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MAGASINET

Sannhet eller mening?  
Er kristen tro sannhet eller mening? Er det forstått som 
en tro som har en slags egenverdi som gjør livet mer 
meningsfullt uavhengig av om det man tror på, er sant 
eller ikke? Dette og mange andre spørsmål skriver 
Magnus Malm om i sin bok «Pilegrimskart». Han viser 
til Paulus som skriver i 1.Kor 15 at Jesu oppstandelse 
er hele fundamentet for den kristne tro. Og handler 
vårt håp til Kristus kun for dette livet, er vi ganske yn-
kelige… sier Paulus.

Det er fortsatt mange mennesker som søker trøst i 
kirker når livet er vanskelig, som kjenner sjelefred når 
gamle salmer synges, som opplever det trygt at barna 
deres er en del av et kristent miljø. Det er fint, og vi skal 
ha respekt for at uttrykk av tro ser ulik ut. Men hvis alt 
dette med Gud faktisk er sant, så handler det om så 
mye mer enn dette. Eksisterer Gud, forandres ALT i 
menneskers tilværelse, fundamentalt og omveltende. 
Da handler det lite om å slutte seg til et meningsfel-
lesskap – det handler om hele livet – og evigheten!

Jeg tror at Jesus stod opp, jeg tror det er sant at Gud 
elsker meg og i all evighet vil ta vare på meg. Og at det 
samme gjelder for alle mennesker 
som vil ta imot dette. Derfor er 
menighet et stort under – vi kan 
få lov til å gi denne sannheten 
videre.

Anne J

Bønnemøte kl 10.15 hver søndag

26.2. 11.00 Gudstjeneste
  Nådegaveaksjon, del 3
  Tale av Heather Bonett Smith

19.00 Når vi kommer sammen

5.3. 11.00 Gudstjeneste m/nattverd
  Nådegaveaksjon, del 4.
  Tale av Santiago Valdez

12.3. 11.00 Soul Church
  «Hvorfor måtte Jesus dø?» 
  Tale av Daniel Aasen
  Sang av Soul Children og Soul Kids

19.3 11.00 Gudstjeneste
  «Stod Jesus virkelig opp fra de døde?»
  Tale av Kristian Nesbu Vatne

26.3 11.00 Gudstjeneste
  «Var Jesu vitner troverdige og overbe-
  visende?» Tale av Svein Haugland

19.00 Når vi kommer sammen

Awana Søndagskole (eller annet tilbud) for   
barna hver søndag.

Tolking til engelsk og ukrainsk på guds-   
tjenestene kl 11.00

Søndager

INTRO INTRO 
barnefestival barnefestival 
              14. - 16. april

ungdomskonferanse 

ECHO 
28.-30.april 

Påske 2023 
2.4. 11.00 Utegudstjeneste på 
  Skjervedalsmyra
10.4. 11.00 Familiegudstjeneste

19.00 Påskekonsert

Når vi kommer sammen 
Fellesskap, bønn og deling
26.febr, 26.mars, 7.mai og 18.juni kl.19.00



Hvordan oppdage og ta i bruk 
ditt gudegitte potensiale? 

Hva er nådegaver? 
Ordet nådegave kommer av det 
greske ordet charisma og betyr noe 
sånn som «nådedings» eller «nådet-
ing». Det har noe med Guds nåde å 
gjøre, noe som blir gitt gratis. Men det 
er ikke lett å definere hva dette er helt 
nøyaktig. En nådegave er noe Gud gir 
oss ved sin Hellige Ånd. Det er ikke 
noe fysisk eller synlig, men en åndelig 
gave. Nådegaver er en utrustning som 
Gud gir oss kristne for å tjene hveran-
dre og andre.

Viktige kilder til tenkningen rundt 
nådegaver kommer fra det Paulus 
skriver om i Bibelen  og vi finner det 
spesielt tydelig i 1. Korinterbrev 12 
og 14, Efeserbrevet kapittel 4 og 
Romerbrevet kapittel 12. I alle disse 
tekstene bruker Paulus samme bilde 
for å hjelpe oss å forstå mer om nåde-
gavene. Han forteller oss at vi som tror 
på Jesus, Kirken, er en kropp og at 
vi er med-lemmer på denne kroppen. 
Akkurat som hver kroppsdel er perfekt 
designet for å gjøre en funksjon, så 
er vi kristne utrustet forskjellige slik 
at vi sammen kan gjøre menigheten 
komplett. Vi kristne er like forskjellige 
som kroppsdelene, med forskjellige 
funksjoner, utrustning og oppgaver. 
Jesus er hodet. 

Dette sier også noe om at Bibelen 
ikke har en teologi for likhet, men for 
ulikhet. Vi skal ikke alle være tom-
mel, eller alle være øre. Heldigvis er 
vi gitt forskjellige gaver og det er ment 
til å være sånn. Det sier også 1. Kor. 
7,7 noe om: «…enhver har sin egen 
nådegave fra Gud, den ene slik, den 
andre slik.»     

Anne Honnemyr 993 92 404
Per Erik Olsen 952 32 913 
Kristian Nesbu Vatne 975 80 385
Santiago Valdez 458 04 246 
Rizgar Khurshid 472 37 162 
Siri Hagen Rike 993 98 109A
ns

at
te

: anne@norkirkenvennesla.no
peolsen@me.com
kristian@norkirkenvennesla.no
santivaldez@gmail.com
riissck@gmail.com
siri@norkirkenvennesla.no

Den trefargede kristne
I bevegelsen Naturlig menighetsut-
vikling, som Christian A. Schwarz 
står bak, er de opptatt av at Gud har 
åpenbart deg på tre forskjellige måter. 
Det er Gud Fader skaperen (markert 
med grønn), Jesus Kristus Sønnen 
(markert med rødt) og Den hellige ånd 
(markert med blått). 

Vi kristne har en tendens til å preges 
av en eller to av disse dimensjonene 
i treenigheten. Vi har menigheter og 
kristne som er mest opptatt av det 
skapte, om å kjempe for miljøet og ret-
tferdigheten. Så har vi menigheter og 
kristne som er mest fokusert på Jesus 
Kristus, hans soningsdød og oppstan-
delse. Til sist er det mange kristne og 
menigheter som legger mest vekt på 
Den hellige ånd og de karismatiske 
gavene som for eksempel tungetale 
og helbredelse. Dette er satt på spis-
sen, men vi ser tendensen både hos 
oss selv og andre. 

Vi tror ikke Gud vil ha en slik oppde-
ling. Vi tror Gud er opptatt av vi skal 
prøve å preges av hele åpenbaringen 
i treenigheten. At vi blir trefargede 
kristne.      

Når du kjenner ditt utgangspunkt, så 
kan du begynne å finne mer ut av 
veien. Tenk etter hvor du er og hva du 
må søke etter. Så skal vi i denne Nå-
degaveaksjonen lære mer om hvordan 
vi kan finne ut hvilke gaver Gud har 
gitt oss, og hvordan vi best kan tjene 
med dem for at Guds Rike skal byg-
ges. Bli med! 

Får du ikke med deg alle talene på 
søndagene, så fortvil ikke! De tas 
opp og legges ut på nettsidene våre: 
norkirkenvennesla.no. Vi har også et 
gruppeopplegg tilgjengelig der. 

Torsdag 9. mars kl. 19.00 blir det 
mulighet til å ta en nådegavetest og få 
oppfølging på hva svarene betyr. 

Av Kristian Nesbu Vatne

Med utgangspunkt i boken «Nådegavenes 3 farger» av Christian A. Schwarz skal vi ha en 
nådegaveaksjon i Norkirken Vennesla i vår. Vi ønsker at folk i menigheten skal kjenne 

sine nådegaver og sammen ta dem i bruk for å bygge Guds Rike. Bli med!

Driftskonto: 3100 10 34831
Misjonskonto: 3100 10 34866
Byggekonto: 3100.10.34858

Gi gjerne en gave 
til Norkirken



Bakgrunnen for HØGS var at Siri og Eivind Rike opplevde 
å få fornyet kjennskap til Gud på en disippeltreningsskole 
på Hawaii. Dette ble viktig kunnskap for familien og noe de 
tok med seg hjem. 

På Visjon, Frikirkens sommerstevne hadde Siri og Eivind 
ansvar for et tweens-opplegg. Dette begynte de å kalle 
HØGS – høre Guds stemme, og sammen med barna øvde 
de seg på å høre Guds stemme.

Da Siri foreslo å ha en HØGS-helg i Norkirken var ikke sta-
ben vanskelig å be, det ville vi få til! Siri inviterte sin gode 
venninne Marian Nygård til å komme med et team fra Acta, 
IMI-kirken sin bibelskole i Stavanger (bildet over). Marian 
er lærer og leder for linjen som heter profeti. 

Underveis i helga fikk vi god undervisning som naturligg-
jorde det å høre Guds stemme. Marian underviste jordnært 
og himmelvend. Lørdag formiddag var det seminar hvor 
over 50 stykk fikk øve seg på å høre Guds stemme og dele 
med hverandre. 

Rammene rundt helga var også nydelig ivaretatt av et team 
ledet av Jenny Therese Aasen. De ordnet mat, kaffe og 
kos, så vi virkelig følte vi var på konferanse. Takk! 

Tre på HØGS-helg
Vi spurte noen som var på HØGS-helg om hvordan det 
hadde vært, og hva de sitter igjen med etter helga.

Kan Gud kommunisere med oss?

Kristin og Sondre Rosseland (bilde over) 

Vi har hatt det harli bra og gøy! Det har vært spennende å 
lære mer om å høre Guds stemme, og at det er for absolutt 
alle! 

Vi sitter igjen med kunnskap om å høre Guds stemme og 
motivasjon til å fortsette å lære og høre Guds stemne. Sit-
ter også igjen med en stor takknemlighet til Gud for Hans 
trofasthet, og at Han taler til oss og gjør under i våre liv. 
Gud er en levende Gud som bryr seg om sine barn.

Tror du han har noe å si deg?



Kan Gud kommunisere med oss?
Av: Kristian Nesbu Vatne

Tror du han har noe å si deg?

Gyro Eliassen (bilde over) 

Hvordan var det på HØGS-helg?
Det var en utrolig gøy, inspirerende, utfordrende og opp-
løftende helg! Jeg har ledd, smilt og grått. Det å få lov til å 
være med på en helg som viser hvordan jeg kan høre og 
kommunisere med Gud, gjør meg takknemlig! Takknemlig 
for å være en del av kirka MI! Takknemlig for å ha møtt nye 
mennesker! Takknemlig for å være Guds barn! Takknemlig 
for utfordringer det gir meg! Og i en forlengelse av alt dette 
gjør det meg enda mer gira på Gud og det livet han har for 
akkurat meg! 

SÅ! Hva sitter jeg igjen med etter denne innholdsrike 
helga? Jo! Mange gode følelser og kunnskap som kan føre 
meg nærmere til Gud. 

MEN! Det som kanskje har gjort størst inntrykk på meg, og 
som er noe jeg vil ta med meg for alltid, er det som skjedde 
allerede første møtet på fredagen;

På slutten av møtet skulle alle studentene, som var med 
Mariann Nygård fra IMI-kirken, opp å gi oss ord/bilder de 
hadde fått av Gud gjennom kvelden. En av de begynte da 
å si noe om ei vond høyre hofte og lurte på om noen kjente 
seg igjen i det. Jeg måtte da rekke opp hånda, for i tre år 
har jeg slitt med smerter i korsrygg som går over i høyre 
hofte. Siden sommeren i fjor forverret det seg, og smertene 
har påvirket alt jeg gjør, både søvn, bevegelse, husarbeid 
og jobb. Akkurat denne kvelden nevnte jeg for svigrinna mi 
at jeg ville opp til mamma å hente krykkene, for nå var det 

blitt så ille. 

Jeg gikk frem og ble bedt for, opp til flere ganger ba de 
faktisk, men jeg kjente ikke noe endring. Å jeg tenkte; Jaja 
Gud, jeg tror like sterkt på deg fordi om altså!

SÅ den natta våknet jeg, ikke på grunn av smerter, men 
fordi at jeg var himla tissetrengt. Da merker jeg en stor 
endring; Jeg har ingen smerter. Jeg våkner opp på lørdag 
og fortsatt ingen smerter, litt støl, men ikke sånn æ-må-
hente-krykkana-hos-mamma-vondt! Jeg går på møtet, og 
Thomas (mannen til Mariann) spør om jeg merker noe og 
da sier jeg som det er at smerten er borte. Han lurer på om 
jeg vil dele dette, men jeg er kjapp til å si nei for inni meg 
tenker jeg jo; smerten vil jo komme tilbake utover dagen... 
men det gjør den ikke, og heller ikke på søndagen. Etter å 
ha delt helbredelsen med en jeg kjenner, bestemmer jeg 
meg for å dele det med alle på kveldsmøtet. 

På tross av gleden det er å ikke ha den intense smerten 
lenger, kjenner jeg på en dårlig samvittighet overfor Gud! 
Det at jeg ikke har større tro på Han; skaperen av univer-
set! Han er jo allmektig og Han kan jo gjøre det som for 
oss er helt fullstendig umulig! Så SELVFØLGELIG kan han 
fikse ei skranten hofte/rygg. Takknemlig!!

Så hva sitter jeg igjen med sånn kort oppsummert; Gud æ 
god! Ingenting er umulig for han! Han passer på mæ alltid 
uansett! Å JA! Gud he snakket til meg enormt mange gang-
er og nå gleder meg meg bare enda mer til å gå videre inn 
i 2023 med all den verdifulle kunnskapen jeg nå sitter igjen 
med etter HØGS-helg!

Dette var spørsmål vi stilte oss på HØGS-helgen 
i begynnelsen av februar. 
HØGS betyr: HØre Guds Stemme. 

Marian Nygård

Vi har blitt utrolig godt mottatt. Også liker jeg så godt at folk 
lar seg utfordre. Jeg opplever at denne helgen har vi gjort 
i sammen, det er ikke sånn at vi har kommet og gjort alt, 
men dette har vi gjort sammen. Og det syns jeg er utrolig 
fint. Jeg liker menigheten veldig godt. Det å stå sammen i 
lovsang og være en del av fellesskapet, det har vært helt 
nydelig. Fin gjeng! 



gjennomføring.

Venndøler på MER
Det var fint å være en stor gjeng sam-
men fra Norkirken Vennesla. Noen 
av oss med lang erfaring fra organ-
isasjonen, forsamlingskonferanser 
og annet. Mens andre var ganske så 
ferske fra sammenhengen vi er en del 
av. Lillian Wennerberg har vært på 
flere av Normisjons forsamlingskonfer-
anser tidligere og var storfornøyd med 
å erfare MER: - Jeg hadde ei god, 
inspirerende og hyggelig helg på kon-
feranse.  Fint å være en gjeng fra vår 

menighet, og fint å få hilse på nye og 
gamle bekjentskap som ønsker å leve 
med Jesus og i tjeneste for han. San-
gen på møtene var ett av høydepunk-
tene; Hildegunn Garnes Reigstad med 
topp musikere og sangere. Flott å 
synge sammen med unge og gamle; 
litt nye og mest kjente sanger. Jeg 
hadde meldt meg på tre ulike, rel-
evante seminarer som egentlig ikke 
ble helt som jeg tenkte. Men jeg lærte 
noe likevel og fikk tanker om ting jeg 
(kanskje «vi») kan prøve å få til hos 
oss. Er rett og slett veldig glad for at vi 
prioriterte å dra på MER.

MER - 2023
Hvem er Normisjon?
Normisjon ønsker å fortelle nye 
generasjoner og folkeslag om Jesus 
Kristus. Siden 1866 har Normisjon 
arbeidet for å nå mennesker med 
evangeliet gjennom ord og handling 
både i Norge og internasjonalt.

Normisjon ønsker å plante og by-
gge Jesussentrerte, bibelbaserte 
og misjonsglade fellesskap både i 
Norge og internasjonalt, og arbeidet 
er mangfoldig og fellesskapsfokusert. 
Internasjonalt er det arbeid i 13 land 
i Asia, Vest- Afrika og Sentral- Asia. 
Visjonen er å nå ut til nye folkeslag 
og arbeidet blant unådde. Samtidig 
har organisasjonen en lang historie 
med å støtte marginaliserte grupper, 
barn og ungdom. Acta er Normisjons 
arbeid blant barn og unge og har i dag 
over 550 lokale fellesskap med over 
19.000 medlemmer rundt omkring i 
Norge. Organisasjonen har eierskap i 
28 skoler i Norge; 15 folkehøyskoler, 7 
videregående skoler, 3 bibelskoler, 2 
grunnskoler og NLA høyskolen inngår 
i porteføljen. Tradisjonelt sett har re-
gioner og mindre foreninger vært typ-
iske fellesskap i Normisjon. De senere 
årene har menighetsbevegelsen vokst 
seg sterk, og det er i dag 45 aktive 
menigheter av ulik størrelse.

Hva er MER- konferansen?
MER- konferansen er Acta og Nor-
misjons store samlingssted for alle 
ansatte og frivillige. Den ble første 
gang gjennomført i 2020. Pandemien 
gjorde at den ble avlyst i 2021 og dig-
ital i 2022. Endelig kunne vi nå samles 
igjen! Konferansen skal være gøy, 
retningsgivende, inspirerende og sam-
lende. Og det var lagt opp til et fullpa-
kket og variert program. Strategiske 
planer for arbeidet framover. Glimt fra 
det mangfoldige arbeidet blant barn og 
unge, regioner, menigheter, skoler og 
misjonsprosjekt. Seminar om Nor-
misjons ståsted i samlivsspørsmål. 
Ulike seminarer med et bredt in-
nhold. Undervisning og forkynnelse. 
Lovsang, bønn og tilbedelse. Mat, 
prat og underholdning. Imi-kirken er 
gode verter som tar godt vare på sine 
gjester. Og ledelsen i Normisjon la ned 
en stor innsats både i planlegging og 



MER - 2023
Av Anne Honnemyr

Heather Bonett- Smith var med for 
første gang. – Det var veldig interes-
sant å være med på konferansen og 
finne ut litt mer om hvem Normisjon er. 
Jeg visste faktisk veldig lite før konfer-
ansen. Nå kunne jeg treffe og høre fra 
lederne som står bak organisasjonen. 
Helgen var full av noen virkelig inspir-
erende og relevante seminarer. Jeg 
ble imponert over kvaliteten på fored-
ragsholderne. Maten og gjestfriheten 
som ble tilbudt gjennom helgen var 
langt over all forventning! De var så 
generøse. Jeg vil absolutt anbefale 
MER; hele pakken; fellesskap, grundig 

undervisning, 
inspirasjon og 
alt pakket inn 
i førsteklasses 
gjestfrihet!

Ungdomspas-
tor Siri Hagen 
Rike var også 
med for første 
gang, og som 
relativt nyansatt 
var det mye nytt 
og mange nye 
fjes å se. – Som 
nyansatt, altså 
helt fersk i Nor-
misjon-systemet, 
var det informativt 
og opplysende 
å være med på 
MER- konfer-
anse, forteller 
Siri. - Jeg fikk 
et ansikt på min 
lønnsutbetaler, 
for eksempel, og 
jeg fikk se hvem 
som styrer den store skuta. Ble veldig 
glad av møteledelsen til Bibelskolen i 
Grimstads rektor, og begeistret for alle 
skolemulighetene som faktisk finnes. 
Jeg ankom konferansen litt før de 
andre, så det var rart å komme til et så 
kjært og kjent sted, altså IMI- kirken, 

Normisjonsfamilien kunne endelig samles igjen på MER- konferanse i 
Stavanger. Nærmere 400 deltakere, både frivillige og ansatte, var med 
– og en fin gjeng på 15 venndøler.

full av fremmede og ukjente folk! Jeg 
kan ikke påstå at jeg ble kjent med så 
himla mange nye, men med en gjeng 
på 15 venndøler var det kanskje unød-
vendig? En av formidlerne på konfer-
ansen snakket litt om ungdomsarbeid. 
Da bør jo mine ører spisse ekstra. Og 

det hun snakket 
om minnet meg om 
hvor heldige vi er 
i Norkirken Ven-
nesla. Det er lett å 
glemme midt oppi 
hverdagen og det 
indre stresset med 
å forberede neste 
post på program-
met. Og det er nok 
det jeg tar med 
meg hjem. Føler 
meg sykt privilegert 
som får være sam-
men med gjengen 
min! Og det har jeg 
lyst til å holde fast 
på, og huske på i 
tiden framover.
  



Endelig ble det internasjonal fest med mange forskjellige 
venner av Norkirken.

- Tanken var å samle så mange mennesker vi kunne fra 
andre kulturer, som vi allerede kjenner og har vennskap 
med, sier innvandrerpastor Santiago Valdez.
Familier med barn, ungdom og voksne var invitert til en so-
sial ettermiddag og fikk mulighet til å ta med en smakebit 
av mat fra hjemlandet. Det resulterte i en deilig middags-
buffet med de herligste retter. 

Alle som kom fikk mulighet til å snakke om hjemlandet 
og retten de hadde valgt å ta med. Her var det grillspyd 
og peanøttsaus, fylt ris, salater, supper, brød og rund-
stykker. Hjemmelagd brød med hjemmelaget ost, var også 
på menyen. Mye forskjellig god mat for enhver smak og 
selvfølgelig desserter, kaker og te og kaffe litt senere. 

Hele verden på besøk
Land som Eritrea, Tyrkia, Ukraina, Indonesia, Kurdistan, 
Afghanistan , Ecuador og England var representerte.
Vi fikk også en presentasjon av et av landene med bilder 

Hele verden sammen på fest
Av Anne Lise H. Valdez

og inntrykk av dagligliv og historie. Det var en lærerik op-
plevelse.

- Vi har et hjerte for hele verden og er beriket med 
vennskap med folk fra mange forskjellige land som bor 
i Vennesla. Vi er alle sammen venndøler nå og skal bo i 
denne bygda framover. Vi er foreldre til skolebarn i samme 
klasse, eller vi møtes på fotballbanen og på frivillige 
aktiviteter. De som kommer fra andre land er på vei inn 
i det å bli integrert og vi er beriket som får bli kjent med 
dem. Noen ganger kan vi hjelpe med noe i integrering-
sprosessen med praktiske ting eller språkpraksis. Denne 
gangen ønsket vi bare å samle alle for å ha en sosial sam-
menkomst for hele familien, forklarer Santiago Valdez. 

Kommer gjerne igjen
Han hadde med seg mange hjelpere fra menigheten som 
sørget for alt det praktiske på festen. 

- For mange var det første gang de var innom Norkirkens 
lokaler, og de sa de gjerne ville komme tilbake til ny inter-
nasjonal fest, sier en fornøyd pastor.

Rundt 60 mennesker fra ni forskjellige land koste seg med god mat og prat på 
en interkulturell kveld i Norkirken i slutten av januar.



Hele verden sammen på fest

Gerd Eli forteller at mange foreldre i Bangladesh føler at de 
ikke har så mye å tilby barna sine siden de ikke har fine hus 
og dyre leker. Gjennom veiledningen får de derimot lære at 
det er de som foreldre som er de viktigste i sine barns liv. 
Å skape et trygt og kjærlig hjem for barna sine er målet å 
strekke seg etter. «Jeg ser virkelig at liv blir forvandlet,» sier 
Gerd Eli. I Bangladesh er vold fra foreldre til barn svært van-
lig. «Jeg ser omsorgspersoner som slutter å være voldelige 
og som blir kjærlige foreldre. Det er utrolig spennende. Og 
det får så mange ringvirkninger.» 

De neste årene skal vi som menighet være med å støtte 
«Trygg barndom». Bli med å gi til dette arbeidet blant de mest 
sårbare! 
           Kilder: Ferskvare 1/2020

Dette halvåret skal alle søndagers kollekter gis ut av 
huset. Det tas noen steg i tro når vi med dette velger å 
rette fokuset utover, med et ønske om å gi velsignelsen 
videre. Noen kollekter vil sendes langt av sted, og andre 
vil bli til glede for mennesker i nærmiljøet vårt. I hele 
februar skal pengene vi gir på gudstjenestene få være 
med å trygge oppveksten til utsatte barn i Bangladesh. 

I folkerike Bangladesh flytter mange mennesker til 
byene fordi landsbygdene blir mer og mer sårbare 
for naturkatastrofer. På grunn av avskoging øker 
vannstanden og mengden av slam i de to store elvene 
som renner gjennom lavlandet. Dermed opplever man 
oftere flom enn tidligere, med den konsekvens at hjem 
og landsbyer blir helt ødelagt. 

Mange av familiene som immigrerer til byen ender opp 
i slumområder. I hovedstaden Dhaka bor fire millioner 
mennesker i et av de 5000 slumområdene som finnes 
i byen. For barn er slumområder ofte farlige å bo i, 
og man ser at både barneekteskap, lite skolegang og 
barnearbeid er vanligere her. Foreldre mangler støt-
tenettverk, og mange har 12-timers arbeidsdager i den 
voksende klesindustrien. Flere blir også utsatt for pros-
titusjon og menneskehandel, og det sier seg selv at det 
blir ekstremt vanskelig å være til stede for barna sine 
under slike forhold. 

Gerd Eli Haaland som i flere år var utsending for Nor-
misjon i Dhaka, var med å starte «Trygg barndom». 
Gjennom prosjektet samarbeider Normisjon med syv 
andre organisasjoner, og gir disse et godt verktøy for 
å veilede foreldre til å gi god omsorg til barna sine. De 
bruker et norskutviklet foreldreveiledningsprogram som 
er spesialdesignet for familier som står i svært van-
skelige livssituasjoner. I løpet av 2021-2023 nås 1500 
omsorgspersoner. Prosjektet er NORAD-finansiert. 

Trygg barndom i Bangladesh
Av Julie Lie Jansen

Trygg barndom i Bangladesh
Av Julie Lie Jansen

Trygg barndom i Bangladesh

Menighetens bønnetema:
Februar - Barna i bygda 
Skoler: Vennesla, Moseidmoen, Oasen, Kvarstein og 
Skarpengland.
o Velsigne elevene på hvert av skolene
o Velsigne lærere og ansatte på hver skole
Barnas aktiviteter
o Velsigne hver gruppe – barna vil føle seg sett, inkludert 
og ha det gøy
o Velsigne hver leder og frivillig

Mars - Tenåringer og ungdommer i bygda
Ungdoms- og videregående skoler: Vennesla ung-
domsskole, Vennesla Videregående skole, KV- Kristen 
VGS Vennesla og Oasen skole.

o Velsigne elevene på hver av skolene
o Velsigne lærere og ansatte på hver skole

Generelt
o Be om et godt stabilt nettverk som heier på og støtter 
ungdom
o For fred og visdom for de unge når de planlegger neste 
steg på reisen
o Velsignelse til alle som jobber med ungdom; lærere, 
foreldre, Moonlight, frivillig, menigheter/kirkene.

April - Kommunestyre og lokalpolitiker
o La oss løfte våre lokale ledere i bønn. Vi kan snakke 
velsignelse og gode ting over dem i deres arbeid og deres 
privatliv.
o La oss be om visdom og gode råd rundt lederskapet, at 
de blir ført på rettferdighets stier
o Be om visjon og strategi som vil bringe Guds vilje og 
plan til virkelighet her i Vennesla.

Vil du gi?
Vipps #54839 Norkirken Vennesla / kollekt



- fra styre og stab Av Anne Honnemyr 

GLIMT 
Søndagskollekter: Vi ønsker å velsigne andre. Alle våre 
søndagskollekter gis videre til misjon eller prosjekter i 
nærområdet. Man kan gi på Vipps- kollekt nr 619121, på 
bankterminal bak i salen eller kontant i bøsse ved bankter-
minalen.

Åpen verden er en nysatsing og samarbeid mellom Nor-
misjon, Acta, Bibelskolen i Grimstad, Imi Kirken, Norkirken 
Molde, Norkirken Kristansand og Norkirken Vennesla. 
Åpen verden er tenkt som en camp/base for alle som skal 
reise på misjonsteam i løpet sommeren/høsten. Kristian 
Nesbu Vatne er med i ledergruppa og skal ha et spesielt 
ansvar for organiseringen av selve campen.

Awana, lovsangsgrupper og ferie/langhelger: Det er 
utfordrende å få på plass nok medarbeidere til Awana 
søndagskole og lovsanggrupper i ferier og langhelger. Vi 
prøver derfor denne våren å flytte tidspunkt på «himmel-
farts- gudstjenesten» 21.5. og pinsegudstjenesten 29.5. til 
kl.18.00. Det blir barneaktiviteter og kveldsmat.

«Da damene dro»- dametur til Bykle hotell i april, ser ut 
til å være et populært tilbud. Nærmere 60 damer i ulike 
aldre er nå påmeldt. Initiativtakere og komite, Helene Fjell 
Olsen, Heather Bonett Smith og Anne Honnemyr gleder 
seg og godt i gang med planleggingen.

Formiddagstur med utsikt: Mellomledere for voksen/
seniorarbeidet, Lillian og Erik Wennerberg, planlegger å få 

i gang formiddagsturer midt i uka. Kontakt dem, eller følg 
med for mer informasjon.

Musikkarbeidet: Per Erik Olsen melder om tilsig av folk 
til lovsangsgruppene og en fornøyd teknikergjeng med ny 
miksepult.

Awana Søndagskole: Awanaledene er storfornøyd med 
at konfirmanter/ungdom er med som ledere. Det jobbes nå 
med å få på plass et tredje Awanateam slik at vi kan dekke 
opp alle søndagene og å prøve å unngå at presset blir for 
stort for de to teamene vi har i dag.

Smågrupper: Menighet er fellesskap, og vi tror det er godt 
for oss alle å også være del av et mindre fellesskap i en 
smågruppe. I smågruppene samles vi for å lese Bibelen, 
snakke om livet, dele historier, be og fokusere på det Gud 
gjør. Smågruppene skal gi hjelp til å leve som Jesus etter-
følgere i hverdagen.  Ønsker du å bli med i en smågruppe? 
Kontakt Lillian og/eller Erik Wennerberg 986 69 151.

Nye medlemmer: Vi ønsker hjertelig velkommen til Gyro 
Eliassen, Georg Adler Eliassen Gundersen og Live Elias-
sen Gundersen.

Bedehusdagen: Etter to år med digital bedehusdag var 
det en viss spenning rundt gjennomføringen av årets 
på tradisjonelt vis. Status: masse folk, liv røre og kjas. 
Overskudd på kr. 77 000,- Takk til sponsorer, frivillige og 
komiteen for en flott jobb.

Årsmøte 2023
med kommunen om mulig salg av huset, og det har nylig vært en 
ny takst. Samtidig er det sonderinger for å se på mulige steder å 
få et nytt menighetsbygg. Både Hunsøya og Måneglytt kan være 
aktuelle steder, samtdig som det også er en uforpliktende dialog 
med Læringsverkstedet og Oasen for å se på muligheter for 
sambruk. 

En annen sak det ble mye engasjement rundt, var videre drift av 
Hjerterom kaffe og te. I september så det ganske mørkt ut, etter 
måneder med økte kostnader, pandemi, færre arrangementer og 
færre besøkende. Styret var i høst tydelige på at noe måtte skje. 
Så gikk Julegada ganske bra, og januar har også vært en bra 
måned. For en ukes tid siden kom en mail fra noen som ønsker 
å engasjere seg; 15-20 personer, mange som ikke har annen 
tjeneste i menigheten. Flere arrangementer er under planlegging: 
strikkekvelder, brettspillkvelder, konserter, mannskvelder, noe for 
ungdommen med mer. Det ser litt bedre ut nå, og styret ønsker å 
se på dette framover, sammen med den gruppa. Det er mye som 
gjenstår, men styret anbefaler å fortsette dialogen om drift, siden 
det ser litt annerledes ut nå enn i september.

Til slutt fikk vi et lite innblikk fra mange av mellomlederne og 
medlemmer fra staben om arbeidet i deres ansvarsområder, og 
vi fikk høre om mye av det flotte som skjer på huset – og alle har 
det samme oppdraget: Gi Jesus videre til nye generasjoner og 
folkeslag!

Etter de vanlige årsmøtesakene, med regnskap, budsjett og valg, 
hadde styret planlagt noen orienteringssaker for å fortelle om 
framdriften, og for å få innspill fra menigheten:

Styreleder Linda Kalsnes fortalte om hva som har skjedd i bygge-
prosessen siden menighetsmøtet i september 2022. Det er dialog 

Det nye styret og pastorteamet (Santiago Valdez var ikke tilstede).

Av Wenche Moi Reinertsen



Støtt våre sponsorer
- de støtter oss -

otrahyttegrend.no



Avsender:
Hjerterom
Norkirken Vennesla
Venneslav. 204
4700 Vennesla

IMPULS 2023
Her ser dere noen av våre 50 ungdommer (+ 17 fra Frikirk-
en) som var med på årets Impuls i Stavanger. Ungdoms-
konferansen samlet i år 2500 ungdommer. Interessen 
var enorm, og billettene var utsolgt i god tid på forhånd.  
Impuls eksisterer for å oppmuntre og utfordre unge men-
nesker til å elske Jesus og være i kirka. Temaet på årets 
konferanse var “Betrodd”. Mange av ungdommene på 
Impuls kan fortelle om hverdager på skolen og blant ven-
ner der det er vanskelig å være kristen. - Men her er det 
så godt å være, vi kjenner oss trygge og slipper å tilpasse 
oss. Avisen Dagen forteller at på en kveld ville over hundre 
ungdommer ta imot Jesus.
Tekst/foto: Åse Røyksund


