte har en annen 
mening, og ikke ”straffe ” økonomisk .

4. Venstre mener at en ny arbeidsmiljølov der 
kristne organisasjoner og trossamfunn ved for ek-
sempel utlysing av stillinger, kan utelukke søkere 
ut fra livssyn og seksuell legning, vil være uheldig 
og kan virke diskriminerende .Hvor vidt du er 
egnet til en stilling eller  ikke , bør avgjøres ut fra 
kvalifikasjoner og ikke tro eller seksuell legning.

5.  Ordningen henger sammen med vår stats-
kirkeordning. En slik konfesjonell forskjellsbe-
handling vil opphøre ved et skille mellom kirke 
og stat. Venstre vil skille kirke og stat . Skillet må 
gjennomføres på en slik måte at det fortsatt blir 
rom for en bred folkekirke. Staten bør verken 
diskriminere eller favorisere livssyn.

6. Venstre vil gi de frivillige foreningene til-
gang til langsiktige, trygge og etisk forsvarlige 
inntektskilder. Sette i gang et arbeid med sikte 
på å fjerne merverdikostnadene for frivillige 
organisasjoner. Det frivillige organisasjonsliv er 
en viktig del av det sivile samfunn. Det frivillige 
Norge bidrar med en uegennyttig innsats som 
er en forutsetning for et levende demokrati , og 
lokalmiljøer med sterke sosiale nettverk.  Der-
for vil Venstre også satse på et langsiktig fors-
kningsprogram på frivillighet.

kjell iNgolF roPstaD, 
kristelig FolkeParti

1. I fjor passerte dessverre antallet aborter 
16.000. Mitt politiske engasjement grunner i det 
kristne menneskesynet; at alle mennesker har en 
like unik verdi, da også barn i mors mage. Derfor 
er en av mine viktige saker nettopp å grunnlovs-
feste retten til liv og endre abortloven. Inntil det 
skjer vil KrF øke engangsstøtten ved fødsel til 
140.000 (2G) (i dag er den ca 30.000 for de uten 
arbeid), øke støtten til veiledningskontorene til 
Amathea, obligatorisk samtale og rådgiving før 
abort og gratis prevensjon opp til 25 år. 

2. Jeg er sterkt i mot eutanasi eller medisinsk 
drap som definisjonen er. Det handler om hvil-
ken verdi man mener mennesker har. Et libera-
listisk menneskesyn som graderer menneskets 
verdi både i starten av livet gjennom sortering, 
og i slutten av livet gjennom medisinsk drap er 
en trussel mot samfunnet vårt. KrF går til valg 

på ”verdig alderdom” og en verdighetsgaranti. 
Vi må ha fokus på livshjelp og at alle skal få leve 
til livets naturlige slutt!

3. Det er skremmende å se den hastebehand-
lingen de fem lovene rundt familieordninger ble 
utsatt for. Vi får et trangere samfunn med mindre 
toleranse og mindre trosfrihet. Jeg vil kjempe for 
at alle kirkesamfunn skal få styre som de selv øn-
sker uten å bli presset til noe annet eller bli straf-
fet økonomisk for det. Vi må sikre trosfriheten og 
KrF går til valg for å reversere ekteskapsloven og 
sikre barn rett til en far og en mor.

4. Utarbeidelsen av NOUen og saken viser 
at det er en grunnleggende mistolkning av hva 
dette dreier seg om. Dette handler om tros- og 
organisasjonsfrihet – og om at en kan beholde 
sitt særpreg. Det handler ikke om et bevisst ønske 
om å ”diskriminere”, som mange forsøker å danne 
et inntrykk av. Mitt standpunkt er krystallklart, 
trosfriheten må gjelde, og det må være lov til å 
stille krav ved ansettelser – både til lærere eller 
f.eks vaktmestere eller kjøkkenpersonell.

5. Jeg var ikke klar over denne regelen, men 
har forståelse for at den kan virke unødvendig 
begrensende. Om man er medlem i Den norske 
kirke eller i et annet trossamfunn bør være un-
derordnet. Personlig har jeg ingenting imot at det 
blir åpnet for at også ordinerte pastorer i frime-
nigheter kan ansettes i nevnte stillinger, og kan 

gjerne tenke meg å se videre på denne saken.

6. KrF vil være en garantist for at merverdiav-
giften fjernes for frivillige organisasjoner. Felles-
skapet er så mye mer enn det offentlige. Sterke 
familier og frivillige organisasjoner er helt av-
gjørende for å få et godt samfunn. KrF ønsker 
også at ordningen med skattefradrag på gaver til 
frivillige organisasjoner som Bondevikregjerin-
gen innførte skal økes fra 12.000,- til 24.000,-. 

sveiN harBerg, hØYre
1. Jeg tror det er på tide at samfunnet tar et 
ansvar for å gjenreise etikk og moral. Den store 
utfordringen er jo de mange svangerskap som 
oppstår uten at det var ønsket. Det trengs en 
holdningsendring og bevisstgjøring når det gjel-
der forholdet til sex. I tillegg til dette må også 
kriteriene for abort skjerpes. Jeg er derfor glad for 
at Høyre i sitt program vedtok at eugenisk indika-
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sjon må fjernes som selvstendig abortkriterium.

2. Det er helt forferdelig at noen mener at vi 
skal sette oss til herre over liv og død. Det er det 
bare en som kan være!

3. Det kan selvsagt ikke iverksettes ”straff ” 
gjennom reduserte overføringer til de kirkesam-
funn som står på sitt syn i en slik sak. Flertallet 
på stortinget har gjort et vedtak som ikke har 
tatt hensyn til kirkesamfunnenes syn, og må for-
holde seg til det.

4. Dette er et enkelt spørsmål for meg fordi 
jeg mener det ikke er å diskriminere. De kristne 
organisasjoner må ha rett til å sikre seg ansatte 
som står for deres syn (akkurat som for eksem-
pel de politiske partier).

5. Dette henger jo sammen med forholdet stat/
kirke. Så lenge vi har en statskirke, og det gjelder 
statlige funksjoner, er det selvsagt vanskelig å 
”slippe dette fritt”. Jeg mener det må sees på flek-
sible løsninger der det kan åpnes for andre, og 
Høyres holdning til skille mellom kirke og stat 
vil åpne for dette.

6. Dette er en av hjertesakene mine! Det er en 
urimelighet vi har kjempet lenge for å få vekk. 
Regjeringen har nå lovet, ikke minst etter sterkt 
press fra Høyre, at dette skal ordnes. Det skal vi 
følge opp. Kampen blir nå at det ordnes fort og på 

en enkel måte. ”Frivillighetsmomsen” skal vekk!

iNgeBjØrg goDskeseN,

FremskrittsPartiet

1. Jeg mener at vi må legge forholdene til rette 
for kvinner, slik at det blir færre uønskede svan-
gerskap. Dersom man allerede er gravid, bør 
forholdene legges til rette for at flere og flere 
ønsker å beholde barnet de bærer på. 

2. Jeg er imot aktiv dødshjelp, men jeg er enda 
mer imot den passive dødshjelpen som blir 
praktisert nå. Når syke og pleietrengende gamle 
mennesker ikke får hverken vått eller tørt de siste 
dagene, er det en behandling som vi ikke har lov 
til å gi dyr engang. Dette mener jeg er forferde-
lig. FrP har åpnet i sitt prinsipprogram for å se på 
aktiv dødshjelp, altså ikke i handlingsprogrammet, 
dvs at dette ikke er noe vi ønsker å gjøre i de kom-

mende 4 år. Jeg skal kjempe mot at aktiv dødshjelp 
kommer inn i vårt handlingsprogram når det skal 
opp til revidering om 4 år. Vi må gi eldre pleie-
trengende den hjelp de trenger, forholdene må leg-
ges tilrette slik at de har det godt hele livet.

3. Dette er ikke en grunn til å ta fra noen kirke 
offentlig støtte. Kirken må lov til å ha sin egen tro, 
og leve etter den, uten at det brukes slike trusler 
for å få det som man vil. De politikere som mener 
dette, har tydelig ikke satt seg inn i hva bibelen 
sier, og hvorfor kirken mener som den gjør.

4. Dette er uhørt. Kristne organisasjoner bør 
kunne stille betingelser de vil ut fra troen, det er 
en selvfølge. Når AP og SV skal ansette sine sekre-
tærer, tror jeg nok de setter som kriterie at man 
er sosialister, har ingen tro på at de vil ansette en 
FrPer i denne jobb. Det viser at de ikke lever etter 
de kriterier de setter for andre. APs Trond Giske 
sier også i et intervju at han ikke vil ansette eller 
insette noen med FrP bakrunn i noe kulturstyre, 
er ikke det diskriminering pga overbevisning så 
vet ikke jeg. Det gjør disse politikere lite trover-
dige. De skal altså pådytte andre organisasjoner 
noe de ikke vil innføre i sin egen organisasjon.

5. Ja det kunne jeg, her mener jeg alle kristne 
må likestilles.

6. Vi vil ikke at frivillige organisasjoner og fri-
kirkesamfunn skal betale merverdiavgift.  

Utleie av fest og konferanselokaler

Ring tlf 370 22 921 / 95 00 28 94  

eller send epost til: 

tony@arendalutleie.no

eksemPler På BruksområDer:
Konferanser og møter•	
Bryllup•	
Konfirmasjon•	
Konserter•	
Seminarer•	
Familiesammenkomster•	

www.arendalutleie.no

Velkommen til Arendal utleie!  

Vi leier ut de flotte nye lokalene  

til Arendal Misjonskirke på Myra  

i Arendal. Vi tilbyr topp moderne  

lokaler og utstyr til bedrifter og 

private arrangementer.
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B Y G G M E S T E R

Tlf.: 37 04 99 11   •   Grimstad   •   Norgeshusforhandler

Vi har ledig kapasitet og  
kan påta oss nye oppdrag!

Nidelv nautic as   Lang erfaring, med alle typer tresorter, i å lage 
•  spesialtilpassede båtinnredninger
• kjøkken- og baderomsinnredninger
• interiør til hotell og privatboliger

Også ledig kapasitet på vår CNC-styrte fresemaskin. 

Ring oss for mer informasjon:  370 94 262     Asbjørn: 901 16 208     E-mail: nidelv.nautic@c2i.net
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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

Europris Stoa • Tlf 37 03 30 30 • Åpent 9-21 (18)

Glava er mer enn gult

www.glava.no

annonse_70x100:Layout 1  11-02-09  13:53  Side 4

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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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!    



26

Arendal  
misjonskirke

Gudstjeneste med kirkekaffe avholdes søn kl 11. 
Kveldsåpent: Lavterskelmøte med spesielle 
gjester enkelte søndager kl 17.00.
Midtukegudstjenester i Misjonskirkens kapell  
kl 12.00 onsdagene 02/09; 07/10 og 04/11.

Alphakurs hver tirsdag kl 19.00 – 21.30. 
Hyggetreff, møtested for seniorer, kl 11.30 siste 
lørdag i måneden.

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 (oddetallsuker) for barn fra 
4. til 7. klasse, kl 17.00 – 18.30. Juleavslutning med 
”the julekalender” og julegrøt 4. desember. 
Mission Kids, barnegospelkor hver onsdag kl 18.
Familiekor, siste onsdag i måneden kl 18.
Småbarnstreff annenhver tirsdag (partallsuker) kl 
11 – 13 for barn opp til 5 år. 13. okt har vi besøk av 
helsesøster sanna Witzøe og 10. nov fysioterapeut 
Mari Hoem. 
Speideren torsdager kl 18.00. 31. oktober:  
50-årsjubileum for dagens og tidligere speidere. 
Filter, kristent sosialt fredagstilbud for ungdom 
mellom 12 og 16 år, kl 19.00 – 22.00. 
Refuel, kristent sosialt lørdagstilbud for ungdom 
fra 10. klasse kl 20.00.
Tentro, konfirmantundervisning hver onsdag.  
6. – 8. nov. konfirmantweekend på Vegårtun. 
  
SpESIELT
2. – 4. okt: dance and Music festival for barn og 
unge. Lisa og sophie Børud, Emeline og sunniva, 
seven med flere. Kontakt musikkpastor tony guld-
brandsen, 95002894, for nærmere informasjon.
8. – 11. oktober: College Of prayer. Felles for alle 
Mylder-menighetene. sted: grimstad.
11. oktober 19.00: Felles møte for alle Mylder-
menighetene i Arendal Misjonskirke kl 19.00. taler: 
Asbjørn Johansen.
16. – 18. og 22 – 25. oktober: Møtekampanje med 
richard Lundgren, menighetsplanter i svenska 
Missionskyrkan og stifter av ”gå ut mission”.
21. november: Menighetens julemesse med utlod-
ning, salg og servering.
21. november kl 19.00: Lovsangskonsert med Jan 
Honningdal og kor.
13. desember: Julekonsert med rikholdig program.

TEMAKVELdER
8. oktober kl. 19.00: ”Fra tjukkas til smukkas”, 
foredrag om å motivere til trening ved Fred Artur 
Asdal, mannen bak Hove triatlon. 
19. november kl 19.00: ”Trening og helse”, fore-
drag av sølvmedaljevinner i oL, solveig Pedersen. 
3. desember kl 19.00: ”Om å sette seg trenings-
mål”, foredrag av gullvinner i nM terrengsykkel, 
Linda Larsen.

Program
Bjorbekk  
misjonskirke Betel

Formiddagsmøter søndager kl 11. 
Kveldsmøter onsdager kl. 19.30

BARN
Barnas supertirsdag hver tirsdag kl.17.00
Fredagsklubben hver fredag kl.19.00  
( for gutter og jenter fra 10 år og oppover)
Tentro konfirmantundervisning hver onsdag.

SpESIELT
College of prayer 8. – 11. okt
Seniortreff lørdag 10.okt
Sangkveld v/ Menighetskoret søndag 1. nov.
Misjonsfest v/ Evangelieteamet lørdag 7. nov.
Familiefest - besøk av Viggo Klausen søn 15. nov.

Froland  
misjonskirke

Søndagsmøter med kafé kl 17.00
Søndagsskole kl 17.30 (0-12 år)

Bønn tirsdag kl 10.00
Bønnens time onsdag kl 19.30 – Lovsang,  
undervisning og bønn
Kvinnemisjonen annenhver tirsdag kl.19:00

BARN OG UNGE
Søndagsskole i forbindelse med søndagsmøtene 
kl 17.30 (0-12 år)
Småspeider annenhver tirsdag kl.18
Storspeider annenhver onsdag kl.18
Barnas Superonsdag, m/ øvelse for Gledesspiren
Minisprell og Giga, annenhver onsdag kl.17:30-19
AMJ-live, hver 4 fredag kl. 18. Action for de mel-
lom 9-12 år.
Tentro konfirmantundervisning annenhver torsdag
power House helaften for ungdom med ung-
domsmøte, fellesskap og aktiviteter
praise Night, lovsangskveld hver 4 lørdag kl.20
LUn-kveld for ungdommer. Hver 4 lørdag. Under-
visning, samtale og fellesskap
Unge Voksne Kveld: Hver 4 lørdag. Undervisning, 
samtale og fellesskap m.m.

SpESIELT
Bli Kjent Aften, for unge ektepar. Lør 24.okt kl.20
Ekteskapskveld lørdag 31. oktober kl 20.00.

Foredrag ved rolf gjeruldsen.: ”Hvorfor er vi 
sammen?” Bevertning, samtale og fellesskap

Konsert med Emeline & sunniva søn 1. nov kl 17
Julemessa lørdag 14.nov. kl.10 i Misjonskirken

ØVRIG
”Sammen om nøden”, mat og hjelp til folk med 
behov
Bibelgrupper for ungdom, unge ektepar og andre
Lovsangsgrupper og Musikklaget for de godt 
voksne
Formiddagstreff og Ekteskapskvelder

Fevik 
misjonskirke

Søndagsgudstjeneste med kirkekaffe 
Kl.11.00 (oddetallsuker dvs uke 39,41,43 osv)
Kl.16.00 (partallsuker dvs uke 40,42,44 osv)

Bønnekveld, tirsdager kl.19.00 (hver uke)

BARN OG UNGE
SuperKids og Kidsplanet (søndagskole) hver søn-
dag 
Tentro konfirmantsamling annenhver tirsdag
dansegruppe (jenter 5-8år) torsdag kl.17.00
FUEL, ungdomssamling (fra 8. Klasse) hver lørdag 
kl 20.00.

SpESIELT
Innsettelse av ny pastor i Fevik misjonskirke, 
gjermund Igland 20.sept kl 17
Sanggudstjeneste med bluessanger Jon Ultvedt 
og pajokoret fra skien
Adventsamlinger 6.,13. og 20. desember kl.12.00.

Grimstad  
misjonskirke

Søndagsgudstjeneste med kirkekaffe kl 11.
Formiddagstreff, første torsdag hver måned kl.11

Kvinnemisjon hver mandag i oddetallsukene kl 19.30

BARN OG UNGE
Safari/KULT (søndagsskole) hver søndag kl 11
power Station, ungdomssamling (fra 9. klasse) 
hver onsdag kl 18. Caféen åpner kl 21.
Garveriet Café for ungdom, hver fredag kl 20 - 23.
Speideren hver tirsdag kl 17.30.

SpESIELT
søndag 27. september kl 11.00: Pastor Asbjørn 
Johansen taler i Misjonskirken
Mandag 28. september kl 19.30: statsstipendiat 
og prest per Arne dahl taler på Jenter i Alle Aldre.
8.- 10. oktober: College of prayer i samarbeid med 
de andre misjonskirkene.
Lørdag 17. oktober: Konsert med paul Grønseth. 
Bill. v/ inngangen. garveriet Café åpner kl 19.30. 
16.- 18. oktober: Koret Vox fra Lyngdal Misjonsme-
nighet besøker Misjonskirken
Mandag 19. oktober kl 19.30: Prest per Anders 
Nordengen taler på over temaet ”livsglede i 
humor og alvor” på Jenter i Alle Aldre
Mandag 9. november kl 19.30: overlege Torstein 
Gundersen taler over temaet: ”Fra hjerte til hjer-
te” på Jenter i Alle Aldre. 
Lørdag 28. november kl 20.00: Felles ungdoms-
møte med de andre misjonskirkene i AustAgder.
søndag 6. desember: Brassgudstjeneste med jule-
stemning. Kristiansand Brassband.  

Misjonskirkenes hjemmesider oppdateres jevnlig. På dem finnes mer informasjon om 
arrangementer de kommende uker og om menighetens tilbud til ulike aldersgrupper. 
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riCharD 
luNDgreN
Richard Lundgren, besøker Arendal 
Misjonskirke 16-18 og 22-25 oktober.  
Lundgren er menighetsplanter i svenska 
Missionskyrkan, grunnlegger av ”gå ut Mis-
sion” og kjent som evangelist i muslimske 
land. richard Lundgren er en gledens agent 
og en kommunikator av rang.

pÅ
pLAKA

TEN
19. okt. kl. 19.30
Prest, forfatter, foreleser             
PER ANDERS NORDENGEN;
”LIVSGLEDE I  HUMOR OG ALVOR”

09. nov. kl. 19.30 
Hjertespesialist Sørlandets Sykehus 
TORSTEIN GUNDERSEN :            
”FRA HJERTE TIL HJERTE”

28. sept. kl. 19.30
Prest, forfatter, spaltist               
PER ARNE DAHL:
”FORDI TROA DI HOLDER!”

HØYE SMØRBRØD I 
SKRAVLEPAUSENE!

20 – 22 Nov  
med Jan Honningdal og team  

i Metodistkirken Arendal
For priser, program og mer info: 

www.himlabra.no

Sammen i Lovsang
Dm FestivaleN 09
2. - 4. oktober arrangeres det dans- og 
musikkfestival for gutter og jenter mellom 
8 og 16 år i Misjonskirken i Arendal. seminar 
innen dans, breakdance og turn. 
Helgen avsluttes stor show kl 17.00 på søn-
dagen, hvor alle deltakere deltar sammen 
med Lisa og sofie Børud, Lotta, Emeline og 
sunniva, Diddy Andrew og seven mfl.
Påmelding og mer info på: 
www.dmfestivalen.com

julekonsert 2009
i Arendal Misjonskirke søn 13. des kl 17.

Dansere, sangere og musikere fra kirken, 
til sammen over 100 aktører.
Alle hjertelig velkommen!

HJALP KoMMUnEn  
ut av BarNe-
hagekNiPeN
I juni ble Froland Misjonskirkes kjel-
ler på kort tid gjort om til barneha-
gelokale for kommunen, 
utelukkende på dugnads-arbeid. det 
imponerte både barnehageansvarlig 
og ordfører.

Menigheten startet arbeidet med å gjøre 
om lokalene den 8. juni. 12 dager senere 
flyttet barnehagen inn de første møblene.

Skryt fra ordføreren
Gry Reiulfsen, virksomhetsleder for Fro-
land barnehager og konsulent for de private 
barnehagene, er imponert over menighe-
tens innsats for å få klar lokalene i tide.
– Vi har hele tiden skrytt av det gode sam-
arbeidet med Misjonskirka. Ordføreren 
var imponert over det de fikk til på så kort 
tid. Avtaler har blitt holdt, og det hele gikk 
veldig fort.

Viktig arbeid
Behovet for flere barnehageplasser kom etter 
at søknadsfristen til barnehageplass gikk ut i 
vinter. Det var da flere søkere enn plasser, og 
den nye loven som krever at alle kommuner 
må ha full barnehagedekning, skulle tre i 
kraft 1.august 2009.
Gry Reiulfsen synes det er bra at kommu-
nen kan samarbeidet med ulike frivillige 
aktører i forskjellige situasjoner.
– Dugnadsarbeid er flott. Jeg mener vi 
er avhengige av det frivillige arbeidet, el-
lers tror jeg samfunnet vil stoppe opp. Vi 
kommer til å fortsette samarbeidet med 
Misjonskirka, som jo har fungert utmerket 
til nå, sier Reiulfsen.

Gry Reiulfsen i Froland kom-
mune er imponert over dugnads-
arbeidet som har blitt gjort for å 
få klar den nye barnehagen
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Erling er en hyggelig kar, og 
dessuten Agderdirektør i Inno-
vasjon norge. Jeg har lurt på 
hva innovasjon egentlig er.  
Det må han kunne forklare! 
– Erling, hva er egentlig innovasjon? 
– Det er mer enn å være nyskapende og kreativ. 
Folkelig sagt kan man definere det slik: Innova-
sjon er å tjene penger på en kreativ tanke.
– Og Innovasjon Norge?
– Innovasjon Norge er et statlig selskap, en sam-
menslutning av SND, Industribanken, Land-
bruksbanken, Norges Eksportråd og lignende. 
Hensikten er å finansiere og stimulere nærings-
liv som har vekstmuligheter og ambisjoner, både 
nasjonalt og internasjonalt. I ”finanskrisetider” 
øker behovet for vår innsats. I fjor forvaltet vi ca. 
250 mill. kr. I det inneværende år vil det antage-
lig øke til nærmere 400 mill. 
– Hva er drivkraften din i dette arbeidet?

– Jeg opplever det som samfunnsbyggende. Sam-
arbeidet mellom oss og næringslivet er med på å 
skape og opprettholde mange arbeidsplasser. Det 
er også stor variasjon i prosjektene, både sentrale 
områder og distrikter ivaretas. 

Erling er nå også styreleder for Ansgarskolen, 
Misjonsforbundets bibelskole og teologiske høg-
skole på Hånes i Kristiansand.
– Har du gått på bibelskole?  
– Nei… et par kveldskurs da jeg bodde i Oslo… 
Han tar seg fort inn i igjen.  
– Det å komme utenfra tror jeg er en stor fordel. 
Da kan man se på drift og situasjoner med en 
noe annen innfallsvinkel enn de som er veldig 
familiære med driften av skolen.
– Hva var årsaken til at du sa ja til dette vervet?
– Ansgarskolen står for en teologisk utdannelse 
på høyt, faglig nivå med et spennende studie-
tilbud og dyktige lærere.. Det er stor søkning til 
skolen og det å ha et slikt studietilbud til dagens 
ungdom er svært viktig. Skolen må hele tiden 
videreutvikles slik at den blir ettertraktet også i 

framtiden. Ansgarskolen markedsfører seg som 
”mer enn skole”. Det betyr at vi må ivareta et fag-
lig høyt nivå, med for eks. innsats på forskning, 
samtidig som vi kan ”tilby” et sted for helhet og 
personlig utvikling. Det mest spennende er å 
kunne se de viktigste utviklingstrekkene. 
Han nevner feks de etiske utfordringene i sam-
funnet. Hva om Ansgarskolen kan møte disse på 
en måte som gjør at man blir en synlig aktør, en 
hørbar stemme? 

– Erling, vi burde jo snakket litt om Misjonskir-
ken i Arendal, hvor du er medlem. 
– For tiden er jeg mest en vanlig møtegjenger. 
Ansgarskolen og de verv som følger med, tar jo 
tid, men jeg er fast møtegjenger og deltar med 
det jeg kan i ulike sammenhenger. Menighetsliv 
er, og har alltid vært, en viktig del av mitt liv 

Vi rekker ikke mer. Lurer på om det er innovativt 
å tenke annerledes om ”det gode liv”. Det vil jeg 
sannelig spørre Erling om neste gang vi møtes...
Arne Lindtveit

Vi har nesten alt du mangler

MYE MER ENN BARE BIL 

Tel: 815 32 815
Fax: 37 02 49 22
www.biltema.no

BILTEMA ARENDAL   •   Stoa v/E18, 4848 Arendal   •   Åpningstider: 9-21 (18)
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