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Flere i tjeneste

Grupper

Av Sigmund Sandåker

Av Sigmund Sandåker

Det er mange medlemmer i vår menighet, noe som
gjør det utfordrende for ledelsen å ha oversikt og
følge opp den enkelte. Eldsterådet vil nå starte et
arbeid med å gjennomgå menighetens medlemslister, blant annet med tanke på hvilke oppgaver og
tjenester de enkelte medlemmer har. Målet er å finne ut om det er medlemmer som ønsker å gå inn i
en tjeneste, evt. å påta seg en ny tjeneste.

Det er et mål at hver enkelt som går i menigheten,
skal tilhøre et mindre felleskap der man deler liv
og utfordrer hverandre i kristenlivet. Vi har ulike
typer gruppefellesskap i menigheten, og det er ønskelig å etablere nye. For arbeidsåret 2014 -2015
anbefaler ledelsen å bruke studieboken «Jesus som
forbilde» i bibelgrupper/husfellesskap. Den er skrevet av pastorene i IMI-kirken i Stavanger, Martin
Cave og Egil Elling Ellingsen. Boken tar utgangspunkt i erfaringer de har gjort i egen menighet.
Mye handler om å gi Guds godhet videre og dermed bety en forskjell for byen og lokalsamfunnet.
Vår menighet er med i et læringsnettverk tilknyttet
IMI-kirken, og eldsterådet har forventninger til at
dette kan være en viktig inspirasjon i tiden fremover. Enkelte gudstjenester vil hente tema fra
«Jesus som forbilde» denne høsten.
Det er også planer om å sterte opp ett eller to åpne
gruppefellesskap. Der kan du ta med deg venner
som får prøve om gruppe er noe de trives med.
Slike grupper vil bidra til at folk som ønsker å være
med i en gruppe, kan begynne umioddelbart.
Vi har også et gruppekonsept som heter «Suppe
for 7». Dette er lavterskelgrupper der det er lett å
bli kjent og hvor man kan bygge nye relasjoner. Se
side 4.
Ønsker du å være med i et gruppefelleskap? Ta
kontakt med pastor Sigmund Sandåker: 480 59 175
eller sigmund.sandaker@kristiansandfrikirke.no

Gjennom samtale vil det være naturlig å ta opp
hvordan den enkelte opplever sitt forhold til menigheten. Trivsel og tjeneste er gode stikkord i denne
sammenheng. Dette arbeidet vil ta lang tid, men om
du får en henvendelse fra menighetens ledelse i
høst, så ta positivt imot.
Det er utarbeidet oversikt over de fleste oppgaver
og tjenester som skal dekkes i menighetens omfattende arbeid. Her skulle det være noe de aller fleste
kunne se som meningsfullt å engasjere seg i. Tidligere har det vært vanlig å spørre folk om å gå inn i
en konkret tjeneste. Nå blir dette endret til å spørre:
Er det noe spesielt du er opptatt av/har engasjement
for? Har du noen spesielle ønsker for menigheten?
Er det en tjeneste/oppgave du kunne tenke deg å gå
inn i? Ønsker du å være med i et gruppefellesskap
som utgangspunkt for å bli bedre kjent med andre?
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Pastorens spalte

Rune Tobiassen

Nå skjer det!
Østsida Frikirke etableres offisielt
21.september 2014. Enda en gang
har Kristiansand Frikirke plantet en
menighet.
Min siste arbeidsdag i Kristiansand
Frikirke blir 20.september, og dagen
etter blir jeg kalt til ny pastor i Østsida Frikirke på menighetens stiftelsesmøte kl. 11 på Gimletun. Siden dette
lokalet har begrenset plasskapasitet,
valgte vi å ha en utsendelsesgudstjeneste i Kristiansand Frikirke den
31.august. Også for at menigheten
kunne vise at dette er noe den støtter
og markere overføringen av medlemmene fra Kristiansand til Østsida. Vær
gjerne med å be for den nye menigheten spesielt denne dagen.
Jeg har ryddet ut av kontoret og leier
nå kontor hos Justnes Misjonskirke.
Dette er litt spennende og annerledes. Jeg tok kontakt med daværende
pastor Roy Elling Foss for å undersøke muligheten for å leie av dem. Dette for å vise lokalsamfunnet at vi står
sammen som kristne. Ønsket er også
å kunne ha en felles bønnesamling og
en felles lunsj i uka sammen med
Den norske kirke og Misjonskirka på
Justvik. Kunne vi ikke ha samarbeidet
heller om én menighet? Jo, ikke noe
problem, men da hadde vi nådd færre
mennesker. Det er også grunnen til
at Kristiansand Frikirke blir mindre for

å bli større. Vi vil på sikt nå flere
mennesker ved å ha flere menigheter.
Takk for meg!
Tusen takk for alt jeg har fått lov til å
oppleve sammen med dere i menigheten. Jeg har vært ansatt i syv år,
to av dem sammen med Jan Gossner
som pastor 2 og fem av dem som forstander. Det har vært en fantastisk
reise med utrolig mye spennende og
utfordrende. Jeg følte ikke på noen
måte at jeg var ferdig i Kristiansand,
men samtidig vokste det fram et
ønske om et lokalt og misjonalt fellesskap, hvor det er lettere å få med
seg naboen. Når jeg da fikk utfordringen om å bli pastor i Østsida Frikirke, gleder jeg meg veldig over en ny
spennende tid for meg og min familie.
Og tusen takk for at du er med og
deltar og gir inn i menigheten. De ansatte er ikke der for å gjøre jobben,
men for å kunne legge til rette for at
frivillige kan tjene inn med sine gaver. Menigheten er avhengig av det,
spesielt i den tiden som ligger foran
Kristiansand Frikirke nå. Så vær med
å løfte Kristiansand Frikirke mot nye
høyder!
Guds fred!
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Suppe for 7

Suppe for 7, et tiltak for å hjelpe folk å bli bedre kjent med andre i menigheten, har slått veldig godt
an. Siden i fjor høst har ca 50 mennesker møttes hjemme hos hverandre til suppe og prat, i regi av
Supperådet, ledet av Kai Flå. I juni møttes de fleste av dem på hytta til Gudny og Anthony Culley i
Sodefjed. Samlingene fortsetter nå i høst og nye mennesker er velkomne til å bli med.
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Signaturen

Kåre Melhus

Menighetsmøtet er ikke byggekomité
Etter å ha deltatt på de fleste menighetsmøtene i vårsemesteret har jeg kommet til at dette
organet ikke fungere slik det er tenkt. Dette
gjelder i alle fall i forhold til byggesaken. Problemet er at møtedeltagere blander seg for
mye opp i detaljer som legges fram av byggekomitéen.
Menighetsmøtets oppgave er å velge en byggekomité, og så godkjenne budsjettet og hovedstrukturer i de skisser som legges fram. På
menighetsmøtet i juni ble det en hel diskusjon
om hvor resepsjonen og kontorene skal være.
Den løsningen som ble lagt fram er nøye gjennomtenkt og i tråd med ønsket om en åpen
kirke.
Det er selvsagt prisverdig at menighetens
medlemmer er engasjert i hva som skjer og
hvordan den oppussede kirken vår skal se ut.
Men hvis menighetsmøtet hele tiden skal
blandet seg opp i og forandre på detaljer i planene, kommer vi aldri i mål. Det er jo heller
ikke entydige signaler som kommer fra menighetsmøtet.
Problemet ligner litt på forholdet mellom
Stortinget og regjeringen. Regjeringen er ansvarlig overfor Stortinget, og kommer med
forslag til lover og tiltak som må godkjennes
av nasjonalforsamlingen. Men, hvis Stortinget legger seg opp i altfor mange detaljer, som
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Sigmund Sandåker

Bankgirokonto:
3000.20.64908

E-post til
redaksjonen:
Sigmund.sandaker@
kristiansandfrikirke.no

egentlig er regjeringens ansvar oppstår det problemer. Dette kaldes for stortingsregjereri, og
det er ingen som mener at det er en god ting.
Det blir vanskelig å styre landet, saksbehandlingen tas ut i tid, og sluttproduktet blir kanskje
ikke så godt og tjenlig som det kunne ha blitt.
Hvis regjeringen ikke har Stortingets tillit, blir
den avsatt. Den samme mekanismen bør gjelde
i forholdet mellom menighetsmøtet og byggekomitéen. Hvis den ikke gjør en jobb som menigheten er fornøyd med, bør den avsettes og
nye folk bli innsatt i den. Men hvis byggekomitéen gjør det den har mandat til på en tilfredsstillende måte, er det menighetsmøtets
oppgave å ikke gjøre komitéens arbeid vanskelig ved å legge seg opp i detaljer. Byggekomitéen og menighetens stab på sin side bør heller
ikke legge fram alle detaljene på menighetsmøtene i et slags forsøk på å være så veldig demokratiske. Da får vi bare motstridende meninger
om alt og arbeidet stopper opp. La oss vedta
hovedlinjene i medlemsmøtet og overlate detaljene til de vi har valgt til å gjøre den jobben.
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Gudgitte bilder stemmer med virkeligheten
Av Kåre Melhus
Av og til gir Gud et bilde eller konkret
informasjon til en person samtidig
som han gir et oppdrag. I vår menighet har Mary Voreland og Eivind
Sødal på hvert sitt kontinent nylig
opplevd at bilder og informasjon
stemte.
La oss ta Marys historie først: Hun og
Janne Roland har hatt mye kontakt med
den kenyanske menigheten Eldoret
Lighthouse Tabernacle. I fjor høst var
de med å arrangere en kvinnekonferanse
i Eldoret, og har siden drømt om å få til
en ungdomsleir med deltagere fra Eldoret og Kristiansand.
Etter hjemkomsten i november fikk Mary et syn fra Gud der hun så for seg en
gressplen og et hus, og en sterk følelse
av at det er her leiren skal holdes. Ungdommene i Kristiansand Frikirke syntes
dette hørtes spennende ut, og begynte å
etterspørre detaljer i planene, men Mary
ble mer og mer usikker og følte at ansva- Dette er huset og plenen som Mary så i sin visjon.
ret for en slik leir ble for mye for henne.
Men Gud møtte henne med et klart budskap: Go extreme! Og på nytt kom dette
basseng.
bilde med plenen og huset. Mary fikk fred i sinnet og
grønt lys fra menighetsledelsen både i Kristiansand og i Eieren av hotellet var tilfeldigvis til stede og møtte
Mary og Janne og fikk høre historien. «Han ble veldig
Eldoret.
rørt,» sier Mary
Janne og Mary ble enige om at de måtte dra på rekoFinanser
gnoseringstur til Eldoret for å finne dette stedet og
Mary og Janne hadde tidligere kommet til at turen fra
planlegge leiren. Turen ble gjennomført i juni med
Norge totalt måtte koste NOK 10.000 pr. person. Flystøtte fra menigheten og FriBu sentralt.
billetten ville komme på NOK 7.000, og de siste 3.000
Etter ankomsten til Kenya meldte tvilen seg igjen. Det
skulle da dekke kost og losji. Det er satt av 10 dager til
var lenge siden oktober i fjor. «Er dette uansvarlig?»
oppholdet i Kenya. Selve leiren skal vare 4 dager og
spurte Mary både seg selv og Gud. «Er det riktig bruk
det er satt av 6 dager i for- og etterkant, der de norske
av Frikirkens penger? Hun kom til at hun hadde bomskal bo på hotel Comfy, som Janne og Mary er blitt
met skikkelig! All frimodighet var borte. Mary og
godt kjent med fra sine tidligere besøk. Hotel Noble
Janne gikk likevel til lunchen som Paul og Mercy
skulle ha NOK 1500 per person for leiroppholdet, og
Rutto, pastorparet i Eldoret Lighthouse Tabernacle
Comfys tilbud var på NOK 1475.
hadde invitert til.
I tillegg til møter og sosiale aktiviteter skal ungdommePaul og Mercy Rutto på sin side var ikke i tvil. «Vi vet
ne besøke et barnehjem og dele ut mat fra FriMat, forhvor leiren skal holdes,» sa de. Sammen kjørte de til
teller Mary. Hun forklarer at de norske deltagerne som
Hotel Noble i utkanten av sentrum i Eldoret. Innenfor
melder seg på, blir plukket ut etter intervjuer med søen høy mur lå det koselige hotellet. De ble vist en konkerne. Alderen blir fra 1. klasse i videregående. De må
feranse hall, men Mary kjente ikke dette igjen. Så bli
også forplikte seg til å delta på en Missionary Training
de ledet ut på baksiden av hotellet, og der lå gresspleSchool som skal møtes ca tredje hver uke. Dette oppnen og et tilstøtende hus, som Mary gjenkjente fra sitt
legget er tenkt som et bidrag til Misjon 20/20 der mesyn. Mary og Janne begynte å gråte. Alt stemte, og mer
nigheten tar sikte på å sende ut 20 nye misjonærer intil. Huset ved plenen hadde en scene der talere og munen 2020.
sikere kunne stå, og her var det til og med et svømme-
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Folk bor langs elven Ob

Etter planen skal leiren i Kenya arrangeres i mars/april
neste år.
Sibir
Eivind Sødals visjon ligger lenger tilbake. I 1991
drømte han den samme drømmen i flere uker. Han så
de samme hendelsene, han så steder og en båt. Han
fikk en følelse av at han skulle være med å sett noe i
stand. «Men likevel var jeg observatør i situasjonen,»
sier Eivind.
Senere var han i Murmansk med familiearbeidet Kings
Kids. Her sa Gud til ham, at «neste gang du kommer til
dette landet skal du reise med båt langt østover.»
Etter den tid ble familien Sødal rammet av sykdom,
men visjonen lå der hele tiden, sier Eivind.
I en bønnegruppe for ungdommen i menigheten fortalte Eivind om sine drømmer. Han fikk da høre at Ungdom i oppdrag (UiO) hadde kjøpt en 32 fots elvebåt
som gikk på elven Ob like øst for Uralfjellene. Øyvind
Dovland og Eivind reiste i juni på en rekognoseringstur sammen med folk fra UiO.
Urfolket som leve her heter Nenets eller Samoyed. De
lever av jakt, fiske og reindrift. Noen bor i små landsbyer, mens andre er nomader og bor i telt. Ved siste
folketelling var det 44.000 mennesker i denne folkegruppen, men ingen vet sikkert hvor mange de er.
Mennene har en gjennomsnittlig levealder på 40 år,
noe som blant annet skyldes stort alkoholmisbruk.
Den norske gruppen ble tatt imot av folk fra en lokal
baptistkirke. «Jeg kjente meg igjen fra bildene i mine
drømmer,» sier Eivind. Han forteller også at han spurte om et annet sted som han beskrev fra det han kunne
huske fra sine drømmer. De lokale ble litt forundret
over beskrivelsen og fortalte at 70 sjamaner nylig hadde holdt en stor offerfest der. De fleste nenetser er
sjamanister.
Folkegruppen er nå sterkt truet fra flere kanter. Ikke
minst bidrar klimaendringen til store forandringer.

Fiske og reindriften blir stadig vanskeligere på grunn
av opptiningen av tundraen. Nenetsene vet ikke hvor
mange de er, men de vet nøyaktig hvor mange reinsdyr
de har. Urfolket har ingen penger, men bruker reinsdyr kjøtt og skinn som byttemidler.
Til nå har nenetsene levd nokså isolert, men i det siste
er det funnet olje og gass og byen Salekhard som ble
grunnlagt av russiske nybyggere på 1500 tallet har fått
et voldsomt oppsving på grunn av denne industrien og
har nå 36.000 innbyggere. Folkene her, de fleste er
russere, er også ute etter gull og diamanter som det nå
er mulig å utvinne av den smeltende tundraen. De har
faktisk også funnet elfenben (!) etter mammut elefantene som streifet omkring på slettene her på slutten av
forrige istid.
Nå planlegger myndighetene å fullføre en jernbanestrekning fram Til Salekhard med bro over elven Ob.
Arbeid på denne jernbanen pågikk fra 1947 til 1953
som en del av Stalins storslåtte planer om en transpolar
jernbane. På folkemunne het prosjektet Dødsveien.
Det var en del av Stalins Gulag-system.

Eivind Sødal og Øyvind Dovland med lokal kristne i Sibir.

Vårt bidrag
Eivind sier at nenetsene har store behov, og at han og
Øyvind Dovland, sammen med Uio planlegger å sende
en kontainer med vannfiltre til området i løpet av
2015. De fleste har ikke innlagt vann, men heter vannet direkte i den sterkt forurensede elven. Et samarbeid med Wycliffe Bible Translators har så langt resultert i at Johannesevangeliet og Matteusevangeliet er
oversatt til det lokale språket. «Planen er at vi skal gi
både rent og levende vann til folket, sier Eivind.»
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Pensjonisttur til Arendal.

Båttur på Nidelva. Her passeres Vrengen

Årets pensjonisttur fant sted 12.
juni. Denne gang var reisemålet
Arendal. En full buss med glade
pensjonister ankom Arendal Frikirke på formiddagen og ble tatt
vel imot av pastor Halvard Myhren. Deretter ble det båttur rundt
Hisøya, med en avstikker forbi
Merdø. Tilbake i Arendal ble det
servert deilig middag i Frikirken.
Halvard Myhren var med oss hele
dagen og gledet oss med sine diktperler, gode historier og en aktuell andakt. Det var en overmåte
fornøyd og takknemlig flokk som
returnerte til Kristiansand utpå
ettermiddagen.
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Fra Arendal Frikirke

Bryggelangs på Tyholmen i Arendal

Visjon 2014

Klara Sødal (midt i bildet) var sammen med
mormor Siri Sandåker på speideraktiviteter.
Randi Gabrielsen og Kristina Jølstad Moi var
aktivitetsledere for de minste «speiderne».

Amalie (fra en nabomenighet), Nora og Regine
Jølstad Moi og Karen Øvensen var på ungdomsleiren Yess.
Lilly Sødal som fulanipike på Mali-marked
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TØFF-tur til Kaliningrad 20-30. juni
Av Stein Arve Graarud
TØFF-kurset ble som vanlig avsluttet med en 10
dagers tur til Kaliningrad i Russland, og i år var
vi 61 personer som reiste. I løpet av de siste 10
årene har til sammen 1000 ungdommer fra Sørlandet vært med på disse turene. Dette har hovedsakelig vært Frikirke-ungdommer. Det at vi er
med på et vedvarende prosjekt betyr mye. Da kan
vi følge forandringen over tid. Selv har jeg hatt
gleden av å være med i 4 år.
Det er ”Levende vann Misjonssenter” fra Flekkerøya som driver dette viktige arbeidet, og vi får
lov til å være med på en liten bit av det.
Det at årets tur ble helt spesiell skyldes i stor grad
ungdommene vi hadde med oss. De var helt eksemplariske, noe våre russiske venner også bemerket. De var høflige, blide og hjelpsomme.
Måten de tok seg av hverandre på var rørende.
I løpet av uka fikk ungdommene være med på
mange ting. De kjøpte inn mat som de tok med
seg hjem til fattige familier. De delte ut 4000
traktater, som fortalte at Gud elsker mennesker
gjennom Jesus Kristus og at han vil at vi skal
elske hverandre. En dag tok vi med oss barn fra
fattige familier til stranda og lekte med dem. Vi

inviterte også russiske ungdommer til grillfest og
konsert.
Hver dag startet med frokost og påfølgende bibeltime.
Vi hadde også smågrupper i løpet av uka, hvor vi
snakket sammen om livet og om troen. Da vi
kom hjem spurte jeg en av ungdommene om hva
som hadde vært det beste på turen. Han svarte
kontant: ”Det å be sammen!”

”Det gøyeste var å be sammen”

Den siste kvelden inviterte vi ungdommene til grillfest og konsert
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Velkommen til Kristiansand Frikirke
Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand menighet er en stor menighet med et omfattende
arbeid for alle generasjoner. Menigheten arbeider etter visjonen «Åpne hjerter oppover og utover».
Dette kan forklares slik: Som Guds familie er vi knyttet til hverandre. Sammen søker vi opp til
Gud for å få styrke og kraft til et kristenliv som innebærer at vi er sendt til verden omkring oss.
Fra menighetens visjonsdokument siteres følgende mål- og visjonsformuleringer:
x
Fellesskapet vårt skal være et sted som er raust og nådig overfor alle mennesker,
tydelig på Jesus.
x
De som kommer inn i kirken, blir alltid møtt og sett.
x
Vårt kristne fellesskap skal være en gave til byen/fellesskapet/nabolaget.
Vi vil se mer diakonale tiltak i vår menighet.
x
Misjon er ikke en aktivitet, men kirkens natur.
x
Vi vil hjelpe mennesker til å utføre det kall Jesus har lagt i den enkelte og legge til
rette for at hver enkelt kan tjene med sine nådegaver.

Sigmund Sandåker

Det er mye som skjer i menigheten. Denne folderen gir deg en oversikt over den organiserte virksomheten. Du finner mer
informasjon på våre nettsider: www.kristiansandfrikirke.no
Når vi er en så stor menighet som Kristiansand Frikirke, er det en utfordring å være en menighet der alle blir sett og inkludert. Hver enkelt besøkende og hvert medlem utfordres til å være åpne og imøtekommende. Ta tid til å hilse på hverandre. Bli
med på kirkekaffe i FriCafé. Vi har også et hjørne i inngangspartiet som heter Frihjørnet. Der vil det være mennesker som
gjerne tar en prat, tilbyr en kopp kaffe og kan gi hjelp til å bli kjent i menigheten. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal trives i
menigheten!
Hilsen Sigmund Sandåker, pastor.
MENIGHETENS KONTOR—Tollbodgaten 64
Kontoret er betjent mandag 10.00 til 13.00, tirsdag, onsdag og torsdag kl.10.00-15.00. Om ingen tar telefonen, så legg gjerne
igjen dine beskjeder og spørsmål på telefonsvareren. Telefon: 38121030 Epost: post@kristiansandfrikirke.no

Ukentlige oppdateringer finner du på vår hjemmeside: www.kristiansandfrikirke.no

Ukens aktiviteter:
Her er en ”timeplan” for menighetens aktiviteter. I teksten som følger finner du flere opplysninger om hver enkelt aktivitet.
Detaljert program henges opp i kirken og deles ut på søndagens gudstjeneste. Det ligger også på menighetens hjemmeside.
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

10.00-13-00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

Formiddag

Bønnemøte

Formiddagstreff /Seniorforum /
Bronselaget

Ettermiddag

Tirsdagsmiddag: Speider /
Knøttekoret
TØFF-kurs
Jubilo, Guttis

Kontoret

Kveld

Kammerkoret

Ytremisjonens
kvinneforening
Menighetskoret

Fredag

40 dager

Den nye veien

Lør.

Søndag

FriHjelp

Gudstjeneste
Tigerloftet, Skattkammeret/
MiniHITS/ HITS/
Bydelssamlinger

VOX

Kveldssamlinger ”Når vi
kommer sammen”
Kveldsgudstjenester

40 dager

Vestergabet
Konfirmanter
Bibelundervis- Ungdomskoret
ning, menigFriMat
hetsmøter

GUDSTJENESTER:

TIRSDAGSMIDDAG!!

Hver søndag kl.11.00 samles folk i alle aldre til gudstjeneste.
Bønnemøte kl 10.30

Annenhver uke er det det Tirsdagsmiddag i menigheten! Da
starter vi med felles middag fra 16.30-17.30 (flexitid) Etterpå
går barna enten til Guttis, Knøttekoret eller Jubilo. Tigerloftet
er åpent.

Aktiviteter samtidig med gudstjeneste kl 11.00:
TIGERLOFTET
Lek for barn under 4 år ved formiddagsgudstjenestene.

SKATTKAMMERET
Opplegg for barn fra 4-9 år, lek /aktiviteter/ kreativ
undervisning og samtalegrupper etter ”sprell levende”
konseptet. Kontakt: Ingvild Løvåsen
epost: ingvlov@online.no Mob 90046153

Mini- HITS
Søndagsskolegruppe for 4-5. klassinger. Kontaktperson:
Engebret Grøthe tlf: 467 68 790
Epost: engebret@hotmail.com

BARN OG UNGE
”GUTTIS”
Gjør det som gutter fra 5-8 år synes er gøy! Treffes annenhver
tirsdag kl.17.30-18.30 Kontakt: Thomas Lindal. Epost
thli@vaf.no Mob 97664674

VOX
Kl. 19.30-23.00. Ungdomssamling fra 8. klasse og oppover.
Annenhver lørdag. I tillegg er det jente– og guttegrupper for
ungdom annenhver uke. Kontakt: FriBUpastor Stein Arve
Graarud, tlf: 38121030 eller epost: steinarve@mac.com

HITS

SPEIDERARBEIDET

6.-8. klasse. Her er det musikk, undervisning, lek og moro. Vi
samles i FriCafé de søndagene det ikke er familiesamlinger på
ettermiddagen. Kontaktperson: Kjell Ragnar Løvåsen
Mob: 922 55 513, epost: kjrloev@online.no

Kontakt: Ole Andreas Augland, mob. 90537686, epost:
o.augland@gmail.no eller Kristina Jølstad Moi, mob.
93295955, epost: kjm@broadpark.no for nærmere opplysninger om tidspunkter for de enkelte gruppene.

”Når vi kommer sammen”:

KONFIRMANTER

En søndagskveld i måneden kl. 19.30 inviterer vi til en kveld
med fokus på lovsang og fellesskap, men også med tid for
stillhet og ettertanke. Her kan du komme med lave skuldre og
høye forventninger.

Vi ønsker å tilby konfirmantene våre det aller beste og har
stort fokus på den enkelte. Gruppesamlinger er derfor et
viktig element i tillegg til undervisningen. Høydepunktet er
sommerleiren i august. Her er vi sammen med frikirkekonfirmanter fra hele landsdelen.

Kveldsgudstjenester
I høst starter vi opp med et nytt gudstjenestetilbud i menigheten hver tredje søndag. Gudstjenestene er liturgisk båret og
inneholder alltid nattverd.
Gudstjenestene begynner kl. 19.30.

Første samling er torsdag 11. september kl. 1730-1900 i våre
lokaler i FriCafe. Konfirmasjonsdatoer er lørdag 22 og søndag 23 august 2015. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår. Du kan også ta kontakt med FriBUpastor, Stein
Arve Graarud tlf. 38121030 eller epost:
steinarve@mac.com.

Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmanter (TØFF)
Et år med lederkurs. Avsluttes med hjelpesendingstur til Kaliningrad. Kontakt Stein Arve Graarud
Epost steinarve@mac.com tlf: 38121030.

Sang og musikk
KNØTTEKORET

Kor for gutter og jenter 3-7 år. Øvelse annenhver tirsdag kl.17.30-18.15 i kjelleren. Kontakt:
Hege Bjørnestøl Beckmann Mob 98619113
Epost beckmann@ansgarskolen.no

MANNSKORET VESTERGABET

JUBILO

MENIGHETSKORET
Kor for sangere mellom 30 og 60 år. Koret er knyttet opp mot
gudstjenestelivet i kirken. Koret øver to tirsdager i måneden.
Deltar på kveldsgudstjenestene.

Kor for gutter og jenter fra 2.-7.klasse. Øvelse
annenhver tirsdag kl 17.30-19.00 i kirkesalen.
Kontakt: Bodil K. Nørsett Mob 99797152
Epost bodilknrz@me.com
UNGDOMSKORET

Øvelse torsdag kl 19.30-21.00 i kirkesalen. Fra
8. klasse. Kontakt: Jon Kleveland.
jon@kleveland-musikk.no, mob 46887122
KRISTIANSAND FRIKIRKES KAMMERKOR

Øvelse hver mandag 19.45 til 21.30. Kontakt
dirigent Bodil Kvernenes Nørsett på mob,
99797152, Epost: bodilknrz@me.com

Øvelse onsdager kl 20.00-22.00 i kirka. Kontakt: Kjetil
Stangenes på mob. 95246555 eller på epost:
kjetil.stangenes@kristiansand.kommune.no

BRONSELAGET
Bronselaget er et kor for deg som har mulighet til å øve på
dagtid. Koret ledes av Harald Sødal, mens Jon Kleveland sitter ved pianoet. Øver onsdager kl. 12.00
MUSIKKSKOLEN

Sang– og instrumentalundervisning. Løpende opptak av
elever ved hvert semester ved ledig plass. Kontakt Marit
Birkeland Aas. Epost maritaa@gmail.com Mer info på
menighetens hjemmesider.

Misjon og forkynnelse
BØNN- OG VEILEDNINGSTJENESTEN
YTREMISJONENS
KVINNEFORENING

Annenhver tirsdag kl
19.00 i Peisestua. Kontakt: Solveig Jølstad mob.
99045460

Tilbyr forbønn og samtale. Kontakt: Paul Roland Mob.
99756000
BØNNEMØTE

Tirsdag kl 10.30-11-30. Kontakt: Olaf Drangsholt tlf.
38045656 mob 90970480

40 dager

”Den nye veien”

Kurs for utrustning til liv og tjeneste. Hver
fredag fra kl. 09.00 til 15.00 fra oppstart
medio august. Egen påmelding. Se
www.40dager.no Åpne dager: Følg med i
avisen om åpne dager. Hilde Grøthe, tlf.
38121030 mob. 47914292 epost:
hilde.grothe@kristiansandfrikirke.no

Interkulturell samling i Peisestua annen hver torsdag.
Kontakt pastor Sigmund Sandåker på mob 48059175
epost: sigmund.sandaker@kristiansandfrikirke.no

Diakonalt arbeid
BESØKSTJENESTEN
Menighetens besøkstjeneste.
Kontakt: Anthony Culley Mob 97425210
Epost james.anthon.culley@avinor.no

FRIHJELP

FRIMAT

SYKEKOMITÉEN

Frikirkens matutdeling. Kontakt: Steinar Voreland.
Mob. 90032856. E-post: smvoreland@hotmail.com

Holder andakt på ulike sykehjem og sykehus i byen søndags formiddager. Kontakt: Kjell Haugland på mob
97560840 epost lis.kje@online.no

Frikirkens hjelpetjeneste. Hjelper mennesker med praktiske
oppgaver. Kontakt: Øyvind Dovland. Mob: 40400315.
E-post: post@jorgendovland.no

Det evangeliserende og sosiale liv
GRUPPER
Det er et mål at hver enkelt skal tilhøre et mindre felleskap der man deler liv og utfordrer hverandre i kristenlivet. Det fins flere typer grupper i
menigheten, og det er ønskelig å etablere nye
fellesskap. For arbeidsåret 2014 -2015 anbefaler
ledelsen å bruke studieboken «Jesus som forbilde». Ønsker du å være med i et gruppefelleskap?
Ta kontakt med pastor Sigmund Sandåker:
48059175 eller
sigmund.sandaker@kristiansandfrikirke.no

Samlinger onsdag formiddag kl 12.00 i FriCafé. Følg med
på programmet. Kontakt: Gunnar Ringøen på tlf.
38091209 eller 90590045 eller
epost: torgunas@online.no

Samlivsgruppa
Arrangerer /kurs med fokus på ekteskapet. Kontaktperson:
Lise Kind. Mob 95731954. E-post lise.kind@hotmail.com

”FRIKIRKEAKTUELT”
FrikirkeAktuelt er Kristiansand Frikirkes menighetsblad
og kommer ut 10 ganger i året. Bladet er også tilgjengelig

SUPPE FOR 7
Vi kommer sammen til et enkelt måltid i hjemmene. Her er det lett å bli kjent å knytte nye kontakter. Kontakt: Kai Flå Mobil 91187873. Epost: kai-flaa@online.no

FriCafé
Menighetens kafeteria og treffsted. Åpen etter
gudstjenester, konserter og andre arrangementer.
Mulighet for utleie. Kontakt: Frikirkens kontor
på tlf. 38121030

FORMIDDAGSTREFF
Første onsdag i måneden i Peisestua/FriCafé kl
12.00. Kontakt: Øystein Nylund, tlf. 38090066
eller 90012250

SENIORFORUM

LYST TIL Å ENGASJERE DEG ?
Har du lyst til å engasjere deg i menighetsarbeidet så ta
kontakt med kontoret eller en av de mange lederne/
kontaktpersonene som er nevnt i denne informasjonsfolderen. Du finner mer informasjon på menighetens
hjemmeside.

Bli medlem ?
Vi oppfordrer alle dere som går ”fast” i kirken til å bli
medlemmer. Ta en samtale med en av våre pastorer:
Sigmund Sandåker mob. 48059175, Stein Arve Graarud
mob. 41324263 eller menighetsarbeider Hilde Grøthe
mob. 47914292

Konfirmantleir på Evjetun

Tekst: Stein Arve Graarud

ge saker. Det er et liv. En vandring. Å elske Gud
og medmennesker.

Dette var det 7. året Frikirkene på Sørlandet arrangerer sommerleir for konfirmantene, og vi
fortsetter å vokse. Evjetun leirsted har plass til
130 personer, så i år måtte vi fordele oss på 2
uker. Til sammen var vi 193 personer. 147 var
konfirmanter.
Før leiren lover vi konfirmantene den beste uka i
livet. Vi holder det vi lover.

Kveldssamlinger rundt bålet

Kunnskap...
Konfirmantene har fått mye undervisning om den
kristne tro i løpet av året. Det fikk de også gjennom leiren. Undervisningen var innom temaer
som Den Tre-enige Gud (Fader, Sønn og Hellig
Ånd), Bønn, Selvbilde og Shit happens (Hvor er
Gud når man har det vondt?). Vår nyeste misjonær i Japan, Marianne Boklund Jakobsen, underviste om misjon. Vi hadde også daglige gruppesamlinger hvor vi snakket om temaene. Gruppesamlingene er ekstra viktige når man er så mange,
for det kan være lett å drukne i mengden.

... og kjennskap.
Det er forskjell på å vite om veien og å vandre på
veien. Den beste måten å lære om bønn på er å be.
Learning by doing. Hver morgen hadde vi derfor
stille stund med bibel og ettertanke. På kvelden
var det aftenbønn på rommene. Kristenlivet er
ikke å ha bestemte meninger og syn på forskjelli-

Kjetil Stangenes er en egen leir i leiren. Han skaper et fantastisk miljø rundt leirbålet om kvelden
med flammeblåsing og spennende historier. Gitar,
sang, bål, stjerner og trangt om plassen gir minner
for livet. Det er moro å lese konfirmantenes oppdateringer på Facebook. «Beste uka i mitt liv»,
«Minner for livet», «Dette er det beste miljøet jeg
har opplevd!».

Mange påmeldte på lederkurs
120 konfirmanter har meldt seg på TØFF-kurset
(Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmanter),
som starter opp i slutten av september. Dette er et
årskurs som avsluttes med teamtur til Øst-Europa
sommeren 2015.

Respekt
Det er deilig å reise på tur med så flotte ungdommer. Tidligere år har vi ledere brukt mye energi
på negative hendelser på turene. I år viste ungdommene en helt fantastisk respekt ovenfor oss
og hverandre.
Tusen takk til ledere og konfirmanter som bidro
til at vi alle fikk oss et minne for livet!
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Spennende dager i Latvia!
Av Engebret Grøthe

At det arrangeres familieteamtur til Latvia kan
vel nå sies å ha blitt en tradisjon, i og med at det
er tredje gangen en større gjeng sørlendinger reiser bort for å bidra praktisk og på andre måter.
Tidligere har man tatt bil hele veien, men nå er
det enkelt, raskt og rimelig å fly fra Torp til Riga.
I år leide hver familie biler på flyplassen og kjørte østover, noe som er mer fleksibelt enn å leie en
buss. Gode kart og GPS-er gjorde at alle kom
trygt fram til
bestemmelsesstedet: et leirsted ute i skogen nær byen
Dougavpils,
helt øst i landet.
For den som
skulle forvente en leirstandard a la
Dvergsnestangen, kan
nok leirstedet
virke enkelt.
Her er kun en
teltduk over
kjøkken og
spisesal, og
varmtvannstank er fremmedord i dusjteltet. Men
ti utmerkede campinghytter er satt opp av tømrerlinja på KVS-Bygland. En større, moderne hytte
er også under oppføring. Og barna fant seg fort til
rette med trampoliner, ballaktiviteter og bading i
den tilstøtende innsjøen.
Og så var vi i gang med hjelpeinnsatsen. Maling,
luking, gressklipping, steinlegging av uteareal
var noe av det vi styrte med. Hver formiddag
hadde vi teamsamling med sang, temainnspill og
gruppeaktiviteter. Vi var også med på gudstjeneste i en menighet, og arrangerte en sammenkomst
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i en landsby, der vi hadde sanginnslag, stod for
utdeling av klær og serverte grillmat til de frammøtte. Dette var en unik opplevelse, hvor vi fikk
oppleve et lokalsamfunn litt på innsiden. En føler
virkelig at en er satt tilbake i tid, ut fra standard
og kultur. Her kan man kjenne på fattigdommens
lammende favntak, og at det setter preg på et
samfunn når de mest ressurssterke har reist til
rikere EU-land for å få bedre betalte jobber. Samtidig så vi hvordan den kristne troen brakte håp
og lys inn i området.
Noen av oss var
med på husbesøk til de aller
fattigste i området, der guiden
vår var pastor
Nicolaj Chevcuck. En del
sørlendinger
kjenner vel denne karen, og han
har også vært på
besøk i Kristiansand en tid tilbake. Nicolaj snakker svensk, er
født i Ukraina
og vokste opp i
meget fattige
kår. Det er denne mannen som har fått visjonen for å starte opp
leirstedet, som et samlingspunkt for de kristne i
regionen, og for kristent leirarbeid. Den lokale
kristne menigheten er involvert i arbeidet, og flere kontakter i Norge er også støttespillere for å
utvikle stedet videre.
Som en litt mer ferieaktig aktivitet mot slutten av
uka, kjørte vi ut til Østersjøkysten ved Riga og
bodde på hotell der den siste natten vi var i Latvia. Byen Jurmala er en badeby, og russernes
«Syden». Reisen fra øst til vest i Latvia er også
en reise fra fattige strøk befolket av en russisk

minoritet i grenseområdene
mot Russland - til mer vestligpregede områder rundt
hovedstaden. Dette var en
spennende reise som viste
litt av bredden Latvia kan by
på. Men det er klart at den
største opplevelsen på en
slik teamtur er det å få hjelpe mennesker som virkelig
trenger det.
Så hvis du ønsker en annerledes ferie - en ferie med
mening. Der du kan se gleden i øynene til den gamle
kona når hun får nye klær,
eller ungenes oppriktige lykke når de får være med på en
leir i kristen regi. Der du får
hjelpe til praktisk med å utvikle et leirsted i den fattigste delen av Europa, og der du i tillegg får et flott
teamfellesskap med på kjøpet. Ja da bør du sterkt

vurdere å bli med på neste års Latviateamtur …

Peder Pedersen er 100 år
Peder Pedersen, menighetens
eldste medlem. Han fylte 100 år
2. juli, På dagen hadde han
besøk av pastor Sigmund
Sandåker.
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NorMad Sports Aid på Madagaskar
Av Arild Sæbø
3 uker på Madagaskar gir en selvfølgelig ingen rett til å
komme med en god karakteristikk av landet, folket
eller kulturen, men inntrykkene er i hvert fall mange.
Vår tur, ledet av Jan Ragnar Hagen, var en ferietur med
innlagte besøk på de ulike prosjektene han har satt i
gang gjennom sitt program kalt NorMad Sports Aid. Vi
fikk ikke med oss mer enn ett av sportsprosjektene denne gang, men besøkene på skolene, barnehjemmene og
kirken, var flott å være med på.
Et av de sterkeste inntrykkene opplevde vi ved besøket
i Mangarano; landsbyen som før besto av sykehus og
internat for spedalske. Søster til Oddvar Søvik var siste
misjonær som tjenestegjorde her. NMS har i en årrekke
faset ut sin virksomhet på øya - og også blant de spedalske på Mangarano - men det er mer umenneskelig
for noen grupper enn andre. De spedalske er erklært
friske, men de har vært syke store deler av livet sitt, og
derfor er det vanskelig å starte et nytt liv andre steder.
Hva skal de jobbe med? Hvor skal de bo? Hva med alle
barna til de spedalske? Tidligere var det en skole som
NMS drev på Mangarano, men nå er jo den også stengt.
Det er 50% analfabetisme på Madagaskar, og det er

ikke godt å se at noen kanskje går tilbake i utvikling
når de tidligere hadde tilgang til skole. Nøden og oppgittheten blant de spedalske og deres familier, var vond
å se på. Det er godt og naturlig at NMS har overlatt
arbeidet til den gassiske lutherske kirken (FLM), men
vi opplevde det som svært uheldig at dette arbeidet skal
fases ut såpass kjapt som NMS har lagt opp til.
Det er flere i menigheten vår som har bidratt med betydelige midler til flere av prosjektene til NorMad, blant
annet til fattigskolen Voantsinapy i Antsirabe. Selv om
det var påskeferie, hadde nesten alle elevene kommet
på skolen for å møte oss. Det ble et sterkt møte med
takknemlige barn, lærere og en entusiastisk kvinnelig
rektor. Det er tydelig at det er kvinnene som bærer
mye av engasjementet for utvikling og utdanning på
Madagaskar. Når lærerne på Voantsinapy sang 3 vers
av "Ja, vi elsker" på norsk, ble jeg så rørt at jeg mistet
det nye kameraet i bakken, men opplevelsen var verd ei
skrape i kameraet. Jeg er ikke i tvil om at bidragene
hertil kommer i rette hender.
Besøket i Bevondro, landsbyen hvor Martin Hagen er
født, var også sterkt. Der har NorMad laget både skole
og kirke. Det var en opplevelse å møte elevene på skolen, treffe Martins familie og se hvordan skolen har

Fra skolen iVoantsinapy. Elevene hadde opptrinn hvor fargene fra det gassiske og norske flagget var representert.
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løftet barnas selvtillit. Flere elever får hvert år begynne
på ungdomsskolen i Vorehe fordi de har klart myndighetenes krav til eksamen. Kirken i nordre del av
Bevondro var nettopp nyoppusset etter fjorårets syklon. Arbeidet der er litt vanskelig med kun 4 døpte,
men når de fra landsbyen i sør kommer, er det ca 100
stk på gudstjenestene. I tillegg brukes skolen i sør til
søndagsskole for ca 150 barn. At arbeidet både i
Bevondro og Vorehe bærer frukter, er det lite tvil om.
Jeg følte meg både svimmel og kvalm, men det var nok
pga nesten 40 grader og stekende sol. I tillegg forstår
jeg godt at de i serien "Verdens verste veier", lager
program fra Madagaskar. Dagen vi besøkte Bevondro,
kjørte vi i over 11 timer på veier som kun kan kjøres
med store firehjulstrekkere, for det er svært humplete.
Gjennomsnittsfarten ble regnet ut til 24 km i timen,
men jeg merket hver meter og satt klar med spyposen i
tilfelle. Til sammen kjørte vi nærmere 180 mil på de
tre ukene.
Jo, vi fikk absolutt oppleve mye av Madagaskar. Foruten besøkene på skoler, misjonsstasjoner og kirker,
hadde vi flere dager på stranda og to flotte dager i
regnskogen.
Du har kanskje undret deg over hvor Martin Hagen

Jan Ragnar med ei lita jente som ikke hadde far eller
mor, og som nettopp hadde begynt på skolen

kommer fra når du ser ham i VOX-bandet. Som flere
kjenner til, var Ruth Anne og Jan Ragnar - og Bente og
Øystein Hegen - i 5 år rundt årtusenskiftet, stasjonert
på misjonsstasjonen i Antsirabe. Jan Ragnar hadde
ansvar for materiell og vedlikehold av misjonsstasjonene rundt om på øya.
Når Martin ble født, sa trollmannen i landsbyen at han
hadde blitt født på en ond dag. Skikken var da at han
skulle settes ut i skogen får å dø. Bestefar til Martin
likte ikke dette og tok kontakt med misjonæren som
bodde i Vorehe. Misjonær Laila Sivertsen (NMS) kjørte da ut i bushen for å hente ham og beholdt ham i barnehjemmet i Vorehe. Da Jan Ragnar fikk høre om dette, endte det til slutt med adopsjon.
Barnehjemmet ble senere nedlagt, med NorMad sørger
for at ungdom fra Bevondro kan gå på internatskolen i
Vorehe. Å hjelpe til med å lønne lærere og evangelister i dette området, må karakteriseres som meningsfullt. Det at Jan Ragnar er flink til å satse på gassere
som kan drive arbeidet lokalt, er en ekstra sikkerhet for
at midlene kommer direkte frem til mennesker som
trenger det mest.
Jeg håper at flere blir oppmerksomme på det flotte
arbeidet Ruth Anne og Jan Ragnar driver på Madagaskar. Ta kontakt med Jan Ragnar for å enten bli fast
giver eller for å bidra til et av de konkrete prosjektene.
MorMad er en flott miks av bistand og misjon som
burde løftes høyere i vår menighet.
Kontaktinformasjon til Jan Ragnar: janrahag@online.no, 95042250 eller sjekk NorMad
Sports Aid på Facebook.

Martin Hagen og sin biologiske far.
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Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Nytt fra menigheten
Døpte

Kristin Aasen Johannessen og Bård Frigstad
Johannessen bar Sara til dåp sammen med storesøster Frida

Døde
Odd Kåre Einstabland
Agate Nygård
Menighetskoret
I vår startet Menighetskoret i frikirken opp. Et
kor for sangere mellom 30 og 60 år som er knyttet opp til gudstjenestelivet i kirken. Koret øver
to ganger i måneden og deltar på kveldsgudstjenestene.
Bronselaget
I vår så Bronselaget dagens lys. Bronselaget er
et kor for deg som har mulighet til å synge på
dagtid. Koret ledes av Harald Sødal, mens Jon
Kleveland sitter ved pianoet.
Første øvelse er 10. september kl. 12.00.
Kveldsgudstjenester
I høst starter vi opp med et nytt gudstjenestetilbud i menigheten. Hver tredje søndag i måneden

har du muligheten til å dra på hytta og på tur, men
likevel få med deg gudstjenesten i kirken. Gudstjenestene er liturgisk båret og inneholder alltid
nattverd.
Følgende søndager arrangeres det kveldsgudstjenester:
21. september, 19. oktober, 16. november og 21.
desember.
Gudstjenestene begynner kl. 19.30.
Konserter i Kristiansand Frikirke
Vi forsøker oss på et jevnt tilbud av konserter i
høst. Først ut er vårt eget ungdomskor som holder
konsert i Frikirken allerede 14. september. Denne
konserten blir også avskjedskonsert for Ellen
Frøysaa. Dette blir en stor og verdig begivenhet!
To uker senere drar ungdomskoret på tur til London.
Solveig Leithaug holder konsert i Kristiansand
Frikirke tirsdag 28. oktober. Dette blir også en
stor konsert der musikken ledes av vår egen kapellmester Torbjørn Alfsen. Med på konserten
blir også det gjenoppstartede: Kristiansand Studiokor.
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Nytt fra menigheten
Kirken
Kontor
Kontortid

Tollbodgaten 66
Tollbodgaten 64
Mandag kl. 10-13
Tirsdag, onsdag og
torsdag kl. 10-15
Tlf. 38 12 10 30
Hovedpastor
Sigmund Sandåker
48 05 91 75 (mob)
FriBU-pastor Stein Arve Graarud
41 32 42 63 (mob)
Adm. leder
Endre Sagedal
38 12 10 33
94 01 03 09 (mob)
Sang- og musikkleder
Jon Kleveland
46 88 71 22 (mob)
Menighetsarbeider
Hilde Grøthe
47 91 42 92 (mob)
Barne- og familiearbeider
Silje Borøy
99787180 (Mob)
Formann eldsteråd
Sigmund Sandåker
Tlf arb. 38121030
48 05 91 75 (mob)
Kontaktperson Administrasjonsråd
Gudmund Jakobsen
mob 90784986
E-postadresse
post@kristiansandfrikirke.no

Ekteskap

Silje Randøy og David Naglestad,
viet den 26. juli

Kristine Gumpen og Sondre Loland,
viet den 28. juni

Hjemmeside
www.kristiansandfrikirke.no
Bankkonto

8220 02 86266

Kristiansand FSK 40 år.
Kristiansand FSK blir 40 år i 2014.
Dette ønsker vi å markere på ordentlig speidervis! Lørdag 25.10.
blir det fest i Kristiansand Frikirke,
først med bildekavalkade og samling i kirkesalen, deretter med mat
og underholdning for tidligere og
nåværende speiderledere i matsalen.
Søndag 26.10. blir det speidergudstjeneste med besøk fra korpsstyret,
deretter kirkekaffe på Speiderhytta
på Finsland. Vi håper tidligere og
nåværende speidere og ledere holder av denne helgen.

Hilsen komiteen: Siri Sandåker,
Kristina Jølstad Moi, Hans Jakob
Nilsen og Tom Gordon Hansen

14

Konsert med Ungdomskoret søndag 14.
september kl 18:00
Ungdomskoret er klar med ny konsert! Som forberedelse til høstens
London-tur, vil de presenterer et fett program med både nye og gamle
sanger. Tradisjonen tro blir det også med glimrende gjestesolister; denne gang er det Kristian Sødal og Kristina Jølstad Moi som stiller opp!
Og det bør jo brygge for kvalitet! I bandet sitter som vanlig Kjetil
Høyer Jonassen på tangenter og Torbjørn Alfsen på gitarer. Nye musikere denne gang er Morten Fossheim på bass og Julian David Arias
Moreno på trommer. Koret gleder seg, og håper at mange finner veien
til konserten!! Hjertelig velkommen! Billettpris: minimum kr 100,-/ pr
pers. Familie: minimum kr 350,-

Program
Tirsdag 2. september
10:30 Bønnemøte
18:00 Kvinnestevne i Hægeland
Frikirke
Ytremisjonens kvinneforening
deltar
Onsdag 3. september
12:00 Formiddagstreff
Birger Aulin
Fredag 5. – 7. september
Menighetstur til Hove
For informasjon og påmelding
se menighetens hjemmeside:
www.kristiansandfrikirke.no
eller ved henvendelse til kontoret tlf. 38121030
Søndag 7. september
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Sverre Jølstad
Tirsdag 9. september
10:30 Bønnemøte
16.30 Tirsdagsmiddag
Onsdag 10. september
12:00 Bronselaget
19:30 Temakveld
Per Eriksen
Tema: «Før du sier du ikke tror»
Torsdag 11. september
18:00 Den nye veien
Sigmund Sandåker
Fredag 12. september
19:00 Temakveld
John Jackson og Oddvar Søvik
Likkledet i Torino
Søndag 14. september
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Nattverd

Hilde Grøthe
Ungdomskoret
Konfirmantpresentasjon
Tigerloftet, Skattkammer, Hits
Menighetsmøte etter gudstjenesten.
18:00 Konsert
Ungdomskoret
Kristina Jølstad Moi og Kristian
Sødal
Bill. Minimum kr 100,- , Fam.
Kr 350,Tirsdag 16. september

10:30 Bønnemøte
19:00 Ytremisjonens kvinneforening
Anne Grete og Svein Gunnar
Gundersen. Etiopiakveld

Roald Føreland
«Nord Korea»
Torsdag 25. september

18:00 Den nye veien
Per Kristian Rønning
Søndag 28. september

10:30 Bønnemøte
11:00 Misjonsgudstjeneste
Nattverd
Ingebjørg og Nathan Michaelson
19:30 Når vi kommer sammen
Tirsdag 30. september

10:30 Bønnemøte
19:00 Ytremisjonens kvinneforening
Ingebjørg og Nathan Mikaelson
Japankveld

Protestfestivalen i Frikirken
20:00 Duell: Fravær av religion
– nøytralitet eller verdiløshet?
Siv Kristin Sællmann VS Dagbladets John Olav Egeland
21:00 Samtale om tro og tvil

Onsdag 1. oktober

Onsdag 17. september

10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Sigmund Sandåker

12:00 Bronselaget

12:00 Formiddagstreff
Lørdag 4. oktober

19:30 Vox
Søndag 5. oktober

Lørdag 20. september

10:00-14:00 FriHjelp
19:30 Vox

Tirsdag 7. oktober

10:30 Bønnemøte
16:30 Tirsdagsmiddag

Søndag 21. september

10:30 Bønnemøte
11:00 Familiegudstjeneste
Jubilo
Radiooverf. FM 101,2
19:30 Kveldsgudstjeneste
Endre Sagedal
Tirsdag 23. september

10:30 Bønnemøte
16:30 Tirsdagsmiddag
Onsdag 24. september

12:00 Seniorfiorum

Onsdag 8. oktober

12:00 Bronselaget
19:30 Menighetsmøte
Torsdag 9. oktober

18:00 Den nye veien
Rune Østerberg
Lørdag 11. oktober

11:00-14:00 Temadag: Menneskeverd
Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen

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

Avsender:
KRISTIANSAND
FRIKIRKE
Tollbodgaten 64
4614 KRISTIANSAND

1. rekke fra venstre: Sindre Tobias Strandberg, Pernille Stien, Ingvild Bakke Heier, Mathilde Sødal, Stein
Arve Graarud, Miriam Røiseland, Sine Eftevaag, Nora Moi og Kristian Stedal Hannevik
2. rekke fra venstre: Veline Gautefall Olsson (leder), Ruth Theisen Kleveland, Birgitte Lervik Gabrielsen,
Sofia Sandø Hartveit, Julie Tharaldsen Lie, Marthine Stusvig, Mathilde Berg, Emma Kloster Hægeland, Signe Mersland og Kamilla Haugland (leder)
3. rekke fra venstre: Carin Johnsen (leder), Elise Marie Havnerås, Tiril Rykken Knudsen, Hedda Larine
Norbakk, Marius Severin Vik Huchon, Benjamin Skraastad, Håkon Thorvald Hansen, Mari Tomine Solstad
Roland, Vetle Lyngset Holme, Regine Moi og Amalie Trondsdatter Haugland (leder)
4. rekke fra venstre: Kjetil Stangenes (leder), Johanne Frigstad, Karen Stangenes, Ragna Marie Augland,
Emma Ranestad, Sivert Jølstad, Sofie Hjorthaug, Ragnar Mykland, Kaja Frøysaa Utne og Trond Erlend
Ryen (leder)
5. rekke fra venstre: Håvard Bydall, Sveinung Løvåsen, Synne Haugland, Sunniva Økland, Vera Skråvik
Andresen, Henrik Hilmer Engelshus, Nine Emanuelsen, Mathea Adelaide Wannebo Gjerseth, Karen Elise
Øvensen,
6. rekke fra venstre: Kristine Gumpen (leder), Julian Sællmann, Johan Fjell Gundersen, Peter Reinhardsen,
Jørgen Nylund Nilsen, Aleksander Fredvik, Viktor Sødal og Lars Petter Fidje (leder)

