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Misjonsmessa 2009 — en fest for unge 
og eldre! 

På ”smugler- 
tur” til Kina.. 

Jul i Japan 

Like til
Betlehem
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Av Ingrid Aske 

Kristen Jul i Japan er ikke en fest 
bare for egen familie. Det er den 
festen hvor vi går ut på gatene og 
innbyr alle som vil komme, for å 
feire at Gud elsker oss alle ! 

Allerede i begynnelsen av nov. leg-
ges julepynten ut i butikkhyllene. 
Alle vet jo hva Christmas er ! Det 
er julemusikk, blinkende lys, jule-
nisse og Kentucky Fry kylling, 
pluss dekorerte bløtkaker som 
spises på julaften sammen med 
nære venner.  

Dette er tiden hvor kirken kan 
åpne dørene på vidt gap ! Det gjel-
der å arrangere mange samlinger 
hvor folk tør å komme innenfor og 
høre hva julens innhold egentlig 
er !

GOD JUL !

Hilsen Ingrid Aske i Kawage.

Jul i Kawage 

Lysmesse med mye musikk  23.des 

Julegudstjeneste med middag i kirken 20. des. Dørkrans-laging 28.nov 
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Pastorens spalte 

HJUL  -  ELLER   - JUL 
Travelheten preger oss 

Og i tiden før jul  "skrur" vi enda en eller flere "omdreininger" på "travelhetshjulet". 
Noe er positivt  : familie som skal besøkes, brev  som skal skrives . .  

Men det er også mye som med fordel kunne sløyfes eller forenkles. Og viktigere verdier prioriteres.  

 "Stans og legg merke  til Guds under !"  ( Job 37.14 ) 

Guds under ser vi i naturens verden - når høstsola lyser opp gulnende blad og snøkornene maler land-
skapet hvitt. 

Guds under ser vi i barna som leker og forfulgte kristne som ikke gir opp håpet. 

Men det største under - er han som kalles "under" ( Jesaja 9.6 ) 

Han utførte de mest ufattelige mirakler - helbredet syke, vekte opp døde . .  

Hvordan kunne han det ? 
Egentlig er det ikke underligere enn at det springer en gnist ut fra et bål. 

For han er Gud og menneske i en person. Ikke halv Gud og halvt menneske.  
Men sann Gud og sant menneske. 

Det er historiens største under. Vi fatter det ikke !  
Men vi kan stanse opp, legge merke til - og  undre, meditere, lovprise . .

Gud Faders Sønn av evighet  kommer fattig til oss ned; 
og i vårt arme kjød og blod  nå kler seg Gud, vår Herre god. 

Halleluja ! 

Han som all verden er fortrang, ligger på sin moders fang 
som en av våre kjære små, den Gud som lar oss opphold få. 

Halleluja ! 

                                     Sverre Jølstad

Sverre Jølstad 
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Menighetens økonomiut-
valg har levert oss denne 
oppstillingen med kakedi-
agrammer over menighe-
tens inntekter og utgifter. 
Under ser vi innværende 
år, planen for neste år og 
hva som kan bli målet om 
5 år. 
Misjonsutvalget og enkelt-
personer har foreslått å 
øke menighetens misjons-
budsjett. Forslagene har 
som felles mål at vi skal 
ende opp med å gi ca 30 
% av budsjettet til mi-
sjon.  Kakediagrammene 
viser hvordan inntekter og 
utgifter fordeler seg hhv. 
på de ulike kildene og dis-
poneringer. Vi minner om 
menighetsmøte 9. desem-
ber der blir også tallene 
lagt frem med flere kom-
mentarer.

Menighetens økonomi 

Lisbeth Jølstad opptrer som 
”Margot Frigstad”

Sødal terrasse 3 A, 4630 Kristiansand Mobil: 911 07 555 

Allehelgenskonsert 
Søndag 1. november var Kristiansand 
Domkirke fylt til siste plass. Gabriel 
Faures ”Requiem” ble framført av et 
sammensatt kor på over 160 sange-
re. Fem kor var slått samme til et 
stort felleskor: Mandal kantori, Kristi-
ansand Frikirkes kammerkor, Sør-
landske korverksted, Kristiansand 
Kammer og operakor og arrangør 
Kristiansand Domkor. Kveldens or-
kester var et sammensatt kammerorkester av dyktige musikere. Solistene Erlend Tyrmi og Bodil Kvernenes Nør-
sett både varmet og imponerte. Men ikke minst på grunn av dirigent Andrew Wilders engasjerte og dyktige direk-
sjon fikk de 800 frammøtte høre musikk som gikk rett til hjertene.  



5 |  Frikirkeaktuelt 

Signaturen

               

              Birger Aulin 

med ”Bestefars” øyne … 

Fra koret av alle skuespillerne på scenen lyder det unisont: ”La oss gå like til Betlehem, der er verdens Frelser 
født” Tilhørerne i teateret synger med. Folk reiser seg og klapper. Forestillingen er slutt. 

Dette skjer kveld etter kveld i desember. Det er en populær julemusical, men det er noe mer enn en forestilling. 
Den har et bibelsk budskap med en klar oppfordring til å søke hen til julens hovedperson. 

Stykkets ”bestefar” er et gudfryktig familieoverhode som nok kjenner Jesaja-profetien om jomfruen med bar-
net. Han ble en liten brikke i denne store verdensbegivenheten: Gud ble menneske i ”bestefars” stall. Gud tok 
bolig hos ”bestefar”. Herren ønsker også i dag å ta bolig hos menneskene med sin Ånd.  Har Jesus fått bolig hos 
deg?

På en før-generalprøve for flere år siden skjedde dette: ”Maria” sang sin morgensang, der hun uttrykker sin und-
ring over at nettopp hun ble utvalgt som Jesu mor. Hun sang nydelig med innlevelse. Plutselig bråstoppet 
”Maria”. Ansiktet ble tårevått. Total stillhet i teateret – lenge. Folk undret seg. Hva hadde hendt?  En åndsberø-
ring? Ja, jeg opplevde det slik. 

Som ”bestefar” synger jeg bl.a. noen strofer hentet fra Salme 73: ”Til Herren, Israels Gud, setter jeg min lit. Han 
har grepet min høyre hånd og leder meg med sitt råd”. Etter en forestilling kom denne kommentaren fra en til-
hører: ”Du, han derre bestefar, det virket som han mente det han sang”. En mer positiv kritikk kan jeg ikke ten-
ke meg. Jeg synger fortsatt sangen. 

Jeg ønsker dere alle en fortsatt god advent og en velsignet julehøytid. 

Like til Betlehem .. 

For åttende gang på Agder teater skal vi få oppleve julespillet 
”Like til Betlehem”. Det hele begynte med en juleavslutning på 
Lovisenlund barneskole. "Hva med å lage et julespill der ungene 
er med" foreslo Asbjørn Arntsen. Og som sagt, så gjort. Ikke 
lenge etterpå var de i gang med krepp-papir, hjemmesnekrede 
hyrdestav (eller var det en bandystav opp-ned ?) - og mange bli-
de barn. Siden første oppsetning i Kristiansand Frikirke i 1985 
har julespillet blitt satt opp her i byen og flere andre steder i Nor-
ge. Ensemblet - skuespillere, sangere, dansere, musikere, osv, 
er rekruttert fra de ulike miljøene i byen vår - dyktige innen sitt 
område. Ikke minst har Kristiansand Frikirke bidratt gjennom 
mange år med solister og barnekoret Jubilo. Vi ønsker lykke til 
med årets oppsetning. Ingunn Olsen og Kristian Sødal er med som 

Maria og Josef. (foto: Fædrelandsvennen) 
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Tekst: Roald Føreland, bilder: Øy-
vind Dovland 

.I høst reiste 11 personer, de fleste 
med tilknytning til Kristiansand 
Frikirke, til Kina på misjonsreise. 
To småbarnsfamilier og tre pensjo-
nister. Turen var delt i to. Først 
brukte man en uke på å frakte 
bibler fra Hong Kong til Kina. Der-
etter reiste gruppen til Beijing for å 
besøke prosjekter i regi av en 
amerikansk organisasjon som 
samarbeider med Evangelisk Ori-
entmisjon.

120 grensepasseringer 

Til Kina med Bibler 

landet. Distribusjonen skjer på en 
veldig effektiv måte, som jeg ikke 
kan gå nærmere inn på her. 

Dette er noe av det mest menings-
fylte vi har gjort som familie, sier 
Øyvind Dovland som var reiseleder. 
Barna fikk en konkret opplevelse av 
å bli brukt av Gud og fikk se med 
sine egne øyne kristne som lever 
under helt andre forhold enn vi. 

Alf Jørgen (14år) forteller om hvor-
dan Gud hjalp ham over grensen en 
konkret gang. – Jeg satt i et vente-
område og ba om at Gud skulle gi 
meg et tegn når det var trygt å gå. 
En turistguide med en stor gruppe 
kom forbi og han vinket til meg. Da 
jeg gikk sammen med dem, var det 
så mange folk at jeg forsvant i 
mengden og tollerne overså meg. 

-I løpet av den første uken telte vi 
120 grensepasseringer og vi ble 
tatt 24 ganger. Det som skjer når 
vi blir tatt, er at vi får en symbolsk 
bot. Så får vi med biblene ut igjen. 
Til sammen tok vi inn mer enn 3,5 
tonn med bibler, forteller reisele-
der Øyvind Dovland engasjert. 
- Nå er det jo slik at det trykkes 
bibler inne i Kina, men det er på 
langt nær nok til å dekke det enor-
me behovet. Vi fraktet inn mye 
barnebibler og studiebibler som er 
nesten umulig å få tak i inne i 
Kina. Biblene blir distribuert gjen-
nom husmenighetene over hele 
Kina. Organisasjonen vi jobbet for, 
har et stort kontaktnett over hele 

Dovland og Einstabland med sekkene fulle av Bibler. 

Samuel Lam 
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Bli med! 
Bibeltransport til Kina er en tjenes-
te alle kan være med på. Folk fra 
4 – 82 år har deltatt. Det er også 
fint å jobbe sammen med andre 
kristne fra hele verden, som jobber 
sammen om å frakte så mange 
bibler som mulig inn til Kina. Det 
er bare å ta kontakt om noen øns-
ker å delta. Man kan reise som 
gruppe eller som enkeltperson og 
man kan være med fra en dag til 
seks måneder. 

Samuel Lam 
Et av høydepunktene var å møte 

den legendariske husmenighetsle-
deren Samuel Lam, som har sittet 
20 år i fengsel for sin tro. Han dri-
ver nå en menighet med 3000 
medlemmer. Han har gjennomgått 
ufattelige lidelser for sin tro, men 
er på ingen måte fylt med bitter-
het. Han sier at en kristen som 
ikke har opplevd lidelse kan heller 
ikke forstå Guds velsignelse. 

Barnehjem 
I Beijing fikk vi besøke et barne-
hjem. På grunn av ett-barns poli-

tikken er det mange som setter 
bort barna. Ifølge tall fra innenriks-
ministeriet er det 570.000 foreld-
reløse i Kina. Tallet er trolig enda 
større. Spesielt de med uhelbrede-
lige sykdommer er utsatt. – Vi be-
søkte et barnhjem der 38 barn 
hadde Cerebral Parese. Her ble 
det drevet et usedvanlig godt ar-
beid, men det var mange tragedi-
er. Vi møtte en gutt på tretten år 
som ble satt bort da han var fire år 
gammel. Moren hadde satt ham 
fra seg i en butikk og sagt at hun 
snart skulle komme å hente ham 

igjen. Hun kom aldri. Nå, ni år et-
ter, snakker han enda om at mo-
ren skal hente ham. Slike hjerte-
skjærende historier er det mange 
av. Det er likevel godt at det er et 
tilbud til dem. Man forsøker også å 
adoptere bort barn som er på bar-
nehjemmene. Et av prosjektene 
som jeg synes var veldig bra går ut 
på å finne kristne fosterfamilier til 
foreldreløse barn. 

Familien Dovland sammen med Samuel Lam 

På barnehjemmet i Beijing. Fra venstre: Martin Spikkeland, Kristian Spikkeland, Inger Lise Spikkeland, Margit 
Drangsholt, Martin Dovland, Gunvor Dovland, Øyvind Dovland, Oskar Dovland, Vegard Dovland, Olaf Drangsholt, 
Alf- Jørgen Dovland 
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Tekst og bilder: Kirsti Torvik 

”Dette er den gøyeste dagen i året 
i kirka!”, sier Henriette Lunde.  ”Vi 
skal være her i hele dag”, supple-
rer søsteren Benedikte, og klapper 
på sin store knallgule pengepung.
”Det er gøy å kjøpe lodd og vinne 
ting, og så er det så koselig å tref-
fe mange kjente”, fortsetter Maria 
Heier. ”Det er også mye fint det 
går an å kjøpe”, skyter lillesøster 
Stine inn.  ”Ja, og så får vi veldig 
mange penger av mamma og pap-
pa til å kjøpe for, fordi pengene 

”Den gøyeste dagen i året!” 

oi, oi, oi, oi! Dette er gøy! Se så glad 
ho ble!” Det er misjonsmesse i frikir-
ka og overalt i kirka er folk i sving. I 
grønnsalen selges det fristende ba-
kervarer. I vestibylen blir køen til bar-
netombolaen stadig lengre. Inne i 
frikafé lages det julekort. Nede i kjel-
leren er det salg av koselig julepynt, 
lekre strikkevarer, tyripinner, fargeri-
ke kurver fra Madagaskar og mye 
mer. Her holder også hovedlotteri, 
barnelotteri, kunstlotteri og en egen 
herreavdeling til. I matsalen er det 
kafeteria med noe for enhver smak. 
Her kan du få kjøpt fristende kaker, 
lekre smørbrød, varme pølser eller 
bare ta deg en kopp kaffe. Og her, 
midt i blant alle kafébordene, har alt-
så årelotteriet med Roar Larsen fun-
net plassen sin som så mange år før. 

går til misjonen, - el-
lers hadde vi ikke 
fått,” sier Ingvild. 

De fem jentene har 
slått seg ned ved et 
bord i matsalen. 
Rundt dem er det et 
yrende liv og støynivå-
et er høyt. Men over 
alle andre stemmer 
hører vi Roar Larsens 
røst runge ut over 
høyttalerne i kjent 
stil: ”Og kransekaga-
ne er vunnet på nummer 868! Oi, 

Fem jenter som har gledet seg veldig til julemessa. Fra venstre: Stine Heier, 
Henriette Lunde, Ingvild Heier, Maria Heier og Benedikte Lunde.

Oda Høiesen og Frida V. Hansen hadde full kontroll i 
tombolaen. Lykkelig vinner er Olav Nylund Dahle.
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Espen
Johan

Kathrine Honningsvåg med Bendik og Selma på julekort-
verkstedet.

Tre (av fire) generasjoner på julemessa. Oldemor Ester Larsen, 
farmor Solveig Lindal med barnebarnet lille Matheo Leander.

Thorleif Sødal sikrer seg tyristikker fra Lars 
Erik Johanson

Roar Larsen  
i sving
med
åresalget.

Fornøyde fruktkurvvinnere. Fra venstre Håkon Torval Hansen, Benja-
min Skraastad og Peter Reinhardsen.



Frikirkeaktuelt |   10 

LØRDAG 31. OKTOBER MØTTES CA 90 BARN , FORELDRE OG BESTEFORELD-
RE SOM  TIL "HALLO - VENN - FEST” I FRICAFE. DISSE HADDE VALGT Å SAM-
LES TIL LEK OG MORRO FRAMFOR Å FEIRE HALLOWEEN MED Å KLE SEG UT, 
GÅ RUNDT Å SKREMME OG TIGGE ETTER GODTERI.

Hallo-venn! 

Foto Liv Marit   

EN BESTEFAR JØRGEN 
OG EN "ROCKE" JØR-
GEN VAR OGSÅ PÅ HAL-
LO - VENN FEST. 

ANETTE OG HENNES KLOVNEVENN SOLGTE KU-
PONGBRETT SOM MAN KUNNE FÅ KJØPT PØL-
SER, PIZZA, BRUS, GODTEPOSER OG SLUSH FOR.  
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MÅNEDENS KONKURRANSE;
HVA KALLES VENTETIDEN FØR JUL, OG HVA KALLER VI TIDEN 
MELLOM JUL OG NYTTÅR?
SVAR SENDES PÅ SMS TIL LIV MARIT PÅ NR 90760340

VINNERE AV FORRIGE KONKURRANSE VAR JOHN HENRIK LUNDE OG HELENE VIKESÅ

BARNA  VAR KJEMPEFINKE TIL Å KLE SEG UT. DET VAR FOTBALL-
SPILLERE, STERK SUPERMANN, BESØK FRA JAPAN, KLOVNER OG 
RARE DAMER.

KJEMPEGØY MED SLUSHMASKIN  

MANGE
FLOTTE 

KOSTYMER  
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Vestergabet 10 år! 

Søndag 22 november holdt mannskoret Vester-
gabet sin 10-årskonsert. Vi gratulerer med jubi-
leet og takker for alle de opplevelsene koret 
har gitt menigheten og hele byen gjennom dis-
se årene.

Vi kommer tilbake med en fyldigere reportasje i 
neste nummer av FrikirkeAktuelt. (Foto: R 
Roaldsnes)

Fellesmøtene 2010 blir tradisjonen 
tro holdt i Kristiansand Domkirke 
fra 12. – 17. januar. Det er pastor 
Geir Johannessen som skal være 

hovedtaler ved 
årets fellesmø-
ter. Han er pas-
tor i Salem Mi-
sjonsmenighet 
her i Kristian-
sand og er kjent 
som en meget 
dyktig forkynner. 
Geir ble kristen 
da han var 18 år 

gammel. Han har 4 års teologisk 
utdannelse for Ansgarskolen, 1975-
79. I tillegg har han en Master fra 
Trinity International University i Chi-
cago (1991), og en doktorgrad i 
praktisk teologi fra samme sted 
(1998). Geir har i det meste av sitt 
liv vært pastor. Han har hatt tjenes-
te i Haugesunds Misjonsmenighet, 
Minnekirken i Chicago, Trondheim 
Misjonsmenighet og Bydelskirken 
Trondheim. I de senere årene har 
han vært i Salem Misjonsmenighet 
her i Kristiansand. 

  Fellesmøtene 2010 - ”En uke med Jesus” 

Geir Johannessen 

Arbeidstittel for årets fellesmøter 
som Geir arbeider ut fra er: ”En 
uke med Jesus”. 

Det blir kveldsmøter hver kveld 
klokken 18.30, i tillegg blir det 
bønnemøter tirsdag 12. januar 
klokken 07. 00 og hver kveld kl 
18.00 i møteuka, unntatt lørdag, i 
Domkirkens menighetshus. 

Onsdag formiddag klokken 11.00 
blir det formiddagstreff i Betania, 
Elvegata 8. 



Tlf. 38 11 17 41

Ledig annonseplass 
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Nytt fra menigheten

Døde:
Edith Johanna Bjørnestad 

Lise Andreassen 
Morten Aaraas 

Døpte:
Mikkel Grønn Johnsen, foreld-
re Monica Grønn Johnsen og 
Marius Johnsen, storesøster 
Malin.

Ny hovedforstander 
Mange, både i og utenfor menigheten 
er opptatt av spørsmålet ang kall av ny 
forstander. Pr dato er det ingen avkla-
ring, men både eldsterådet og den 
oppnevnte arbeidsgruppa er aktive i 
prosessen og vil innkalle til menighets-
møte så snart der foreligger en innstil-
ling. 

Pasjonsspillet Oberammergau  
13-19 juni 2010

Pasjonsspillet i Oberammergau oppfø-
res  bare hvert tiende år og er en fan-
tastisk opplevelse. Jan Gossner og 
Randulf Roaldsnes er reiseledere for 
en av turene som går i regi av Sabra 
Fokus Reiser. Etter pasjonsspillet fort-
setter turen til vakre Salzburg og om-
egn. Turen nærmer fulltegning allere-
de, men der er noen få ledige plasser 
igjen. Så vær rask—ta kontakt med 
Fokus på telefon 38125660 eller pr 
epost: post@fokusreiser.no for mer 
informasjon.

Menighetens bønnenettverk. 
Arne Einstabland takker nå av fra sin 
tjeneste som koordinator av menighe-
tens bønnenettverk. Han har organisert 
et nett av forbedere, slik at alle i me-
nigheten er omsluttet av forbønn. Han 
har gjort en kjempejobb! Han gir nå 
utfordringen videre til Brita og Reidar 
Stav Johanssen. Brita og Reidar kan 
nåes på 95902386 og 90568333 eller 
på mail resta@online.no.
De av menighetens forbedere som har 
mailadresse, må gjerne sende den til 
Brita og Reidar. 

Hvis noen skulle ha spørsmål vedrøren-
de forbønnstjenesten, må dere gjerne 
ta kontakt med B. og R. eller kontoret i 
kirken.

Kvinneweekend
Dette er noe å glede seg til - et lys-
punkt i den kalde årstiden. Program-
met er ikke helt klart ennå, men datoe-
ne er fastsatt:  fredag 5. og lørdag 6. 
februar 2010. Alie Roland blir med 
som forkynner og lovsangsteamet med 
Anne Grete Tindslett og Liv Toril Hart-
vigsen i spissen blir med.  Programmet 
kommer ut mer detaljert senere. 
Hold av disse datoene allerede nå! 

Julemessa 2009 
Før fintellingen er overstått ser årets 
resultat til å bli kr. 320.000 til misjo-
nen. Messekomiteen er meget godt 
fornøyde og vil takke alle som har bi-
dratt til dette. 

Redaktør søkes 
Som dere vil legge merke til så er Fri-
kirkeAktuelt fremdeles uten redaktør. 
Dette beklager vi, men det har ikke 
lykkes å få noen til å ta på seg et av de 
hyggeligste vervene i menigheten. Inn-
til videre er Jostein Senumstad ansvar-
lig redaktør. Kjenner du noen som bur-
de se sitt an-
svar, så tips 
Jostein om det. 
Vi trenger også 
flere som kan 
skrive litt på 
oppdrag fra 
redaksjonen.  

Kirken:  Tollbodgaten 66 
Kontor:  Tollbodgaten 64 
Kontortid:  Tirsdag, onsdag og torsdag  
 kl. 10-14 
 38 12 10 30 
 38 12 10 31 (fax) 

Pastor:  Rune Tobiassen  
 95841856 
FriBupastor: Stein Arve Graarud 
 41 32 42 63 
FriBU-arbeider: Alice Coward 
 95 15 76 53 
Administrasjonsleder: 

Jostein Senumstad 
38 12 10 33,   

 mobil 41 10 17 92
Sang og musikkleder:
 Renate Rott Orre 
 99 63 68 69 
Formann Eldsteråd:
 Kjell Haugland 
 97 56 08 40 
Formann Administrasjonsråd:
 Stig Berg Thomassen 
 97 58 39 55 
Leder Diakoniråd:
 Steinar Hopland 
 90 03 29 47 

E-postadresse: 
kristiansand@frikirken.no

Hjemmeside: 
www.kristiansand-frikirke.no

Bankkontonummer:

8220 02 86266 

Døde

Nye medlemmer 

Døpte
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Program

Tirsdag 1. desember 
07:00 Fellesbønnemøte 

11:00  Bønnemøte 

19:00 Ytremisjonens kvinneforening, 
Adventfest. Oddvar Søvik, Sang 
og musikk, Inviter gjerne en 
med deg 

Onsdag 2. desember 
11:00  Formiddagstreff i Peisestua, 

Arvid Hunemo, Sang 

Torsdag 3. desember 
19:30  En kveld i bønn 

Lørdag 5. desember 
19:00  Junior. Lovsangskveld 

Søndag 6. desember 
10:30  Bønnemøte 

11:00 Nattverdsgudstjeneste, Hilde 
Margrete Sæbø Fjellstad, Tema: 
Luk 12, 35-40 Vær beredt! Siv 
Justnæs, sang, Tigerloftet og 
Skattkammeret har juleverk-
sted, HITS 

17:00  Gudstjeneste Gimlekollen 

Tirsdag 8. desember 
07:00 Fellesbønnemøte 

11:00 Bønnemøte 

Onsdag 9. desember 
18:00 TØFF-kurs i friCafé, Stein Arve 

Graarud

19:30 Menighetsmøte i Peisestua 

Torsdag 10. desember 
11:30 Landsmisjonens kvinnefore-

ning, Julemøte. Solveig og Sver-
re Jølstad 

Lørdag 12. desember 
19:00 Junior. Juleavslutning med 

”bryllup”

Søndag 13. desember 
10:30  Bønnemøte 

11:00  Sanggudstjeneste, Rune Tobias-
sen. Alle kor, Musikkskolen,  
Tigerloftet, Skattkammeret 

17:00 Storsamling Gimlekollen, Rune 
Tobiassen, Juleverksted 

Tirsdag 15. desember 
07:00  Fellesbønnemøte 

11:00  Bønnemøte 

Onsdag 16. desember 
19:30 Bibelundervisning, Sverre Jøl-

stad,  Filipperbrevet kap. 4 – 
Disippelens kraft, nattverd 

Torsdag 17. desember 
19:30 En kveld i bønn 

19:30 Bibelundervisning Gimlekollen i 
Tv-stua på Mediesenteret Sver-
re Jølstad, Filipperbrevet kap. 4 
– Disippelens kraft, nattverd 

Søndag 20. desember 
10:30  Bønnemøte 

11:00 Nattverdsgudstjeneste, Håvard 
Haugland. Tema: Joh. 1, 19-27. 
Midt i blant dere står en dere 
ikke kjenner. Katrine Lund, 
sang, Radiooverføring, Tigerlof-
tet

Tirsdag 22. desember 
07:00  Fellesbønnemøte 

11:00  Bønnemøte 

Julaften: 
Torsdag 24. desember 
14:00 Familiegudstje-

neste, Stein Arve 
Graarud, Jubilo 

16:00 Gudstjeneste, Rune Tobiassen 
Ungdomskoret 

1.juledag
Fredag 25. desember 
11:00 Høytidsgudstjeneste, Sverre 

Jølstad, Ingunn Olsen, sang 

Søndag 3. januar 
10:30  Bønnemøte 

11:00  Nattverdsgudstjeneste, Rune 
Tobiassen Luk. 2. 41-52 

16:00  Barnas juletrefest 

19:00  Nyttårsfest, Biskop Olav Skjæ-
vesland

Onsdag 6. januar 
11.00   Seniorforum, Alice Coward m. fl. 

”Besteforeldre – en ressurs for 
foreldre”

Søndag 10. januar 
10:30  Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste, Jan Gossner, 
Kammerkoret 

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



Bilder fra 4-årsfesten
Utdeling av ”Min kirkebok” og medfølgende 4-årsfest er et høydepunkt. Noen barn er spente, noen 
litt nervøse og noen er helt seg selv. Nedenfor ser du noen glimt fra festen lørdag den 24 okt, fanget 
inn av Ole Bjørn Gautefall.  

B-BLAD Ettersendes IKKE, men returneres med opp-
lysninger om ny adresse
(ikke ved midlertidig adresseendring)

RETUR: Kristiansand Frikirke  
Tollbodgata 64, 4614 Kristiansand.

Fra festen i peisestua.

Liv Marit Nylund Gumpen overrekker 
kirkeboka. Litt høytidelig skal det være.  


