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I MØRKET

oss over i sin elskede Sønns rike» (Kolosserbrevet 1,13). 
Denne frelsen ligger klar for deg. 

Gud vil at alle mennesker skal få se dette lyset som 
skinner for dem og vende om fra mørket. Hvordan 
kan vi hjelpe til med det? For det første kan vi be om 
at øynene må åpnes. Det står at «denne verdens gud 
har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som 
stråler fram fra evangeliet [..]» (2. Korinterbrev 4,4). 
For det andre kan vi vise Guds godhet ved å gjøre gode 
gjerninger for andre. «Slik skal deres lys skinne for 
menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, 
og prise deres Far i himmelen» (Matteus 5,16). For det 
tredje kan vi fortelle andre om Jesus og hva relasjonen 
til ham betyr for oss. 

Tenk, hvis advents- og juletiden kunne bli en tid da flere 
får se dette lyset som skinner i mørket! For «Ordet som 
ble menneske og tok bolig iblant oss» er «full av nåde» 
(Johannes 1,14). 

Det er mørketid, og julen nærmer seg når jeg skriver 
min første andakt i menighetsbladet. Det er naturlig å 
tenke på juletekster. Jeg synes at Juleevangeliet som står i 
Johannes 1, 1-18 er et mektig avsnitt. Det er litt mystisk, 
men vi kan skjønne at det handler om Jesus. 

Det taler blant annet om lys og mørke. «Det sanne lys, 
som lyser for hvert menneske, kom nå til verden» (vers 
9). Og «Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke 
overvunnet det» (vers 5). 

Vi feirer jul fordi Jesus ble født. Et himmelsk lys brøt 
inn i verdens mørke.  Da han gjennom sitt litt liv 
demonstrerte Guds kjærlighet og gjorde mange gode og 
mektige gjerninger, skinte lyset fra Guds rike rundt ham. 

Men - så måtte han lide og dø på korset for all verdens 
synd og skam.  Da Jesus døde, ble det helt mørkt, selv 
om det var midt på ettermiddagen. Det ble også åndelig 
mørkt. Det var svært dramatisk, for det så ut som at 
mørket hadde overvunnet lyset. 

Bibelen forteller at Jesus ble reist opp fra de døde ved 
Guds veldige kraft. Oppstandelsen var som en mektig 
soloppgang. Siden har lyset skint, og skal aldri mer 
slukne. Lyset overvant mørket for evig.

Jesus er det sanne lys, som lyser for hvert menneske. 
Hvert menneske inviteres til å vende seg til ham og bli 
frelst. «For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført 

Utrustet
På Focus sommerleir 2021 satt jeg en kveld sammen 
med tre ungdommer på 16-17 år som fortalte meg at 
de ønsket så gjerne å lære mer om livet som en kristen. 
De fortalte at de hadde satt i gang en bibelleseplan 
sammen for å hjelpe hverandre til å ta troa på alvor. 
Den samtalen satte i gang noe hos meg. Jeg og kona mi 
snakket mye og lenge sammen om hva vi kan tilby for 
denne aldersgruppen som kanskje er litt for gamle til 
Focus, og litt for unge til Focus Ungvoksen. Vi drømte 
sammen om hva det kunne være, ba Gud om retning, og 
endte opp med Utrustet. 

Utrustet ønsker å utruste mennesker til å leve som en 
kristen i hverdagen. Et viktig moment er at vi ikke skal 
ha lange undervisningsbolker eller taler fra hverken oss 
eller innleid hjelp, fordi vi tror at erfaringen i rommet 
er mer enn nok til å inspirere til et bevisst trosliv. Så 
derfor dreier samlingene seg i hovedsak om samtale. 
Først panelsamtale med 3 forskjellige ungdommer hver 
gang, før vi samles i mindre grupper og samtaler videre 
om kveldens tema. I tillegg er vi bevisst på at vi ønsker 
å aktivisere alle. Hvis ikke vi tør uttrykke oss i et trygt 
felleskap som Utrustet, hvordan skal vi da være i stand 
til å sette ord på troa vår ute i verden?

Vi startet med disse kveldene høsten 2021, og har 
allerede planer for våren 2023. Vi samles første mandag 
i måneden, hvor vi starter med å spise kveldsmat 
sammen før vi tar fatt på kveldens tema. Vi har vært 
innom alt fra sex, alkohol, homofili, til bønn, bibel og 
trosforsvar. Alle kveldene har vært utrolig inspirerende! 
Tanken er ikke at vi skal enes om det samme, men 
skape et rom for å tenke høyt, spørre «dumme» 
spørsmål, utfordre det etablerte, og lære av hverandre.

Målgruppen er ungdommer fra videregående-skole 
og oppover som ønsker å bli utrustet til å leve 
som en kristen, og det samles rundt 20 hver gang. 
Tilbakemeldingene er veldig gode, dette er et tilbud som 
faller i god jord. Vi gleder oss veldig til reisen videre :) 

Martin Engamo
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I begynnelsen av november fikk Øvrebø frikirke en ny pastor, Kjetil Ausland. Han er en 
mann med et stort hjerte for Øvrebø. De som kjenner ham litt, har nok hørt han snakke 
om dette temaet. Med hjerte for Øvrebø er i tillegg Øvrebø frikirkes visjon, så da passer 
det jo godt at det også ligger på pastorens hjerte. Vi ønsker å bli litt bedre kjent med den 
nye pastoren, derfor har vi stilt ham noen spørsmål. 

Tekst og foto: Karin Engamo

familien. Da begynte jeg å pendle til Stavanger, og etter 
hvert ble det mye reising utenlands, særlig til London. I 
2017 begynte et helt nytt kapittel, da jeg begynte som 
pastor i Lyngdal Frikirke. 

På fritiden driver jeg med litt sport og friluftsliv. Jeg 
er en ivrig bruker av skiløypene om vinteren, og de 
siste par årene har jeg prøvd meg litt på rulleski i det 
flotte anlegget på Sandrip. Ellers liker jeg å lese og være 
sammen med familie og venner. 

Kan du si noe om hvorfor du valgte å ta imot 
kallet fra Øvrebø frikirke?
- Øvrebø Frikirke er jo en menighet som jeg er glad i, 
med mange flotte mennesker og flotte folk i ledelsen. 
Og så har jeg veldig sansen for mottoet «Med hjerte for 
Øvrebø». 

Likevel ligger grunnen til at jeg tok imot kallet på et 
dypere plan; i en opplevelse av et indre kall. Da stillingen 
ble utlyst, hadde jeg en dialog med mine to nærmeste, 
Gud og Else Liv, om jeg skulle søke. Det kjente jeg en 
fred for å gjøre. Og litt senere ble jeg enig med Gud om 
at hvis dørene var åpne, så ville jeg gå gjennom dem. Og 
dørene har vært åpne helt fram. 

Jeg har som sagt vært pastor i Lyngdal Frikirke tidligere, 
og vet derfor at dette er en type tjeneste jeg trives med. 
Underveis har det også skjedd ting som jeg har opplevd 
som bekreftelser på at jeg skulle tilbake i pastortjeneste. 

Du har jo vært i denne menigheten lenge, 
hvordan blir det å gå fra medlem til pastor?
- Det er spennende å bli pastor i denne menigheten som 
jeg kjenner så godt fra før og som jeg setter så stor pris 
på. Det kjennes som et stort privilegium å få lov til å 
«være hyrde for denne flokken», for å bruke et begrep 
som Paulus brukte (Apostelgjerningene 20,28). 
Vi har vært veldig aktive i Frikirken siden vi flyttet til 
Øvrebø. Og i tjue av disse årene har jeg vært med i 
ledelsen av menigheten, det vi kaller for eldsterådet. Jeg 
trivdes godt med det, men jobbpendlingen gjorde at jeg 
stadig kjente på at jeg skulle vært mer til stede i bygda i 
det daglige. Det blir det en endring på nå. 

Hvilke tanker/drømmer har du for denne 
menigheten?
- Jeg nevnte at jeg liker mottoet: «Med hjerte for 
Øvrebø». Det peker mot en menighet som ikke er 
seg selv nok, men som vender seg utover. En drøm 
er at vi i enda større grad kan gjøre det synlig i bygda 
at Guds rike er virkelig og Gud elsker alle mennesker 
uendelig høyt og har en plan med deres liv. Evangeliet 
om frelsen i Jesus Kristus er blitt forkynt i bygda i 
alle år, på mange ulike måter. De fleste har hørt det, 
og mange er nok positive, selv om de ikke helt har 
grepet det. Jeg ser for meg at det ligger frø i mange 
menneskers hjerter her i bygda, frø som kan spire 

Hvem er Kjetil? 
- Jeg er gift med Else Liv, og vi har vært gift i 35 år. Vi 
har barna Tora Sandra, Jørgen og Mari, og de er alle tre 
gift og ute av huset. Vi har siden blitt fosterforeldre til 
ei jente som nå er 15 år. Og så har vi ett barnebarn på 
halvannet år. Det er stas. 

Mesteparten av oppveksten hadde jeg i Gjerstad; 
ordentlig på landsbygda. Selv om jeg ikke har bodd der 
på nesten 40 år, så røper dialekten meg fortsatt. Det var 
et nokså vanlig hjem, men andakt, Bibel, bønn og kristne 
sanger var nok mer vanlig hos oss enn i mange andre 
hjem. Jeg var med på stort sett alt av kristent barne- og 
ungdomsarbeid i bygda, og var også veldig aktiv med 
idrett, fotball, volleyball, ski, osv., så det ble ikke mye 
tid til å kjede seg. I tillegg hadde jeg alle besteforeldrene 
og tre oldeforeldre som ikke bodde langt unna, og dem 
likte jeg å besøke. Jeg ble godt vant til å prate med eldre 
mennesker, og det liker jeg fortsatt. 

Etter hvert dro jeg til Bergen for å studere økonomi 
og ledelse på Handelshøyskolen. Det var der jeg traff 
Else Liv, i Frikirken der. Vi giftet oss nokså kjapt. Jeg 
hadde flere år igjen å studere, mens hun skulle begynne 
å jobbe som lærer, så for meg ble det en perfekt 
studiefinansiering (hehe). 

Da studiene var fullført, flyttet vi til Randaberg, og jeg 
tok jobb i olje- og gasselskapet ConocoPhillips. Der 
ble jeg i 27 år, og var involvert i virksomheten både i 
Nordsjøen, Det kaspiske hav og andre steder. Etter 
noen år flyttet vi til Øvrebø for å komme nærmere 

Med             for Øvrebø 
opp når de rette omstendighetene er til stede. Tenk, 
hvis vi som menighet kunne være med å bringe vann, 
lys og varme, billedlig talt, til disse frøene! Ikke minst 
gjennom å vise Guds kjærlighet i praksis. Jeg har også 
veldig tro på Alpha-kurs som et redskap vi kan bruke 
slik at nye mennesker kan få sjansen til å finne ut av hva 
kristendom egentlig er. 

Det at vi er vendt utover, står ikke i motsetning til at vi 
også må være vendt innover, til menighetsfellesskapet. 
Et flott bilde på dette fellesskapet er at det er som 
en familie, en familie av søsken som har samme 
Far. Drømmebildet av denne familien er at vi elsker 
hverandre og er der for hverandre; at vi tar ansvar og 
oppgaver og gjør hverandre gode; at vi opplever at alle 
generasjonene er representert og står sammen; og 
at det er et fellesskap som er åpent og inviterer nye 
medlemmer inn. 

Det er også nødvendig at vi som menighet er vendt 
oppover. Da er det åndelige livet viktig, både i 
hjemmene og i kirken. Det er jo snakk om en levende 
relasjon til Gud. Jesus er i sentrum, det er ham vi følger. 
Han møter oss i bønnen, i sitt ord, Bibelen, i nattverden 
og på andre måter. 

-Vi takker for en fin samtale og for muligheten til å bli 
litt bedre kjent med deg, Kjetil. Gud velsigne deg og 
familien din, og Gud være med deg i den nye jobben 
som pastor. 
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PÅ PLAKATEN
Jul i Frikirka
På julaften kl. 15.00 skal Hanne Hægeland og 
Hilde Åsland med team ha julegudstjeneste 
i Frikirka. 

1. juledag kl. 12.00 blir det gudstjeneste med 
Oddvar Søvik. 

MN
Menighetsnytt

Fra Hægeland Frikirke

Ved Gudstjenestene til våren vil vi fortsatt få besøk 
av Oddvar Søvik en gang i mnd. Det er vi veldig 
takknemlige for.

I løpet av våren får vi blant annet også besøk av Oddvar 
Hestad, Finnmarksvennene, Helge Hollerud, Gordon 
Tobiassen, Michel Rivas, Åshild Bjørk Tønnesen og 
Rett Kurs som skal ha konsert. Se vedlagt program, 
endringer kan forekomme. 

Gordon Tobiassen skal ha møtehelg her 17.-19. mars 
og skal tale rundt temaet: Det profetiske ord lyser og 
varsler tiden.

Trenger du ekstra hjelp i hverdagen?
Vi er en liten gruppe fra menigheten som ønsker å 
bruke noe av tiden vår til å hjelpe folk i bygda.
Dette er et nytt tiltak i menigheten, der vi ønsker å tilby 
hjelp til folk som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen. 
Vi samarbeider med frivilligsentralen.

Noe av det vi kan hjelpe med er for eksempel:
• Handlehjelp 
• Ta inn ved
• Snømåking for eksempel av inngangsparti/ trapp
• Eventuelt matutdeling 
• Arvetøy/ leker 
• En prat
• Enkle reparasjoner
• Eventuelt andre behov

Dersom du/dere har behov for noe av dette, eller andre 
ting, ta kontakt med Mette Tveite, menighetsarbeider 
i Hægeland Frikirke på telefon 92263033, eller du kan 
legge en lapp med behov i postkassa som er på veggen 
på utsiden av Frikirka. 

VÅREN:

FRI HJELP

1. Hvor ble Jesus født?
2. Etter at Josef og Maria forlot Betlehem, hvilket land 

reiste de til med Jesus?
3. Hvilke gaver gav de tre vise menn til Jesus barnet? 
4. Hvor i Bibelen finnes juleevangeliet slik vi oftest hører 

det? 
5. Hvem sa: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om 

en stor glede, en glede for hele folket»?
6. Hvilket yrke hadde Josef? 
7. Hvilken keiser sendte ut befaling om at hele verden 

skulle innskrives i manntall?
8. Hvilken by dro Josef og Maria fra da de skulle innskrives 

i manntall?

GUD BLE MENNESKE  
Den flotte historien om at Gud sendte 
sin sønn til verden, startet med at Gud 
sendte en engel til den unge kvinnen 

Maria. Maria ble både bekymret og redd 
da engelen kom, men engelen trøstet 
henne med å si at ingen ting er umulig 

for Gud.  Maria valgte å stole på Gud og 
var villig til å bli Jesu mor.

Jesus ble ikke født i et slott eller blant 
konger. Han ble født i en enkel stall og 
lagt i en krybbe hvor dyrene pleide å få 
mat. Jesus ville vise at Han ikke bare er 
for rike og vellykkede mennesker. Jesus 
er for alle! Gud elsker alle mennesker 

så høyt at han var villig til å sende Jesus 
til jorden for å redde oss fra all 
synd. Dette er julens under, en 
stor glede for alle mennesker.

FASIT: 1. Betlehem 2. Egypt 3. Gull, røkelse og myrra 4. Lukas evangelium 5. Engelen 6. Tømrer 7. Augustus 8. Nasaret 

Bønn
Takk, Jesus, at Du kom til jorden 

for alle mennesker.

SPOTIFYTIPS:
The greatest story told

Oslo Soul Children, 
Christian Ingebrigtsen

Jule-Jule-

Her er et bilde av stallen i Betlehem. 
Tegneren har gjemt 10 lykter her.  
Greier du å finne alle sammen?
Les fortellingen i Lukas 2,1-7
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Fredag 10.   kl. 19.00  Junior
Lørdag 11.  kl. 20.00  Focus
Søndag 12.  kl. 17.00  Focus-Gudstjeneste 
Mandag 13.  kl. 18.30  Bønnetimen
Onsdag 15.   kl. 18.00  Øvrebøråkken
Søndag 19.  kl.11.00  Gudstjeneste. Skattekista
Mandag 20.  kl. 18.30  Bønnetimen
Onsdag 22.  kl. 18.00  Øvrebøråkken
Torsdag 23.  kl. 19.00  Guttegruppa
Fredag 24.   kl. 19.00   Junior
Lørdag 25.  kl. 20.00  Focus
Søndag 26.  kl. 11.00  Gudstjeneste
Mandag 27. kl. 11.00 Formiddagstreff
Mandag 27. kl. 18.30  Bønnetimen

MARS
Onsdag 1.   kl. 18.00     Øvrebøråkken
Fredag 3.  kl. 20.00     Focus ung voksen
Søndag 5.  kl. 11.00   Gudstjeneste m/nattverd. Skattekista
Mandag 6.  kl. 18.30     Bønnetimen
Onsdag 8.   kl. 18.00  Øvrebøråkken
Torsdag 9.  kl. 19.00     Guttegruppa
Fredag 10.  kl. 19.00     Junior
Lørdag 11.  kl. 20.00     Focus
Søndag 12.  kl. 11.00     Gudstjeneste. Skattekista
Mandag 13.  kl. 18.30     Bønnetimen
Onsdag 15.   kl. 18.00     Øvrebøråkken
Søndag 19.  kl. 11.00     Gudstjeneste
Mandag 20.   kl. 18.30     Bønnetimen
Onsdag 22.  kl. 18.00     Øvrebøråkken
Torsdag 23.  kl. 19.00     Guttegruppa
Fredag 24.  kl. 19.00     Junior
Lørdag 25.  kl. 20.00   Focus
Søndag 26.  kl. 17.00  Supermøte
Mandag 27.  kl. 11.00  Formiddagstreff
Mandag 27.  kl. 18.30 Bønnetimen
Onsdag 29.   kl. 18.00 Øvrebøråkken

JANUAR
Man. 2 kl.13.00 Kvinneforening
Man. 2 kl.20.00 Felles bønnemøte på menighetshuset
Ons. 4 kl.17.30 Tweens
Fre. 6 kl.19.30 Junior
Man .9 kl.20.00 Bønnemøte
Ons. 11 kl.09.15 Drop-in stille time
Ons. 11 kl.17.30 Angelos
Søn. 15 kl. 19.00 Kveldsmøte m/ Oddvar Hestad
Man. 16 kl.20.00 Bønnemøte
Ons .18 kl.17.30 Tweens
Fre. 20 kl.19.30 Junior
Lør. 21 kl.20.00 Online
Søn. 22 kl.11.00 Gudstjeneste m/ Oddvar Søvik m/  
  søndagsskole
Man. 23 kl.20.00 Bønnemøte
Ons. 25 kl.09.15 Drop-in stille time
Ons. 25 kl.17.30 Angelos
Fre. 27 kl.19.30 Glødesamling
Søn. 29 kl.11.00 Generasjonsgudstjeneste
Man. 30 kl.20.00 Bønnemøte

FEBRUAR
Ons. 1  kl.17.30 Tweens
Fre. 3  kl.19.30 Junior
Søn. 5  kl.11.00 Gudstjeneste m/ Finnmarksvennene
Man. 6  kl.13.00 Kvinneforening
Man. 6  kl.20.00 Felles bønnemøte i frikirka 
Ons. 8  kl.09.15 Drop-in stille time 

PROGRAM 
HÆGELAND 

FRIKIRKE
PROGRAM 

ØVREBØ 
FRIKIRKE

DESEMBER
Søndag 18. kl. 11.00   Gudstjeneste. Marianne Braseth  
  taler
Julaften 24. kl. 15.00    Julegudstjeneste for hele familien
Mandag 26.  kl. 11.00   Gudstjeneste (2. juledag)

JANUAR
Mandag 2. kl. 18.30   Bønnetimen
Fredag 6.    kl. 20.00     Focus ung voksen 
Søndag 8.    kl. 11.00     Gudstjeneste. Egon Falk taler.   
  Skattekista
Mandag 9.    kl. 18.30     Bønnetimen
Onsdag 11.    kl. 18.00     Øvrebøråkken
Torsdag 12.   kl. 19.30     Guttegruppe
Fredag 13.   kl. 19.00     Junior
Lørdag 14.    kl. 20.00     Focus
Søndag 15.   kl. 11.00     Gudstjeneste m/nattverd. Skattekista
Mandag 16. kl. 18.30     Bønnetimen
Onsdag 18.  kl. 18.00     Øvrebøråkken
Søndag 22.   kl. 11.00     Gudstjeneste
Mandag 23.   kl. 18.30     Bønnetimen
Onsdag 25. kl. 18.00     Øvrebøråkken
Torsdag 26.  kl. 19.30     Guttegruppe
Fredag 27.    kl. 19.00     Junior
Fredag 27.- Søndag 29.  Focus arrangerer Impulstur 
  til Stavanger
Søndag 29.  kl. 11.00     Familiegudstjeneste
Mandag 30.   kl. 11.00   Formiddagstreff
Mandag 30.   kl. 18.30 Bønnetimen

FEBRUAR
Onsdag 1.   kl. 18.00  Øvrebøråkken
Fredag 3.  kl. 20.00  Focus ung voksen
Søndag 5. kl. 11.00   Gudstjeneste m/nattverd
Mandag 6.   kl. 18.30   Bønnetimen
Onsdag 8.   kl. 18.00   Øvrebøråkken
Torsdag 9.  kl. 19.30     Guttegruppe

Ons. 8  kl.17.30 Angelos
Søn. 12 kl.19.00 Kveldsmøte
Man. 13 kl.20.00 Bønnemøte
Ons. 15 kl.17.30 Tweens
Fre. 17 kl.19.30 Junior
Lør. 18 kl.20.00 Online m/ Oddvar Søvik,  
   tema: Linkledet i Torino
Man. 20 kl. 20.00 Bønnemøte? vinterferie 
Søn. 26 kl.11.00 Gudstjeneste m/ Oddvar Søvik   
   (søndagsskole) 
Man.27 kl.20.00 Bønnemøte

MARS
Ons. 1  kl.17.30 Tweens
Søn. 5  kl.11.00 Gudstjeneste m/ Helge Hollerud
Man. 6  kl.13.00 Kvinneforening
Man. 6  kl.20.00 Felles bønnemøte på menighetshuset
Ons. 8  kl.09.15 Drop-in stille time 
Ons.  8 kl.17.30 Angelos
Fre. 10 kl.19.30 Glødesamling
Søn. 12 kl.11.00 Generasjonsgudstjeneste 
Man. 13 kl.20.00 Bønnemøte
Ons. 15 kl.17.30 Tweens
Fre-Søn 17-19  MØTEHELG M/ GORDON  
   TOBIASSEN
Fre. 17 kl.19.30 Junior
Lør. 18 kl.20.00 Online m Gordon Tobiassen
Fre. 24 kl.19.00 KONSERT M/RETT KURS 

Menighetsnytt  fra Øvrebø og 
Hægeland Frikirke

KONFIRMANTTUR

Årets konfirmant-gjeng dro 
til Danmark første helga 
i november. Vi hadde en 
skikkelig fin tur med god 
stemning og masse aktivitet! 
Vi kjørte gokart, spilte 
lasertag og bowlet på action 
house, og ellers bada vi og 
spilte squash og badminton på 
feriestedet hvor vi bodde.
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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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Søndag 13.11.22: Kjetil 
Ausland ble høytidelig og 
varmt mottatt som ny 
pastor. Tilsynsmann Jan 
Inge Ringsby var til stede 
og gjorde det hele offisielt. 
Det ble lest bibelvers over 
hans virke og innsettelse 
og det ble bedt over Kjetil 
Ausland og hans familie. 
Vær med å be for hans 
jobb videre her hos oss.

INNSETTELSE AV NY PASTOR I ØVREBØ 
FRIKIRKE 

MN
Menighetsnytt

Fra Øvrebø Frikirke

VIPPS TIL 
MENIGHETSBLADET

552167
ble igjen avholdt i Frikirkekjelleren i Øvrebø. Det 
var helt stufullt lokale, mange flere enn kanskje 
arrangørene fra Ropstadtun barnelag hadde forventet. 
”Stallemobruset” som det unge mannskoret ledet av 
Martin og Kenneth Wikstøl, kaller seg, sang for oss. De 
innrømmet at de har ikke øvd på 3 år, men vi som fikk 
gleden av å høre dem, ble veldig oppløfta og koste oss 
veldig. Det var mange som vant fine premier og det ble 
holdt en fin andakt av Rebekka Aasen. Overskuddet fra 
basaren går til misjon. 

ROPSTAD-BASAREN 
Endelig skal vi ha nytt julespill på Julaften i Øvrebø 
Frikirke og vi håper på ekstra mye besøk på 
julegudstjenesten og håper mange har lyst til å 
være med på scenen også. To av våre barne - og 
ungdomsarbeidere Henriette Hægeland og Rebekka 
Aasen leder og utvikler det nye julespillet. Vi gleder oss 
til å oppleve det! 

 i regi av Øvrebø Frikirke 
ble endelig gjennomført 
som før pandemien styrte 
mye, i Øvrebøhallen. Det 
var mange flotte salgsbord 
med mye fint, masse god 
mat, kaker, nystekte lefser, 
smørbrød, pølser og grøt 
å spise blant annet. Andakt 
ble holdt av Kjetil Ausland. 
Tror mange koste seg godt 
og noen fikk komme hjem 
med fine premier de rakk å 
vinne på lodd. 

JULEMESSA 19.11.22 

JULESPILL JULAFTEN 2022: 

ØVREBØ BIL & KAROSSERI AS
Tlf. 381 39 700 
Direkte nr. 971 42 839
www.karosseri.no
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ANNONSERE I MENIGHETSBLADET? 

TA KONTAKT MED REDAKSJONEN PÅ S 2. 

VI ØNSKER ALLE VÅRE LESERE EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

HILSEN REDAKSJONEN

Minner fra min bestefars jul  
i hans ungdom  
i Telemark og Haukeli

Bestefar Ketil Nordbø ble født en 
kald januardag i 1920. Han var yngst 
av totalt 6 søsken. Hans eldste søster, 
Margit, var hele 17 år eldre enn ham. 
Ho var trolig flyttet hjemmefra da 
minstemann Ketil ble født. Familien 
bodde på et lite sted kalt Nordbø i 
Edland i Vinje kommune i Telemark. 

Dessverre skulle barndommen til bestefar være preget 
av mye sykdom og sorg i familien. Lenge før han ble 
født, mistet familien en liten gutt. Allerede da Ketil var 
3 år døde hans mor av tuberkulose, og han var bare 
7 år da hans bror Halvor (som likte å dikte dikt) på 
16 år, døde 5 dager før julaften 1927. Halvor hadde 
hoppet på ski og skada beinet. I dette bruddet ble det 
koldbrann og Halvor døde pga. at de ikke fikk gjort noe 
med koldbrannen før det var for sent. Bestefar var 10 
år da også faren Sondre døde av tuberkulose. Ketil og 
Tone flyttet til eldste søstera Margit og mannen hennes, 
Halvor Lie, da pappaen døde i 1930. Ketil var 10 år og 
Tone var nesten 13. Margit og mannen Halvor hadde på 
det tidspunktet 3 små barn sammen og fikk senere to til. 

Bestefar var 11 år da hans søster Gunhild døde bare 
24 år gammel av tuberkulose og 18 år da hans eldste 
søster Margit døde like etter å ha født sitt 5. jentebarn. 
Margit var da bare 38 år gammel. Av sin opprinnelige 
søskenflokk på 6 var det bare to tilbake; Tone og Ketil 
som begge ble over 80 og 90 år gamle. 

Et av bestefar Ketil sine juleminner fra ungdomstiden 
sin, var en julaften da han var ca. 16-17 år gammel. Han 

Tekst: Kirsti Lundevold Tresnes

Bildet har markert bestefar Ketil som ungdom på et gammelt klassebilde. 
Eneste som smiler på bilde. Antar han er ca 15 år.

Ketil

jobbet hos en bonde i 
Setesdal. På julaften tidlig 
ettermiddag var han 
alene igjen med bonden 
på gården. Resten av 
familien var nok dratt ut 
til annen slekt. Bonden 
selv var fæl til å drikke 
for mye alkohol og 
denne julaften var ingen 
unntak. Ketil forsto at 
det nok ikke kom noe 
julemat på bordet for 

ham denne kvelden. Så han ruslet ut i snøkledd jord og 
klarvær og gikk bortover i bygda. Han tittet inn gjennom 
andres stuevinduer og kunne se familier nyte god 
julemat og hverandres selskap. Han hadde minner om 
barndommens julefeiringer, men dette året var det bare 
minner. Savnet må ha vært stort etter alle han hadde 
mistet i så ung alder og husket faren Sondre brukte 
å synge salmer i stua heime. Men minner om mamma 
Gunnhild var det smått med. 

Etter hvert denne julekvelden en gang på 1930-tallet 
fant bestefar seg vei inn i et sauefjøs til en nabogård. Der 
fant han varme blant sauene og sovna på gulvet med 
dyrene rundt seg. Han kjente på julefred sammen med 
dyr som også vår frelser Jesus kan ha følt på som nyfødt 
den ganga for over 2000 år siden. - Å, om jeg bare kunne 
kjenne på samme julefred som bestefar gjorde den 
ganga. Selv om det skulle være i en varm og flott stue 
med familien, så ønsker jeg å se Jesus i jula. 

Bestefar Ketil møtte Jesus på et bedehus i begynnelsen 
av 20-årene, men jeg er sikker på at han i alle år av sitt 
liv siden kjente på at Jesus hadde vært og var med ham, 
tross alle tap han opplevde. Han likte naturlig nok ikke 
sykdom, men var selv lite syk i livet sitt. Han hadde 
godt humør og jobbet helt til han ble 88 år gammel 
(på slutten 1 dag i uka). Ketil ble 92 år gammel og har 
vært en stor velsignelse for sine 4 barn, 8 barnebarn 
og mange oldebarn. Jeg er så takknemlig for arven fra 
bestefar, hans sterke og varme tro på barnet i krybben 
og senere på mannen på korset.
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Boka er en oppbyggelsesbok
Den ble til god og stor hjelp for å få lys over profetiene 
og Guds handlinger i tiden!

Et kapittel som gjorde sterkt inntrykk på meg, var 
kapittelet ”Med profetene i profetiens utsiktstårn ”.
Her blir vi med profetene og følger dem på deres 
synsreise! Det ble så levende for meg.
En genial og interessant skisse i boka (avbildet her) har 
en tidslinje med oversikt over hva profetene så, og ikke 
så av de 12 store fremtidige begivenhetene.
I dag vet vi at 4 av dem er oppfylte. 

Utrolig spennende, lærerikt og oversiktlig!
I løpet av 1060 år sendte Gud 17 menn, Guds 
sendebud, som kunne si: ”Så sier Herren”, fra Moses til 
Malaki.

De så fjelltoppene, de 12 kommende begivenhetene, 
noen fikk se mer enn andre. Men dalene imellom 
dem så de ikke. Men de gransket det, hva dette 
mellomrommet kunne være… Det var lagt et slør over 
sannheten, den var skjult, fortiet av Den Hellige Ånd. 
1.Pet.1.10-11.

Forfatter: Gustav Nielssen,
Utgiver: Evangelistens Forlag
Utgitt: 1925, på nytt i 2021

Tekst: Margrethe Gundersen

Tittel: På vandring i Skriftens helligdommer       Dalens hemmeligheter fikk senere budbringere bære 
frem.
Paulus ble betrodd å løfte frem hemmelighetene og 
sannhetene om menigheten og om dens bortrykkelse, 
som var ukjent i GT.
Men profetene SÅ Herrens komme til Oljeberget.

Jesaja, også kalt ”juleprofeten”, så lengst og mest. Hele 
9 av 12 begivenheter.

Boka er aktuell i dag - viser profeti og oppfyllelse som 
bevis på Bibelens troverdighet! Det går nøyaktig som 
Gud har sagt! Anbefales virkelig for ungdom også. 

”Vi som lever i det klare dagslyset, vi kan gå opp i den 
fullførte Skriftens utsiktstårn. Og vi kan under Den 
Hellige Ånds veiledning se tilbake til de tider som var, 
og se fram til de tider som kommer. For med Kristus 
kom ikke bare nåden, men også SANNHETEN. Og 
Det Nye Testamente fører oss et trinn høyere opp i 
erkjennelsen av Herrens åpenbarte sannhet.”

Se stjernene skinner

Se stjernene skinner som fyrlys i kveld,
en hilsen til alle de sender.

Og den som mot himlen ser,
han trenger ei frykte mer.

For stjernene lyser
for han med de naglede hender.

Hør englene synger sin lovsang i kveld,
de synger til Frelserens ære.

Og de som på Jesus tror,
kan synge om fred på jord.

For englenes lovsang
kan bare troende lære.

Se alle de øyne som skinner i kveld,
et lys i sitt indre de eier.
Og den som til Jesus går,

det lyset i hjertet får.
For øynene taler om
Frelserens evige seier.

Det skinner et håp over verden i kveld,
et håp som gjør døden til skamme.

En Frelser er til oss sendt,
vår sorg er til glede vendt.

I kveld vil vi synge
vår lovsang til Gud og Lammet.

Hentet fra 
«Mandeltreet» av 
Haldis Reigstad 

1514



Returadresse: 
Hægeland Frikirke
Hægelandssletta 75
4720 Hægeland

Øvrebø menighet

Mail: post@ovrebofrikirke.no 
Nettside: www.øvrebøfrikirke.no

PASTOR
Kjetil Ausland
Mobil: 957 07 481
E-mail: kjetil.ausland@ovrebofrikirke.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

MENIGHETSARBEIDER
Mette Tveite
Mobil: 922 63 033
E-mail: frikirken.mette@gmail.com

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

Joh.1.9: Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.


