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– Vi ønsker å være rause,  
rotfestet og relevante! 

– Visste ikke at  
Jesus var selve livet!
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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

Bjorbekk misjonskirke  
Betel
Stiftet 1943

Besøks-/Postadresse:  
Naudebroveien 2, 4824 Bjorbekk
Tlf: 370 15 164 
Bankkto: 2800.05.19016
www.betelbjorbekk.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

 

Froland Misjonskirke
Stiftet 1946

Besøksadresse:  
Rislandveien, 4820 Froland 
Postadresse: P.B.86, 4855 Froland 
Tlf: 37038033 
E-post: post@frolandmisjonskirke.no 
www.frolandmisjonskirke.no 
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Roy Elling Foss  
Fungerende hovedpastor
Tlf: 976 77 908 
pastor@misjonskirken-arendal.no

Rino Rudsli  
Evangelist/fengselsprest
Mobil: 992 69 270 
rino@misjonskirken-arendal.no

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

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

Alexander Paul, formann 
Mobil: 971 69 727

John David Wikstøl 
Pastor
Mobil: 996 29 217 
jo-david@online.no

Gjermund Igland  
Pastor
Mobil: 958 35 809 
gjermuni@online.no

Svein Egil Fikstvedt 
Pastor
Mobil: 996 07 117 
sveinegil@frolandmisjonskirke.no

Jostein Metveit 
Ungdomsleder
Mobil: 979 71 808 
metveit@hotmail.com

Torbjørg Oline Nyli  
Pastor (fra 15 august)
Mobil: 4141 6268 
fru@nyli.no

Kristine Lauvrak 
Barnepastor
Mobil: 980 70 340 
kristine@frolandmisjonskirke.no

Vidar Røed 
Medpastor
Mobil: 454 04 122 
vidar@frolandmisjonskirke.noAudun Madsen 

Styreleder
Mobil: 90178544 
unnran-m@online.no

Helge Toft, formann  
Mobil: 45472038 og helgetoft@powermail.no

Ove Gundersen, styreleder 
Mobil: 911 95050 og upol55@hotmail.com

Sven Øverland 
Fungerende hovedpastor
Tlf: 913 60 343 
pastor@misjonskirken-arendal.no

Sondre Ruberg Kristiansen  
Ungdomsarbeider
Mobil: 971 22 013 
sondre_r_k@hotmail.com

Helene Igland
Ungdomsarbeider
heleneigland@yahoo.no

Misjonskirkene er tilsluttet Misjonsforbundet, som har menigheter 

over hele landet. Forbundet ble stiftet i 1884 under mottoet:  

”Guds barns enhet, menneskers frelse». Misjonsforbundet er et  

felleskap av menigheter og ser på bekjennende kristne innen alle 

kirkesamfunn som trossøsken, venner og medarbeidere. Misjons-

menighetene ønsker å søke seg utover i samfunnet for å nå så 

mange som mulig og samtidig være et varmt fellesskap med rom 

for alle som tror på Jesus Kristus. 

Les mer om Misjonsforbundet på misjonsforbundet.no og på lokalmenighetenes hjemmesider.

Ida Jacobsen Groth 
Lovsangsleder
Mobil: 911 69 032 
idajgroth@gmail.com

HVEM 
     ER VI?HVEM
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Slapp av,  
Han har kontroll!
Legg din vei i Herrens hånd, stol 
på Han så griper Han inn!  
Salme 37, 5

Jeg har vært en kristen fra barnsben av. Helt 
fra tidlig ungsomstid har jeg opplevd at Gud 
lever og at han er interessert i meg. Jeg har 
lært at Han bare har gode tanker for meg og at 
dersom jeg ønsker det, så har han kontroll på 
mitt liv. Ikke en negativ kontroll, med regler 
og frykt for å gjøre feil. Men en visshet om at 
jeg er trygg og at han har en god tanke med 
mitt liv, når jeg følger Ham. Dersom det skjer 
noe jeg opplever som negativt, så kan jeg stole 
på at Han vil vende det om til noe godt. 

Men når det er sagt, så har jeg gang på gang 
erfart hvor raskt jeg faller for fristelsen å tvile 
på at Han faktisk har kontroll. Jeg styrer og 
ordner og bekymrer meg, bare for å lenger 
nede i gaten, oppdage at Han hadde jo kontroll 
likevel! De siste månedene har jeg hatt stor ut-
fordring foran meg, som jeg rent menneskelig 
så absolutt burde latt meg stresse av. Men jeg 
fikk en sterk følelese av at jeg skulle slappe av, 
for når tiden var inne så skulle det ordne seg. 
Det gikk lett i begynnelsen, men jo lenger tid 
det gikk og løsningen uteble, jo mer kjente jeg 
at det var vanskelig å ikke begynne å styre og 
stresse. Og jeg falt for fristelsen mange ganger, 
uten at det gav ønskelig resultat. Så ut av det 
blå, da det begynnte å bli kritisk med tanke på 
å få dette på plass, datt den perfekte løsningen 
ned i fanget mitt. Jeg trengte knapt å løfte en 
finger.

Nå er ikke jeg en tilhenger av at man skal sitte 
på rumpa og vente på at ting skal skje i livet. 
Jeg har stor tro på bevegelse og at man lærer 
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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
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av alt man møter av godt og vondt. Men jeg 
har erfart at når Gud har sagt at Han skal 
ordne det, ja, så ordner han det faktisk. Han 
ER trofast og har ikke tenkt å overlate deg til 
deg selv. Her kommer jeg stadig tilbake til bi-
belverset som jeg begynte med her: ”Legg din 
vei i Herrens hånd, stol på Ham så griper Han 
inn”. Han sier ikke her at du skal sette deg ned 
for å vente, men at du skal legge veien du van-
drer på i Hans hånd. 

På side 12 kan du lese om Lindar Pedersen. 
Han hadde lenge hatt et sterkt ønske om å få 
tak i en fiskebåt, hvor rusmisbrukere kunne 
få arbeidstrening og oppleve mestring og 
mening. Han hadde luftet idéen for flere opp 
igjennom årene, uten at det ble noe mer med 
det. Jeg vil tro at det innimellom kunne opp-
leves som frustrerende. Man ser noe for seg og 
har en sterk overbevisning om at dette er en 
tanke fra Gud, og så skjer det ingenting! Men 
da han igjen delte drømmen, denne gangen 
med ledelsen i Froland misjonskirke, fikk 
han endelig napp. Jeg tror at når man har en 
fått en drøm, så betyr ikke det at det skjer i 
morgen. Kanskje ikke om et år en gang. Men 
man holder fast ved drømmen og går videre 
på veien. Her er kunsten å ikke gi opp og ikke 
tvile på den drømmen du har fått. For når 
alt er klart og tiden er inne, ja da vil 
Gud vise at Han er med og velsigner 
arbeidet.

”Om ikke Herren bygger huset, så 
arbeider bygningsmannen forgje-
ves..” Salme 127,1

RACHEL E. OLSEN
REDAKTØR 

Kjell Birkeland 
Hovedpastor 
Mobil: 906 40 784 
kjellbirkeland@me.com

Sveinung Lorentsen 
Seniorpastor 
Mobil: 911 41 779 
sve-lor@online.no

Odd Arild Berge 
Ungdomspastor 
Mobil: 99 60 80 28   
oddarildberge@gmail.com 

Anne Kjersti Dahl Myre  
Administrasjonsleder 
Tlf. 370 40 760 
anne.kjersti@ 
grimstadmisjonskirke.no

Ragnhild Røyneberg Gellein 
Barne- og familiearbeider 
Mobil: 482 85 817 
ragnhild@grimstadmisjonskirke.no

Astrid Seljåsen Torp 
Pastor menighetsplanting  
i Lillesand 
Mobil: 913 56 943 
astrilars@gmail.com 

Sjur Brændeland, leder av lederskapet
Tlf: 991 63 697 og sjur@brendeland.net
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Magasinet Mylder møter den travle ordføreren på en solfylt 
dag i Lillesand. Selv om det er helg og Thomassen egent-
lig har fri, har han sagt ja til å stille på intervju for en 

prat om menighetsliv og frivillighet. Han forteller at han egentlig 
holder på å fikse på båt hjemme, og ankommer derfor rådhuset i 
fritidsklær. Et mosjonsløp er i ferd med å gjennomføres i byen, og 
mange frivillige og deltakere fyller gatene. Han bruker god tid til 
å snakke med menneskene som befinner seg rundt bygningen. 

Fjerde kommunevalg
 – For meg er frivilligheten helt sentral, poengterer Thomassen 
tydelig. Selv merket han hvor mye det betydde å ha et lokalsam-
funn som bryr seg, da han for to år siden ble alvorlig syk med 
kreft. 
 – Jeg var veldig heldig. Jeg fikk god hjelp både i det offentlige, av 

– Samfunnet hadde ikke fungert uten 
frivillig arbeid, mener Arne Thomassen, 
Lillesands ordfører gjennom 12 år.
TEKST OG FOTO: RACHEL ELISABETH OLSEN

INTERVJUET

    ORDFØREREN I LILLESAND: 

–Frivilligheten er  
    helt sentral
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ble kjent. Han sa samtidig at han kjente på en 
viss lettelse over å stille til gjenvalg.
 – Det er ikke vanskelig å motivere seg for 
jobben som ordfører i Lillesand kommune.

Ble bedt for
Da Thomassen var syk, merket han en veldig 
omtanke også fra de lokale menighetene og 
flere ringte for å spørre om de kunne be for 
han. 
 – Det var veldig fint og jeg fikk en veldig god 
følelse av det, forteller den sympatiske lillesan-
deren.
 – Samfunnet har endret seg mye de siste 50 
årene, hvor storfamilien blir mer og mer sjelden 
og vi får stadig flere ensomme. Frivilligheten 
er derfor viktig for at vi skal kunne fange opp 
disse. Jeg tror at samfunnet kommer til å ha et 
skrikende behov for frivillige fremover, mener 
Thomassen. I følge han selv har Lillesand minst 
1000 mennesker som er aktive i et bredt utvalg 
frivillig arbeid. Alt fra Røde kors, idrett og fri-
villighetssentral til menighetsliv og ungdoms-
arbeid nevnes som viktige aktiviteter i byen. 
Kommunen har nettopp åpnet en frivillighets-
sentral og fått midler til å ansatte en frivil-
lighetskoordinator. Ordføreren er derfor godt 
fornøyd med utviklingen. Det er viktig for han 
å få frem at han støtter bredden i frivillighets-
arbeidet, som han mener også like godt kan skje 
utenfor de organiserte formene. Det kan rett og 
slett innebære noe så enkelt som å sette seg ned 
for å snakke med mennesker.

gode venner og av gode krefter rundt meg og 
kom meg ganske fort på bena igjen. Men det 
var jo en veldig alvorlig sykdom, og jeg må 
fortsatt følges opp med kontroller, forklarer 
han. Selv om Thomassen har vært Høyres 
ordførerkandidat ved de siste tre kommune-
valgene, var det altså ingen selvfølge at han 
skulle stille som kandidat til å bære ordfører-
kjedet en periode til. Men etter nøye vurde-
ring takket han altså i fjor sensommer ja til 
gjenvalg. 
 – Det er vel å ta litt hardt i å si at jeg 
drøftet det med min kone, ble hun ble in-
formert, sa Thomassen med glimt i øyet til 
Lillesands-posten, rett etter at beslutningen 

 – Det er alt fra å besøke et enslig menneske, 
til å gjøre større og mer omfattende ting, mener 
ordføreren. 

Støtter menighetene
Lillesand misjonskirke har nettopp startet opp 
i Lillesand. De ønsker å støtte opp om det gode 
arbeidet som allerede finnes i Lillesand og å 
selv være en velsignelse for byen.
 
– Hvordan kan menighetene være med å bidra 
her?
 – Det er viktig at de fortsetter med å støt-
ter opp om ulike aktiviteter. Jeg har selv noen 
kjekke ungdommer jeg kjenner, som er med på 
fredagskveldene i Filadelfia og har stor glede av  
det. Og natt til 1.mai var det flere menigheter 
som engasjerte seg i ulike tiltak. 
 Thomassen nevner også UNG-arbeidet i 
byen, som er Frikirken, Den Norske Kirke 
og Normisjon i Lillesand sitt felles ungdoms-
arbeid. Dette har kommunen vært med å støtte 
i flere år. Her kan ungdommene få være med på 
blant annet mekkegruppe, KRIK (idrett), ung-
domskafé og ungdomsmøter. Dette er en viktig 
møteplass for mange ungdommer. Ordføreren 
mener menighetene skal fortsette i det samme 
gode sporet fremover.
 – Jeg har et veldig positivt forhold til me-
nighetene. Selv har jeg jo min oppvekst fra 
bedehuset i Lillesand og står støtt og godt i 
statskirken. Jeg synes menighetene bidrar flott.

    ORDFØREREN I LILLESAND: 

–Frivilligheten er  
    helt sentral

Jeg har et veldig positivt forhold 
til menighetene.

Frivillighet innebærer også det å ha tid til å sette seg ned for å prate med mennesker, mener Arne Thomassen.

Thomassen trives godt som ordfører i 
Sørlandsbyen, og håper han får en fjerde 
periode på rådhuset i Lillesand.
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AustAgder har flere godt etablerte me-
nigheter tilknyttet Misjonsforbundet og 
forbundet har lenge ønsket å etablere en 

menighet også i Lillesand. Da passet det godt at 
ekteparet Torp fra Arendal og Grimstad i flere år 
har visst at de i fremtiden vil være med å plante 
menighet.

Felles kall
Lars og Astri møttes på en tur med ungdom-
mene i Arendal misjonskirke i juni 1993. Fire 
år senere giftet de seg og flyttet til Bergen hvor 
de begynte på lærerskolen. Samtidig var de en-
gasjerte i Ytre Arna Kyrkje, spesielt i ungdoms-
arbeidet. 
 – I dette arbeidet vokste kallet til fulltids-
tjeneste fram, og lærerstudiet ble supplert med 
teologi, forteller ekteparet, som har fem barn 
i alderen 4 til 14 år. I 2005 flyttet de videre til 
Tromsø og var pastorer i misjonskirken der i 8 
år. Så opplevde de at Lillesand ble lagt på hjer-
tene deres. 
 – Fra å være det stedet bussen stoppet på vei 
til Kristiansand, ble Lillesand det ene stedet i 
verden vi bare måtte bo. Nå har vi kjøpt hus her 
og landet på dette fantastiske stedet!

Bred støtte
Den nystartede menigheten er en virkegren ut 
fra Grimstad misjonskirke, og har misjonskir-

Starter 
misjons-
kirke  
i Lillesand

kene i Froland, Arendal, Ytre Randesund og 
Tromsø som støttepartnere.
 – Vi gleder oss over å få lede dette prosjektet. 
Misjonsforbundet sentralt støtter og veileder 
oss og vi føler oss utrolig privilegerte som har 
så ressurssterke og generøse mennesker rundt 
oss, forteller Torp. De ønsker særlig å trekke 
frem Torben Joswig, som er nasjonal leder i 
Misjonsforbundet. 
 – Han legger til rette, oppmuntrer og har et 
sjeldent øye for strategi. Han har mye kunnskap 
og visdom som han gjerne deler med oss. Det er 
godt å være kirkeplanter i Misjonsforbundet.
 
– Hvem har dere med i startteamet deres? 
 – De som kommer inn i vårt fellesskap vil 
fort finne ut at vi er veldig forskjellige i person-
lighet, egenskaper og livserfaring. De som selv 
går i en kirke har gjerne behov for å plassere oss 
i kirkelandskapet, og da kan vi si at vi har bak-
grunn fra Den Norske Kirke, Pinsebevegelsen, 
Ungdom i Oppdrag og fra Misjonsforbundet. 
Øyvind Wallann og Henning Bjørnstad er 
teologistudenter fra Tromsø. De er i ferd med å 
flytte til Lillesand og er et friskt pust av humør 
og spontanitet. Musikeren Sondre Storstadmo 
studerer musikkteknologi og brenner for å 
hjelpe fram nye musikere. Merete Sandrød 
studerer sykepleie og er god og mild. Hun skal 
snart gifte seg med Ruben Rekeland og vi gleder 

oss til å få ham med oss også. Reidun Rønning 
er en veldig engasjerende dame, som arbeider 
innenfor regnskap. Birger er vaktmester og er 
flink med hendene. Han har et godt hjerte og et 
godt smil, beskriver Torp.
 Selv har ekteparet som nevnt både pedagogisk 
og teologisk utdanning og arbeider innen begge 
disse feltene. I tillegg kjører Lars drosje i Lillesand 
og jobber på den kommunale ungdomsklubben, 
mens Astri er ansatt i Grimstad misjonskirke 
med ansvar for prosjektet i Lillesand.
 
Samles hjemme
– Dere har nå startet en husmenighet, hva inne-
bærer dette?
 – Vi er ikke en husmenighet i den forsand at 
vi ikke vil ha et kirkebygg! Vi elsker å samles og 
feire Jesus og fellesskapet og gleder oss til den 
dagen et kirkebygg står klart, selv om dette til 
hverdags har lite fokus hos oss. Vi jobber med 
å få etablert dette i forbindelse med utvikling 
av området rundt Lillesand Senter, forklarer 
pastorparet. Den første søndagen i hver måned 
inviterer de til storsamling hjemme i Bjørke-
veien 11B. Da blir det felles samling for store og 
små, med sang og kreative innslag. Deretter er 
det egen barnekirke, mens de voksne har tid til 
refleksjon og kaffeprat. De inviterer alle hjerte-
lig velkommen til å bli med.
 – Storsamlingen holdes i dette huset fram til 

Sondre Storstadmo, Lars Torp, Henning 
Bjørnstad, Merete Sandrød, Reidun Gjertsen 
Rønning, Astri Seljåsen Torp, Øyvind Wallann 
og Birger Rønning. Foto: Craig Hammer

MENIGHETSPLANTING

Verken Astri eller Lars Torp har 
røtter i Lillesand. Men byen har 
likevel slått dype røtter hjertene 
deres. Nå blir de pastorpar i  
Misjonsforbundets nyplantede 
menighet i sørlandsbyen.
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vi trenger større lokale. Vårt fokus er på felles-
skap; fellesskap med hverandre og for dem som 
ønsker det, fellesskap med Jesus, forteller Torp. 
Utenom storsamlingen, møtes de som ønsker 
det i smågrupper ukentlig eller annenhver uke.
 – Vi tror at livet som Jesu etterfølgere først 
og fremst leves til hverdags. Vi opplever at det 
er et behov for et organisert treffpunkt hvor 
vi møtes og deler livet med hverandre. Hvis 
dette overlates til tilfeldighetene er det fort at 
en driver mot ensomhet. Selv om vi hver dag er 
omgitt av mange mennesker, er det ikke mange 
vi virkelig deler livet med. Å være en del av et 
smågruppefellesskap er noe som hjelper oss til 
å snakke sant om livet. Man har noen som både 
lytter og støtter, og som holder oss ansvarlig 
når vi har satt oss et mål.

Rotfestet, raus og relevant
– Hvilke tanker og visjoner har dere om menighe-
ten fremover?
 – Vår visjon er: Vi vil være en sunn og misjo-
nal kirke; vi vil helhjertet møte mennesker der 
de er og invitere dem til å bli med oss og følge 
Jesus. Kirka vår er for dem uten kirke. Livet i 
smågruppene og feiring av gudstjenestene, som 
vi foreløpig kaller for ”storsamling”, står sentralt 
i utviklingen av fellesskapet. 
 
– Og hva tenker dere om menighetens rolle i lo-

Vi tror at livet som Jesu 
etterfølgere først og fremst 
leves til hverdags.

kalsamfunnet?
 – Vi ønsker å være en rotfestet, raus og re-
levant kirke. Det å være en Jesus etterfølger 
er en livsstil som innebærer at troen leves og 
deles der vi til enhver tid befinner oss. Mange 
gjør mye godt for byen vår. Vi ønsker å velsigne 
gode ting som allerede gjøres lokalt. 
 Astri og Lars kommer til slutt med en utfor-
dring fra teamet:
 – Har du lyst til å være med å forme noe nytt? 
Bli gjerne med oss nå i en tidlig fase. Plattformen 
vår er klar, men kirken er i stadig endring. 

TEKST: RACHEL ELISABETH OLSEN
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lede prosjektet i Lillesand.

September2015 starter vi opp 
Alphakurs for 18+ år.

Har du lyst til å utforske  
den kristne troen i trygge  
og hyggelige omgivelser? 

Påmelding og spørsmål  
rettes til alpha@ 
lillesandmisjonskirke.no
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Alle mennesker har sin egen historie, eller vitnesbyrd, som det gjerne 
kalles på «kristenspråket». Troende har sine egne møter med Gud og 
disse er veldig personlige og ulike. Odd Frode Carlsen og Berit Bjorvatn 
har vitnesbyrd om en stor omveltning i livet. En omveltning som ikke 
bare har skjedd på innsiden, men som også har blitt synlig for alle som 
har kjent dem opp igjennom årene.

VITNESBYRDET

- Det er så fantastisk med Jesus, sier 
Odd Frode begeistret. Mannen 
som i mange år har vært en del av 

et tungt rusmiljø i Aust-Agder, utstråler stor 
takknemlighet for endringen livet hans har tatt. 
I stuen hjemme hos Odd Frode og Berit møter 
vi en helt vanlig familie. Ekteparet har hver sin 
tenåringssønn hjemme i dag, som har besøk 
av en kamerat og en bedagelig hund som lig-
ger upåvirket og sover i sofahjørnet. Det er lite 
som minner om den harde rusbakgrunnen som 
ligger der i fortiden. Kontrasten mellom livet 
deres nå og for noen år tilbake, er stor. 

Nødløsning
Odd Frode forteller at han begynte med hasj 
allerede som 9 år. Deretter har det blitt sterkere 
og sterkere stoffer opp i gjennom årene. For oss 
som ikke har vært der selv, er dette nesten ufor-
ståelig å tenke seg. Han beskriver livet på den 
tiden som et mørkt sted.
 – Jeg har egentlig alltid sett på kristendom 
som en slags nødløsning. Jeg har jo vært innom 
søndagsskolen en gang i tiden, men ikke visste 
jeg at det faktisk var det som var Livet,  
forteller han. 
 For omtrent tre år siden ble Berit og Odd 
Frode kjærester. De hadde kjent hverandre godt 
fra før av gjennom rusmiljøet de begge var en 
del av. Den samme vinteren opplevde Berit å få 
veldige smerter i magen. Hun hadde hatt cel-
leforandring i livmoren i flere år, men hadde 
tidligere hatt en dårlig opplevelse i forbindelse 
med et mindre gynokologisk inngrep, hvor de 
startet inngrepet før bedøvelsen virket skikke-
lig. Etter dette fikk hun frykt for denne typen 
undersøkelser og turte ikke få oppfølging av 
lege slik hun burde gjort.

Voldsom opplevelse
– I to uker hadde jeg så vondt i magen at jeg 
ikke klarte å gå, jeg lå bare på sofaen. Da var 
det en vi gikk litt sammen med, en slags klar-

synt dame fra Grimstad som også drev litt med 
stoff, som tok kontakt med oss og sa at det  
hastet, vi måtte komme bort, forteller Berit.
 Da de kom til Grimstad fortalte denne 
damen at hun hadde hatt besøk hele natten. 
Berit tror det må ha vært en engel som opp-
søkte henne.
 – Jeg fikk beskjed om at jeg måtte ta et valg, 
om jeg ville ta i mot Jesus. Det var nå eller aldri. 
Jeg skjønte ingenting, jeg trodde jo på Jesus jeg? 
Hvorfor kunne hun ikke bare sagt dette til meg 
på telefonen? 
 Men Berit tok i mot Jesus slik damen sa hun 
skulle. Etterpå fikk hun beskjed om å legge seg 
på gulvet, for hun måtte bli helbredet. Damen ba 
for henne, og Berit gikk så og la seg på sofaen. 

Der ble hun liggende i tre døgn. Hun opplevde 
at kropp og sinn gikk gjennom en voldsom end-
ring. Berit forklarer hvordan det hun beskriver 
som kreft, fysisk kom ut av henne. 
 – Det var så vondt, men samtidig var jeg så 
omringet av kjærlighet og lykke, det bare glitret 
overalt. Jeg lå bare og gliste, selv om jeg nesten 
ikke klarte snakke fordi jeg hadde det så vondt. 
Det var den beste og den verste følelsen jeg 
har hatt i hele mitt liv. Der og da skjønte jeg at 
det var kreft jeg hadde hatt, hvilke type vet jeg 
ikke, forteller Berit overbevist. For å beskrive 
det spesielle nærværet i rommet, forteller hun 
hvordan de tre hundene som befant seg i rom-
met og som til vanlige var hyperaktive, lå som 
slakt i tre døgn. Odd Frode, som var med Berit 

for livet
Berit og Odd Frodes liv har tatt en helt ny ven-
ding etter at de møtte Jesus for tre år siden.

Takker Jesus
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hadde hilst på Berit, hadde jenta kjent en strøm 
gjennom seg og tenkt med seg selv, «det er ho»!
 – Det var hennes bønner som gjorde at jeg til 
slutt dro bort til kirka, mener Berit. Den som-
meren ble Berit og Odd Frode sammen igjen 
og de ble invitert av ei venninne på Alpha-kurs 
i Misjonskirka. Der lærte de steg for steg hva 
kristenlivet innebar og de kunne endelig be-
gynne vandringen med Jesus. 
 – Det er så fantastisk det med Jesus. Men man 
må ta et valg hver dag. For meg har det vært den 
største forskjellen man kan klare å tenke seg. Jeg 
har virkelig merket det som står i Bibelen: «Se, 
alt har blitt nytt», forteller Odd Frode.

– Hvordan merker du dette i hverdagen?
– Jeg merker det i forhold til det alle mennesker 
leter etter i livet: glede. Det vil ikke si at kris-
tenlivet alltid er det enkleste livet. Jeg har fått 
masse utfordringer også. Men det er absolutt 
det beste livet. Man merker at det hele tiden 
skjer nye ting med deg, man får nye opplevelser 
og legger fra seg mer og mer av det gamle livet. 
Odd Frode forteller om hvordan han for en 
stund siden ble påminnet et tyveri som hadde 
skjedd for mange år siden. Han opplevde at 
Gud ba ham oppsøke mannen han da hadde 
stjålet fra, for å be om tilgivelse.
 – Det bringer med seg mye kjærlighet, ikke 
bare for min del, men også for hans del. Nå skal 
jeg snart ned til ham for å hjelpe med å male 
huset.

Takler livet
Selv om fortiden noen ganger kan hente han 
inn på denne måten, ser Odd Frode på dette 
bare som en mulighet til å dele sitt vitnesbyrd 
med nye mennesker. Paret merker også en for-
skjell på hvordan de nå bedre takler motgangen 
man møter i livet.
 – Nå kan man faktisk stole på menneskene 
rundt oss, man kan regne med dem, forteller 

Odd Frode.
 – Og så kan vi faktisk gå til Jesus og få den 
freden han gir, i stedet for å bygge opp irritasjon 
og såre andre mennesker, legger Berit til. Paret 
ønsker å dele Jesus med andre og har blant annet 
vært med på T5-senteret i Arendal for å snakke 
med menneskene som holder til der, om sine 
opplevelser. De brenner også for å hjelpe folk 
som har tatt i mot Jesus, videre inn i kristenlivet.
 – Selv om jeg gikk på søndagsskole og guds-
tjenester da jeg var liten, lærte jeg aldri at Jesus 
elsker meg. Jeg synes bare alt var veldig kjedelig 
og ikke spennende i det hele tatt, forteller Berit.
 – For det er faktisk veldig spennende. Når 
du ser at Gud er med i hverdagen, når veien ser 
kronglete ut, så er han med, legger Frode til.

Verdifulle
Paret opplever å ha fått god støtte og omsorg 
fra Misjonskirken i Froland. De er spesielt 
takknemlig for menighetens pastor, Svein Egil 
Fikstvedt, som har fulgt opp paret tett siden de 
kom til menigheten.
 – Plutselig har vi en hel verden rundt oss 
som bryr seg. Vi trenger ikke gjøre noe for å 
fortjene det, det er bare helt ufortjent, forteller 
paret takknemlig.
 – Fra å gå å være upopulær i alle settinger, 
føler jeg meg nå verdifull. Før dro jeg med meg 
ondskap der jeg gikk, men nå er det kjærlighet 
og glede.
 – Ja, du var en skikkelig kranglefant, ler 
Berit. Ekteparet opplever som alle andre mot-
gang og utfordringer både hver for seg og 
sammen.
 – Det er jo ting som må jobbes med hele 
veien, hos begge to. Men det er den letteste 
veien, med tanke på livet man levde før, avslut-
ter Odd Frode.

TEKST: RACHEL ELISABETH OLSEN  
FOTO: ARNFINN NYLAND

hele veien, måtte mase på bikkjene for at hun-
dene skulle gå på do og spise. Han kjente selv 
freden som fylte stuen og tok også i mot Jesus.

Stengt kirkedør
Etter denne voldsomme opplevelsen i stuen i 
Grimstad, gikk livet videre som vanlig og det 
ble etterhvert slutt mellom Berit og Odd Frode. 
Det gikk rett og slett veldig dårlig for begge bo. 
De hadde forsøkt å gå på søndagsmøte i Froland 
misjonskirke en gang tidligere, for de hadde 
sett korset som lyste på veggen fra Osedalen 
i Froland sentrum. Berit, som hadde gått på 
søndagsskole i Grimstad da hun var liten, var 
vant til at gudstjenester begynte klokken 11, så 
de bestemte seg for å gå bort rundt den tiden. 
Men der møtte de en stengt dør. De visste ikke 
at møtet ikke begynte før klokken 17. De visste 
egentlig ingenting hva de skulle gjøre eller hva 
det innebar å være en kristen.
 
Alpha-kurs
I løpet av denne tiden var det ei ung jente i Fro-
land misjonskirke som fikk lagt på hjertet at hun 
skulle be for ei som heter Berit. Da hun en dag 

Jeg har jo vært innom søndagsskolen 
en gang… men visste ikke at det  
faktisk var det som var Livet”

Bildene av Odd Frode fra 
tiden som rusmisbruker, 
viser en mann som var 
preget av et hardt liv. 

Ekteparet poserer stolt 
ved hver sin tenårings-
sønn. Berit ved sin sønn 
Adrian (17) og Odd Frode 
ved sin sønn Robin (15).
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Vårt mål: Hvert barn skal gå ut av 
Froland Musikkbarnehage som den 
beste versjonen av seg selv!

Tlf: 94 86 23 00

E-post: post@frolandmusikkbarehage.no

Froland Musikkbarnehage  
eies av Froland misjonskirke

Hei! Jeg heter Morten, er 44 år og formgir  
Mylder, bladet som du holder i hånden. 

Jeg søker deg som trenger  grafisk design:  
Logoer, hjemmesider, magasiner, informasjons- 
materiell og lignende. Jeg har et særskilt godt  
øye til organisasjoner: Du kan være en idretts- 
forening, en skole, et museum eller i kultursektoren.  
Eller kanskje du er en kirke eller et trossamfunn? 

Jeg tror at vi kan passe i hop! Avstand ingen hindring.   Froland fre - lør 7-23

Ring meg på 91 73 73 56  
eller send en mail på 
morten@ravnbo.com. 

Les mer om meg på 
www.ravnbo.com

[KONTAKTANNONSE:]

Din annonse her? 
Kontakt annonseansvarlig 

Lars Martin Torp på  
930 88 361 eller

lars.torp@icloud.com
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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
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Arendalsveien 40 - 4878 Grimstad
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Prøvekjør den hos oss!

SER DU ETTER BRUKTBIL? 
Personbiler, stasjonsvogner, varebiler... 

Stort utvalg - og gunstige priser.

Adr: Teknologiveien 7, Longum Park, Arendal  
Tlf/fax: 37 02 48 15  E-post: norand@online.no

ANDERSON
NORMAN

TAKSTMANN – BYGGMESTER

ANDERSON
TAKSTMANN – BYGGMESTER

N
O
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NORMAN

TAKSTMANN – BYGGMESTER

NORMAN
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Da Lindar Pedersen atter en gang luftet sine drømmer om  
å gjøre noe for de mange rusmisbrukere han kjenner og 
treffer på, var det endelig noen i Froland som lyttet. 

Tilbud til rusmisbrukere
Lindar, som selv har en historie som rusmisbruker, hadde tid-
ligere ikke fått ønsket respons når ham nevnte sin visjon om en 
fiskebåt. Men etter å ha gått i Misjonskirken i Froland i nesten et 
år, er han igjen frimodig og nevner drømmen for lederskapet i 
menigheten. Han har mange ganger hatt med seg venner fra rus-
miljøet på møtene i kirken og mange i menigheten har blitt glad 
i dem.
 – Mange går bare og driver og tenker bare på rus. De trenger 
noe meningsfylt å gå til og å oppleve spenning, utfordringer og 
ansvar. Det ønsker vi gi dem gjennom Jona-prosjektet, forteller 
han til Mylder.

Fiskebåt fra Finn.no
For å gjøre en kort historie enda kortere, så sa styret i menighe-
ten ja til å satse på prosjektet og Lindar fikk ansvaret for å sette 
i gang arbeidet sammen med Ove Gundersen og Trond Olsen. 
Maksbeløp til kjøp av båten, et såkalt strukturert fartøy, ble satt 
til 150 000 kroner. Dette er en type fiskebåt som har fisket opp 
hele kvoten sin og som skal kondemneres. Men de kan selges 
rimelig til frivillige lag og ideelle formål som ikke driver kom-

mersielt fiske. 
 Det søkes om støtte til båten flere steder og noen privatperso-
ner tenner på visjonen. Det samme gjør flere Lions-klubber og 
fra UNI-stiftelsen bevilges støtte på 50 000 kroner. Etter mange 
timer på Finn.no og mange bønner til høyere makter, dukker 
fiskebåten Nonstind på 50 fot opp i Lofoten. Den har alt tenkelig 
utstyr, er i god stand og skal selges for akkurat 150 000 kroner! 

Fra Lofoten til Koldbjørnsvik
Det ordnes med båtplass og Lindar får med seg en kamerat og 
sin bror til Lofoten for å kjøre ned båten. I Froland sitter Ove 
Gundersen og ordner med kontrakter, søknader og andre papirer. 
Etter sliping, service og noe reparasjoner i Lofoten, går alt i orden 
og 22.april settes endelig kartplotteren i gang og ferden mot 
Arendal kan begynne. 
 – Båten er fantastisk og jeg har veldig tro på dette prosjektet, sier 
Lindar på telefonen på vei ned kysten. 
 Været er strålende på hele turen og vinden er perfekt. Etter ti 
dager på havet cruiset Nonstind endelig inn på Galtesund og la til 
brygga i Kolbjørnsvik.

Ikke behandling
Visjonen med Jona prosjektet er altså å være et aktivitetstilbud til 
rusmisbrukere, og samtidig motivere til avrusning, behandling 
og rehabilitering. En betingelse for å bli med i prosjektet er at 

JONA-PROSJEKTET 

En drøm  
blir til virkelighet
At Froland Misjonskirke har gått til 
innkjøp av en fiskebåt, høres kanskje 
ikke helt riktig ut. Det hadde passet 
bedre for en menighet i Arendal eller 
Grimstad, vil noen tenke. Men når en 
mann og en drøm møter noen som er 
villig til å tro på drømmen og visjonen, 
kan spennende ting skje. 
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– Da jeg vokste opp hadde jeg ikke noen kjenn-
skap til Gud og levde i troen om at jeg måtte 

klare alt selv, fortalte Lindar i et intervju på tv-kana-
len Visjon Norge for et års tid siden.
 – Så begynte det å gå galt, for jeg tok feil valg. 
Jeg begynte å ruse meg og det tok veldig av for meg 
etter-hvert. Dette fikk mange konsekvenser og jeg 
måtte blant annet i fengsel flere ganger.
 Etterhvert flyttet Lindar til Sørlandet og traff der 
en dame som fortalte at hun hadde fulgt Jesus tid-
ligere. De to hadde ruset seg sammen flere ganger, 
men nå vendte hun tilbake til Jesus.
 – Jeg hadde da forsøkt mange ganger å slutte med 
amfetamin. Jeg trodde jo bare på meg selv, så jeg 
måtte jo klare det selv, forteller Lindar i intervjuet. 
Han klarte å være rusfri i perioder, men så var det 
tilbake på rusen igjen. Dette skjedde flere ganger. I 
mellomtiden hadde venninnens menighet begynt 
å be for Lindar. En sterk indre kamp begynte hos 
Lindar og han betegner seg selv som besatt på det 
tidspunktet. Han var redd han begynte å bli gal, men 
hadde ingen i nærheten utenom rusmiljøet å snakke 
med. Så, når han var på sitt aller mørkeste, møtte 
Gud han alene hjemme i stuen.
 – Jeg sa til Gud at jeg ikke klarer å tro på dette. 
Jeg hadde et åpent hjerte, men visste så lite om Gud. 
Hvis jeg skal tro, må det skje et mektig mirakel, sa 
han ærlig til Gud. Lindar så deretter livet passere i 
revy og alt det gale han hadde gjort mot seg selv og 
andre. 
 – Da sa jeg til Gud, bare gjør som du vil, det er 
helt greit for meg, forteller Lindar. Gud møtte ham 
sterkt og det ble helt mørkt for ham i flere timer. Det 
neste han husker er at han satt i sofaen og kjente en 
fred på innsiden han aldri før hadde kjent.
 – Jeg ba om tro og jeg fikk tro. Jeg ble radikalt 
frelst og løst momentant fri fra rus.
 Lindar forteller at han etterhvert giftet seg og fikk 
barn. Livet var godt. Men etter noen år opplevde 
Lindar en livskrise og trakk tilbake til gamle miljøer. 
Etter fem år med en ny runde med rus, sykdom og 
elendighet, begynte Gud å tale til Lindar. 
 – Han sa: Lindar, om du ikke kommer til meg nå, 
så dør du! Men jeg var så fanget i dette at jeg klarte 
ikke. Jeg var som et insekt i et edderkoppnett, jo mer 
jeg kjempet, jo mer satt jeg fast. 
 Lindar hørte Gud gjenta advarselen flere ganger, 
før han en dag plutselig fikk en sterk følelelse av at 
livet ebbet ut og han fikk en forferdelig dødsangst. 
Da han kom på sykehuset i Arendal klarte han å 
rope på Jesus: 
 – Løs meg ut og sett meg fri! Endelig klarte Lindar 
å overgi seg og ble på nytt løst. Da han våknet neste 
morgen var Lindar igjen fri og har siden fortalt fri-
modig om Jesus og sitt vitnesbyrd.

Lindars 
vitnesbyrd

deltakerne er motivert til endring og et rusfritt liv. Samtidig må de 
kunne tåle et Guds ord. For er det noe Lindar brenner for, så er det 
at de skal få oppleve den forandringen han selv opplevde da han 
ble kristen. Finnmarkingen har selv en sterk historie å fortelle fra 
eget liv. 
 Samtidig er det viktig å respektere den enkeltes valg, så her er 
det ingen som tvinges til tro.
 – Vi skal ikke behandle, men motivere og gi deltakerne opple-
velse av selvrespekt og mestring. På båten vil det bli både fiske, re-
parasjon av redskap, vedlikehold og ikke minst fellesskap og gode 
samtaler, forklarer Lindar.

AV RACHEL OLSEN OG OVE GUNDERSEN

Båten kan leies ut til turer da den er stor og 
med god plass på dekk. Vi trenger støtte til  
å drive prosjektet, så om noen vil gi en gave 
mottas det det stor takknemlighet på  
kontonr. 3000.23.78783. 

Medarbeidere som liker sjø, fiske og menne-
sker er også velkomne til å melde seg. Da er 
epost-adresse post@froland.misjonskirke.no.

INFO
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KRIK DYKK BLE STARTET OPP i 2012 av Jan 
Egil Andersen som et forsøk på å skape et kris-
tent dykkermiljø i Arendal. ”Bevar ditt hjerte 
fremfor alt du bevarer”, lyder mottoet. Gruppa 
ønsker å fokusere på tro, trivsel og dykking, 
forteller Andersen.
 – Det er mange kristne som har dykkerlap-
pen. Det er fint å kunne skape et godt miljø der 
man kan utveksle gode samtaler. Vi får også 
en mulighet til å nå dykkere som ikke har tatt 
imot Jesus enda. Man trenger ikke å være kris-

Her kan du fylle 
himmelsk luft
Arendal Misjonskirke er trolig den eneste kirken her til 
lands med eget luftfyllingsrom til dykkerflasker. Tilbudet 
har blitt et knutepunkt for medlemmene i den kristne 
dykkergruppa KRIK Dykk. 

AKTIVITET

ten for å være medlem, men man må tåle en 
liten andakt, sier han.

En familieaktivitet
I tillegg til ordinære turer til forskjellige de-
stinasjoner rundt sørlandskysten, tilbyr KRIK 
Dykk svømming i basseng om vinteren. De ser 
også for seg å arrangere familieturer når som-
meren gjør sitt inntog. 
 – Jeg ser for meg at vi kan arrangere en tur 
på St. Hans-aften, med grilling og dykking i 

fint vær. Jeg vil kalle dykking en familieaktivi-
tet. De som vil dykke får muligheten til det og 
resten av familien kan sitte på stranda og kose 
seg. Alle sammenkomster er selvfølgelig fri for 
alkohol.
 KRIK Dykk Arendal er en undergruppe av 
KRIK 25+ Arendal, og har ingen nedre alders-
grense. Målgruppa er likevel alle som har dyk-
kersertifikat og driver med, eller har lyst til å 
drive med, dykking. 
 – Vi har et tett samarbeid med Sørdykk, som 
holder kurs og leverer utstyr via sin nettbutikk, 
forteller Andersen.

Ønsker alle velkommen
Jan Egil Andersen ønsker at flere skal strømme 
til dykkegruppa. Det har nemlig vært krevende 
å holde hjulene i gang på egenhånd.
 – Jeg ønsker at én fra hver menighet kan 
være med å drive KRIK Dykk. Jeg vil helst ha 

KRIK-dykkerne Jon-Gustav 
Karlsson og Thea Cecilie 

Ottersen tester dykkerut-
styret i bassenget.
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et team rundt meg som kan være med å samle 
dykkerne i regionen. Jeg tror vi kan få til utrolig 
mye bra hvis vi blir en større gruppe, forteller 
han. Hvis du har dykkersertifikat eller synes 
dykking høres spennende ut vil jeg anbefale 
deg å ta kontakt med KRIK Dykk. Det er en 
fin anledning til å komme i kontakt med andre 
kristne.

AV MARIUS ANDERSEN

Jan Egil Andersen ved 
luftfyllingsrommet i 
Arendal Misjonskirke. 
Han etterlyser flere 
dykkere til å bli med i 
KRIK.

Jan Egil Andersen (t.v) er ildsjelen bark KRIK Dykk. Her med 
formann i Arendal Misjonskirke, Aleksander Paul, ved sin side.

– Det er fint å kunne skape 
et godt miljø der man kan 
utveksle gode samtaler.
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Kvinnene samlet seg i Froland
Hele 250 kvinner var samlet til Kvinner i 
nettverk Aust-Agders konferanse i Fro-
land misjonskirke i mars. Fantastisk for-
kynnelse, sterk lovsang, glede og frihet er 
bare noen av tilbakemeldingene regional 
leder Astri Gellein Laurendz har fått.

Dette var den andre regionalkonferansen 
Kvinner i nettverk har arrangert i Aust-Agder. 
Froland misjonskirke stilte med lokaler, medar-
beidere og lovsangsteam, og tilbakemeldingene 
var meget gode. Laurendz ønsker å løfte spesielt 
frem lovsangen.
 – Teamet gjorde en fantastisk jobb, høy mu-
sikalitet, sterkt Guds nærvær og en veldig god 
harmoni og helhet i møtene som speilet Kvin-
ner i nettverks visjon og motto på en glimrende 
måte, beskriver regionallederen.

Kreativitet
Kvinner i nettverk er en felleskristen stiftelse 
som vil formidle vekkelse, frihet og utrusning 
til kvinner i Norge. I tillegg til å samlinger i 
hver enkelt menighet, arrangeres det regionale, 
nasjonale og nordiske konferanser. Temaet for 
Aust-Agders regionalkonferansen var i år «Alt 
ved deg er vakkert», fra Høysangen kapittel 7 
vers 4. Dette ble blant annet illustrert gjennom 
ulike kreative installasjoner på scenen og rundt 
om i lokalene. 
 – Vårt inderlige ønske var at våre gjester 
skulle få et møte med Jesus slik den enkelte 
trengte det og gledesfylte tilbakemeldinger har 
det vært svært mange av. Vi som lederteam kan 
ikke få fullrost misjonskirkens frivillige med-
arbeidere nok! 

Ny pastor med tro på lokalmenigheten 
Torbjørg Oline Nyli er fra høsten av ansatt i 
en 20 prosent stilling som pastor i Fevik 
misjonskirke. – Jeg har så stor tro på lokal-
menigheten og synes det er kjempespen-
nende å få lov til å være med å bygge 
menighet på Fevik, forteller hun til nettsi-
den misjonsforbundet.no.

Nyli har tidligere blant annet jobbet som daglig 
leder i Misjonsforbundet UNG, vært lærer ved Fi-
ladelfia Oslo sin bibelskole og har en mastergrad 
fra Ansgarskolen. Sammen med sin mann Stein 
Erik har hun allerede etablert seg på Fevik og de 
har nylig blitt foreldre for første gang. Hun ser 
frem til å ta fatt på pastorembetet.

 – Jeg håper vi kan bli et nytt hjem for mange på 
Fevik og at de vil oppleve varme relasjoner og et 
tiltrekkende Guds nærvær, forteller hun til nettsi-
den.

Fokus på unge
Hovedpastor i Fevik misjonskirke Gjermund Ig-
land, skal fortsette med sin delte stilling mellom 
Fevik og Salem i Kristiansand ut året. Deretter 
er planen at Nyli skal ta over som hovedpastor. 
Igland ser da for seg å fortsatt være tilknyttet me-
nigheten, blant annet i seniorarbeidet.
 – Vi ønsker et nytt fokus på unge og barnefa-
milier på Fevik. Det oppleves som en stor glede at 
Torbjørg sammen med Stein Erik går inn i menig-
heten, forteller Igland.

FEVIK: 
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Påskefest og utdeling av ”Jesusbibelen” 

2. påskedag var menigheten igjen samlet 
til påskefest i Grimstad misjonskirke. 
Denne dagen var kirka fullsatt av både 
store og små som feiret Jesu oppstan-
delse. 

17

Glad i Grimstad 
LØRDAG 21.MARS arrangerte Grimstad misjonskirke for andre gang gratis 
dekkskift. Under parolen «Glad i Grimstad» gjør vi forskjellige ting for å 
glede Grimstads befolkning. Nærmere 20 biler ble skodd for sommerføret, i 
tillegg til at førerne koste seg med vafler og kaffe. Lite visste vi om halvmete-
ren med snø som kom under ei uke seinere, men vi håper alle kom seg greit 
gjennom vinterens siste krampetrekninger. Velkommen tilbake når vinteren 
nærmer seg!

RASTEPLASSEN, GRIMSTAD misjonskirkes ukentlige gra-
tiskafé og matutdeling, hadde siste tirsdag før påske tryllet 
fram mye påskekos til utdeling. 100 påskeegg var fylt med 
godteri, appelsiner, kakao, passende lys og servietter og mye 
annet var å finne. På Rasteplassen blir det virkelig synlig at det 
er større å gi enn å få!

Gratis påskekos

Vi startet festen med å ta bort den svarte lang-
fredagsduken på alteret og pynte med blomster 
og lys. Deretter pyntet vi et kors med tulipaner 
og påskeliljer for å minnes hva Jesus gjorde på 
korset for oss. Jubaluba, som er vårt barnekor 
for de aller minste, sang for oss og ledet oss i 
allsang med ” På Golgata stod det et kors”. 
 Betta Gryting Saunes hadde andakt om pås-

kens budskap og hva som egentlig forbindes 
med påske i samfunnet i dag. Vi hadde invitert 
fire og femåringer til å komme og motta ”Je-
susbibelen”, og 26 bibler ble delt ut til forvent-
ningsfulle barn. Deretter hadde vi en lek før vi 
avsluttet festen med å spise kveldsmat sammen. 
Dette var en flott avslutning på påskeferien!
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SMÅNYTT

Verdifull jentekveld
Du er verdifull var hovedfokus på 
kvelden da de største jentene i bar-
nekoret Gledesspiren i Froland 
misjonskirke var samlet til jentekveld 
med overnatting. 

Vi tok utgangspunkt i Jenteloven og snakket 
om at vi er alle skapt unike. Ingen av oss er 
like, og vi er verdfulle for de vi er. 
Vi ledere ønsket å gjøre litt ekstra for jentene 
og ha god tid sammen med dem. Kvelden 
startet med et festdekket bord, hvor taco stod 
på menyen. Etterpå så vi på film og spiste 
godterier. 
Til slutt var det mini-spa på programmet. 
Jentene fikk ansiktsmaske med agurker på 
øynene og hadde full avslapping på madras-

ser. Håret ble flettet i mange varianter og 
negler lakket i alle mulige farger. Klokka ble 
mye før alle krøp ned i soveposene og sovnet 
med en påminnelse om at ”du er elsket.”

JENTELOVEN
(som også gjelder for gutter … :D)

♥ Du er enestående!
♥ Du er mer verdt enn noen kan måle
♥ Du kan noe som er spesielt for deg
♥ Du har noe å gi andre
♥ Du har gjort noe du kan være stolt av
♥ Du har store ubrukte ressurser
♥ Du duger til noe
♥ Du kan godta andre
♥ Du har evne til å forstå og lære av andre

Fremgang  
i Romania
Etter noen måneders byggestopp på 
grunn av en svært kald vinter, er de ru-
menske byggarbeiderne igjen i full gang 
med husbygging til de mest trengende i 
Spantow i Romania.

I forrige nummer av Magasinet Mylder skrev 
vi om Husbyggeprosjektet i den rumenske 
byen. Gjermund Igland fortalte at han hadde 
vært der og sett med egne øyne hvor dårlig 
levestandarden hos de fattigste var. Han samlet 
inn penger i Norge, sysselsatte seks rumenere 
og startet arbeidet med å bygge enkle, men so-
lide boliger til de som trengte det mest.
 – Nå har vi endelig ferdigstilt vårt 7. hus og 
er i gang med byggeningen av hus nummer 8, 
forteller Gjermund entusiastisk. Han er svært 
takknemlig for Grimstad-folkets gavmildhet. 
Han ønsker å forsikre at gavene kun går til so-
sialt arbeid og ikke til misjon.
 – Pengene som er samlet inn til boligbyg-
gingen er adskilt fra vårt misjonsarbeid der 
nede og går direkte til boligbyggingen. Jeg tror 
det er viktig for folk å vite akkurat hva man gir 
penger til. Menneskene som får nye boliger, 
velges ut av våre kontakter der nede: ordføre-
ren i Spantow og pastoren i den lokale kontakt-
menigheten. 
 Det har også vært viktig å velge mennesker 
med ulike bakgrunner og ikke bare de som er 
tilknyttet menigheten.
 – Jeg har hatt et ønske om å få bygge boliger 
til ikke-troende og human-etikere, men det 
har ikke vært lett å finne, da svært mange i 
Romania er religiøse. Den ortodokse kirken 
står sterkt i landet, forteller Igland, som kom-
mer til å fortsette arbeidet i Romania fremover. 
Dersom du ønsker å gi et bidrag til prosjektet, 
er kontonummeret 3000.15.09302.

HUS TIL ROMFOLK
Vi ønsker å hjelpe Romfolket der de bor, og bygger nye 
hus til dem som er dårligst stilt, i samarbeid med lokale 
myndigheter. Du kan gi en gave til konto 3000.15.09302 

100% går til nye hus. Ingen administrasjonskostnader.  
Regnskapet gjennomgåes av Agder Økonomi.
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PASTORER SKIFTER BEITE

Terje Watne har vært pastor i 
Arendal misjonskirke i syv år. I be-
gynnelsen av mai startet han i ny 
jobb som studieinspektør ved 
Ansgarskolen i Kristiansand. 

Stillingen er delt i to, med både undervisning og 
administrasjon av Bibelskolen. 
 – Jeg har gledet meg veldig til å ta fatt på 
dette. Jeg skal undervise i GT/NT, Dogmatikk 
og etikk, så jeg holder i disse dager på å lese 
meg opp på teologien, forteller Terje.
 Roy Elling Foss og Sven Øverland fungerer 
nå som pastorer senior i påvente av ny pastor.

 Foss har de siste årende jobbet som me-
nighetsrådgiver i Misjonsforbundet, mens 
Øverland har vært seniorpastor i Arendal 
misjonskirke i flere år.
 Terje ser på tiden i Arendal misjonskirke 
som både spennende og utfordrende.
 – Spesielt vil jeg nevne prosessen knyttet til 
nytt kirkebygg, som var både lærerikt og spen-
nende for meg. Det samme gjelder tiden med 
tv-sendinger.
 Menigheten har i løpet av Terjes pastortid 
opplevd god vekst med mange nye medlemmer. 
Det synes han er inspirerende. 
 – Jeg har lært mange flotte mennesker å 
kjenne og har mange gode minne. En spesiell 
takk til alle dere som har stått trofast med meg i 
bønn, avslutter Terje.

Pastor i Grimstad misjonskirke, 
Kjell Birkeland, vil fra høsten av 
jobbe som menighetsrådgiver i 
Misjonsforbundet. 

Han går da inn i staben i Misjonsforbundets 
nasjonale avdeling og blir én av tre menighets-
rådgivere der. Der får han et særskilt ansvar for 
menighetene i Aust Agder, Telemark, Vestfold, 
Buskerud, Oslo og Akershus. 

Erfaring
– Jobben vil bestå i veiledning av menighetenes 
pastorer og lederskap. Det kan for eksempel 
bestå av å være med menigheter i strategiske 
prosesser. Jeg skal være en ressurs for menig-
hetene i det de står i til daglig, både i gode og 
vanskelige perioder. 
 Som menighetsrådgiver vil Kjell være me-
nighetenes primære kontaktpunkt i Misjons-
forbundet. Menighetsrådgiverne arbeider også 
med menighetsutvikling på et nasjonalt nivå 
og skal på den måten utvikle ressurser og tiltak 
som på lang sikt kan ha betydning for menig-
hetene. 
 – Jeg gleder meg til å arbeide med pastorene 
og menighetenes lederskap. Etter 26 år som 
pastor og mye erfaring med menighetsutvikling 
tror jeg at jeg har en del å bidra med.

– Du har vært forstander i en menighet i stor 
vekst, hva er du mest stolt over å ha fått til i 
Grimstad?
 – Ja, menigheten har opplevd en ganske stor 
vekst. Det har vært en fantastisk reise å få være 
med på. I fellesskap har vi fått til ganske så mye 
bra. Jeg er vel egentlig mest stolt av å ha fått 
være med å bidra inn i et så flott fellesskap som 
det Grimstad Misjonsmenighet er. 

Frivillige helter
– Hva vil du si til alle medarbeiderne i menighe-
ten og i staben her i Grimstad?
 – Grimstad misjonsmenighet har så mange 
gode frivillige medarbeidere. Det er så mange 
som uke etter uke gir av sin tid, sine krefter og 
sin kompetanse på ulike måter. Uten alle disse 
er det ikke mulig å være pastor. De frivillige i 
menigheten er mine helter. I tillegg har jeg vært 
så heldig å få være en del av en flott stab på åtte 
personer. Det arbeidsfellesskapet vi har er noe 
jeg setter enormt stor pris på. Jeg kommer til å 
savne arbeidet sammen med de frivillige med-
arbeiderne og staben. 
 Kjell blir fortsatt boende i Grimstad og 
er glad for at han kan fortsette i Grimstad 
Misjonskirke. 
 – Det er så mye spennende som skjer nå og 
det er jeg glad for at jeg kan være med på selv 
om jeg slutter som pastor. 

FÅR ANSGARSKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

BLIR VEILEDER 
FOR PASTORER 
OG LEDERSKAP
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Karin i  
aksjon på  

Rasteplassen.

Karin Haugnes ble i februar tildelt en nasjonal hederspris for sitt ar-
beid i Grimstad misjonsmenighet. Av mer en hundre foreslåtte kandi-
dater til Dagens frivillighetspris, ble det stående igjen fem nominerte. 
Blant disse var Karin og resultatet av den landsomfattende avstem-
mingen viste at det var hun som til sist dro seieren i land.

Godordene om Karin er mange: « Hun er 
en engel uten vinger.» «Karin er rett og 
slett fantastisk, og så raus på klemmer 

og gode ord.» «Takket være henne og de andre 
på Rasteplassen er det mange som slipper å gå 
sultne til sengs.»

Sosialt arbeid
Det var for sitt mangeårige arbeid i Misjonskir-
kens speiderarbeid og som den drivende kraft 
i Misjonskirkens matutdeling og gratiskafeen 
Rasteplassen at Karin Haugnes ble nominert til 
Dagens hederspris.

– Hvem er det som kommer hit til rasteplassen og 
får hjelp?
 – Det er stort sett svært varme, fine mennes-
ker som av ulike årsaker ikke helt for livet til å 
gå i hop, forteller Karin.
 – Noen sliter med rus, andre sliter psykisk, 
og ikke sjelden sliter de med begge deler. Videre 
er det noen som trenger hjelp i en krisesitua-
sjon, for å få endene til å møtes i kortere eller 
lengre perioder. For andre er det sosiale behovet 
påtrengende. De trenger noen som ser dem, 
verdsetter dem og som seter seg ned ved bordet 
deres slik at de får snakke sammen. 

Flere priser
Karin Pettersen (nå Haugnes) flyttet fra Kristi-
ansand til Grimstad da hun var 10 år gammel. 
Hun ble straks med i Misjonskirkens speider-
arbeid, et arbeid hun nå 40 år senere er aktivt 
med i. Karin er gift med Steinar Politi, som 
også er med i Misjonskirkens speiderarbeid, 
slik også deres barn Line og Joakim har vært. 
Barna er nå voksne, bosatt i Oslo og aktive i 
Misjonsforbundet Ung. I fjor mottok hun også 
en hederspris fra Misjonsforbundet Ung, for sitt 
mangeårige speiderarbeid.
 På rasteplassen får disse menneskene re-
spekt, tid, en prat og deilig mat fra Rasteplas-
sens buffet. Behovet er stort og Karin synes det 
stadig øker. Mellom 50 og 70 personer bruker 
tilbudet fast.Også en feltsykepleier fra kommu-
nen er på plass slik at brukerne kan få veiled-
ning og medisinsk hjelp.

I handling viser vi 
jo at vi bryr oss om 
andre mennesker.”

Avisen Dagens redaktør Vebjørn Selbekk 
kom til Grimstad for å overrekke Karin 
frivillighetsprisen.
Foto: Silje Rognsvåg

a..nglarna
fanns bara 

bara i himlen”

”Jag trodde 

ILDSJEL
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 – For å si det slik: Vi vet at vi er gode på mat 
og kafé, men vi vet også at det er noe vi ikke 
kan, og her kommer feltsykepleieren inn og gjør 
et fantastisk arbeid. Våre brukere er ikke alltid 
like «snille» med seg selv. At de også får mat 
med seg, som er enkelt å tilberede, er derfor 
viktig.

Mange bidrar
 – Kiwi i sentrum og Bergmoen er en av våre 
viktigste leverandører, og der henter vi varer 
hver dag. Også Rema 1000 på Grøm og Meny 
er svært generøse. Bakervarene får vi fra Berg-
shaven og Sam. Berg, for ikke å glemme restau-
ranten Platebaren, som hver uke også bidrar. 
Dessuten har Saniteten på Roresanden støttet 
oss i flere år, slik også private personer gjør. 
Istedenfor presanger eller blomster i forbindelse 
med fødselsdager, har det hendt at den feirende 

har sagt at eventuelle pengegaver mottas og at 
de blir gitt videre til Rasteplassen. Faktisk har 
det blitt noen tusenlapper på den måten. Dessu-
ten har vi en solid menighet i ryggen. Den har 
støttet oss gjennom alle år, og av inntektene fra 
julemessesalget får vi en bestemt andel.

Anerkjennelse
 – For dette arbeidet og for ditt mer enn førti 
års engasjement i speideren var det altså at du 
ble tildelt Dagens hederspris på nyåret. Men vi 
som kjenner deg, vet at du absolutt ikke ønsker 
å være i rampelyset. Hvordan opplevde du den 
oppmerksomhet du med dette fikk? 
 – Det er riktig som du sier at jeg ikke liker så 
veldig godt å være i fokus, men faktisk syntes 
jeg at det var en ære å bli nominert til denne 
prisen. At jeg skulle vinne var ikke i mine tan-
ker, men når det likevel skjedde, er jo det helt 

fantastisk. Jeg opplever det som en anerkjen-
nelse og en oppmuntring, ikke bare for meg, 
men for alle dem som står med i arbeidet uke 
etter uke, år etter år. I tillegg ser jeg at det kan 
bety mye for selve saken, og det er det viktigste, 
synes jeg.
 Karin mener arbeidet med rasteplassen også 
har stor betydning for menigheten.
 – I handling viser vi jo at vi bryr oss om 
andre mennesker og at de som ikke har vært så 
heldige som oss i livet, er verdifulle og regnet 
med. Jeg mener det er med på å bygge et godt 
omdømme, men det har aldri vært vår hoved-
hensikt. Vår motivasjon er å være der for andre. 
Slik tror jeg vi kan bety noe også for byen.

TEKST: SVEINUNG LORENTSEN
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SUNLIGHT LA STRADA RAPIDO*CARTHAGO EURA MOBIL NIEWIADOW POLETTA WESTFALIA ADRIA** KABE**HOBBYDETHLEFFS

Velkommen til bobileksperten! 
Les mer om oss og meld deg på vårt nyhetsbrev på caravansenter.no

STØRST UTVALG STØRST UTVALG 
- BEST PÅ SERVICE- BEST PÅ SERVICE

GRIMSTAD ÅLGÅRDÅLGÅRDJESSHEIM

Sørlandets Caravansenter er en av landets største Sørlandets Caravansenter er en av landets største 
og mest vel  renommerte forhandlere av bobiler vel  renommerte forhandlere av bobiler 
og campingvogner. Vi har et stort utvalg blant og campingvogner. Vi har et stort utvalg blant 
markedets ledende modeller med hele 5 års garanti markedets ledende modeller med hele 5 års garanti 
på nybilkjøp, og opptil 2 års bruktbilgaranti. på nybilkjøp, og opptil 2 års bruktbilgaranti. 

Du finner oss i Grimstad, Jessheim og nå Du finner oss i Grimstad, Jessheim og nå 
også på Ålgård.

* Selges kun i Grimstad   ** Selges kun på Ålgård* Selges kun i Grimstad   ** Selges kun på Ålgård

NY BOBIL
GARANTI BRUKT-

GARANTI

Glava er mer enn gult

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

Våre veggplater er populære blant alle som 

skal pusse opp, bygge nytt eller utvide. 

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

Skygge/skrå, Perlestaff og V-fas.

leveres i fargene Eggehvit, Caffè latte og Benhvit.

Arbor faspanel: Det enkleste alternativet til panel. Sponplater 

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

Arbor ferdigmalt veggplate: Sponplater med tidløst design. 

Farger: Caffè latte, Fransk grå og Fersken.

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

www.glava.no
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Glava er mer enn gult

www.glava.no
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ARBOR - FERDIG VEGG
Våre veggplater er populære blant alle som 
skal pusse opp, bygge nytt eller utvide. 

Arbor Panel: MDF-plater  
i de tre klassiske profilene 
Skygge/skrå, Perlestaff og 
V-fas. Leveres kostmalt 
i fargene Eggehvit, Caffe 
Latte og Benhvit.

NIDELVEN EIKGULV
Bredde 125 (135) mm, tykkelse 21 mm. 
Endefrest og plastpakket

GLAVA ER MER ENN GULT

Stort utvalg på Nidelven Bruk

ARBOR VEgg: FERDIg VEgg – ENkElT Og ElEgANT

Våre veggplater er populære blant alle som 

skal pusse opp, bygge nytt eller utvide. 

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

Skygge/skrå, Perlestaff og V-fas.

leveres i fargene Eggehvit, Caffè latte og Benhvit.

Arbor faspanel: Det enkleste alternativet til panel. Sponplater 

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

Arbor ferdigmalt veggplate: Sponplater med tidløst design. 

Farger: Caffè latte, Fransk grå og Fersken.

8690 Hattfjelldal 
Tlf: 75 18 50 00  
Fax: 75 18 50 01
arbor@arbor.no 
www.arbor.no

B
E

N
N

E
T

T
 

A
S

 
 

F
O

T
O

:
 

T
O

R
S

T
E

I
N

 
D

A
l

E
M

A
R

k

Nidelven Bruk – Skarpnes, Arendal      Tlf: 37 05 85 90        www.nidelvenbruk.no       Åpent: Man–fre 7.15 – 16, Lør 9 –12

– mer enn plankekjøring!    

TELEFON 37 09 60 00

WWW.ARENDALELEKTROVERKSTEDET.
NO

     

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

VENTEC AS
Reddalsveien. 15   4886 GRIMSTAD

TLF. 370 91255

 

PRODUSENT AV SPRENGNINGSMATTER 

Moland Park 4846 ARENDAL 

TLF: 37050033  FAX:37050034 WWW.DEKNINGSMATERIELL.NO    

 

Alt innen solskjerming
og garasjeporter

SOLSKJERMING – GARASJEPORTER 

MARKISER • PERSIENNER • INTERIØRGARDINER• GARASJEPORTER

FA

SADEPRODUKTER

G A R A N T I

PergolaTerrassemarkise

VÅRkupp!

–15-35%
   utvalgte produkter

GRATIS BEFARING

RING OSS: 911 50 200
www.fasadeprodukter.no

Vil du annonsere 
 i Mylder til høsten? 

Kontakt annonseansvarlig 
Lars Martin Torp på  

930 88 361 eller
lars.torp@icloud.com

BOKHANDEL - VESKEHUS
Østregt./Torvgaten, Arendal

post@hoyerbok.no
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Den gamle kirken, som er en flott historisk 
bygning, er blitt for liten for menigheten.
– Vi har rett og slett for lite plass i byg-

get vårt, forteller nyvalgt leder av menighetens 
lederskap, Sjur Brændeland. Han forteller om 
flere tilbud som har behov for mere plass. Både 
barne- og ungdomsarbeidet, kaféen og matut-
delingen krever sine arealer.

Bedre plass, bedre tilbud
 – På gudstjenesten er det trangt om plas-
sen. Vi tror at flere vil gå i kirka vår om vi får 
mere plass. I det hele tatt tror vi at nye lokaler 
innebærer nye muligheter til å gi gode tilbud til 
folk i byen her, både for de som er vant til å gå i 
kirka og de som ikke er det.
 Motto for byggeprosessen er «Plass til alle». 
Dette gjelder både fysisk plass og i mer overført 
betydning. Grimstad misjonsmenighet ønsker 
at det skal være «plass til alle» i menigheten. 

Grimstad Misjonsmenighet er midt i en omfattende bygge-
prosjekt. I samarbeid med flere menigheter og organisasjoner 
har de gått til innkjøp av intet mindre enn den gamle campus, 
HiA, i Grimstad. Våren 2016 er planen å flytte inn i nye, større 
arealer på den tidligere høyskolen.

– Når startet denne prosessen?
 – Lederskapet begynte å snakke om at noe 
må gjøres for omtrent 6 år siden. Da begynte 
det å bli ganske fullt på gudstjenestene, fortel-
ler nestleder Kirsten Bondevik. Hun forteller 
at de har erfart at veksten stagnerer om plassen 
blir for liten og man ikke foretar seg noe.
 – Vi var da usikre på om det å foreta seg noe 
ville bety å ha flere gudstjenester, plante ny 
menighet, bygge nytt eller gjøre flere ting på en 
gang.

Lengre enn Nidarosdomen
I 2013 åpnet det seg muligheter på gamle HiA i 
Grimstad. Flere menigheter og organisasjoner 
i byen samlet seg for å snakke sammen om 
mulighetene for å kjøpe HiA. Hvem som har 
vært interessert i å være med har endret seg i 
prosessen, men det gikk likevel mot et kjøp i 
starten av 2015.

 Den eldste delen lengst syd på bygningen 
er det Drottningborg Eiendom som har kjøpt. 
Her starter Drottningborg ungdomsskole til 
høsten. I den nordlige delen skal Dahlske vide-
regående skole flytte inn en del av sin virksom-
het. Misjonskirken har arealer i den midterste 
delen, på i alt 4030 m2 fordelt på tre etasjer. 
Kirkesalen i første etasje vil romme rundt 650 
mennesker og i andre etasje blir det en stor kafé 
med tilhørende kjøkken. Administrasjon vil 
også ligge i denne etasjen. 3.etasje vil bli ung-
domsavdelingen hvo det vil bli ungdoms sal, 
kafé, barnekirke og grupperom. 
 – For å få et perspektiv på hvor stor vår nye 
kirke blir kan det nevnes at den blir 105 meter 
lang, dette er tre meter lenger enn Nidarosdo-
men, påper Jørn Samuelsen, primus motor i 
byggearbeidet og leder av prosjektgruppa. 

Flytter etter 20 år
– Møter dere skepsis i medlemsmassen i forhold 
til prosjektet?
 – Det er sikkert ikke alle som er enige i at 
vi skal flytte fra det flotte bygget vårt. Mange 
har følelser knyttet til det i form av fellesskap, 
opplevelser og innsats gjennom dugnad eller 
aktivitet. Vi synes det er fint at mange har gode 
følelser for bygget som har vært hjemmet vårt 
i 20 år, mener nestleder Kirsten. Hun opplever 
likevel at det ikke har vært mange sterke reak-

Flytter for å få plass til alle

Leder av prosjektgruppen Jørn Samuelsen, 
pastor Kjell Birkeland og nestleder i 

ledergruppen Kirsten Bondevik, presentere 
stolt Grimstad Misjonskirkes nye lokaler på 

gamle Campus i Grimstad.
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sjoner etter at flyttingen ble vedtatt.
 – Jeg tror det var godt at vi brukte god tid på 
denne prosessen, slik at folk ble vant til tanken 
på at vi måtte gjøre noen for å møte behovene 
vi nå har.
 – For litt siden hadde vi omvisning i HiA for 
ulike aldersgrupper i menigheten. Oppmøtet 
var bra og tilbakemeldingene gode. Det artigste 
var at den eldste gruppen, de over 60, var den 
største og mest ivrige gruppen på omvisningen, 
forteller Sjur. 

Krever engasjement
Sjur forteller videre at de har dyktige folk som 
sitter i prosjektgruppa for bygget. En gruppe 
med stort sett ingeniører som har mange års 
erfaring med bygg og store byggeprosjekter tar 
seg av både prosjektering og planlegging. En 
brukergruppe med representanter for alle kir-

Flytter for å få plass til alle

kens aktiviteter, arbeider med den innvendige 
utformingen av nybygget. Menigheten har og 
satt i gang en giveraksjon for å samle inn mid-
ler for gjennomføringen av byggingen.
 – Det er klart at det slikt prosjekt koster en 
del penger, så her er det en utfordring å enga-
sjere medlemmene til å være med å bidra, for-
teller Sjur.
 – Salget av vår gamle kirke er viktig i denne 
forbindelsen, men det viktigste er økonomiske 
forpliktelser fra medlemmer og alle som er 
glade i Misjonskirken, legger Kirsten til.
 – Det er mye flott engasjement og mange som 
trår til ekstra. Bibelen omtaler jo kirka som «le-
vende steiner», så vi som lederskap har uansett 
vår primæroppgave i forhold til å ta vare på dette 
byggverket, ikke bare bygningen HiA.

TEKST OG FOTO: RACHEL ELISABETH OLSEN

 Jørn Samuelsen viser 
hvor hovedsalen skal 
være. Lettveggene skal 
ned for å få plass til 
650 mennesker.

Misjonskirken skal dele bygg 
med Filadelfia Grimstad, 

Drottningborg Ungdomsskole 
og Dahlske VGS.

FAKTA 
• Grimstad Misjonskirke ble stiftet i 1939 og 

deres første misjonshus ble innviet i 1942.

•  I 1990 overtok Misjonskirken det gamle 
Garveriet i Grimstad. Misjonskirken fikk i 1998 
Bygningsvernprisen for oppussingsarbeidet her.

•  Høsten 2016 flytter menigheten inn i de nye 
lokalene på gamle Campus (HiA) i Grimstad.

•  Bygget skal deles med Filadelfia Grimstad, 
Drottningborg Ungdomsskole og Aust-Agder 
fylkeskommune (Dahlske VGS)

•  Hovedsalen i nybygget vil få plass til 650 
mennesker. I tillegg vil det bli stor kafe, egen 
barne-og ungdomsavdeling, kontorer og flere 
grupperom.

•  Det gamle menighetsbygget, Garveriet, skal 
selges for å finansiere nybygget.
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Kristiansand Kristiansand

REST-
TORGET 
fra 19.juli.

 TEOLOGI OG LEDELSE,
MUSIKK,MUSIKKTEKNOLOGI,
MUSIKK & HELSE, 
PSYKOLOGI,
INTERKULTURELLE 
STUDIER

SØK 
ONLINE

NÅ!

DISIPPEL 
BIBEL/MENIGHET/MISJON

KRIK

LOVSANG/BAND/GOSPEL/INSTRUMENT
MUSIKK 
LYD/LYS/SCENE

A:SM/ANSGAR/INTERNASJONALT
TEAM (2.ÅRSLINJE)

VANNSPORT

www.ansgarhogskole.no www.ansgarskolen.no

Rune Midbøe har i mange år vært 
troppsleder i 1. Bråstad MSK og har nå 
fått tildelt Norges Speiderforbunds 
æreskniv for arbeidet han har gjort. 

GJENNOM MANGE ÅR har Midbøe gjort en enestå-
ende innsats for å gi speiderne gode opplevelser og 
kunnskap. Som et synlig resultat av dette har patruljer 
i hans tropp vunnet kretsbannerkonkurransen i Aust-
Agder krets to ganger og vært de beste som har kvali-
fisert patruljer til deltagelse i NM for speidere.
 Han stiller alltid opp for speiderne på de ukentlige 
møtene, helgeturene og leirene. Han har vært en ild-
sjel for å få satt i stand en speiderhytte. I Aust-Agder 
krets har han også bidratt betydelig som styremedlem 
gjennom mange år, de siste årene som visekretsleder.
 NSFs æreskniv er en spesielt designet kniv i slire 
med forbundets merke. Kriteriene for å få kniven er at 
vedkommende speider har vist mot og utholdenhet i 
spesielle situasjoner eller har gjort en spesiell innsats.

TEKST: KJELL AABERG (GRUPPELEDER I 1. BRÅSTAD MSK)/
JORUNN SØRLIE HAGEN

Tildelt æreskniv
Rune Midbøe 

med diplom 
og æreskniv 

fra Norges 
Speiderfor-

bund.

NYTT  
KONFIRMANT-
KULL PÅ MYRA
 
Ungdomspastor Kristin Bakke gleder seg stort 
over å skulle ta fatt på konfirmantundervis-
ning for minst 5 stykker fra høsten 2015. Dette 
skoleåret har menigheten ikke hatt noen kon-
firmanter, og det er ekstra gledelig å komme 
i gang med dette arbeidet igjen, sier hun. «og 
vi har plass til flere, så meld dere på», sier hun 
med glimt i øyet.

Konfirmantene skal få reist litt også: Det blir en 
oppstartstur for å bli bedre kjent, senere er det 
storsamling på Vegårtun, hvor alle Misjonsfor-
bundets konfirmanter i Aust-Agder samles. Og 
da pleier det å bli rimelig fullt. Til slutt legges 
det også opp til en vintertur, før konfirmasjons-
søndagen, som er siste søndag i april.

Samlingene er på annen hver torsdag, slik at de 
kan gå på ungdomsklubben Filter etterpå. På 
den måten kan også konfirmantene ha et miljø 
å være i etter endt periode som konfirmant.

Vi gleder oss utrolig mye til høsten, sier Kristin 
til slutt. 
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!
Samlivskveld i  

Froland misjonskirke 
!
Dette er et lavterskel tilbud hvor man kan ta med sin 
partner på romantisk date. Stikkord for kveldene er 
lave skuldre, latter, undervisning, god mat og 
godteri. !
Hvorfor spenne masse gryn, 
på en date der nedi byen,  
når man får i sekk og pose,  
og kan virkelig seg kose,  
med en helaften i kirka,  
med et innehold som virka!" 

- Sitat fra deltaker 

Hold av høstens datoer: 
19.september 

17.oktober 
28.november

Sammen med ekteskapsgruppa i Froland 
Misjonskirke inviterte hun til parkveld i kirken, 
med ”Et godt fundament” som tema. Salen ble rig-
get romantisk til med sofaer, trestubber og masse 
lys. Smågodt, brus og roser fikk de sponset av Rema 
1000 Froland. 
 – Alle storkoste seg på denne innholdsrike kvel-
den. Vi synes det er viktig å kunne invitere mann 
og kone for å snakke om nøkler man kan bruke i 
samlivet. Nøkler som kan være med på å åpne dører 
i livet de lever sammen, forklarer Hortemo. 

Vokse sammen og ikke fra hverandre
Denne våren har temaene vært å skape et godt fun-

dament og kjærlighet i praksis. De har snakket om 
det å sette av tid til hverandre, heie hverandre frem 
og kommunisere kjærlighet på den måten ektefellen 
skjønner. Det har vært god deltakelse på kveldene 
og ekteskapsgruppen har allerede satt i gang plan-
leggingen av høstens samlinger.
 – Et sitat jeg liker godt er: ”Når et ekteskap ryker 
skjer det ikke plutselig! Det er et resultat av en pro-
sess der en har vokst fra hverandre, i stedet for å 
vokse sammen- over tid!” Når var sist du og ektefel-
len din satt dere ned å delte livet sammen? Og må 
dere ta noen grep for å vokse sammen og ikke fra 
hverandre? 

– Vi blir sendt på kurs før vi får 
lov til å øvelseskjøre, og vi må ta 
mange kjøretimer og oppkjøring 
for å få lappen. Hva må vi gjøre 
før vi gifter oss? Kanskje møte 
pastoren til en samtale før gifte-
målet? Det å være gift byr på 
oppturer og nedturer. Vi kommer 
med forskjellig bagasje og så 
skal vi få det til å fungere 
sammen helt på egenhånd, 
mener Cathrine Hortemo.

Kjærligheten pleies i Misjonskirken
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Sjekk din lokale  misjonskirkes hjemmesider for vårens program
og flere hendelser og aktiviteter!

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.
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Sjekk din lokale m
isjonsm

enighets hjem
m

esider for vårens program
 og flere hendelser og aktiviteter!

DET SKJER

”Familieferie med mening  
– ingen åndelig tørkesommer!”

Nissedal Bibelcamping arrangeres for 48. 
gang!! En av Norges eldste! 

Denne bibelcampingen er tilsluttet Norsk 
Misjonsforbund. Leirsjef er pastor Terje 
Watne. Kveldsmøter, sommerbibelskole, bar-
necamp, fotballskole, opplegg for ungdom, 
misjonsauksjon, og mye mye mer…

Årets talere: Siri Iversen, Torbjørg Oline Nyli, 
Jens Kåre Lindal, Gjermund Igland, Thorbjørn 
Grestad, Vidar Røed, Jim Foss, Jonny Omdal 
og Martin Kolsrud. Sang ved Lillian Ravnåsen 
og Svein Morten og Mai Britt Havaas.

For mer info: www.nissedalbibelcamping.no
eller ring 91 55 38 05/ 35 04 78 67 

Nissedal
Bibelcamping  
27/6– 5/7 2015

Pinsefest 
i Bjorbekk misjonskirke
2. Pinsedag kl.16.00

Vi får besøk av Gjermund Ig-
land. I tillegg til å være pastor 
i Fevik og Kristiansand reiser 
han mye til Romania og holder 
nær kontakt med vårt mi-
sjonsarbeid der.

Menighetens lovsangsteam vil delta. 
Kollekt til misjonsarbeidet i Romania.
Søndagsskole og Bevertning.
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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 tors kl 18.00
Dansegruppe, annenhver torsdag kl 18.00.
Speider, hver torsdag kl 18.00.
Filter, kristent sosialt tilbud for ungdom hver tors kl 19.00
Konfirmantundervisning, Gratis, åpent for alle. 

DIVERSE
SJELESORGSTEAM: For mer info, se hjemmesidene 
eller kontakt kirken 37022921.
KRIK: Turgruppe, sykkelgruppe, 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
14.juni: Sommerfest kl 11
15.juni: Hyggetreff, dagstur til Sjøllingstad veveri og 
Lindesnes fyr.
Juli: Sommermøter hver søndag kl 20.
16.august: Samlingsfest kl 11.

Menighetens hjemmeside: www.misjonskirken-arendal.no 
Menighetens kontonummer: 3000.19.99555

Program

Bjorbekk  
misjonskirke Betel

Formiddagsmøter søndager kl 11.00 
Kveldsmøter onsdager kl 19.00

BARN OG UNGE
Søndagsskole i forbindelse med søndagsmøtene.
Barnas supertirsdag annenhver tirsdag kl 17.00
Betel Impact – ungdomssamling hver fredag kl 20.00
Fredagsklubben for 4. - 7. klasse annenhver fredag kl 17.00

SPESIELT
2.Pinsedag kl.16.00 Pinsefest. Gjermund Igland taler.  
Lovsangsteamet. Misjonskollekt til arbeidet sør i Romania. 
Bevertning.
Søndag 31. mai kl.16.00 Felles familiesamling for  
menighetene/foreningene i Øyestad på Bråstadhuset.
Sommertur for alle generasjoner til Vegårtun leirsted  
5. - 7. juni.

Les mer om påmelding og program på www.livogvekst.no
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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 
”Equip”: Fra 7.-klasse. I forbindelse med søndagsmø-
tene
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: hver 4. fredag kl 18.00. Action for 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  
ungdom over 20 år. Husfellesskap annenhver lørdag.

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 Barnekirken 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
Barnekirken/B-tweens (søndagsskole) hver søndag  
kl. 11.00
Småbarnstreff annenhver onsdag kl. 11.00-12.30 (odde-
tallsuker)
Jubaluba (barnekor 4-8 år) annenhver mandag kl. 17.00-
17.45 (partallsuker)

Fevik 
misjonskirke

Gudstjeneste med kirkekaffe hver søndag kl 11

Bønnekveld, annenhver uke (partall) onsdag kl 19.00

BARN OG UNGE
Søndag kl 11.00 Superkids og Kidsplanet (søndagskole)
Fredag kl 18-20 CONNECT Fevik (10-13 år, annenhver uke)

SPESIELT
Mandag 25 mai (2.pinsedag) kl. 18.00 Pinsefest: Gjermund 
Igland taler.
Søndag 31 mai kl. 11.00 Gudstjeneste: Torbjørg Oline  
Nyli taler.
Søndag 7 juni kl. 11.00: Gudstjeneste.
Søndag 14. Juni kl. 11.00: Alle Sammen gudstjeneste:  
Gjermud Igland med fler.
Søndag 21 juni kl. 11.00: Felles gudstjeneste med Grimstad 
Misjonskirke: Kjell Birkeland taler.
Søndag 16 august kl. 11.00: Gudstjeneste med pastorinn-
settelse: Torbjørg Oline Nyli, Gjermund Igland.
Generalsekretær Øyvind Haraldseid.

ØVRIG
Alpha-kurs i høst-halvåret.
Kveldsbibelskolen høsttermin og vintertermin
Samlivskvelder gjennom hele året.
”Sammen og nøden” – mat og hjelp til folk med behov.
Fellesskapsgrupper for ungdom, menn, unge ektepar. 
Lovsangsgrupper, KorForAlle og Musikklaget for de  
godt voksne.
Formiddagskafé en fredag i måneden kl 11.30.

SPESIELT
19. Mai: Bønn og nattverd kl. 10.00.
20. Mai: Bønnens time kl. 19.30: Undervisning, lovsang og 
bønn!
22. Mai: Power House kl. 20.00: Helaften for ungdom!
24. Mai: 2.pinsedag kl. 17.00 Gudstjeneste: Forkynnelse.
Lovsang. Søndagsskole og Equip. Kafé.
25. Mai: Celebrate Recovery kl. 18.00: Aksepter Guds nåde 
for å løse livets problemer.
26. Mai: Bønn og nattverd kl. 10.00 
27. Mai: Bønnens time kl. 19.30: Undervisning, lovsang og 
bønn! Superonsdag kl. 17.30: Sang, dans, aktiviteter og 
kveldsmat.
29. Mai: AMJ kl. 18.00: ”Action kveld for alle i 5-7 klasse”. 
Formiddagskafé kl. 11.30: God mat, sosialt og underhold-
ning! Power House kl. 20.00: Helaften for ungdom!
31. Mai: AlleSammen-møte kl. 17.00: Kristine taler. Lov-
sang.Søndagsskole for de minste. Kafé.
1. Juni: Celebrate Recovery kl. 18.00: Aksepter Guds nåde 
for å løse livets problemer.
2. Juni: Bønn og nattverd kl. 10.00 
3. Juni: Bønnens time kl. 19.30: Undervisning, lovsang og 
bønn!
5. Juni: Power House kl. 20.00: Helaften for ungdom!
7. Juni: Gudstjeneste kl. 17.00: Forkynnelse. Lovsang. Søn-
dagsskole og Equip. Kafé.
8. Juni: Celebrate Recovery kl. 18.00: Aksepter Guds nåde 
for å løse livets problemer.
9. Juni: Bønn og nattverd kl. 10.00 
10. Juni: Bønnens time kl. 19.30: Undervisning, lovsang og 
bønn!
12. Juni: Power House kl. 20.00: Helaften for ungdom!
14. Juni: Gudstjeneste kl. 17.00: Forkynnelse. Lovsang. Søn-
dagsskole og Equip. Kafé.
15. Juni: Celebrate Recovery kl. 18.00: Akseptér Guds nåde 
for å løse livets problemer.
16. Juni: Bønn og nattverd kl. 10.00 
21. Juni: Gudstjeneste kl. 17.00: Forkynnelse. Lovsang. Søn-
dagsskole og Equip. Kafé.

Søndag 14. juni kl.11.00 Møte og søndagsskole. Barnevel-
signelse. 
Søndag 21. juni kl.11.00 Alle Sammen Møte v/Terna Bygg. 
Sommeravslutning for søndagsskolen.
Søndag 28. juni og de fire første søndagene i august har vi 
sommermøter kl.20.00.
Søndagene i Juli slutter vi opp om sommermøtene i Aren-
dal Misjonskirke. 
Søndag 30. august kl.11.00 har vi Alle Sammen Møte med 
besøk av Viggo Klausen. Pia og John David Wikstøl arrange-
rer rundreise i Israel 6. til 17. oktober.

HITS (sang- og dansegruppe fra 8 år) annenhver mandag 
 kl. 17.00- 18.30 (partallsuker).
Speideren hver tirsdag kl. 17.30.
Powerstation hver onsdag for ungdom fra 8. klasse og 
eldre. Dørene åpner kl. 18.30. Møte kl. 19.30. Kafé etter 
møtet.

UNGE VOKSNE
TØRST – for deg mellom 20 og 40. Møte første søndag i 
måneden, kl 19.30. Kafé etter møtet.

VOKSNE
Alene sammen er for alle som er over 50 og alene,  
uansett grunn.
45+/- samles 2-3 fredager i semesteret. Sosialkveld med 
fokus på ulike tema.

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

SPESIELT
25. mai kl. 11: Felles Pinse-Gudstjeneste i Fjæreparken.
28. mai kl. 19.30: Bønn og lovsangskveld.
29. mai kl. 19.00: 45+/- (Påmelding).
2. juni kl. 20.00: Sammen i bønn for byen  
i Bryggekapellet.
9. juni kl. 19.00: Informasjonsmøte «Konfirmant 2016?»
14. juni kl.11.00: Familie-Gudstjeneste med HITS og 
JUBALUBA.
21. juni kl. 11.00: Felles-Gudstjeneste med Fevik 
Misjonskirke i Fevik Misjonskirke.

Lillesand
misjonskirke

Storsamling med kaffeprat og barneprat kl 12  
- første søndag hver måned

Smågruppefelleskap, ulike grupper for alle fra 10 år og 
oppover.

Mammagruppe – Småbarnstiden er en tid som gir mulig-
heter for personlig og åndelig mod-ning.

Konfirmantgruppe – Har du lyst til å få innblikk i hva livet 
med Jesus kan handle om, er du velkommen til å være 
komfirmat hos oss fra høsten av. Du trenger ikke være 
døpt eller ha et avklart forhold til tro for å være med.

Alpha-kurs for aldersgruppen 18 +. Elleve onsdagskvelder 
fra september. Påmelding til Henning Bjørnstad på alpha@
lillesandmisjonskirke.no

Sosialt felleskap som trening, tur, frisbeegolf, grilling osv.  
 
Følg med på hjemmesiden for oppdatert informasjon om 
sosiale happenings, www.lillesandmisjonskirke.no.
Kontakt: Pastor Lars Martin Torp tlf. 93088361



INTERAKTIV
Vi takker igjen for innsendte bidrag  
til vår interaktive side!

Det hadde dessverre lurt seg inn noen feil i forrige kryssord. 
Feilen kom gjennom digitaliseringen av kryssordet og altså 
ikke fra kryssordmakeren selv. 

En av de som likevel dristet seg til å sende inn svar, var 
Inger-Lise Thorstensen fra Arendal. Hun premieres med et 
gavekort på 250 kr fra Harebakken Senter. Gratulerer!

Merk ny adresse for innsending av besvarelse: 
Rachel Olsen, Slemdalsvingen 89, 0374 Oslo

E-post racheleo@gmail.com.

Ved postforsendelse, merk hver enkelt besvarelse  
med navn og adresse.

Stokk om på bokstavene og finn navn på kjente politikere:
POLITIKERANAGRAM  av Jan-Tore Stien

Ønsker du å være 
med å støtte 
Magasinet Mylder?
Mylder har to utgivelser i året og distribueres til alle postkasser i 
Arendal, Froland og Grimstad. Vi er basert på frivillighet og er derfor 
avhengig av annonse-inntekter for å kunne gis ut. Det er en utfor-
drende jobb å skaffe nok annonsører til hver utgave. Dersom du set-
ter pris på magasinet og ønsker å hjelpe oss med å sikre videre drift, 
er du velkommen til å støtte oss med et valgfritt beløp. 

Kontonummer: 3000.23.27461 (merk ”Gave”)

En solbrent gjest
Erobre glans
Jevn nisse
Kandidaturheleri

Sky unna ukeblad
Direkte sanering
Sint av valgseieren
Kongestrid

KRYSSORD ved Hjernetrim.no

Fager meteor
Trist ramadan
Hate stor klimaendring
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