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ØYVIND TONHEIM
Pastor i Øvrebø

I Bibelen kan vi lese mange spennende historier både 
før og etter Jesus ble født.

En av disse er når Gud hjalp Israelfolket over havet, 
når de flykter fra Farao: «Da rakte Moses hånden ut 
over sjøen, og Herren sendte en sterk østavind som 
blåste hele natten, så vannet drev bort, og det tørre 
land kom fram. Vanne skilte seg, og Israelittene gikk 
tvers igjennom sjøen på tørre bunnen, mens vannet 
stod som en mur på begge sider» 2.Mos.14. 21-23

Og historien om Jona som blir slukt av den store 
fisken. Gud berger Jona fra dypet. «Herren sendte en 
stor fisk som slukte Jona, og han var i fiskens buk i 

tre dager og tre netter. Jona bad til Herren sin Gud fra 
fiskens buk og da talte Herren til fisken, og den spydde 
Jona opp på land. Jona. 1.1-16 og 2. 1-11.

Midt i vår verden, midt i våre liv…
«Ørken og tørt land skal glede seg, 
ødemarken skal juble og blomstre.

Som liljen skal den blomstre og 
juble, ja, rope av fryd…

De skal få se Herrens herlighet, vår 
Guds glans.

          
Styrk de slappe hender, gjør de 

ustøe knærne sterke!
Si til de urolige hjerter: Vær sterke, 

ikke redde! Se, deres Gud!...
          

Selv kommer han og frelser dere.
              

 Og der skal det være en vei, «Den 
hellige vei» skal den kalles…

---       
Den skal være der for dem. Ingen 
som går på veien, selv ikke dårer, 

skal gå seg vill.»

Så selv når vi kan kjenne på at livene våre er som 
ørkener og tørt land, har Jesus lovet oss at han vil la 
det blomstre. Og at han har styrke til hendene våre og 
knærne våre når vi ikke lenger har det selv. OG når 
hjertene våre er urolige, kommer han med sin frelse og 
fred. Så skal vi få gå på den veien han har for oss, Den 
Helliges vei, uten å gå oss vill. Takk!!

Jeg har hatt en annerledes dag her jeg sitter og skriver 
denne andakten nå. En av disse dagen vi ikke kommer 
unna når vi lever her. Jeg våkna til en beskjed om at en 
av mine nærmeste og kjæreste onkler døde i natt. Og 
selv om vi kunne ane at det var den veien det kom til å 
gå, hadde sykdommen hans stabilisert seg og vi ønska 
alle å kunne ha mer tid sammen med ham før han døde. 
Men i går blei han plutselig dårlig og sovna inn i natt. 
Heldigvis fikk tante og en av fetterne mine være der da 
han døde.
Døden er så endelig og urettferdig, uansett når den 
kommer. Selv når en kanskje selv eller har andre nær 
en som venter på den, så oppleves den allikevel som så 
brå og nesten nådeløs, i alle fall for de som sitter igjen. 
Fra en dag til den neste, er den personen som var der, 
borte. Og tomrommet er det vi som sitter igjen med.

Heldigvis tror vi som er kristne på at Jesus Kristus, 
Guds sønn, sto opp igjen fra de døde. Og at han på den 
måten har gitt oss et evig håp, det evige livet, der døden 
ikke lenger har noe makt, eller noen plass. Og selv om 
dette gjør det lettere å sitte igjen, med sorg og savn, 
fjerner det det ikke. Likevel er Bibelen full av ord til 
trøst og hjelp i det å skulle fortsette livet, midt oppi alt.

I Jesaja sin bok i det gamle testamentet, står det skrevet 
mange slike ord. I det 35. kapittelet av denne bok full av 
profetier om hvem Gud er og hva han vil gjøre, kan vi 
lese disse ordene: 
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I år er det 100 år siden Frikirka på Hægeland ble bygd og innviet.
Dette ønsker vi å markere ved å gi litt informasjon om bakgrunnen for menigheten og 
Frikirkebygget på Hægeland og det som har skjedd med bygget frem til i dag.

På slutten av 19-hundretallet ble mange frikirkemenigheter dannet, bl.a. Kristiansand 
Frikirke. Flere fra bygdene i Øvrebø, Hægeland og Finsland var innskrevne medlemmer der, 
og i 1887 ble Jens B. Ropstad valgt til eldste med ansvar for bygdene Øvrebø og Hægeland.

1904: Det ble vedtatt 
å bygge kirke i 
Vormbrokka.  Den ble 
innviet 29. april 1906 
og fikk navnet «Soar».

1922: Hægeland Frikirke ble bygd og 
innviet. Kirkebygget bestod da av gang, 
kjøkken, lillesal og møtesal. Oppvarming 
av kirka var med vedovn, og på kalde 
vinterdager måtte det fyres i 2 dager for 
å få det varmt i salen. Frem til da hadde 
møtene blitt holdt i bedehus, skolehus 
eller private hus. Ca. 50 meter vest for 
kirkebygget mot gamle Steinsland Smie, 
var det uthus med plass til 4 hester, 
vedskjul og utedo.

9. mai 1907: Øvrebø og omegn 
frimenighet ble stiftet.  På det 
tidspunktet var det 74 personer fra 
Øvrebø, Hægeland og Finsland som 
stod innmeldt i Kristiansand Frikirke.  

1. januar 1947: Øvrebø og 
Hægeland ble delt i selvstendige 
menigheter.

1954-1955: Det ble gravd ut 
kjeller under kirka og installert 
vannklosett. Matsalen i kjelleren 
ble innviet 9. september 1956.

1977: Tilbygg med peisestue, 
kjøkken og nytt inngangsparti ble 
tatt i bruk.

2005: En stor ombygging ble foretatt ved 
at det ble bygd nytt inngangsparti, toaletter, 
kontor, lager, heis, nytt el-anlegg, utvidelse 
av kirkesal mm.  Det ble også lagt nytt tak/
takstein og nye takrenner.

1965: Elektrisk 
oppvarming ble 
tatt i bruk.

1980: Frikirkens barnehage ble startet, og den 
holdt til i kjellerlokalene fram til 31.12.2011.
I denne tiden ble det foretatt flere utvidelser og 
opp-justeringer i kjelleren, loft og uteområdet.

2007: Peisestua ble 
pusset opp og nye møbler 
anskaffet.

Tekst: Finn Godtfredsen

HÆGELAND FRIKIRKE (KIRKEBY GGET) - 100 ÅR  (1922 – 2022)

Hægeland Frikirke 1922

1904 1922 1954 1977 2005

1907 1947 1965 1980 2007

2 bilder av Frikirka 
fra 60-tallet

Arne Aasen sammen med 
søndagsskolebarn utenfor 

Frikirka på 60-tallet

Hægeland Frikirke fra 1977-2005

Slik ser Hægeland Frikirke ut i dag

Hægeland Frikirke fra 2005

Takket være mye dugnad, stor 
giverglede og trofast innsats år ut 
og år inn, på mange områder, har 
menigheten i dag et velholdt og 
funksjonelt bygg.

Vi gratulerer Hægeland Frikirke med 
kirkebyggets 100 års-jubileum og 
håper bygget blir til velsignelse for 
menigheten og bygda i mange år.
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PÅ PLAKATEN
Felleskapstur til Solstrand  
2.-4. september. Oddvar Søvik blir 
med og taler Guds ord. Mer informasjon 
kommer, følg med på Facebook og 
fellesmeldinger fra menigheten. Håper vi 
sees!
          

MN
Menighetsnytt

Fra Hægeland Frikirke

Vi er takknemlige for at Mette Tveite er ansatt i en 50 % 
prosjektstilling fra midten av mars og ut året.       

Søndag 24. april fikk vi feire 6 flotte konfirmanter. Det 
ble en flott Gudstjeneste, Gunnar Steinsland talte og 
Talette Vidnes Ausland sang. De var med å sette en 
fin ramme på konfirmasjonsdagen. Fra venstre Sigrid 
Omestad, Christine Heggland, Emma Sofie Bek, Jan 
Tore Aamdal, Sigbjørn Omestad og Martin Uleberg 
Godtfredsen. Gratulerer med dagen.

Første påske dag 17.april ble to dåpsbarn båret fram til 
dåp. Døpt av eldste Dag Øyvind Godtfredsen. Vi ønsker 
dere velkommen i menigheten.

Torjus Lauen 
Langeland med 
foreldrene 
Maria Lauen 
og Christian 
Langeland.

Jonas Breistøl 
Godtfredsen 
med foreldrene 
Lene Breistøl 
Godtfredsen 
og Tom Erik 
Godtfredsen. 

NY ANSATT

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE

DÅP

Tekst: Merethe Haugland

MER – FESTIVALEN I ØVREBØ

Dette var en av mange reaksjoner på MER-
festivalen i Øvrebøhallen 25.mars! 
120 deltakere fra 5.-7.klasse lagde god stemning 
denne fredagskvelden, mye takket være en 
energisk Eric Tryland fra Skjærgårds. Han hadde 
hele opplegget og engasjerte oss til å svare på 
spørsmål på Gameshow, tegne oss i fjeset med 
glowstick, finne beste lagrop og prøve seg som DJ. 
I tillegg hadde vi kiosk, hørte om Jesus, spiste pizza, 
hadde glowsticparty og gikk ikke hjem før 12 på 
natta! Det var mange danseglade, svette og gira 
tweens som forlot Øvrebøhallen denne kvelden. 
Takk for en gøy kveld sammen med dere! 
Arrangementet var et samarbeid mellom Stiftelsen 
Skjærgårds, Øvrebø og Hægeland kirke og Øvrebø 
og Hægeland frikirke. Takk for et flott samarbeid!

Det var sykt gøy!
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JUNI
Søn. 12  kl. 19.00  Kveldsmøte med påfyll, Oddvar Søvik   
  taler m/nattverd 
Man. 13 kl. 20.00  Felles bønnemøte i Frikirka 
Ons. 15 kl. 17.30  Angelos avslutning 
Søn. 19 kl. 11.00  Gudstjeneste med Amir Gholamshahi   
  m/søndagsskole 
Man. 20  kl. 20.00  Bønnemøte  
Man. 27 kl. 20.00 Bønnemøte

AUGUST
Fre. 19  kl. 19.30  Glødesamling
Søn. 21 Kl. 11.00  Gudstjeneste
Man. 22  Kl. 17.30 Gutteforening
Man. 22  Kl. 20.00  Bønnemøte
Ons. 24  Kl. 17.30  Angelos
Søn. 28  Kl. 11.00  Generasjonsgudstjeneste
Man. 29 kl.20.00 Bønnemøte
Ons. 31  kl. 09.15  Drop-in stille time
Ons. 31 kl.17.30 Tweens

PROGRAM 
HÆGELAND 

FRIKIRKE
PROGRAM 

ØVREBØ 
FRIKIRKE

JUNI
Fredag 3. kl 20.00 Focus Ung Voksen
Søndag 5. kl 11.00 Gudstjeneste med nattverd.   
  Skattekiste.
Mandag 6. kl 18.30 Bønnetimen
Fredag 10. kl 19.00 Junior
Lørdag 11. kl 20.00 Focus
Søndag 12. kl 11.00 Gudstjeneste. Skattekiste
Mandag 13. kl 18.30 Bønnetimen
Søndag 19. kl 11.00 Sommeravslutning
Mandag 20. kl 18.30 Bønnetimen
Bønnetimen vil bli avholdt gjennom sommeren, hvis ikke annet er 
gitt beskjed om.

JULI:
• Vi holder sommerstengt. Viser til program for andre 

frikirker og for det som skjer på Dvergsnestangen. 
Ønsker alle en velsignet sommer.

• Focus arrangerer sommerleir for ungdommene. Se egen 
informasjon på facebook o.l.

AUGUST:
Søndag 14. kl 11.00 Menighetesutflukt, oppstart
Mandag 15. kl 18.30 Bønnetimen
Søndag 21. kl 11.00 Gudstjeneste.
Mandag 22. kl 18.30 Bønnetimen
Fredag 26. kl 19.00 Junior
Lørdag 17. kl 20.00 Focus
Søndag 28. kl 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste.
Mandag 29. kl 11.00 Formiddagstreff
 Kl 18.30 Bønnetimen

SEPTEMBER:
Fredag 2. kl 20.00 Focus Ung Voksen
Søndag 4. kl 11.00 Gudstjeneste med nattverd.   
  Skattekiste
Mandag 5. kl 18.30 Bønnetimen
Fredag 9. kl 19.00 Junior
Lørdag 10. kl 20.00 Focus
Søndag 11. kl 11.00 Gudstjeneste. Skattekiste.
Mandag 12. kl 18.30 Bønnetimen
   
Med forbehold om feil / endringer. Utover dette vises det til 
nettside, Facebook og det videre programmet for våren 2022.

SEPTEMBER
Fre. 2.-4.  Fellesskapstur til Solstrand
Man. 5  kl.13.00 Kvinneforening
Man. 5  kl.17.30 Gutteforening 
Man. 5  kl. 20.00 Felles bønnemøte på menighetshuset 
Ons.7  kl.17.30 Angelos
Søn. 11 kl.19.00 Kveldsmøte med Åshild B. Tønnesen
Man. 12 kl.20.00 Bønnemøte
Ons. 14 kl. 9.15 Drop – in stille time
Ons. 14 kl. 17.30 Tweens
Fre.16. – 18. Active Focus
Man. 19 kl. 17.30 Gutteforening
Man. 19 kl. 20.00 Bønnemøte
Ons. 21 kl.17.30 Angelos 
Fre. 23 kl.19.30 Glødesamling
Søn. 25 kl.11.00 Generasjonsgudstjeneste
Man. 26 kl.20.00 Bønnemøte
Ons.28 kl. 09.15 Drop – in stille time
Ons. 28 kl. 17.30 Tweens
Fre. 30 kl.19.30 Junior

FOCUS TIL IMPULS 2022

25. mars fylte vi en buss, en 8-seter og en 
personbil med 65 ungdommer klare for 
Impuls Stavanger 2022. Impuls er en kristen 
ungdomskonferanse i IMI-kirken i Stavanger, 
som hvert år samler 2000 ungdommer 
til lovsang, seminarer, konserter, møter 
og fellesskap. Ungdomsarbeidet i Øvrebø 
frikirke, Focus, har i mange år arrangert tur 
til denne ungdomskonferansen. 

Hvorfor arrangerer Øvrebø Frikirke denne turen?
– Vi i Focus velger å satse på fellestur til Impuls 
Stavanger for å først og fremst legge til rette for å 
koble ungdommer på Jesus. Vi har sett gang på gang 
ungdommer bli berørt og ønsker å ta et valg om å følge 
Jesus på Impuls-konferansen, sier Gunnar Steinsland, 
hovedleder i ungdomsarbeidet Focus. 

Mathea Martinsen og Martin Uleberg Godtfredsen var 
to av ungdommene som ble med på turen. Ingen av dem 
har vært på impuls før og så veldig frem til denne turen. 

Tekst: Ellinor Haugland

Hvorfor valgte dere å dra på Impuls?
– Jeg valgte å dra fordi jeg syntes det hørtes gøy ut med 
konsertene og møtene, og så skulle mange av vennene 
mine også, sier Mathea, mens Martin hørte om Impuls 
først på Active focus:
– Det virket veldig gøy, så jeg måtte bare dra.

Hva synes dere om møtene?
– Jeg synes møtene av og til kunne være litt lange, men 
hadde veldig bra innhold og budskap, sier Martin. 
– Det var flinke talere, sangere og stemningen var helt 
konge, sier Mathea. 

Hva var høydepunktet med Impuls?
– Høydepunktet med Impuls var nok konserten med 
Jesus loves electro, sier Mathea. Martin er enig, og 
trekker også frem møtene og den gode stemningen 
blant sine høydepunkt.

Hva sitter dere igjen med etter helga?
– Det jeg sitter igjen med etter Impuls, er en veldig god 
følelse. Det var en superbra helg og jeg følte jeg kom 
litt nærmere Jesus. Og så ble jeg bedre kjent med de jeg 
ikke kjente så godt fra før av, sier Mathea. 

– Det var ei fantastisk helg som jeg kommer til å huske i 
lang tid, sier Martin.

Vil du anbefale andre å dra på Impuls? 
– Jeg vil anbefale det til alle jeg kjenner! Det var ei 
fantastisk helg som jeg ikke kommer til å glemme, sier 
Martin. Mathea er enig: 
– Ja! Det er en av de gøyeste helgene jeg har hatt i år. 
Du får en følelse av å komme litt nærmere Gud, og så 
får du mange nye venner. 

Begge har store planer om å dra til neste år og gleder 
seg allerede!
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ER PIPA DI I ORDEN?  
Vi kontrollerer og rehabiliterer.

Tlf. 940 13 000 
post@pipefiks.no

NY OVN ELLER PEIS?  
Vi monterer og bygger peiskasser.

GRATIS 

befaring!
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Mårveien 14 - 4700 Vennesla - Tlf. 38 15 67 41 - Mob. 916 48 495

381 53375

Vidar Flystveit

Tlf. 90 06 49 22
4735 Evje

www.evje-elektriske.no

www.evje-elektriske.no

ASLAUG STEEN
galleri og rammeverksted
Lolandsv. 23, 4715 Øvrebø
Mobil 974 63 601
aslaug.steen@online.no

Kjøp bilen din 
lokalt neste 
gang!

Den 27. mars ble 
Eivind Rokoengen 
døpt. Vi ønsker 
foreldre, Elise og 
Kjetil, og resten av 
familien alt godt, 
og gleder oss med 
dere. 

Forrige gang skrev vi om at det er starta en 
kronerulling for det barnehjemmet vi er med og støtter 
i Bangladesh. Så langt er det kommet inn 250 000,-
.  Vi er veldig takknemlige til de som har vært med 
og støttet og vet at pengene vil bli brukt godt, og at 
takknemligheten fra ansatte og fra barna er stor. Det 
er en fantastisk ting at verden er så liten at vi kan sitte 
her hjemme, og være med å berøre og gjøre livene til 
andre på andre siden av jorden bedre. Jesus sier: «Det 
dere har gjort mot disse mine minste, det har dere 
gjort mot meg…», og her får vi være med å gjøre noe 
for de aller minste og utsatte i et annet land. Vi ber om 
Guds velsignelse over arbeid og videre drift, og for alle 
de barna som er tilknytta barnehjemmet. Hvis dette er 
noe du ønsker å være med på, ta kontakt med Sigurd-
Åge Engamo, 40694343.

Vi er alle med på å forme disse og bruken av dem. 
Så alle innspill til hva og hvordan disse kan brukes 
og bli best mulig, mottas med takk. Fremdeles vil 
informasjonen primært gå ut i ukesmailer og andre 
utsendelser, i tillegg til at arrangement bekjentgjøres på 
Facebook-sida vår.

Dersom en vil ha tilsendt informasjon, gi beskjed 
til pastor, Øyvind Tonheim, (gjerne via en SMS) på 
nummer 48 19 16 68.

SIDEN SIST

Høsten blir igjen en spennende tid for menigheten. 
Pastoren har etter ti år valgt å slutte og har fått seg 
jobb i skolen som lærer. Dette fører til at vi i tiden 
fremover vil bruke en del tid på å jobbe med hva vi 
ønsker av en ny pastor, og hva det er menigheten 
trenger i denne fasen. Vi er godt i gang, men det er 
ennå ikke konkludert med noe. Eldsterådet håper å 
kunne ha en utlysning klar i løpet av høsten en gang. 

HØSTEN

Neste år er planlagt og vil ha en oppstart midt i 
september. Informasjonssamlinga for dere som er 
foreldre er satt til 25. aug. kl 18.00 i Hægeland frikirke. 
For informasjon om året og opplegget, ta kontakt med 
pastor Øyvind Tonheim, 48 19 16 68 eller 
oyvind@tonheim.org 

KONFIRMANT I FRIKIRKA?

KRONERULLING 

NETTSIDENE

MN
Menighetsnytt

Fra Øvrebø Frikirke

VIPPS TIL 
MENIGHETSBLADET

552167

Vi håper å komme igjen med et Alpha-kurs etter hvert. 
Dette er et innføringskurs i den kristne tro for alle som 
er interessert, uavhengig av om de tror ennå eller ikke. 
Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi vet 
noe mer.

ALPHA
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VIPPS TIL 
MENIGHETS-

BLADET
552167

ANNONSERE I MENIGHETSBLADET? 

TA KONTAKT MED REDAKSJONEN PÅ S 2. 

HAR DU NOE Å DELE MED 
MENIGHETSBLADET?

TA KONTAKT MED REDAKSJONEN PÅ S 2. 

JUNIORTUR TIL HAVGLIMT 13.-15. MAI

Fredag ettermiddag var det en stor gjeng på 
33 ungdommer og 7 ledere som satte kursen 
mot Ulvøysund brygge for så å bli fraktet 
over til Havglimt med båten Moses. Det er 
uvisst om det var ungdommene eller lederne 
som var mest spente på turen. 

Vel fremme på øya ble ungdommene raskt innlosjert på 
rommene sine før det ble pølser til kvelds. Resten av 
kvelden gikk med til spilling, lek og moro. 

Lørdagen våknet vi til sol og kald vind. Hva gjør vel 
det når man har hele dagen foran seg? Ingenting! Vi 
starter alltid morgenene med et ord for dagen. Noen 
av ungdommene startet formiddagen med å bade! Det 
var skikkelig friskt vann, men noen badet hele 3 ganger 
på lørdagen. Senere så hadde Tobias, Ina og Håkon 
laget en knallgøy sporlek som alle var med på. Der fikk 
de brynt seg på Kims lek, lureposter og tankenøtter. 
Volleyballturnering må man jo også ha når man er på 
Juniortur. Vinnerlaget var veldig fornøyde når de fant ut 
at premien var 50 kroner til hver i kiosken.

Jubelen var stor da ungdommene fant ut at vi hadde 
bestilt pizzabaker-pizza til kvelden, og ventetiden 

ble veeeeldig lang når leveransen ble 20 minutter 
forsinket. Alle pizzaene ble spist opp, men alle ble 
mette, så det var godt beregnet. Vi var så heldige 
at Gunnar ville komme ut til oss. Han kom sammen 
med pizzaleveransen. Etter mat så samlet vi oss i 
hovedbygget, hvor vi hadde underholdning. Alle 
rommene hadde planlagt et innslag hver, og det var mye 
moro og kreativt. Gunnar hadde andakt for oss. Han 
snakket om hvem Jesus er- både menneske og Gud. At 
Gud kom til jorden som menneske for å skape ei bro 
over det gapet som oppstod mellom Gud og mennesket 
i syndefallet. Det gjorde Jesus da han døde på korset 
for oss. Han fortalte også om egne opplevelser med 
Gud. Det var veldig fint å høre, og ungdommene stilte 
spørsmål og fulgte med. Etter andakten åpnet vi for frie 
vitnesbyrd. På slutten av kvelden ble det spill, snop og 
lysing etter krabber (for de som ville).

Søndag ble det utvask, og litt tid til volleyball og 
avslapping før vi vendte nesa hjemover med 33 trøtte 
ungdommer og 7 minst like trøtte, men takknemlige 
ledere. Vi føler at den tjenesten vi står i er viktig, så 
husk gjerne på ungdommene og oss ledere i bønn.

Takk for en kjempefin helg!

Tekst og foto: Thorunn Aurebekk
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Roar og Vigdis er begge kjente ansikt i både Øvrebø 
og Hægeland. Roar er født og oppvokst på Kile, i 
Hægeland. Han har jobbet i bank i Hægeland, Øvrebø 
og Vennesla i over 40 år. Han startet faktisk jobben 
i det gamle Herredshuset på Hægeland, før det ble 
bygget ny bank i området. Vigdis har nok mange møtt 
gjennom jobben hennes, på Føde og Barsel avdelingen 
på Kristiansand Sykehus. Men aller mest kjent er 
de nok kanskje i Øvrebø Frikirke. Der har de vært 
engasjert i mange år. Vigdis som søndagsskolelærer og 
omsorgsdiakon, Roar som eldste gjennom 29 år.

Vi må begynne med starten. Jeg er nysgjerrig på hvordan 
de fant hverandre. Bygdegutten fra Kile og byjenta fra 
Lørenskog. De ler litt når de forteller. - Vi møttes på 
Kile Bedehus. Vigdis gikk på barnepleien i Kristiansand 
og var på ungdomskveld på bedehuset sammen med 
noen venninner fra Øvrebø. - Jeg husker det så godt, 
sier Vigdis. - Jeg så ham nede i kjelleren, han satt med 
en gitar og spilte. Jeg ble så betatt, sier hun. De ble fort 
et par, og giftet seg i 1978. De første årene bodde de 
i Kristiansand, før de bygde hus i Vaåsen på Øvrebø 
i 1983. De fikk 3 gutter og har etter hvert fått flere 

barnebarn. De er begge oppvokst i kristne hjem og har 
sett verdien av det, sier de. 

Ordet eldste er kanskje noe ikke alle har et forhold 
til. Jeg utfordrer Roar til å forklare litt nærmere. - Den 
evangeliske Lutherske Frikirke kaller eldster til sine 
menigheter. Hver menighet har eget eldsteråd som 
blir kalt av menigheten. Eldstene sitter i lederskapet og 
har en hyrdetjeneste for menigheten. Eldstetjenesten 
ble tidligere betegnet som en livslang tjeneste, men 
nå brukes heller betegnelsen vedvarende. Det vil si en 
tjeneste som avsluttes senest ved pensjonsalder.

Roar har vært eldste i Øvrebø Frikirke i 29 år. Han fikk 
kallet da han var 36 år. I den tiden var det ungt å gå inn 
i slik en tjeneste. Han fikk spørsmålet av daværende 
pastor Jan Ivar Nilsen. - Det var overaskende å få 
spørsmålet, sier Roar. - Jeg måtte grunne på dette, men 
jeg klarte ikke finne grunner til å si nei. Sammen med 
Vigdis ble vi enige om at jeg skulle si ja til tjenesten.

Jeg spør dem begge. - Har dere kjent på en spesiell 
forventning når man står i slik en tjeneste over så mange 

Jeg har fått høre at Øvrebø Frikirke har en eldste som i disse tider går av med pensjon. Både 
i arbeidslivet og i eldsterådet. Det gjorde meg nysgjerrig og jeg fikk lyst til å ta en prat med 
ekteparet Roar og Vigdis Wikstøl. Vi avtalte et møte hjemme i Vaåsen og jeg ble varmt tatt 
imot.

Tekst og foto: Ingunn Langeland Nepstad 

Møte mellom mennesker år? - Egentlig ikke, sier de begge. - Vi burde kanskje 
det, sier de og ler. - Vi har alltid likt å være aktive. Vi 
var engasjert i Frikor sammen i flere år. Vigdis var med i 
søndagsskolen i 20 år, hun er omsorgsdiakon og bidrar 
der det trengs. Vi har begge alltid hatt lyst til å bidra i 
menigheten. Du kan ikke gå inn i en slik tjeneste uten 
å ha kona med på laget. For meg har det vært viktig at 
Vigdis støtter meg. Eldstetjenesten kan til tider være 
altoppslukende. Det kan være både tunge og lette 
perioder i en menighet og eldsteråd. Men jeg føler at 
tjenesten har gitt meg mer enn det har krevd. Jeg har 
fått oppleve at Gud har vært med. Når ting har vært 
vanskelig og utfordrende, har jeg spesielt fått sett at 
Han er med. Jeg vil si at det har vært til stor velsignelse, 
både åndelig og sosialt å stå i eldstetjenesten. Men 
det kjennes riktig å gi meg nå og det kan være fint å gi 
stafettpinnen videre.

Både Roar og Vigdis blir pensjonister nå. Vigdis tar 
sine siste vakter denne sommeren og Roar går av i 
disse dager. De avslutter begge et yrkesliv på 45 år. 
De kjenner at tiden er inne nå, samtidig som de er 
spente på hva fremtiden vil bringe. Et kapittel lukkes 
og et nytt åpnes. Tanker som «Hva nå?» kan komme 
snikende, men de kjenner at de er åpne for noe nytt. 
De er begge spreke og blir nok ikke sittende stille i en 
stol. Roar ønsker å kunne bli aktiv igjen på sykkel og ski, 
noe som de siste årene har blitt nedprioritert. Vigdis 
har allerede vært i kontakt med sanitetsforeningen i 
Kristiansand og vil bruke sine kunnskaper innen barsel, 
rettet mot innvandrere. I tillegg ønsker de å fortsette 
sitt engasjement i Frikirken.

Roar sier: - Det er så viktig å finne sitt åndelige hjem, 
en menighet, ha tilhørighet en plass og finne noe man 
kan bidra med. Det trenger ikke være så stort eller 
synlig, men det er så viktig å kjenne at en betyr noe. 
Jeg tror nok at om jeg ikke hadde hatt en menighet og 
tilhørighet et sted, hadde det nok vært vanskelig for 
meg å bli bevart som en kristen. 

Ved nyttårsskiftet ble de utfordret av et vennepar om å 
lese bibelen på ett år. De følger Imi kirkens bibelleseplan 
på Facebook. De har prøvd å lese gjennom bibelen før, 
men har ikke helt fått det til. Men nå har det løsnet, 
det er blitt spennende og gøy, sier de. De vil utfordre 
andre til å hive seg på leseplanen, finne gleden i å lese og 
bli kjent med bibelhistorier. - Vi tror det gjør noe med 
oss når vi får bli kjent med det som står bibelen, sier de 
begge.

- Takk for en koselig og inspirerende stund. Kanskje 
vi alle burde ta til oss rådet fra Roar. Bli med i en 
menighet, få tilhørighet og finne vår plass. «Å bli bevart» 
er det viktigste målet man kan sette seg i livet!

Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra 
det. Ordspr 4.23

Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, 
for livet utgår fra det. Ordspr 4.23
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Returadresse: 
Hægeland Frikirke
Hægelandssletta 75
4720 Hægeland

Øvrebø menighet

PASTOR
Øyvind Tonheim
Tlf. kontor: 38 13 95 35
Mobil: 481 91 668
Kontortid: Tirsdag: 16.00 - 18.00
Mail: post@ovrebofrikirke.no 
Nettside: www.øvrebøfrikirke.no

FORMANN I ELDSTERÅDET
Øyvind Marthinsen 
Mobil: 982 10 796

FORMANN I DIAKONIRÅDET
Wenche Greibesland 
Mobil: 952 35 282 

MENIGHETENS KASSERER
Helge Jacobsen 
Tlf: 905 24 717

UTLEIE AV KIRKEN
Wenche Greibesland 
Mobil: 952 35 282 

Hægeland menighet

Mail: hegeland@frikirken.no
Nettside: www.hegeland.frikirken.no

FORMANN I ELDSTERÅDET
Gunnar Hægeland 
Tlf: 957 02 228

FORMANN I DIAKONRÅDET
Egil Lunden
Tlf: 992 99 268

UTLEIE AV KIRKEN
Trond Hægeland 
Tlf: 416 23 579

Ordspr 4.23. : Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det.


