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Superlight og voxlight (s 6) 

Menighetstur (s 11) 

Vox (s 7) 



Malen finnes på neste side 



 

”Derfor bøyer jeg mine knær for Far, han som 
har gitt navn til alt som heter Far i himmel og 
på jord. Må han som er så rik på herlighet gi 
deres indre menneske kraft og styrke ved sin 
Ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, 
og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. 
Må dere sammen med alle de hellige bli i stand 
til å fatte lengden og bredden, høyden og dyb-
den, ja kjenne hele Kristi kjærlighet som over-
går all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! Han som virker i oss med sin kraft, og kan 
gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, Ham være ære i kirken, og i Kristus Jesus 
gjennom alle slekter og evigheter. Amen. 
          Ef.3,14-21 



Av Harald Flå  

Glassmaleriet i frontveggen utført av kunstne-
ren Tone Kjønniksen  



Av Kåre Melhus 



Av Harald Flå 



Av Stein Arve Graarud 

”Det er en veldig avslappende atmosfære på 
VoX. Det er flere som sier at det er et sted vi 
kan være oss selv med lave skuldre. Møtene 
betyr mye for meg. Lovsangen er ikke en kon-

sert, for alle er med 
og synger. Vi er som 
en stor familie.” 

”Nattverden er veldig 
viktig for meg. Det er 
et hellig måltid. Det er 
så rent at all ondskap 
frykter det. Etter målt-
idet kjenner jeg meg 
alltid ren. Nattverden 
virker! ”

” Hei!! Jeg ville bare sende en melding og si at 
det var så utrolig gøy å komme på VOX i går! 
Det var utrolig inspirerende og se hvor stort, 
hvor solid og bra, det ungdomsarbeidet er. Det 
er så bra det arbeidet dere har gjort, og gjør, 
for de som går der!! Jeg heier skikkelig på at 
det er de unge som skal være ungdomsarbeidet 
og at de kan få lov til å teste ut gavene sine i 
noen trygge rammer i menigheten, det vet jeg 
selv at har vært gull verdt for min egen del. Ber 
for dere og heier skikkelig på alt dere gjør og 
får til!” 

”I mange kirker er det voksne som leder og 
taler. Det som er spesielt med VoX, er at det er 
ungdommene som er ungdomsarbeidet. De blir 
gitt ansvar. Det er de som leder møter, de sitter 
i styret, er teknikere og leder lovsang. Det er 
fint at de også blir utfordret til å tale. Vi vokser 
når vi får oppgaver, og vi blir kjent med hvilke 
gaver Gud har gitt oss. Dette har jeg opplevd 
selv. Det at jeg ble spurt om å tale, har betydd 
mye for min egen utvikling. Det gjorde meg 
avhengig av Gud på en dypere måte. Jeg treng-
te hans hjelp og det fikk jeg erfare”  Lovsangen ledes av Anne Martine Justvik, 

Vilde Fredvik og Isolde Albriktsen 





Karim Ali 



Av Harald Eikeland 
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Av Bodil Kvernenes Nørsett 

Konserten slutta med ei framføring av "Deilig er jorden", men i Gunnar Rysstad si omsetjing til ny-
norsk "Fager er jordi" og i Jon Kleveland sitt arrangement. Det var bare uendeleg vart og vakkert. Eg 
er så glad at eg var aleine på trevet og tok nokre bilete, slik at ingen såg dei blanke augene. Takk til 
alle som var med for den fine opplevinga! 


