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Jostein Senumstad 
Tekst og foto: Engebret Grøthe  

 

Navn  : Jostein Senumstad 
Alder  : 45 
Stilling : Administrativ leder 
Sivil status : Gift med Birgit, og vi har 3 supre barn: 
     Karen 11, Syvert 10 og Peder 6 år. 
 
Fortell litt om deg selv.. 
Jeg er oppvokst på Møvig, yngst av 4 søsken.  Etter 
ungdomsskolen gikk jeg handelsskolen med saksbe-
handling som fag. Etter det et år på Øytun folkehøysko-
le, stedet hvor jeg på mange måter ble tørr bak ørene 
og ikke minst fikk rotfestet meg i Jesus. Så ventet mili-
tæret og for meg ble det befalsskole og siden krigsskole 
i Hæren. Utfordrende, men veldig mye gøy. Det eneste 
jeg ville vært foruten er øresusen. Innimellom drøye 13 
års tjeneste i Hæren ble det tid til Herren, og 4 år i Fri-
kirkens ytremisjon. 3,5 år i Etiopia ble noen svært gode 
år for Birgit og meg. I Kristiansand Frikirke har jeg vært 
siden 1. september 2004. 
 
Hva er dine arbeidsoppgaver i Frikirken? 
Jeg har ansvar for å drive det praktiske i menigheten, i 
samarbeid og på vegne av diakonene i Administra-
sjonsrådet, og for så vidt på vegne av medlemmene 
som er ”eierne”. I det daglige er det tett samarbeid med 
pastor Rune og resten av staben. Suksessfaktoren kan 
variere, men virksomheten som skjer her i menigheten 
er på mange måter helt unik. Dette skyldes først og 
fremst overgitte og gode medlemmer som legger ned 
timesvis med innsats året rundt! Med 10 ansatte og 
1638 medlemmer er det mye mer administrasjon enn 
jeg trodde før jeg startet her. 
 
Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg? 
Mye kontorarbeid, epost og kontakt med medlemmer og 
andre samarbeidspartnere. For tiden prøver jeg så godt 
jeg kan å fokusere på muligheten for ny kirke eller i det 
minste oppussing. Dette er viktig for menigheten, og 
tilretteleggingen for en god nok prosess tar mye tid, 
både på pulten og i hodet. 
 
Hva er de største utfordringene/gledene i ditt arbeid 
i Frikirken? 
Menigheten bæres i bunn og grunn av medlemmene. 
Deres innsats er fundamentet, bare se på påskespillet! 
Men det er ikke alltid like gøy å stå som ansatt i de ulike 
prosesser som vi har. Frivillige medarbeider kan jo bare 
velge å gå om de vil. Det er et spenningsfelt mellom 
ansatte og frivillige som av og til kan være vanskelig å 
håndtere. Ett og annet medlem kan en sjelden gang ha 
svært tydelige meninger, som de mener representerer 
stort sett alle de andre som går her. Samtidig er det 
stort med menighetsfellesskapet vi er en del av. Det er 
et privilegium å få jobbe her med så mange som er 
overgitt til Jesus. Jeg ser gang på gang at vi har så 
mange gode mennesker som ligger på kne for andre. 
Dette gjør at vi som menighet står sterkt. Tross spen-
ninger er det nok rett som en av seniorene sa til meg:  

”for meg ser det ut til at våre problemer er mest for krusninger 
å regne”. Jeg håper jeg kan klare å bli preget av det gode 
som så mange bidrar til her i menigheten. 
 
Hobbyer / fritidsinteresser. 
Jeg har vært med på mye forskjellig. Dette er egentlig noe 
som springer ut av min personlighet. Jeg har hatt og har noen 
av følgende fritidsinteresser: frimerker, korps, speider, fotball, 
volleyball, skyting, jakt, fiske, dykking, ski, friluftsliv, motorsyk-
kel, seiling/sjø, akvarium, fugler (både i bur og i naturen), 
matlaging, dyr og mer. Som voksen familiemann begrenser jo 
dette seg selv. Men jeg er vel en nysgjerrig allrounder på 
mange måter. 
 
Har du et bibelsted du ofte kommer tilbake til? 
Matt 28,18-20 og Gal. 5,1 
 
Min favorittbok/favorittmusikk 
Her får jeg problemer. Som hobbylisten viser, så liker jeg mye 
forskjellig. Men jeg kan jo si den nye Bibelen. Jeg ble virkelig 
positivt overrasket over hva det nye språket betød for min 
egen leseropplevelse. Så vil jeg fremheve plata til Mads Erik-
sen: Intermission Troldhaugen. Den er enestående - urnorsk 
og knallfet på samme tid.  
 

Har du en oppfordring til leserne? 

Det er faktisk helt sikkert at Jesus kommer. Vi har ledige se-

ter i kirken.. 

Jostein og en velvoksen aure på halvannen kilo! 

Intervju med våre ansatte: 



 

Pastorens spalte 

 

Mellom påske og pinse.  
 

”Skal de nå blande Jesus inn i påska også nå?” Ja, dette overhørte en venn av meg da de hadde påskemøte 

på et hotell for noen år siden.  Og det er en realitet at for noen er påskens budskap veldig fjernt, og påskeda-

gene ”preker” ikke om mer enn til appelsiner, Kvikk Lunch og skiturer. Det er likevel en stor velsignelse å 

kunne bo i et land som stopper opp og tar noen fridager i forbindelse med de kristne høytidene.   

 

Jeg benyttet påska til å lese gjennom påskeberetningen i de fire evangeliene.  En uke i Jerusalem som er et 

stort drama, og som er fundamentet i vår kristne tro. Slutten av denne uka er starten på noe nytt: Den tom-

me grav. Alle de fire evangeliene har dette med, det er kjernen i påskeevangeliet: Jesus ble oppreist fra de 

døde, menneskehetens synd og skyld ble begravd med ham. Oppstandelsen blir bekreftelsen på at Jesus har 

overvunnet døden, og den seieren får vi del i ved troen på ham.  

 

Disiplene til Jesus gikk fra å være desillusjonerte, forvirrede og redde til å bli frimodige vitner om Jesus, hans 

liv, død og oppstandelse.  Det er interessant å lese om hvordan de valgte en apostel som kunne fylle tom-

rommet etter Judas (Ap.gj 1, 22), ”Nå må en av disse sammen med oss være vitne om at han er stått opp.” 

De trengte et øyenvitne, og de skjønte at hovedoppgaven nettopp var å vitne om at Jesus var stått opp. Og 

for de fleste apostlene førte dette klare vitnesbyrdet om Jesus til at de døde en tidlig og brå død som marty-

rer. 

 

Denne stafettpinnen som startet i Jerusalem har nå snart nådd ut til hele verden.  Vår generasjon av kristne 

sitter i dag med ansvaret for å bringe stafettpinnen videre, til nye nasjoner og nye generasjoner. 

 

Pinsa ble ”utskytingsrampen” for evangeliet. Ånden ble gitt, og første dagen var det 3000 fra mange land 

som omvendte seg og tok i mot Jesus. Og det har fortsatt å vokse videre. Og den samme Ånden som kom på 

pinsedag er tilgjengelig for oss i dag. Disiplene var samlet i bønn og forventning, og på samme måte kan vi 

også komme til Gud i bønn og forventning om at han vil utruste oss til det han har kalt oss til. 

 

Kanskje tiden mellom påske og pinse først og fremst er en tid for å meditere over at frelsen ikke kommer av 

noe vi selv har bidratt til, men bare kan tas i mot med takk. Samtidig kan vi se fram mot å feire pinse som 

setter oss i stand til å leve dette nye livet og dele det med andre, selv om det skulle koste dyrt. 

 

 ”Det handler om å finne noe som er verdt å dø for, for så å finne ut av hvordan man skal leve for det.”  
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Kjersti Aulin Heggem 

Tekst og foto: Engebret Grøthe 

 

Alt er tall, hevdet filosofen Pythagoras. 

Akkurat det er vel en sannhet med vis-

se begrensninger, i hvert fall i en tros-

sammenheng. Men når sant skal sies, 

er det likevel mye som dreier seg om 

tall, også i en menighet. Og særlig én 

frivillig medarbeider har rimelig god 

oversikt over tallene i Kristiansand Fri-

kirke. Hun heter Kjersti Aulin Heggem 

og er hovedkasserer. 

 

Det å være hovedkasserer er en stor 

jobb. Og jobben med å føre kirkas regn-

skap blir stadig større. Stort sett hver 

mandag samles økonomigruppa på 

kontoret. Da gjelder det å samle sam-

men regninger, ordne med kollektpeng-

ene og eventuelt sende penger videre 

til misjonen og de virkegrenene der de 

hører hjemme.  -Jeg fører alle bilagene 

som gjelder den daglige driften, fortel-

ler Kjersti. Dette er alt av innbetalinger, 

utbetalinger og lønn. Vi rapporterer 

status hver måned og engasjeres hvert 

år i budsjettarbeidet. Kjersti er ytterst 

glad for de andre gode hjelperne i øko-

nomigruppa, og skryter gjerne av dem. 

- Lars Coward, Roar Larsen, Steinar 

Ilebekk og Torleiv Sævig er flotte gutter 

å samarbeide med, sier hun. 

 

Lang fartstid som tallknuser 

Utover dette er hovedkassereren vår 

imponert over hvor godt pengene bru-

kes og hvor nøkterne administrasjo-

nen er med å bruke midlene. Hun har 

lang fartstid som tallknuser gjennom 

både jobb og som frivillig i menighe-

ten. Ikke overraskende er Kjersti ut-

dannet økonom og jobber som pro-

sjekt Controller i Agder Energi.  Kasse-

rer-CV ’n  er lang i frivillig sammen-

heng. – jeg har nok holdt på med 

regnskap på frivillig basis i omtrent 

20 år, helt tilbake til «Ung  misjon» -

tiden. Siden har jeg vært kasserer for 

Misjonsmessa, Barne- og ungdomsut-

valget, som etter hvert ble til FriBU, og 

for FrikirkeAktuelt. Jeg er vel glad i 

tall, ler hun.  

 

Naturlig å være med på å bidra 

Kjersti Aulin Heggem har en lang 

fartstid i menigheten, og er blitt vel så 

glad i kirken sin som i tallene.  Av-

standen til kirken er heller ikke så 

stor. Kun to kvartaler unna kirkebyg-

get bor hun med mann og to døtre. 

 

Men hvorfor gjør du denne store frivil-

lige innsatsen?   

-Jeg har en oppdragelse på at jeg må 

være med og bidra, og det føles natur-

lig. Jeg tror også at det er viktig å 

være med på et eller annet felt, også 

finner man etterhvert sine begrens-

ninger og hva man passer til.  

 

Går alt på skinner? 

-Administrasjonen må nok holdes litt i 

ørene av og til. Folk er jo forskjellige. 

Jeg er nok litt mer «kontrollfreak» enn 

gjennomsnittet, smiler Kjersti.  –Men 

jeg føler at jeg blir satt pris på i for-

hold til den jobben jeg gjør.  

Månedens hjelper:  
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Signaturen 

You’ll never walk alone 
 

(Du går aldri alene) 

 

Jeg skal innrømme det. Jeg har aldri vært på Anfield 

Road. Dermed har jeg aldri hørt når de 45.000 på 

tribunen stemmer i fotballhymnen ”You’ll never walk 

alone”. Men jeg har da fått med meg noe via tv-en, 

ikke minst cup-finalen i England, hvor ”Abide with 

me” (O bli hos meg) er en av de klassiske sangene 

som synges – flerstemt, av de 90.000 på tribunen! 

Litt spakere er det (foreløpig?) på Sør Arena når de 

mer trofaste forsiktig synger med på ”Heltane fra 

Sørlandet” ... 

 

Her må jeg ile til og si at det ikke er meningen å pla-

ge alle dere fotballuinteresserte med fotballprat. Li-

kevel tillater jeg meg å prøve å gi dere et lite innblikk 

i noe som mange av FrikirkeAktuelts lesere neppe er 

ukjent med; nemlig opplevelse av fellesskap og tilhø-

righet. For er det ikke akkurat det samme vi sterkt 

føler når menighetssangen virkelig fungerer? Eller 

Vålerenga-klanen føler når de istemmer fra sitt sang-

utvalg. Eller når arbeiderbevegelsen, i alle fall i tidli-

gere tider, hadde en rik sangtradisjon? Eller for å ven-

de tilbake til det mer ”hjemlige”; i de mange kirker 

og bedehus – eller den mer moderne utgaven av 

gamle tiders sangerstevne: Skjærgårdssang i Lange-

sund, for senior light. 

 

Jeg skal vokte meg for å mene at alt var bedre før. 

Likevel spør jeg meg: Kjenner jeg virkelig gleden, be-

geistringen og tilhørigheten i den sterke fellessangen 

når vi samles til gudstjeneste, enten det er i vår egen 

menighet eller andre steder? Griper fellessangen 

meg? Jo, da, jeg vet at det også har med teksten å 

gjøre, men kan det ikke være lov å dvele litt i denne 

sammenheng bare ved selve fellessangen – og felles-

skapsfølelsen i det? 

 

Da skal det heller ikke handle om å slakte alle nye 

sanger som er kommet til i senere tid. Selv om det 

nok kan høre med i bildet å reflektere litt over utsag-

net en av våre kristenledere ble utfordret med: "Er 

det meningen at alle må synge disse klissete og ba-

nale lovsangene igjen og igjen om en ønsker å kom-

me nær Herren? Om hvor deilig det er på Jesu fang 

og kjenner hvordan han legger armene rundt meg..."  

 

 

 

 

 

Selvsagt er bildet langt mer nyansert. Og selvsagt 

skal vi tåle en bredde i fellessangprofilen ved våre 

samlinger. Jeg undres likevel over at en del – det skal 

ikke unnslås; oftere litt nyere sanger – har en melodi-

føring som gjør at de vanskelig kan bli ”slagere” i fel-

lessangen. Det er kanskje ikke galt. Men er det like-

vel ikke lov å tenke litt over dette? Det trenger alde-

les ikke bety et smalt spekter av sanger.  

 

Selv i salmeboken er det et vidt spenn av sangbare 

og slitesterke salmer. Og opptil flere nye har kommet 

til. I vår egen menighet ligger alt så utrolig godt til 

rette, med kreativ sangleder og flotte forsangere og 

musikere. Kjære dere: Stå på! La oss juble for Herren, 

som det står utallige steder i salmene. Og da hører 

ikke jeg for meg no’ puslete greier. 

 

Kanskje vi enda sterkere skulle få oppleve det som 

kunne være et slags hovedtema for alle våre gudstje-

nester: ”You raised me up”! (Du reiste meg opp!) Hen-

tet fra en annen moderne sang, som i likhet med 

”You’ll never walke alone”, ikke er en spesielt kristen 

sang. Men som likevel kan sette oss på sporet av no-

en dype sannheter. Er det ikke derfor vi grunnleggen-

de kommer sammen? For å bli reist opp – i jubel-

sang? Og kjenne varmen av fellesskap? 

Finn E Isaksen 
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Hvert år siden pinsefestivalen startet i 
1998 har vi hatt et gjennomgangstema. 
Årets tema er:  

Hjemmet er det stedet vi tilbringer mest 
tid, det stedet hvor vi blir formet i unge 
år, og det stedet hvor det kristne livet 
best kan formes. Samtidig er det også et 
sted hvor det ikke alltid er enkelt å leve 
sammen. Hvis det ikke er kamp, kan det 

heller ikke være seier.  

VI INVITERER TIL  
 Et mangfold av opplevelser  

 Alle generasjoner sammen  

 Begeistring for Jesus  

 Spennende aktiviteter  
 

Det vil bli formiddags- og kveldssamlinger 
for hele familien. Aktivitetsgrupper for 
barn og unge, samt kveldssamlinger for 
aldersgruppene 4.-7. klasse og fra 8. klas-
se og oppover. Formiddags- og kvelds-
samlinger for voksne. Formiddagsaktivite-
ter for barn under skolealder.  
 
Festivalen er for alle, men kommer du 
alene er aldersgrensen 9. klasse.  
 
Lederskapet som står ansvarlig for årets 
festival, består av personer fra ulike me-
nigheter på Sørlandet, de fleste med bak-
grunn også fra Ungdom I Oppdrag. Vel-
kommen til en spennende festival på Kris-
tiansand Feriesenter. 

 
Påmelding til:  
E-post: pinsefestivalen@gmail.com eller 
Telefon: 38099688 (man-fre kl. 20-22) 
Bekreftelse blir sendt på e-post. Påmel-
dingen må inneholde følgende: Navn, 
adresse, telefon, fødselsdato.  
 
Betaling kontant/kort på stedet.  
Har du andre spørsmål ring:  
380 92 328 / 381 00 016 (man-fre kl.17-
19)  
 
Påmeldingsfrist 11.mai 2012  
(forbehold om fullt før)  
 
Ønsker du losji (valgfritt), må dette bestil-
les hos: 
 
Kristiansand Feriesenter: Ta kontakt på 
telefon: 38 04 19 80 (man-fre kl. 10-15), 
Kristiansand Feriesenter, Dvergsnesveien 
571, 4639 Kristiansand  
 
Se også: 
 

www.pinsefestivalen.no 

PINSEFESTIVAL  25. - 28. MAI 2012 

Menighetstur til Hove 7-9 september 

Årets tur går igjen til Hove leirsen-

ter utenfor Arendal 

(www.hoveleirsenter.no) 

En leir for HELE menighe-

ten er med på å styrke fel-

lesskapet mellom genera-

sjonene, og vi ønsker å 

være en flergenerasjons-

menighet. Påmelding til kris-

tiansand@frikirken.no eller pr. 

tlf 38121030. Oppgi navn, 

adresse, telefon, fødselsår og 

epostadresse.  

NÅ HAR VI PLASS TIL ALLE! 
 ALLE BARN. ALLE 

UNGDOMMER. 
ALLE VOKSNE. ALLE 

PENSJONISTER. 
ÅRETS TUR GÅR TIL HOVE. SETT AV HELGEN 7-9. 

SEPTEMEBER ALLE-
REDE NÅ. 
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Tema for årets Visjon er «La ditt rike 

komme». 
 

Guds rike kommer nok av seg selv, 

uten at vi ber om det. Men vi ber i 

denne bønnen at det også må komme 

til oss. Det skjer når den himmelske 

Far gir oss sin Hellige Ånd, så vi får 

nåde til å tro hans hellige ord og leve 

etter hans vilje både her i tiden og 

siden i evigheten… 
 

Seminarer 
Seminarene på Visjon 2012 vil gi rom 

for refleksjon og mulighet til å gå i 

dybden på hovedteamet "La ditt rike 

komme". I år som i fjor, er seminare-

ne knyttet til hovedtemaet for stevnet. 

Du melder deg på seminar samtidig 

som du melder deg på Visjon. 
 

HITS for alle 
Suksessen Show It er en helt annerle-

des gudstjeneste som samler foreldre 

og barn til felles undervisning om vik-

tige og aktuelle temaer. Samlingen er 

lagt opp på barnas premisser ved 

bruk av film, drama, dans og sang. 

I 2012 blir det HITS for alle med NY-

SKREVET Show-it fra onsdag til lørdag 

- hver dag klokken 18.00! 
 

UngVisjon 

UngVisjon er stedet for alle barn i al-

deren 2-12 år. Her får barna være 

med på spennende aktiviteter på for-

 

 

midagene torsdag, fredag og lør-

dag. 
 

Velkommen til YESS 2012!! 
YESS er Visjons egen ungdomsfes-

tival med egen campingplass, eget 

program, eget lovsangsband, egne 

griller og egen sol… i alle fall nes-

ten. YESS er for deg som skal be-

gynne på ungdomsskolen og opp-

over ut videregående. Kom alene, 

eller med noen du kjenner, og kom 

akkurat som du er. YESS er en 

gjeng som nyter sommeren, lærer 

om og ærer Gud, tar utfordringer og 

har det gøy sammen. 
 

Forkynnere 
Elin Fagerbakke er daglig leder av 

den felleskristne stiftelsen «Kvinner i 

nettverk», som har et kall til å formid-

le vekkelse, frihet og utrustning til 

kvinner i Norge.  

 

Jens-Petter Jørgensen er menighets-

veileder i Frikirken, og underviser i 

praktisk teologi ved Ansgar Teologis-

ke Høyskole. Han er godt kjent som 

forfatter, og en forkynner med et 

tydelig og sentralt budskap.  

«Mulighetenes Gud» og «Forandring». 

 

I tillegg taler Frikirkens Synodefor-

mann Arnfinn Løyning på åpnings-

møtet og Gudstjenesten. 
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GLOBAL BØNNEDAG  

1. PINSEDAG 27. mai 2012 

Denne markeringen har i løpet av få år utviklet seg til å bli det største 

felles bønnearrangement i historien. Man regner nå med at mange 

millioner troende i over 200 land deltar i ulike samlinger, fra små bøn-

negrupper, i kirker og på torg, til samlinger for ti-tusener på store stad-

ioner. 

 

Det hele startet 1. pinsedag i 2001 da sør-afrikaneren Graham Power, 

etter et kall fra Gud, hadde invitert troende i Sør-Afrika til en samling 

på stadion i Cape Town til å be for landet, og lovprise Herren. Det kom 

45 000, folk i alle aldere og fra alle 

menighetssammenhenger. Året etter 

gikk oppfordringen ut til andre land i 

Afrika og allerede i 2004 deltok alle 

53 land i Afrika. Fra 2005 ble så res-

ten av verden invitert med. Bønnene 

ruller som en bølge rundt kloden, fra 

Fiji i Stillehavet, via Asia, Afrika, Euro-

pa til den avsluttes i Amerika.  

 

Norge trenger å delta i denne felles 

bønnesamlingen, for vårt land og 

folk, vår by og vår menighet. Derfor 

ønsker vi å markere dette i Kristiansand Frikirke i år ved å la gudstje-

nesten 1. pinsedag bære preg av dette, bl.a. ved å be den felles bøn-

nen som bes over hele verden.  

 

I tillegg til hovedarrangementet 1. pinsedag, har GDOP et opplegg for 

bønn i de 10 dagene fra Kristi Himmelfartsdag til Pinsedagen. Arne 

Himmelske folketonar 

frå morgon til kveld  
 

Kristiansand Frikirkes Kammerkor 

og Anne Karin Kaasa 
 

Kristiansand Frikirkes Kammerkor inviterer den-

ne våren til folketonekonsert! Som solist har dei 

med seg songaren Anne Karin Kaasa som har 

formidla folkesongar til Noreg på vakkert vis 

gjennom fleire år. Saman med Kammerkoret vil 

ho framføre religiøse folketonar som fylgjer oss 

gjennom dagsrytmen, frå morgon til kveld.  

 

Pianist Runar Nørsett vil akkompagnere solist og 

kor, og kjem du til Kvås Kirke fredag 4. mai, 

Vågsbygd Kirke sundag 6. mai eller Ansgarkapel-

let måndag 7. mai, kan dirigent Bodil Kvernenes 

Nørsetts love nye opplevingar av den vakre og 

viktige folketoneskatten vår! 

 

 Vågsbygd kirke sundag 6 mai kl 20.00 

 Ansgarkapellet måndag 7 mai kl 20.00 

Speideren:  
Det er gledelig at vi har fått mange 

nye speidere det siste året!  Da er 

det også viktig at vi får noen flere 

ledere i tillegg til de drevne lederne 

som allerede er på hver gruppe. 

 

Ledere til speideren: 

Gutteflokken 7-9år (mandager) 

Jenteflokken 7-9år (mandager) 

Guttetroppen 10-12 år (onsdager) 

Jentetroppen 10-12 år (onsdager) 

Ta kontakt med leder Ole Andreas 

Augland: 90537686 
  

HITS 
Hits er for de unge ungdommene på 

10-13 år, og har treff 

under søndagsgudstje-

nesten. Du blir en del av 

to team som stiller mel-

lom  6-8 søndager i halv-

året. 

Ta kontakt med Stein Arve 

Graarud: 413 24 263 

 

Undervisere på Skattkammeret 
Vi har mange barn i kirka vår som 

vi har fadderansvar for. Undervis-

ningen på Skattkammeret er en 

viktig del av trosopplæringen. Per i 

dag mangler Skattkammeret to 

undervisere. Underviserne kom-

mer på mange måter til ”dekket 

bord” 

med ferdig opp-

legg fra søndagsskoleforbun-

det.  Man blir en del av et team 

som har ansvar omtrent 6 til 8 søn-

dager i halvåret.  

 

Ta kontakt med Kari Ertzeid: 984 

36 633 

 

En blir rik av å være i tjeneste. 

Lønn etter himmelske verdier! 

STILLINGER LEDIGE I BARNE- OG UNGDOMSSARBEIDET 

Borgersen er GDOP-koordinator for Norge, og har 

fått oversatt en bønneguide til norsk. Vi har be-

stilt en del av disse som vil være tilgjengelig fra 

ca. 1. mai. Vi vil anbefale at denne brukes i bønn 

og forberedelse av pinsa. 

Sjekk sommerens program på 
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Av Kåre Melhus 

 

Innen 13. juni skal de tre entre-

prenørselskapene  Skanska, 

Brødrene Reme/Veidekke og Kru-

se Smith/BRG  levere planer for 

hvordan tomta på Tangen best 

kan utnyttes.  Lunde Holding a/s  

som eier tomta har invitert Frikir-

ken til å være med i et større 

kompleks på Tangen. En skisse 

fra Frikirkens romkomite er levert 

til entreprenørene, som en del av 

den bygningsmassen de nå skal 

tegne skisser til.  

«Når vi har mottatt disse skissene 

kan vi begynne å danne oss et bilde 

av både hvordan Frikirkelokalene vil 

se ut, og hva de vil koste,» sier Jo-

stein Senumstad.  Etter sommeren 

vil menighetens ledelse legg fram et 

konkret forslag for menigheten når 

det gjelder bygget på Tangen.  I løpet 

av september må menigheten be-

stemme seg for om vi vil være med 

videre i regulerings- og byggeproses-

sen på Tangen. 

 

Jostein Senumstad sier at man nå er 

i samtaler med potensielle partne-

re med tanke på flerbruksdrift på 

Tangen.   

 

Samtidig arbeider en komité under 

ledelse av Per Helge Gumpen med 

tre varianter av planer for oppus-

sing av våre nåværende lokaler. 

«Dermed får vi oppfylt menighets-

møtets vedtak om utredninger i 

sakens anledning,» sier Jostein 

Senumstad. 

 

Gudstjenesten vekker debatt 
 

Av Kåre Melhus 
 

Gudstjenesten søndag formiddag er kjernen i menighetens liv.  Derfor engasjerer folk seg i hvordan denne sammen-

komsten utformes, og hva slags innhold den gis. 
 

På menighetens årsmøte var det flere som tok ordet og mente noe om dette emnet.  En av dem var Maria Ringøen, som 

overfor FrikirkeAktuelt utdyper sine synspunkter.  Hun er blant dem som mener at det ikke er mulig å tilfredsstille alle 

behov i en og samme gudstjeneste.  For sin del legger hun vekt på at prekenen skal være en teologisk utleggelse av 

Skriften, og har ikke behov for så mye lovsang under gudstjenesten.  Hun vil heller ha salmesang, og setter stor pris på 

orgelmusikk.   
 

Jon Kleveland, tidligere sang- og musikkleder i menigheten, er enig med Maria. Han påpeker at mange av de moderne 

lovsangene har et egosentrisk fokus.  «Dette rokker ved teologien,» sier han. En annen ting er at mange av de nye lov-

sangene er ikke gode å synge, etter hans mening. Han er også enig med Maria når det gjelder synet på hva som er mulig 

å få til gjennom en samlende gudstjeneste.  «Ingen er fornøyd med minste felles multiplum,» sier han.  Jon påpeker at 

den gangen vi hadde G1 og G2, fungerte dette bra.  De forskjellige grupperingene fikk sitt.  «Dette har med stil og identi-

tet å gjøre,» sier Jon, og legger til at han kjenner mange som har sluttet å gå i Kristiansand Frikirke fordi menigheten 

etter deres mening er blitt for frilynt og preget av reformert tankegang.  
 

Gunvor Alfsen mener på sin side at det ikke fungerte så bra da vi hadde flere gudstjenester.   Historien viser at det ikke 

var «liv laga» med to gudstjenester. «I tillegg er det verdifullt å samle både unge og gamle om en felles gudstjeneste.» sier 

hun.   Hun er også opptatt av at prekenen går ut fra søndagens tekst.  Hun synes også gudstjenestene kan bli for lange, 

slik det er i dag.  Med erfaring fra Sjømannskirken i London, sier hun at det bør være mulig å ha kortere gudstjenester.  

Når det gjelder sangene er hun enig med Maria og Jon,  og synes at det er fint å bruke salmeboka.  Fordelen med salme-

boka er at man har noter og at man får mulighet til å studere tekstene.  «Et godt verktøy i gudstjenesten», sier hun. I lik-

het med Jon synes hun mange av de nye lovsangene er vanskelige å synge.  
 

Preben Isefjær, som spiller orgel og klaver på noen gudstjenester, er av dem som synes det er godt med en blanding av 

tradisjonelle salmer og nyere lovsang. «Vi må tåle begge deler i samme setting,» mener han.  Som musiker sier han at 

det blir riktig med orgel til salmene og bass og trommer til lovsangene. 
 

Ruben Gausdal er blant de som er godt fornøyd med gudstjenestetilbudet slik det er i dag.  «Jeg synes litt av poenget 

med menigheten er at vi skal være sammen som en familie. Og da må vi være rause med hverandre,» sier han.  Selv 

liker han best moderne lovsanger, og får ikke alltid så mye ut av salmesangen.  Men han får med seg tekstene og inn-

holdet i salmene. «Gud har alltid noe til oss, selv om formen kan være forskjellig,» sier han.  Han gir honnør til Beate Orre 

og de andre som tilrettelegger sangen og musikken i gudstjenesten. «Jeg synes de gjør en kjempejobb,»  sier Ruben, som 

synes menighetsledelsen treffer godt når de legger opp til forskjellig stil på gudstjenestene i løpet av en måned. 

 

Forstander Rune Tobiassen legger ikke skjul på at det er vanskelig å gjøre alle til lags. «Det er en umulig oppgave, og 

derfor kommer man ikke utenom det faktum at den enkelte må strekke seg langt for å bevare verdien av å være en fler-

generasjonsmenighet. Han sier at han tror små enkle grep kan gjøres, slik at flere blir fornøyd, og derfor ønsker Eldste-

råd å lytte til evalueringer og imøtekomme dem så langt det kan. I neste nummer av FrikirkeAktuelt vil Eldsteråd kom-

me tilbake til hvordan det vil legge opp gudstjenestene videre. 

Tangen-planene tar form 
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Hver søndag møtes fra 10-20 

5. klassinger til Mini Hits. Det-

te er populære samlinger med 

kreative ledere som finner på 

mye gøy. Hver samling starter 

med en eller annen form for 

lek eller konkurranse, før man 

samles til andakt og samtale. 

 

Tre av jentene som jeg snak-

ket med, sa at noe av det vik-

tigste med Mini Hits var at de 

møtte kristne venner. De øns-

ket å ha Jesus med som noe 

viktig i livet, og da var det flott 

å kunne samles med kristne 

venner til lek og moro, men 

det var også viktig å høre Guds 

ord, kunne samtale og be. Og 

så var det viktig å få med at 

de hadde vært på tur til Hov-

den, og det hadde bare vært 

kjempegøy. 

GÅR DU I 4. KLASSE? GLED DEG TIL HØSTEN 

FOR DA KAN DU BEGYNNE PÅ 

MINI HITS 

Det er fantastisk å kunne starte en del av Mini Hits samlingene i ballrommet. Det er mye energi i en gjeng med  

5. klassinger 
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Etter aktiviteten var det samling med 

andakt og samtale. Det er alltid godt å 

ha noe å bite i, så et pappbeger med 

chips til hver var stor suksess. 
 

I andakten snakket 

Åge om hvordan det 

føles å få skylden for 

noe man ikke har 

gjort. Og det var det 

flere av barna som 

hadde erfaring med, 

og det var vonde er-

faringer. Det føles 

veldig urettferdig å 

ta straff for andre. 

Åge minnet oss på 

at det var akkurat 

det Jesus hadde 

gjort, han var uskyl-

dig, men tok straffen 

for oss. 

 

ER DET NOEN AV DERE 

SOM HAR LEGOKLOSSER 

SOM IKKE ER I BRUK 

LENGER, OG KAN TENKE 

DERE Å GI DEM BORT, SÅ 

ER DET EN DEL GUTTER 

PÅ SKATTKAMMERET SOM 

VILLE BLI VELDIG GLADE. 
 

LIV MARIT GUMPEN  

TLF 90760340 
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Familie-team 

til Lativa 

I forbindelse med Kristiansand Frikirkes 

familieteamtur til Dauvgvapils i Latvia 

skal vi ha en innsamlingsaksjon. Mange 

mennesker i Dauvgavpils har behov 

klær og utstyr, så alt du kan avse til 

disse menneskene vil være til velsignel-

se for dem.  

 

Vi trenger: 

 

 Klær 

 Verktøy (Galvaniserte spiker er 

mangelvare) 

 Kjøkkenutstyr 

 Hageredskaper som kan bidra til at 

mennesker kan få dyrket egen mat. 

 Leker 

 

Har du annet utstyr som du kan avse er 

det bare å ta kontakt for å høre om vi 

kan få det med oss. 

 

Innsamlingsaksjon mandag 7. Mai 17.30 – 20.00 

Det er viktig at alt som pakkes er  rent, 

helt og pent. Ikke gi fillete, hullete og 

utslitt tøy. Vi kan ikke bruke kvadrat-

meterne i bussen  på "søppel". 

 

Du kan pakke i: 

Bananesker (spør på lokalbutikken) 

Svarte søppelsekker/bæreposer 

 

NB merk poser/esker med en av føl-

gende kategorier: 

 

Klær merkes:    

 baby  

 kids (1- 5år) (6-10år)(11-14) 

 women/men    

 

Andre ting merkes: 

shoes  ( = sko) 

toys ( = leker og bamser)  

Tools (= verktøy, spiker, hageredskap 

m.m) 

 

Vi kommer til å ta imot utstyrer i Fri-

kirka mandag 7. Mai fra 17.30 – 

20.00 

 

Ønsker du å gi en gave som kan bru-

kes i Dauvgapils eller for å dekke 

transporten setter du inn beløpet på 

kontonummer: 3000.27.33575 

Merk betalingen med ”Gave til Lat-

viatur”. Det vil også være mulig å gi 

pengegaver til transport i forbindelse 

med levering av utstyr. 

 

Har du spørsmål til innsamlingen 

eller ikke kan levere den 7. Mai, ta 

kontakt med: 

 

Reidar Kleggetveit 41 20 89 92 

kleggetveit@mail.com 

 

Ruben Gausdal  99 04 53 59  

ruben@valero.no 



 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

Ledig annonseplass  

  

 

  

 

Ledig annonseplass 

 

  

  

Ledig annonseplass 
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Nytt fra menigheten 

 

Kirken Tollbodgaten 66 

Kontor Tollbodgaten 64 

Kontortid  Tirsdag, onsdag og torsdag  

 kl. 10-14 

 38 12 10 30 

Hovedpastor  Rune Tobiassen  

 95 84 18 56 

Pastor  Sigmund Sandåker  

 48 05 91 75 

Bydelspastor Endre Sagedal 

 92888204 

FriBU-pastor Stein Arve Graarud 

 41 32 42 63 

Adm. leder Jostein Senumstad 

 38 12 10 33   

 41 10 17 92 (mob) 
Sang- og musikkleder  

 Renate Rott Orre 

 38 12 10 43/99 63 68 69 

Formann eldsteråd  

   

 

Kontaktperson Administrasjonsråd  

 Jan Olav Beckmann 

 40 40 84 77 

Kontaktperson Kirkeverter 

 Steinar Hopland 

 

E-postadresse  

kristiansand@frikirken.no  

 
 

Hjemmeside 

www.kristiansandfrikirke.no 

 
 

Bankkontonummer 

 8220 02 86266 

Alphakurs høsten 2012 

Vi satser på Alphakurs 10 kveder fra 

torsdag 11. oktober til og med 13. 

desember. Sett av datoene allerede 

nå. Ca 15 stk har allerede meldt inter-

esse via Alphamiddagen som ble ar-

rangert 16. april. Ta kontakt med kon-

toret dersom du ønsker info eller øns-

ker å melde deg på. Vi ønsker å ut-

fordre deg til å invitere med en venn, 

nabo, kollega, familie: 

 

 er Alpha-kurs noe for meg? 

 kan det være et kurs for na-

boen min, kollegaen min, ka-

meraten min/venninna mi som 

jeg kan spørre vedkommende 

med på, og på den måten også 

delta selv? 

 være en inkluderende menig-

het som "åpner hjertet utover" 

til våre medmennesker som vil 

vite mer om  

 Gud, Jesus og Den Hellig Ånd. 

 

Gudstjeneste på Dvergsnestangen 

10.juni reiser hele menigheten ut til 

Dvergsnestangen og har familieguds-

tjeneste kl. 11.00  Hilde Grøthe taler. 

Sosialt etterpå. Sett av datoen.  Av-

slutning for skattkammer blir i guds-

tjenesten 17.juni. 

Stilling ledig – frivillige medarbeidere 

søkes til tjeneste i menigheten.   

Lyd- og bildetekniker – vi trenger 

frivillige medarbeidere til å være med 

å styre lyden i menigheten. Er du mel-

lom 15 og 60 år, har normal hørsel og 

teknisk forståelse, kan du bli med! 

Opplæring blir gitt. Turnus med tjenes-

te 1 gang hver 6. uke. Får vi ikke flere 

til å kjøre lyd, vil vi måtte redusere på 

innslag ut over tale og akustisk musikk 

i gudstjenestene. Interesserte bes kon-

takte diakon Geir Orre: 

geir.orre@gmail.com mob: 91883262. 

 

Ledere til Guttis – vi trenger 5 menn 

som kan være med å lede Guttis etter 

sommeren. Alle som har vært gutt og 

ikke er redd for tilbakefall, kan ta job-

ben. Vil du at Guttis skal bestå som 

tilbud, kan du melde din interesse til 

diakon og ”Guttisforkjemper” Tarjei 

Berg: tarjei.b.berg@gmail.com mob: 

90639231.  

 

Bill mrk ”lønn i himmelen” 

Til alle kristne i Kristiansand og 

omegn! 
 

Bli med på felleskristent innslag i Fol-

ketoget på 17. mai! Det er oppstilling 

i Tresse kl.15.45. Det er også mulig å 

gå inn i toget mens det går gjennom 

gatene i byen! 
 

Som vi vel alle vet og setter stor pris 

på, så er 17. mai en stor folkefest her 

i Kristiansand. I en årrekke har vi som 

fellesskap gjennom Sammen for byen 

hatt ”Sang- og musikkmøte” på pavil-

jongen på torget denne dagen. Til gle-

de og oppmuntring for mange. I år 

skjer det igjen, men denne gangen i 

Tresse. (Siden torget er under renove-

ring.) Ansgar Gospel Choir deltar, Erik 

Albert leder samlingen, og det blir 

appell. 

 

Folketoget er jo en festreise gjennom 

byens gater, hvor alt som kan krype 

og gå, stolt viser frem sine interesser 

og ferdigheter.  

 

Så oppfordringen er klar: bli med å gå 

for Jesus på 17. mai! 

Døde 

 Ivar Bratland 

Døpte 

Ida Caroline Lindal. Foreldre Natalia Humerez 
Catoira Lindal og Thomas Augusto Lindal. 
Storebror Matheo Leander. 

Til salgs! 

Menigheten selger sin Tysse modell  

1140 tilhenger 

Varehenger 1140 

Totalvekt: 1000 kg  

Nyttelast: 730 kg  

Hjul: 165/70 R13 helårsdekk  

 

Innkjøpt i 2008 for kr 16000,-, har 

stått inne i kirkekjelleren til i fjor. Bud 

over 10 000,- motas på meil til jo-

stein.senumstad@frikirken.no 

mailto:kristiansand@frikirken.no
http://www.krsandfrikirke.no/
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Program 

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

Onsdag 2. mai 

11:00 Formiddagstreff Sigmund Sand-

åker 

19:30 Menighetsmøte 

Torsdag 3. mai 

11:30 Landsmisjonens kvinneforening 

Solveig og Sverre Jølstad 

19:30 Sangmøte Gordon Tobiassen 

Israel i fokus Mannsmusikken 

fra Greåker Frikirke Kveldsmat 

Søndag 6. mai 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Nattverdgudstjeneste Sigmund 

Sandåker Vestergabet Tigerlof-

tet åpent 

15:00 Stor familiedag Aktiviteter, mid-

dag, voksensamling, fellessam-

ling Kr 50,- pr. person. Maks kr 

200,- pr. familie 

19:30 Konsert Vestergabet 

Tirsdag 8. mai 

11:00 Bønnemøte 

19:30 Ytremisjonens kvinneforening 

Ernst Ingebretsen ”Norge i går” 

Onsdag 9. mai 

20:00 Bibelundervisning Sverre Jøl-

stad Rom. Kap. 14-16 Samhold 

i menigheten FriCafé er åpen fra 

19:30 

Torsdag 10. mai 

18:00 Den nye veien Stein Arve Gra-

arud 

Lørdag 12. mai 

19:30 Vox 

 

 

Søndag 13. mai 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Håvard Haugland 

Ungdomskoret Tigerloftet, 

Skattkammer, Hits 

20:00 Når vi kommer sammen Lov-

sang, forbønn, tid til å dele og 

lytte 

Tirsdag 15. mai 

11:00 Bønnemøte 

17. mai 

18:30 Festmøte Oddvar Søvik, Svein-

ung Hølmebakk sang ,Klara  

Djupesland opplesning, Marina 

Wikstøl orgel. Servering av bløt-

kake og kaffe i FriCafé fra 

17:30 

Søndag 20. mai 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Hilde Grøthe Ti-

gerloftet, Skattkammer, Hits 

Radiooverføring. FM 101.2 

Tirsdag 22. mai 

11:00 Bønnemøte 

19:30 Ytremisjonens Kvinneforening 

Astrid Lindland ”Våren i ord og 

toner” 

Onsdag 23.mai  

19.30 Samtalemøte om kirkebygg 

Torsdag 24. mai 

18:00 Den nye veien Paul Roland 

Fredag 25.–28. mai 

Pinsefestivalen på Dvergsnestangen 

Se Pinsefestivalen.no 

 

 

Lørdag 26. mai 

19.30 Vox 

Søndag 27. mai, 1. Pinsedag 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Sigmund Sand-

åker Tigerloftet er åpent 

Tirsdag 29. mai 

11:00  Bønnemøte 

Torsdag 31. mai 

Pensjonisttur til Vegårshei 

19:30 En kveld i bønn 

Søndag 3. juni 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Nattverdgudstjeneste Rune 

Tobiassen Kammerkoret Ti-

gerloftet, Skattkammer. HITS 

– tur 

19:00 Konsert Vågsbygd Kirke Kam-

merkoret Anne Karin Kaasa 

Tirsdag 5. juni 

11:00 Bønnemøte 

19:30  Ytremisjonens kvinneforening 

Tur til Arendal, Middag i Frikir-

ken Andakt og orientering v/

Berit og Ottar Moen 

Torsdag 7. juni 

18:00 Den nye veien Arne Jørgen-

sen  

Søndag 10. juni 

11:00 Hele menigheten til Dvergs-

nestangen. Familiegudstje-

neste Hilde Grøthe  



 

Avsender: 
KRISTIANSAND FRIKIRKE 

Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Konfirmantkullet 2012 
Vi er meget stolte av menighetens konfirmasjonsopplegg, men vi er enda stoltere av konfirmantene våre. De er nå 

over halvveis i konfirmantåret sitt, og det passer derfor fint at de blir presentert i menighetsbladet.  

 

Årets kull, som er på 23 stykker, har rukket å bli godt sammenspleiset. I løpet av høsten hadde vi månedlige sam-

linger som f.eks. Bli-kjent-tur, VOX-kvelder, gudstjenester og ”bryllupsfesten” sammen med VOX.  

 

På nyåret startet vi med ukentlige undervisningstimer på torsdager i Fricafé. Det er godt å komme i gang, sånn på 

ordentlig. Vi starter presis kl. 1730. Såpass presist at de som kommer for sent, må ha med seg kake neste gang. Vi 

har spist mye kaker i år.  

 

Konfirmantene våre skal få kunnskap om – kjennskap til en levende Gud. En Gud som er kjærlighet. En Gud som er 

nær. Det betyr at det forventes at konfirmantene skal tilegne seg kunnskap. Men vi legger også vekt på erfaring. De 

får undervisning om Bibelen, men de skal også lese daglig i Bibelen. De får undervisning om bønn, men de skal også 

forsøke å be selv.  

 

For mange har konfirmasjonstiden gitt en nødvendig ballast for å møte livets mange utfordringer. Gleder som sorger. 

Det finnes noe som er evig og uforanderlig. Noe som gir fotfeste i en verden i stadig forandring.  

 

Årets høydepunkt blir som vanlig sommerleiren, som også i år går til Evjetun 7-12. august.  Leiren arrangerer vi i sam-

arbeid med frikirkene Vågsbygd, Randesund, Songdalen, Flekkefjord, Grimstad, Hånes, Lyngdal, Øvrebø og Hæge-

land. Til sammen blir vi 100 konfirmanter og 30 ledere.  

 

Ingen har svaret på alle livets spørsmål, men vi trenger alle plasser hvor undringene våre får rom. Vi setter derfor av 

mye tid til gruppesamtaler på kveldene våre, og det er godt å ha med så mange dyktige ledere i arbeidet. Årets lede-

re er Lars Petter Fidje, Kari Haugland, Lillian Ringøen, Trond Erlend Ryen, Helene Backer og Kjetil Stangenes.  

 

Tekst: Stein Arve Graarud 

Bilde: Lars Petter Fidje 


