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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
terje@misjonskirken-arendal.
no

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

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

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

kristin Jørgensen Bakke 
ungdomspastor
Mobil: 95943855 
kristin.bakke@mail.com 

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

Bjorbekk misjonskirke  
Betel Bjorbekk
stiftet 1943

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

John david Wikstøl 
pastor
Mob: 996 29 217
jo-david@online.no

espen skovli 
ungdomspastor 
Mob: 45205619
espenskovli@gmail.com

Audun Madsen
formann
Mob: 90178544
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 
gjermuni@online.no

sondre ruberg kristiansen     
ungdomsarbeider 
Mobil: 971 22 013 
sondre_r_k@hotmail.com

ellen Marie Henningsen 
ungdomsleder/ 
konfirmantleder 
Mobil 98453664 
cutie_ellen1@hotmail.com

Morten Henningsen 
ungdomsleder 
Mobil 90774716

Colin Atkinson,  
ungdomsarbeider

Mobil: 920 63 842  colin@younglife.no

Helge toft, formann  Mobil: 45472038
helgetoft@powermail.no

froland Misjonskirke
stiftet 1946

Besøksadresse:  
rislandveien, 4820 froland 
Postadresse: p.B.86, 4855 froland 
Tlf: 37038033 
E-post: post@frolandmisjonskirke.no 
www.frolandmisjonskirke.no

svein egil fikstvedt 
pastor 
Mob: 99607117 
sveinegil@ 
frolandmisjonskirke.no

kristine lauvrak 
Barnepastor 
Mob: 98070340 
kristine@ 
frolandmisjonskirke.no

vidar røed 
ungdomspastor 
Mob: 45404122 
vidar@ 
frolandmisjonskirke.no

styreleder: Ove gundersen 
Mob: 911 95050 
ogupol55@hotmail.com

Misjonskirkene i aust-agder:

Misjonskirkenes hjemmesider oppdateres jevnlig. på dem finnes 
mer informasjon om Misjonskirkene, arrangementer de kommende 
uker og om menighetens tilbud til ulike aldersgrupper. 

vi minner også om Misjonsforbundets og Ansgarskolens hjemme-
sider: www.misjonsforbundet.no og www.ansgarskolen.no.

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

MenigHetsinfO/redAksJOn | 2
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Velkommen til idylliske 
strand Hotel FeVik!

Med 90 innbydende rom, velværeavdeling,  
kortreist og hjemmelaget mat, er vi  

et naturlig førstevalg for kurs og  
konferanse,  ferie og feiring. 

Følg oss på facebook for  
spesialkampanjer og sesongtilbud!

STRAND HOTEL FEVIK
TLF 37 25 00 00  
EmAIL booking@strandhotelFevik.no 
www.strandhotelFevik.no
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den verdifulle tiden
så skal han lede din vei rett”. 

Fikk du med deg det? Tenk på ham på alle dine 
veier, så skal han lede din vei rett! 

Så, når jeg gruer meg til noe snakker jeg med 
Gud om det. Når jeg har mistet noe ber jeg ham 
om hjelp (han har jo sagt at den som leter skal 
finne). Når jeg skal ta vanskelige valg ber jeg Gud 
om visdom. Når jeg treffer mennesker som sliter, 
kan jeg løfte de frem for Gud i bønn. Når jeg har 
det bra takker jeg Gud for alt det gode i livet mitt. 
Jeg kunne fortsatt i det uendelige. Jeg har rett og 
slett lagt meg til den vanen at jeg involverer Gud i 
det meste jeg gjør. Slik er han en naturlig og kon-
stant del av min hverdag og ikke kun begrenset til 
10 minutter hver morgenen eller til søndagsguds-
tjenesten. Han får i stedet all min tid! 

For vi bruker jo alle vår tid på forskjellige måter. 
Vi har rett og slett forskjellige ”kall” i livet! Evan-
gelisten Kjell Haltorp ble satt i fengsel fordi han 
brukte tid på å fortelle om Jesus til muslimer i 
Jordan. Damene på SON-kafeen viser Jesus gjen-
nom sitt frivillige arbeid i Grimstad misjonskirke. 
Heidi Gellein får fortelle om Guds omsorg for 
mammaene, gjennom bokskriving og blogging. 

Alle disse kan du lese om i denne utgaven av 
Mylder. Håper at du vil bruke litt av din verdifulle 
tid på å la deg inspirere av disse og de andre flotte 
menneskene vi har skrevet om i dette magasinet. 
Kanskje du til og med får noen  
nye tanker om hva du skal  
bruke din tid på?

rachel e. Olsen
redaktør 
 

døgnet har bare 24 timer. når jeg 
tenker over det, er det utrolig mye 
jeg ikke kommer unna, som skal 
puttes inn i disse timene. 

Helst skal jeg tilbringe syv av de i drømmeland. 
Noen dager brukes åtte av timene på jobb. Det 
går det fort noen timer til spising og en god del 
tid tilbringes i bilen. Så skal man jo helst ha tid 
til ektefelle eller kjæreste, venner og venninner, 
foreldre, besteforeldre, søsken, nevøer og nieser. 
Kanskje jeg skal trene? Se litt på TV. Husarbeid. 
Oppussing. Frivillig arbeid. Menighet. Facebook..

Plutselig er det ikke så mye tid igjen. Og nå når 
soltimene er færre, synes jeg dagene føles enda 
kortere.

Som kristne skal vi jo helst også bruke tid med 
Gud. Bli kjent med ham, så vi kan bli mer lik 
Jesus og vise verden hvem han er gjennom våre 
liv. Oi! Har jeg tid til det? Jeg personlig blir lett 
stressa om jeg hele tiden skal gå å tenke på om jeg 
bruker ”nok” tid med Gud. Men jeg ser absolutt 
verdien i det. Det er bare det med den tiden..Og 
energien..

Av og til får jeg satt meg ned i ro og fred på mor-
genen, i godstolen med bibelen. Som regel er 
minsten i huset såpass krevende at det ikke går. 
Og det er IKKE aktuelt å stå opp enda tidligere 
en han, for å si det sånn.. På kvelden duger ikke 
hjernen min til noe særlig. Da bare venter den på 
å få ladet til neste dag. 

Så er det da håp for meg? Jaaa! Et bibelvers som 
har fulgt meg gjennom det meste av mitt voksne 
liv, er fra Salomos ordspråk kap.3, vers 6-7: ”Sett 
din lit til Herren av hele ditt hjerte og stol ikke på 
din egen forstand. Tenk på ham på alle dine veier, 
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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 
kjellbirkeland@me.com

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

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

Anne kjersti dahl Myre  
Administrasjonsleder 
Tlf. 37040760 
anne.kjersti@ 
grimstadmisjonskirke.no 

ragnhild røyneberg gellein 
Barne- og familiearbeider 
Mob. 48285817 
ragnhild@ 
grimstadmisjonskirke.no

Øyvind gryting, menighetsleder
Mob: 900 49 403  og@jetro.no
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ideen om en mammabok.
 Boka består av småstykker fra hverdagen 
hennes som mamma, og er personlig og humo-
ristisk med litt alvor inni mellom. Den er først 
og fremst rettet mot småbarnsmødre eller de 
som venter barn, men mange andre mammaer, 
og pappaer, vil kunne kjenne seg igjen i boka. 
 Rett før utgivelsen ble Heidi veldig nervøs. 
Det kostet å gi ut en så personlig bok. Hva om 
ingen kjente seg igjen i det hun hadde skrevet? 
Reaksjonene viste seg heldigvis bare å være po-
sitive. 
 – Jeg har fått så mange gode tilbakemeldinger 
og mange har sagt at de kjenner seg igjen i det 

jeg skriver. Jeg er veldig rørt og glad over alle de 
fine ordene jeg har fått. 

Ærlighet
Heidi er utdannet sykepleier og sosionom, og 
har de siste årene brukt en del tid på å skrive. 
Hun skriver om livet sitt, om alle utfordrin-
gene det byr på og om alle de fine tingene ved 
mamma-tilværelsen. Heidi skriver levende og 
med stor innlevelse om mammarollen. Mange 
av hennes trofaste blogglesere har blitt inspirert 
av dette. 
 
– Hva ønsker du å formidle til dine lesere?

heidi bor i Holvika i Grimstad sammen 
med mannen Martin og deres tre barn 
Paul (4), Daniel (3) og Maria (1). Etter å 

ha vært aktiv blogger i fire år, med bloggen Beau-
tiful, begynte hun å drømme om å skrive bok. 
 – Jeg opplevde at Gud ga meg den drømmen, 
men syntes det var litt skummelt. Jeg snakket 
bare med Martin om det, for jeg var redd for hva 
andre ville tenke, forteller Heidi.
 
vil nå kvinnene
 – Jeg hadde lyst til å skrive en bok spesielt 
til kvinner. Martin oppmuntret meg til å satse 
på drømmen min, og det var han som ga meg 

ForFatter, blogger og mor 

i april i år debuterte 
Heidi gellein (38) med 
boken Mammahjerte. 
Boken ble gitt ut med 
et opplag på 1500 ek-

semplarer og det 
planlegges allerede  

et nytt opplag.  
den enkle hverdags-

boken har blitt  
en suksess. 

med stort mammahjerte

Etter noen år med blogging om mammarollen, 
bestemte Heidi seg for å gi ut bok.

MAMMAHJerte | 4



5

med stort mammahjerte guttene våre er glade i torbjørn egners fortellinger. det 
er stor stas å besøke kardemomme by i dyreparken. i går 
var røverne på plass, og minstegutten løp etter dem og 
ropte at de måtte gå i fengsel, med stort alvor. siden han 
bare er to og et halvt år ble det hele uttalt med stor iver 
og litt omrokkeringer på stavelser. det var et minneverdig 
øyeblikk. da kom jeg til å tenke på noe jeg skrev i dagen 
i vinter. Jeg ble nemlig inspirert av de allerede omtalte 
røverne. vi spilte inn riksteateret sin forestilling som ble 
vist på nrk i romjulen, og både mor og barn har sett den 
mange ganger.

på slutten av forestillingen slukker kasper, Jesper og Jona-
tan brannen i tårnet til tobias. de tre røverne er plutselig 
helter. den ene blir brannmester, den andre blir baker, men 
siste mann står igjen og lurer på hva han skal gjøre. Alle de 
andre har jo fått viktige oppgaver. ”Hva har du lyst til da?” 
spør politimester Bastian. den siste røveren nøler litt, før 
han forteller at han alltid har drømt om å bli sirkusdirektør. 
Han ser litt forlegen ut når han presenterer sin store drøm. 
det er da politimester Bastian gjør det jeg syntes er så fan-
tastisk. Han utbryter begeistret: ”sirkusdirektør. det kunne 
vi trenge. vi har jo ikke noe sirkus i kardemomme by!”.

røveren hadde en drøm som ikke var helt som de andres. 
Han ville noe litt annerledes. kanskje litt mindre fornuftig 
i enkeltes øyne. Men det var heldigvis en som oppmuntret 
han. det var en som tok drømmen hans på alvor. det er 
fantastisk når drømmer blir møtt slik at vi våger vi å tro litt 
mer på oss selv. vi trenger mennesker som drømmer stort, 
annerledes og litt ”ufornuftig”. vi trenger mennesker som 
våger. vi trenger mennesker som oppmuntrer. vi trenger 
flere sirkusdirektører, og vi trenger mennesker som hjelper 
og heier dem frem. slike som politimester Bastian.

utdrAg  
frA BlOggen

 – Jeg ønsker at alle skal føle at de er bra nok. 
Det er så lett å fokusere på alt det vi ikke rekker, 
klarer eller får til i stedet for alt det gode vi fak-
tisk gjør og er, er Heidis klare budskap.
Heidi etterlyser mer ærlighet, at vi tør vise mer 
av oss selv. Det prøver hun selv å gjøre både i 
boken og i bloggen. 
 – Det er noe av tanken bak boken; at andre 
mammaer skal kunne kjenne seg igjen, le litt og 
senke skuldrene. Vi havner så lett i sammenlig-
ningsfella. Vi tar vår innside, som vi ikke viser 
til andre, og sammenligner med andres utside, 
som selvfølgelig ikke viser hele sannheten. Da er 
vi dømt til å komme dårlig ut. Vi er spesialde-
signet av Gud akkurat slik vi er. Han jubler over 
oss hver dag, ikke bare de dagene vi er fornøyde 
med oss selv. 

bok for alle mammaer
Heidi går i Misjonskirken i Grimstad, hvor 
hun er aktiv i menighetsarbeid, sammen med 
sin mann og flere av sine gode venner. Selv om 
hennes tro på Gud kommer tydelig frem i boka, 
mener hun en gudstro ikke er noe kriterium for 
å kjenne seg igjen i historiene hennes.
 – Du behøver ikke tro på Gud for å lese boka, 
selv om jeg skriver litt om troen min. Jeg håper 
det kan være en ”lavterskelbok” som alle mam-
maer kan lese og kjenne seg igjen i, forteller 
hun.
 Heidi forteller at hun har lært mye av å gi ut 
en bok. 
 – Jeg har lært at Gud kan åpne de utroligste 
dører, hvis vi bare våger å ta det første steget. 
Det var utrolig å få mailen fra Luther forlag om 
at de ville lese mer av det jeg hadde skrevet. Jeg 
er så takknemlig for at Han kan bruke meg; en 
vanlig trebarnsmamma som sitter hjemme ved 
kjøkkenbordet og skriver med flekker på tøyet 
og rot på kjøkkenbenken.

tekst: kristian Haaland
foto: katrine loftesnes pettersen

Jeg ønsker 
at alle skal 

føle at de er bra nok”

mammamotor
 – du har mammamotor, sa mannen min en 
dag. 
 – en mammamotor, hva er det? lurte jeg. 
 – Jo, det er noe mammaer har så de orker så 
mye, sa min kjære mann. 
 Jeg var på nippet til å bli sint og gi ham en 
lekse om at jeg ikke har noen motor som gjør 
at jeg orker så mye. Jeg blir nemlig veldig sliten 
innimellom. Men han kom meg i forkjøpet og sa: 
 – nå tror jeg du må hvile mammamotoren 
litt. 

Jeg har faktisk en slik mammamotor. en mam-
mamotor som trøster, bysser, mater, tørker 
ansikt og snørr, vasker gulv, vasker tøy, bretter 
tøy, lager middag, smører skiver, rydder leker, 
setter grenser, ler og tuller, tar imot små klem-
mer, er et fang å krype opp på – og så mye mer!
 Mammamotorer trenger hvile. vi må ikke 
alltid stulle og stelle og over¬bevise oss selv og 
andre om hvor rasende bra vi fikser dette mam-
malivet. det går an å sette seg ned midt i rotet 
og nyte en kopp te. Å rydde med småbarn i hus 
er som å måke i snøstorm, så det er best å ta en 
pause iblant.

utdrAg frA BOken

MAMMAHJerte | 5
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den nyrestaurerte salen i 
Bjorbekk misjonskirke 
Betel er pyntet til fest. 
Menigheten feirer 70 år, 
og langbordene er dekket.

i dag skal det serveres middag, og som alltid 
ved slike anledninger i Betel, er det også laget 
til et fantastisk rikholdig kake- og dessert-

bord. Innbudte gjester og menighetens folk  
benker seg rundt bordene. 

Fremme ved plattformen sitter Pia og John 
David Wikstøl. Det er 25 år siden de ble innsatt 
som pastorpar i menigheten, og det skal ikke  
gå upåaktet forbi. Pastorene Asbjørn og Solveig 
Johansen var på plass for å hedre det jubile-
rende pastorparet. Det er 47 år siden Asbjørn 
Johansen besøkte menigheten som evangelist for 
første gang, og 25 år siden han hadde sin store 
møteserie i Øyestad. Møteserien varte i flere 
uker og resulterte i at flere titalls mennesker i 
ulik alder kom til tro. Noen av dem sitter i dag 
benket rundt bordene. 

livlig 70-åring
Formann Audun Madsen innledet med å minne 
om ordene fra Salme 118 vers 4: «Dette er dagen 
som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på 
den!» Han understreket at Bjorbekk misjons-
kirke Betel ikke bare er en levende, men også en 
livlig 70-åring. Menigheten ble til som en frukt 
av vekkelsen som gikk over Øyestad for 70 år 
siden og den har opplevd vekkelsens vindkast i 
seilene flere ganger siden.
 Menighetens nye ungdomspastor, Espen 
Skovli, ønskes og velkommen denne dagen.
 I sin hilsen understreket formannen viktighe-
ten av det betydelige arbeidet for barn og unge, 
i oppussing, renhold, kjøkkentjeneste og annet. 
Han gledet seg over de unge som står klare til å 
føre arbeidet videre.
 Ingen kan overse kirken like ved veikrys-
set. Alle øyestadværinger vet hvor Betel ligger. 
Madsen understreket at menigheten har et 
godt omdømme og et godt samarbeid med alle 
kristne på stedet. I den forbindelse fremhevet 
han pastor Wikstøl, som i sin forkynnelse maler 
et troverdig og fint bilde av Jesus og alltid har 
noe godt å si om andre kristne. Han minnet 
også om den rike sang- og musikklivet som har 
preget menigheten gjennom hele historien, og i 

vet å lønne enhver. Et glass kaldt vann, et opp-
muntrende ord eller et smil vil ikke bli glemt, 
for Gud har en minnebok. 
 Da middagen var servert, gikk også praten 
livlivlig og minner fra fjern og nær fortid ble 
trukket frem. Pia og John David fikk også over-
rakt en reisesjekk, sammen med mange takkens 
ord og ungdomspastoren brakte menigheten sin 
første hilsen.  Med dette ble et nytt minne skre-
vet i menighetens minnebok.

tekst: sveinung lorentsen foto: Arnfinn nyland

betelister samlet til 
JuBileuMsfest 

festen sang både lovsangsgruppen og det store 
menighetskoret.

Fikk reisesjekk
I sin jubileumspreken gav Asbjørn Johansen 
honnør til dem som hadde gått foran. Ikke 
minst fremhevet han de anonyme hverdagshel-
tene. 
 – Vi nyter frukten av tidligere generasjoners 
arbeid, sa han. – Vi kan feire i dag fordi de var 
trofaste i den gjerning de hadde fått. For at 
fremtidige generasjoner skal kunne feire, er det 
derfor viktig at vi er trofaste på vår post, og Gud 
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betelister samlet til 

else Marie Westad og John david Wikstøl gikk med Hollywood-fart inn  
i ekteskapet. de møtte hverandre i kongsberg og ble kjærester 10. mai 
1981, forlovet seg 10. juli og planla å gifte seg 10. august samme år, 
men måtte av praktiske årsaker vente med bryllupet til 28. desember 
1981. de kan altså være svært så raske i svingene, men har også vist 
utholdenhet som få.

feirer 25 år som pastorpar
Med et ukjent antall bryllup, be-
gravelser og komfirmasjoner bak 
seg, og ikke minst flere tusen pre-
kener og sanger, kan pia og John 
david Wikstøl også jubilere med 
25 år i Bjorbekk misjonskirke 
Betel. i Misjonsforbundets histo-
rie er det kun én pastor, som har 
stått lenger i tjeneste i samme 
menighet enn John david. den re-
korden vil bli slått om kort tid.   

– Mellom 2500 og 3000 prekener har 
det blitt her i menigheten, og så 
er det noen hundre i andre me-

nigheter, forteller John David.
– Og du er ikke lei av å høre ham, Pia?
– Nei, egentlig ikke. Jeg synes han alltid har noe 
godt å bringe. Samtidig kan jeg også være hans 
viktigste kritiker, særlig når det gjelder formen 
og rammene omkring det han foretar seg. Inn-
holdet kritiserer jeg sjelden.

Pastoryrket er ikke noen 9 til 4 jobb. John David 
blir kalt på til alle døgnets tider, noe som inne-
bærer mye kveldsarbeid for ham. Mangfoldige 
timer har Pia stått og ventet på John David etter 
gudstjenestene. Det er mange som «bare skal ha 
et ord med ham», noe som ofte det betyr sene 

søndagsmiddager.
– Slik er det bare. En må innfinne seg med det. 
Etter hvert blir det en livsstil og lærer en ikke å 
leve med det, kan det bli vanskelig, mener Pia. 

Fant kjærligheten i kongsberg
Pia er født i Molde og vokste opp der sammen 
med fire søsken. Hennes foreldrene var aktive i 
Metodistkirken. Da Pia var 19 år døde faren, og 
Pia flyttet til en bror bosatt i Kongsberg, John 
Davids hjemby. 
– Jeg vokste opp i en typisk frikirkelig familie 
med 6 gutter, forteller John David. – I hjemmet 
vårt var det mye sang og musikk og mye ”glad-
kristendom”. Min mor var en ganske karismatisk 
person og hadde stor vitnetrang. Vi ble tidlig 
tatt med på møter og begge mine foreldre syntes 
det var topp at jeg begynte å studere på Ans-
garskolen for å bli pastor. Det var en fantastisk 
familie å vokse opp i.

Pias bror tok henne med til misjonskirken i 
Kongsberg fordi det der var et oppegående ung-
domsarbeid. John David studerte da på Ansgar-
skolen og var sjeldent hjemme. Men da studiene 
ved forkynnerlinjen ble avsluttet våren 1981, var 
han mer å se i misjonskirken og de to ble ganske 
raskt et par. 

Else Marie Westad, som hun hette før hun skif-
tet navn til Pia (fordi alle kalte henne det), og 
John David Wikstøl, gikk med Hollywood-fart 
inn i ekteskapet. De møtte hverandre i Kongs-
berg og ble kjærester i mai 1981. To måneder 

BJOrBekk Mk 70 År | 7

Pia er menighetens 
Pianist og leder 
menighetskoret.
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senere forlovet de seg og planla å gifte seg må-
neden etter det igjen. Men av praktiske årsaker 
måtte de vente med bryllupet til desember 
samme året. De kan altså være svært så raske 
i svingene, selv om de har vist utholdenhet og 
trofasthet som få.

Samme år ble John David innsatt som pastor i 
misjonskirken i Østby i Trysil. Det ble mange 
brev og nesten ubetalelige telefonregninger før 
bryllupet kunne feires og de flyttet sammen i 
skogsbygda, hvor de var pastorpar i fem år. 

leddgikt 
Etter perioden i Trysil ble John David ansatt i 
Skotfoss misjonsmenighet. Etter bare 21 dager 
(Misjonsforbundets korteste pastorperiode?) 
måtte han si opp stillingen fordi leddgikten, 
som han hadde strevet med i flere år, ble helt 
uhåndterlig. Det ble innleggelse på Revmatis-
mesykehuset i Oslo, flere operasjoner og mye 
smerte. Utsikten til å komme tilbake i arbeid 
var ikke lovende, og det unge ekteparet måtte 
flytte igjen. Denne gang fikk de tilbud om å bo 
i pastorleiligheten i Tønsberg. Men Pia, som 
ikke hadde noe forhold til Vestfold-byen, skrev 
til sin mann og spurte om de ikke heller kunne 
flytte til Kongsberg, hvor de kunne få leie hos 
en eldre dame. Svaret fra John David, som var 
pasient i Oslo, var: «Flytt hvor du vil, bare jeg 
har en adresse å komme til når jeg slipper ut.» 
Flyttelasset gikk til Kongsberg og vel kommet 
i orden kom det fra Pia: – Nå flytter jeg aldri 
mer!

Men kallet kom fra Bjorbekk og våren etter 
var de på flyttefot igjen. Betel Bjorbekk var 
nyrestaurert, og Pia, John David og døtrene 
Rebekka og Maria kunne flytte inn i pastorbo-
ligen på Bjorbekk. 
– Du nevnte at du måtte slutte i Skotfoss på 
grunn av leddgikt. I dag er du ansatt som pastor 
i redusert stilling. Har det samme årsak?
– Ja, leddgikten plager meg mer nå enn den 
har gjort de fleste årene jeg har vært på Bjor-
bekk. Jeg bruker lang tid for å komme i form 
om morgenen. Jeg har mer kroppslig ubehag 
nå enn tidligere, blir fortere trett og det tar 
lengre tid å hente seg inn igjen. Derfor måtte 
jeg for noen år siden gå over til halv stilling og 

har nå en ungdomspastor ved min side. Det er 
jeg takknemlig for, for det fungerer svært bra, 
forteller John David.

tålmodige bestevenner
– Det synes som du har bevart humøret og glø-
den?
– Det har han absolutt, smetter Pia inn, før 
John David finner ordene. – Han er full av 
energi, morsom, utrolig tålmodig, positiv, 
hjertelig og lett å be om hjelp. 
 Pia forteller at de har matchende humor og 
har det mye moro sammen.  – Bare et blikk, 
og vi forstår hverandre, sier hun. 
– Det var litt av en attest å få fra sin ektefelle 
etter så mange års samliv. Hva vil du kvittere 
med, John David?
– Pia er min største nådegave, min beste venn 
og samarbeidspartner. Vi trives i hverandres 
selskap. Dessuten er hun med sine gaver innen 
sang og musikk et stort aktivum for menighe-
ten, skryter John David av sin frue.
– Og nå kommer dere ikke til å flytte mer?
– Nei, det blir ikke mer flytting på oss, sier 
Pia, – selv om vi nok tenkte på det for 10-12 år 
siden. Her har vi slått rot, selv om det ikke var 
helt enkelt til å begynne med. Kulturen her er 
annerledes enn vi var vant med og det tok tid 
å bli kjent med sørlendingene. Vi kom til å be-
gynne med ikke under huden på dem, syntes 
vi. Alt her var så ”greit”. De skulle ikke klage, 
og så ble det gjerne til at klagen lekket ut hvor 
den ikke hører hjemme. 

sangmenighet
Menighetens formann gjennom mange år, 
byggmester Terje Eriksen, ble som en farsfigur 
for dem da de kom til Bjorbekk. Han var raus 
og rotfestet, direkte og varm. Ekteparet fortel-
ler at de etter hvert fikk mange gode venner i 
menigheten og i Øyestad. I umiddelbar nær-
het bor også begge deres døtre og barnebarna 
Aurora, Lukas og Naomi.
– Det er godt å ha barn og barnebarn nært, 
forteller Pia.
– Og vi er blitt svært glade i menneskene på 
Bjorbekk, legger John David til. – Dessuten er 
menigheten langt større enn misjonskirken. 
De fleste bryllup og begravelser jeg har gjelder 
mennesker som ikke tilhører menigheten. 
– Og det gjelder også konfirmantene, supple-
rer Pia.
– Hvordan vil dere karakterisere menigheten?
– Vi er en syngende menighet. Når det gjelder 
sang og musikk, så kjører vi etter to-sporsmo-
dellen: Nytt og gammelt, salmer og lovsanger 
i lett blanding, kommer det kjapt fra John 
David.  – Dessuten er vi en generasjonsmenig-
het. Barn, unge, voksne og eldre er sammen og 
respekterer hverandres stil.
– Men forbedringspotensialer finnes vel?
– Absolutt. Vi kan bli mye bedre på å snakke 
ærlig både om Gud og om livet. Vi jobber med 
det vi kaller livsnære grupper, hvor vi forsøker 
å lytte til og ta vare på hverandre, sier John 
David.   

av sveinung lorentsen

tre generAsJOner
Har ordet

i forbindelse med 70-årsfesten i Bjor-
bekk misjonskirke, stilte vi disse 
spørsmålene til tre menighetsmed-
lemmer: 
1.  Når begynte du i Bjorbekk 

misjonskirke Betel? 
2.  Hva er det som gjør at du fremde-

les er aktiv? 
3.  Har du eller har du hatt noen be-

stemte oppgaver i menigheten?
4.  Hva synes du kjennetegner Betel?
5.  Hvordan synes du menigheten 

har endret seg over tid?
6.  Har du noen fremtidsønsker for 

menigheten?

anton valle lia
Anton er 81 år og pensjonist.

1. det er 25 år siden jeg ble 
medlem av Betel. Jeg hadde 
kristne foreldre, men var 
ikke selv noen bekjennende 
kristen. da jeg jobbet for 

byggmester terje eriksen, 
møtte jeg mange kristne 

arbeidskamerater. så tok jeg 
imot guds kall til frelse under 

fellesmøtene med Asbjørn Johan-
sen og Birgitta og swante. det samme 

gjorde min kone og flere i vår familie.
2. Jeg trives godt med møtene og liker meg i 
guds hus. Her opplever jeg meg velkommen og 
verdsatt. Her møter jeg gode venner og får høre 
mye god forkynnelse og fin sang. vi har jo et 
fantastisk menighetskor som er til glede og opp-
muntring. selv er jeg ikke med, for jeg eier ikke 
sangstemme.
3. Jeg var formann i menigheten i seks år, og 
ellers har jeg hatt ulike oppgaver. i flere år har jeg 
vært med i en bibelgruppe.
4. det som kjennetegner Betel, er det gode fel-
lesskapet på tvers av generasjonene. Her er hyg-
gelig å være og noe for enhver alder. gudstjenes-
tene preges av positiv forkynnelse og god sang og 
musikk.
5. det var flere møter i uken tidligere, og en del 
andre aktiviteter, som for eksempel høstmesse 
og et stort pinsestevne som samlet mennesker 
fra hele Aust-Agder. nå er det mye lovsang. Jeg 
liker det også, men trives bedre med de gamle 
sangene. Jeg synes det er for mye gjentakelse i de 
nye sangene. Men dette er de yngres sangstil, og 
det må selvsagt vi eldre akseptere.
6. Jeg skulle ønske at vi som menighet kunne 
være noe mer utadvendte. det har nettopp vært 
valg , og de forskjellige politikerne var stadig i 
aktivitet for å presentere sitt politiske budskap. 
som menighet har vi et langt viktigere budskap 
å gå med, men vi viser langt fra den iveren etter 
å nå ut til andre mennesker med det budskapet 
gud har gitt oss. Mitt ønske er at stadig flere må 
komme til tro og leve et liv i guds nærhet.
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tre generAsJOner
Har ordet

sølvi lorentzen
sølvi er 19 år og studerer 
på Bibel- og disippel-
linjen ved Ansgarskolen i 
kristiansand.

1. Jeg har gått i menig-
heten i alle år, husker ikke 
annet. Min mor tok meg med 
og jeg har blitt værende her.
2. Jeg trives fantastisk godt i menig-
heten. den er ikke for stor og det er lett å finne 
sin plass. selv har jeg mange gode venner her og 
jeg synes vi har et fint fellesskap i menigheten.
3. for tiden er jeg med i ungdomsarbeidet, og 
det har jeg vært de siste tre årene.
4. det som kjennetegner menigheten, er åpen-
het. den er åpen for nye mennesker, og den er 
åpen for nye tanker og ideer og for nye måter å 
virke på. Her er plass for både unge og eldre.
5. Menigheten er på en måte blitt mer moder-
ne. Møteopplegget har endret seg. det samme 
har sangstilen. samtidig har vi beholdt mye 
av det gamle, og da kanskje det beste av det 
gamle. 
6. Jeg ønsker å se enda flere barnefamilier på 
gudstjenestene. selv ønsker jeg i fremtiden å 
kunne arbeide mer med barn og unge og kanskje 
med misjon.

lasse eriksen
lasse er 47 år, gift og har 

tre barn. Han arbeider 
i økonomiavdelingen i 
Agder energi.

1.  Jeg begynte i ung-
domskoret og har vært 

medlem i menigheten i 
20 år.

2.  Jeg trives veldig, veldig 
godt i Betel. Her har jeg nære 

og gode venner og et stort nettverk, 
og så skjer her svært mye positivt, ikke minst i 
de seneste årene.
3. en kort periode var jeg formann. Jeg har vært 
sekretær og kasserer i mange år, men er ikke i 
styret nå. derimot er jeg med i et av lovsang-
steamene, hvor jeg spiller bassgitar, og opple-
ver det veldig givende. dessuten er jeg med i 
menighetens sykkelgruppe.
4. i menigheten her får en være seg selv. det 
stilles ikke bestemte krav eller at en må gå inn i 
et bestemt mønster for å bli akseptert. Jeg synes 
menigheten møter mennesker med respekt, i alle 
fall har jeg opplevd menigheten slik.
5. Jeg synes menigheten har blitt mer åpen og 
inkluderende, det finnes en god romslighet og 
anerkjennelse på tvers av generasjonene. etter 
min mening har menigheten beveget seg i riktig 
retning.
6.  Mitt ønske for menigheten er at den kan få 
være et samlingspunkt for mennesker i nærom-
rådet. et sted hvor de kan få være i stillhet med 
sine tanker og opplevelser. et sted hvor de kan 
få møte en nådig gud og omsorgsfulle mennes-
ker. et sted hvor de etter en travel hverdag kan 
få komme og høre god forkynnelse og sang, og 
få nye krefter og nytt livsmot. 

Profilert advokat 
besøker fevik misjonskirke
forsvarsadvokaten geir  
lippestad besøker fevik den  
15. desember. det skjer i forbin-
delse med det årlige arrange-
mentet ”Stjernedryss i Advent”, 
som arrangeres av fevik 
misjonskirke. 

– Det var en tanke jeg fikk sist sommer, om 
å invitere Signe og Geir Lippestad ned til 
Sørlandet, sier pastor i Fevik misjonskirke, 
Gjermund Igland.
Igland har vært pastor i Oslo i mange år og 
traff paret der. Signe Huseby Lippestad har 
han kjent gjennom flere år. 

ikke bare advokat
– Stjernedryss i Avent er vår egen adventsak-
sjon på Fevik. Da skaper vi en familiesamling 
den 3. søndagen i advent, med advent/jul 
som tema, forklarer pastoren.
Hver uke i advent presenteres en ny kjent 

person, og de øvrige søndagene er det Lisa 
Børud og HP-Marthinsen som er gjester 
– Med Lippestads besøk er det selvfølge-
lig vanskelig å komme utenom 22. juli som 
tema, men vi ønsker også å bli kjent med 
mannen Geir Lippestad, og ikke bare advo-
katen, forteller Igland.

Årets navn
Også tidligere var Geir Lippestad en godt 
kjent advokat i Norge,  men 22. juli 2011 
skulle forandre svært mye. Terroristen måtte 
ha en forsvarer, og etter nøye vurdering i 
samråd med familien, sa Lippestad ja til å ta 
jobben. Han var tydelig på at han ikke var ta-
lerør for Behring Breivik, men hans forsvarer. 
For denne jobben ble Geir Lippestad kåret til 
årets navn i VG i 2012. Dessuten ble det kåret 
til Årets prestasjon av Finansavisens årlige 
advokatkåring. Lippestad er og aktuell med 
boken ”Det vi kan stå for”, som blant annet 
handler om hans opplevelser fra 22.juli-
rettsaken.

tekst: rachel e. Olsen
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– det er en ære å bli fengslet for 
Jesu navn skyld! evangelist kjell 
Haltorp (74) sitter lett tilbakelent i 
stolen hjemme på sitt kontor på 
tykkåsen, fevik. nå kan han smile 
av det, men det var tøft da det 
stod på.

totalt overraskende ble Haltorp arrestert 
på Amman Internationale airport i Jor-
dan. Klokka var passert midnatt, vi skri-

ver 4 oktober. Han skulle være 6 dager i Jordan, 
for så å reise videre til Israel.

Fengslet i kjelleren
 – Fra flyplassen ble jeg ført over i et flyktnin-
gemottaket. Her var jeg under tilsyn sammen 
med flyktninger fra Syria. Etter 4-5 timer ble 
jeg puttet i ”svartemaja” og kjørt til politihuset i 
Amman, forteller Haltorp.
 Her ble han så ført mellom ulike etasjer, uten 
at noen nytt skjedde. 
 – Omsider førte de meg ned i kjelleren, ”i det 
innerste fangehull”. Først da celledøra smekket 
igjen bak meg forstod jeg alvoret.  
 I cella var det syv andre fangere, antagelig alle 
syrere. Kun et par av dem snakket litt engelsk. 
De hadde med bønnematte og praktiserte sin 
tro, med bønn til Allah. De hygeniske forhol-
dene i cella var ikke etter norsk standard, men 
man fant en slitt madrass og noen tepper som lå 
der. Frykten for at rottene skulle holde dem med 
selskap kom snikende.
 – De tok fra meg alt jeg hadde; penger, pass 
og telefon. Jeg ble behandlet som en kriminell 
og bare jeg skulle på toalettet måtte jeg ha en 
politimann med meg, forteller den befarne 
evangelisten.
 Heldigvis fikk Haltorp beholde mobiltelefon 
mens han var på vei inn til fengslingen. På den 
måten ble familie og venner informert i Norge, 
og det ble satt i gang massiv forbønn. 
 – Over hele Norge og andre steder i verden 
var folk i bønn for meg. I cella kunne jeg merke 
at Guds godhet senket seg over oss. Det var 
håndpåtagelig og jeg tror de andre fangene også 
hadde en tydelig opplevelse av det. Det gikk 
gjennom gitteret til neste celle: – Mister Kjell is 
praying! Mister Kjell is praying!

satt fri
Etter hvert viste det seg at myndigheten for-
langte løsepenger for Kjell. De ville ha 10.000 
jordanske dinarer (JOD), som tilsvarer i over-
kant av 83.000 norske kroner.

i JordaN 
fengslet

sa: – Jeg kjenner at denne saken skal jeg ta! Uten 
krav om en krone i salær ville han føre saken på 
Halltorps vegne. Men advokaten satte en betin-
gelse: – Du må be for meg.
 – Den betingelsen var meget lett å innfri, leg-
ger Haltorp til med et stort smil. 
 – Vi fikk siden velsigne både advokaten og 
medarbeiderne hans på kontoret.
Dagen etter fikk Haltorp beskjed om at han 
slapp å møte i retten, og at advokaten hadde for-
handlet løspengene ned fra 85000 norske kroner 
til 8.500. 
 Da de skulle ta bilde sammen var advokaten 
klar: – Du skal sitte i sjefstolen, for du er jo en 
helgen! 
 Haltorp fikk passet igjen tre dager etter arres-
tasjonen og dagen etter dro de ut av landet. Det 
er ikke fritt for at det nå var godt å komme til 
Israel.

vil tilbake
– Når drar du tilbake til Jordan? Eller var dette 
den siste turen?
 – Hvis jeg får klargjort at jeg ikke bli arrestert 
igjen, det vil si at dommen er slettet fullstendig 
og de ikke vil føre sak mot meg, da drar jeg til-
bake, sier evangelisten.
 Han har opplevt at det har skjedd mye i me-
nighetene i Jordan siden de begynte arbeidet der 
i 1995, og mange er kommet til tro på Jesus.
– Gud har en fantastisk evne til å ta det negative, 
for så å vende det til det gode. Mennesker jeg 
knapt kjenner sier: Ja, det var du som satt fengs-
let! Og jeg har fått så mye kjærlighet og favør. 
Stadig møter jeg folk som sier: Vi bad for deg.

tekst: gjermund igland  foto: Arnfinn nyland

– Hva var så farlig med en 
predikant fra Fevik, Kjell?
 – Jeg har jobbet i Jor-
dan i 18 år og i 17 av disse 
har jeg fått gått fri. Men 
for et år siden ble det satt 
søkelys på en liten bok 
jeg har skrevet, ”Veien til 
Gud”, som også er oversatt 
til arabisk. Det kom da an-
klager om at vi ville gjøre 
muslimer til kristne, så jeg 
ble også da arrestert og 
kom for domstolen, men 
ble frifunnet.
 Tilbake igjen til det jor-
danske fengslet i oktober, 
klokka 22 samme kveld 
som arrestasjonen, roper 
de opp Haltorps navn. 
Politioffiserer og sikker-
hetspolitiet venter på han utenfor cella, sammen 
med to fra menighten som hadde skaffet garanti 
på de 10.000 JOD. 
 – Dette har jeg egentlig ikke lov til, men du 
skal slippe fri. Jeg tar ansvaret, uttalte politiof-
fiseren til Haltorp. 
 – Jeg fikk igjen mobilen min, men ikke pas-
set på grunn av rettsaken som ventet. Det var et 
stort mirakel at de slapp meg ut kl  22 på kvel-
den. De første som ringte da jeg var ute, var VG 
og jeg skjønte da at jeg var i søkelyset i mediene 
hjemme i Norge, forteller Haltorp.

– Var du redd?
 – Nei, men det var en periode nede i cella 
hvor jeg syntes synd på meg selv. Vi åtte på cella 
sov tett etter hverandre. Det var trangt, men 
de måtte ha plass til bønneteppe i midten. Slik 
er det i følge Islams religion. Du kan si jeg var 
svært takknemlig da jeg kom ut og de kjørte 
meg til hotellet.

et nytt under
En advokat som var på bryllupsfeiring nede ved 
dødehavet fikk høre om det som hadde skjedd 
med Haltorp. De traff hverandre og advokaten 



12

På internasjonalt stevne i misjonskirken i Grim-
stad en lørdag i oktober, taler grimstadmannen  
Shervin Ebrahimian til ca. 60 tilhørere. De fleste 
har utenlandsk bakgrunn, og det tolkes til både 
persisk og engelsk. Lovsangsteamet fra Betania 
sørger for musikalsk trøkk, noe som ser ut til å 
passe godt for denne forsamlingen på en lørdag 
ettermiddag. Her er det er ingen tvil om at det 
er glede og iver til stede! 
 Vi ønskes alle velkommen av Dr. Maurize 
Norbert Isabwe, som og ønsker å takke Astri og 
Tomm Laurendz, som er initiativtakere til det 
internasjonale møtet. Fra talerstolen uttrykker 
han at forsamlingen er et vakkert bilde på det 
som snart skal skje i himmelen. Gud er her for 

alle nasjonene, og når vi samles i Grimstad med 
så mange forskjellige mennesker, er hun sikker 
på at da klapper de i himmelen. 
 I festsalen serveres det etiopisk mat etter møtet. 
Her treffer jeg Ernestine Gipenzi og hennes fami-
lie, og Nebiat Tesfai. Vi avtaler en nærmere sam-
tale for å høre hvordan de trives i kirken.

Fra rwanda til Uia 
Hjemme i Volleveien i Grosåsen treffer jeg fa-
milien Maurize, Ernestine og deres to jenter. 
Jeg blir tatt godt imot i det flotte huset deres, og 
sammen har vi en hyggelig og god samtale med 
kaffekoppen i hånden. I mens slapper jentene av 
foran tv-skjermen. Familien er fra Rwanda og 

kom til Norge i august 2010. Ernestine forteller 
at de kom til Norge fordi Maurice skulle ta en 
doktorgrad i IKT på Universitetet i Agder (UiA). 
Maurice arbeider nå som forsker på UiA og 
Ernestine jobber på kontoret der. Jentene går på 
Holviga skole og trives godt med det.

– Hvordan har dere blitt mottatt i menigheten, 
Ernestine?
 Jeg traff Astri Gellein Laurendz for tre år 
siden og ble godt kjent med henne. Jeg spurte 
henne om en kirke som jeg kunne gå til, og hun 
fortalte meg om Misjonskirken og inviterte oss 
med. Neste søndag gikk vi sammen hele fami-
lien, men det var vanskelig fordi vi ikke forstod 
språket. Da ordnet Astri og pastoren Kjell Birke-
land tolkeutstyr og alt ble lettere. 

viktig arbeid
Familien har i løpet av de siste årene fått mange 
gode venner i kirken, både fra Norge og fra 
andre nasjoner. Ernestine forteller at mennes-
kene i misjonskirken er vennlige, hyggelige og 
inkluderende. 

og gode relasJoNer i grimstad
familien Maurize norbert isabwe (37) og ernestine gipenzi (34) med 
deres to døtre Claudia (9) og Annie (8), kom til norge fra rwanda for 
tre år siden. nebiat tasfai (28) fra etiopia har vært i norge ett år. felles 
for dem er at de har funnet trosfeller i grimstad misjonskirke, og at de 
er med i menighetens internasjonale arbeid.

iNNvaNdrere

ernestine gipenzi og hennes 
to døtre trives godt i grimstad 

misjonskirke.

innvAndrere | 12

Mange nasjoner 
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og gode relasJoNer i grimstad
 – De har hjulpet oss veldig i integreringsfasen. 
Barna er aktive i kirken og er med på Hits (kor), 
speideren og på Safari. Maurice og jeg er med på 
cellegrupper en gang hver 14. dag. Det hjelper oss 
til å bli enda bedre kjent med de som går i kirka. 
Jeg er også med på ”Kvinner i alle aldre”, det er 
veldig givende og moro, forteller hun. 
 Hele familien er ofte på søndagsmøtene i 
kirka. I tillegg er Ernistine med på Alpha kurs. 
Maurice synes nok det blir litt vel mye aktivite-
ter i løpet av uka.
 – Man trenger litt tid til å samle krefter. Dess-
uten er jo Bibelen tilgjengelig her i hjemmet vårt 
også, legger han til.
 – Det er et fantastisk arbeid som blir gjort for 
utlendingene i kirken vår, sier Ernestine. 
 – Når utlendinger kommer til Norge og ikke 
kan språket, slik som oss, er det fint å få slike 
venner som Astri Gellein Laurendz og Tomm 
Laurendz. At de er villige til å stille opp for oss, 
på en slik måte som de har gjort, har betydd så 
utrolig mye. Det har vært helt avgjørende for 
oss som familie. Pastoren Kjell har også et veldig 
åpent hjerte og er en svært positiv person. 

 For Ernestine har det vært viktig å finne et 
”åndelig hjem” i hennes nye hjemland.
 – Min tro på Jesus betyr alt for meg. Jeg kan 
ikke leve uten Jesus. Han gir oss trygghet i hver-
dagen, det er godt å leve med ham. Det er så 
fantastisk er at han elsker oss så høyt uansett hva 
som skjer. 
 Familien ser for seg en fremtid her i Norge og 
håper etter hvert å få seg faste jobber. 
 – Vi er lykkelige i Norge, det er så trygt og 
godt her. Snart får vi besøk av foreldrene våre 
som bor i Rwanda, det gleder vi oss veldig til. Vi 
vil fortsette å være med i fellesskapet i misjons-
kirken og delta aktivt i det som skjer i menighe-
ten, forteller Ernestine.

Nebiat tasfai 
Nebiat kommer fra Eritrea, er 28 år og har vært 
i Norge i et år. Hun ankom Norge i november 
2012 og var først i asylmottaket på Setermoen. 
Deretter kom hun til Grimstad. Familien hennes 
bor fortsatt i Eritrea. Hun har kontakt med dem 
på telefon. Hun kan fortelle at hun vokste opp 
med den kristne troen, og at familien hennes 
også er kristne. 
 – Jeg går på norskkurs på Dømmesmoen nå 
for å lære meg språket. Etterhvert ønsker jeg å 
utdanne meg til sykepleier på universitetet. Fra 
Eritrea har jeg utdannelse innenfor regnskap, 

forteller hun.
 Nebiat synes det herlig å få gå i misjonskir-
ken. Hun hadde ikke ventet å få møte Jesus i 
Norge.
 – Jesus betyr alt for meg. Jeg kan ikke gjøre 
noe uten ham. Det beste med Jesus er å leve 
med ham i hverdagen, og å få lov til å tro på det 
han har sagt. Jeg ble veldig glad da jeg fikk høre 
at det var kirke her, og at flere trodde på det 
samme som meg. Da følte jeg virkelig at Jesus 
var med meg. 
 Nebiat bor for tiden hjemme hos Astri og 
Tomm Laurendz. 
 – Astri er som en mor og Tomm som en far 
for meg, sier Nebiat. Jeg elsker å være sammen 
med dem. De behandler meg som om jeg skulle 
være deres egen datter
 Første gang Nebiat traff Astri og Tomm, 
spurte hun hvor kirken var og de tok meg med 
til misjonskirken. Nå er hun der hver søndag 
og trives veldig godt. Nebiat sier hun har fått 
mange nye og gode venner i misjonskirken.
 – Det er vanskelig å bli integrert i Norge, men 
folk I Grimstad er veldig hyggelige.
 Nebiat ser for seg en fremtid i Norge. Hun 
drømmer om sykepleierutdanning, og om å få 
seg en god mann og stifte familie.

tekst: kristian Haaland

Jeg hadde ikke ventet 
å møte Jesus i Norge”

nebiat tasfai fra eritrea sørger for mat til 
deltakerne på internasjonalt stevne i grimstad.

Nebiat ble glad da hun hørte at det var mennesker 
som delte hennes tro, også i Norge. 

ernestine og familien hennes har fått 
mange gode venner i misjonskirken, både 

fra norge og fra andre nasjoner.

innvAndrere | 13
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ihøst har Ole Gustav vært i Nashville og spilt 
inn plate, og i januar skal han lanseres i Norge, 
USA og Canada. Dette er stort for den sjarme-

rende frolendingen, som før deltakelsen i reality-
programmet for tre år siden, var lange steg unna 
drømmen om en karriere innen musikk. 

Hjemmestudio
Ole Gustav hadde sunget i forskjellige kor og i 
lovsangsgrupper i Froland misjonskirke, men 
hadde ingen erfaring fra musikkbransjen. Læ-
ringskurven har de siste årene vært bratt, og da 
særlig etter X Factor exiten. 
 – Det var et spennende eventyr som jeg aldri 
ville ha vært foruten, selv om det var kortvarig, 
forteller han.
 Ole Gustav setter stor pris på kontakten med 
Elisabeth “Bettan” Andreassen, som var hans 
mentor i TV-programmet. Da Ole Gustav røk ut 
av konkurransen, uttalte ”Bettan”: – Det blir litt 
mindre sol her nå som Ole Gustav er borte. Nei 
da. Dette er bare starten på Ole Gustav. 
 “Bettan” oppmuntret han til å skive låter, noe 

han knapt hadde gjort før.
 – Ikke kan jeg noter og ikke spiller jeg noe 
instrument så hvordan skulle jeg løse den utfor-
dringen? Jo, jeg skriver teksten, finner på en me-
lodi og a cappella og spiller det inn “a capella” 
hjemme, forteller han. 
 Om X-Factor var kortvarig, tok det lang tid å 
finne ut av hvor han ville med musikkarrieren. 
Hvilke sjangre skulle han satse på? Ville han 
bare holde på med lovsang eller med «verds-
lig» musikk også? Det ble skrevet og sunget inn 
mange sanger i løpet av 2012. Til slutt bestemte 
Ole Gustav seg for å satse på lovsang. 
 – På denne tiden ble jeg rett og slett kalt av 
Jesus til å drive med lovsang. Men det er et lite 
miljø for dette her hjemme og jeg hadde ingen 
fot innafor for å si det sånn. Jeg prøvde meg i 
Sverige og Storbritannia, men uten hell.

Utfordring fra oven
En januardag i 2013 lå han i sengen sin hjemme, 
da han hørte Gud spørre: “Du vil ikke spille inn 
plate i USA? ” Ole Gustav tok ikke dette særlig 

alvorlig, da han tenkte det var lite sannsynlig at 
det ville skje.
 – Vil du gjøre det hvis du får mulighet? spurte 
Gud igjen. Ole Gustav svarte at det ville han jo 
selvsagt. Han fikk “beskjed” om å gå inn på net-
tet og søk opp alle kristne plateselskap i USA og 
skrive til alle sammen. Og det gjorde han.
 – Det var kun ett selskap jeg fikk napp hos: 
Lamon Records, et uavhengig, lite plateselskap i 
Nashville, som lager musikk innen country-pop 
genren. De ba om å få høre låtmaterialet mitt, og 
ett døgn etter kontaktet de meg. Fulle av begeist-
ring tilbød de meg kontrakt der og da.

– Hva betydde det for deg at du fikk platekon-
trakt?
 – Alt! Endelig, etter nesten tre år med leting, 
hadde jeg funnet noen som ville satse på meg. 
Og tenk, det var innenfor det kristne musikk-
miljøet i Statene! Det gav meg en skikkelig opp-
muntring til å satse tungt. Det høres kanskje teit 
ut, men dette er det eneste jeg kunne tenke meg 
å jobbe med, forteller han.

til NasHville

i 2010 var Ole gustav med i sangkonkurran-
sen X factor på tv2. Han kom seg gjennom 
to finalerunder, før eventyret var over. etter 
mye hardt arbeid og noen blindveier, kan Ole 
gustav endelig ta et skritt nærmere drøm-
men sin; å leve av musikken.

tok med x-faktoren 

Ole gustAv i AMerikA | 14

ole gustav lanseres i norge, usa 
og Canada i starten av 2014

Man må by på seg selv når 
man skal spille inn plate 

og musikkvideo:”
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 Ole Gustav sitter igjen med mange inntrykk 
etter Nashville-turen. Første uken ble tilbragt i 
studio, med innspilling av selve plata, og deret-
ter spilte de inn musikkvideoer.  
 – Har aldri sett maken til effektivt opplegg i 
hele mitt liv! To dager ble brukt på å spille inn 
instrumentene og to dager på vokal. De arbeider 
raskt, uten at det blir gjort dårlig arbeid, forteller 
han entusiastisk.

Forkjølelse og helbredelse
Men to dager før innspillingen så det dårlig ut 
for innspillingen. Ole Gustav hadde brygget på 
en forkjølelse en stund før han dro til Nashville, 
og to dager før vokalen skulle spilles inn, mistet 
han så og si stemmen.
 – Jeg ble så forkjøla at jeg bare kunne hviske. 
Jeg løp til apoteket for å skaffe medisiner, fortel-
ler han.
 Men Ole Gustav var helt overbevist om at han 
ikke var blitt sendt til Nashville bare for å bli 
syk, når så mye sto på spill. 
 – Mens jeg var på vei hjem, hørte jeg Jesus 

si til meg: “Når du kommer hjem, skal 
du legge deg og hvile. Så skal du lytte til 
Matteus-evangeliet. ” OK, tenkte jeg. Får 
bare gjøre som jeg blir bedt om.
 Så Ole Gustav la seg på sengen og satte 
på Matteus-evangeliet på iPoden. Den ene 
helbredelseshistorien etter den andre fylte 
hjertet hans med tro. 
 – Toppen ble nådd da jeg hørte versene: 
“Han ble helbredet for at skriftene skulle 
gå i oppfyllelse: Ved hans sår har vi fått 
legedom”. Der og da skjedde det noe med 
meg, det er jeg helt overbevist om! Jesus 
grep inn og to dager etter var jeg så å si 
helt frisk. Det skulle egentlig ikke ha gått 
an, ikke så raskt. Det er noe av det råeste 
jeg noen gang har opplevd, forteller Ole 
Gustav begeistret.

– Hva tenker du nå om karrieren og frem-
tiden?
 – Jeg ønsker å kunne reise rundt og 
holde lovsangskonserter overalt i Norge, 
når plata er ute en gang i januar 2014. Jeg 
vil gjerne samarbeide med andre kristne 
sangere og musikere landet over. Sammen 
kan vi gjøre store ting! Jeg håper at lov-
sangene mine berører veldig mange men-
nesker der ute med evangeliet og at det 
skjer store mirakler når sangene mine blir 
spilt. Selvsagt håper jeg også at jeg blir tra-
velt opptatt og at jeg kan drive med dette 
resten av livet. For dette er det jeg brenner 
for!

Tekst: Rachel E. Olsen  Foto: Ole Gustavs egne

Jeg håper lovsangene mine 
berører mange mennesker”

Det ble spilt inn et helt album med 
Ole Gustavs selvskrevne sanger, 

samt to musikkvideoer.

Ole Gustav på Elvis Presleys stjerne på Nashville Walk of Fame.

ole gustavs reisefølge fikk rollen 
som uteligger i musikkvideoen
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rRuss Taff begynte sin karriere i den suk-
sessfulle sanggruppen The Imperials på 
70-tallet, fortsatte som solo-artist gjen-

nom åtti- og nittiårene, med noen av hans mest 
kjente sanger ”Praise The Lord” og ”We Will 
Stand”. Etter dette var han i en årrekke fast vo-
kalist med The Gaither Vocal Band. I dag reiser 
han over store deler av verden som soloartist 
med et klart budskap om Guds kjærlighet.

gospel eneste underholdning
Russ Taff var den fjerde av fem 
sønner til en pinsepredikant og en 
gospelelskende mor. Han lærte tidlig 
at når han sang satte folk seg opp og 
lyttet. Hans tidligste minner var om 

en mor som holdt ham opp på taler-
stolen mens han sang gospelsanger med 

kraftfull røst i den lille forsamlingen hvor 
hans far var pastor. Hans følelsesladede 

sanger og sangstil ble formet i slike omgivel-
ser.

 Hans mors rikholdige samling av gospelpla-
ter var den eneste formen for underholdning 
som ble godtatt i familien, og Russ løp ofte hjem 
fra skolen for å lytte til platene. Liggende på gul-
vet mellom to gamle stereohøytalere lyttet han 
til sanger av Mahalia Jackson, The Five Blind 
Boys From Alabama og andre sangere som fylte 
hodet hans med musikk.

karriere
Sammen med brødrene sine, sang han ofte san-
ger av kjente artister som The Blackwood Bro-
thers, The Gospel Echoes og The Statesmen.

 Da han i tenårene flyttet fra California til 
Arkansas, begynte han å lytte til populærmusikk 
og fant inspirasjon også der. Grensene mellom 
«kristenmusikk» og sekulærmusikk begynte å 
bli diffus. Russ startet et lokalt band som het 
Voices of Joy, og to år senere ble han oppdaget 
av The Imperials. Karrieren hans skjøt for alvor 
fart da han ble forespurt om å bli med som 
frontvokalist.

awards
Russ Taff kan se tilbake på fem Grammy 
Awards, ni Gospel Music Association Dove 
Awards og medlemskap i The Gospel Music Hall 
of Fame. Billboard Magazine har uttalt at han er 
”the most electrifying voice in Christian music 
today”.
 Russ Taff er tro mot sine røtter. Han vet hvor 
inspirasjonen hentes, og han har et ærlig ønske 
om å vinne mennesker for himmelen.

tekst: Willy gundersen

koNsert med gospel-legeNde

i Arendal misjonskirke fikk vi i oktober oppleve to uforglem-
melige timer, hvor sangeren russ taff tok oss med på en 
reise gjennom hans over 40 år lange sangkarriere. 

russ taff 
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skal pusse opp, bygge nytt eller utvide. 
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Skygge/skrå, Perlestaff og V-fas.
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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
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Arbor ferdigmalt veggplate: Sponplater med tidløst design. 

Farger: Caffè latte, Fransk grå og Fersken.
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– mer enn plankekjøring!    
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vårt mål: Hvert barn skal gå ut av Froland Musikk-
barnehage som den beste versjonen av seg selv!

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

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

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/ seminarer,  
konserter, møter,kurs,minnestund,bryllup

•	 vi har egen kokk og kan levere mat samt 
forestå servering til de ulike arrangementer 

www.misjonskirken-arendal.no
misJoNskirkeNUtleie

Ring 911 88 983  
eller send e-post til:  

engsoleien@yahoo.no

AnnOnser | 17
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smÅNytt

en hustrig oktoberkveld var vi invitert 
til sangkveld i Misjonskirken i grim-
stad. om det var kjølig og mørkt ute, 
var det absolutt det motsatte innenfor 
de gamle garveri-veggene!
Vi fikk en musikalsk reise gjennom et spennende 
artistliv. Arnold fortalte om hvorfor tekstene er 
så viktig for ham, og hva som har påvirket ham i 
de ulike fasene av livet.

allsang
Denne kvelden hadde han med seg kona Anne 
Marie, sønnen Thomas, svigerdatter Elin og dat-
tera Linda. Sistnevnte bor i Sverige, og tok turen 
for å være med på denne sangkvelden. Et godt 
valg! Arnold har utgitt og produsert mer enn 60 
plateinnspillinger,og skrevet mer enn 600 sang-
tekster. Han har gjennom årene har fått en rekke 
priser for sitt musikalske arbeid, nå sist Kongens 
fortjenestemedalje i gull. Denne kvelden hadde 
han plukket ut nær 20 av sine sanger, og som 
publikummere fant vi ut at de fleste tekstene satt 
godt plassert i bakhodet. Det ble derfor ingen 
konsert, men en allsangskveld der vi fikk være 

grimstad:
Fra “miNstemaNN” til “tHe grace”
– EN REISE I ARNOlD BøRuDS MuSIKAlSKE HISTORIE

med og synge oss igjennom sanger vi husker fra 
Tvers, Mini-Tvers, Børudgjengen og Arnold B 
Family. På en troverdig og trygg måte pekte Ar-
nold gjennom alle sine sanger på Jesus og livet 
sammen med ham. I gode og i krevende dager. 

finner styrke i troen
Han sang for oss teksten som kom til ham den 
natta hans egen far døde – “I det landet” – en 
sang om framtidshåp og tro. Vi fikk høre om 
tiden der Arnold som person ble utsatt for stort 
press fordi han brukte “verds-
lige” instrumenter i sine innspil-
linger, og om den vanskelige 
tiden i familien da han og Anne 
Marie mistet et lite barn. Han 
fortale om hvordan han alltid 
har klart å finne styrke i sin tro. 
Noe som skinner igjennom i 
sanger som “Du løfter meg opp 
– når jeg er nede…”.
Det var også hyggelig å få ønske 
Arnold “Velkommen hjem til 
Misjonsforbundet”, stedet der 
hans kristenliv startet. Som ten-
åring ble Arnold med en kame-

rat på leir, og fikk der et sterkt møte med Jesus. 
Han reiste senere som sangevangelist og var elev 
ved Ansgarskolen. Han fortalte om mange og 
gode minner fra den perioden. 
 Da Arnold inviterte publikum til å ønske seg 
ekstranummer – var “The Grace” et godt valg. 
En fantastisk reise i Arnolds musikalske land-
skap ble avsluttet på verdig vis!

Marion Bojanowski

sMÅnytt | 18

for aller første gang siden froland 
Misjonskirke startet med alphakurs, 
dro denne høstens deltakerne i oktober 
på alpha- weekend. omgitt av fjell, 
vann og høstgule trær på fyresdal kurs- 
og leirsted, fikk deltakerne lære om 
den hellige ånd, som var helgens tema.  
I alt 21 deltakere, inkludert arrangørene, var med 
på tur, og vi kan trygt si at alle koste seg. 
 – Hele helgen var en sann velsignelse, jeg kan 
ikke velge ut noe jeg likte best, sier Berit Bjor-

vatn, en av deltakerne på årets kurs. Hun og for-
loveden Odd Frode Carlsen har nettopp begynt å 
gå i Froland misjonskirke og har i høst deltatt på 
Alphakurs. De har bakgrunn fra rusmiljøet, men 
sier de endelig føler seg hjemme og som en del 
av familien i menigheten. Berit forteller videre 
at hun kjente Den hellige ånd ”boble” inni seg 
denne helgen. 

Pastor Svein Egil Fikstvedt sto for undervisnin-
gen denne helgen, og mener at helgen ble enda 
bedre enn forventet. 
 –Sånne helger bringer oss mye nærmere både 

hverandre og Gud, gjennom undervisning, bønn 
og felleskap. Mange ble berørt av Guds kjærlig-

het, noen ønsket å ta et standpunkt 
om å tro på Jesus, mens andre 
opplevde at de trengte å tilgi men-
nesker som hadde skapt sår og bit-
terhet i deres liv, sier han. 
I følge Svein Egil er Alphakursene 
bra fordi det gir folk en god intro-
duksjon til den kristne tro. 
 – I tillegg er det gitt rom for 
fellesskap ved at man spiser kvelds-
mat sammen og har samtalegrup-
per hvor man får stille spørsmål 
og drøfte kveldens tema. Man blir 

kjent med hverandre og det skaper fortrolighet 
og troverdighet! På den måten møter Alpha-
kurset flere behov på en og samme kveld, legger 
han til. 

Årets Alphakurs er det tredje i rekken som ar-
rangeres i Froland Misjonskirke, og flere av 
deltakerne har vært med før. Kurset passer for 
alle, fra kirkefremmede til erfarne kristne, og ar-
rangeres hver høst i Froland Misjonskirke.

lene Marie degermann

FrolaNd:
alpHa-weekeNd I FYRESDAl
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Tre av menighetens ungdommer valgte søndag 15. september 
å døpe seg i Arendal Misjonskirke. På bildet ser vi fra venstre 
pastor Terje Watne, Isak Voie, Eva Ekra Voie, Emma Ekra Du-
kane og Karstein Voie, tidligere ungdomspastor i menigheten, 
og onkel til Isak og Eva. Karstein døpte Eva og Emma. Dette 
var andre gangen dette året at noen av menighetens ungdom-
mer velger å døpe seg. En gledens dag for hele menigheten.

unge dØper seg!
areNdal: Fevik:

I oktober var Connect, ungdoms-
arbeidet i Fevik misjonskirke, på en 
nydelig tur til Danmark. 20 “tweens”, 
pluss noen større og mindre, reiste til 
et vakkert leirsted i Danmark. Turen 
var full av glede, aktivitet og humor, 
og det var en trøtt gjeng som reiste 
hjem onsdag kveld etter to dager med 
spill, leker, badeland, busskjøring på 
stranda, samlinger og godterihandel 
på danskebåten. Turen var en kjem-
pesuksess og vi håper og tror at alle 
sammen gleder seg til neste tur!

frA fevik til 
dAnMArk
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Fra Nepal TIl FROlAND
foreldrene ville at han skulle bli hinduprest. Som 
ungdom fikk han imidlertid et møte med Jesus 
som forandret livet radikalt. Sammen med kona 
Sunamee driver han i dag en evangelistskole i ho-
vedstaden i Nepal. Til nå har de trent mer enn 500 
studenter, som igjen har startet over 100 kirker. 
 Froland misjonskirke har i alle år aktivt støttet 
ulike typer misjonsarbeid, både gjennom Misjons-
forbundets ytremisjonsarbeid og misjonsvirksom-
het ut fra lokalmenigheten. De siste to årene har 
menigheten også støttet Ghaleys arbeid gjennom 
misjonsorganisasjonen AsiaLink. 

i slutten av september hadde froland 
misjonskirke besøk av en familie fra 
nepal. det var tydelig at det de under-
viste om, ikke bare var teorier, men et 
levd liv som første generasjon kristne i 
nepal.

Daniel og Sunamee Ghaley talte sterkt og in-
spirerende fra Guds Ord og om sitt liv. Deres to 
ungdommer på 14 og 18 år var med på ungdoms-
møtet og søndagsskolen. 
 Daniel vokste opp i et hinduistisk hjem, og 

McGuire, er i dag er 77 år og bor i California. 
Han startet sin karriere i folkgruppa The New 
Christy Minstrels tidlig på 1960-tallet. Han fikk 
en stor hit som soloartist med protestsangen ”Eve 
Of Destruction” i 1965. Denne ble boikottet av 
amerikansk radio, men gikk inn på førsteplass på 
Billboardlista og ble en suksess i Europa. 

Etter en kristen omvendelse, ga McGuire ut en 

rekke forkynnende plater. Han 
har de siste årene turnert med 
John York fra countryrock-pio-
nerene The Byrds, hvor de spil-
ler kjente sanger fra 60-tallet og 
forteller historier fra den tiden. 
De fremmøtte fikk høre om et artistliv med am-
fetamin og LSD, og om McGuires personlige vit-
nesbyrd om Guds kjærlighet og tilgivelse. ”Tro 

barry mcgUire BesØkte 
BJOrBekk MisJOnskirke
i midten av september hadde Barry Mcguire konsert i Bjorbekk 
Misjonskirke sammen med artisten john York. Med hver sin 
tolvstrenger fylte de to godt voksne menn kirkerommet med 
fengende rytmer og sanger med kristent budskap.

bJorbekk: oritisci endae. am facerios re sit ut facepudi nos et 
quia solorro viducias qui in estrum nis sit volorem-
porum as et ut ventinveri officiam.

er å leve i Jesus, og la han leve i oss” sier Barry 
Mcguire i dag.

John david Wikstøl
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 Etter andakten er det en felles 
lek, bursdaghilsen til de som har 
fylt år, fri lek med bordtennis, 
spill, musikk og annet. Til slutt er 
det felles bønn før vi går ned til 
kirkekaffe. 
Av og til har vi arrangert ”Aktiv 

Kult”, og da benytter vi oss av en gymsal i nær-
heten, hvor vi har aktiviteter og andakt.
 Velkommen til alle fra 5.klasse og oppover!

smÅNytt

aUst-agder satte sitt 
preg pÅ HOvedstyret 
etter generalforsamlingen for 2012, er aust-agder særdeles godt 
representert i Misjonsforbundets hovedstyre, med fire faste 
medlemmer og et varamedlem. i Misjonsforbundets lange histo-
rie har fylket aldri vært så godt representert i hovedstyret. 

Den høye Agder-faktoren skyldes nok flere forhold. Det ene er det større en-
gasjement fylkets menigheter har vist både lokalt og i fellesskapet. Videre er 
nær halvparten av medlemmene i Misjonsforbundet fra Agder-fylkene og Tele-
mark. Det er dermed naturlig at landsdelen er godt representert.
 Aust-Agders representanter i hovedstyre består av (fra venstre i bildet) Øy-
vind Gryting og Sjur Brændeland fra Grimstad, Jan Åge Gabrielsen fra Fevik, 
Erling Hellum fra Arendal og Ove Gundersen (leder) fra Froland.

kUlt pÅ kult!
kult er søndagsskoleopplegget i grim-
stad Misjonskirke for de fra 5. klasse og 
oppover. Mellom 15 og 20 barn kommer 
på kult hver søndag og det er en veldig 
fin, sprudlende og aktiv gjeng.
Søndagsskolen i misjonskirken er et godt fun-
gerende arbeid, takket være mange frivillige. 
Denne høsten ble det startet opp med ungdoms-
Alpha på Kult, en informativ, inspirerende og 
enkel opplæring i kristen tro. Her blir barna 

kjent med Jesus og lærer å bli tryg-
gere og mer bevisst sin egen tro.
 Boken ”Livsviktige Spørsmål”, 
som ungdoms-Alpha er basert på, 
er en gjennomgang av hva kristen-
livet egentlig dreier seg om. Man 
trenger ikke være bibelvant eller ha 
kristelig kunnskap for å ha utbytte av samlin-
gene. Aktuelle temaer som tas opp, er ”Hva er 
vitsen med livet?”, ”Hva skjer når vi dør?”, Hvem 
er Jesus?”, ”Er Jesus aktuell for oss i dag?” osv. 

navn: kristin Jørgensen Bakke
 alder: 26
Bakgrunn: født og oppvokst på Mada-
gaskar  og i Arendal. 
Bachelor i ungdom, kultur og tro fra 
Menighetfakultetet i Oslo.

Kristin er nyansatt som ungdomsarbeider i 
Arendal misjonskirken i 30 % stilling. Ved siden 
studerer hun engelsk ved UiA. Hovedansvaret 
hennes i misjonskirken er Filter ungdomsklubb, 
som finner sted hver torsdag i Arendal Misjons-
kirke på Myra.

– Hva er det beste med denne jobben? 
 – Der er å være sammen med ungdommene! 
Viktige sider i arbeidet er disippelgjøring og det 
å nå ut til flere. Gjerne ungdommer på Myra. 
Filter har besøk av nye ungdommer hver uke.

– Hva er mest utfordrende?
 – Det er faktisk det å ”se” alle like mye. Det 
er også en utfordring å være et forbilde for ung-
dommene. Jeg er nemlig ikke fullkommen..

– Hva er det beste med Arendal misjonskirke? 
 – Denne menigheten oppleves som flink til 
å inkludere og omfavne andre, og de ”backer” 
meg opp. Mitt inntrykk er at Misjonsforbundet 
er samlende og forenende. Her kan alle trives, 
både pinsevenner og statkirkefolk.

– Hvor ser du deg selv om 5 år? 
 – Da tror jeg at vi (hun og kjæresten Stian) er 
her Arendal Misjonskirke, forhåpentligvis gift 
og kanskje med barn, hvem vet? Det er naturlig 
å se for seg at vi fortsatt er aktive ledere i menig-
heten. I tillegg ser jeg ikke bort i fra at jeg også 
jobber som lærer.

areNdal:
«det Beste er Å fÅ være Med ungdOMMene.»
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grimstad:

nequibus etusa corem se volest, sum iuntin 
nobit, sitat lacerro con prerfernat quam que 

dolora sit et autem volore net ear.

Nequibus etusa corem se volest, 
sum iuntin nobit, sitat lacerro
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hver onsdag klokka 11.00 triller det en god 
gruppe barnevogner inn i grimstad Misjons-
kirke for småbarnstreff. 
Her møtes barn under skolealder til sang, lek, prat og 
god lunsj, som en herlig frivillig medarbeider lager til 
oss. I fjor var det babysang hver uke, og etter ønsker og 
behov fra både foreldre i menigheten og andre foreldre, 
ble det satt i gang med Småbarnstreff også denne høs-
ten. 
 Opplegget er enkelt og ønsket er først og fremst å 
skape en hyggelig og avslappende møteplass for de som 
er hjemme på dagtid med barn. Høsten og vinteren er 
en tid da mange setter pris på å ha en plass å komme til 
og møte andre på dagtid. Fram til nå har en barne- og 
familiearbeider hatt ansvar for samlingene, men fram-
over er det flere frivillige som ønsker å bidra. Det har 
til nå vært 8 samlinger og vi har i gjennomsnitt vært 13 
foreldre og 16 barn. Men det er plass til enda flere og 
alle er velkomne. Vi ser frem til enda flere samlinger 
med skrål og skrik, sang og latter!

I september dro en stor gjeng fra Froland 
Misjonskirke på menighetsweekend på Vegår-
tun. Alt fra småbarnsfamilier til ”godt voksne” 
ble innkvartert i brakker og campingvogner på 
Vegårtun og koste seg i hverandres selskap en 
hel helg. For en del år tilbake var dette en årlig 
tradisjon, og i fjor dro initiativtaker Cathrine 
Watne i gang tradisjonen på nytt. Dette var 
så stor suksess, at det ikke var tvil om at dette 
måtte gjentas også i år.
 Helga besto av møter med fokus på kristenlivet, 
god mat, aktivitetsløype for store og små, eget 
opplegg for ungdommene og egne møter og kino-
kveld for barna. Og generelt mye latter og ”skravl”.
 Lørdagskvelden ble toppet med underhold-
ning i regi av Bjørn Watne, hvor blant annet 
pastorene i menighetene fikk gjennomgå, til stor 
begeistring fra resten av tur-gjengen.
 En sosial, morsom og forenende helg, som 
absolutt bør bli en årlig tradisjon igjen.

fOtO: inger synnøve lien

MenigHet  
pÅ HelgetUr

samlingsfesten i arendal Misjons-
kirke denne høsten var preget av 
optimisme, glød og fremtidstro. 

Ikke bare ønsket de velkommen til ny 

ungdomspastor, men de kunne også hilse 
velkommen 15 nye medlemmer. Arendal 
Misjonskirke har opplevd en fin tilvekst i 
antall medlemmer siden de flyttet lokalene 
til Myra. 

areNdal:
ung tilvekst i ArendAl 
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FrolaNd:

Fra venstre ser vi Anita Hansen, Torbjørg Oline Nyli, Kristin Jørgensen Bakke (ny ungdomspastor), Sidsel Marie 
Endresen, Pål Endresen, Stian Kristoffer Endresen, Hans Petter Endresen, Shaheena Tønnesen og Håkon Tøn-
nesen m/barna Daniel, Emil og Nora, Tone og Jan Morten Rø m/barna Sondre og Amalie, Svein Erik Tvermyr.

sMÅBArnstreff
grimstad:
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STOA VEST
HANDLEBYEN VED ARENDAL 
•33.000 kvadratmeter handleglede

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

•1000 gratis parkeringsplasser

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

Nye glass?

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

Kom innom for en hyggelig glassprat!

Glassmesterfi rma

EKRA & VOIE as

Vår leverandør:
Din nærbutikk 

370 94 386
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Ser du etter bruktbil?
Utvalget er meget godt

til gunstige priser!!

Biler fra kr. 40.000,-  f. reg.

Personbiler,
stasjonsvogner, varebiler

Biler fra kr. 40.000,-  f. reg.

Personbiler,
stasjonsvogner, varebiler

Arendalsveien 74 -  Biesletta - 4878 Grimstad
Tlf. 37 25 61 75

Åpent: Mand.-fred. 08-16, torsd. 08-18, lørd. 09-12

CHR. REPSTADS SØNNER A/S

EKTE SPORT.
Storgt 31, 4876 grimstad
Telefon: 370 41400

Åpningstider:
Man-ons 9-17
torsdag 9-19
fredag 9-18
Lørdag 10-16

Myrene
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vil du annonsere 
 i Mylder? 

kontakt redaksjonen!
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selv om Kristine har hovedansvar for alt fra 
organisering og delegering av oppgaver, til 
innkjøp og skriving av andakter, er arbei-

det avhengig av frivillig innsats fra foreldre og 
menighetsmedlemmer for å fungere.
  – Ingenting kan vokse hvis ikke noen er vil-
lige til å sette tid og krefter inn i det. Og jeg har 
noen trofaste og gode medarbeidere som står på 
og gir til barna, forteller hun.

drømmejobben
Barna har alltid ligget Kristine på hjertet. Hun 
er utdannet førskolelærer og jobber også i Fro-
land friluftsbarnehage. Allerede som 15-åring 
begynte hun som en av lederne i søndagsskolen, 
før hun etter hvert tok over som hovedleder. I 
lang tid hadde hun en drøm om å jobbe med 
barn i menigheten. Dette var en drøm hun bar 
på uten å dele den med noen, til å begynne med 
ikke engang med sin mann, Ole Georg. 
 – Men Gud åpner dører og i dag har jeg 
drømmejobben min.
 Hver søndag er det søndagsskole og Equip 
under gudstjenesten, for de fra 6. klasse og 
oppover. Gruppen ble startet fordi denne alders-
gruppen ofte havner mellom de yngre barn og 
ungdomsarbeidet. Av samme grunn har fokuset 
på AMJ (Action Med Jesus) økt, og i dag er 
disse kveldene en festkveld for de mellom 5. og 
7 klasse. Begrepet AMJ er kjent hos mange fro-
lendinger, og her er det et godt miljø med glede, 
mat, underholdning og andakt. 

i froland misjonskirke har barnearbeidet vokst de siste årene, og i 
dag er det noe for de unge flere ganger i uka. som en konsekvens av 
økt satsing på barna, har menigheten nå økt kristine lauvrak stilling 
som barnepastor fra 20 til 40 prosent.

Økt fOkus PÅ Barna 

Han sendte dem ikke bort, 
han satte dem ikke i et rom for 
seg selv for at de skulle leke der 
og ha sin egen undervisning. 
Nei, han trakk dem fram og 
tok dem helt inntil seg. Han så 
dem, gikk ned på deres nivå og 
ga dem et møte med personen 
Jesus. Og ikke nok med det. I 
Matteus kap.18, vers 1–3, står 

det at Jesus viste frem et barn som forbilde for 
disiplene: «Da kom disiplene og spurte Jesus: 
«Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte 
han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem 

og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere ven-
der om og blir som barn, kommer dere ikke inn 
i himmelriket». 

Jesus sa til disiplene sine at de skulle lære av 
barna og at de skulle være lys i verden. Å kunne 
lære barna at de kan gjøre en forskjell i andres 
liv er både viktig og fantastisk. Det er en stor 
rikdom i livet å kunne ha betydning for andre – 
også for barn og unge. På den måten får de være 
med på noe mer enn underholdning. De får 
smake selve Livet. De får Jesus, og den rikdom-
men han gir alle som følger ham. Det er hva vi i 
barnearbeidet ønsker gi dem.

i en menighet er ikke barnearbeidet først og fremst gøye aktiviteter 
for barna, men det har også et innhold. som på så mange andre om-
råder, har vi Jesus som forbilde. Hva gjorde Jesus for barna? 

taNker om 

det er en god del utfordringer knyttet til 
barnearbeidet. Ofte er det vanskelig å få nok 
voksne som vil sette av tid til å være med å 
bygge barn. Det kan skyldes at mange har det 
veldig travelt. Det kan også være at de selv ikke 
ser hvilken verdi de har som forbilder for de 
yngre, og hvor mye det gir barn bare å kunne se 
og være med dem. Når det er flere barn samlet, 
er det mange ulike behov, og da trengs det mer 
enn bare et par ledere. I tillegg blir barn i dag 
hele tiden stimulert av inntrykk og impulser. 
Det er alltid noe som kan underholde dem. Alle 
som jobber med barn, må derfor konkurrere for 
å få deres oppmerksomhet. 

barn i menigheten
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Adr: Teknologiveien 7, Longum Park, Arendal  
Tlf/fax: 37 02 48 15  E-post: norand@online.no
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PRODUSENT AV SPRENGNINGSMATTER 

Moland Park 4846 ARENDAL 

TLF: 37050033  FAX:37050034 WWW.DEKNINGSMATERIELL.NO 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 På Superonsdag er det kreativiteten som 
rår. Det er sang-, dans- og mekke-grupper og 
rundt 50 barn kommer annenhver onsdag. 
Nylig ble det også startet en liten gruppe kalt 
Deeper for noen jenter i tolvårsalderen. Her 
kan de snakke sammen om alt fra hva de ser 
og hører i mediene, til tro, tvil og Jesus. 

langsiktig arbeid
Når man jobber med barn, er det ikke alltid 
man ser resultatene der og da. Da er det vik-
tig å holde fast ved betydningen av å være 
med å gi de unge et godt fundament til å 
bygge resten av livet på.
 – Av og til er det vanskelig at jeg ikke får 
se så mye resultater, men jeg stoler på at Gud 
virker i dem som det blir sådd i. Gud har en 
timeplan for hvert eneste frø vi sår, men den 
er ikke alltid lik vår, sier Kristine.
 
tekst: idun struam 

Jesus tok de små på alvor, velsignet 
dem, ba for dem, ga dem verdighet og 
viste dem fram for voksne og sa «Bli 
som dette barnet!». Jesus hadde og har 
et formål med alle menneskene han 
møter, også barna. Så med Jesus som 
forbildet engasjerer vi oss i barna, og 
bruker tid og krefter for at de skal ha et 
sted i menigheten. 

tekst: idun straum – medarbeider i  
barnearbeidet i froland misjonskirke 
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Norges mest komplette bobil- og caravansenter finner du i Grimstad!

Adr: Vesterled 71, 4887 Grimstad
Tlf: 97055666
www.caravansenter.no
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ikke minst ble det en fornyet innsats for Nat-
teravn på Fevik. 200 mennesker meldte seg på 
facebook, til å ta en vakt. I månedskiftet august/
september var det aksjonshelg. Fevik parken ble 
et naturlig prosjekt. Sentalt på Feviktoppen lig-
ger den med fortidsminne, som nok har ”spart” 
dette området for utbygging.

i løpet av de siste to dagene i august var rundt 

40 personer i sving med å rydde parken. Enorme 
området med vekst og kratt ble fjernet, frest opp 
ved hjelp av en solid maskinpark utlånt av Ska-
gerak trepleie og Ødegaarden planteskole. Det 
ble jobbet med stor glede og engasjement disse 
dagene. Nå fremstår parken ”nesten som ny”.

i aksjonshelga var det dessuten mulig å få 
vasket bilen helt gratis på Esso Fevik. De hadde 

stilt sine fasiliteter til fri disposisjon for Godhet 
på Fevik.Søndag var det båttur for eldre og søn-
dag ettermiddag var selve finalen. Strand hotell 
Fevik spanderte Godhetsbuffet på 140 gjester. 
Det var et utrlig positivt tiltak og trivselsfakto-
ren var høy. Utvilsom ble det viktige dager for et 
lokalsamfunn. 

i vinter skal drøyt 20 trær hugges på samme 
sted. Grimstads by-gartner har blinket ut om-
råde og nye dugnadskrefter tar tak. Da vil lyset 
slippe ned og gjøre stedet mer trivelig.

du kan følge med på facebook.com/godhetpafevik

tekst: rachel Olsen  foto: Arnfinn nyland

pastor i fevik misjonskirke gjermund igland, daglig leder i express fot-
ball Magne Aslaksen, direktør på strand hotell Agnes Bentsen og Jan 
ingen tungesvik i fevik kirke ble arbeidsutvalget. responsen var god og 
sist høste deltok ca 60 personer på folkemøte på strand hotell.

gOdHet pÅ fevik | 27

– det begyNte med taNkeN….
..hva kan vi gjøre som en ekstrainsats

for lokalsamfunnet på fevik?

Godhet 
på Fevik
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–det begynte nok med at jeg var in-
teressert i musikk, og menigheten 
var et sted det var naturlig for meg 

at musikkgleden fikk sitt utløp. Lovsang ble min 
måte å bidra og min måte å gi respons til Gud 
på. Selv om jeg ikke alltid har forstått dybden i 
lovsang, så er det likevel noe ved lovsang som 
har rørt ved hjertet mitt og gjort at jeg har fort-
satt med det. Etterhvert har det blitt en større og 
større del av meg, forteller Ida. 

takknemlig
Ida er oppvokst i Froland og var med i barnekor 
og etterhvert lovsangsgruppe i Froland misjons-
kirke. Etter videregående flyttet hun til Australia 
for å gå Hillsong International Leadership college. 
Der var hun i ett år, og da hun flyttet tilbake til 
Norge havnet hun i Oslo. Her har hun blitt siden, 
med unntak av en periode i London i 2011. 
 I hovedstaden ble hun en del av Filadelfia 
Oslo og etterhvert lovsangsleder i menighetens 
ungdomsarbeid, Ungfila. Her traff hun også Jo-
hannes Groth, som hun giftet seg med i mai i år.
Johannes er musikkprodusent og har blant 
annet produsert ”Bøy kne” med Marie Hog-
nestad, ”En ny tid” med Anders Skarpsno og 

”Store og mektige” med Ungfila. Han har også 
vært med i en del TV-produksjoner, ved siden 
av å jobbe med eget materiale.
 – Vi har nå stått sammen i lovsangstjenesten i 
Ungfila i cirka seks år og er veldig heldige som får 
gjøre det vi brenner for, sammen, forteller Ida.
 – Nå driver jeg med dette fordi jeg tror det 
er noe Gud har kalt meg til. Han har gitt meg 
en stemme han vil jeg skal bruke. I lovsang får 
jeg uttrykke meg ekte, med både lengsel, glede, 
frustrasjon, tanker og spørsmål. Jeg får løfte 
blikket bort fra meg selv og de tingene jeg synes 
er utfordrende, og opp på Gud. 

ikke en sangstil
På denne måten minner Ida seg selv om at Gud 
er den samme gjennom alt, og at Han er større 
enn omstendighetene. Og hun blir ikke lei av å 
stå i lovsangstjenesten uke etter uke.
 – I lovsang blir hjertet mitt fylt opp av Guds 
kjœrlighet og jeg får uttrykke min kjœrlighet til 
Ham. I lovsang er jeg hel, jeg er i Guds nœrvœr, 
der jeg hører til. Jeg tror disse tingene er noe av 
det som gjør at jeg fortsatt driver så mye med 
lovsang som jeg gjør.

– Men hva er egentlig lovsang?

 – Lovsang og tilbedelse henger sammen. 
Det handler om å tilbe og œre Gud. Sangen og 
musikken er en uttrykksform som virkelig når 
hjertene våre og som kan gjøre det lettere å ut-
trykke seg. Det er også noe Gud har skapt, som 
han ønsker vi skal ære Han med. Jeg elsker å 
uttrykke meg med sang og tror det er kjempe-
viktig at man gir rom til dette når man er samlet 
som kristne, mener Ida.
 Ida poengterer at dette ikke bare hører 
hjemme på møter. Det handler om velge å œre 
Gud i alle livets situasjoner, på tross av egne fø-
lelser og tanker. Å ikke ha seg selv i fokus, men 
Gud. 
 – Livet springer ut i fra hjertet vårt (Ordsprå-
kene 4:23) og et liv i lovsang springer også ut i 
fra hjertet. Det er derfor viktig å ta vare på hjer-
tet, slik at man i hverdagen kan ære Gud med 
sitt liv.

Men ikke alle mennesker er like interessert i mu-
sikk. Er lovsang noe som angår alle kristne?
 – Jeg tror ikke man må vœre interessert i mu-
sikk for å lovsynge. Som jeg sa, handler det om 
å œre Gud gjennom sine valg og hvordan man 
lever livet. Det handler om å løfte blikket på 
Gud og si for eksempel ”Jeg skjønner ikke dette, 

ida Jacobsen groth har lovsang i 
hjertet. som en av lovsangsle-
derne i ungfila i Oslo, får hun ut-
trykke seg gjennom sang hver 
uke, sammen med hundrevis av 
ungdommer, i Oslo og rundt om i 
hele norge. Hun ønsker at alle 
kristne skal få tak i betydningen 
av å ha lovsang i sitt liv og finne 
sin uttrykksform for å ære gud. 
Men også hun måtte starte i det 
små.

–et liv i lovsang!
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Ida er utflyttet frolending og lovsangsleder i ungfila 
i Oslo.
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–et liv i lovsang!
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men jeg velger å œre deg og stole på at Ditt ord 
er sant”, forklarer Ida.
 Hun mener sang er et hjelpemiddel for å 
uttrykke seg til Gud, uavhengigav musikkin-
teresse.
 – Jeg tror ikke man trenger å vœre interessert 
i musikk for å kunne bli rørt av den. Musikk har 
en evne til å treffe noe i dypet av oss som ingen-
ting annet har. I dette tror jeg man kan bli møtt 
av Gud gjennom lovsangen, uansett.

respektere uilk stil
En utfordring mange kristne vil kjenne igjen fra 
sin menighet, er utfordringer med ulike mu-
sikksmaker og meninger om hva slags musikk 
det bør være i møtene. Ida mener dette ett tema 
som alltid kommer til å være aktuelt.
 – En menighet vil aldri bestå kun av mennes-
ker som liker akkurat den samme musikkstilen. 
Jeg tror ikke at det er en musikksmak som er 

riktig for lovsang. Jeg tror Gud har skapt mang-
foldet for at det skal brukes og at vi må heller 
må finne tilbake til hjertet i sangene.
 Ida stiller spørsmål ved hvordan unge og 
eldre kan kritisere hverandre for uttrykket i san-
gen, i stedet for å sette seg inn i tekstene. Ved å 
få tak i hva musikken faktisk uttrykker, kan man 
se forbi forskjellene i sjanger og smak.
 – Da tror jeg man vil unngå noen problemer. 
Jeg tror også det å respektere hverandre og se 
verdien i de ulike musikksmakene kan hjelpe. 
Dersom de unge respekterer det de litt eldre 
kommer med, og ser verdien i det, da vil det 
vœre større sjanse for at de eldre gjør det samme 
tilbake, mener hun.
 – Det å kritisere hjelper ingen. Det skaper ir-
ritasjon og kan også skape en form for splittelse. 
Snakk heller oppløftende om hvordan andre ut-
trykker sin takknemlighet til Gud!

trenger mangfold
Ida har ikke noe svar på hva slags musikk hun 
mener det bør vœre i møtene. Hun mener at når 
man står lovsangstjenesten handler det ikke om 
en selv. 
 – Når jeg leder lovsang handler det ikke om 
at jeg skal få realisert mine drømmer. Jeg er satt 
i en tjeneste der jeg skal lede andre i lovsang og 
gjøre det enkelt for dem å vœre med. Om du 
skal lede lovsang på et ungdomsmøte; ikke velg 
bare evangelietoner – men velg låter som ung-
dommen kjenner og kan vœre med på. Skal du 
lede lovsang på eldretreff; ikke velg bare engel-
ske låter, velg låter de forstår og kan synge med 
hjerte sitt, er Idas oppfordring.

Musikk har en evne til  å 
treffe noe i dypet av oss 
som ingenting annet har”

 Hun mener samtidig at 
det vil skinne gjennom hvilke musikksmak den 
som leder lovsangen har og at det er helt greit. 
 – Igjen, vi trenger mangfoldet. Gud ønsker at 
den som leder skal lede med sitt uttrykk. Men 
kanskje man kan møte hverandre litt på halv-
veien? Ha litt av hvert og gjør alt like helhjerta?
 Ida har en helt annen forståelse av det med 
lovsang nå, enn da hun var 14. Men noe hun 
alltid har gjort, er å lovsynge der hun er, ut i fra 
den forståelse hun har hatt der og da.
 – Det er fort å sammenligne seg med andre 
og ønske at man var kommet ett par hakk lengre 
i livet med Gud. Mitt tips er å uansett lovsynge 
der du er, så vil du vokse og lœre nye ting når du 
bruker tid med Han. La lovsangen komme fra 
deg der du er nå i livet, ikke vent!

tekst: rachel elisabeth Olsen
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organisasjonen bak det hele er IOGT og 
«Sammen om nøden» (SON) i samarbeid 
med Grimstad misjonskirke. Slik funge-

rer matutdelingen som en del av menighetens 
ulike diakonale tilbud. 

Frivillig arbeid
Ildsjelene i menigheten steker og braser hver 
mandag for å gjøre klar til utdeling dagen etter. 
På tirsdagene står de på kjøkkenet og lager kaffe, 
smører rundstykker og baguetter, fyller på buf-
féen med deilig mat og sørger for at det både er 
et variert og rikholdig utvalg. Karin Haukenes 
og Kit Hilde Berge er to av de frivillige.

– Hva er grunnen til at dere startet dette arbeidet?
 – Vi så at det var et behov, og ville gjerne 
hjelpe til med å gjøre hverdagen noe hyggeligere 

for noen av dem som trenger en hjelpende hånd. 
Det er litt av et tankekors at i velferdsstaten 
Norge, synes bare behovet for den slags hjelp å 
øke år for år.
 De som benytter seg av SON-tilbudet, finner 
også veien til kafeen. Her er det buffet med kaffe, 
te, juice, smurte rundstykker og bagetter, kaker av 
ulik slag, desserter med mer. Bakervarene kom-
mer fra Sam. Berg og Bergshaven, de øvrige va-
rene fra SON og private kjøkken og hager. Rundt 
bordene drøftes regjeringens politikk, etiske og 
religiøse spørsmål, og her løses de små og store 
verdensproblemene, så vel som mer private pro-
blemer. De frivillige er med i samtalene, men 
utenfor kafeen er de underlagt taushetsplikt. 

– Dere skaffer ikke bare mat og steller i stand, 
men dere bruker også mye tid på samtalene rundt 

bordene?
 – Selvsagt. Mange av dem som kommer her 
har ikke bare behov for mat. Mennesket lever ikke 
av brød alene, vet du. De har også behov for noen 
å snakke med, dele gleder, sorger og bekymringer 
med, og oppleve at det er noen som ser dem og 
respekterer dem. Og det gjør vi! Her får alle opp-
leve seg velkommen og vi er virkelig blitt glad i 
dem. Det er flotte, ærlige mennesker som det er 
fint å sitte og utveksle meninger og opplevelser 
med. Vi stortrives med dette, og det gjør også de 
andre som er med. Vi har den fordel at vi ikke er 
noen «etat». Vi krever ingenting. Her kan de være 
seg selv. Og det å være i en kirke er langt fra noen 
ulempe, snarere tvert om. Her opplever brukerne 
at de er trygge og kan slappe av.

Utfordrende juletid
I gjennomsnitt er mellom 50 og 60 personer 
innom på tirsdagene, men totalt er det omkring 
80 som gjør seg bruk av tilbudet. Innunder jul 
øker antallet til nærmere 200. 
 – Vi arbeider for at alle som trenger vår hjelp 
innfor julen, skal få det. I fjor var menighetens 
medlemmer så generøse at de i adventstiden la 
julegaver under kirkens julegran til dem som be-
søker matutdelingen og kafeen. På gavene kunne 

det er tirsdag i grimstad misjonskirke, noe som betyr utdeling av 
mat til rundt 60 personer og familier som ikke helt får budsjettet til 
å gå i hop. frukt, kaffe, smør, brødvarer, pålegg, supper, middagsmat 
av ulike typer og mye mer legges i plastposene som deles ut til dem 
som trenger det.
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kaffe, prat 
Kit Hilde Berge og Karin Haukenes er to av ildsjelene 

bak SON-kafeen i Grimstad. 

og diakoNalt arbeid
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det for eksempel stå: «Til en stor mann, XXL, som 
trenger noe varmt i vinterkulda. God Jul! Hilsen 
en familie som tenker på deg.» Eller det kunne 
stå: «Til en liten dame som liker å pynte seg. God 
jul!» Lille julaften ble gavene delt ut. Det var til 
stor oppmuntring for mange, og vi håper at me-
nighetens medlemmer vil gjøre det samme i år. 
Det kan jo også være et tips til andre menigheter. 
 Mange av varene er fra de lokale Kiwi- og 
Rema-butikkene, men SON har også mange 
andre leverandører. Selv om «Best før»-datoen 
er svært så nær, er kvaliteten på matvarene like-
vel helt topp.
 – På forunderlig måte har det alltid vært nok 
mat. Du vet Jesus hadde to fisker og fem små 
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På forunderlig vis har det 
alltid vært nok mat.”

brød, og det ble nok til 5000 da han velsignet 
det, så hvorfor skulle ikke vi ha nok? Men for 
å være ærlige så har vi nok noen ganger tenkt: 
Hvordan skal det bli til tirsdag, vil vi få inn det 
vi trenger slik at det blir nok til alle? Men når 
tirsdagen har kommet, har vi ikke manglet noe. 
Kall det gjerne Guds velsignelse, og i den ligger 
også mennesker som ser og gir.

Utvider tilbudet
SON-kafeen har nå også fått inn noe tøy og sko, 
som henger på et stativ ved kafeen. Her kan de 
som trenger en varm jakke eller en bukse også få 
med seg et varmt plagg om det passer. 
 – Dessuten har vi nå en feltsykepleier med oss 
om tirsdagene. Til henne kan brukerne komme 

det er mange brødskiver som 
skal smøres når opp mot 60 

mennesker er innom son-
kafeen hver tirsdag.

og be om medisinsk råd og hjelp. Dessuten kan 
de gjøre avtaler med henne for nærmere konsul-
tasjon. Det er et godt tilbud som mange benytter 
seg av.
 Det har ikke vært annonsert eller reklamert 
for arbeidet, men det er allikevel blitt godt kjent 
og verdsatt i kommunen. 
 – Det er viktig for oss at tiltaket har bære-
kraft. Det vil si at vi ikke strekker oss lengre enn 
vi har krefter og ressurser til. Fra den ene dagen 
til den andre kan et slikt tiltak ikke legges ned 
uten at mange vil få vanskeligheter. Derfor bru-
ker vi vår forstand og skynder oss langsomt.
 Selv om det krever arbeid og innsats å være 
med i arbeidet, opplever ikke Haukenes og 
Berge det som en ”plikttjeneste”. 
 – Vi gleder oss til hver tirsdag. Alle synes det 
er et privilegium å få være med. Det er flotte 
folk vi har med å gjøre og vi har et fint fellesskap 
oss imellom. Når kreftene med årene avtar, må 
vi sørge for at andre overtar.

tekst og foto: sveinung lorentsen
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i over 20 år har byer i estland og 
latvia fått besøk av godt fullas-
tede trailere fra saltrød misjons-
hus. i de senere årene har hjelpen 
også gått til polen. ildsjelen bak 
arbeidet er Anne Berit Halvorsen, 
ofte bare kalt tulla. viktigheten 
av å dele med andre, er noe Anne 
Berit selv har fått lære fra barns-
ben av.

det er ingen overdrivelse å si at Anne Berit 
mer eller mindre vokste opp i Saltrød 
misjonshus. I denne menigheten var 

hennes far, Ansgar Ellefsen, formann i flere tiår. 
Ansgar var en dynamisk og karismatisk person, 
som ivret etter å vitne om sin Frelser. Og var 
han på møtet, kunne det høres. Han var avholdt 
og respektert, ikke bare innen Misjonsforbun-
det, men også innen andre kirkesamfunn på 
Sørlandet. 

gud sørget for penger
Leddgikt påførte Ansgar lammelse og avhengig-
het av rullestol. På den tiden var det vanskelig 
med inntektsbringende arbeid for dem som slet 
med en betydelig funksjonshemning, og ufø-
retrygden var så lav at den ikke var til å leve av. 
Men ekteparet Ruth og Ansgar Ellefsen hadde 
en stor barneflokk, 5 gutter og 1 jente, og øko-
nomien var så dårlig at de noen ganger ikke vis-
ste hva de skulle spise, forteller Anne Berit. 
 – Til tider var det hjelp fra naboer og andre 
bekjente som ble redningen. Hver jul kom det 
en pengegave. Den var merket «Astrid og Frid-
tjof fra Tromøya», og da visste vi at julen var 
reddet. Men vi hadde også mange opplevelser av 
at Jesus hjalp oss direkte, sier hun. 
 – Når pappa stengte seg inne for å be en 
dag eller mer, skjønte vi at nå var det riktig ille. 
Ingen måtte da forstyrre ham. Så hendte det at 
avdraget på huset skulle betales, og vi hadde 
ikke noe å betale med. Vi barna fikk beskjed om 
at pappa ikke måtte forstyrre fordi han skulle be 
Gud om hjelp. 
 Mens han bad, banket det på ytterdøra, og 
inn kom et ungt ektepar som nettopp hadde gif-
tet seg. Ansgar måtte da komme ut av sitt «lønn-
kammer» for å prate med dem. Da de skulle til 
å gå igjen, gav de han en konvolutt og sa de var 

koNgeNs sølv 
til Anne Berit 

blitt minnet om å gi familien en gave. 
 – Pappa ville straks åpne den, men de sa: 
«Ikke åpne den før vi har gått.» Da de vel var ute 
og han åpnet konvolutten etter at de var gått, var 
det akkurat så mange kroner der som vi trengte 
for å betale avdraget. Ikke en krone mer, og ikke 
en krone mindre. Jeg glemmer det aldri. Da ble 
det høylytt takk til Gud, og slike ting har vi opp-
levd mange ganger, forteller Anne Berit.
  
kongens fortjenestemedalje
Verdier som det å dele og å tro har følgelig vært 
grunnleggende for hele Anne Berits liv og tje-
neste. Hun har lært seg å stole på Gud. 
 – Bare tenk på hva det koster å sende alle trai-
lerne østover, sier hun. 
 – Vi har ikke visst hvor vi skal få pengene fra, 
men hver gang har vi fatt penger nok. Om ikke 
lenge før, så i alle fall til den dagen traileren skal 
kjøre. 
 I oktober i år var det stor fest på Saltrød 
misjonshus. På sin 65-årsdag ble Anne Berit 
overrakt Kongens fortjenestemedalje for sin 
hjelpeinnsats til Øst-Europa. Fylkesmann Øy-
stein Djupedal forestod medaljeoverrekkelsen 
og Arendals ordfører Einar Halvorsen overrakte 
blomster. Han understreket Anne Berits neste-
kjærlighet i praksis og Arendal bys kultursjef, 
Kristin Lundby, minnet om at Anne Berit også 

tidligere var blitt hedret, blant annet ved at hun 
i 2005 ble tildelt byens frivillighetspris. Fra Mis-
jonsforbundets hovedstyre hilste styrets leder, 
Ove Gundersen. 
 En overrasket og glad prismottaker takket 
for medaljen og sa at den var til inspirasjon og 
oppmuntring, ikke bare for henne, men også 
for familien og omgivelsene. Påskjønnelsen og 
æren delte hun med sine mange trofaste medar-
beidere. Hun understreket at uten deres innsats 
så hadde ikke arbeidet vært mulig. Hvor mange 
kartonger som er pakket og hvor mange trailere 
som fullastet har kjørt østover fra Saltrød, har 
hun ikke tall på. 
 – Men ett år sendte vi 24 trailerlass, og i fjor 
gikk 20 lass til Estland, Latvia og Polen, fortel-
ler hun. I oktober sendte de det tiende lasset 
østover dette året. – Og flere blir det innen jul, 
legger hun til. 
 Mylder-menighetene vil med dette gratu-
lere Saltrød misjonsmenighet og Anne Berit 
Halvorsen med utmerkelsen, og samtidig si at 
vi er stolte over og takknemlige for at hjelpesen-
dingene til Øst-Europa er en del av vårt felles 
misjons- og hjelpearbeid. Takk for innsats og 
trofasthet! 

tekst: sveinung lorentsen  foto: xxx xxx
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– i år blir det ingen julegave til  
familie og venner som har mye  
fra før.

Jeg bor i Norge, noe jeg er svært takknemlig 
for. Dette gir meg også en gylden mulighet til 
å gi til mennesker som ikke er like heldige som 
meg. Jeg har irritert meg lenge nok over denne 
juletiden vi går inn i, der alle skal kose seg noe 
veldig og unne seg litt ekstra hele tiden.
I år har jeg gjort noe mer en bare å ergre meg 
over overflodssamfunnet vårt. Jeg har gitt klar 
beskjed til familie og venner at jeg ikke kommer 
til å gi noen tradisjonell julegave i år og at jeg 
heller ikke ønsker å motta noen julegave.

Jeg har en venn i Romania som jeg ble kjent 
med på en tur jeg hadde dit i april i år (du kan 
lese om ham i forrige Mylder-utgave, red.anm.). 
Han er vokst opp på et barnehjem og har levd 
noen år som uteligger. Tross hans svært utfor-
drende økonomiske situasjon har han et sterkt 
ønske om å bli psykiater. Men hans situasjon er 
som for veldig mange andre som lever i fattige 
land, de må være mer enn nok fornøyd med å 
overleve enda en dag.

atty, som han heter, jobber som pakkebud 
og alle inntektene går til å betale husleia. Mange 
ganger går han flere dager uten å spise, men han 
er mer enn lykkelig over å ha et sted å bo. Skal 
han komme ut av den sirkelen han er i og få 
fullført sin utdanning, trenger han hjelp utenfra. 
Derfor går alle mine julegaveutgifter i år til min 
venn i Romania. Jeg anbefaler andre å gjøre noe 
lignende. Gi julegave til de som virkelig trenger 
det! Hvorfor skal vi ha mer når vi har så mye 
allerede? Spre håpet med å gi det videre, der det 
virkelig trengs!

Med vennlig hilsen Leif-Kristian Pedersen

et HJertesukk Og 
eN UtFordriNg 
For JUletideN

i forrige utgave av Mylder kunne du lese om 
leif-kristian fra arendal. han jobber for ”Youth 
with a mission”, en internasjonal, kristen misjons-
organisasjon. nå har han en oppfordring til oss 
nordmenn, om å tenke annerledes i juletiden.

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!

Gratis 
veiledninG
treningsprogram og  

kostveiledning

treninGsGlede
– det finner du på Eddiken!

Kristiansand

KRIK VANNSPORT

LYD/LYS/SCENE

DISIPPEL INTER-/NASJONAL
MUSIKK (Lovsang/Band/Gospel/Instrument)

Les mer på ansgarbibelskole.no 

Les mer på www.ansgarhogskole.no 

Årskurs eller bachelor i 

TEOlOgi, MuSiKK/  
MuSiKKTEKnOlOgi
PSyKOlOgi/ 
KulTuR Og SaMfunn
eller Masterstudier i  

PRaKTiSK TEOlOgi

Studere 
livet?
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det skjer

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

•  Hver 4.fredag kl 11:30 – 14:00  

•  Quiz, artige historier, sang og 
musikk

• Varmrett med kake og kaffe til 
en hyggelig pris 

•   Trosstyrkende ord med på veien.

sjekk din lokale misjonsmenighets 
hjemmesider for julens program
og flere hendelser og aktiviteter!

 
 

 

        Livsreisen - i ord og toner 
      

En musikalsk aften for voksne 
og barn. Trygve Wikstøl tar deg 
med i  sang, humor og ord til  
ettertanke.  
 
Han deler også fra sin siste bok “Hallo, er 
jeg hjemme” – en humoristisk vri på 
hvordan man kan takle telefonselgere. 

 
  TID: Søndag 17.november kl 16.00 
  STED: Bjorbekk Misjonsmenighet, 

Betel 
 
   
Det blir servering av kaffe og noe søtt 

etter konserten! 

Trygve Wikstøl har vært pastor i 
Misjonsforbundet i mange år og 
arbeider i dag med barn og unge i 
Skien kirke. Han har reist rundt i 
Norge i over 30 år, med sang og 
bibelfortellinger 
 

Syng julen inn
    15. 
desember 
kl 17:00

Med sangere 
og musikere fra 
Misjonskirken 
Arendal

Fri entrè  
Julegave til menighten 
v kollekt

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Møtehelg  
med Jens Petter Jørgensen 

 
Fredag kl.19.00 Møte 

 
Lørdag kl.13.00 Seminar: 

”Når troen setter spor i livet”. 
Om trosfortellinger og om å 

finne et trosuttrykk som 
matcher personligheten. 

 
Søndag kl. 11.00 Gudstjeneste. 

 
 

Sted: Grimstad Misjonskirke 
 

  

JULEMESSE I MISJONSKIRKEN, 
GRIMSTAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LØRDAG 23. NOVEMBER KL. 11.00 
Åresalg, kafe, ulike aktiviteter for barn, salgsbord, 

trekning hovedlotteri og  
godt fellesskap! 

HJERTELIG VELKOMMEN! 

 

Julemarked
 i Bjorbekk Misjonskirke Betel  
Lørdag 16. November kl 13.00

Utlodning med mange fine gevinster. Salg 
av håndarbeider, bakervarer, m.m. Kafete-
ria, åresalg og fiskedam for barna.

Velkommen til en hyggelig ettermiddag !
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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 annenhver torsdag  
kl 18.00
speider, hver torsdag kl 18.00
filter, kristent sosialt tilbud for ungdom hver torsdag 
kl 19.00.
konfirmantundervisning, gratis, åpent for alle. tors-
dager.

diverse
sJelesorgsteam:  for mer info, se hjemmesidene 
eller kontakt kirken 37022921.
krik: turgruppe, sykkelgruppe, ski, trim, spinning,  
seminarer etc.
cellegrUpper: tilbud om fellesskapsgrupper for alle.
hYggetreff for seniorer, kl 11.30 siste lørdag i mnd.

saNg
lovsangskoret øver annenhver uke. Åpent for alle
young praise, lovsangsgruppe/kor for ungdom. Åpent 
for alle.
mission kids, barnekor. Annenhver torsdag kl 18.00

spesielt
kveldsmøter: temagudstjeneste i regi av sjelesorgs-
gruppen søndag 24/11.
alle-sammen-gudstjenste søndag 8. desember kl 
11.00. Mission kids barnekor. tale v/torbjørg Oline nyli.

julens MØter
Julekonsert søndag 15.12. kl 17.00
Julaften, gudstjeneste kl  15.00
nyttårsgudstjeneste, søndag 05.01.14.

Menighetens kontonummer: 3000.19.99555

Bjorbekk  
misjonskirke Betel

formiddagsmøter søndager kl 11.00
kveldsmøter onsdager kl 19.30

barN og UNge
søndagsskole i forbindelse med søndagsmøtene.
barnas supertirsdag annenhver tirsdag kl 17.00
konfirmantundervisning hver onsdag.
betel impact – ungdomssamling hver fredag kl 20.00
Fredagsklubben for 4. - 7. klasse annenhver fredag kl 17.00

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

barN og UNge 
søndagsskole i forbindelse med søndagsmøtene (0-12 år)
”equip”: fra 6.-klasse. i forbindelse med søndagsmøtene
småspeider (”flokken”) annenhver tirsdag kl 18:00
storspeider (”troppen”) annenhver onsdag kl 18:00
barnas superonsdag annenhver onsdag kl 17:30-19:00. 
Barnekoret ”gledesspiren”, dansegrupper, 
aktivitetsgruppe (5 år-2.kl), mekkegruppe (3.-7.kl)
amJ: annenhver fredag kl  18:00. Action for de mellom 9-12 
år.
konfirmantundervisning annenhver fredag kl 18:00.
Power House på fredager kl 20:00. Helaften for ungdom 
med ungdomsmøte, fellesskap og aktiviteter
MER-kveld; samling med tilbedelse og fellesskap for ung-
dom over 20 år. Ca hver 4 lørdag, samt husfellesskap hver 
4.lørdag

øvrig
Jentenes kaffe-bar. Hver 4.tirsdag kl 19.21
alpha-kurs i høst-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 søndagsskole og kirkekaffe, 
kl 11. translation into english is available.

morgenbønn hver torsdag kl 09.00-10.00
kveldsbønn hver torsdag kl 18.30-20.00
matutdeling og kafé hver tirsdag kl 11.00-14.00

barN og UNge
safari/kUlt (søndagsskole) hver søndag kl 11
småbarnstreff hver onsdag kl 11-13
Jubaluba (barnekor 4-8 år) annenhver mandag kl 17-18 
(oddetallsuker)
Hits (sang- og dansegruppe fra 8 år) annenhver mandag 
kl 17-18 (oddetallsuker)
speideren hver tirsdag kl 17.30
power station hver onsdag for ungdom fra 7. klasse og 
eldre. grupper fra kl 1830. Møte kl 1930. kafé kl 2015.

UNge voksNe
tørst – for deg mellom 20 og 40. Møte første søndag i 
måneden, kl 1930. kafé etter møtet.

voksNe
alene sammen er for alle som er over 50 og alene, uan-
sett grunn.
45+/- samles 2-3 fredager i semesteret. sosialkveld med 
fokus på ulike tema.

godt voksNe
Formiddagstreff første torsdag kl 11 hver måned (unn-
tak! 2.torsdag i august)

spesielt
15.-17. november: møtehelg med Jens petter Jørgensen. 
Møte fredag kveld, seminar lørdag formiddag og guds-
tjeneste søndag formiddag.
23. november: Julemesse kl 11
29. november kl 1930: 45 +. Julebord. 
1. desember: tørst. roy elling foss taler
4. desember kl 1930: power station. ”Her er mitt liv” 
med Hp Martinsen.
6. desember kl 1930: møte med Hp martinsen. garveriet 
Cafe etter møtet.
15. desember kl 17: vi synger julen inn
Julaften kl 1530: Familiegudstjeneste
1. juledag kl 13 (nB!): Høytidsgudstjeneste. kjell Birke-
land taler. Barbro svendsen synger.

fevik 
misjonskirke

gudstjeneste med kirkekaffe hver søndag kl 11

Bønnekveld, annenhver uke (partall) onsdag kl 19.00

barNe og UNge
søndag kl 11.00 superkids og kidsplanet (søndagskole)
fredag kl 18-20 ConneCt fevik (10-13 år, annenhver uke)

spesielt
søndag 17 nov gudstjeneste svein egil fikstvedt. utsendelse 
av fam. ingvild og Ole Myklebost til Hawaii
søndag 24 nov søndagskolene arrangerer gudstjeneste for 
voksne. tale, sang og opptrinn ved søndagskolens barn
søndag 1 desember kl 12.00 stjernedryss i advent.
søndag 8 desember kl 12.00 stjernedryss i advent.  
gjest. Hp Martinsen
søndag 15 desember kl 12.00 stjernedryss i advent. geir lip-
pestad.
søndag 5 januar felles gudstjeneste i grimstad Misjons-
kirke. gjermund igland taler. fevik misjonskirkes lovsangere.
søndag 19 januar gudstjeneste. Odd Arild Berge taler.
søndag 26 Januar kl 11. elin fagerbakke
søndag 11 februar kl 11. alle sammengudstjeneste. viggo 
klausen.

spesielt
lørdag 16. nov. kl 13.00 Julemarked.
søndag 17. nov. kl 16.00 ”livsreise i ord og toner.” 
kafemøte med besøk av trygve Wikstøl.
søndag 1. des. kl 19.00 adventskonsert i Bjorbekk kirke.
søndag 15. des. kl 16.00 Førjulsfest med grøt og utlod-
ning.
søndag 22. des. kl 16.00 vi synger julen inn.
Julaften kl 15.30 Julaftengudstjeneste.
2. - 7. januar Felles bønneuke i Arendal.
søndag 5. januar kl 16.00 Juletrefest.
søndag 9. februar kl 18.00 Felles sangkveld i Øyestad 
kirke.
søndag 16. februar. bibeldagen med felles gudstjeneste i 
Bjorbekk kirke og Bibeldagsmøte i Bjorbekk Misjonskirke 
Betel på kvelden.
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Stjernedryss i advent 2013

rebUs OM
STEDSNAVN NoRGE RuNDT

Stemme

landsorganisa-
sjonen + beinet

Veilede

Gjorde hanen

Den lille trepin-
nen

Sigaretten

Freden

jeg er ved god 
helse

Jenteleketøyet

Grålysningen

Fortegnelsen

Kjøre bakover

Store havdyr

Mann + ungjente

Hevningsmid-
delet

Vakker odde

interaktiv
vi har også denne gangen fått stor 
tilbakemelding på våre oppgaver, 
og disse er de heldige vinnerne fra 
forrige nummer:

kryssord: Erling Røynås , Færvik
rebus: Sebastian Bosgraaf, Nedenes
fullfør setningen: Merete Ildahl, His
en premie pr oppgave: Gavekort på Harebakken på 
kr 250,-.

besvarelsene sendes til racheleo@gmail.com eller per 
post til Rachel olsen, Kartemyrhei 3, 4820 Froland 
innen 1.mars 2014. Ved innsendelse per post, merk 
hver besvarelse med navn og adresse.

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    

krYssOrd ved Kari Paulsen

vannrett: loddrett
1. Oase 20. Verdensdel 36. Nordmann  1. Yrke 13. Grønnsak 34. Adverb
4. Fagmann 22. Døgntid 39. Monopol  2. Solo 16. Elv 35. Gangart
9. Mannsnavn 24. Rydder 41. Kvinnenavn  3. Papir 18. Redskap 36. Fisk
10. Sjau 26. Boks 42. Flokk  4. Spise 19. Kommune 37. Selskap
11. Arbeidsgruppe 27. Artikkel 43. Konsonanter  5. Plaggdeler 21. Skue (forkortet)
12. Periode 29. Pronomen 44. Null  6. Kurs 23. Pålegg 38. Artikkel
14. Adverb 30. Helgon  7. En Volvo 25. Terpet 40. Månfase
15. Årstid 31. Sporte 8. Dyr 28. Konjunksjon
17. Elv 33. Konjunksjon 10. Rage 29. Swinge     
19. Splidaktig 35. Mannsnavn 12. Publiserer 32. Europeeren

1. des kl 12
lisa børUd

8. des 12.00
Hp martiNseN

15. des 12.00
geir lippestad  

Sømsveien 167,  Fev i k  
w w w.fev i k m isjonsk i rke .no
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