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arendal misjonskirke
stiftet 1925

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

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

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

tony guldbrandsen, musikk-
pastor
Mob: 950 02 894
Epost: tony@ 
misjonskirken-arendal.no

sven Olav øverland
seniorpastor
Mobil: 913 60 343
Epost: sooeverl@online.no

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

bjorbekk misjonskirke betel
stiftet 1943

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

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

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

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

Fevik misjonskirke
stiftet 2002

Besøksadr: sømsveien 167, Hasseltangen
Postadr: pb. 14, 4889 fevik
Epost: post@fevikmisjonskirke.no
Bankkto: 2801.16.83373
 
www.fevikmisjonskirke.no

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

ellen Marie Henningsen
Ungdomsleder/ 
konfirmantleder
Mobil 98453664
Epost cutie_ellen1@ 
hotmail.com
 
Morten Henningsen
Ungdomsleder
Mobil 90774716

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

Froland misjonskirke
stiftet 1946
Besøksadr: Mjølhus, froland 
Postadr: pb. 86, 4855 froland 
Tlf: 370 38 033 
E-post: post@frolandmisjonskirke.no 
Bankkto: 2801.02.50058 
www.frolandmisjonskirke.no

svein egil fikstvedt 
pastor 
Mob: 996 07 117 
Epost: sveinegil@ 
frolandmisjonskirke.no

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

vidar røed  
ungdomsleder 
Mob: 45494122 
Epost: vidarroed1977@
gmail.com 
 

styreleder: Ove gundesen 
Mob: 911 95050 
E-post: ogupol55@hotmail.com

MisjonskirkEnE i aust-agdEr:

Glava er mer enn gult

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

Våre veggplater er populære blant alle som 

skal pusse opp, bygge nytt eller utvide. 

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

Skygge/skrå, Perlestaff og V-fas.

leveres i fargene Eggehvit, Caffè latte og Benhvit.

Arbor faspanel: Det enkleste alternativet til panel. Sponplater 

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

Arbor ferdigmalt veggplate: Sponplater med tidløst design. 

Farger: Caffè latte, Fransk grå og Fersken.

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

www.glava.no
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Glava er mer enn gult

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

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

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

gLAvA er Mer eNN guLt

Stort utvalg på Nidelven bruk

ARBOR VEgg: FERDIg VEgg – ENkElT Og ElEgANT

Våre veggplater er populære blant alle som 

skal pusse opp, bygge nytt eller utvide. 

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

Skygge/skrå, Perlestaff og V-fas.

leveres i fargene Eggehvit, Caffè latte og Benhvit.

Arbor faspanel: Det enkleste alternativet til panel. Sponplater 

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

Arbor ferdigmalt veggplate: Sponplater med tidløst design. 

Farger: Caffè latte, Fransk grå og Fersken.

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

-  mer enn plankekjøring!    

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. 
vi minner også om Misjonsforbundets og  
Ansgarskolens hjemmesider:  
www.misjonsforbundet.no og 
www.ansgarskolen.no.
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grimstad misjonskirke
stiftet 1939

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

Kjell Birkeland 
hovedpastor
Mob: 906 40 784
Epost: kjellbirkeland@
me.com

sveinung lorentsen
seniorpastor
Mob: 91141779
Epost: sve-lor@online.no

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

Anne Kjersti dahl Myre  
adm.leder og frivillighets-
koordinator 
Tlf. 37040760 
Epost: anne.kjersti@ 
grimstadmisjonskirke.no 

ragnhild røyneberg gellein 
Barne- og familiearbeider 
Mob. 48285817 
Epost: ragnhild@grimstad-
misjonskirke.no

øyvind gryting, menighetsleder
Mob: 900 49 403   
Epost: og@jetro.no

dette står vi inne for
I vårt arbeid vil vi være djerve. Den gode hensikt 
er ikke alltid nok. Handling må til. Vi utfordrer 
derfor menigheter og medlemmer til både å 
drømme og arbeide, å lytte til Åndens stemme og 
handle i tro.  
 
Vi vil være sannferdige. Som kristne er vi utfor-
dret til å tale sant (Rom. 9,1) og leve i sannhet 
og ærlighet (2.Joh.4). Vi vil være sannheten tro 
i kjærlighet (Ef.4,15), for vi tror at det som kjen-
netegner den kristne sannheten er Guds og men-
neskers nåde og tilgivelse (Joh.1,14 og 17).
 
I forkynnelse, etisk veiledning og diakonalt ar-
beid vil vi være tydelige. Tydelighet er for oss et 
uttrykk for frihet i tanke og tale. Tydelighet er 
avgjørende for å invitere til enhet og stimulere til 
levende mangfold. 
 
I hele vår virksomhet vil vi vise raushet, for selv 
om vi søker sannheten, er det ingen gitt, verken 
enkeltmenneske eller kirkesamfunn, å forvalte 
hele sannheten. Vi må derfor være ydmyke og 
lyttende overfor andre. Rausheten er også et ut-
trykk for vår vilje og evne til å inkludere. Vi vil at 
kjærlighet og omsorg skal være en naturlig del av 
den enkeltes og fellesskapets personlighet. 
 
Sammenfattende kan det sies at vi i hele vår 
virksomhet vil være rotfestet, rause og relevante. 
I Bibelen har vi vårt ankerfeste og i vår teologi 
vil vi være rotfestet. I møte med medmennesker, 
deres livssituasjon og meninger vil vi være rause. 
I forhold til tidens og livets mangfoldighet og ut-
fordringer vil vi være relevante. For 
oss er begrepene Rotfestet, Raus og 
Relevant positivt ladede ord som vi 
vil skal inspirere og prege menighe-
tene og hver enkelt.

sveinung lorentsen
redaktør 
 

Misjonsforbundets kjennetegn 
gjennom historien har vært de frie, 
levende og selvstendige menighe-
tene som har ivret for enhet og 
fellesskap, misjon og diakoni. 

Vårt oppdrag som kirkesamfunn har vi begrun-
net ut fra utfordringene i det dobbelte kjærlig-
hetsbudet (Matt, 22,37-40) og i misjonsbefalingen 
(Matt, 28,18-20).
 
Misjonsforbundet består av inkluderende menig-
heter og mennesker som ønsker å ære Gud, gjøre 
Jesus kjent og vokse i åpne og levende fellesskap. 
Med raushet og engasjement vil vi fremme og 
synliggjøre kristen enhet (Joh. 17,21).
 
Misjonsforbundets motto – Guds barns enhet, 
menneskers frelse – er like viktig og aktuelt i dag 
som da Misjonsforbundet ble stiftet. Tydelig opp-
summerer det vår profil: Enhet og Misjon. Derfor 
er mottoet også vår visjon inn i en ny tid.
 
Misjonsforbundet UNG, som har barn og ung-
dom og deres ledere som målgruppe, har i tillegg 
uttrykt sitt visjonære oppdrag på følgende måte: 
Barna og ungdom for Kristus og menigheten. 
 
Som frie og selvstendige menigheter og enkelt-
mennesker er vi sannhetssøkende, og vi ønsker å 
leve i sannheten, og tilbe og ære Gud i ord, hold-
ning og handling. I et forpliktende fellesskap vil 
vi dele velsignelsen og ansvaret for å virkeliggjøre 
misjonsoppdraget nasjonalt og internasjonalt, og 
vi vil være en omsorgsressurs for mennesker i alle 
generasjoner.
 
Vi forsøker å verne, verdsette og vise respekt for 
mangfoldet og enheten, fellesskapet og den en-
kelte. Samtidig som vi planter og utvikler sunne 
og relevante menigheter, søker vi samarbeid med 
andre kirkesamfunn og kristne.
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Sveinung Lorentsen, ansvarlig redaktør 
Tlf. 91141779 • sve-lor@online.no

Arnfinn Nyland, fotograf og billedredaktør 
Tlf. 90848895 • arnfinn1949@gmail.com

Monica Haugesten, Arendal • Tlf. 417 32 035 

Ulla Wickmann Johannessen, Bjorbekk • 978 35 654

Jan Åge Gabrielsen, Fevik • Tlf. 909 79 781

Rachel Olsen, Froland • Tlf. 975 85 454

Kristian Haaland, Grimstad  • Tlf. 909 64 349

I tillegg kommer: 
Lokale journalister og pastorer
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alltid bErEdt!
nei, Anita er ikke speider. likevel er hun alltid beredt – beredt til å ta imot barn som trenger omsorg. 
sammen med sin mann er hun et av omkring tjue beredskapshjem i Agder. når Bufetat kaller, må hun på 
to timers varsel kunne stille opp. Å være beredskapshjem kan være utfordrende, men arbeidet er så in-
teressant at hun ikke vil bytte med noen. 
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tar gjerne en fight
- Å være beredskapshjem er usedvanlig spen-
nende, sier Anita Andersen. Sammen med sin 
mann, Karl Otto, er hun bosatt i Froland. De er 
foreldre til fem jenter med en aldersspredning 
på 4 til 24 år, og besteforeldre til en gutt og en 
jente. Karl Otto har egen bedrift og arbeider 
mye, men stiller alltid opp når det trengs, og 
det kan det gjøre fra tid til annen. – Selv om be-
redskapshjemmet omfatter oss begge, er det jeg 
som har hovedansvaret, understreker Anita. 
Anita har tidligere arbeidet 15 år som assistent i 
skolen. Da var det gutter med atferdsproblemer 
som ofte ble hennes ansvarsområde. - Erfarin-
gen fra den tiden har jeg tatt med meg inn i ar-
beidet som beredskapsmor, forteller hun.  - Jeg 
er ikke redd for å ta utfordringer eller å gå inn i 
konflikter, og det blir det fra tid til annen. Om 
nødvendig tar jeg en fight, og jeg sier nå som 
den gang, at det vi kan sette ord på, kan vi gjøre 
noe med. 

et mangfoldig arbeid
- Jeg synes det er spennende å bli kjent med 
barna jeg skal ha omsorg for kortere eller lengre 
tid. Hva sliter de med? Hva er deres problem? 
Og hvis jeg kan være med på å endre deres at-
ferd slik at de møter færre negative reaksjoner 
og slik får færre problemer, så gir det meg mer 
enn den lønnen jeg får i kroner. 

- Som beredskapshjem har vi fast lønn året gjen-
nom, men da må vi altså på kort varsel kunne 
stille opp. Når vi er i beredskap, kan vi altså 
ikke reise bort, men må være tilgjengelig. Noen 
tror nok det er lett tjente penger. De kunne 
også tenke seg å være hjemme med barna og få 
betalt for det, har jeg hørt. Men da vet de ikke 
riktig hvilket arbeid og ansvar som følger med. 
Omsorg og oppfølging er mitt hovedansvar, og 
dagene kan bli lange, for i det som vi kan kalle 
”akuttfasen”, trenger barna mye tid, nærhet og 
omsorg. Samtidig er det så mye rundt selve 
hovedoppgaven som krever sitt. Det blir mange 
møter med offentlige instanser. En skal forholde 
seg til en rekke forskjellige personer: foreldre, 
saksbehandlere, psykologer, barnehageansatte 
eller lærere. I tillegg skal barna kjøres til sine 
aktiviteter. 

Åpent hjem og sinn
Anita er vokst opp i et hjem med mange barn 
og åpne dører. - Jeg er den eldste av syv søsken, 
forteller hun, og i vårt hjem gikk venninner og 
kamerater ut og inn. Foreldrene var kristne, og 
i hjemmet var det mye sang og musikk. Anita 
og to av hennes søstre har også sunget inn en 
CD med gospelcountrymusikk. Karl Otto var 
vandt til andre forhold. Der var det bare to barn. 
- Men han setter pris på mennesker, barn og 
voksne, og klager aldri over at det blir for mange 
i hjemmet, sier Anita. Når jeg har hatt hendene 
fulle fordi vi har fått et nytt barn som skal finne 
seg til rette, har han gjerne måttet ta seg mer 
av våre egne barn. Og er det behov, så kan jeg 

ringe ham på jobben, og han stiller opp.  Anita 
forteller at hun ble en kristen da hun var 30 år, 
og at Karl Otto ble en kristen et halvt år etterpå. 
- Han sa at han så jeg hadde fått noe godt som 
han også ville ha, og det synes jeg var fint sagt, 
tilføyer hun.  
I fire år har hjemmet til Anita og Karl Otto vært 
beredskapshjem. I den tiden har de hatt ansvaret 
for åtte barn, i alderen 4 måneder til 16 år. Hvor 
lenge barna har vært i beredskapshjemmet har 
variert fra en uke til 18 måneder. Før de ble be-
redskapshjem var de både besøkshjem og avlast-
ningshjem, og de stod i fosterhjembanken. Som 
beredskapsmor er Anita nøye på å klarere hva 
barna skal være med på eller ikke, for eksempel 
om de får gå på søndagsskole, for selv er hun 
aktivt med i Arendal misjonskirke. 
- Og når det gjelder barn fra andre kulturer og 
religiøs bakgrunn, må det for eksempel tas hen-
syn hva mat angår. Fokus skal hele tiden være på 
barnas beste.

en revolusjonerende drøm
- At vi ble beredskapshjem, har sin forhisto-
rie, sier Anita. Jeg var begynt som selger, og 
gjorde det egentlig godt. Det var muligheter 
for gode inntekter. Men så en natt hadde jeg 
en drøm, og den ble revolusjonerende for mitt 
liv. Det ble ganske klart for meg at det viktigste 
var ikke penger, men å være i Guds plan med 
livet. Jeg sa opp selgerjobben. Jeg bad til Gud 
om veiledning, og etter knappe to uker ble vi 
tilbudt å være beredskapshjem. Og da jeg fikk 
det første barnet, som etter bare to timer kalte 
meg ”mamma”, kom jeg til å tenke på det som 
en pastor hadde sagt til meg for år tilbake: ”Du 
skal være som en mor for mange.”Jeg skjønte da 
at jeg var der Gud ville ha meg, og jeg gråt og 
takket Gud.
Anita understreker at det kan være viktig noen 
ganger å stoppe opp i livet og spørre: Er jeg der 
jeg skal være? Gjør jeg det som er best både for 
meg og andre? Hun forteller videre at hun ikke 
var populær som barn eller ungdom. Hun var 
det sorte får og opplevde både utfrysing og vold, 
og hun ble etter hvert ganske usikker på seg selv. 
– Men som voksen har jeg forsøkt å gjøre dette 
til en positiv erfaring, sier hun. Jeg ser på hvert 
barn som en Guds gave, og min oppgave blir å 
få dem til å føle seg verdifulle og oppleve at det 
lykkes for dem. Jeg har ingen fordommer jeg 
først må kvitte meg med når jeg får et nytt barn. 
Morshjertet vekkes til liv, og jeg kan se at hver 
og en har sin personlighet, sine gaver og utrust-
ning, og er verdifull. 
- Hvor lenge vi skal være beredskapshjem, vet 
jeg ikke, sier Anita. Men nå er det ingen andre 
yrkesgrupper jeg ville bytte med, legger hun til. 
Dessverre, sier hun, er det i dag altfor mange 
barn som trenger både beredskapshjem og 
fosterhjem. Å være med å hjelpe i en vanskelig 
sitasjon, opplever jeg for tiden som min tjeneste 
både i forhold til Gud og samfunnet.  

sveinung lorentsen

 

Barna deres

karl otto og anita

anita sier at hun har evnen til å 
kunne koses seg selv om dagene kan 
være aldri så hektiske. 
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agnes på strand
- det er altfor lite ”galskap” i norske bedrifter, sier Agnes Berntsen. - ja, jeg oppfattes nok ofte som litt gal, 
det er riktig det! direktøren på strand Hotel fevik er ikke til å misforstå. - Men jeg er glad for at jeg har  
beholdt naiviteten i meg. jeg tror barnslig kreativitet ofte kan fungere som katalysator til positiv tenking.

Etter å ha ”forvandlet” Jæren hotell på 
Bryne, kom Agnes til Sørlandet i desem-
ber 2002.

- Vi kjøpte hus i Kristiansand nesten på impuls.  
Etter en fin helg på Sørlandet, sa jeg til mannen 
min: Du skal vi flytte til Kristiansand? Jeg tror 
det er en region i vekst og jeg liker det sørlandske 
folkelynnet. Samme dag så vi på nettet, og seks 
dager etter hadde vi kjøpt hus, forteller Agnes. - 
Egentlig hadde jeg tenkt å være rådgiver og drive 
med foredragsvirksomhet ut fra eget firma, men 
så ble jeg invitert til Fevik. Strand hotell trengte 
ny direktør,  og etter en times møte takket jeg ja 
på en direkte forespørsel.
- Visste du hva du gikk til?   
- Nei, ler Agnes - jeg visste ikke hva jeg gikk til, 
men slik har i grunnen alltid min yrkeskarriere 
vært, uforutsigbar og spennende.

I 2003 omsatte hotellet for seks millioner, og tal-
lene var blodrøde. I 2011 var omsetningen 33,7 
millioner, og da med et driftsresultat på 3,6 mill. 
- Hva er oppskriften? 
- Vi har fra dag én bygget opp en sunn og 
god bedriftskultur som gjør at vi alltid løfter 
sammen.  Vi har sett muligheter der andre har 
vært problemfokusert, og så har vi vært fleksible 
og innstilt på å gi alt for å lykkes med å utvikle 
hotellet til et ”lokomotiv” for vår bransje. 
- Da du overtok Strand Hotell, hadde eierne dre-
vet med underskudd i over 20 år.  Blant annet ble 
det sagt: “Det er ikke mulig å drive hotellet etter 
at E18 ble lagt om”, men det skremte ikke deg?
- Nei, på ingen måte. Det første jeg tenkte var: 
Så fint at E18 ikke lenger går rett forbi hotel-
let.  Da kan vi utvikle et hotell med sjel og har-
moni i unike omgivelser og med kort avstand 

blant annet til Kristiansand.  Jeg var bestemt på 
ikke å bruke flyttingen av E18 som en unnskyld-
ning for eventuelle dårlige resultater.  
- Hva var den største utfordringen med ”snuope-
rasjonen? 
- Å tenke annerledes og se mulighetene. Men vi 
måtte også få omgivelsene til å tro på prosjektet, 
og tillit må bygges opp litt etter litt. Jeg har re-
spekt for at folk var skeptiske pga forhistorien. 
Egentlig vet jeg ikke om jeg tørr å si det, men 
føler ikke det har vært den virkelig store utfor-
dringen. Jeg trodde på prosjektet, og jeg bare 
gjøv løs. Jeg ser hver dag som en ny mulighet, og 
drivkraften er hele veien en levende tro på det 
prosjektet jeg holder på med. Mange av hotel-
lene i byene får en del gratis. Folk bare dukker 
opp fordi de trenger et rom for natta. Vi må 
tenke annerledes. Vi legger vekt på en kombina-
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sjon av profesjonalitet, kundevennlighet, fasilitet 
og beliggenhet. Kundene forteller meg at de 
merker det på de ansatte og på atmosfæren ved 
hotellet. 
- Hvor henter direktøren energien fra?   
- Fra selve livet!   Og tenk så heldige vi er som 
har vunnet den store ”lottogevinsten”, for det er 
det vi har vi som er født og oppvokst i Norge. 
Jeg blir full av glede og energi når jeg kan gjøre 
andre mennesker rundt meg glade.
- Og alle på Fevik er bare positive til forvandlin-
gen?  
- Jeg har nok opplevd folk litt forskjellig her, 
men i direkte dialog med meg har alle vært 
positive.  I lokalavisene har det fra tid til annen 
kommet frem synspunkter som har hatt en ne-
gativ vinkling på hotellets utvikling. Men det 
ser jeg på som typisk norsk skepsis, og så bruker 

jeg ikke mer energi på det. Det er jo bortkastet 
tid å bruke energi på folk som ikke helt forstår, 
ler Agnes. - Det finnes sikkert noen som håpet 
at det ikke skulle gå så bra, og det er kanskje 
menneskelig, men heldigvis er slike mennesker 
i fåtall.  Jeg kjenner i grunnen bare positive og 
glade personer, kanskje fordi det er slike men-
nesker jeg tiltrekkes av, og omvendt.

- Hvis du skulle beskrive deg selv som leder, da 
lyder det som…         
- Energisk, løsningsorientert, ikke helt A4-leder, 
positiv, glad og opptatt av at andre skal ha det 
bra.
- Du er ikke for tøff da?  
- Det kan vel hende at jeg kan oppleves som tøff 
enkelte ganger, men da får det bare være slik.  
Jeg synes en direkte lederstil er mer fair enn 
den utydelige ”rundt grøten”-stilen, og jeg trives 
også best med å være en slik leder, ler Agnes.  
- Du har vært ti år på Strand Hotell Fevik, med 
en formidabel suksess, er det snart tid for å skifte 
beite?  
- Nei, absolutt ikke!  Strand Hotel Fevik er min 
”baby”, og den forlater jeg ikke foreløpig. Jeg ser 
for meg noen dynamiske år ennå, og så lenge 
både kundene, de ansatte, lederne og hovedeier 
Knut Bunde er fornøyde, så blir jeg værende.
- Du er registrert med eget firma, Tangoo AS?
- Tanken var at jeg skulle jobbe som kreativ næ-
ringspartner og foredragsvirksomhet da vi flyt-
tet til Sørlandet. Men ettersom  det ble Strand 
Hotell Fevik, er det begrenset tid til det. Litt 
foredragsvirksomhet blir det likevel. I vår møtte 
jeg for eksempel 150 ledere i ABB-konsernet. 
Nå i november skal jeg til kvinneplassen i Sta-
vanger. 
- Ryktet sier at tilbakemeldingene er gode. 
- Ja, og det tror jeg i noen grad skyldes at jeg 
bruker et enkelt språk og kommer med et di-
rekte budskap. Det skaper gjenkjennelse.  Og 
så er det hyggelig at kontakter jeg får ved min 
foredragsvirksomhet, kan komme Strand Hotell 
til nytte. For eksempel da jeg sist vår deltok på 
Norrønakonferansen, en næringslivskonferanse 
for Stavanger og Sandnes, så kom en journalist 
fra Stavanger Aftenblad til Fevik og laget en po-

sitiv næringsartikkel om hotellet.
- Hvor mye er du på Strand Hotell, det meste av 
tiden? 
- Ikke fysisk, men mentalt er jeg mye der. Når 
jeg er ute og reiser så suger jeg til meg nye 
inntrykk, og jeg leter etter noe jeg kan ta med 
tilbake. Ellers så liker jeg å ta en tur i båten for å 
slappe av, men jeg må innrømme at selv på sjøen 
sveiper tankene innom hotellet.
- Og feriene tilbringer du…
- Turen går iblant til Alpene. Sist påske var 
vi i Florida, mens vi tilbrakte årets høstferie i 
Tyrkia. Naturligvis kombinerer jeg det med en 
daglig dose e-mail fra jobben. Men juli måned 
tilbringer jeg på Strand Hotell Fevik, og da får 
noen sentrale personer i administrasjonen ferie 
mens jeg er på jobb.  Og julen feirer vi hvert år 
hos min svigerfamilie i Eikefjord, ei koselig bygd 
i Sogn og Fjordane. Her er masse av juletradisjo-
ner, mat, besøk og en stor kirkekonsert.
 - Ja, for vi kommer ikke utenom ditt forhold til 
tro, for det var med bibelhistoriene du debutert 
som foredragsholder? 
- Min tro er først og fremst å finne det gode i 
menneskene og gjøre noe godt for dem man 
har rundt seg. Jeg har tro på rettferdighet, være 
ærlig og være god mot de nærmeste.  Jeg har 
vokst opp med å gå på søndagsskolen og bedt 
aftenbønn i hele oppveksten, og jeg tror nok det 
finnes et aller annet der ute...
- Der ute?
- Det er vanskelig, men jeg tror ikke vi kan for-
klare alt. Vi forstår jo bare litt av hvor uendelig 
universet er, og derfor er det vanskelig å tro at 
alt bare er blitt til ved tilfeldigheter.
 
En ting er helt sikkert, Strand Hotell Fevik er 
ikke kommet dit det er i dag som et resultat av 
tilfeldigheter.  Det er målrettet arbeid som har 
gitt resultater, og Agnes er klar i sin fremtidstro. 
- Om 5 år skal vi være lokomotivet blant hotel-
lene på Sørlandet, og i norsk målestokk.  For det 
finnes ikke noen grenser for hvor langt en kan nå. 
 
gjermund Igland  

Agnes Berntsen
født 11.januar 1964
gift med jan Magne endestad
Utdannet innen økonomi, administrasjon og 
ledelse Hotelldirektør, entusiast og leder av 
firmaet tangoo As
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På langtur med motorsykkel. Agnes er aktiv dame som ikke er redd for å prøve noe nytt.
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Misjonskirken i grimstad er en menighet i stor vekst og stadig er det 
nye ansikter å oppdage i møtefellesskapet vårt. Mange av disse nye 
ansiktene drar vi ikke umiddelbart kjensel på, rett og slett fordi de  
ikke har vokst opp her. noen har en annen hudfarge og et annet språk.  
de trenger derfor hjelp til å tilpasse seg miljøet, bli kjent med sin nye 
kultur og sitt nye hjemsted. for å få dette til er de avhengig av god 
hjelp fra noen som har kjennskap til alt dette, og som er villig til å  
ofre mye av sin egen fritid for at andre skal få det trygt og godt.
en av disse personene er Astri gellein laurendz.

- Fortell oss hvem du er og hvordan livet har vært 
så langt?
- Jeg er født og oppvokst i Oslo, nærmere be-
stemt i Ullevål Hageby. Vi var 3 søsken og hadde 
en lykkelig barndom tross mye lidelse fordi min 
far var en del syk fra jeg var i 5 års alderen. I den 
tiden ble min mor kristen og aktiv i Vestre Aker 
kirke hvor hun satt i menighetsrådet. Kort tid 
etter ble også pappa kristen, og gjennom oppvek-
sten opplevde jeg at Jesus kunne og ville hjelpe 
i alle ting og at Han elsket meg over alt på jord. 
Dette gav retning for livet mitt og drømmene 
mine. Jeg drømte om å hjelpe mennesker som 
var lei seg av en eller annen grunn, slik mor og 
far gjorde. De viste meg at kjærligheten ikke har 
noen verdi om den ikke får et praktisk uttrykk.

sterk opplevelse
- Særlig husker jeg en episode fra jeg var 5 år. 

Jeg satt som vanlig og hørte på mamma som 
pratet med en dame om Jesus. Guds nærvær 
kom til meg, jeg ble fylt av en veldig lengsel etter 
å bli en slik dame som mamma en dag. 18 år 
gammel begynte jeg i sykepleien i Arendal, og 
året etter begynte jeg på Troens Bevis’ Bibel- og 
misjonsinstitutt.

tusen knas
- Livet mitt ble på mange måter ikke slik jeg 
hadde drømt om. I flere år føltes det som om alt 
gikk i tusen knas for meg. Og gjennom tunge og 
vanskelige år fikk jeg lære å kjenne Gud på en 
ny måte. Jeg ble kjent med Herren som ser. Jesus 
gjorde meg trygg på at Guds barmhjertighet er 
uten ende, og at han alltid vil bygge opp igjen 
det som raser sammen. 

Mama where are you?

- En dag for 2 år siden går en liten pike på 6 
år på veien hjem fra skolen og gråter: ”Mama 
where are you?” Jeg begynte å prate med henne, 
og straks så jeg hennes mamma nede i veien. Vi 
tre opplevde et uforglemmelig øyeblikk. Det ble 
begynnelsen til en liten bevegelse.

- Mamman fortalte at de nettopp hadde kommet 
fra Rwanda fordi mannen skulle ta en doktor-
grad på UIA. Etter som jeg er et menneske full 
av følelser, begynte jeg med tårer i øynene å for-
telle om at kirken min, via jenter i alle aldre, gir 
støtte til voldtatte kvinner og barn i nabolandet 
DR Kongo gjennom den humanitære organisa-
sjonen Join good forces.

katastrofe
- Jeg inviterte henne til kirken neste søndag, og 
ringer lederen vår og ber han kjøpe tolkeutstyr 
i en fykende fei. Videre ber jeg pastoren vår om 
å sende prekenen på mail så jeg kan øve meg på 
å oversette til engelsk. Dette vil bli en katastrofe, 
tenkte jeg der jeg satt fortvilet og øvde meg bak-
erst i kirka før gudstjenesten, da en kom bort til 
meg og sa: ”Jeg kan tolke dette her, Astri!” Kort 
tid etter hadde vi 4 faste tolkere på plass. Sønda-
gene som fulgte var helt fantastiske, flere og flere 
engelsktalende kom til kirken, og vi kjøpte mer 
tolke-utstyr.

- Stadig flere mennesker med ulik nasjonalitet 
kommer til gudstjenestene våre. Et godt rykte 
sprer seg fort. i misjonskirken er det varme 
mennesker og kirkekaffe hvor folk har tid og 

 

”Mama” for mange
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hjerterom for å ta imot nye. Bare tenk på me-
nighetsweekenden vår, 10 % av deltakerne var 
fra andre nasjoner. Og her var det ikke noe ”vi 
og de andre”- opplevelse. Nei sammen danset vi 
rundt leirbålet til trommer og afrikanske rytmer. 
Sammen opplevde vi Guds nærvær i samlingene 
Sammen gikk vi til nattverdsbordet. Det hele 
var ”som i himmelen, så og på jorden.” Gud er 
en Gud for generasjonene, han er Abrahams, 
Isaks og Jakobs Gud. Men han er også Gud for 
nasjonene, og dette ligger Jesus særlig på hjertet: 
”Jeg var fremmed, og dere tok i mot meg”. Vår 
oppgave er ikke bare å synge en sang for de frem-
mede eller gi dem et bibelvers, men ta i mot dem. 

- Hvordan organiserer dere arbeidet, Astri?
- Til det vil jeg si at dersom man får masse nye 
venner pleier man å tilbringe tid sammen fordi 
man har lyst, og dette krever ingen organisering. 
Nye venner presenteres gjerne for gamle venner, 
og dermed blir man et nettverk av venner som 
trives sammen. Vi er mange som trives med 
dette, sikkert langt over 30 i kirken vår som stor-
trives i dette nære internasjonale vennskapet, og 
dessuten er det selvsagt stor glede hos alle over 
at stadig flere finner veien til kirka vår.

Cellegrupper
- I misjonskirken har vi et svært oppegående 
cellegruppe-arbeid, og naturlig nok er nå de 
fleste av våre internasjonale venner med i en 
eller annen gruppe. Gruppens medlemmer har 
særlig omsorg for hverandre og er ofte sammen 
i hverdagen. På den måten knyttes bånd mellom 

stadig nye mennesker, og det på tvers av nasjo-
nene. Det er ikke noen problem med språket i 
smågruppene. Trenger noen tolk for en tid, så 
tolker vi til engelsk med den engelsken vi kan. 
Vi lengter alle etter tilhørighet og vennskap. Det 
handler om det den lille gutten gjorde i sin tid, 
han gav matpakken sin til Jesus. Hemmeligheten 
er å gi det vi har til Jesus, slik at han kan velsigne 
det. Da blir det alltid mer enn nok.

Internasjonale treff i kirka
- 2-3 ganger i halvåret lager vi internasjonale 
treff i kirka. Folk fra ulike land har med seg 
noen av sine nasjonale retter, som vi spiser. Slike 
samlinger er gode møteplasser for å dele vit-
nesbyrd og for å få forbønn. Vi må huske på at 
selv om mange er her pga studier ved UiA, har 
også mange forlatt alt og flyktet fra grusomme 
hendelser i sine hjemland. Derfor lengter vi på 
disse treffene etter det Gudsnærværet som leger 
sønderknuste hjerter og trøster dem som gråter. 
Sammen ønsker vi å legge hjertene våre litt ”på 
utsiden”, om du skjønner. Dette med tid og nær-
vær er byggesteiner når nytt vennskap bygges. 
Disse treffene er en arena for både åndelig og 
sosialt fellesskap, og utmerket møteplass for å ta 
med seg venner og bekjente som enda ikke har 
en kirkelig tilhørighet.

drømmer og helse
- I begynnelsen av dette internasjonale vennska-
pet som startet for 2 år siden, tenkte jeg litt sånn 
at her er det mange å ”ta seg av”. Men det varte 
ikke lenge, for fort ble det som i sangen om Blå-

veispiken: ”hun ante ikke, at det var hun som 
var god mot meg”.
- Ofte er vi så opptatt med å oppfylle våre egne 
drømmer. Det kan bli slitsomt i lengden. Jeg 
lærte av en dame at det er mye helse i å være 
opptatt med å oppfylle andres drømmer. Det er
jeg enig i, og mange med meg har fått oppleve at 
det er en bedre vei å gå. 
 - Jeg setter meg ofte ned for å ta meg en stille 
stund sammen med min Far i himmelen. Jeg 
trenger så inderlig hans nærvær, å finne ro og 
bare sette meg ned å kjenne litt på det at jeg 
er elsket slik som jeg er. I det er det helse, og 
i møtet mellom Jesus og meg er det som om 
hjertet utvider seg for å ta imot stadig flere. 
”Komme ditt rike; skje din vilje,” også i mitt liv!

- Du er en engasjert kvinne Astri, blir du ikke 
sliten, oppgitt og føler at du er helt på felgen inni-
mellom?
- Jeg er ikke så ofte på felgen lenger. Jeg har i 
årenes løp lært meg å kaste alt som måtte tynge 
på Jesus, siden han har sagt at jeg kan det. Jeg 
orker rett og slett ikke å bære alle slags byrder 
mer. En lur ting er å tilgi, hvile, og komme i rett 
posisjon fortest mulig, og bli enig med Guds ord 
som sier: ”alt ved deg er vakkert, det finnes ikke 
lyte på deg.” Hipp hurra og halleluja! Jeg for min 
del finner masse glede i at jeg ikke kan gjøre noe 
som helst for at Gud skal elske meg mer, og at 
ikke noe av det jeg gjør eller er, kan få Ham til å 
elske meg mindre.

Kristian Haaland 

”Nå bare skal jeg lære å sykle” Grilling på Hampholmen

Vår oppgave er ikke bare å synge en 
sang for de fremmede eller gi dem 
et bibelvers, men ta i mot dem.”
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Utvikling innen 
elektronikk og 
programvare 

www.jetro.no 
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  Froland fre - lør 7-23

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

LA OSS BYGGE DITT DRØMMEHUS! 

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

 

 

Se våre hustyper på www.warihus.no

Hos oss er du og drømmehuset ditt 
i trygge hender. Vi har dyktige fagfolk 
og mange års erfaring.

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

God form for din organisasjon, menighet  
eller din bedrift? Se www.ravnbo.com 

VI KAN BIL! 

JP & 

Thygesen AS 
BIL & KAR. VERKSTED 

LILLESANDSVN. 29, 4877 GRIMSTAD 

           TLF. 37252930   www.jpauto.no 
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PRODUSENT AV SPRENGNINGSMATTER 

Moland Park 4846 ARENDAL 

TLF: 37050033  FAX:37050034 WWW.DEKNINGSMATERIELL.NO    

 

PROFESJONELLE PRODUKTER OG PROSJEKTERING 

Osedalen, 4820 Froland — 370370000  –  www.hakedal.no 

Storkjøkken 

Vaskeri  

Bankett - restaurant møbler 

Teleskoptribuner 
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Fra Lindesnes  
til Nordkapp
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meg å bevise at jeg kunne gjøre det som mange 
mente var umulig for meg. Jeg la meg i hardtre-
ning, begynte på helsestudio og syklet flere mil 
nesten daglig.

- Ble det annerledes enn du hadde forestilt deg?
- Ja det ble annerledes. Jeg hadde sett for meg at 
det ville bli veldig tøft fysisk. Det ble det ikke. 
Den fysiske styrken og utholdenheten var der.                                                                                                                                           
Verre var det med den psykiske formen. Det 
hadde vært mange tunge dager etter at jeg mis-
tet sønnen min. Men jeg tenkte jeg ville bli let-
tere til sinns når jeg fikk tatt meg ut fysisk. Det 
skjedde ikke. Jeg var mye deprimert og gråt ofte. 
Heldigvis var det mye varme og forståelse å få 
fra mine medreisende. Men de tunge tankene 
gjorde bare at jeg ble enda mer innbitt på å full-
føre løpet. 

- Hva ble de tøffeste utfordringene på turen?
- Å sove sammen med 20 damer i gymsal var 
helt klart det mest utfordrende. Selv om vi 
ikke begynte å sykle før kl 8 var det noen som 
var oppe allerede kl 5 for å dusje og forberede 
dagen. Det kunne bli mye lyd i salen. Etter hvert 
begynte jeg å bruke propper i ørene som jeg 
tapet fast for at de ikke skulle dette ut. I tillegg 
hadde jeg bind for øynene på grunn av lyset fra 
midnattsola, så du kan tro jeg var litt av et syn 
om natta. Men det gikk bra det også, folk var 
blide og det ble få konfrontasjoner. En annen 
ting som var utfordrende var det faktum at jeg 
fra før mislikte høyder, samt kunne få klaustro-
fobisk angst inne i tunneller. Noen av sykkelsti-
ene på utsiden av broene gikk svært høyt. Da 
hendte det at jeg måtte trille sykkelen over mens 
jeg hadde en som gikk foran og en som gikk bak 
meg. Inne i tunneller syklet vi to og to ved siden 
av hverandre. Det gikk greit. Den siste tunnellen 
ved Nordkapp var ca 7 km lang, men jeg kom 
meg igjennom den også.

- Fortell om de beste opplevelsene på turen
- Da vi kom til Trondheim hadde vi hviledag og 
jeg fikk to netter med enerom på et godt hotell. 
Jeg hadde vært omgitt av folk hele tiden, så på 
kvelden gikk jeg ned i restauranten og spiste 
middag helt alene. Du kan tro jeg koste meg da. 
De andre damene lo godt av meg da de så at jeg 
hadde fått plass i bagasjen min til to kjoler og 
to par høyhelte sko. Etter hver sykkeløkt dusjet 
jeg og kledde meg om. Jeg syntes det var deilig 
å ikke være ”syklist” hele døgnet. I Bodø kjøpte 
jeg forresten enda en kjole og et par finsko som 
ble med på turen videre. Felleskapet mellom 
oss som reiste var enormt godt. Vi var sammen 
som i en sykkelboble, utmeldt av samfunnet i en 
måned, fullt konsentrert om målet som ventet 
på oss. Det var også en fantastisk opplevelse å 
krysse mållinja ved Nordkapp. Som følge den 
siste biten hadde jeg Tor, en pensjonist fra Sta-
vanger, men sprek som bare det. Følelsen av å 
ha nådd målet var ubeskrivelig. Logistikken og 
planleggingen vil jeg skryte av. De ansatte i Stine 
Sofies Stiftelse gjorde en kjempejobb med plan-
legging av hver eneste dag. Ellers må jeg si at 
folk vi møtte langs veien var enormt vennlige og 
gjestfrie. Ikke minst når vi kom til Troms og vi-
dere nordover. Vi ble stadig invitert inn på mat, 
drikke og snacks. Det varmet.

- Dine beste naturopplevelser?
- Norge er et utrolig vakkert land. For meg som 
aldri hadde vært nord for Trondheim var det 
virkelig stort å få se kysten fra Bergen og nord-
over. Selv syntes jeg Vesterålen nesten var på 
høyde med Lofoten. Vi kunne ha fjell på den ene 
siden og på den andre siden de vakreste og hvi-
teste strender du kan tenke deg. Og på toppen 
av dette en ufattelig vakker midnattsol.

 jan Åge gabrielsen

Nei takk”, svarte jeg, ”jeg  
har ikke syklet på 16 år”.

fra 19. mai til 19. juni syklet Monica 
Abrahamsen 3150 km. turen gikk 
langs kysten fra lindesnes til 
nordkapp gjennom 10 av landets 
19 fylker. fem måneder før start 
var hun helt utrent og hadde ikke 
syklet på 16 år. gjennomsnittlige 
dagsetapper på i overkant av 10 mil 
og 26 ferjeturer senere syklet hun 
triumferende opp på nordkapp-
platået. Hun hadde klart det!  

I regi av Stine Sofies Stiftelse syklet Monica(53) 
sammen med over 100 andre for en ”Barndom 
uten vold”. I underkant av 20 syklet hele veien. 
Hun syklet sammen med en annen Fevik-jente 
Wenche Stensland, som i følge leder Ada Sofie 
Austegard viste seg å være supersterk og en po-
sitiv humørbombe. Begge fullførte hele løpet. 
De er begge aktive i Fevik Misjonskirke, så me-
nigheten var prosentvis svært godt representert. 
Mylder møtte Monica for en samtale om hvor-
dan turen hadde vært.

- Hva var det som gjorde at du bestemte deg for å 
bli med på en såpass krevende reise?
- Ada Sofie fortalte om turen på bursdagen min 
like før sist nyttår. ”Kan ikke du bli med da Mo-
nica, spurte hun”. ”Nei takk”, svarte jeg, ”jeg har 
ikke syklet på 16 år”. Jeg var helt utrent, dessuten 
setter jeg veldig pris på gode hoteller og komfort 
når jeg er ute og reiser, og jeg så levende for 
meg at det ville bli svært lite av den slags. Men 
før kvelden var omme hadde jeg sagt et kanskje. 
Etter å ha tenkt på det en stund bestemte jeg 
meg for å bli med. Jeg ønsket å støtte Ada Sofie 
i det viktige arbeidet hun legger ned for at barn 
skal få vokse opp uten å bli utsatt for vold. I til-
legg ville jeg sykle for sønnen min Marcus, som 
jeg mistet i en trafikkulykke for to år siden. Han 
ville fylt 30 år i mai. Jeg tror han ville vært stolt 
av meg hvis han hadde visst at jeg klarte å full-
føre. Det ble helt klart en ekstra motivasjon for 
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et firma i endring 
Det var Ole Thomassen Tønnevold, olderfar 
til Jan Olaf, som i 1875 grunnla firmaet. Etter 
flere års vellykket drift, kunne O.T.Tønnevold 
og hans hustru, Gunhild, i forbindelse med 
hans 70-årsdag (1918) overbringe Grimstad by 
400.000 kroner til etablering av en teknisk skole 
for Sørlandet med sete i Grimstad, hvilket ble 
realisert i 1939 som Sørlandets Tekniske Fag-
skole/Tønnevolds legatskole. 

I dag har firmaet O.T.Tønnevold kontorer i  
Odden-senteret, et senter de bygget og frem-
deles delvis eier. Fra disse kontorene er det Jan 
Olaf Tønnevold, sammen med sine medarbei-

dere, driver firmaet O.T.Tønnevold. 

Shipping var hovedvirksomheten for firmaet 
O.T.Tønnevold i tre generasjoner. Men nye tider 
trenger nye tiltak, og på 1970-tallet begynte far 
til Jan Olaf, Johan Tønnevold, å investere i eien-
dom. I dag er firmaet tungt inne i eiendomsin-
vestering flere steder i Norge. 

Da Jan Olaf Tønnevold overtok virksomheten i 
1988, var shipping og eiendomsinvestering fir-
maets kjerneområder. Men Jan Olaf bestemte at 
virksomheten også skulle utvides til annen for-
retningsvirksomhet. Like før den økonomiske 
krisen i 2008, hadde Tønnevold solgt åtte av 

ni skip. I dag er eiendomsinvestering firmaets 
hovedvirksomhet. I tillegg er de inne i utvikling 
av medisinskteknisk utstyr, IT og i olje- og gass-
virksomhet. Samtidig går interessene til Jan Olaf 
også utenfor firma og business. 

en klar kristen tro 
- Morfar var lokomotivfører og kom fra Kris-
tiansand, forteller Jan Olaf. Mormor kom fra 
Arendal, hvor de møtte hverandre og bodde de 
første årene av sitt ekteskap. Familien var ikke 
mye å se i kirken, men gikk der ved spesielle an-
ledninger. Da mor var seks år, flyttet familien til 
Flekkefjord. Fordi min mors bestevenninne gikk 
i metodistkirken på stedet, begynte også min 
mor å gå der, og tolv år gammel bestemte hun 
seg for å følge Jesus. Under krigen flyttet fami-
lien til Grimstad, hvor det ikke fantes noen me-
todistkirke, og min mor fant sitt åndelige hjem i 
Norges kr. Ungdomsforbund. Hun fikk også lede 
begge sine foreldre til en kristen tro. 
 Farmor kom fra en familie preget av haugia-
nismen, og hun hadde sin tro. Men min far var 
ingen bekjennende kristen da han møtte min 
mor. Det endret seg, og han var i flere år for-
mann i menighetsrådet i Grimstad, og i en år-
rekke leder av Yngres gutter. 

BusINess,  
BIBeL oG BøNN

jan Olaf tønnevold er skipsreder og investor i fjerde generasjon. Han  
er kristen, men tjener likevel ikke både gud og mammon. Han vet hvem 
som er herre i livet og hvem han ønsker å tjene. det viser han både i 
holdning og handling. I mange år har han sittet i styret i Bibelselska-
pet, strømmestiftelsen og landsstyret for KfUK/M. jan Olaf er en  
engasjert og liketil mann med mange jern i ilden, og som vet hva 
egentlige verdier dreier seg om. 
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 At jeg er en kristen, bruker jeg å si skyldes 
95 % mine foreldre. Men også jeg måtte gjøre et 
valg, og det gjorde jeg i forbindelse med John 
Olav Larsens møter på Justøya Bibelcamping. 
Senere kom jeg med i Jesusvekkelsen og Oase-
bevegelsen. 

Privilegert 
- Når jeg sitter å høre deg fortelle om din bak-
grunn og oppvekst, må det vel kunne sies at du er 
født på den grønne gren? 
- Helt klart, jeg vet jeg er privilegert, men det var 
ingen overdådighet i vårt hjem. Jeg hadde det som 
alle andre gutter i Grimstad. Vi bodde i et almin-
nelig hus på Skaregrømsjordet. Jeg sparket fort-
ball, hadde mine plikter, gikk på søndagsskolen 
og Yngres, og gikk kledd som gutter flest på den 
tiden. Da jeg ble gammel nok, lånte jeg min fars 
bil og kjørte, etter hans mening, litt for langt på 
lørdagskveldene. Annerledes var det ikke. 

- Men du visste at dine foreldre hadde mer verdier 
enn folk flest. Som arving til et skipsrederi går du 
likevel hen og  gifter deg med en jente fra arbei-
dermiljøet på Eydehavn. Hvordan kunne slikt skje?  
- Det forteller jeg gjerne. Like før jul i 1970 hadde 
noen kamerater og jeg vært samlet en weekend i 
hytta vår på Rønnes. Vi leste Bibelen, samtalte, 
fastet og bad. En av guttene var fra Eydehavn, og 
jeg skulle kjøre ham hjem. Da vi kom til Eydehavn, 
var det møte i Bedehuset. Vi gikk inn, og der stod 
Karin og talte. Etter møtet bestemte noen av oss 
for å kjøre til Arendal, og Karin ble med. Vi gikk 
på ”Tabben” og vitnet der. Videre dro vi til 
Grimstad, hvor vi deltok på et friluftsmøte, 
så det ble ganske mange møter allerede før-
ste dagen Karin og jeg møttes. Jeg kjørte 
vennene til Eydehavn, og senere treftes 
vi et par ganger i romjula. Ved nyttår ble 
det Karin og meg, og vi har holdt sammen 
etter det og blitt beriket med to sønner. 
  
- Bønn og faste – og resultatet ble Karin, 
ikke dårlig! 
- Den koblingen har jeg ikke gjort, men 
hvem vet … 

Bibelentusiast  
- For noe år siden kunne vi lese, både i 
landsdekkende og lokale aviser, at du og 
Karin hadde kjøpt Norges største privateide bibel-
samling. 
- Det er riktig. Adventisten Hans Beckhaug hadde 
over tid samlet mer enn 2.000 bibler på 75 språk. 
Han ønsket å selge. Bibelselskapet, som først fikk 
tilbudet, måtte avslå av økonomiske årsaker, og 
han ble henvist til meg, som i flere år hadde sittet 
i styret i Bibelselskapet. Jeg fattet med en gang 
interesse, men for Karin tok det noe mer tid. Men 
etter at vi begge hadde sett samlingen, ble det 
kjøp. Biblene i samlingen finnes i ulike utgaver, 
størrelser og innbinding. Noen av eksemplarene 
er mellom 400 og 500 år. Den såkalte Luther-
bibelen er med i samlingen, og blant de mest ver-
difulle er nok Christian III bibel med kongelogo 
fra 1548 og Christian IV bibel fra 1633. Foreløpig 
er samlingen plassert i Bibelselskapets lokaler og 
er nå utførlig katalogisert. 

- Hvilken hensikt hadde du med kjøpet? 
- Bibelen er den boken som betyr mest for meg. 
Dessuten er den en del av vår kulturarv, og jeg 
ønsker å stimulere til interesse omkring denne 
boken som har betydd så mye for så mange. Vi 
samarbeider med Bibelselskapet, og tanken er 
at samlingen kan deles opp i flere enheter slik at 
menigheter, skoler eller andre kan låne hele eller 
deler av den for en kortere periode. 

- Jeg skal ikke spørre hva du måtte betale? 
- Det hadde du heller ikke fått rede på. 

- Jeg tenkte meg det, og derfor spør jeg altså ikke. 
Men ser du på kjøpet som en investering? 
- Det kan godt hende det blir en god investering, 
men det har jeg overhode ikke vurdert, for det 
har ikke vært beveggrunnen for kjøpet. 

- Og nå er du godt i gang med et nytt bibelpro-
sjekt?
- Det er riktig, om kort tid kommer ”Mannen 
som forandrer verden”, en bok om Jesu liv, over-
satt fra engelsk. 

- Hva er spesielt med den? 
- Jesu liv, slik det fremstilles i de fire evangeliene, 
er satt sammen i en kronologisk rekkefølge. Det 
er en Jesus-biografi, hvor hele teksten er bibelsi-
tater med henvisninger til ”originalen”.

- Og hva er hensikten, hvorfor ikke bruke originalen? 
- Bibelen skal brukes, og Mannen som forandrer 
verden er ikke tenkt å erstatte den, men er ment 
som et supplement. En primær målgruppe er unge 
og sekulære mennesker som sjelden eller aldri leser 
Bibelen, men som kan være tiltrukket av personen 
Jesus selv om de ikke har den samme respekten for 
kirken. En annen målgruppe er muslimer, som har 
stor interesse og aktelse for Jesus. Det er viktig at så 
mange som mulig gjør seg kjent med den personen 
som har forandret og fremdeles forandrer mennes-
ker og samfunn.  Boken er hendig og lettere  å ta 
med seg enn en hel bibel. Dessuten er den rimelig 

i anskaffelse og kan kjøpes inn til konfir-
manter, idrettsforeninger og ulike forenin-
ger eller klubber.  

Bønn fremfor alt 
- Det var altså etter et bønnemøte du som 
ung traff din fremtidige kone, men mitt inn-
trykk er at bønn er noe som har fulgt deg i 
livet og er viktig for deg også i dag? 
- Det er riktig, og jeg har hatt stor glede av 
å være med på National Prayer Breakfast 
i Washington DC, som arrangeres den 
første torsdag i februar hvert år. Det hele 
begynte i 1953, og her samles ledere fra 
ulike kirkesamfunn og religioner, samt 
politikere fra forskjellige partier og opptil 
150 nasjoner, i alt omkring 3.500 men-
nesker hver gang. Hovedpersonen som vi 

samles om, er Jesus fra Nasaret.  

- Og noe lignende har du forsøkt i Grimstad?
- Det Karin og jeg gjør når vi inviterer alle typer 
mennesker, blant dem også politikere og kirkele-
dere til middag, har noe av den samme målsetting. 
Hensikten med slike middagsinvitasjoner er ikke å 
drive lobbyvirksomhet, men å samtale om viktige 
tema, og ikke minst å be. Vi ber for politiske le-
dere lokalt og nasjonalt, og for barna og familiene 
til alle som deltar.  Det som særlig angår oss, er at 
så mange som mulig bli nærmere kjent med per-
sonen Jesus, mannen som forandrer verden. 

sveinung lorentsen 

Ekteparet Karin og Jan Olaf Tønnevold deler interessen for bibel og bønn. Slekters gang...
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et LIv Med MIrakLeNes Gud
trond Martin Olsen (57) og vardi 
sæves Olsen (59) har virkelig opp-
levd mange store mirakler i sin 
tjeneste for gud. selv om de i dag 
lever et stille og rolig liv, merker 
de fortsatt gud i livene sine.
-Gud gjør små mirakler hele tiden, det er bare 
ikke alltid vi ser det, sier Trond. Vardi er helt 
enig, hun vet at Herren har omsorg for dem selv 
i de små ting. 
I huset deres på Rannekleiv i Arendal sitter ek-
teparet ved siden av hverandre i sofaen. De er 
begge ivrige etter å dele litt av de utrolige opp-
levelsene de har hatt på båten “Anastasis”, som 
tilhører hjelpeorganisasjonen Mercy Ships. Som 
et typisk ektepar som har levd sammen lenge, 
avbryter de hverandre og kappes om å fortelle, 
men det er ingen tvil om at de er enige om at 
Gud er en mektig Gud. 

Frimerker fra Gud
Paret møttes i Oslo i 1972, og da de begge ble 

frelst syv år senere kalte Gud dem til å bli misjo-
nærer. De sa opp jobbene sine, leide ut huset og 
brukte alle pengene sine på et to-måneders langt 
bibelstudium ved Youth With a Mission (Ung-
dom i oppdrag) bibelskole i Sveits. 
-Gud har alltid kontroll, selv penger er ikke noe 
problem for Ham, mener Vardi. De forteller om 
flere episoder fra tiden på bibelskolen i Sveits, 
hvor Gud gav dem det de trengte på forunderlig 
vis.
Under oppholdet hadde de ingen penger. Trond 
forteller om en gang han ba Herren om fem fri-

merker og en spesiell type film til kameraet sitt, 
og bare få timer senere fant han en liten pakke i 
posthylla si. Pakken inneholdt akkurat det han 
hadde bedt om, og han presiserer at han ikke 
hadde fortalt noen andre enn Gud om hva han 
trengte. De opplevde flere slike små undre. 

Mercy ships
Klare for nye eventyr, dro paret til Hellas for å 
jobbe på båten Anastasis, Trond som kokk og 
Vardi som sykepleier. 
På den tiden var ikke Mercy Ships et særlig 
kjent prosjekt, så den økonomiske støtten var 
minimal. Dette bød på mange utfordringer, 
blant annet hadde de så lite drivstoff at de til 
tider måtte spare på strømmen ombord. De fikk 
en time om dagen med strøm, hvor de måtte 
rekke å lage mat, dusje og andre nødvendige 
gjøremål som krevde strøm. Men på tross av 
utfordringene opplevde Trond og Vardi at Her-
ren sørget for dem. De var 250 mennesker fra 25 
forskjellig nasjoner ombord. Alle fra forskjellige 
trossamfunn, men alle med et felles mål; å tjene 
Jesus Kristus. De opplevde et unikt samhold og 
fellesskap i Kristus.
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et LIv Med MIrakLeNes Gud
MerCy shIPs
- en internasjonal kristen hjelpeorganisa-

sjon som benytter sykehusskip til å bringe 
helsetjenester til noen av verdens fattig-
ste land. 

- Ble grunnlagt av don stephans. I 1978 ble 
det første skipet, Anastasis, kjøpt.

- Mercy ships var tidligere en del av 
Ungdom i Oppdrag, men er nå en egen 
organisasjon.

- driver i dag verdens største privateide 
sykehusskip, M/s Africa Mercy, som hvert 
år opererer tusenvis av mennesker om 
bord. flere av kirurgene er blant de leden-
de i verden innen sitt fagfelt.

- de som jobber ombord er frivillige, og 
betaler selv kost og losji.

-Det er ikke på grunn av læresetninger vi er i 
Kristus, men på grunn av Guds kjærlighet, for-
teller Trond. 

Fisk på land
Skipet ble etter hvert i svært dårlig stand på 
grunn av dårlig økonomi, og da myndighetene 
i Hellas bestemte at alle måtte forlate båten, ble 
arbeiderne innlosjert på et delvis ødelagt hotell i 
sjøkanten. De bestemte seg for å faste og be i 40 
dager i håp om at Gud ville gripe inn og redde 
båten. En dag de alle var samlet i bønn, fikk de 
se noe utrolig på stranden. Det strømmet fisk 
opp på land! De løp ut, begynte å sanke inn og 
fylte trillebårer! Noen lokale fiskere ble redde og 
trodde det var trolldom, for dette var et område 
med lite fisk. 

- Samtidig talte Gud til oss og sa: ”Fisk men-
nesker! Som jeg fører fisk til dere, skal jeg føre 
mennesker til dere.” 
Dette ble et gjennombrudd for arbeiderne på 
Anastasis. Etter det begynte pengene å komme 
inn; båten ble satt i stand for å seile videre til 
USA, og alle kunne flytte tilbake på båten igjen. 

helbredet
Vardi var på denne tiden gravid med deres eldste 
sønn Daniel, så hun dro hjem til Norge for å føde 
ham, men var tilbake på båten igjen da gutten var 6 
uker gammel. 
-Barna våre er og mirakler, forteller paret. Vardi var 
nemlig erklært steril av leger, men Gud helbredet 
henne, og i dag har de tre barn og fem barnebarn. 
Trond og Vardi ble på båten i to år til før de reiste 
hjem til Norge. Siden da har paret vært engasjert 
i menighetsarbeid, blant annet som pastorpar i en 
menighet i Grimstad. I dag jobber Trond i Froland 
kommune og i eget byggefirma, mens Vardi driver 
for seg selv og selger kosmetikk. De er engasjerte 
medlemmer av Froland Misjonskirke og er en stor 
ressurs for menigheten, både i praktiske oppgaver og 
innen bibelundervisning og ekteskapsarbeid.
Behovet for de store miraklene er kanskje ikke så 
tydelige i dag når livet er mer stabilt og forutsigbart, 
men de setter desto mer pris på å se Gud gjøre store 
ting i andres liv. Og de er helt enige i at det slett ikke 
er kjedelig å leve nær Gud. Han gjør mirakler hele 
tiden, både små og store. 

lene Marie degermann
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duften av stekte poteter, panne-
kaker og popkorn fyller luften. 
den kommer fra de mange hånd-
kjerrene som har blitt stilt opp 
utenfor porten til skolen. selgere 
venter på at skoledagen skal være 
over for elevene slik at de kan få 
solgt sine varer og tjene en slant 
til familien. når skoleklokka ringer, 
er det barnestemmer og latter 
som fyller luften. noen blir fristet 
til å kjøpe en pose popkorn, men 
det tar ikke lang tid før elevene 
forsvinner i alle retninger. sel-
gerne blir, for de vet at om ikke 
lenge kommer en ny gruppe med 
elever som skal starte sin skole-
dag. for at så mange barn som 
mulig skal få anledning til å gå på 
skole, får elevene bare tilbud om 
et par timers undervisning hver 
dag. dermed får flere barn mulig-
heten til å lære. 

Dråpe for dråpe 
blir elven til 
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Vi befinner oss i hovedstaden i Afghanis-
tan, Kabul. En by som ligger ved foten av 
høye og vakre fjell. Med sine 1800 meter 

over havet er den en av verdens høyestliggende 
hovedsteder. Fjellene er uforanderlige, men byen 
de omkranser er i stadig endring. 
 Kabul var et handelssenter på den gamle 
silkeveien til Kina. På 60- og 70 tallet ble den et 
populært stoppested for hipper som var på vei 
østover. 
 Under borgerkrigen i 1990-årene ble byen 
påført store ødeleggelser. Mye av det som da ble 
ødelagt er nå bygget opp igjen. Byen har også 
utvidet seg så langt det lar seg gjøre der den lig-
ger inneklemt mellom høye fjell. Elektrisitet har 
erstattet parafinlamper, grusveier har blitt asfal-
tert og store kjøpesentre har blitt bygget. Men 
det er fremdeles mulig å oppleve de spennende, 
gamle bazarene hvor man må prutte på prisen. 
Med sine fire millioner innbyggere i dag har 
befolkningen mer enn fordoblet seg i løpet av en 
tiårsperiode. 

Kontrastene er store i Kabul. Selv om både gutter 
og jenter nå har anledning til å gå på skole, er det 
guttene som i gjennomsnitt går lengst. Ambisjo-
ner og drømmer er like store hos begge kjønn. 
Det de vil bli når de vokser opp, er ofte lege eller 
lærer. De vil være med å hjelpe andre mennesker. 
 Men det er også mange barn som ikke har 
anledning til å gå på skole. Flere av disse må 
være hjemme for å passe på småsøsken, eller 
familiene har ikke råd til å kjøpe bøker. Om sko-
len ligger et stykke unna og jentene ikke kan ha 
voksenfølge til skolen, blir de ofte holdt hjemme.  
Andre barn må ut å tigge eller passe på husdyr. 
Sauer og geiter blir ledet gjennom Kabuls gater 
på stadig leting etter mat. 

Kontrasten mellom Kabul og landsbygda er 
også stor. Den samme utviklingen som skjer 
i Kabul når ofte ikke landsbyene. Mangel på 
goder som rent vann, helsetilbud og undervis-
ning gjør at livet byr på mange utfordringer og 
vanskeligheter. Ofte må syke folk gå i flere dager 
for å komme til behandling, og når de endelig 
kommer frem kan det være for sent. Steder hvor 
vinteren er lang og kald, går barna ofte barbeint 
i gummisko.   Underernæring og infeksjonssyk-
dommer som lett kan behandles her hjemme i 
Norge, blir alvorlige. 

Men kontraster kan og være positive. Dette 
ser vi blant annet når helsen forbedres etter 
at landsbybefolkningen har fått undervisning 
og kunnskap om hvordan de best kan ivareta 
den. Det blir trangt om plassen etter hvert som 
landsbykvinner i fargerike klær fyller opp det 
enkle, lille rommet. Flere av dem har gått i 
mange timer for å komme hit. De er spente og 
vet ikke helt hva det er de skal være med på. Selv 
om mange av dem har fungert som jordmødre 
hjemme i sine egne landsbyer i flere år, har de 
aldri hatt noen formell utdannelse i dette. Man-
gel på kunnskap gjør at både barn og mødre ofte 
dør i forbindelse med fødsler, eller i tiden et-
terpå. Afghanistan er et av de land i verden hvor 
flest barn dør før de fyller ett år. 
 Kvinnene sitter tett i tett på gulvet. De har 
aldri gått på skole og har derfor heller ikke lært 
å lese eller skrive. Usikkerhet om de kan klare 
å huske det de skal bli undervist i, blir uttrykt. 
Men de blir beroliget av lederne om at de skal få 
masse tid til å spørre og at ting vil bli gjentatt flere 
ganger. Temaer som blir behandlet de tre ukene 
kurset varer, strekker seg fra hvordan man skal ta 
vare på mor og barn under og etter en fødsel, til 
viktigheten av rent drikkevann. I undervisningen 
brukes bilder som er malt på stoff. De ulike situa-
sjonene som illustreres, gir god hjelp til å starte 
diskusjoner og læring. Rollespill og mye repeti-
sjon er andre gode hjelpemidler. Alle kvinnene 
får anledning til å være “skuespillere”. Etter at 
flere grupper har fremført rollespill om hvordan 
mangel på A-vitamin kan ødelegge nattesynet, er 
det kunnskap lært og husket. 
 I et annet hus i landsbyen har ektefellene eller 
brødrene til kvinnene samlet seg. Mens kvin-
nene får undervisning i helserelaterte emner, får 
de undervisning i hvordan man kan grave sikre 
brønner eller hvor latriner bør stå i forhold til 
dem. Husdyrhold og kjøkkenhager står også på 
agendaen. 
 De siste dagene av kurset er kvinnene fulle av 
selvtillit. De som trodde de ikke kunne lære noe, 
vet at de nå har masse ny kunnskap. De er over-
ivrige etter å vise hva de har lært. Når det blir 
stilt spørsmål, må lærerene be dem om å rekke 
opp hånden. De snakker i munnen på hveran-
dre. Alle vil så gjerne vise hva de har lært, og de 
er tydelig stolte over at de har kunnet ta til seg 
kunnskap. Den positive kontrasten til den første 
dagen er stor. 

Til tross for store kontraster i landet er det noe 
som er uforanderlig uansett hvor i landet man 
befinner seg. En av disse tingene er den afghan-
ske gjestfriheten som møter deg stort sett overalt 
hvor du reiser. Når man kommer på besøk til 
folk, byr de på det beste de har. Noen ganger er 
det beste de har en skål med stekte poteter og litt 
brød til. Sammen med den obligatoriske teen og 
fellesskapet blir det til et herremåltid. 
 I et afghansk ordtak heter det: Qatra, qatra 
derja mesha; dråpe for dråpe blir elven til. Kan-
skje er Afghanistan et land hvor forandringer 
ikke skjer på raskeste måte, men gjennom små 
ting kan store forandringer skje. Gjennom sko-
legang vil unge gutter og jenter skape drømmer 
om hvordan de kan være med på å utgjøre en for-
skjell i landet sitt. Kvinnene som har vært på kurs, 
vil dra hjem til sine landsbyer hvor de både fortel-
ler og demonstrerer det de har lært. Dermed vil 
det som begynte som “små dråper” på gulvet i et 
lite jordhus gjøre at hele landsbyer kan få tilgang 
til bedre helse. Qatra, qatra derja mesha. 
 
Anonym 

OM  
AFGHANISTAN
Uavhengig fra Storbritannia siden 1919
Styreform: Islams republikk
President: Hamid Karzai
Hovedstad: Kabul
Areal 647 500 km2, hvorav ¾ utilgjengelige 

fjellpartier
Befolkning: 29 millioner
Språk: Pashto og dan/persisk
Valuta: Afghani
Misjonsforbundet: Bistandsarbeid siden 1997
- Sykepleie, fysioterapi, logistikk, ledelse, 

bygg og anlegg

Kilde:Wikipedia
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Kurs-, konferanse- og selskapslokaler

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

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

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

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

•	 Vi har også egne servitører

www.misjonskirken-arendal.no
MIsjoNskIrkeNutLeIe

Ring 911 88 983  
eller send e-post til:  

arendal.misjonskirke@
hotmail.com 

STOA VEST
HANDLEBYEN VED ARENDAL 
•33.000 kvadratmeter handleglede

•Alt du trenger - på ett sted
•Åpent når det passer deg

•1000 gratis parkeringsplasser
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Vi påtar oss byggeoppdrag i betong: 

 

                  Grunnmurer 

                  Vegger 

                  Gulv 

                  Dekker 

                  Støttemurer 
 

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

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

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

Myrene

November 2010
Ma Ti On To Fr Lø Sø

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

Februar 2010
Ma Ti On To Fr Lø Sø

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

Mars 2010
Ma Ti On To Fr Lø Sø

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

Desember 2009
Ma Ti On To Fr Lø Sø

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

Januar 2010
Ma Ti On To Fr Lø Sø

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

Mai 2010
Ma Ti On To Fr Lø Sø

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

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

Utleie av lifter, 
maskiner og utstyr

Telefon 370 60 300

April 2010
Ma Ti On To Fr Lø Sø

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

Juni 2010
Ma Ti On To Fr Lø Sø

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

Juli 2010
Ma Ti On To Fr Lø Sø

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

• Data- og telefoniløsninger

• Bredbånd og datanettverk

• Alt innen 
fiberutbygging

• Varmepumper

• Master / antenner

Relacom as
Arendal

www.relacom.no

Sentralbord 02121

August 2010
Ma Ti On To Fr Lø Sø

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

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

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

Besøk oss på
www.elproffen.no

September 2010
Ma Ti On To Fr Lø Sø

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

Oktober 2010
Ma Ti On To Fr Lø Sø

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

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

Totalleverandør av renhold,
vaktmestertjenester 
og kantinetjenester.

For din trivsel!
Telefon 37 04 17 99

www.reme.no

Tlf.  400 04 711
Longum Park, 

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

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

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

Stoav. 21, 4848 Arendal

Energi Design Sør AS

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

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

MASKINFIRMA

AS

B Y G G E V A R E R

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

– Fagkunnskap gir trygghet

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

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

Mobil: 4801 4970
www.agderreturpapir.no

Din totalleverandør fra tomt
til ferdig anlegg

www.oveland.no

Arendal matte:Layout 1  17.11.09  12.20  Side 1

Glassmesterfi rma

EKRA & VOIE as

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

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

* v/kasko eller delkasko

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

Samarbeidspartner med

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

* v/kasko eller delkasko

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

Samarbeidspartner med

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

Vår leverandør:

BruktButIkkeN nygaten - Arendal

Åpent mandag, tirsdag og onsdag kl 11 - 15, torsdag kl 11 - 16.30. 
Klær, bøker, pyntegjenstander, bilder, servis, pyntegjenstander. 
velkommen til en hyggelig handel.  
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Godt synlig, 
men likevel oversett
Her sitter vi, innflytterfamilien, på baker-

ste benk og venter på at klokka skal bli 
elleve. Vi har klart å komme i god tid før 

gudstjenestestart, og har pliktskyldigst blitt tatt 
i mot av en kirkevert som stotret fram et hei og 
litt om søndagsskolen.
 Deretter fant vi noen stolseter i kirkerommet 
i denne menigheten som omtaler seg selv som 
varm og inkluderende. Det kan vi for så vidt se: 
Det er utveksling av håndtrykk, klemmer og ord 
som etterfølges av latter. Men varmen når ikke 
oss. Menighetens trofaste kjerne har nok med 
seg selv.
 Under gudstjenesten er vi med på sangene, 
vi klarer å slå opp i Bibelen og vi kan Fader Vår. 
Det bes, og et av bønneemnene er at det må bli 
vekkelse.
 Hvorfor ber de om vekkelse? Hvordan kan de 
be om vekkelse når de mangler interesse for en 
innflytterfamilie på jakt etter et åndelig hjem?
 I sånne traurige stunder i en fremmed kirke 
lengter jeg tilbake til Grimstad Misjonsmenig-
het og til det å være innafor. Samtidig er det 
en bismak: Ensomheten og følelsen av å være 

i veien gir minner fra drøyt seks år tilbake, da 
jeg som nygift skulle prøve å finne min plass i 
nettopp Grimstad Misjonsmenighet. Våren 2006 
var en tung vår, der jeg stadig observerte blide 
grimstadfolk som utvekslet håndtrykk og som 
delte latter, men som absolutt ikke hadde tid til 
å si hei til meg og spørre hvor jeg kom fra. Jo 
da, mannen min hadde venner som inkluderte 
meg, men menigheten var langt større enn den 
flokken. Jeg kan fortsatt nevne navna på de åtte 
personene som i løpet av det første halvåret hil-
ste på meg fordi de hadde oppdaga et nytt ansikt 
i kirken.
 Ja, jeg veit jeg kan ha en kneisende nakke 
som nonverbalt gir klar beskjed om at folk bør 
holde seg unna, men dette er dessverre mitt for-
svarsverk når jeg føler meg ensom og tilsidesatt. 
Likevel er det merkelig at så mange mennesker 
klarte å unngå meg gjennom så mange gudstje-
nester…
 Etter to til tre år i Grimstad følte jeg at jeg var 
en del av byens misjonsmenighet. Og som en del 
av denne kirken minnes jeg med gru situasjoner 
der også jeg sviktet: Ja, jeg har bevisst oversett 

nykommere… Ja, jeg har valgt å snakke med 
kjente framfor å hilse på den som ingen andre 
hilste på. Men jeg veit at dette i hovedsak har 
skjedd på dager da jeg har hatt nok med meg 
selv eller våre tre små. 
 Jeg skjønner at også andre har dårlige dager. 
Men er det faktisk tilfelle at såååååå mange 
kristne hver bidige søndag kollektivt mangler 
overskudd til å se og inkludere fremmede som 
kommer innenfor kirkedøra? 

Vi må be om vekkelse, men mange av oss bør 
nok først be om vekkelse på vårt sosiale plan, for 
som kristne må vi være i stand til å vise varme 
og en god inkluderende holdning i møte med 
fremmede som våger seg innenfor kirkedørene 
våre. Når vi evner å møte fremmede, er bøn-
nen om vekkelse av folk rundt oss en langt mer 
realistisk bønn. Kanskje vi til og med blir bønn-
hørt?!?!

Åse johanne
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Det ble etter Borghild Frogners vur-
dering, mye sykearbeid, og lite 

evangelisering. Men møtene på 
stasjonen var godt besøkt, og 
mange valgte Herren framfor 
avguder og overtro, og mø-
drene kom med sine små barn 
for at de skulle bli velsignet.
Etter 6 års sammenhengende 
arbeid i Sør-Afrika kom Borg-
hild hjem til Norge i 1936. På 
den tid arbeidet Misjonsfor-

bundet med planene om mi-
sjon i Kongo – Brazzaville, hvor 

Svenska Missionsförbund siden 
1910 hadde hatt virksomhet sør i 

landet. Misjonsledelsen ville derfor vite 
om hun kunne være interessert i en tjeneste i 

Kongo. Til dette svarte hun ja, og hun begynte 
umiddelbart språkstudier. Like før Norge ble 
angrepet av tyskerne, i mars 1940, dro hun til 
Kongo. Kontakten med Norge ble brutt. Hun 
hadde vært blant pionerene i Sør-Afrika. Nå 
skulle hun begynne et pionerarbeid i Nord-
Kongo. Hennes arbeidssted ble misjonens læ-
rerskole på Ngouedi.

Etter 5 lange år uten kontakt med Norge, kom 
hun endelig hjem våren 1946. Men allerede 
året etter dro hun ut igjen. Hun tok opp arbeid 
på Mpouya, en stor landsby ved Kongofloden. 

 ”Dere kaster bort livet 
deres.” Utsagnet stammer 
fra en hvit afrikaner som 
på slutten av 1930-tallet 
advarte Borghild Frog-
ner mot å bruke sitt liv 
på misjon i Afrika.  Men 
mer enn 40 års tjeneste i 
Afrika vitner om at hun så 
det annerledes.

Borghild Frogner ble født i 
Kråkstad i Akershus i 1905. Tid-
lig kom misjonskallet, og hun fikk en 
allsidig og god utdannelse med tanke på en slik 
tjeneste: Misjonsforbundets misjonsskole, Oslo 
lærerskole, 2 år ved Mount Hermon College i 
London og London School of Medicine for Mis-
sionaries.

I 1930 ble hun innviet som misjonær og reiste 
samme år til Sør-Afrika.  Hennes underhold 
skulle i sin helhet dekkes av familien.  Hennes 
ønske var å bli plassert på Ekutandaneni, men 
ble plassert på en misjonsstasjon lenger nord for 
der å lære seg språket. En tyfusepidemi brøt ut, 
og det ble pleie av syke istedenfor språkstudier. 

Etter kort tid ble hun forflyttet til Fort Rousset, 
lengre nord. Sittende på trestammer, under et 
palmetak på en rydning i skogen ble unge gutter 
og jenter undervist. I løpet av 5 år var hun med å 
etablere 6 skoler på Fort Rousset. I tillegg hadde 
hun vært med å starte opp 3 skoler på Gamboma 
og 2 skoler på Mpouya. I alt fikk 700 elever un-
dervisning på Misjonsforbundets skoler. 

I slutten av 1950-
årene ble det en po-
litisk oppvåkning i 
Afrika. For Kongos 
vedkommende førte 
det til at landet, som 
hadde vært en fransk 
koloni, fikk sin selv-
stendighet i 1960. 
Samtidig skjedde 
det en kirkelig selv-
stendiggjøring, og i 1961 ble Kongos Evangeliske 
Kirke (CEE) dannet. I dag er det omkring 730.000 
kongolesere som regner seg tilhørende CEE.
Da staten overtok misjonens skoler i 1965, var det 
27.000 elever i kirkens skoler, og mange av dem 
som tok politisk ansvar, hadde fått sin grunnut-
danning i disse skolene. Etter drøye 40 år i misjo-
nens tjeneste kom Borghild Frogner hjem i 1971. 
Hun døde i 1987, 82 år gammel.

sveinung lorentsen

kVinnEligE pIOnerer
Martha 
saNNe
”Min alder er 36 år. Jeg 
er meget liten av vekst, 
har ikke sterk helbred, 
lider ofte av hodepine, 
nervøsitet og svak for-
døyelse, men har Jesus 
til min lege, og han blir 
jo også med meg til Zulu, 
så jeg reiser ikke uten lege-
hjelp. – Jeg er født på Hade-
land av tarvelige foreldre. Mine 
sprogkunnskaper er yderst ringe, 
litt tysk og enda mindre engelsk. Og 
dertil svak hukommelse, antagelig på grunn av 
meget hodepine. Jeg håber at De ikke får for lyst 
inntrykk av meg etter dette. – Jeg vil på ingen måte 
skuffe Dem med sådant, og finnes det en smule 
av noe som helst godt i mig, så er det jo av Gud.”
Sitatet er hentet fra Martha Sanne’s søknad om 
å bli antatt som misjonær for Sør-Afrika, og 
hun ble antatt som misjonær, og 15. august 1889 
ankom hun Durban sammen med åtte andre 
norske misjonærer. 

Martha Sanne, født på Gran på 
Hadeland 24. februar i 1852,var 

utdannet lærer, og hennes ønske 
var å gi unge afrikanere et un-
dervisningstilbud. Men ikke alle 
tenkte som henne. En av Sven-
ska Kyrkans misjonærer, Otto 
Witt, hadde vært i Sør-Afrika 
siden 1876. Han mente at mis-
jonærene bare skulle forkynne 
evangeliet, og ikke drive peda-

gogisk, sosialt eller medisinsk 
arbeid. Dessuten hevdet han at 

kvinner ikke burde være misjonæ-
rer. Det sier seg selv at Martha Sanne 

etter en tid ikke kunne finne seg til rette 
med dette. 

I 1891 brøt de norske misjonærene med Otto 
Witt, og misjonærene besluttet å starte opp 
skolearbeid på Ekutandaneni (=broderkjær-
ligheten). Leder for dette arbeidet ble Martha 
Sanne. I 1895 begynte hun også skolearbeid ved 
Umhlali ute ved kysten. Det var folket på stedet 
som bad henne komme. De ville ha en skole for 
barna sine. Det viste seg da at det var skolear-
beidet som gav de første og største resultatene, 

ikke bare med hensyn til misjon, men også med 
henblikk på samfunnsutvikling. 
Dødsfall, flytting og ekteskap med andre mis-
jonærer førte til at det i 1899 bare var Martha 
Sanne som var igjen som misjonær i Den frie 
østafrikanske Mission i Sør-Afrika, misjonen 
Misjonsforbundet hadde arbeidet gjennom 
og som ble helt integrert i Misjonsforbundet 
samme året, og nye misjonærer kom til. 

Etter 12 års sammenhengende arbeid i Afrika, 
kom Martha Sanne hjem i 1902. Året etter dro 
hun til Sør-Afrika igjen. Hennes helse ble stadig 
dårligere, men hun brukte hele sin arbeidskapa-
sitet i misjonens tjeneste.  Da hun dro til Norge 
i 1907, trodde hun at det var siste gang hun så 
Afrikas kyst. Men hun kunne ikke slå seg til ro i 
Norge. Sør-Afrika var blitt hennes hjemland, og 
i 1912 dro hun tilbake til sitt elskede Natal. Hun 
ville dø og begraves i Afrikas røde, varme jord, 
men inntil da ville hun arbeide blant kvinnene, 
barna og de unge i Sør-Afrika. Alltid ønsket hun 
å være i Guds vilje og hans ledelse, og på sin 
70-årsdag, i 1922, ble hun takket og feiret både 
i Norge og Sør-Afrika.  22. september året etter 
fikk hun hjemlov.

BorGhILd 
FroGNer
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- Fortell oss litt om hvordan dere har det i Spania.
- Vi bor i Albir, en forholdsvis liten by som er 
vokst sammen med nabobyene Altea, Alfaz og 
Benidorm, og som utgjør et stort byområde 
langs Middelhavskysten nord for Alicante. 
Mange steder mellom byene er der områder 
med sitrusfrukter, så området er pent. Her i 
Albir er der en stor badestrand med en impone-
rende lang og fin strandpromenade som er godt 
besøkt disse varme høstkveldene. Langs prome-
naden er det mange fine restauranter.
Kirkesenteret i Albir har et kapell og inne- og 
uteplass, hvor besøkende kan kose seg med kaffe 
og vafler eller grøt. Det er også bocciabane. 
Gjennom uka er det på senteret kulturkveld, 
ungdomsklubb, kor, konfirmantundervisning, 
bønnemøte, samt bocciaturneringer på formid-
dagen. Det er også noen familiegudstjenester 
gjennom året. Kirken driver evangelisk, diako-
nalt og sosialt arbeid, og i vinterhalvåret er det 
18-20 personer som jobber her.
Antall besøkende i Sjømannskirken er ganske 
høyt, eksempelvis var det omkring 400 til stede 
på gudstjenesten i Minnekirken sist søndag. 
Kirkesenteret er også bra besøkt gjennom uka. 
I 2011 var det totalt ca 44.000 besøkende i Sjø-
mannskirken i Albir/Villajoyosa.  
Vi har hørt litt forskjellig om hvor mange norske 
det er i området. Selv om ingen synes å vite hvor 

mange, vet vi at det i alle fall er mange tusen 
nordmenn som oppholder seg kortere eller 
lengre perioder i regionen mellom Alicante og 
Valencia. Også fra Aust-Agder er det mange, og 
vi har ofte besøkende fra Grimstad i kirka.

-  Hvordan kom dere i kontakt med sjømannskir-
ken? 
- I utgangspunktet kjente ikke vi mer til Sjø-
mannskirken enn folk flest, og vi hadde bare 
et par ganger besøkt en sjømannskirke. Men 
for noen år siden var det en venn, som selv har 
jobbet i Sjømannskirken, som tipset oss om 
at vi burde søke om å få reise ut som vinteras-
sistenter. Han mente det ville være noe for oss. 
Det var ikke så aktuelt akkurat da, men interes-
sen for Sjømannskirken ble vekket, og for en 
tid siden tok vi dette tipset fram igjen og søkte. 
Etter intervju ved Sjømannskirkens hoved-
kontor i Bergen fikk vi beskjed om at vi hadde 
bakgrunn og erfaring som de gjerne ville bruke. 
Derfor er vi altså her nå! 

- Hva er oppgavene deres? 
- Vi er to pensjonistektepar som jobber som 
vinterassistenter i Albir/Villajoyosa. Våre ar-
beidsoppgaver er varierte, men i stor grad er de 
knyttet til det å være vertskap. Det vil si at vi tar 
imot besøkende på kirkesenteret, sitter ned og 

snakker med dem, svarer på spørsmål og hjelper 
dem til rette, lager og serverer kaffe og vafler i 
ukedagene, og risgrøt på lørdager. Dessuten kan 
vi ha ansvar for ledelse, andakter og annet ved 
ulike arrangementer. 
Annenhver søndag har vi ansvar ved gudstje-
nesten i Minnekirken. Da er Jens kirketjener 
og Thorhild har kirkekaffen sammen med 2-3 
andre frivillige. Stort sett har vi fast arbeidstid, 
selv om det til tider kan være svært travelt, med 
mye folk og mange oppgaver.  Mange ønsker å 
ha noen å snakke med når de kommer til kir-
ken, og vi vil jo gjerne at alle skal føle at vi har 
tid for dem.  

- Hva motiverte dere til å dra? 
- Vi har begge vært med i menighetsarbeid ”hele 
livet”. Vi trives med det, men fant at nå var tida 
inne til å gjøre dette i andre omgivelser en peri-
ode. Vi var riktignok litt spent på hvordan dette 
ville bli, men hadde fått god informasjon på 
forhånd, så de få uforutsette ting vi har opplevd, 
har bare vært positive. 

- Og dere trives? 
- Absolutt! Vi trives veldig godt i Albir og Sjø-
mannskirken. Vi jobber sammen med kjempe-
hyggelige kollegaer, vi bor i et koselig hus med 
palmer og appelsintre i hagen, og vi har mange 
muligheter for turer og sightseeing i fritida. Og 
la oss tilføye at stranda i Albir kan anbefales, 
ikke bare til bading, men også en sykkeltur langs 
stranda til nabobyen Altea er en opplevelse. Vi 
har også skaffet oss informasjon om hva/hvilke 
steder vi bør oppleve, så vi kommer sikkert 
ikke til å kjede oss utover høsten. Selvfølgelig 
hadde det vært fint å ha Grimstad, familie og 
venner litt nærmere, men med dagens kommu-
nikasjonsmuligheter er ikke avstanden uover-
kommelig. Det er kjempekoselig å snakke med 

ViVa 
EspaÑa

sykkelgutter fra grim-
stad la veien innom 
sjømannskirken.

pensjonistekteparet thorhild og jens gunstveit følte behov for et linje-
skift i livet. I mange år har de vært meget aktive i grimstad misjonskirke. 
denne høsten jobber de som ”vinterassistenter” i sjømannskirken i Albir/
villajoyosa. Kirken har virksomhet på 2 steder: Kirkesenteret i Albir og 
Minnekirken i villajoyosa ved solgården. selv om de ikke har vært mange 
ukene i spania, tillater vi oss et aldri så lite fjernintervju med våre venner.
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familie (og å se dem) på Skype. Ellers har vi 
mye kontakt med familie og venner på telefon 
og e-post. I tillegg er vi så heldige å få flere fa-
miliebesøk mens vi er her! 

Vi i redaksjonen takker høfligst for intervjuet 
idet vi forsøker å undertrykker vår lille, men 
velbegrunnende misunnelse i de mørke og 
vindfulle høstmånedene, og sier: Kos dere det 
beste dere kan. Det er dere vel unt!  

seniorpastor

•  Et sted med sang, musikk, liv og glede
•  Trygge barn trives best – og lærer mest

Takk til dere 
som søker til 
barnehagen vår!

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

Pantone 130 CMYK 0/35/100/0 Negativ (hvit A) Grayscale Negativ (hvit A) Kun flammekun flamme

Vi har også 

en levende 

Bibelskole!

Bachelor i   
MUSIKKTEKNOLOGI 

eller KULTUR OG SAMFUNN?
Vi har også studier i Teologi, Psykologi og Kristendom, 

se nærmere på  www.ansgarskolen.no

Du fi nner oss i Kristiansand – og på ansgarskolen.no

Samlivskurset
”7 kvelder om å være 2”

emner: 
•  Å bygge et sterkt fundament
•  Kunsten å kommunisere
•  Konflikthåndtering
• Tilgivelsens betydning
•  Et godt sexliv
•   Forholdet til foreldre/ svigerforeldre
• Kjærlighet i praksis

Hvordan gjøre 
gode parfor-
hold enda 
bedre? Starter Januar 2013, i Froland misjonskirke

Påmelding sendes post@frolandmisjonskirke.no

rEdaktØr-
skiFtE
Ved årets slutt har jeg vært redaktør av ma-
gasinet Mylder i fem år. Det er de antall år 
jeg ved etableringen informerte styret om 
kunne bli aktuelt for meg å inneha dette an-
svaret. Det har vært fem lærerike og interes-
sante år, men fra nyttår av er det altså slutt. 
Det vil si at dette nummer av Mylder er det 
siste jeg sitter med redaksjonsansvaret for.

Rachel Elisabeth Olsen fra Froland har på-
tatt seg oppgaven som hun begynner i fra 
årsskiftet. Vi er både takknemlige og glade 
for at hun har påtatt seg ansvaret og at Myl-
der fortsatt vil komme ut med to nummer i 
året. 

Rachel Elisabeth er gift og har to barn. Hun 
har vært med i redaksjonen i fire år, og få er 
som henne velkvalifisert for redaksjonsar-
beidet. Hun er utdannet journalist og er for 
tiden student ved Universitetet i Agder, hvor 
hun studerer folkehelse. 

Hun er kjent med arbeidet og sier hun går 
til det med ”skrekkblandet fryd”, men setter 
sin lit til de mange dyktige medarbeiderne i 
redaksjonen, likeledes at annonsørene ikke 
vil svikte. At misjonsmenighetene i Aust-
Agder har et felles blad, som når ut til 34.000 
husstander i fylket, ser hun på som en stor 
utfordring og inspirasjon. 

sveinung lorentsen    
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denne høsten har grimstad Misjons-
kirke utvidet staben. Menigheten har 
denne høsten ansatt odd arild berge 
som ungdomspastor i 50% stilling og 
ragnhild røyneberg gellein som 
barne- og familiearbeider i 50% stilling. 
i tillegg er sveinung lorentsen gått inn i 
frivillig tjeneste som seniorpastor. på 
denne måten kan grimstad Misjons-
kirke styrke sitt arbeid både blant barn 
og barnefamilier, ungdom og menighe-
tens seniorer. Menigheten skal i tiden 
framover jobbe aktivt med trosopplæ-
ring i hjem og menighet. berge og 
gellein vil stå sentralt i dette arbeidet. 

I misjonskirken i Grimstad treffer vi den nyan-
satte barne- og familiearbeideren Ragnhild og vi 
ber henne presentere seg for Mylders lesere. 

Mitt navn er Ragnhild R. Gellein, jeg er 28 år, 
gift med en Grimstadmann og har to små barn 
på 1 og 3 år. Jeg er utdannet sosionom og stu-
derer nå psykososialt arbeid med barn og unge. 
Dette går parallelt med en 50 % stilling i Grim-
stad misjonskirke som barne- og familiearbeider. 
Jeg er stort sett å treffe på kontoret tirsdager og 
torsdager eller på telefon når det måtte trenges. 

Jeg har også tidligere jobbet i 
ulike menighetssammenheng og 
synes dette er et svært givende 
og spennende arbeid. Det er en 
takknemlig oppgave å få lov til 
å arbeide i kirken, få lov til å ha 
gode medarbeidere og ha mu-
lighet til å påvirke trosopplæ-
ringen. Ikke minst er det veldig 
godt å ha en oppgave der troen 
på Jesus står i sentrum. 

Noe av det som jeg nå gjør, å ut-
arbeide en trosopplæringsplan, 
det vil si at vi gjør en kartlegging 
av aktivitetene som foregår i kirka fra 0 – 20 
år. Denne vil bli utarbeidet med utgangspunkt 
i Misjonsforbundet UNG sitt ”Levende tro”-
prosjekt. Dette vil bla. være med på å skape en 
bevissthet rundt undervisningen og de ulike 
aktivitetene vi har i kirka. Da vil vi også få over-
sikt over hva som bør være en del av trosopplæ-
ringen i tillegg til det vi har, og evt. hva som bør 
vurderes/endres med utgangspunkt i visjonene 
våre. Ellers er hovedfokuset i min stilling bl.a. å 
videreutvikle familiearbeidet, følge opp frivil-
lige og rekruttere nye medarbeidere. Dette med 
trosopplæring i hjemmet/ hverdagen vil også 
være sentralt i mitt arbeid. Utover dette har jeg 
andre mindre oppgaver og leder ulike aktiviteter 
og komiteer.

Jeg føler meg svært heldig som får lov til å jobbe 
i en kirke som er i sterk vekst, som har veldig 
mange frivillige medarbeidere som sammen 
har store visjoner for fremtiden. Det er et stort 
arbeid som drives for barna og unge i kirkebyg-
get og uka er fylt opp med diverse aktiviteter 
som er drevet i hovedsak av engasjerte frivillige 
i menigheten. Det er også en stadig vekst av 
nye medlemmer noe som igjen bidrar til ønsker 
om økt struktur på arbeidet, og dette krever 
mer ressurser. Jeg håper at min rolle i kirka vil 
være med på å bedre, lette og styrke barne- og 
familiearbeidet, og jeg ser fram til å ta fatt på de 
utfordringene som kommer. 

Kristian Haaland

sMÅNytt

GrIMstad:
utvIdeLse AV STABEN I GRIMSTAD MISJONSKIRKE

”Førstemann til granestua” er et ter-
rengløp på 11,1 km, med start arendal 
misjonskirke på Myra og mål ved gra-
nestua. løpet ble i år arrangert for 
tredje gang. Hvert år er det stadig kom-
met flere som ønsker å delta i løypa 
som går i et flott, men krevende ter-
reng. 
Løpet ble for første gang arrangert i 2010, var 
en usikker stab som arrangerte det første løpet.  
60 løpere var påmeldt, mens vi år passerte 120. 
Løpet har nå etablert seg som et årlig arrange-
ment.

KRIK Arendal 25 har mottoet ”Bevar ditt hjerte 
framfor alt du bevarer”. Gruppa ønsker å bidra 
til at flest mulig kommer seg i bedre form. 
Gleden ved å være i form er en glede som må 
oppleves. ”Førstemann til Granestua” er et ledd 

areNdaL:
”FørsteMaNN tIL GraNestua”

i det å få menn og kvinner til å sette seg et mål. 
I dette løpet er det plass til alle. Den som bare 
ønsker å ta løpet som en hyggelig tur, er like 
velkommen som den som er i superform og vil 
løpe fortest mulig. 

Årets løp ble en suksess. God pressedekning, 
flott vær og mange spente løpere gjorde arrange-
mentet til en god opplevelse for både deltagere 
og arrangører. Vi er takknemlige for at ”Grane-
stuas venner” og grunneiere er med på å gjøre 
det mulig å arrangere løpet.

Årets løp ble vunnet av Sondre Risdal Solheim 
og Ingrid Bøylestad. Det deles også ut to bragd-
pokaler til den eller de løpere som har bidratt 
positivt i det lokale løpsmiljøet. I år gikk bragd-
pokalene til Einar Solum og Lars Try. Einar fikk 
pokalen for mange års innsats for kondismiljøet 
i Arendal og Aust Agder. Einar har passert de 
60, men det er fremdeles mange som må slite 

med å holde følge med ham enten det er som-
mer eller vinter. Lars fikk pokalen for ekte 
idrettsglede. Lars kommer aldri først i mål, men 
han viser en glede som mangler sidestykke når 
det gjelder å holde seg i form. Lars reiser på løp 
både innenlands og utenlands. Vi vil med dette 
gratulere begge prisvinnerne.
”Førstemann til Granestua” er et løp som hvert 
år arrangeres siste fredag i august. Neste års løp 
er allerede under planlegging. 

rino

Vinneren av løpet, 
sondre risdal solheim 
i tet like før mål.
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De samles hver torsdag klokka 7 i Arendal 
Misjonskirke for å bli bedre kjent med Jesus, seg 
selv og andre. En sprudlende gjeng med ung-
dommer og ledere som gir jernet, er det ung-
domsklubben «Filter» består av.

kreativt opplegg
Filter er for ungdom fra 8. klasse og oppover. På 
programmet finner man vanligvis lovsang, en 
liten tale og til slutt haugevis med morsomme 
aktiviteter og konkurranser. Det er ofte forskjel-
lige temaer for hver gang. I kveld var det «Hvem 
kan slå Stian og Filip», en parodi på «Hvem kan 
slå Aamodt og Kjus» som sto for tur. De samme 
reglene fra den kjente TV-serien ble brukt, og 
sammen måtte filterungdommene bruke både 
taktikk og rå muskelkraft i sine forsøk på å slå 
de selvsikre lederne (Stian og Filip) i en rekke 
forskjellige øvelser.

For syvende året på rad arrangerte KRIK Aren-
dal 25 tur til Birkebeinerløpet. I år var det 24 
deltagere med på turen. Noen valgte løypa på 21 
km, andre den kortere på 11 km. Enkelte hadde 
som mål å komme høyt på resultatlistene, andre 
å klare merkekravet i klassen sin, mens noen 
ønsket bare å gjennomføre den distansen de var 
med på, og da uten å gå. Dette er med andre ord 
et løp for alle.  
 Flere av deltagere på turen gjorde det meget 
godt i klassene sine. Ranveig Kvifte ble nr 11 i 
klassen kvinner 45 – 49, Magne Isaksen ble nr 
6 i klassen menn 55 – 60 og Sondre Risdal Sol-
heim ble nr 12 i klasse menn 20 – 24 år. Mange 

på turen klarte merkekravet i sin klasse. Merket 
blir delt ut til de som kommer blant de beste i 
klassen sin. Birkebeinerløpet er landets største 
terrengløp. Starten går fra Birkebeineren ski-
stadion, med målgang ved Håkons og Kristins 
hall nede ved Lillehammer idrettspark. Mye av 
løypene går i trassene fra OL i 94. 
 På hvert arrangement som KRIK Arendal 25 
arrangerer, blir det delt ut en KRIK pokal. Poka-
len går til den løperen som kommer nærmest sin 
egen ideal tid. I bussen på vei til Lillehammer tip-
per hver enkelt løper den tiden de regner med å 
bruke på løpet. I år gikk pokalen til en debutant. 
Emma Marlene Rudsli hadde satt seg som mål å 

klare å gjennomføre halv Birken uten å gå. I mål 
var hun bare 15 sekunder fra ideal tiden sin. 
 Neste års Birkebeinerløp blir arrangert lør-
dag 8. juni. Distansene er de samme, og KRIK 
Arendal 25 arrangerer som vanlig tur til løpet. 
Allerede er mange påmeldt.
 Neste tur for KRIK Arendal 25 er tur til Mar-
cialonga i Italia, hvor det arrangeres et 70 km 
langt turrenn på ski. Turen er allerede fulltegnet. 
Men tur til Holmenkollen skimaraton 8. og 9. 
februar 2013 har noen få ledige plasser. 

rino rudsli

KRIK-TuR TIL 
BIrkeBeINerLøPet

NorGesMester I BORDTENNIS

Andre ganger kan kveldens tema være f.eks. 
filmkveld, sjokoladeparty, bilrebus, sport og mye 
annet gøy ingen andre matcher. I tillegg arran-
geres det av og til litt større turer. I vinterferien 
2011 reiste Filter på en 10-dagers tur til Sveits, 
der rundt 50 av ungdommene koste seg i et 
enormt alpinanlegg.

godt miljø
- På filter er det fokus på å ha et godt miljø 
der alle kan være seg selv, sa Eirik Vikse da jeg 
spurte han om hvorfor han går på filter. 
-Jeg er en personlig kristen, og jeg trives veldig 
godt i dette fellesskapet. Det skjer alltid mye gøy 
her, og jeg kan være meg selv! Det er et veldig 
fint sted å dele troen sin med andre kristne ung-
dommer, forteller Vikse. 
Etter at filter startet opp igjen i høst har flere 
strømmet til. Mange har fått oppleve en berø-

Misjonskirken i arendal har fått sin før-
ste norgesmester i bordtennis. 

Riktignok finnes det bestemmelser som sier at 
ingen har lov til å kalle seg norgesmester før de 
er fylte 15 år, men det er norgesmester i 11-års-
klassen Finn Vetvik er. Det skjedde da NM 
Yngre ble arrangert på Stord i mai dette år.

Finn Vetvik flyttet til Norge for 4 år siden, og 
storparten av den tiden har han hatt sin faste 
gang i Arendal misjonskirke. For 1 ½ år siden 
ville han for moro skyld forsøke å spille bord-
tennis. Men det viste seg straks at han hadde 

talent, og han syntes det var en idrett som han 
trivdes med. Han ble medlem av Lia Bordten-
nisklubb, og fikk to suverene trenere, Jens Sal-
vesen og Håkon Tønnessen. Sistnevnte er også 
med i misjonskirken. 

Foreldrene forteller at Finn ble tatt i mot i bord-
tennisklubben og av trenerne på en så suveren 
måte at det ble helt selvsagt for ham å fortsette. 
Der trener han to ganger i uken. Ellers blir det i 
tillegg trening hjemme de fleste ukedagene. Finn 
har også en bror på 8 år som spiller bordtennis. 

Talent og trening førte altså til at Finn Vetvik 

kunne smykke seg med gullmedalje både i double 
og for lag, og sølvmedalje i singel. Men det betyr 
ikke at han har kuttet ut Misjonskirken. Her er han 
med både i Friends på torsdagene og XL på sønda-
gene. Vi gratulerer Finn og Lia Bordtennisklubb!

sl  

ring av Jesus og noen har blitt frelst.
- i det siste har vi vært rundt 40 stykker i antall. 
Det er vi storfornøyde med, men vi ønsker alltid 
å bli flere!  - Vi ønske alle hjertelig velkommen 
til ungdomsklubben Filter i misjonskirken på 
Myra, sier hovedleder Stein Erik Nyli. 

tekst og foto: Marius Andersen

sPrudLeNde UngdOMsKlUBB I ArendAl
Mange har opplevd 
en berøring av 
jesus under
møtene. 

Fra venstre Matin rouhani, Finn Vetvik og oskar 
nygård olsen. Matin og Finn var med på double og 
alle tre var med på lag.

Fakta: 
Birkebeinerløpet er 
et terrengløp. løpet 
har blitt arrangert 
hvert år siden 1999. 
Ca. 6000 løpere 
deltar. en kan velge 
mellom ”halv bir-
ken”, ”ultra birken” 
eller ”hovedløpet” 
som er 21 km i tøft 
skogsterreng.

birkebeinerløpet ble i år arrangert 9. september 
på lillehammer, en løpefest for mange tusen i 
alle aldre, både for elite og mosjonister.
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FroLaNd:

sMÅNytt

Etter 11 år som svenske, flyttet Vidar 
røed i fjor tilbake til hjemkommunen 
Froland. sammen med sin kone, san-
dra, ble de raskt engasjert i menighets-
arbeidet. nå, kun et år etter, arbeider 
de begge i Misjonskirkens bygg på 
Mjølhus. 
Sandra, som er utdannet lærer, jobber i mu-
sikkbarnehagen som holder til i bygget. Vidar 
er ansatt som ungdomsleder i 50 prosent stil-
ling. Når han i tillegg studerer teologi fulltid på 
Ansgarskolen i Kristiansand, så sier det seg selv 
at man må ha orden i sakene for å få alt til å gå 
rundt. Og det har Vidar.
 -Jeg er vant til å jobbe målretta og strukturert, 
forteller Vidar. Da han reiste til Sverige i 2002, 
var det for å gå på bibelskolen “Arken” i Stock-

holm, en bibelskole med mye fokus på sjelesorg. 
Allsidig erfaring
Her traff han ganske raskt sin kjære Sandra, og 
de giftet seg i 2004. Etter endte studier, fikk han 
jobb på bibelskolen. Her var han blant annet 
ansvarlig for sjelsorgen på skolen, personal-
ansvarlig, koordinator for diverse arbeid og 
konferanser, bibellærer og mentor. Så at Vidar 
er mer en kvalifisert til å ta fatt på jobben som 
ungdomsleder, er det ingen tvil om.
- Jeg har tatt med en del planer og ideer fra Sve-
rige, som selvsagt må tilpasses lokalt. For å finne 
ut hvilken retning vi skal gå, har vi jobbet mye 
sammen med lederne i ungdomsarbeidet. Når 
man har tydelige mål, ser man hva som må bort 
og hva som må legges til, mener han.
Omsorg for ungdommene
Ungdomsarbeidets overordnede mål er kort 
og godt, “å gjøre ungdommer til frimodige og 

bevisste etterfølgere av Jesus Kristus”. Vidar er 
opptatt av å engasjere alle undommene i arbei-
det, de yngre til å ta ansvar og de eldre til å lede. 
-Min bønn er å skape hele ungdommer, som vet 
hvem de er, hvem Gud er og hva Han vil med 
deres liv.
Vidar og Sandra har blitt tatt godt imot av ung-
dommene i menigheten, og skiller seg ut med 
sin omsorg og sitt engasjement.
-Starten har vært bra, det har egentlig vært en 
positiv trend hele året. Det er mye folk, og stadig 
nye ungdommer kommer innom. Men vi ber og 
håper selvsagt på at enda flere ungdommer skal 
møte Gud og vokse i Ham, avslutter Vidar.

reO

navn: Vidar røed
alder: 35 år
sivilstatus: gift 
aktuell: nyansatt ungdomsleder 
i Froland Misjonskirke

i slutten av mai ble flere måneders ola-
bil-mekking kronet med et fartsfullt 
løp, hvor de selvbygde bilene ble pres-
set til sitt ytterste. 

Løpet ble holdt i bakken rett utenfor Froland 
Misjonskirke, en bakke som viste seg å passe 
perfekt for ola-billøp. Det var nok ikke bare bare 
for foreldrene å se sine søte små sette utfor den 
lange, slake bakken så fort de kunne.  Et par 
knall og fall ble det, men utstyrt med hjelm og 

UngdOMsleder Med MÅL oG MeNING

suksess fOr 
OlABIl-prOsjeKt

solide ola-biler kom de fleste seg smertefritt i 
mål. Det ble det man kan kalle en folkefest, hvor 
barna stolt kunne få vise frem de flotte bilene de 
hadde laget. 

Super-Onsdag har lenge vært et populært tilbud 

i Froland, med dansegrupper og barnekorøvelse. 
Da foreldre og ledere så behov for et tilbud 
for de som ikke likte dans og sang, ble Olabil-
klubben startet opp. Klubben heter nå Mekke-
klubben, og er for alle barn i skolealder.

Fest oG GLede pÅ BjOrBeKK
søndag 9. september ble det holdt fest-
møte i bjorbekk Misjonskirke betel i 
anledning ferdigstillelse av nye lokaler.
Bjorbekk Misjonskirke Betel ble bygget rundt 
1950 og påbygget og renovert i 1986. Men så 
var tiden igjen moden for oppussing og større 
lokaler. For et år siden ble arbeidet satt i gang. 
Firmaet Kåre Eriksen AS tok jobben med selve 
nybygget, mens oppussing og renovering av 
resten av lokalet ble gjort på dugnad. I festen nå 
i september ble alle dugnadsarbeiderne takket 
med leder av byggekomiteen, Rolf Birger Ånon-
sen, i spissen. 

Det er blitt gjort et betydelig arbeid på dugnad 
dette året. Den gamle peisestua ble revet og 

bygget opp igjen som en flott moderne sal, som 
nå blir en del av hele kirkerommet. Det er blitt 
lagt nye takstein på hele kirka, og alle dører er 
skiftet. Det er også helt nytt ventilasjonsanlegg, 
nytt kjøkken, og alt elektrisk anlegg er byttet ut. 
Selve nybygget er på 150 kvm fordelt på to plan. 
Kirkesalen er forlenget og i underetasjen er egen 
barnekirke og nytt kontor.

Prislappen på det hele er på omkring seks mil-
lioner kroner. Men med stor giverglede blant 
medlemmene, og fortsatt tro på vekst og fram-
gang, ser vi lyst også på økonomien.

Det ble også en glede i festen og kunne oppta 
åtte nye medlemmer i menigheten, som nå teller 
150. Menigheten har også et stort arbeid blant 

barn og unge. For å kunne nå flere unge i våre 
søndagsmøter, har vi flyttet våre gudstjenester 
fra kl.11.00 til kl.17.00. Hver tirsdag har vi Bar-
nas Supertirsdag med forskjellige aktiviteter for 
barn. På fredagene samles ungdommen til ung-
domsmøte med påfølgende kafé og aktiviteter. 
Som i fjor har vi også dette året 12 konfirmanter. 
Det er derfor mye å glede seg over på Bjorbekk 
for tiden.

john david Wikstøl

BjorBekk:
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inne i skogen mellom bjorbekk og gjen-
nestad ligger et lite hus som kalles 
kjenna. plassen het opprinnelig ryd-
ningen, men har de siste årene blitt kalt 
for kjenna. navnet kjenna har stedet 
fått fordi det ligger ved et lite vann som 
heter gjennestadkjenna.
I dag er dette stedet et populært utfartssted for 
turgåere. Hver søndag i skoleåret fra kl.10.30 
– 15.00 er det åpent, og en kan få kjøpt pølser, 
kaffe og vafler.  Det er en dugnadsgjeng som 
bytter på å ha det som kalles for «Kjennavakt».  
De har da ansvar for salget den søndagen de 
har vakt. Alle inntektene går til vedlikehold av 
stedet.
I 1983 var det noen medlemmer av Bjorbekk 
Misjonsmenighet Betel og Øyestad Kristelige 
Ungdomsforening som på eget initiativ kjøpte 
stedet for 200.000 kroner. Disse dannet en 
stiftelse som ungdomsforeningen og misjons-

Øyestad Menighet og Bjorbekk Misjonskirke 
Betel har i flere år stått i sammen om å arran-
gere seniortreff.  Det holdes to treff i året, et på 
våren og et på høsten. Helt fra det første treffet 
og fram til i dag har det vært fullt hus på alle 
seniortreff, det vil si litt i overkant av hundre 
seniorer tilstede.
Seniortreffene inneholder mye sang. Vi synger 
en del felles og så innbyr alltid noen til å delta 
med sang. Ellers har vi et aktuelt tema og an-
dakt. I alle treff legger vi vekt på at det skal være 
en god bevertning med snitter eller lapskaus, 
og selvfølgelig alltid kaffe og kaker.  At treffene 
er populære vises ved at folket kommer igjen 

Våren 2012 startet vi et tilbud for barn i 5.-7. 
klasse i Fevik Misjonskirke. Vi samles annen-
hver fredag klokka 18.00 og holder på frem til 
klokka 20.00. Da har vi først en samling med 
sang og andakt før vi gjerne avslutter denne 
delen med en lek eller konkurranse. 
 Selvsagt har vi kafé hvor vi selger en varm-
rett, brus, smågodt o.l. Dette er veldig populært. 
Samtidig som kafèen er åpen, har vi stasjoner 
hvor vi har formingsaktivitet og negledesign, 
mens noen prøver å lære seg å sykle på enhjuls-
sykkel, eller de er utenfor og skater. Det er flere 
som nå begynner å få taket på enhjulssykling. 

FevIk:

PoPuLære 
seNIortreFF

gang etter gang. Det er ingen påmelding eller 
inngangspenger, men vi tar opp en kollekt til å 
dekke utgiftene. 
Alle seniortreffene har blitt holdt i Bjorbekk 
Misjonskirke Betel bortsett fra treffet i vår.  Da 
hadde vi invitert sangeren Bjøro Håland og tref-
fet ble holdt i Øyestad Menighetssenter. Denne 
gangen hadde vi bestilt ekstra med lapskaus og 
det ble nok til å servere to hundre som kom. 
Tidligere sogneprest i Øyestad Gerhard Falk 
Woie var konferansier denne dagen og ønsket 
den kjente sangeren hjertelig velkommen til Øy-
estad. Bjøro Håland sang mange av sine gamle 
kjente slagere som mange har hørt på plater og 
i radio. Han sang også flere salmer som forsam-
lingen kjente godt igjen. Det var tydelig at alle 
satte pris på sangen og musikken til den kjente 
countryartisten fra Kristiansand. Det ble en 
ladet stemning da Bjøro Håland sang med stor 

innlevelse ” I love 
you because you 
understand me.” 
Med utgangs-
punket i sang og 
musikk holdt John 
David Wikstøl da-
gens andakt over 
teksten fra en av 
Davids salmer der 
David vitner og sier: ”Han la en ny sang i min 
munn, en lovsang til vår Gud.”

Det er en fast gjeng som til hvert treff bærer 
stoler og bord, koker kaffe og ordner til fest. Og 
så lenge de vil holde på, og så lenge det kommer 
seniorer, vil treffene fortsette.

jdW

legg søNdaGstureN tIL kjeNNa I øyestAd
menigheten overtok i 1990. De kommunale 
myndigheter i daværende Øyestad kommune så 
verdien i stedet og bevilget kr. 50.000 til Kjenna 
og siden samme beløp til veien inn. En testa-
mentarisk gave til stedet gjorde også sitt til at 
man ble gjeldfri.
I dag er det en Kjennakomité som velges av 
medlemmer fra Bjorbekk Misjonsmenighet 
Betel og fra Øyestad Kristelig Ungdomsforen-
ing som drifter stedet.  Her er det et meget godt 
samarbeid, som det kommer mye godt ut, og 
som gjerne kan være et eksempel for andre.
 I tillegg til at det er åpent for turgåere på søn-
dager, er Kjenna et aktuelt sted å bruke for 
barne- og ungdomsgrupper. Hit går speidertu-
rer, søndagsskoleavslutninger, weekender for 
ungdomsgrupper og utflukter av forskjellig slag. 
Noen ganger er det også arrangert friluftsguds-
tjenester på Kjenna. Selve huset er ikke stort, 
men det er desto større plass ute for lek, fotball, 
kanopadling og bading om sommeren.  Om vin-
teren er det mange som går på skøyter på Gjen-

nestadkjenna. 
I løpet av de årene som Kjenna har holdt 
åpent er det utallig liter vaffelrøre som har gått 
med.  Det finnes en egen oppskrift som kalles 
”Kjennarøra”. Dersom du ikke har smakt disse 
vaflene er det på tide at du legger søndagsturen 
til Kjenna og får deg en skikkelig vaffel og for-
håpentligvis treffe noen hyggelige mennesker du 
kan slå av en prat med.

john david Wikstøl

Tross alt er det to uker mellom hver trening. 
 Planen er at vi skal lage noen ramper for ska-
ting og sparkesykling i løpet av høsten da vi har 
unge ledere som er flinke å skate og skal instru-
ere dem som har lyst til å lære mer.
 Det har variert litt i antall barn som har kom-
met, men det kan være opp mot 20 på en kveld. 
Det synes vi er bra, da vi tross alt er helt i start-
gropa.
 I begynnelsen av juni dro vi på hyttetur til 
Høvåg med 17 unger. Vi hadde én overnatting. 
Da stod vi på vannski og satt i tube, grillet, 
badet og fisket. Det var en flott tur med veldig 
kjekke barn.
 Denne høsten har vi unnagjort en over-
nattingstur, og i november inntar vi Lyngdal 

Misjonskirke en natt, og skal samtidig besøke Sør-
landsbadet.  Det gleder vi oss til.
 Målet med disse kveldene er at barn og unge 
på Fevik får et trygt sted å være, og et naturlig og 
godt forhold til Jesus og misjonskirka. Det skal 
være mye lek og fellesskap, og et sted hvor barna 
og de unge kan 
”connectes” med 
Jesus og hverandre. 
Derav navnet - 
CONNECT FEVIK. 

Kom og connect du 
også!
 
snorre sunnset

Bjøro Håland og 
Borgny Karlsen.
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hveM skaL ut?
Alternativ:

Dirk Kuyt Wayne Rooney Steven Gerrard Luis Suárez

Asbjørnsen og Moe Brødrene Grim Snorre Sturlason Hans Chr. Andersen

Rotte Røyskatt Hamster Kanin

KLM LOT KNA SAS

Martin Tranmæl Einar Gerhardsen Oscar Torp Trygve Brattlie

Gran Furu Barlind Edelgran

Hjalmar Andersen Bjørn Wirkola Per Ivar Moe Alv Gjestvang

New York Beijing Paris Bogotá

Nattverden Frokost i det grønne Guernica Pietà

Sigrid undset Karen Blixen Selma Lagerlöf Doris Lessing

Thomas A Edison James Watt Thomas Cook Alexander G Bell

Vincent van Gogh Ludwig van Beethoven Edvard Grieg  Johann Sebastian Bach

Hanna Sara Elisabet Mirjam 

InteraktIv

vi takker for interessen våre le-
sere har vist for Mylders kryss-
ordoppgaver. svært mange 
riktige besvarelser kom inn til 
redaksjonen. løsningen på 
kryssordoppgaven i Mylder nr 
1/2012 finnes under. den heldige 
vinner var Merethe B. johansen, 
nedenes. gavekort er oversendt. 

derimot kom det ikke inn noen 
løsning på fInn Ordene og 
heller ikke på oppgaven HveM 
sKAl Ut. Men vi forsøker igjen 
og håper på bedre lykke denne 
gangen. Alle oppgavene i Mylder 
nr 2/2012 er åpne for enhver 
som ønsker å delta, og mulighe-
tene for gavekort pålydende  
kr 250 er store. 

løsning på oppgavene sendes Mylder v/
sveinung lorentsen, venusveien 20, 4843 
Arendal innen 15. november 2012. Blant de rik-
tige besvarelsene blir det trukket ut én vinner 
for hver oppgavene.  
Husk: fullt navn og adresse.

Frivollveien 11, Grimstad - tlf. 91 91 77 77 • www.eddiken.no • trening@eddiken.no

Vi vil få Grimstad i bedre form!

Åpent kl 06-23 hver dag - med nøkkelkort!Tren med eller uten binding!

MORGEN-
SPINNING 

tirsdag og torsdag 

kl 06.30

Gratis frokost! 

TRX-TRENING NY TIME I HØST!
Morsom og utfordrende trening som passer alle!
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hveM skaL ut?
Alternativ:

Dirk Kuyt Wayne Rooney Steven Gerrard Luis Suárez

Asbjørnsen og Moe Brødrene Grim Snorre Sturlason Hans Chr. Andersen

Rotte Røyskatt Hamster Kanin

KLM LOT KNA SAS

Martin Tranmæl Einar Gerhardsen Oscar Torp Trygve Brattlie

Gran Furu Barlind Edelgran

Hjalmar Andersen Bjørn Wirkola Per Ivar Moe Alv Gjestvang

New York Beijing Paris Bogotá

Nattverden Frokost i det grønne Guernica Pietà

Sigrid undset Karen Blixen Selma Lagerlöf Doris Lessing

Thomas A Edison James Watt Thomas Cook Alexander G Bell

Vincent van Gogh Ludwig van Beethoven Edvard Grieg  Johann Sebastian Bach

Hanna Sara Elisabet Mirjam 

FINN ordeNe!
Oppgave Riktig ord

Eksempel: Finnes på hanen og 
i lomma

Kam

Finnes i skogen og i matema-
tikken

Brukes om rake og om å slite

Finnes på frokostbordet og på 
kniven

Hjørne og fiskes med

Beholder og mann

Trengs i båt og finnes i kroppen

Finnes som mynt og i slott

Gresse og liten åpning

Samme som gård og bruker i 
imperativ

Juling og finnes i grøt

Er beskjeden og finnes på 
himmelen

Ikke lang og kan stokkes

Festning og kreditt

Lyser og finnes som frukt

Finnes på himmelen og på 
mannens hode

eksempel: Wayne rooney (han spiller for 
Manchester United, ikke for Liverpool FC) hva heter dIktet? 

vi ønsker dikterens navn og tittelen på 
diktet strofen er hentet fra. 

1. – over verden høyt i akt skal være 

2. – Lei er vel den lange vetter 

3. – som ingen tåre kan lette 

4. – som rik på miskunnhet og nåde er 

5. – Mållaust liv har og e mening 

6. – Eig du lukka, så er ho ikkje lenger berre di 

7. – Det var ingen tvil. Det var slik hun var 

8. – Herre, velg for oss de gaver du vil! 

9. – som sne og is for sol og sommervær 

10.  – Han er min Frelsar, og det vil Han vera 

11. – at finn ho ein solstråle, so vert ho rik 

12. – Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred 

Løsning forrige nr:

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11

12      13   

14     15     16  

  17  18   

19 20   21      22 23 

24   25   26   27 

28     29    30

31  32 33     34   

  35     36 

37 38  39   40 

41  42   43   44 45  46

47       48    

Vannrett: loddrett
1. Yrke 21. Ord 32. Krangle  1. Smykke 10. Boligen 29. Fisk

12. Vekst 22. Konsonanter 35. Sjau  2. By 11. Flokk 33. Sinne

13. Veie 24. Syk 36. Støtter  3. Asiaten 15. Preposisjon 34. Flire

14. Distrikt 26. Mynter 37. Strøm  4. Smerte 18. Engelsk tall 38. Sted i Norge

15. Øy 28. By 39. Drikke  5. Flatemål 20. Løper 40. Sjarm

16. Tallord 29. Dårlig 40. Fisk  6. Prakt 23. Tall 42. Tone

17. Mat 30. Roper 41. Bolig  7. Været 25. Ser 43. Artikkel

19. Gudinne 31. Lever 47. Herskeren  8. Tid 26. Dyr 44. Vern

48. Hilste  9. Dyr 27. Enkelte 45. Tallord

KryssOrd ved Kari Paulsen
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Norges mest komplette bobil- og caravansenter finner du i Grimstad!

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

Besøksadr: Håvet 2, 4838 ARENDAL  Tlf/fax: 37 02 48 15  E-post: norand@online.no
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Vi støtter 
menighetsarbeidet!
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Denne uke: 
Nå er utvalget på topp

Dresst id!
S t o r t  u t va l g !

Stort
utvalg i

ull-
frakker!

Dresser/
blazere

MIDt I gÅgatEN

Merkevarebutikken i sentrum:

Dame - herre
Kun Denne uKe

halv  pr i s !

a l l E  y t t E r j a k k E r

÷ 25 %

Ved kjøp av dresspakke
denne uken, får du valgfri

skjorte og slips til

Stjernedryss 2012
…i Fevik Misjonskirke  
hver søndag i advent!

Velkommen til

Adr Sømsveien 167    www.fevikmisjonskirke.no
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arendal  
misjonskirke

gudstjeneste med kirkekaffe og søndagsskole hver 
søndag kl 11.00

BarN oG uNGe:
skattekista søndagsskole for barn mellom 3 og 12 år, 
parallelt med gudstjenesten.
Xl, bibelundervisning for ungdom fra 7. til 10. klasse, 
parallelt med gudstjenesten.
Friends, fredagstilbud for barn fra 4. – 7. klasse kl 17.00-
18.30
Mission kids, barnegospelkor torsdager kl 18.00
speider, hver torsdag kl 18.00
Filter, ungdomsklubb med aktiviteter, tale og lovsang 
torsdager kl 19.00.
konfirmantundervisning, gratis, åpent for alle.

krIk
turgruppe, sykkelgruppe, ski, trim, spinning, seminarer 
etc.

saNG
lovsangskoret øver torsdager annenhver uke. Åpent 
for alle
Young praise, lovsangsgruppe/kor for ungdom. Åpent 
for alle.
Mission kids, barnekor. torsdager kl 18.00

CeLLeGruPPer
tilbud om fellesskapsgrupper.

seNIorer
Hyggetreff, kl 11.30 siste lørdag i mnd.

sjeLesorGsteaM
for mer info, se hjemmesidene eller kontakt kirken 
37022921.

kVEldsMØtEr
Cafegudstjeneste med gjester søndag 21/10, 18/11
temagudstjeneste. Kveldssamling med noe mer litur-
gisk preg, sentrert rundt et tema.
14/10, 25/11

dM FEstiVal lØrdag 27/10
Hip-hop danseseminar kl 13-16.30
Barnekorseminar kl 14-16.30
Konsert kl 17.00
lovsangsfest med Ungfilla kl 21.00

loVsangskVEld
søndag 4/11 kl 19.00 m/Ole gustav johnsen.

allE-saMMEn-gudstjEnEstE
søndag 18/11 kl 11.00

julEns prograM
julemesse lørdag 24/11
julekonsert søndag 9/12 kl. 17.00
julaften kl 15.30
1 juledag kl 11.00
nyttårsgudstjeneste søndag 30/1 kl 11.00

Menighetens kontonummer:
3000.19.99555

bjorbekk  
misjonskirke betel

Møte og søndagsskole hver søndag kl.17.00
kveldsmøter onsdager kl.19.30

BarN oG uNGe
søndagsskole hver søndag kl.17.00
barnas supertirsdag hver tirsdag kl.17.00
konfirmantundervisning hver tirsdag.
betel impact   ungdomssamling hver fredag.

sPesIeLt
lørdag  3. nov. kl.19.00 lovsangskveld. Ole gustav med 
flere deltar.
Onsdag 7. nov. kl.19.00 Fellesmøte i Kirkestua i Bjorbekk 
kirke.
lørdag 10. nov. kl.14.00 julemarked.
søndag 9. des. kl.17.00 Førjulsfest med grøt og utlodning.
søndag 16. des. kl.17.00 Vi synger julen inn.
søndag 6. jan. kl.17.00 juletrefest.

Froland  
misjonskirke

søndagsmøter med søndagsskole og kafé kl 17.00

bønn og nattverd tirsdag kl 10.00
bønnens time onsdag kl 19.30 – lovsang, undervisning og 
bønn
kvinnemisjonen annenhver tirsdag kl.19:00

BarN oG uNGe 
søndagsskole i forbindelse med søndagsmøtene (0-12 år)
småspeider (”Flokken”) annenhver tirsdag kl.18:00
storspeider (”troppen”) annenhver onsdag kl.18:00
barnas superonsdag annenhver onsdag kl.17:30-19:00. 
Barnekoret ”gledesspiren”, dansegrupper, aktivitetsgruppe 
(5 år-2.kl), mekkegruppe (3.-7.kl)
aMj:  annenhver fredag kl. 18:00. Action for de mellom 
9-12 år.
tentro konfirmantundervisning annenhver fredag kl.18:00.
Power House på fredager kl.20:00. Helaften for ungdom 
med ungdomsmøte, fellesskap og aktiviteter
MER -kveld; samling med tilbedelse og fellesskap for ung-
dom over 20 år. Ca hver 4 lørdag, samt husfellesskap hver 
4.lørdag

øvrIG
alpha-kurs i høst-halvåret
samlivskurs i vinter-halvåret
”sammen og nøden”, mat og hjelp til folk med behov
Fellesskapsgrupper for ungdom, unge ektepar og andre
lovsangsgrupper, korForalle og Musikklaget for de godt 
voksne
Formiddagskafé en fredag i måneden kl.11:30

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

grimstad   
misjonskirke

søndagsgudstjeneste med kirkekaffe kl. 11.

Morgenbønn hver torsdag kl. 9-10
kveldsbønn hver torsdag kl. 18.30- 20.
Formiddagstreff første torsdag hver måned 
(januar: 2.torsdag)
sammen om nøden Matutdeling hver tirsdag kl. 11-14

BarN oG uNGe
safari/kult (søndagsskole) hver søndag kl. 11.
babysang hver torsdag kl. 11-12.30
jubaluba (barnekor 4-8 år) annenhver mandag kl. 17-18. 
(oddetallsuker)
Hits(sang- og dansegruppe fra 8 år) annenhver torsdag 
kl. 17.30- 19. (oddetallsuker)
speideren hver tirsdag kl. 17.30
powerstation hver onsdag for ungdom fra 8. klasse og 
eldre. grupper fra kl. 18/18.30. Møte kl. 20. Kafè kl. 21.
tentro (for konfirmantene) ca annenhver onsdag kl.18-
19.30

uNGe voksNe
tørst – for deg mellom 20 og 40!
Møte første søndag i måneden kl. 20. 
Kafèen åpner kl. 19.30 og fortsetter etter møtet

sPesIeLt
Cellegrupper. Møtes i de ulike hjem
29.oktober kl.19.30: jenter i alle aldre: dagfinn Høybrå-
ten. Musikk v/kirsti Haugen(piano) og Wenche braat-
lund (klarinett) gutter i alle aldre inviteres spesielt.
4. november kl.20: tørst
12. november kl.19.30: jenter i alle aldre: per arne dahl
17. november: kult- kveld
24. november kl.11.: julemesse
29. november kl.16.30-19: Førjulskveld for eldre
30.november kl.20: samling for 45 +/- (påmelding)
1. desember kl.15: internasjonalt vennskap
2. desember: juleverksted etter gudstjenesten
2. desember kl.20: tørst
10. desember kl.19.: «alene sammen»
16. desember kl 17: Vi synger julen inn

Fevik 
misjonskirke

gudstjeneste med kirkekaffe hver søndag kl 11

bønnekveld,tirsdager kl.19.00  (hver uke)

BarNe oG uNGe
søndag kl.11.00 superkids og kidsplanet (søndagskole)
Onsdag kl.18.00 konfirmantundervisning (Annenhver uke)
fredag kl.18-20. ConnECt Fevik (10-13 år, annenhver uke)
lørdag  Kl.20.00 ungdomsklubben FuEl

sPesIeLt
11 november kl.18.00 konsert med ansgar gospelchoir
2.desember kl.12.00 stjernedryss i advent
9.desember kl.12.00 stjernedryss i advent
16.desember kl.12.00 stjernedryss i advent
julaften kl.15.00 gudstjeneste
5.juledag: juletrefest for hele Fevik i fevikhallen.
nyttårsaften kl.19.00 Fest for store og små.
20. januar storsøndag med Viggo klausen
Kl.11.00 alle-sammen-gudstjeneste
Kl.19.00 ”tett på Viggo”. servering 
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dEt skjEr
Mange kjenner at de ikke alltid strekker til i vanskelige saMtaler. kirkens 
sOs har tatt utfOrdringen, Og ønsker å gjøre deg gOd å snakke Med!

Vil du bli god å snakke med?

Har du:
... en venn som skal skilles?
... noen du kjenner som har mistet en av sine nærmeste?
... en syk kollega?
... en tenåring med kjærlighetssorg?

åpent, gratis kurs, i misjonskirken arendal 
onsdag 28. noVember kl 19.00

trosnøytralt, 2 timers kurs basert på 10 konkrete samtaletips.

Formiddagskafé  
i Froland Misjonskirke
•  Hver 4.fredag kl.11:30 – 14:00  
•  Et møtested for alle aldre
•  Her kommer både ”kirkegjengere” 

og de som ikke er det. 
•  Alltid Quiz og artige historier
• Varmrett med kake og kaffe til en 

hyggelig pris 
•  Levende sang og musikk 
•   Trosstyrkende ord med på veien.

          
DM DAGEN 27 oktober  kl 21:00 

                         LOVSANGSFEST  
            med sangere og musikere fra  UNGFILA  

FOR MER INFO SJEKK: 
WWW.MISJONSKIRKEN-ARENDAL.NO

          
DM DAGEN 27 oktober  kl 21:00 

                         LOVSANGSFEST  
            med sangere og musikere fra  UNGFILA  

FOR MER INFO SJEKK: 
WWW.MISJONSKIRKEN-ARENDAL.NO
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Hvem er 
Gud? 

Hva er 
tro? 

Hva er 
meningen 
med livet?

16 millioner  mennesker har gått et Alpha-
kurs til nå!

På tide å se litt naermere  
 på de STORE spørsmålene?

sjekk din lokale misjons- 
menighets hjemmesider for 
oppdatert program og flere  

aktiviteter!

Julen er her
Musikalsk julestemning 
med sangere og musikere 
fra Arendal Misjonskirke

M!sion Kids

Y"ng Pra!e 

MK sin#rs 

Ma$ias Fjalse%

El!abe$ Fjalse%

Kir&i Benestad

Pernille Fjalse%

Olav Vikse

Tony Gulbrandsen

Å)ild Watne

Mannskor

Sto* Band

Kafè e%er konse*en

FRI ENTRÈ / KOLLEKT
9.Desember kl 17:00

Kl.10:00 Åpning.  
Salg av flotte varer. 
JulebaKSt, lefSer, tombola. Kafé
Kl.12:00 Sang og appell
Ca.Kl.15:00  
treKning av hovedlotteriet

Julemesse i froland misjonskirke
lørdag 10. novemberJULEMESSE  

& KAFÉ
LørdaG 24.nov kl 11.00
Misjonskirken, Grimstad 

Salg av hjemmelagede varer, bakebord,  
årelotteri, fiskedam og lotteri for barna. 

Kafè med grøt, pølse, kaffe og kake.
Trekning av hovedlotteri.

For ytterligere program, sjekk  
grimstadmisjonskirke.no

VELKOMMEN til en hyggelig dag for hele 
familien i Misjonskirken (”Garveriet”), 

Storgt 71, Grimstad

	  

	  

Info/påmelding: 
post@misjonskirken-arendal.no 
eller tlf: 91553805

Pris: Kr 200,- for hele kurset.

oppstart av alphakurs 
tirsdag 30. oktober 
 
kursledere:  
Pastorene Terje Watne og Rino Rudsli.

Fast program: 
Kl. 19.00  Velkomst og enkel kveldsmat
Kl. 19.30 Undervisning, tema.
Kl. 20.15 Pause
Kl. 20.30 Samtale i smågrupper
Kl. 21.30 Slutt

Babysang  
i Grimstad misjonskirke
torsdager 11.00 – 12.30
Her synger vi, danser, spiser lunsj og bare koser oss sammen med
 barnet vårt og andre foreldre og barn.

datoer: 11, 18, 25.okt,
1,8,15,22,29.nov og 6.des.

Vi håper du og babyen din kommer, og ta gjerne med en venn eller to!

Julemarked
i bjorbekk misjonskirke betel
lørdag 10. november kl.14.00

Utlodning med mange fine gevinster!

Kakelotteri

Salg av håndarbeider,  
bakervarer med mer

Fiskedam for barna

Kafeteria

Velkommen til en hyggelig  
ettermiddag!
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jeg fant, jeg fant

interessen for gamle ting, bygninger og sym-
boler har Christian med seg fra han var ung, 
men interessen har bare tiltatt med årene. Han 

har lært seg å bruke øynene og stoppe opp der 
andre gjerne går raskt og uoppmerksomt forbi. 
 Christian er også mannen som viser grupper 
rundt på gravlunden, og mangfoldig og interes-
sant er den informasjon han med entusiasme 
har å gi de tilstedeværende. En regnfull formid-
dag i september fulgte Mylders fotograf og re-
daktør ham.
Vårt første stopp er gravstedet Inkognito 
(=ukjent/uten navn), hvor en skulptur av Arne 
Vinje Gunnerud står sentralt plassert. Skulptu-
ren kan minne om en båt og kan symbolisere 
livet som en seilas. Hvem som helst kan velge 
Inkognito som gravsted, men blir gjerne ønsket 
av dem som vet at de ikke har noen etter seg 
som vil kunne holde graven velstelt. Inkognito 
er kommunens ansvar.
 På et familiegravsted finner vi fire graver, hver 
med sine særegne symboler. På den ene finnes re-
lieffet av den greske guden Eros som sørger over 
sin kjære Psyke. En krans symboliserer evighe-

ten, en sluknet fakkel sorgen og valmuekapslene 
søvnen. Den andre steinen er en brutt søyle, som 
forteller at jordlivet brått kan bli avsluttet. Time-
glasset på den tredje stein sier oss noe om livet 
som er begrenset, vår tid er tilmålt. På fjerde stein 
finner vi en oppgående sol og korset som forteller 
om en ny dag, evigheten. Altså er både kristne, 
gresk-mytologiske og sekulære symboler å finne 
på ett og samme familiegravsted. Hvor bevisst 
symbolbruken er, vites ikke.
 Et interessant funn Pedersen gjorde for ikke 
lenge siden, var en tavle med inskripsjonen: 
”Husholderske Severin Pettersen 1864 – 1922.” 
Den lå i husfolkets grav. Det viser at husfolket 
tok vare på sine tjenere, også etter døden. Tje-
nerne skulle få hvile sammen med husfolket, og 
innfor Gud hadde ingen forrang. 
 Begrepet sylteflesk kjenner vi fra julefor-
beredelsen, men sylteflesk som betegnelse på 
en gravstein, var for oss ukjent. Men det er 
en betegnelse på en gravstein, som om vi tar 
den nærmere i øyesyn, har mye til felles med 
et hjemmelaget, surret sylteflesk. ”Legatstifter 
Hans Sørensen Tysch 1707 – 1763” står det på 

en slik stein. Tysch hadde først vært gravlagt 
under gulvet inne i Arendals 2. kirke, men ble 
senere flyttet. I forbindelse med flyttingen heter 
det, etter hva byhistoriker Foss forteller, at ”han 
var et meget smukt lik”. 
 Pedersen viser med begeistring flere mi-
niatyrrelieffer av den meget kjente danske bil-
ledhuggeren, Bertel Thorvaldsen. Fire av dem 
symboliserer barndom, ungdom, manndom og 
alderdom. De tre første finnes på gravsteiner ved 
Bjorbekk kirke. Det fjerde, alderdommen, finnes 
ved Arendal kirkegård. Her ser vi husfar som 
sitter ventende ved bordet, husmor som tenner 
lampen, husets ildsted og katten, som vet hvor 
mat er å finne og derfor smyger seg inn til mor.
 Men Christian Pedersen er også interessert 
i levende mennesker og annet som lever. Som 
25-åring ble han med i misjonskirken i Arendal, 
og her har han i 20 år vært aktivt med i søndags-
skolen. I tillegg har han vaktmesteroppgaver og 
ansvar for det grønne rundt kirken.  
- Kirken har betydd mye for min utvikling som 
menneske, sier han. Her møter jeg venner, og 
menigheten har vært med å gi meg perspektiv 
på livet og det å være menneske. Kristentroen 
har vært min faste grunn i gode og tunge stun-
der. For meg er menigheten et godt og trygt 
hjem.  
 Å være tro mot seg selv og andre understre-
ker han som et grunnleggende prinsipp i livet.
- Et ord er et ord holder han frem som en god 
leveregel, og med det er omvisningen avsluttet. 
Riktignok ble vi vist og fortalt mye mer, men 
dette er forhåpentligvis nok til at vi viser større 
årvåkenhet neste gang vi ser oss om på en grav-
lund.  

tekst: sveinung lorentsen   foto: Arnfinn nyland 

Christian pedersen (58) er anleggsgartner. Men han er også en Aske-
ladd som finner og gleder seg over hva andre overser. I 20 år har han 
hatt sitt arbeid ved Arendal kirkegård, hvor han har ansvaret for 
grøntanlegget. Men for Christian er dette mer enn et arbeid, etter hvert 
er det også blitt litt av en hobby. - for, som han sier – hver grav og 
stein har sin historie. Christian er observant. en liten sommerfugl som 
frigjør seg fra puppen formet øverst på et smalt jernkors – symbolet på 
oppstandelsen – unngår ikke hans øyne.


