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For ei dame 100 år den 7. nov.
2009 og helt med!
husarbeid, først som hushjelp
og siden kokke.
–Din mor? –Hun bodde hjemme på Åkerøya.
–Mange søsken? –Vi var 9 i alt.
Men under spanskesyken fikk
mor dødfødte tvillinger og ei
søster døde i forbindelse med
kikhoste og hjernehinnebetennelse. –Så dere var 6 som vokste opp! Hvor var du i rekken? –
Jeg var eldst, og nå er det bare
meg igjen. Den yngste døde for
flere år siden.

Tekst: Maria I. Ringøen
Foto: Ruth Jørgensen

Edith Jørgensen født og oppvokst på Åkerøya. Hun bar etternavnet Chrøder Ommundsen
helt til hun i 1932 giftet seg
med Laurits (Lui) Jørgensen.
Det ble fem barn og 15 barnebarn, pr. dags dato er det i tillegg 26 oldebarn og 4 tippoldebarn. Lui døde dessverre alt for
tidlig, året var 1959. Jubilanten
startet feiringen i sommer sammen med sine etterkommere.
Den 10. juli var slekten samlet
på Åkerøya, og 11. juli i Songdalen Frikirke. Selve dagen skal
feires i Kristiansand Frikirke
med åpent hus fra 16.00 –
19.00.
–Som ung reiste jeg til Amerika
(Brooklyn) for å jobbe. Det var harde
tider, ikke arbeid å få i Norge. Far arbeidet i Brooklyn på den tiden, men
det var min tante som tok i mot meg.
Jeg bodde hos min kusine i et par uker
først for å lære språket og deretter
skaffet hun meg jobb. Det var mest

Samtalen gikk om hvor rart det
er at hun som var eldst fortsatt
lever. Hun har bodd 12 år nå på
Gimle og har sett mange
”komme og gå”. Alle gamle vennene og familie er borte og likevel er hun fortsatt sprek som få. Vi
snakker om hvordan livet var før i tiden, om krigen og alt man ikke fikk tak
i den gang, om nåtid og alt som vi har i
dag, om finanskrisen og arbeidssituasjonen i Amerika, om hvordan det forplanter seg til Norge osv.
–Noen eldre hevder at det var bedre
før, hva tenker du om det? –Kan ikke
tenke at det var bedre før. Men det er
mye fælt nå, overfall, innbrudd og ran.
Før kunne man gå trygt i byen, nå må
de ha natteravner!
I Amerika møtte hun sin Laurits, ”over
der” ble han til Lui. Han var nordmann
med dansk far. De giftet seg i ’32 og i
’33 kjøpte de hus på Åkerøya og flyttet
til Norge. Åkerøya føltes ikke som noe
blivende sted og de flyttet ganske
raskt til Kristiansand. Etter et par mellomstopp (Tollbodgaten og Solborg)
ble det husbygging i St. Olavsvei. I dag
bor sønnen Arne og kona Reidun der.
–Du har ikke vokst opp i frikirken, hva
førte deg dit? – Nei, det var ikke mye
frikirke på Åkerøya, men Lui var i
”Fiftyninestreet” og etter at vi kom til
Kristiansand så begynte vi i Frikirken.
–Hva har vært ditt engasjement i menigheten? –Misjonsmessa, i mange år!
Jeg var alltid overbevist om at Arne
skulle ut i misjonen. Helt fra han begynte på Middelskolen visste jeg det.

Edith snakket litt om menighetens
utvikling og hvordan mange ting har
forandret seg gjennom tiden: – Vi kvinner hadde ikke stemmerett, så jeg
hadde ingen interesse av menighetsmøtene. Det er bra at kvinnene kan
stemme i dag og at de kan bli eldste.
Jeg syns personlig at pastorstillinger
skal være forbeholdt menn!
–Er det noe du kunne ha lyst til å si til
menigheten? – Ja, det er noe jeg har
tenkt på. Skulle ønske at menigheten
var flinkere til å besøke syke, gamle og
ensomme. Dette har jeg tenkt på i flere år. Jeg lå selv på sykehus i 5 uker
og den gang kom det bare ett besøk
fra menigheten. Det var en gammel
mann fra ”blomsterkomiteen”, han
kom bare og leverte blomstene og sa
ikke et ord. Husker det godt og syns
det var veldig rart. Det er viktig å gå
når vi kjenner at vi blir minnet om
noen. Jeg har selv opplevd å komme til
eldre som har trengt hjelp.
–Har du et ord du vil gi videre til leserne? – ALT AV NÅDE! ”Jeg er frelst og
hvilken nåde, nåde over nåde!”
Edith snakker varmt om andaktene på
Gimle, og setter stor pris på de som
kommer og spiller, synger og prater.
Selv er hun bindeleddet: – Birger Aulin
kontakter meg og jeg henger opp lapp.
Jeg har også fått ordnet det slik at pianoet er blitt flyttet frem i rommet slik
at det blir hyggeligere å sitte der mens
noen spiller.
Edith leser nyhetene på tekst-TV og er
til enhver tid oppdatert. Hun får tiden
til å gå med bl.a. kryssord, og på den
måten trimmer hun hjernen. –Jeg har
god hukommelse og jeg er glad for at
hjernen er klar. Jeg husker mer enn
mange yngre!
Undertegnede er ikke i tvil om at det
stemmer. Det har vært en stor opplevelse å samtale med 100-årige Edith
Jørgensen. Snakk om å være 100 år
og helt i 100!
Frikirkeaktuelt vil på vegne av hele
menigheten gratulere jubilanten med
100 årsdagen!
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Pastorens spalte
Stein Arve Graarud

... fedrenes hjerter...
Hør på fars formaning, mine barn, lytt, så lærer dere å forstå.
God er den lærdom jeg gir dere. Vik ikke av fra min rettledning!
Da jeg som barn var hjemme hos far, den eneste smågutten hos min mor,
da underviste han meg og sa: ”La ditt sinn holde fast på mine ord,
hold mine bud, så skal du leve!”

Ordene, som tilhører en av historiens største konger, kong
Salomo, er hentet fra Ordspråkene 4. Det er interessant å
se hvor mange ganger den vise Salomo henvender seg til
sin sønn i denne boken. En far hadde en arv å gi videre.
En arv han selv hadde mottatt av sin far. Arven var ikke av
gull. Den var verdt mye mer enn det. “Bevar ditt hjerte
framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.”
Spørsmålet er ikke om vi gir noe videre til barna, men hva
vi gir videre. Det som er viktig for oss, lekker ut uansett.
Handlinger roper som kjent høyere enn ord, og barna våre
hermer etter oss.
Når jeg spør en ungdomsgruppe om hvem som har betydd
mest for deres kristne tro, får jeg alltid det samme svaret.
De aller fleste nevner sin mor og far. Besteforeldre er på
3. plass. Ungdomsledere og pastorer blir sjelden nevnt.
Min erfaring er ikke enestående. En landsomfattende undersøkelse i USA sier det samme. Undersøkelsen prøvde
også å finne ut hvorfor 80% av menighetenes ungdommer
forlater kirken etter ungdomstiden, og hva som er spesielt
med femtedelen som fortsetter. Felles for alle som forlot
kirken, var at de aldri så troen levd ut hjemme. Mor og far
gikk riktig nok i kirken, men de snakket aldri om troen i
familien. Ungdommene så aldri at mor og far leste i bibelen eller ba sammen. Når vi sier én ting og gjør det motsatte, gir vi næring til verdens ateisme.

”Det hersker ingen tvil om at foreldre er apostler, biskoper
og prester for sine barn, for det er foreldrene som gjør
dem kjent med evangeliet.”, sa Luther. Han levde ut sin
overbevisning i sitt eget familieliv. Han mente at hjemmet
var grunnleggende for å gi troen videre til neste generasjon. Luthers lille katekisme ble faktisk laget for bruk i
hjemmet. Han oppfordret også foreldrene til å ta i bruk
bilder og plakater i sin forkynnelse for barna. Hjemmet ble
utrustet til å være gode trosformidlere. Ønsker vi at våre
barn skal vokse opp med en tro som bærer gjennom livet,
er det ikke tilstrekkelig å sende dem på søndagsskolen
eller på ungdomsgruppa. Menighetens aktiviteter skal
underbygge foreldrenes trosformidling. Ikke motsatt.
Et eller annet sted på veien har vi fedre mistet vårt åndelige språk. Det er mulig vi har vanskelig for å framstå som
svake og svar skyldige i vanskelige spørsmål. Ingen av oss
er eksperter på troens vei. Vi er alle disipler (lærlinger). Vi
er medvandrere. Jeg forteller mine sønner daglig at jeg er
glad i dem. Det er viktig for meg at de vet dette. Når jeg
sårer dem, ber jeg dem om tilgivelse. Jeg forteller dem at
pappaen deres trenger Gud i livet sitt. Jeg ønsker at barna mine skal vite at himmelens Gud elsker dem. Jeg ønsker at de skal kjenne ham. Når livet deres blir vanskelig,
skal de vite at Gud støtter den trengende.
Mal. 4,6 Han skal vende fedrenes hjerter til barna og
barnas hjerter til fedrene,

.

Fedre, la oss gi barna våre fotspor å gå i!
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Seniorforum — for alle
Av Gertrud Sæbø
Seniorforum kom i gang høsten 2006.
Eldsterådet utfordret tidligere eldste til
å utvide arbeidet blant seniorene i
menigheten. På et forberedende møte
viste det seg å være interesse for et
mer temafokusert formiddagsarrangement i tillegg til det rent oppbyggelige
formiddagstreffet som betyr mye.
En komité bestående av Øystein Nylund, Gunnar Ringøen, Reidar Skeie,
Roald Øie og Gjertrud Sæbø arbeidet
videre med idéene. 16 september
2006 kunne vi ønske Per Arne Dahl
velkommen med sitt kåseri ’Så lenge
det er håp er det liv’. Siden har en rekke gode kåsører og foredragsholdere
gitt oss innsikt, forstand, humor og
åndelig påfyll.
Samværene begynner med musikk
ved Margrethe og Harald Sødal. Utrolig
hvordan de to kan inspirere til kraftig
allsang. Pensjonister kan så absolutt
synge! Mye arbeid ligger i å finne sanger som kler emnene. Gjertrud Sæbø
leter frem et dagens dikt som også
gjenspeiler tema. God mat og kaffe/te
hører naturligvis med. Øyvind og Siss
Wold, Aslaug og Reidar Skeie og

Torbjørg Ringøen sørger på en
utmerket måte for bevertningen,
og deltar også på komitemøtene.
Vi legger vekt på å sette av god
tid til hygge og samtale rundt
bordene. Vi ønsker at alle skal
føle seg inkludert, ikke minst
nye.
Emnene våre spenner vidt fra
forfattere som Falkberget, Wergeland, Ibsen og Undset til profilerte kristne som Hans Nielsen
Hauge, Lars Skrefsrud og Aage
Samuelsen. Vi har lært mer om
vår by’s historie, Setesdalsheiene og Agders nære krigshistorie.
Lektor ved Sjelesorgsinstituttet
på Modum, Tord Arne Sveinall
fikk god kontakt og samtale med
flere da han snakket om livslyst
tidligere i år. Både tro og tanke
utfordres ofte i et trygt og hyggelig miljø.
Trivselen er merkbar og oppmøtet
øker. Flere yngre pensjonister har
kommet til – og det hender at en og
annen ’ungdom’ i 50-årene også stikker innom! Vi er et seniorforum, men
naturligvis er alle som har et par ledige

formiddagstimer velkommen. Må Gud
føre oss nærmere Ham og hverandre
til glede og hjelp på livsveien. Møtene
er hver tredje onsdag i måneden i Fricafé kl. 11. Ser vi deg også hos oss?
Velkommen!
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Signaturen
Vi utdanner og utruster
morgendagens ledere i
menighet og samfunn
Jeg er glad for å sende en hilsen gjennom FrikirkeAktuelt til dere! Jeg savner både menigheten og byen.
Jeg er takknemlig for alt det jeg har opplevd og erfart
sammen med dere alle.
Nå er jeg godt i gang som rektor. Det er en krevende oppgave, men også veldig spennende. Vi har flotte medarbeidere i administrasjon og lærerstab, og vi
har en kreativ og lærevillig studentflokk på nærmere
150 studenter.
Det var en krevende flytteprosess i sommer. Tenk
å forlate et deilig hus med strålende utsikt over byfjorden. Nå har vi kommet godt inn i vår rommelige terrasseleilighet i Ekebergveien på Ljabru/Nordstrand. Uten
fjordutsikt, men med 6 mål park og hyggelig naboer.
Barn og 8 barnebarn er innen en halv times kjøretur, og
det var en viktig del av det hele. Louise arbeider fortsatt
på DuViTo tre eller fire dager i uken. Vi har nå flere kvelder og helger sammen, og det kjennes godt.
Høgskolen i Staffeldtsgate gir to Bachelorutdanninger, en i Musikk, menighet og ledelse (MML), og en i
Menighet, organisasjon og ledelse (MOL). Jeg håper etter hvert at det blir mange fra Sørlandet som begynner
her. Noen har vi allerede, og for meg er det spesielt hyggelig at Janne Coward er begynt på MOL i høst.
Jeg har tenkt å besøke menigheten i januar, og da
vil jeg informere mer om skolen og dens tilbud. Det er
også mulig å ha studenter fra Høgskolen i praksis noen
uker, så de kan få smaken av hva det vil si å være i en
menighet i Frikirken!
Jeg har vært med studentene på MOL en uke i
London på studietur. Vi besøkte menigheter som går
nye veier for å nå ut i storbyen, og en av dem var Holy
Trinity Brompton, der Alphakursene startet. De skulle
starte opp på den tiden, og det var store plakater på
busser og T-banestasjoner over hele London. Imponerende. Dere må ikke slutte med Alpha!
Det er spennende å være med på å utruste unge
studenter til tjeneste i menighet, organisasjon og samfunn. Det er en annen tjeneste enn i det brede spekteret som en menighet er, men det kommer så vel med å
ha nettopp den bakgrunnen og erfaringen som en tjeneste som menighetspastor gir.

Jan Gossner er i gang som rektor ved Høgskolen i Staffeldtsgate. Her er Jan utenfor sin nye arbeidsplass. (foto KPK)

Janne Coward begynte som student i høst. Sammen med rektor traff de Anne Karin Solheim, som er husmor på Sjømannkirken i London. Som dere ser, ble det et varmt gjensyn. Anne
Karin var juniorleder og cellegruppeleder for Janne.

Vi besøkte menigheter i London som når ut i storbyen, blant
annet hadde Holy Trinity Brompton, menigheten der Alphakursene startet, kjøpt plass på busser og T-baner for sine nye kurs.
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Deilig er
hjorden

Det er ikke så sjelden å høre kritikk av
kristne menigheter. Ofte kan kritikken
være berettiget. Mange sitter tilbake
med " dype sår i sinnet og frostskader
på hjertet ." Men selv med smertefull
erfaring i møte med det kristne fellesskap, makter noen å se rikdommen i
menighetsfellesskapet.
Ingen har vel skrevet sterkere om menighetens betydning enn apostelen
Paulus. Få har vel gitt viktigere veiledning til menigheten enn ham.
Og ikke mange har gjort mer smertefull erfaring i møte med menigheten
enn han. Etter sin omvendelse tror
mange at han ble tatt imot med åpne
armer. Men den som kjenner sin bibel
vet at det var langt fra tilfelle.
"Da han kom til Jerusalem, forsøkte
han å slutte seg til disiplene.
Men alle var redd ham og trodde ikke
han var noen disippel." ( Ap.gj. 9.26 )
En kristen menighet skulle være et
fellesskap med åpne armer og rause
holdninger. I menigheten må det være
et stort rom hvor alle generasjoner er
sammen. Et fellesskap der vi kan være
en ressurs for hverandre. Alle - uansett
alder, livssituasjon, bakgrunn, livsskjebne, trosstyrke, utdannelse og
begavelse - må ha sin rettmessige
plass i et slikt fellesskap.

En menighet skal
være så fargerik
som regnbuen.
Der:
x barna oppdager en ny
verden og
unge finner
seg selv
x der en blir til
tre
x der en lever de harde trettiåra
x der en erfarer midtlivskrisa
x der friske og freidige femtiåringer
trives
x der en eier fellesskap og får hjelp
på livets oppløpside
Enkelte av Frikirkeakuelts lesere har
muligens oppdaget tanker som preger
en ny bok - med samme tittel som
overskriften.
Ja, det er en varm anbefaling av en
bok, skrevet av en som etter endt teologisk utdannelse søkte om praksis i
sin egen Frikirkemenighet. Han fikk
avslag. De hadde ikke tro på ham. De
tvilte på om han hadde noen fremtid i
Frikirken. Heldigvis fikk han praksis i
nabomenigheten. Siden har han hatt
mange sentrale verv i vår kirke. I dag
er han pastor i sin barndoms menighet, som for 25 år siden ikke hadde
tro på ham.

Selv sier han : "Jeg tror ikke jeg var
moden for å bli menighetsprest før jeg
var langt oppe i 40-årene."
Per Eriksen spør:
x Blir barna sett og verdsatt i menigheten ?
x Hvordan er menigheten tilpasset
et travelt yrkesliv ?
x Blir eldre menneskers livserfaring
brukt som en ressurs ?
Denne boka fortjener å bli lest. Her er
det mye å lære, mye å snakke sammen om.
Til slutt - et frimodig forslag til vår menighets lederskap:
Sett av en helg med denne boka i
sentrum, og få hit forfatteren som
foredragsholder og forkynner !
Sverre Jølstad
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Frikirkens Musikkskole - mer enn øving og musikk
Tekst og foto: Kåre Melhus
Jorid Strandberg blir utfordret av Renate Rott Orre til å spille på familiegudstjenesten 25. oktober. “Vi skal
spille sammen,” sier Renate. “Hvis
jeg kommer ut av det, så spiller du
bare videre, og hvis du kommer ut av
det skal jeg spille videre,” legger hun
til. Jorid har veldig lyst på utfordringen og lar seg overtale.
Det er tirsdags kveld og kirkesalen
fylles av pianomusikk. Forsangerteamet kommer snart og skal øve, men
foreløpig flyr Jorids flittige fingre over
tangentene, kommentert av Renates
oppmuntrende stemme.
“Jeg ønsker å utruste mennesker
musikalsk til tjeneste i vår menighet,” sier Renate. I øyeblikket har
hun 16 elever på piano. Hun gir
sangundervisning også, og her er det
ledige plasser. Visjoner om et band
har hun, men foreløpig er dette bare
tanker og drømmer.
“Det er veldig spennende å tenke
menighet og musikkskole sammen,”
sier hun.
Renate har undervist i musikk siden
hun var 15 år gammel. Det begynte
på Lyngdal musikkskole. Hun har
mellomfag i musikk og kristendom,
og har studerte personalledelse og
tatt pedagogikk. Til Frikirken kom
hun fra Misjonshuset der hun også
drev med musikkundervisning.
Folk står i kø for å komme inn på
Frikirkens Musikkskole, og de som
går til time en gang i uken gjør det
meste ut av det. Det spilles og øves
og resultatet skal vises fram og høres på konsert i Fricafe.

“Jeg synes det er kjempemorro.
Det er en fryd å ha kjempemotiverte elever. De er veldig gira,”
sier Renate. Hun understreker at
musikkskolen er mer enn en aktivitet. Det blir veldig meningsfylt
når vi får være med i en sammenheng,” sier hun.
Jorids siste akkorder dør ut, notene samles sammen og avtaler om
familiegudstjenesten den 25. oktober repeteres. Dette kommer til
å gå bra.
Forsangsteamet er kommet. De
har erfaring og rigger seg scenevant til på plattformen. Den andre
delen av Renates kveld begynner.
Hun og hennes musikere bygger
menigheten og er en del av de
helliges samfunn.

Sødal terrasse 3 A, 4630 Kristiansand Mobil: 911 07 555
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Ungdomskoret på Oslotur
Tekst og foto: Torbjørn Alfsen
Foto: Kjetil Ringøen
Fredag 16.oktober fylte vi opp fem
biler og reiste på helgetur til Oslo
med Ungdomskoret.
Søndagsgudstjenesten i Oslo Østre
skulle få gleden av fin korsang fra
Kristiansand, men før det….MYE
GØY!
Tidlig kveld ankom vi Bærum Frikirke
som velvillig huset gjengen denne helgen.
Etter en del pølser, ”singstar”, prat og
kos var det natta, for neste dag skulle
bli travel.

MAMMA MIA – Here we come!!

Jentene viste et imponerende nivå i ”singstar ”
Lørdag
Det er faktisk utrolig hvor fort 18 jenter kan dusje, spise frokost og legge
en perfekt ”foundation” når tida på et
kjøpesenter er begrenset til rundt fire
timer. Klokka halv ti sto jentene og
trippet ved bilene med lommeboka i
utgangsposisjon. Etter fire timer på
Sandvika storsenter var ungdoms-

kortene gått varme. Det var
også gryteretten i kirka.
Så var det litt korøvelse før
det var ny styling og sminking,
for nå sto turens høydepunkt
for tur. MAMMA MIA – på Folketeateret. ”Sinnsykt” bra
”mega-gøy” forestilling, og når i tillegg
et par av de mannlige skuespillerne
bare er dødskjekke, så blir det ikke
bedre. For en
dag..!!

rydding og kirkevasking før jentene kl.
10 står klare og synger seg opp i Østre
Frikirke. Koret preget gudstjenesten
med nydelig sang og pastor Johannessen, som umiddelbart ville avtale nytt
besøk med koret, sammenliknet koret
med englebildet han hadde over
senga som liten! Fin gjeng på tur!!!

Søndag
…og for en gjeng!
Dusjing, sminking,
spising, pakking,

Østre Frikirke spanderte pizza på koret etter
gudstjenesten

Flotte jenter med vakker sang
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Alle helgens dag
Av: Maria I. Ringøen

Allehelgensdag er en dag da vi
på en spesiell måte minnes de
døde. Det er blitt vanlig å tenne
lys ved graven rundt Allehelgensdag, og det kan være en
sterk opplevelse å se en kirkegård fullt opplyst av lykter. I vår
menighet har det i de siste årene vært vanlig å ha en allehelgenskveld i kirka, hvor de som
har mistet noen det siste året
blir særskilt invitert.
Frikirkeaktuelt har spurt Oddvar
Søvik om han vil si litt om feiringen av Allehelgensdagen.
Ganske tidlig i kirkens historie begynte
man å feire martyrenes minne. Deres
dødsdag ble stående som deres himmelske fødselsdag. Etter de store kristendomsforfølgelsene på 300-tallet
begynte man å feire en Alle martyrers
dag. På 800-tallet var denne feiringen
blitt vanlig under navnet Alle helgeners
dag, en slags felles feiringsdag for alle
de helgener som ikke hadde fått tildelt
noen egen dag. Feiringsdato ble 1.
november.
Luther fjernet de fleste av de katolske
festdagene, men beholdt Allehelgensdagen. Men med ”helgen” mente man
da alle de hellige, salige. Det var de
troende dødes dag.
”På denne dagen skal det prekes om
den rette kristne tro som Guds helgener hadde og hvordan man skal etterligne dem” heter det i en kirkeordning
fra reformasjonstiden.
”Helgen er den som i ord og liv og død
har vært et vitne for oss om Kristus og
det evige liv,” skal den svenske erkebiskop Nathan Söderblom ha sagt.
Vi feirer ikke lenger Allehelgensdag
den 1. november. I 1770 ble dagen
lagt til første søndag i november. Det
er bare tilfeldig at denne søndagen i år
er 1. nov. Den katolske kirke har imidlertid siden 2007 lagt dagen til 1. nov.
igjen.
- Hvor kommer denne tradisjonen med
å tenne lys på gravene fra?

Det kan jeg faktisk ikke svare på. Men
i de senere år har det blitt mer og mer
vanlig å ta en tur på kirkegården rundt
denne dagen og minnes sine kjære.
Man legger bar på gravene, enda flere
en krans, og tenner dessuten lys. Det
er jo en fin tradisjon, men den har ingen bibelsk begrunnelse.

Ja, dagen blir spesiell for meg i år. Jeg
har tidligere mistet mine foreldre, men
i år var det annerledes. Savnet blir
ekstra sterkt på en slik dag. Men jeg
sørger ikke som dem som ikke har noe
håp. Jeg er overbevist om at Maria har
det godt nå og at jeg en dag skal få se
henne igjen.

I kirkene leser man gjerne opp navnene på dem som har gått bort siden sist
Allehelgensdag. Men da står man i
fare for å ”saligkåre” alle de døde og
dermed blir vel dagen av mange rett
og slett oppfattet som alle dødes dag!
Men det står ikke: ”Salige er de som
dør”, men ”salige er de -som dør i Herren”. Åp 14,13.

Det håpet er ikke bare en vag ønsketenkning à la: ”Jeg håper det blir fint
vær i morgen”, eller ”jeg håper jeg står
til eksamen”. Det kan være ganske
usikkert! Nei, det er ”et levende håp”.
Jesu oppstandelse og Jesu løfte er
garantien for det: Jesus sier: ”Jeg er
oppstandelsen og livet. Den som tror
på meg, skal leve om han enn dør. Og
hver den som lever og tror på meg,
skal aldri i evighet dø.” Joh 11,25-26.

- Du har selv mistet din kjære dette
året. Hva betyr Alle Helgens dagen for
deg?

Alle Helgens dagen bør være en påminnelse til oss alle om å ha sin sak
med Gud i orden og del i dette håpet.

Speiderens blomsteraksjon 2009
Også i år kan du kjøpe juleblomstene via speideren. Blomstene blir skaffet fra et lokalt gartneri og skal være av svært god kvalitet. Erfaringer fra i fjor gjør at vi med frimodighet anbefaler speiderens juleblomster, samtidig som du støtter speiderarbeidet.
Bestilling
Speiderne i Kristiansand FSK vil ta opp bestillinger blant familie, venner og naboer. Vi vil
også være i foajeen etter gudstjenestene 22. og 29. november. I tillegg kan du bestille ved å
ta kontakt på telefon eller mail (se kontaktpersoner, NFM side 14).
Årets juleblomster er
Orkide (togrenet, ass. farger) kr 200,Asalea (rød eller hvit, kraftig) kr 100,Utlevering
Blomstene vil leveres ut etter gudstjenesten søndag 13. desember.
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NYE UNDERVISERE
Katrine Torvik og Andreas Holvik er nye undervisere
på Skattekammeret. Helt topp med unge undervisere. Denne søndagen var det fortellingen om Sakkeus
som ble dramatisert.
Aktiviteter
.

Her kommer Jesus til byen,
etterfulgt av folkemengden.

Regine, Daniel og Silje Maria
Stor applaus til dem som dramatiserte
fortellingen om Sakkeus.

.
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Maren Frigstad er også med som ny
underviser. Her lærer hun Skattkammerbarna en ny sang

MÅNEDENS KONKURRANSE:
På Skattkammeret i høst har barna blant annet hørt om Sakkeus og
om da Gud skapte alt.
Hva slags yrke hadde Sakkeus?
Hva het de to første menneskene?
Svar sendes på SMS til Liv Marit på nr 90760340
Vinnere av forrige konkurranse er Sigurd Ringøen og
Pål Jakob Sødal

Torgun
Maritim AS

Ledig annonseplass

Tlf. 38 11 17 41
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Samlivskveld i fricafé
Tekst: Nina Hillesund
Foto: Maria Ringøen
Fellesskap og inspirasjon med fokus
på ekteskapet. Høstens første samlivskveld ble arrangert 25. september.
Familieterapeut Odd Kenneth Hillesund var invitert til å snakke om foreldrerollen, spesielt med fokus på
selvforståelse, samarbeid og konflikt i
møte med barna våre. Dette er et
tema som er engasjerer, så til tross for
høstferie var over 100 personer i ulike
aldre samlet denne kvelden. Det var
fokus på barnas behov. Hvordan vi
skal takle utfordringer ovenfor barna
våre, og hvordan vi som foreldre skal
nærme oss hverandre i vår tilnærming
til barna slik at barna opplever trygghet og forutsigbarhet.?
Det ble undervist om hvor viktig det er
for både barn og voksne at vi har det
godt med oss selv. Når vi har en god
dag, klarer vi å fremme de verdier vi
egentlig har og håndtere utfordringene
som kommer i hverdagen.
Vi må også hjelpe barna til å være til-

freds med seg selv, blant annet ved å
rose dem masse. Målet er at barna
trives med å være seg selv sammen
med oss foreldre. Vi foreldre påvirker
barna våre hele tiden enten vi vil eller
ikke og om man er sammen med dem

eller ikke. Foreldre bør gi barna gaver
og rammer slik at de finner hvem de
virkelig er.
Det var en inspirerende kveld for alle.
Etter et spennende foredrag, og sang
av Siv Justnæs, koste vi oss med deilig
kveldsmåltid. Vi anbefaler de neste
samlivskveldene 30. Okt og 27. nov.
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Nytt fra menigheten
Kirken:
Kontor:
Kontortid:

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

Pastor:
Pastor:

Rune Tobiassen
95 84 18 56
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
Kontakt Diakoniråd:
Steinar Hopland
90 03 29 47
E-postadresse:
kristiansand@frikirken.no

Hjemmeside:
www.kristiansand-frikirke.no
Bankkontonummer:
8220 02 86266

Døpte

Fra kontoret

Nye medlemmer
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Marte Helene Bydall
Anne Grete Vhile Hanssen
Frida Vhile Hanssen
Linn Margrete Vhile Hanssen
Eivind Kristian Hegén
Elise Jølstad
Marthe Blandkjenn Mersland
Ingrid Nylund Nilsen
Isak Reinhardsen
Lillian Magrete Ringøen

Speidernes Blomsteraksjon
Som det framgår av annonse annet sted
i bladet har speideren også i år salg av
blomster til jul for å skaffe penger til
arbeidet. De går også ut med tilbud til
firmaer, og eget bestillingsskjema kan
bestilles hos disse tre:
Aase Landsverk Larsen, tlf. 916 40 255/
aase.l.larsen@kristiansand.kommune.no
Cathrine Stien, tlf. 917 50 278/
cvstien@live.com
Trine G. Stie, tlf. 909 51 788/
tgs@rasmussen.no

Misjonsmessa 2009
Komiteen oppfordrer dere alle til å sette av lørdag 21. november. Da
ønsker vi velkommen til årets misjonsmesse. Dette er en festdag for
storfamilien, og en ypperlig anledning til å invitere noen med seg i Frikirken.
Årets program ser i hovedtrekk slik ut:
Kl. 11.00
Kl. 12.00
Kl. 12.30
Kl. 14.30
Kl. 15.00
Kl. 16.00

Åpning av messa
Fruktkurvlotteri
Kortverksted for barn (i FriCafe), film ca. kl. 13.00
Fruktkurvlotteri
Eget barneåresalg
Misjonssamling for storfamilien. Familien Helen og Harald
Eikeland, Rune Tobiassen og Jubilo deltar.
Etter møtet: Stort avsluttende åresalg og trekning av lotteriene.
Hele dagen er det barnetombola, salg av matvarer, håndarbeider, åresalg og lodd i lotteriene. I kafeteriaen er det mye god mat!!!
Velkommen til en festdag i Frikirken!

Innlevering:
Loddbøker, gevinster og salgsvarer leveres torsdag 12. november
kl 18.00 – 20.00 i Frikirken. Ferskvarer leveres fredag 20. november,
eller i god tid før messa åpner på lørdagen.
Har DU noe å bidra med?
Det er en hektisk og gøy dag med ypperlig mulighet til å bli bedre kjent
med andre som er engasjert denne dagen. Vi trenger deg på en eller
flere arenaer, for eksempel til å selge lodd, selge i kafé eller salgsboder, telle penger, hjelpe til å rydde, eller levere matvarer for salg, kaker
til kafeen eller bidra med gevinster. Ta kontakt med en av oss i komiteen (fullstendig oversikt over komiteen stod i forrige nummer av
FrikirkeAktuelt).

x Kristian Granseth
Foreldre Aud Marie og Erik Granseth.
Storebror Henrik.

På vegne av messekomiteen;
Liv Marit N Gumpen, tlf 907 60 340
Randi L Gabrielsen, tlf 952 61 036 / mail:
randi.l.gabrielsen@no.pwc.com
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Program
Søndag 1. nov

Søndag 15. nov

10.30 Bønnemøte
11.00 Allehelgensdag. Nattverdgudstjeneste. Oddvar Søvik. Candela
synger. Tigerloftet, Skattkammer, HITS
17.00 Gudstjeneste Gimlekollen. Rune
Tobiassen
19.30 Allehelgensarrangemet. John
Løvdal m/flere

10.30 Bønnemøte
11.00 Nattverdgudstjeneste. Stein
Arve Graarud. Koriander synger. Tigerloftet, Skattkammeret, HITS. Radiooverføring

Tirsdag 3. nov

07.00 Fellesbønnemøte

07.00 Fellesbønnemøte

11.00 Bønnemøte
19.30 Ytremisjonens kvinneforening.
”Delekveld”

11.00 Bønnemøte
19.30 Ytremisjonens kvinneforening.
Nils Fredrik Rifsgård
Onsdag 4. nov
11.00 Formiddagstreff i Peisestua.
Sverre Jølstad
Lørdag 7. nov
19.00 Junior, Tacokveld
Søndag 8. nov
10.30 Bønnemøte
11.00 Gudstjeneste. Rune Tobiassen.
Odd Magne Aasheim. Ingrid
Grøvan sang. Tigerloftet, Skattkammeret
Tirsdag 10. nov
07.00 Fellesbønnemøte
11.00 Bønnemøte
Torsdag 12. nov
11.30 Landsmisjonens kvinneforening. Rune Tobiassen
18.00 Forberedelser til misjonsmessa.
Innlevering av loddbøker og
gevinster. OBS! Feil dato på
loddbøkene
Lørdag 14. nov
19.00 Junior, Overnatting i kirka

17.00 Storsamling Gimlekollen
19.00 Fellesskapskveld. Arnfinn Østerberg
Tirsdag 17. nov

Onsdag 18. nov
11.00 Seniorforum i FriCafé. Harald
Sødal ”Veteraner fra krigen”
19.30 Bibelundervisning i FriCafé.
Rune Tobiassen. Filipperbrevet Kap 3, Disippelens mål
Torsdag 19. nov
19.30 Bibelundervisning Gimlekollen. Rune Tobiassen. Filipperbrevet Kap 3, Disippelens mål
19.30 En kveld i bønn
Lørdag 21.nov
11.00 Misjonsmessa. Se egen annonse i bladet
19.00 Junior, Aktivitetskveld
Søndag 22.nov
10.30 Bønnemøte
11.00 Misjonsgudstjeneste. Espen
Topland. Tigerloftet, Skattkammer
19.00 Konsert med Vestergabet.
friCafé er åpen etter konserten

Torsdag 26.nov
11.30 Landsmisjonens kvinneforening. Solveig Frustøl
Fredag 27. nov
20.00 Samlivskveld. Torbjørg Nordvoll
Lørdag 28. nov
19.00 Junior, Fakkeltog og grilling i
skogen
Søndag 29. nov
10.30 Bønnemøte
11.00 Familiegudstjeneste. Speideren
deltar
Tirsdag 1. des
07.00 Fellesbønnemøte
11.00 Bønnemøte
19.00 Ytremisjonens kvinneforening.
Adventfest. Oddvar Søvik
Onsdag 2. des
Formiddagstreff i Peisestua
Torsdag 3. des
19.30 En kveld i bønn
Lørdag 5. des
19.00 Junior, Lovsangskveld
Søndag 6. des
10.30 Bønnemøte
11.00 Nattverdgudstjeneste. Hilde
Margrethe Sæbø Fjellstad. Siv
Justnes. Tigerloftet og Skattkammeret har juleverksted,
HITS
17.00 Gudstjeneste Gimlekollen

Tirsdag 24.nov
07.00 Fellesbønnemøte
11.00 Bønnemøte

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

B-BLAD

Ettersendes IKKE, men returneres
med opplysninger om ny adresse
(ikke ved midlertidig adresseendring)
RETUR: Tollbodgata 64,
4614 Kristiansand

Kammerkoret på orgelinnvielse
Tekst og foto: Randulf Roaldsnes
Gjerpen kirke ligger vakkert til et
par kilometer nord for Skien. Kirkens organist, Kjell Frigstad er oppvokst i Frikirken i Kristiansand og
har gledet oss mange ganger med
sine fantastiske orgelkonserter. I
2003 var det like før Gjerpen kirke
brant opp, men orgelet fikk så store skader at det ikke var mulig å
redde. Søndag 18 oktober 2009,
seks år senere, var det endelig orgelinnvielse og Frigstad inviterte i
den forbindelse Frikirkens Kammerkor til konserten. Koret framførte Dvoraks messe i D-dur med
orgel og solister. Dirigent for anledningen var organisten selv. Under
konserten framførte Frigstad flere
perler fra orgelmusikkens gullalder.
Selv om orgelet er best egnet til
romantisk musikk var Bachs Toccata og fuge i D-moll en opplevelse.
Det var tydelig at musikken ble satt
pris på av de mange frammøtte
denne søndags kvelden. Vi oppfordrer bladets lesere til å ta turen
innom denne nydelige kirken og
lytte til Frigstads orgelspill på hans
nye arbeidsredskap.

Bilder:
Kammerkoret framførte messe i
D-dur av Dvorak.
Kjell Frigstad har vært organist i
Gjerpen siden 1980.
Det nye orgelet er levert av
Grønlund i Sverige.
Gjerpen kirke..

.

