
EIKELY-VENNER, BLI MED! 

Eikely har vært et viktig samlingssted i misjonens tjeneste siden 1954. Nesten 

1000 mennesker deltok på innvielsen Kristi Himmelfartsdag for 65 år siden. 

Senteret samler fortsatt mange og er et viktig ansikt utad for Normisjon i Aust-

Agder. 

I vinter ble vi orientert om at Eikely slet med økonomien. Da «alarmen» gikk, 

engasjerte Eikely-venner i Froland seg. Vi hadde møter med de dyktige og 

engasjerte lederne på kjøkkenet og med representanter for Eikelystyret.  

Det var da allerede gjort viktige grep for å senke kostnadene, særlig på 

administrasjonssiden, og utviklingen har siden gått i positiv retning.  

Utover våren og forsommeren bidro «Frolands-gjengen» med dugnadshjelp til 

oppussing, hagestell og inspirasjon for øvrig. Normisjon Agder, som eier, er 

glad for denne innsatsen. 

«Eikelyringen» bidro i mange år med forbønn, midler og dugnadsarbeid.  

Tiden kan være inne til å starte en lignende venneforening for Eikely Senter, til 

nytte og støtte på forskjellige måter, blant annet dugnad og innsamling av 

midler. Den kan, ikke minst, være til inspirasjon og støtte for Sonja og Irene,  

de dyktige kvinnene som har det daglige ansvar for virksomheten. 

Vi tenker oss, blant annet, to Eikely-kvelder i halvåret. Og da håper vi på godt 

samspill mellom Eikelyvenner fra hele tidligere Arendal Indremisjonskrets.  

Vi skal ikke «trøtte oss ut» med masse arbeid og forpliktelser, men bidra etter 

lyst og evne – og være gode ambassadører for Eikely.  

Den aller viktigste oppgaven er å huske på Eikely i våre bønner. 

Tanken er å holde kontakt blant annet via en Facebook-gruppe for Eikelyvenner.  

Vi tror at Gud fortsatt vil bruke Eikely som redskap for å vinne mennesker for 

hans rike. Arbeidet blant voksne – og eldre – er en viktig misjonsoppgave,  

og fortsatt bør Eikely stadig være et spennende sted for barn og unge,  

i en tid da det blir stadig klarere at hver generasjon må kristnes på ny!  

Vi ønsker alle velkommen til en inspirerende Eikelykveld  

– torsdag 29. august kl. 19.00. 

Svein Kleivane kommer fra Bygland for å fortelle om sin far, emissæren og 

skomakeren Ånon Kleivane. Ånon var mye på Eikely, der han var en skikkelig 

bestefar for unge på leir. Og ellers var den glade forkynneren å høre på de 

fleste bedehus i kretsen.  

Velkommen til en gild kveld, med kaffe og Sonjas bløtkake.   



 

Ånon Kleivane fotografert i skomakerverkstedet sitt på Rykene. 

 

**** 

 

Arbeidsgruppen (interimsstyret) for «Eikelys Venner» har opprettet en 

bankkonto for formidling av økonomisk støtte til gode og konkrete tiltak på 

Eikely. Kontoen administreres av Froland Normisjon ved kassererne Gunhild 

Fidje og Lise Øygarden.  

Kontoens nummer er: 2801 52 45818 

Med hilsen Eikely-venner 

Åvald Bakken, Lise Øygarden, Knut Heggen, Salve Haugaas, Knut Oveland,  

Arnfinn Landsverk 

 

 


