To organisasjoner i samme forsamling
Brit Rønningen
På Flekkerøy Bedehus har Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og
Indremisjonforbundtet (ImF) slått seg sammen til én forsamling. Det har ført til mer
aktivitet på bedehuset.
KRISTIANSAND: Det er første søndag i september og møte i Flekkerøy bedehusforsamling.
På forhånd har Sambåndet snakket med styreleder Ragnar Kjellevik og nestleder i styret,
Marilyn Sørensen, om prosessen som ligger til grunn for forsamlingen.
Flekkerøy Bedehusforsamling ble startet 14. mai 2014 etter et års arbeid med hvordan det
skulle gjøres. Foreningene til NLM og ImF ble slått sammen, og et styre ble dannet.
- Vi er meldt inn i begge organisasjonene og har alt felles. For å få balanse etterstreber vi å få
halvparten av forkynnerne fra hver organisasjon, forteller Kjellevik.
- Vi var opptatt av organisasjonsbygging, og at vi skulle høre til et større fellesskap og en
større enhet enn oss selv, samstemmer Sørensen og legger til:
– Vi ønsket å ha en forsamling som har et helhetlig opplegg med dåp og konfirmasjon.
Bedre samhold
– Og hvordan har det gått?
– Det har gått veldig greit. Vi vil hverandre godt. Det er en berikelse og et godt fellesskap.
Endringene har ført til bedre samhold, mer aktivitet. Det er positivt. Det var positivt før, men
nå føler vi oss mer som en familie, forteller Sørensen og fortsetter:
– Når livet blir vanskelig, ønsker vi at folk kan komme og oppleve at de kan få støtte i alle
livets situasjoner. Vi er der for å hjelpe og støtte. Jesus har omsorg for alle. Vi ønsker at det
skal være rom for livet. Det er mange ensomme mennesker, og vi ønsker at alle skal kjenne at
de hører til.
Enig på forhånd
NLM har over 100 medlemmer og har hatt arbeid lenge på Flekkerøy Bedehus, mens ImF
begynte å arbeide der for 10 år siden og har cirka 25 medlemmer. Marilyn Sørensen har et
godt råd til organisasjoner som vil slå seg sammen og danne forsamling.
– Det er viktig å bli enige på forhånd. Avtalen ble lagt frem på årsmøtene og stemt over.
Når det gjelder medlemskap, kan den enkelte velge å være medlem av både forsamlingen
og/eller NLM Trossamfunn eller ImF Trossamfunn.
Godt samarbeid
– Hvorfor har dere organisert dere slik?
– Det er fordi vi så behov for å ha en enkel struktur på det, så folk vet hvem som står bak, sier
Kjellevik.
Styrke med to organisasjoner
– Hvordan fungerer det å være tilknyttet to organisasjoner?

– Det har fungert veldig bra. Vi har et godt samarbeid mellom organisasjonene. Vi har
inkludert regionleder i NLM og kretsleder i ImF i arbeidet og har god dialog med dem. Det er
alltid en utfordring å være tilknyttet flere organisasjoner. Vi tenker at hvis vi klarer å bygge
hverandre opp i stedet for å hegne om sitt eget, så vil vi klare det bra. Og det er viktig med
respekt som går begge veier, framholder Kjellevik.
- Jeg har vokst opp i begge organisasjonene og føler meg hjemme i begge. Det gjør oss
sterkere. Vi er en familie og er ikke nødt til å ha hver vår forsamling. Det er både praktisk og
økonomisk.
Kollekten fordeles likt mellom NLM og ImF.
– Etter at utgiftene til forsamlingen er dekket blir det resterende fordelt mellom NLM og ImF.
De som er medlemmer i forsamlingen, kan ha fast givertjeneste til en av organisasjonene eller
forsamlingen, sier Kjellevik.
Ranveig Solli er aktiv i forsamlingen og synes også at det fungerer godt å være tilknyttet to
organisasjoner.
– Vi var for at vi skulle bli forsamling. Jeg er medlem i NLM trossamfunn. Det er ikke så stor
forskjell. Vi er blitt mer sammensveiset. Det er blitt mer strukturert og mer fast, sier hun.
– Hva har vært den største utfordringen?
– Utfordringen var før vi ble forsamling, under forhandlingene. NLM sentralt ønsket at vi
bare skulle være organisert i NLM. Men NLM lokalt ville at vi skulle være med i begge
organisasjonene, sier Sørensen.
Møter
Møtene på bedehuset blir fordelt mellom Flekkerøy Bedehusforsamling og de andre
organisasjonene på Flekkerøy bedehus.
– Den første og tredje søndagen i måneden har vi formiddagsmøte. De andre organisasjonene
har møter den andre søndagen i måneden som de fordeler seg i mellom. Den fjerde søndagen i
måneden har vi familiemøte på ettermiddagen, sier Kjellevik.
Foruten søndagsmøtene er det også torsdagsmøte som blir fordelt på alle organisasjonene på
bedehuset. Ellers har forsamlingen to barnelag og et ungdomslag og 10-12 cellegrupper.
– Cellegruppene er en viktig del av forsamlingsarbeidet. Det er et utadrettet arbeid i
forsamling med en lavere terskel for å invitere noen med, forteller Kjellevik.
Vårt arbeid
– Hva slags erfaring har dere gjort så langt med denne måten å organisere forsamlingen på?
– Jeg føler at vi er mer samlet og er mer en enhet. Det er vårt arbeid og ikke vårt og deres
arbeid. Folk synes det er veldig positivt. Vi har blitt flere og har fått med nye gjennom for
eksempel å invitere folk til cellegruppe, svarer Kjellevik.

– Og hvordan tror du det er for nye å komme inn i forsamlingen?
– Det varierer nok fra person til person. Noen blir raskt inkludert, mens for andre tar det mer
tid. Vi legger ikke opp et nytt opplegg for nye, men prøver likevel å se dem, sier Kjellevik.
Forsamlingen støtter et misjonsprosjekt som skifter hvert år mellom NLM og ImF sine
prosjekter. I år dreier det seg om NLMs prosjekt i Peru hvor forsamlingen støtter oppussing
av et leirsted.
New Hat
Idet søndagsmøtet Sambåndet er til stede på, begynner har rundt 70 mennesker møtt
fram. Møteleder Anethe Birkeli viser en kort tegnefilm fra Indonesia, hvor hun har arbeidet
som misjonær for NLM i 4 1/2 år. Filmen heter «New Hat» og blir brukt i
engelskundervisning. Den handler om en mann som vil kjøpe en ny hatt og som prøver den
ene hatten etter den andre i butikken. Det ender med at han finner ut at hans gamle hatt er helt
perfekt. For butIkkeieren blir det en skuffelse, fordi det ikke blir noe salg. Det kan tolkes som
at det gamle man har, kan være vel så bra som det nye man har lyst på, og at man kanskje skal
være fornøyd med det man har.
Visdom
Dagens taler er forkynner Egil Grindland i Region Sør i NLM. Han starter med et perspektiv
utenfra ved å fortelle om en iransk kvinne han ble kjent med for tre år siden. «Jeg har vært
muslim siden jeg ble født. Kan dere hjelpe meg med å bli kjent med Jesus», spurte hun.
Mannen og datteren, som da var ni år, var igjen i Iran. Kvinnen fikk ikke opphold i Norge. I
stedet reiste hun til Finland og fikk opphold der og er blitt gjenforenet med datteren som nå er
blitt 12 år. Da Grindland besøkte dem i sommer, spurte datteren om de kunne skaffe henne et
kors.
Etter å ha fortalt den sterke historien bruker Grindeland en stor del av talen til å snakke om
visdom.
– Visdom er å leve tett med Gud. Visdom betyr at vi vet hvem som skapte oss, og det betyr å
være klok og ha kunnskap. Visdomslitteraturens mål er å vise vei til livet. Et liv Gud
velsigner. Ordspråkene hjelper oss til å se hva Gud holder på med. Visdom er mer enn
kunnskap. En vis mann bruker kunnskapen til omtanke og godhet, sier Grindland og henviser
til flere vers fra Ordspråkene.
Motiverte folk
Etter møtet reflekterer Anethe Birkeli over hvordan det var å komme hjem.
– Det var kjekt å komme hjem til Norge til noe som var en forsamling. Her er veldig mange
dyktige folk på mange områder. Å starte noe nytt skaper mer energi og samhold. Det virker
som folk er mer motiverte, sier Birkeli.
Om oppmøtet denne søndagen sier møtelederen følgende:
– Vi er nokså få i dag. Det er speidergudstjeneste i kirken, og noen er der, forteller Birkeli.
– Det er vanlig at vi må åpne døren bak. Det er cirka 120 med i forsamlingen, utdyper
Marilyn Sørensen.

Forkynner Egil Grindland besøker Flekkerøy Bedehusforsamling to–tre ganger i året
og har følgende å si om forsamlingen.
– Det kjekt å kunne forkynne for litt yngre folk. Med yngre folk er det også mer
utfordrende å forkynne slik at man blir forstått, siden kunnskapsnivået er lavere. Det er også
spennende.

