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Orienteringstur til Etiopia i februar
Av Kåre Melhus
En gruppe på fem mennesker fra vår menighet reiser til Etiopia i februar for å videreutvikle den
nyopprettede kontakten med vennskapsmenigheten i Nektemte. De som reiser er Janne og Paul Roland, Anne Grete og Svein Gunnar Gundersen og Oddvar Søvik.
Paul Roland sier til FrikirkeAktuelt
at formålet med dette besøket er å
finne ut hvilke behov menigheten i
Nekemte har og på hvilken måte
Frikirken i Kristiansand kan være
med å fylle disse. Samtidig understreker Paul at vi her i Kristiansand
også vil ha glede og nytte av den
fornyede kontakten med Etiopia.
Noe kontakt er allerede opprettet:
Mannskoret Vestergabet har involvert seg i et prosjekt som Kes
Alemu Nega driver blant prostituerte. Han hjelper kvinnene ut av
prostitusjonen, bidrar
til å gi dem utdannelse og jobb.
Kes Alemu blir hovedkontakt for gruppen fra Kristiansand under besøket.
Gruppen blir i Nekemte i 3-4 dager. Oddvar Søvik skal undervise på en presteskole i byen, mens de øvrige
bruker tiden til å besøke og bli kjent med menigheten i Nekemte og en del prosjekter. Senere reiser hele
gruppen ned i Didessadalen for å se hva som kan gjøres, spesielt i forhold til de mange gruppene av nye
kristne som finnes der. Frikirken har be-vilget 250.000 kroner av pengene vi fikk for salget av eiendommen på Holtet, til å nå nye folkegrupper, og Paul sier at disse pengene skal finans-iere et synodesenter i
Didessadalen.
En viktig delt av gruppens oppdrag i
Etiopia er å se hvordan man kan legge
til rette for et besøk av et større team
med familier og ungdom fra Kristiansand. Som FrikirkeAktuelt rapporterte
før sommeren, var det det meningen at
dette teamet skulle settes sammen nå
og reise i vinterferien, men dette er nå
utsatt noe.
Når det gjelder besøk den andre veien,
vil gruppen fra Kristiansand se på
muligheten for å invitere en representant fra menigheten i Nekemte til
feiringen av 50 årsjubileet for
kirkebygningen vår til neste år.
Kes Aberra Negeri og Ato Obsa Raga flankert av Anne Grete og Svein Gunnar
Gundersen
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Pastorens

Vi er familie!

Stein Arve Graarud

”Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene…” (Mal. 4,6)
I et arbeidsfellesskap har man bruk for produktive medarbeidere. Det er helt annerledes i
en familie. En familie er familie. Uansett. På tross av meningsforskjeller og preferanser.
Det er ikke sånn at man sender vekk en sønn som mislykkes eller som er annerledes.
De første kristne fikk ikke egne kirkebygg før på 300-tallet. De var samlet i hjemmene i
åpne, pulserende fellesskap på tvers av generasjoner. En kirkekritiker sa en gang på
200-tallet: “Selv slaver, kvinner og barn tas i mot med åpne armer.” Mange var
analfabeter, så alle fikk undervisning samtidig. Man var mye sammen - alle sammen.
I dag opplever vi heller at generasjonene ”krasjer” sammen i kirken. Hvis vi ønsker å ha
flere generasjoner samlet, må vi forvente konflikt. Hver generasjon har sin egen musikksmak, tenkemåte og sjargong. Vi lever i et segregert samfunn. Generasjonene lever ikke
lenger sammen. Vi har få - om ingen - fellesarenaer. Menigheten er en slik fellesarena,
og det må vi slåss for.
Ungdomstiden er den idealiserte tiden i vårt samfunn. Før var målet å bli voksen. Nå er
målet å forbli ungdom. Man er ungdom til man er 50. Etter det holder man seg uforskammet godt. Vår mulighet i dag er at ungdommene liker voksne som er voksne. Det gjorde
man ikke før. Ungdommer trenger voksne mennesker med stor ”V”.
En gang i måneden inviterer noen godt voksne ektepar ungdommer hjem på kveldsmat.
Både brød og liv ble deles rundt bordet. Kveldene avsluttes med at man ber for hverandre. Da jeg snakket med en av ungdommene i etterkant av en samling, sa hun opprømt:
”Dette har jeg lenget etter!” Hun hadde bedt om å få bli kjent med godt voksne kristne
mennesker.
Man trenger ikke være kul eller oppdatert på teknologi og musikk for å bety noe for ungdommer. Alt en trenger, er å være ekte og vise omsorg. Ungdommer ønsker å bli sett. De
er mer skjøre nå enn før, og mange sliter mer med selvbildet sitt. De søker etter trygge
voksne. Særlig de med grått hår.
På menighetsturen til Hove gjorde vi noe helt nytt. Vi hadde felles vitnemøte for ungdommer og voksne. Det ble en flott kveld hvor ungdommer, foreldre og besteforeldre fortalte
fra sine liv. En mor spurte sin sønn hva han syntes var det beste. ”Det var at de voksne
hadde noe å dele de også.”
Ungdommene våre trenger foreldregenerasjonen. De trenger besteforeldrene. De trenger
gudstjenester hvor hele menighetsfamilien samles. De trenger å høre historien deres.
Ikke minst trenger de voksne som har tid til å høre deres.
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Fest for menighetens 4-åringer
Den 11.oktober var det utdeling av 2-årsbok og 4-årsbok på
familiegudstjenesten. I den anledning ble 4-åringene invitert til
4-årsfest dagen før.
Vi møtte hedersgjestene våre klokken 16.00: 6 spente barn ved navn
Zackarias, Lotte, Frida, Gustav, Ida Caroline og Jesper. Med hjelp av oss
og Rikke Justnæs fikk de utdelt gullmedaljer og plasser i en ring på scenen
i Fricafé. Der hadde vi en samlingsstund som bestod av litt sang og Heidis
dramatisering av historien om Daniel i løvehulen. Videre fikk barna pynte
posene som 4-årsboken skulle legges i dagen derpå. Det tok ikke lang tid
før både pyntebordet og posene var fulle av klistremerker av både
sjødyr, Ole Brumm, Hello Kitty og Lynet McQueen.
Som en hver fest bør ha, hadde vi et staselig festmåltid. Rikke og Siv
Justnæs holdt styr på kjøkkenet og serveringen, der gjestene fikk Liv
Marits småmuffins, gelé, chips og juice.
Til slutt tok Sandra og Rikke med seg barna på en skattejakt/omvisning
i kirken - og i løpet av rundturen fant de jammen skatten! Med
godteposen i hånden øvde vi på å ta imot boken, slik det skulle gjøres dagen derpå.
På søndagen var også Ella Sofie med og alle barna klarte å ta imot boken
sin med glans! Den dagen fikk de med seg pyntet pose med
bok, gullmedalje og forhåpentligvis et fint minne fra en koselig fest hjem vi koste oss i hvert fall veldig!
Heidi Frigstad og Sandra Borøy
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Signaturen

Å være hjemme

Knut Hammersmark

Etter 23 år på Østlandet (Stavern og Oslo) har hjemmefølelsen i
Kristiansand virkelig begynt å sette seg. Det gjelder både der jeg bor,
og ikke minst i Kristiansand frikirke.
Grovt sett finnes det vel to typer hjem; 1. der man bor og 2. det åndelige hjemmet.
Det er absolutt å anbefale at man trives begge steder.
Jesus har selvsagt den beste varianten av hjemfølelse. Den ene var hjemme hos Josef
og Maria. Vi må også anta at Jesus tidlig kom inn på hva det vil si å bygge et hjem,
både i konkret og overført betydning. I tillegg burde han relativt fort kvalifisere til
mesterbrevet…
Det andre eksempelet er imidlertid like viktig, fortellingen om Jesus som tolvåring i
templet. Mange husker disse ordene fra Jesus, etter at han hadde forsvunnet for Josef
og Maria under påskehøytiden i Jerusalem; «Visste dere ikke at jeg måtte være i min
Fars hus?»
Den beste hjemfølelsen må vel være den som kommer etter å ha fullført løpet og bevart troen, som Paulus skriver om. Det er når dette livet er slutt. Likevel går det heldigvis an å ta del i Jesu løpsseier allerede. Jesus var den eneste som kunne krysse
mållinja for oss, da han døde på korset. I tillegg husker vi at forhenget i templet revnet, da Jesus åndet ut. Veien til det aller helligste i templet ble åpnet, i likhet med
veien for oss til Gud.
Så noen ord av Paulus – om idrett. I 1. Korinterbrev 9.24 står det om «løp på idrettsbanen», og at det er «bare en som vinner seiersprisen.» En annen og kanskje mer moderne måte å uttrykke det på er det å hente pokalen hjem. Nøkkelordet er altså hjem.
Så selv om det var på godt å komme hjem igjen til Sørlandet, skal det bli et «par
hakk» bedre å være endelig og evig hjemme hos Herren.
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En hilsen fra Taiwan
Tekst : Harald Flå

Vi har fått en liten prat med Jan Ivar Nilsen(73) som i
mange år var misjonær på Taiwan. Han reiste ut for
frikirken sammen med sin kone Snefrid i januar 1969
og gjorde tjeneste helt frem til juni 1982. De første
årene var det som pastor for en menighet i byen
Fengyuan og fra 1975 underviste han på China Lutheran Seminary hvor han også var rektor i perioden
1979-82.
I sommer var han sammen med sin kone tilbake på
gamle tomter. Han var kalt av menigheten i Dungshr
til å vikariere i ti uker fra slutten av mai til begynnelsen av august mens den lokale pastoren, som for øvrig er koreaner, var på ferie i Korea.

Snefrid og Jan Ivar Nilsen på tur i fjellet

Jan Ivar forteller at det var en opplevelse å komme
tilbake og treffe gamle og nye venner. Han opplevde
omsorg og gjestfrihet og at de levde i et godt kristent
felleskap. Han var spent på om han behersket språket
etter å ha vært borte fra det i mange år. Men han forteller at det var underlig hvordan ordene kom da han
trengte dem. I de sommerukene Jan Ivar var på Taiwan hadde han syv guds-tjenester, fem i Dungshr og
to på andre steder. Dungshr menighet er aktiv med
bønnemøter hver morgen, møter med bibelstudium
og bønn, ungdomsmøter, evangeliseringsteam og
husbesøk. Nok å være opptatt av.
Vegg i vegg med kirken driver menigheten et eldresenter med over 50 beboere. I tillegg har menigheten
tre dagsentra for eldre med aktiviteter, mat og pleie.
Religioner, fedredyrkelse og materialisme gjør det
vanskelig å nå mennesker med evangeliet, men
Dungshr menighet vokser. 110 mennesker er de siste
lagt til menigheten ved dåp. Gudstjenestene samler
som regel full kirke.

Sammen med kinesiske medarbeidere

Talene på kinesisk krevde god forberedelse. Som
tema valgte han å tale om Jesu oppstandelse, om Jesu
kjærlighet til oss og vår kjærlighet til han,, om bønn,
om Guds omsorg og om håpet som fullendes når
Jesus kommer for å opprette sitt rike.
I de mer en tretti år siden Snefrid og Jan Ivar avsluttet sin misjonærgjerning på Taiwan har det skjedd
mye. Frikirken har i dag ingen misjonærer på øya.
De kristne har overtatt ansvaret og driver arbeidet
videre. Kommunikasjon, turisme, bygninger, biler,
veinett og vareutvalg i butikkene vitner om høy levestandard. Nye templer blir bygd, viet til Buddha eller
en annen guddom. Livssynsmarkedet er stort. Mot
slutten av perioden i sommer fikk Snefrid og JanIvar besøk av to av barna, Jan Inge og Anne Birthe
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Sammen med formann i miighetsrådet i Dungsher, Chang Hsien-Wen

med familie. Hjemturen ble en heller selsom opplevelse på grunn av en tyfon, og det resulterte i et atten
timers opphold på flyplassen i Taipei. Men hjem kom
de etter et minnerikt gjensyn
med Taiwan.

Ny i FriBu : Maria Timenes
Søndre Presbyterium har hatt et ønske om å sette
mer fokus på unge voksne. Dette ønsket er nå blitt
til en stilling i FriBu, hvor de har ansatt Maria Timenes i en 50% prosjektstilling. Det som er interessant med dette nye fellesskapet, er at det er et samarbeid mellom alle frikirkene i Kristiansandsområdet. Man ser at det er mange etter endt skolegang
som ikke er aktive i menighetene. Dette er noe som
presbyteriet og FriBu ønsker å gjøre noe med. Nå
begynner saker og ting å skje. Det blir spennende å
se hva som skjer fremover.
Hvem er Maria Timenes?
Jeg er ei skikkelig Kristiansandsjente! Født og oppvokst på Hånes og vært aktiv i menigheten alle
mine 27 år. Som mange unge mennesker, reiste jeg
bort noen år. Jeg tok en DTS ( Disippeltrenings.skole med Ungdom i Oppdrag) i California,
har bodd 2 år i Stavanger hvor jeg jobbet frivillig i
menighet mens jeg studerte. De siste 3 årene har jeg
tatt en bachelor i Praktisk Teologi ved Ansgar
Teologisk Høyskole.
Nå jobber jeg 20% som ungdomsarbeider i Hånes
Frikirke og 50% i prosjektstilling i FriBu med fokus
på unge voksne.
Som person vil jeg si at jeg har beina godt planta på
jorda, jeg elsker Jesus og brenner for at unge
mennesker skal børste støvet av bibelen og få en
dypere relasjon til Gud.
Om jeg kan være med å bygge Guds rike og se
mennesker bli frelst, har jeg det som plomma i
egget. For å referere skriften må jeg trekke frem
verset som står i galaterbrevet 2.20. ”Jeg lever ikke
lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg
nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever
jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og gav
seg selv for meg”. Det handler ikke om meg, men
det handler om han som var der før det hele begynte. Jeg har nok en liten Peter i magen, jeg liker utfordringer og trår gjerne ut av båten uten å vite hvor
neste steg skal være.
Hva går det nye fellesskapet ut på?
Det vi tenker er å skape et fellesskap for de mellom
20-30år som er kjent med kristen tro, de som ikke
aner hva kristen tro er og de som har litt kjentskap
til kristen tro.
Akkurat hvordan det kommer til å se ut, jobber vi
med. Det vi vet er at forkynnelse, lovsang og fellesskap er viktig. Derfor har vi et ønske om å sette
fokus på utrustende forkynnelse. Vi vil også legge

til rette for den gode praten etter forkynnelsen.
Når jeg nevner fellesskap, tenker vi at åpenhet og
ærlighet er noen sentrale ord her. Vi ønsker å leve
et mer åpent og ærlig liv med hverandre, våre
gamle venner og våre nye venner. Er vi ikke åpne
og ærlige vet vi egentlig aldri hvordan de vi går
sammen med har det- sånn egentlig. Jeg tenker
også at vi må kunne romme vanskelige spørsmål
som kommer frem, ta tvil på alvor, kunne diskutere og være gode mot hverandre i de diskusjonene
der man mener ulike ting.
Hva drømmer du om?
Jeg drømmer om å leve et liv som reflekterer Jesus, om å se mennesker bli frelst, om vekkelse. Jeg
drømmer om å oppleve og erfare mer av Gud i mitt
liv. Akkurat nå får jeg leve ut drømmene mine i
stillingen FriBu har ansatt meg i. Jeg føler meg
ekstremt heldig og priveligert som får jobbe med
akkurat dette.
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Synspunkt
Kristiansand Frikirke –en misjonsutsender.

Jan Ivar Nilsen

Sigmund Sandåker hadde et flott ”Pastorens” i forrige nummer av menighetsbladet.
Kristiansand frikirke er min barndoms og ungdoms menighet. Her fikk jeg utfordring til
misjonstjeneste og opplevde omsorg og forbønn både under studietiden og i de nær 14 årene Snefrid og jeg var i misjonens tjeneste på Taiwan, sammen med våre tre barn.
Misjonsavsnittet i menighetens visjonsdokument peker på mange vesentlige grunner for
misjon. De kan gi utfordringer og velsignelser til menighet og enkeltmennesker.
Misjonsarbeidet er i endring, skriver Sandåker. Det opplevde Snefrid og jeg under vårt 10
ukers opphold på Taiwan i sommer, både med kommunikasjon, internett, bank, pengeveksling og det å oppdatere seg på hva som skjer i Norge. Vårt land og Fædrelandsvennen
ble lest hver dag.
Frikirkens Ytremisjon har vedtatt å konsentrere arbeidet mot unådde folkeslag. Det er en
viktig avgjørelse. Samtidig skal vi ha et nært fellesskap med våre søsterkirker både i Kina,
Japan, på Taiwan og i Etiopia, selv om vi verken sender misjonærer eller årlige budsjettoverføringer.
Misjonen er i endring men noe kan ikke forandres: vi trenger fremdeles misjonæren og
målsettingen om å etablere lokale menigheter.
Den engelske misjonæren, Rollan Allen (1868 – 1947) gav i 1912 ut boken med hovedtittel: ”Missionary methods: St. Paul`s or ours?” Han var en av de første som hevdet at
kirkene helt fra starten må være selvstyrte, selvunderholdene og selv ta ansvar for utbredelse.
Dette var Paulus metode, hevder Rollan. Paulus og medarbeiderne var ikke lenge på hver
plass. Når menigheten var etablert reiste de og overgav menighetene til Den hellige Ånd.
Menighetene tok ansvar, arbeidet i Den hellige Ånds kraft og bar arbeidet videre.
Det er flott med team, besøk i menigheter og hjelpearbeid, men det må ikke utelukke mennesker som gir av sine år til misjonenes Herre, lærer språk og kultur, opparbeider tillit, forkynner evangeliet og som med sendemenighet er bevisst på at frukten av arbeidet må være
en kirke eller menighet som er selvstyrt, selvunderholdende og som selv tar ansvaret for
forkynnelsen av evangeliet – i Den hellige Ånds kraft. Et annet prinsipp er like viktig: i
samarbeid med etablerte kirker må det være slik at hvor nasjonale medarbeidere kan utføre
tjenestene, bruker vi ikke misjonærer.
”Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet,” siterer Sandåker.
I fortsettelsen kan vi sitere Matteus 24. 14: ”Og dette evangeliet om riket skal forkynnes
i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.
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Nytt fra

- nær Gud og NÆr

I begynnelsen av september ble over 3000 brosjyrer med inv
til beboerne på Gimlekollen, Fagerholt, Justvik og Kongsgård
veien til menigheten vår og finne et åndelig hjem og et varm
- Nær Gud og nær hverandre, er vårt motto.

Da er det spennende at mennesker re
har kontaktet oss for å få FriMat, m
arrangementer.

Tekst og layout: Kirsti Torvik
Bilder: Rune Tobiassen

FriKvelden den 11. oktober, med tem
religioner“, samlet 70 personer en sø
på tema og tro kom.

FriKveldene 8. november og 6.
temaene: “Humanisme eller krist
pastor Rune underviser.

Vi inviterer også til nytt Alph
Siden det ikke er Alpakurs i bye
vitere med deg naboene til
samarbeide om. Dersom det
første omgang, så er det altså m

Målet er uansett å inkludere
det betyr at vi må være der fo

I Østsida blir
du møtt med
en god kopp
kaffe!

Hei!
Vil du være
med i kirka
vår!

Store og små
ønsker deg
velkommen!

NÆr hverandre

er med invitasjon til Østsida frikirke lagt i postkassene
Kongsgård. Håpet vårt er at nye mennesker skal finne
og et varmt fellesskap her.

nnesker responderer og kommer på besøk til oss. Noen
FriMat, mens andre har kommet på gudstjenester og

r, med temaet “Hvorfor kristendommen fremfor andre
oner en søndagskveld, og flere nye som var nysgjerrige

mber og 6. desember følger opp med de spennende
me eller kristen tro?” og “Hva er meningen med livet?”, der
er.

nytt Alphakurs som starter opp den 27. januar.
akurs i byen per dags dato, så er det fullt mulig å inboene til Gimletun. Det er et fint arrangement å
rsom det er vanskelig å invitere til 10 kvelder i
det altså mulig å invitere til FriKveldene.

inkludere nye mennesker i troen og i menigheten. Og
være der for naboen vår. Vi bor der vi bor av en grunn!

Kari Klingsheim fra Frelsesarmeen i Seniorforum
Tekst og bilde: Harald Flå
Det var på møtet 23. september seniorforum fikk
besøk fra Frelsesarmeen. Et par minutter forsinket
dukket Kari Klingsheim opp. Og det var ikke uten
grunn. Hun hadde truffet en av rusmisbrukerne som
ofte holder til i et rusmiljø bak domkirka og han
måtte ha prioritet. Det forteller ikke lite om hvilken
omsorg hun har for de svake og utstøtte i vårt
samfunn.
Frelsesarmeens motto er: såpe, suppe og frelse, i den
rekkefølgen. Det er ikke lite arbeid som blir gjort her
i byen og som på den måten kan hindre mye
kriminalitet.
Kari besøker jevnlig innsatte i Kristiansand fengsel
og her får hun anledning til samtale med mange av
de utstøtte og ensomme i samfunnet. Hun fortalte
sterke historier. Hun kunne også fortelle om mange
ulykkelige prostituerte som opererer åpent i vår by.
Disse er utsatt for en brutal menneskehandel.
Vi i seniorforum fikk også høre hvordan ting
fungerer og ikke fungerer i forbindelse med de
mange som søker asyl og opphold her i landet.
Mottakstasjonene er ofte leiligheter i dårlig
forfatning. Og de fleste får bare midlertidig opphold
og blir værende på stasjonene mens de venter på svar
om fast opphold. Og det får de normalt ikke dersom
de ikke kan fremvise gyldig pass. Og det kan det
være nesten umulig å skaffe, spesielt fra Iran.
Så Kari hadde mye å si om det hun mener er en

Ansvarlig redaktør:
Sigmund Sandåker
E-post til
redaksjonen:

sigmund.sandaaker@
frikirken.no

Giverkonto
FrikirkeAktuelt
3000.20.64908
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Kari Klingsheim nådde oss i seniorforum både gjennom
sang og tale.

feilslått asylpolitikk.
Hun nevnte også en ny utfordring vi får etter hvert,
de syriske flyktningene. Men her mener hun at både
Blå Kors, Frelsesarmeen og Røde Kors gjør en god
jobb.
Forsamlingen var tydelig rørt av det som Kari
Klingsheim hadde å fortelle.

Redaksjonen:
Kåre Melhus
Liv Marit Gumpen
Harald Flå
Knut Hammersmark
Sigmund Sandåker

Ekspedisjon:
Oddvar Haugland
Hans Kristian Sødal
Ole Jens Fjelde

Layout:
Tormod Fidje
Randulf Roaldsnes
Ole Jens Fjelde

Kasserer:
Leif Sture Sørensen
Tlf 95989690

Offsettrykk:
GEVIR AS

SPEIDERNES BLOMSTERAKSJON 2015.
Støtt menighetens
speiderarbeid og kjøp
flotte blomster til jul.
Årets utvalg består av rød/
hvit asalea og rød/hvit amaryllis til kr. 100,-/stk.
Blomster kan bestilles etter
speidergudstjenesten søndag 8. november, på Misjonsmessa lørdag 21. november v/speiderne, eller
ved å sende en e-post til:
Blomsteraksjonen@gmail.com v/Kirsti Vedå innen 22. november.
Blomstene levers ut 4. desember.
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Ny leder av Fellesmøtekomiteen
Tekst : Endre Sagedal

Fellesmøtene i Kristiansand er unikt i Norge, med
å samle store deler av kirkene til en felles møteaksjon hvert år.
Ny leder av komiteen fra 2015 er Rune Tobiassen,
han overtok etter Erik Albert. Han skal da være
leder for tre år.
Jeg benytter anledningen en dag jeg treffer Rune,
til å spørre litt mer.
Hva var det som fikk deg til å si ja til dette Rune?
Jeg brenner for at vi som kristne skal stå sammen,
og vise enhet. Og stå sammen om det viktigste.
Fellesmøtene er langt fremme i bevisstheten til
folk, og en flott arena for å vise at vi som kristne
står sammen. Som en del av den yngre garde, så
ønsker jeg at min generasjon og de under, skal
kjenne eierskap til Fellesmøtene. Jeg er også nestleder i Sammen for Byen styret, sammen med
andre menighetsledere. Det er en naturlig sammenheng mellom dette og Fellesmøtene.
Er det noe du kan si om Fellesmøtene i januar
2016?
Årets taler er Arne Skagen, kanskje mest kjent
som forfatter av boka «Endelig mandag» Han har
også undervist på «40 dager» i flere år. En evangelist som evner å inspirere oss til å leve ut vårt kristenliv i hverdagen. Vennesla Musikkgymnas vil
stå for lovsang og kreativ formidling. Vi håper
også å få noen glimt av gode ting som skjer i byen
vår.
Møtene vil være i Domkirka i år også, men fra
januar 2017 vil vår nye nabo, Kristiansand Kongressenter være stedet (I Kvartal 42) Der vil det
være plass til flere.
12-17. januar er datoene, og bli med i bønn for
denne viktige uka.
Til slutt, Rune, hvordan står det til med deg?
Det har vært et spennende år etter at jeg rundet av
i Kristiansand. Man skulle kanskje tro at en mindre menighet er noe mindre arbeid, men det er visst
ikke helt slik det fungerer. Er jo engasjert i andre
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ting, utenom det som jeg har nevnt ovenfor, så er
jeg styreleder i Damaris. Og i Frikirken er jeg med
som trosveileder og i menighetsplantingsgruppe.
Underviser også i ulike sammenhenger, særlig om
trosforsvar som er en av mine hjertesaker.
Da må Rune gå videre, han skal i styremøte med
FRIMAT.
På vei ut døra så minner Rune på at han setter veldig pris på forbønnen for han, familien og tjenesten. Det er viktig, og han vet og merker at mange
som leser dette, er med og ber.

Når du mister en du er glad i
Av Harald Flå

Har du opplevd å miste en du er glad i, ektefelle, foreldre, barn eller nær slektning? Da
er du ikke alene om det. De fleste har opplevd eller kommer til å oppleve sorgen og
smerten ved å miste en man er glad i. Å oppleve sorg er å reagere naturlig på at noen du
var glad i er borte. Sorgen bærer i seg smerten over at noe har tatt slutt. Fortvilelsen
over at det er ingen vei tilbake. Samtidig bærer vi fortiden med oss inn i fremtiden. Kjærligheten opphører ikke. Den følger oss videre
gjennom savnet og smerten.
Det kan være svært tungt å bære på sorgen
og smerten. Har du ingen å dele den med
kan det bli enda verre. Venner og familie kan
være gode å ha. I tillegg vil det for mange
være godt å dele den sammen med noen
som er i samme situasjon, som også har mistet en av sine kjære. Da kan en sorggruppe
være et godt tilbud.
På initiativ fra Den norske kirke gjøres det et
godt arbeid i så henseende. Gjennom mange
år har sorggrupper vært til god hjelp for
mange som har opplevd dødsfall og samlivsbrudd. Sorggruppene er verken terapi eller
forsøk på å gi råd, men det er en gruppe hvor
man gjennom samtaler forsøker å hjelpe
hverandre videre. Det gjør man ved å lytte til
hverandres opplevelser/historier. I denne
prosessen kan det være godt å kjenne fellesskap med andre i samme situasjon. Det finnes ingen fasit på hva som er den rette sorgen, eller noe kart som viser den letteste veien gjennom den. Målet med sorggruppene er
at du skal finne din vei gjennom din sorg.

er for de som har mistet ektefelle, men
det er også grupper for de som har mistet andre av sine kjære. De som er blitt
alene etter samlivsbrudd får også tilbud
om gruppe. Normalt vil det være åtte til
ti samlinger før gruppene oppløses.
Det er laget en egen brosjyre som orienterer om sorggrupper. Den er tilgjengelig på Frikirkens kontor. Dersom du er i
eller kommer i en situasjon hvor du ønsker å bearbeide sorgen sammen med
andre i en sorggruppe kan du kontakte
diakon i Lund Kirke Tone Benestad, tlf
38196871. Flere opplysninger finner du
på :
www.kristiansand.kirken.no
Du kan også gå inn på portalen
www.sorggrupper.no

Det etableres sorggrupper fortløpende etter
behov. Det er normalt ikke mer enn seks til
åtte personer i hver gruppe. De fleste grupper
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Renoveringen
er i rute
Nytt ventilasjonsrom fullføres. Nå er det 120
kvadratmeter rom til all ventilasjonen, ligger
oppe på galleriet.
Arnfinn og Bård
Johannessen i
sving mellom
rørene med rørene.

Nytt inngangsparti er snart
ferdig. Takpanelen på utsiden er i møbelkvalitet.
Trappeavsatsen er blitt innebygd, og det blir et fint
tilleggsrom til kirketorget.
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Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Nytt fra menigheten
Kirken
Kontor
Kontortid

Litt om økonomi

Tollbodgaten 66
Tollbodgaten 64
Mandag kl. 10-13
Tirsdag, onsdag og
torsdag kl. 10-15
Tlf. 38 12 10 30
Hovedpastor
Sigmund Sandåker
48 05 91 75 (mob)
Adm. leder
Endre Sagedal
38 12 10 33
94 01 03 09 (mob)
FriBU-pastor Stein Arve Graarud
41 32 42 63 (mob)
FriBU-arbeider Sandra Borøy
95 81 02 17 (mob)
Sang- og musikkleder
Jon Kleveland
46 88 71 22 (mob)
Menighetsarbeider
Hilde Grøthe
47 91 42 92 (mob)
Formann eldsteråd
Per Svein Høyer
Jonassen
Mobil: 994 99778
Kontakt Administrasjonsråd
Gudmund Jakobsen
mob 90784986
Kontaktperson Kirkeverter
Kontoret
Tlf. 38 12 10 30
E-postadresse
kristiansand@frikirken.no

«Gi det videre» dette er navnet på vår aksjon for renovering av
kirkebygget, etter 50 års drift er det høyst påkrevd med en
nøktern renovering. Dette har en kostnadsramme på 10.5
millioner. Etter et drøyt år, så har vi samlet inn 5,32 millioner
til renoveringen. I tillegg har vi drøyt 20 000,- i måneden som
gis til denne renoveringen. Så vi er kommet godt i gang, men vi
er ikke i mål enda. Vil du være med?

Hjemmeside
www.kristiansandfrikirke.no

Kontonummer til byggrenovering er 8220 02 86835

Bankkonto

8220 02 86266

I Frikirken så er det medlemmene selv som har ansvar for det
meste av økonomien som kreves til drift av kirka. Fra det offentlige får vi kirkeskatt som er 5-600 kr pr medlem, noe som utgjør
ca. 15% av det totale budsjettet. Resten er det medlemmene selv
som bidrar med.
Beste ordningen for å bidra økonomisk til kirka er fastgivertjeneste via avtalegiro. Dette kan du lese mer om på vår
hjemmeside, eller se brosjyre i kirka. Vår givertjeneste er
til nå i år ca. 10% under budsjett.
Skattefradrag. Gaver gitt til Frikirka er fradragsberettiget,
opptil 20 000,- kr. år. Legg merke til at denne summen er
økt fra 16800 i fjor.

Budsjettet for kirka vedtas på et menighetsmøte hvor alle
medlemmer med stemmerett kan delta. I år blir det
onsdag 02.12 kl. 19.30.

Døde:



Gerd Annie Kirkhus
Ruth Løvsland

Nye medlemmer:
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Tone Stray

Døpt : Kristine og Sondre Loland Gumpen bar Helle til
dåp 25. oktober 2015

Program
Søndag 8. november
10:30 Bønnemøte
11:00 Familiegudstjeneste
Speiderne arrangerer
15:00 Kammerkonsert KSO
19:30 Kveldsgudstjeneste
Sigmund Sandåker
Menighetskoret
Tirsdag 10. november
10:30 Bønnemøte
19:00 Ytremisjonens
kvinneforening Jørgen
Kristiansen forteller fra sitt
liv
Onsdag 11. november
12:00 Bronselaget
19:30 Temakveld Linn Sæbø
Matteusevangeliet som
fortelling

Kristiansand til Nidaros,
Kaffe og noe å bite i
Inngang kr 100,- som går til
oppusing av kirka
Tirsdag 17. november
10:30 Bønnemøte
16:30 Tirsdagsmiddag
Onsdag 18. november
12:00 Seniorforum, Jens Petter
Jørgensen, «Når livet setter
spor. Hva gjør vi med det?»
Lørdag 21. november
11:00 Misjonsmesse, Se egen annonse i bladet

18:30 VOXlight

19:00 Ytremisjonens kvinneforening, Per Emanuelsen

18:00 Plutselig Pilegrim,
Engebret Grøthe viser
bilder fra fotturer fra

11:00 Gudstjeneste, Sigmund
Sandåker, Nattverd, Skattkammer, Hits
16.00 Stjerneskinn, Konsert med
Reflex og Martin Alfsen,
Fri entré. Kollekt

19:00 Ytremisjonens kvinneforening, Gerd og Bjarne
Hovland «Advent i ord og
toner»

Tirsdag 24. november
10:30 Bønnemøte

11:00 Gudstjeneste, Nattverd,
Ingunn Holme,
Vestergabet, Skattkammer,
Hits, Radiooverf. FM
101,2

Søndag 6. desember
10:30 Bønnemøte

Søndag 22. november
10:30 Bønnemøte

Fredag 13. november
16:30 Superlight

Søndag 15. november
10.30 Bønnemøte

Lørdag 5. desember
19:30 Vox

Tirsdag 8. desember
10:30 Bønnemøte

11:00 Gudstjeneste, Halvard Myhren, Fokus på Israel, Gospelkoret, Skattkammer, Hits

19:30 Vox i Randesund Frik irke

19:30 Menighetsmøte, Budsjett

19:30 Vox

Torsdag 12. november
18:00 Innlevering av loddbøker

Lørdag 14. november
10:00-15:00 Sjelesorgkurs Se
egen omtale i bladet

Onsdag 2. desember
12:00 Formiddagstreff

Onsdag 9. desember
12:00 Bronselaget
17:00 Musikkskolekonsert
19:30 Temakveld, Oddvar Søvik,
Hvordan overleve åndelig
i dagens samfunn?, Åp
3,14-22

«Nye omtanker»
Onsdag 25. november
12:00 Bronselaget

Fredag 11. desember
16:30 Super light
18:30 Vox light

Fredag 27. november
09:00-14:00 Åpen dag 40 dager,
Berit Iversen Drivdal,
«Elske vår neste – formidle
evangeliet», Seminaravgift
kr 150,- inkl. lunsj
Tirsdag 1. desember
10:30 Bønnemøte
16:30 Tirsdagsmiddag

Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i programmet. Følg med på ukens annonser og på vår hjemmeside: www.kristiansandfrikirke.no

Avsender:
KRISTIANSAND
FRIKIRKE
Tollbodgaten 64
4614 KRISTIANSAND

Misjonsmesse
Lørdag 21. november 2015
Kl 11.00

Åpning v/ Sigmund Sandåker

Kl 12.00

Fruktkurvlotteri

Kl 13.30
Kl 14.00

Misjonsapell v/ Endre Sagedal
Sang v/ Jubilo
Fruktkurvlotteri

Kl 16.00

Konsert ved Jubilo. Jubilo slipper sin nye cd.

Etter konserten blir det stort avslutningslotteri.
Hele dagen blir det kafé, salg av håndarbeider og hjemmebakst, åresalg og lotterier. Velkommen til en hyggelig
dag i Frikirken!

