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Våre nabomenigheter:

Tveit frikirke – en av de eldste frikirkene i landet
Tekst og foto: Harald Flå
FrikirkeAktuelts utsendte medarbeider blir møtt i inngangen til
Tveit Frikirke av pastor Kjell Audun
Herje som ivrig forteller om menigheten sin. Han startet opp sin virksomhet i Tveit i 2008 og fikk da
sitt virke i en kirke med lange tradisjoner. Frikirken i Tveit ble etablert
så tidlig som i 1903, altså godt
over hundre år siden. I hundreårsskriftet kan vi lese følgende interessante i forbindelse med oppstarten: ”Herr Amtmanden for Lister og
Mandals Amt. Herved anmeldes at
50 Medlemmer af den evangeliske
lutherske Frimenighed i Kristiansand S boende i Tveid har ordnet
sig som egen menighed under
Navn af Den evangelisk lutherske
Frimenighed i Tveit”. Ja, slik ble
altså menigheten registrert den
gangen.
I dag teller menigheten 74 medlemmer i fullt medlemskap og 71 i

begrenset. Hovedtyngden av medlemmene er i aldersgruppen 31-40
år, altså relativt unge. Vi har ikke
samtalt lenge før vi får inntrykk av
at dette er en menighet med stor
aktivitet. De ukentlige gudstjenestene er godt besøkt og det samme
gjelder søndagsskolen. En gang i
måneden er det familiegudstjeneste og da fylles kirken av både unge
og gamle. Menigheten har et aktivt
barnekor og da møtes ca 50 sangglade hver tirsdag. Når det gjelder
ungdomsarbeidet kan vi ikke
unngå å nevne TWEENS, et begrep
som ikke sier mye for de uinnvidde. Men dette er et populært treffsted for bygdas 11-13 åringer. Fredag etter fredag samles 60-70
unge til TWEENS i Frikirka til ulike
aktiviteter, allsang, musikkvideoer
og selvsagt andakt. Vi får inntrykk
av at dette er en svært viktig del av
det som skjer i Tveit.
Dersom det melder seg nok konfirmanter er undervisningen i kirka,
men dersom det
er få får de undervisning enten
i frikirken i Randesund eller
Kristiansand.
I regi av Frikirken blir det ofte
holdt andakter
på Kvales Minne
sykehjem, og
her er oppslutningen god.
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Pastor Kjell Audun Herje
All aktivitet tatt i betrakting skulle
en tro at det var mange ansatte.
Men så er ikke tilfelle. Her er en
hel stab av frivillige som legger ned
et stort arbeid på mange felt. Men
vi får det inntrykk at pastoren også
har en finger med i det meste.
Tveit Frikirke gir ut eget menighetsblad som kommer ut fire ganger i
året. Og menigheten er også på
internett med egen nettside som er
godt oppdatert. Det er bare å logge
seg inn på tveit.frikirken.no
Vi spør Herje om han har noen utfordringer. Da svarer han at det er
å holde på alle gode krefter de frivillige representerer, og å ha en
god forkynnelse spesielt til ungdommen slik at de kan finne veien
til Jesus.
På spørsmålet om pastoren har
noen ønsker kommer det raskt at
høy aktivitet ikke må skygge for
det viktigste, nemlig at mennesker
får møte Jesus.

Pastorens spalte
Rune Tobiassen

Alabastkrukke full av dyrebar «tid».
Jeg tror svært mange mennesker oppriktig ønsker å leve til Guds ære, men at mange kjenner på at tiden
ikke strekker til. Hadde de bare hatt mer tid, så skulle det blitt andre «boller». Men når man har vært inni en
travel periode i flere år, så må man vel konkludere med at det ikke er noen unntakstilstand, men rett og slett
det man kaller «livet»…
Gud er faktisk ikke så interessert i alt du kunne gjort for han, hvis du hadde hatt mer tid, penger, utrustning
etc. Han er interessert i at mennesker skal komme med det de har nå!
Hva vil du bli husket for? Hva skal bli sagt om deg i din begravelse? Tror du at du angrer på at du ikke brukte
mer tid foran TV-en? Hva tror du at du vil angre på at du ikke brukte tid på? Det er lett å si at Jesus er på førsteplassen, så familien, så jobb osv. Men det hjelper ikke å si at Jesus er på førsteplassen, dersom det ikke
kommer til uttrykk i tidsbruken vår! Sett av på en tidslinje hvor mye tid du bruker sammen med Gud og i tjeneste for ham, sammenliknet med tid på andre ting. Du vil kanskje bli overrasket over hvor lavt Gud kommer
på prioriteringslista.
Vi husker kvinnen som kom til Jesus med en alabastkrukke med kostbar salve, som hun gav til Jesus.
Mark.14,3f: Jesus var i Betania hos Simon den spedalske. Mens de lå til bords, kom det inn en kvinne med
en alabastkrukke med ekte og kostbar nardussalve. Hun brøt krukken og helte salven ut over hodet hans.
Noen som var der, sa forarget til hverandre: «Hva skal denne sløsingen med salve være godt for?»
Kanskje det mest dyrebare og kostbare du kan ofre til Jesus i dag, er tiden din? Mange vil stille seg uforstående til at det går an å bruke sine dyrebare ressurser i Guds rike. Folk har for lite og prøver stadig å få tak i
mer.
Jeg drømmer om at vi som enkeltkristne og menighet skal oppgi mer av vår egen tid til fordel for å hjelpe
andre. Tenk hvis vi alle satt av litt tid til å tjene noen naboer eller vår neste, helt konkret. Det skal relativt lite
til for å bety en forskjell. Folk vil stusse over denne sløsingen av kostbar tid, ikke minst fordi de vet at du har
så lite fra før.
Overrask din nabo denne fastetiden med det mest dyrebare du har – tida di!
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Det er ikke mange år siden speiderarbeidet i kirka vår
sto i fare for å bli nedlagt. Men heldigvis var det noen
aktive foreldre, og ihuga speiderledere som syntes
dette var en dårlig ide, og de valgte å bruke tid og
krefter på å få speiderarbeidet på fote igjen. I dag er
det ialt 85 speidere i Kristiansand FSK, det er fantastisk
flott.

Flotte speidere i
korrekt antrekk

Leder Kristina Leser
andakt for lydhøre
speidere

Denne flotte troppen på som fulltallig teller
ca 30 speidere var samlet til speidermøte en
onsdag i januar

Tema for dette speidermøtet var FLAGGET MERKET . I løpet av våren satt troppen seg som mål å
lære Flaggsang, flaggregler, flaggdager, heising og firing av flagg, og ikke minst lære seg å knytte
flaggstikk. Det er alltid stas å ta merker som man kan pryde speiderskjorta med.

Så var det tid
for å knytte
“flaggstikk”,
men først måtte
lederen ha litt
opplæring.
Her øves det på
flaggsangen “Fold deg
ut du frihetsmerke,
fagre norske flagg”

Dette var ikke enkelt,
men øvelse gjør mester, og flaggmerket vil vi ha.

Våre tre flotte praksisstudenter presenterer seg:

Noen har sikkert alt lagt merke de tre studentene fra Høyskolen i Staffeldtsgaten som nå har praksis i
vår menighet. Her får du en presentasjon av våre nye, temporære medarbeidere.
Monica Serina Ekholt 20 år
Jeg er ei jente fra Stavanger som etter
et år på Bibelskolen i Grimstad endte
opp på Høyskolen i Staffeldtsgate. Jeg
er oppvokst delvis midt i Stavanger,
og delvis i bygda Hommersåk utenfor
Sandnes. Min vei er litt annerledes
enn resten av familien. Jeg kommer
fra en ikke kristen familie, men har
siden jeg var 4 gått i kor i Domkirken i
Stavanger. Så igjennom det har jeg
fått et forhold til kirken og fellesskap i
koret. Jeg valgte å stå konfirmant i
Riska kirke og tok da et standpunkt
om å være kristen. Det var det året
jeg kom inn i den kristne gjengen i
kirken. Fra da av ble ungdomsklubben
og gjengen viktig for meg og min tro.
Acta barn og unge i Normisjon har
også hatt en stor betydning for meg
opp igjennom årene. Det er igjennom
dem jeg har fått utvikle meg som leder gjennom disippeltreningskurs og
som leder på mange leirer. De har gitt
meg mange utfordringer og støtte
som har mye av grunnen til at jeg har
valgt å gå den veien som jeg har gjort.
Mitt møte med menigheten har vært
veldig bra. Fra første stund har vi blitt
tatt godt tatt i mot. Rune og Randi
inviterte oss hjem til seg og serverte
god middag. Med det ble første møte
med Kristiansand, og menigheten
godt og tror vi alle følte oss veldig velkomne. Vi er blitt møtt med utrolig
stor tillit fra første stund, og vi er blitt
utfordret på å gjøre ting siden første
dag. Det er veldig kjekt å få den tilliten, og jeg tror dette kommer til å bli
3 veldig kjekke og utfordrende uker.
Mine tanker om fremtiden er mange.
Jeg tror at det blir med dette ene året
på Staffeldts. For meg var det som jeg
nevnte tidligere litt spontant og ikke
planlagt at jeg skulle begynne der. Jeg
tror det en mening i at jeg skulle gå
her i år, men jeg vet ikke hvorfor enda. Jeg tenker at jeg vil bety en forskjell for menneskene jeg møter. Jeg
er en person med stor omsorg, og har
lyst til å begynne på en bachelor i sykepleien til høsten. Med det har jeg
utrolig mange muligheter til å møte
folk, gi omsorg og jobbe med mennesker på en måte som gir meg veldig
mye.
Henrik Holten 22 år
Bakgrunnen min har jeg fra Løren-
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skog frikirke. Dette er en menighet
med et lite, men godt ungdomsmiljø
hvor alle kjenner. Vi kom veldig nært
innpå hverandre, tilbragte mye tid
sammen og fikk vokse sammen i Jesus. Dette gav meg en tro plantet i
Gud som står sterkt uansett hva som
skjer i livet mitt og gav gode verdier
som jeg er takknemlig for å ha fått.
Jeg følte at arbeidet vi la ned i Lørenskog ikke gav frukter i form av mange
frelste eller høyt antall medlemmer i
ungdomsarbeidet, Men det ble utviklet sunne ungdommer som vil stå i
lederstillinger for Jesus for mange
unge i årene som kommer. Dette kan
vi nå se resultat av i det nye landsstyret i FriBu, hvor 3 av medlemmene i
styret har bakgrunn fra Lørenskog
frikirke.
Mitt møte med Frikirka i Kristiansand
har vært langt over all forventning. Jeg
synes dere har et åpent og imøtekommende fellesskap som jeg føler meg
veldig hjemme i. Vi har blitt kastet ut i
utfordringer i trygge omgivelser og får
virkelig prøvd oss. Jeg synes dere i
denne menigheten skal være stolte av
alle ansatte og frivillige i kirka. Dere
er veldig heldige som har så flotte og
hyggelige mennesker i denne kirka.
I fremtiden har jeg lyst til å jobbe som
lærer på idrettslinje på enten videregående eller folkehøgskole. Også vil
jeg jobbe som frivillig eller i en mindre
stilling i en kirke. Det viktigste er
egentlig at jeg får bruke de gavene jeg
har fått av Gud til å tjene han. Om det

blir på en skole eller i en kirke vil
fremtiden vise.
Benjamin Borgersen 19 år
Jeg kommer fra Oslo Kristne Senter,
har alltid vært kristen og har gått 10
år ved Oslo Kristne Senter grunnskole.
Har gått i OKS omtrent hele livet.
Mitt møte med menigheten startet
med ungdomsleir med VOX til Hovden. Jeg ble utrolig godt tatt i mot og
føler meg meget godt ivaretatt. Oppfølgningen av praksisstudentene har
menigheten lykkes med! Når de andre
to praksiselevene kom har jeg også
hørt at de har skrytt mottagelsen opp
i skyene og vi snakker ofte om hvor
velkomne vi har følt oss og hvilken
fantastisk opplevelse det var å komme hit. For min egen del har jeg blitt
veldig glad i de ungdommene og ellers resten av menigheten også. Virker
veldig som de andre også har begynt
å bli glad i menigheten. Jeg håper i
hvert fall at disse ukene ikke er det
siste jeg ser til disse folka!
Fremover har jeg lyst til å bli musikklærer. Vet ikke hvordan jeg kommer
til å tilbringe studietiden min, men
lærerutdanningen kommer nok til å
bli prioritert. Ellers kommer nok mye
av livet mitt til å dreie seg om menighet og livet med Jesus. Livet på Sørlandet har (foreløpig) gitt mersmak,
og hvem vet, kanskje Gud har et kall
for meg på Sørlandet en gang i fremtiden?

Napp ut

Napp ut

Bibel- og bønnekalender
Fastetiden 2012 i Kristiansand Frikirke
Vi har laget en Bibel- og bønnekalender som vi ønsker at flest mulig skal benytte i menigheten de 40 dagene
fram mot påske. Vi trenger å stå sammen i bønn! Og det er en veldig styrke når alle leser det samme og ber for
det samme. Vi drømmer om at flest mulig har en daglig stund med Bibel og bønn, og her går det an å innarbeide
en ny rutine. Det sies at det tar 21 dager å innarbeide en vane…
«Napp ut» og legg den på kjøkkenbordet eller nattbordet sammen med Bibelen – godt synlig.
Dersom det er barn i hjemmet, kan det være fint å finne en andaktsbok å lese sammen med barna hver dag.
Vi gir til fattige i Latvia
Vi har også lyst til å utfordre hvert hjem til å sette fokus på synlig giverglede. For barna er det viktig å se at familien gir, sånn at man tenker over det å ha en synlig fastebøsse sammenlignet med overføring på konto. La dette
være en ekstragave disse 40 dagene, som et resultat av at du kutter ned på forbruk, har en usynlig middagsgjest
m.m.
I slutten av juni i år, reiser det første familieteamet ut fra Frikirke til Latvia. Rundt 45 personer drar på misjonstur.
Vi ønsker å samle inn penger til denne turen i fastetiden. Vi håper etter hvert også å få til en hjelpesending med
mat og klær. Dette kommer vi tilbake til. Kanskje det er mulig for barna å gi bort et av kosedyrene sine? Fastebøssen kan leveres i kirken 1. april eller etter påska. Eller beløpet kan overføres til kontonr. 8220 02 86266
(merkes ”Latvia”)
Faste
Vi utfordrer hele menigheten til å være med på faste fra mat, onsdag den 28.mars! Da roper vi opp til Gud med
hele oss, for menigheten vår. Du er velkommen til å faste flere dager for ulike områder. Faste handler om fullstendig overgivelse. Tradisjonelt er fasten en forsakelsestid. Kanskje det er noe som vi burde gjeninnføre for fullt.
Fastetiden kan være en tid hvor vi skal prøve å sette fokus på det vi synes er viktig i livet: Mer tid sammen med
Gud, med familien, mindre tid foran TV-en og bak avisen, større fokus på å verne miljøet osv. Vi må prioritere det
vi synes er viktig, for ellers setter folk rundt oss dagsorden for oss, eller kanskje TV-en? Hva skal du faste fra denne perioden? Barn kan også faste fra spill, TV, sosiale medier og godterier…
Hva vil du si til din menighet, Jesus?
Dersom du blir minnet på noe eller får en visjon i løpet av fasteperioden, ber vi deg skrive en lapp og legge opp i
menighetskassa som henger ved utgangen av kirkesalen, eller sende en mail til rune.tobiassen@frikirken.no
(merkes ”respons i fastetiden”)
Lykke til med din fastetid!

Napp ut
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Napp ut
Dag Dato Lest

Tekstavsnitt

Uke 8
1
2
3
4
5

22.feb
23.feb
24.feb
25.feb
26.feb

Innledning til fastetiden
Salme 1
Salme 32,1-8
Salme 37,3-7
Salme 119,1-8
Salme 150

Uke 9
6
7
8
9
10
11
12

27.feb
28.feb
29.feb
01.mar
02.mar
03.mar
04.mar
05.mar
06.mar
07.mar
08.mar
09.mar
10.mar
11.mar

Joh.Åpb. 2,1-7
Joh.Åpb. 2,8-11
Joh.Åpb. 2,12-17
Joh.Åpb. 2,18-29
Joh.Åpb. 3,1-6
Joh.Åpb. 3,7-13
Joh.Åpb. 3,14-22

12.mar
13.mar
14.mar
15.mar
16.mar
17.mar
18.mar

1. Kor. 12,20-26
Gal. 5,1-15
Luk. 6,27-36
1. Mos. 10,12-20
Mat. 25,34-40
Luk. 18,35-43
Mark 9,17-29

19.mar
20.mar
21.mar
22.mar
23.mar
24.mar
25.mar

Omsorg for hverandre
Tro virksom i kjærlighet
Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, …..
Herren elsker innflytterne
Det dere gjorde mot en av disse mine minste …..
Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
Bønn og faste
Barn og unge skal være hovedfokus i menigheten

2.Krøn.20,13-15
Salme 110
Daniel 1,6-17
Mark.10,13-16
Salme 119,9-14
1.Sam. 3,7-10
1.Tim. 4,12-15

Uke 12
27
28
29
30
31
32
33

Efesos: Led oss tilbake til vår første kjærlighet!
Smyrna: Vær tro til døden!
Pergamon: Vend om!
Tyatira: Hold fast på det dere har, inntil jeg kommer
Sardes: Våkn opp og styrk det som er igjen!
Filadelfia: Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør
Laodikea: Se, jeg står for døren og banker.
Diakoni

Uke 11
20
21
22
23
24
25
26

Salig er den… som har sin glede i Herrens lov!
Han vil lære oss den veien vi skal gå!
Stol på ham, så griper han inn!
Salig er de… som søker ham av hele sitt hjerte!
Halleluja! Lovsyng Gud i hans helligdom!
Hør hva Ånden sier til vår menighet!

Uke 10
13
14
15
16
17
18
19

Fokus

Dette er ikke deres kamp, men Guds!
Din ungdoms dugg kommer til deg i hellig prakt.
Herren foredler sine tjenere gjennom faste og bønn
La de små barn komme til meg!
Hvordan holder den unge stien sin ren?
Tal Herre, din tjener hører!
La ingen forakte deg fordi du er ung!
Skal vi bygge nytt, Gud?

Nehemja 1
Nehemja 2
Nehemja 3
Nehemja 4
Nehemja 5
Nehemja 6
Nehemja 7

Medlidenhet fører til lydighet mot Guds plan.
Nehemjas visjonstale gir håp om en bedre morgendag
Samarbeid er viktig ovenfor uoverkommelige oppgaver
Tillit til Gud er en frukt av inderlig bønn og bibellesning
Nehemja sørger godt for sine trofaste medarbeidere
Like før målet er nådd, kommer fristeren for å ødelegge
Muren var 2,5 m tykk og 2,4 km lang og ferdig på 52 d

Nehemja 8
Nehemja 9
Nehemja 10
Nehemja 11
Nehemja 12
Nehemja 13
Matt 26,6-13

Vær ikke bedrøvet! Gleden i Herren er deres styrke
Gud forlater oss ikke tross våre feiltrinn
Forsøm ikke tempelet! Gi tiende! Kjemp for trengende!
Folket bosetter seg i landet i fred
Innvielse av muren. Folket gir store offer med glede.
Fienden angriper innenfra.
Palmesøndag.

Uke 13
34
35
36
37
38
39
40

26.mar
27.mar
28.mar
29.mar
30.mar
31.mar
01.apr
Uke 14

Med Jesus i Sentrum

41
42
43
44
45
46
47

02.apr
03.apr
04.apr
05.apr
06.apr
07.apr
08.apr

Jesaia 42,1-9
Jesaia 61,1-4
Jesaia 53
Luk 22,14-23
Mark.14,26-15,37
Mark 16,1-8
Matt.28,1-10

Nå spirer det frem
Et nådens år fra Herren
Herrens lidende tjener
Skjærtorsdag.
Langfredag.
Påskeaften.
Påskemorgen.

48

09.apr

Luk.24,36-45

2.påskedag.

Napp ut

Napp ut
Bønneemne

Merknad/utfordring

Seniorforum og Vestergabet
Kammerkoret og Formiddagstreff
Bydelsarbeidet og tirsdagsbønn
Familiearbeidet og "En kveld i bønn"
Hjelp til å prioritere tid med Gud!

Askeonsdag. Bibelunderv. Rom.8 med Endre S.

Be for de ansatte denne uka!

Lytt til hva Ånden sier til oss denne uka!

Jostein Senumstad, Renate R. Orre
Torbjørg Nylund Nilsen, Hilde Grøthe
Stein Arve Graarud, Endre Sagedal
Sverre K. Skaar, Hans Kristian Sødal
Sigmund Sandaaker, Jan Skogen
Rune Tobiassen, Mary Voreland
Be for samhold i menigheten

Hilde Grøthe taler på gudstjenesten

Sigmund Sandåker taler på gudstjenesten

Hva kan du gjøre for din neste denne uka?
Alphakurset og grupper i menigheten
Besøkstjenesten og sykekomiteen
Bønn- og veiledningstjenesten
Den nye veien og våre nye landsmenn
Be for byen vår og ditt nabolag!
Natteravntjeneste og utadrettede tiltak
Gudstjenestene våre, kirkevertene

Trond Gundersen taler kl.11. "Når vi kommer sammen" kl.20.
Bønnevandring åpen hele uka for bruk i virkegrener

Knøttekoret og Speideren
Jubilo og guttis
Konfirmantene og TØFF
Ungdomskoret og musikkskolen
Samlivsgruppa og ekteskapene
Vox, Minihits og Hits
Tigerloftet og Skattkammeret

Årsmøte kl. 18
Be ifbm. Samlivsweekend på Gautestad
Misjonærfam. Topland taler på gudstjenesten
Hvem i menigheten skal du oppmuntre denne uka?

Misjonsturer til Kaliningrad og Latvia
Ytremisjonens kvinneforening og Kina
Velsign og be for Israel
Landsmisjonens kvinneforening og Japan
Bibelskolen "40 dager" og Mali
Tyrkia og de palestinske områdene
Landet vårt, kongehuset, Stortinget
Eldsterådet
Staben
Guds vilje med menigheten!
Adm.rådet
Diakonirådet
FriBU-rådet
Alle frivillige i menigheten

Bibelundervisning Rom.9-11 med Rune T.

Påskespillet fremføres i dag kl. 11 og 18
Stab og Eldsteråd er på Grosås for å søke Gud
Stab og Eldsteråd er på Grosås for å søke Gud
Menighetens fastedag: kun vann i dag:)

Rune Tobiassen taler på gudstjenesten

Fasten er over og vi går inn i påsken. Her er dagens Bibelord gjennom påskeuka!
Personlig fordypning i påskebudskapet
Forkynnelsen i påsken
De som reiser på påskeferie
Gudstjenester i påskehøytiden
Takk for Golgata
Takk at du gikk i døden for meg, Jesus
Takk for oppstandelsens morgen
Takk at du lever nå, Jesus

Sverre Jølstad taler på gudstjenesten
Sigmund Sandåker taler på gudstjenesten
Sigmund Sandåker taler på gudstjenesten
Domkirken kl.11. "Når vi kommer sammen" kl. 20

Napp ut

Napp ut!

Napp ut!

Hva Gud sa til menigheten vår 31.august 2008:
I en preken høsten 2008, utfordret Rune Tobiassen menigheten på å lytte til hva Gud sier til oss som menighet:
”Og skriv til engelen for menigheten i Kristiansand”. De som var til stede, skulle ta utgangspunkt i to punkter:
1. Hva er vi gode på?
2. Hva kan vi jobbe med?
Dette er utdrag fra det menigheten fikk fra Gud. Eller kanskje det var våre egne tanker? Uansett så er det skrevet
om menigheten av gudstjenestedeltakernes hender og sier kanskje noe viktig til oss, også i dag?

1. Vi er gode på å se hverandre, gi omsorg og oppmuntring!
2. ”Vær hos meg”, ”Bli i meg”, ”hør mitt ord”
1. Vennlige mot hverandre, alle.
2. ”Den Hellige Ånds fylde”
1. Mange i menigheten viser mye omsorg og kjærlighet.
2. Vi må passe oss for at ikke vår velstand fyller alle våre indre rom og tar all vår oppmerksomhet. ”Hvor din skatt er, vil
også ditt hjerte være. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.”
1. Dere er gode på sang og musikk, gode på barneaktiviteter.
2. ”Kom nærmere meg, lær meg å kjenne. Jeg har mer på lager!”
1. Møtes med mange gode smil etter gudstjenesten og ”fint å se deg!”
2. Men så ”Ha det!”, ”Vi skal på tur”, ”Vi skal i
middag”, faste planer. Inkludert i 1 time,
så ”Ha det!”
1. Vi har mange ressurser inn i musikk, penger, ledergaver etc.
2. Vi mangler overgivelse.
1. Kjærlighet – jeg elsker dere.
2. Hellighet – fokuser på det. Etterfølgelse.
1. Mine barn – jeg elsker dere med en inderlig kjærlighet.
2. Øv dere i å lytte etter guds stemme.
1. Villige hjerter.
2. Våge å la Jesus være Herre i våre liv, sånn
at det blir bare Hans plan som blir gjennomført i menigheten. Er det en slags
frykt?
1. Lytte og oppmuntre
2.Bli fri mistenksomme, skeptiske og negative tanker.

God påske!

1. Dere er flinke til å komme sammen på gudstjeneste.
2. Men dere kjenner ikke hverandre. Dere sitter sammen, men vet ikke hvem som sitter sammen med dere. Du var glad
og oppglødd da dere først kom sammen. Dere gråt og trøstet hverandre, dere ba og bygde hverandre opp. Dere var
full av iver og mot. Hent fram
den første kjærlighet. Den kjærligheten vi fikk da vi kom til tro.
Den kjærligheten som overvinner
frykten, den kjærligheten som gir
trøst og mot til å kjempe for våre
brødre og søstre med Jesu kjærlighet og ydmyke oss og løfte
hverandre opp.
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Napp ut!

VOX på tur til
Hovden
13-15 februar dro Vox ungdommen på tur til Hovden. Ca
60 stykker dro med egen buss fra Frikirka fredag ettermiddag. Vi overnattet på Hovden fjellstoge, hvor vi opplevde det som ren luksus å få komme til ferdigdekket
bord. Fredagskvelden ble brukt til å bli kjent med hverandre og komme i orden på de forskjellige hyttene. Lørdags morgen bestod av et møte med lovsang og andakt.
Vi gikk etter hvert ut for felles snøaktiviteter og bålkos.
På kvelden hadde vi vitnemøte hvor flere av ungdommene tok et valg om å følge Jesus. Mange kom frem og
vitnet om hva Gud gjør i livene deres. Det ble et helt spesielt møte hvor Gud var sterkt til stede. På søndag dro
de fleste i bakken, mens noen ble igjen på hyttene. Det
ble en utrolig bra tur hvor alle ble bedre kjent med hverandre og Gud!

God stemning på bussen. Vi dro opp med felles
buss til Hovden. Benedikte Gausdal og Sara Therese Møretrø.

På lørdagen ble det arrangert felles aktiviteter i løypa
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Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Jesus og
barna i Kina.
Johan Tidemann Johansen
Etter den kristne tro har barna alltid hørt med i den kristne menighet. Evangelienes vitnesbyrd har

vært tydelige til alle tider. Selv i tider med forfølgelse og forbud, har
barn til kristne foreldre, vokst opp i
tro og kjennskap til Jesus.

dighetene og de måtte gi etter med
sine restriksjoner.

I dag er det full frihet i Kina til å holde søndagsskoler og aktiviteter i
kirkene for barna. Flere steder holI Kina har dette vært tydelig. Under
kulturrevolusjonen hvor ingen kirke des det kurs for søndagsskole lærevar åpne og i funksjon, holdt foreld- re.
re undervisning og lærte barna sine Sjefen for religionsdepartementet i
Kina var på Norges besøk og ble
å be og søke trøst hos Jesus.
stilt dette spørsmål: Er det religionsPå 80 tallet etter denne revolusjoundervisning for barn i Kina? Og
nen var slutt, var myndighetene
skeptisk til at barn skulle være med svaret lød: I skolen er det ingen relii religiøse sammenhenger. Men kir- gions undervisning. I Kina skjer det i
kens ledere tok dette opp med myn- hjemmene og av lederne for de forskjellige religionene ved deres forsamlingssteder.
Kirken i Kina har trykt søndagsskole
materiell og barnebibel og bibelhistorie bøker. Flere kommersielle forlag har trykt bibelhistoriebøker med
kjente bilder fra kirkekunsten i Europa som illustrasjon til fortellingene. Disse bøkene selges i alle bokhandler over hele Kina.
Det er flere kirker som har startet
med barnekor. Og det skrives og
komponeres nye kristne sanger for
barn.
Den enorme veksten som kirken i
Kina opplever, omslutter også barna. ”Jesus elsker alle barna på vår
jord” synger de også i kirkene i Kina.
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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
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
99 63 68 69
Formann eldsteråd
Arild Andresen
48 00 84 77
Kontaktperson Administrasjonsråd
Jan Olav Beckmann
40 40 09 87
E-postadresse
kristiansand@frikirken.no
Hjemmeside
www.kristiansandfrikirke.no
Bankkontonummer
8220 02 86266

Døde
Edith Jørgensen
Maria Gunhild Larsen
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Vi fyller
Kilden
Tekst og bilder: Randulf Roaldsnes

Sørlandet har fått sin nye storstue –
konsert, opera- og teaterhus under
samme tak. I de første ukene av
januar har Kilden vært fylt til randen med forventningsfulle mennesker. Og forventningene har blitt innfridd. Sjelden har vel kritikkene
vært mer enstemmige og positive.
Men Kilden skal fylles med innhold.
Og der har våre kor og musikere
hatt en viktig rolle. Øvelsene startet
tidlig i høst, først med korenes egne
dirigenter, deretter ble detaljene
satt på plass - ledet med en stor
porsjon fasthet av en inspirerende
Marianne Sødal. Jon Kleveland har
utført en strålende jobb som produsent. Det skal innrømmes at det
har mange og lange øvelser, men
når vi nå ser tilbake på resultatene
er vi som har vært med på å skape,
er vi strålende fornøyde.

Det har dessuten vært ekstra hyggelig å treffe likesinnede korsangere fra begge Agderfylkene. Og vi
var mange. Hele 370 sangere,
samt et stort antall musikere av
mange kategorier. For oss som
menighet er dette verdifullt på
mange måter. Vi er med på å fylle
Kilden med gode verdier. Det tror
jeg vi skal fortsette med i årene
som kommer. Det er mer der det
kommer fra.

Program
Onsdag 1.februar
11:00 Formiddagstreff
Sverre Jølstad
19:30 Menighetsmøte
Torsdag 2.februar
18:00 Den nye veien
Espen Topland
Fredag 3. februar
09:00 – 14:00 Åpen dag på 40 dager
Underviser: Øivind Augland, tema:
Guds hus - Guds menighet
Pris: Kr.120,- inkl. lunsj.

Lørdag 4. februar
19:30 VOX
Søndag 5.februar
10:30 Bønnemøte
11:00 Nattverdsgudstjeneste
Tilsynsmann Arnfinn Østerberg,
Vikeland musikkor
15:00-17:30 Stor familiedag
Aktiviteter, middag, voksensamling,
samling for hele storfamilien
20:00 I begynnelsen var ordet
Birgitte Bjørnstad Sæbø
Utdrag av Johannesevangeliet formidles gjennom fortellerkunst, dramatiske innslag og musikk
Kaffe serveres fra 19:30
Tirsdag 6. februar
11:00 Bønnemøte
Torsdag 9. februar
11:30 Landsmisjonens kvinneforening
19:30 En kveld i bønn

Søndag 12. februar
10:30 Bønnemøte
11:00 Familiegudstjeneste Jubilo
20:00 Når vi kommer sammen
Lovsang, forbønn, tid til å dele og
lytte
Tirsdag 14. februar
11:00 Bønnemøte
19:30 Ytremisjonens kvinneforening
Årsmøte
Onsdag 15. februar
11:00 Seniorforum
Berit Okkenhaug
Torsdag 16. februar
18:00 Den nye veien
Rune Tobiassen
Lørdag 18. februar
19:30 VOX

Torsdag 23. februar
19:30 En kveld i bønn
Søndag 26. februar
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Sigmund Sandåker
Tirsdag 28. februar
11:00 Bønnemøte
Ytremisjonens kvinneforening
Ingebjørg Torjussen: ”Gjestebud
hos Simon –
Og hun som kom ubedt.”
Torsdag 1. mars
18:00 Den nye veien
Sigmund Sandåker
Søndag 4. mars
10:30 Bønnemøte
11:00 Nattverdgudstjeneste
Hilde Grøthe
Ingunn Abrahamsen

Søndag 19. februar
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Rune Tobiassen
Nattverd
19:30 Fellesskapskveld

Tirsdag 6. mars
11:00 Bønnemøte

Tirsdag 21. februar
11:00 Bønnemøte

Torsdag 8. mars
11:30 Landsmisjonens kvinneforening
19:30 En kveld i bønn

Onsdag 22. februar
20:00 Bibelundervisning
Endre Sagedal
Rom. Kap. 8
Et annerledes liv
FriCafé er åpen fra 19:30

Onsdag 7. mars
11:00 Formiddagstreff
Svein Fink

Søndag 11. mars
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Trond Gundersen
Kammerkoret
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Avsender:
KRISTIANSAND FRIKIRKE
Tollbodgaten 64
4614 KRISTIANSAND

Presentasjon av våre ansatte: Vår musikalske leder Renate Rott Orre
Alder:
31
Stilling:
Sang- og musikkleder i Kristiansand Frikirke
Sivil status: Gift, mamma til Markus (4 )og Maria (5,5)
Fortell litt om deg selv!
Jeg har vokst opp i Lyngdal, i en kristen
og ganske aktiv familie, sammen med
en yngre bror. Har hatt ulike oppgaver
og verv fra tidlig i ungdomsalderen. Jeg
var blant annet aktiv i Laget, reiste
mye på leir og dirigerte Lyngdal Tenkor
fra da jeg var 16 år. Min første jobb var
et vikariat innen Lyngdal kulturskole
som keyboardlærer da jeg gikk på ungdomsskolen. Etter et bibelskoleår på
Bildøy og påfølgende stipendiatstilling
på musikklinja der, giftet jeg meg med
Geir og vi flytta til Kristiansand. Her var
vi aktive i Misjonshuset mens vi studerte: Geir til lærer og jeg tok ulike fag;
musikk mellomfag, kristendom grunnfag, personalledelse og kompetanseutvikling (PK) og pedagogikk. Siden fikk
jeg jobb på NLMs frivillighetssentral i
Voie før jeg begynte i Frikirka i 2007.
Hva er dine arbeidsoppgaver i Frikirken?
I Frikirka har jeg ansvar for å organisere den musikalske aktiviteten i menigheten. Det er et vidt felt, og vi har heldigvis mange gode frivillige i våre 5 kor
og annen virksomhet. Jeg har ansvar
for å stimulere og legge til rette for
varierte musikalske uttrykk og utruste
nye til tjeneste innenfor musikk i menigheten vår. Jeg starta Frikirkens musikkskole i 2007, og den er et viktig
ledd i dette. Her håper jeg å se mange
nye menighetsmusikere vokse frem
etter hvert, - og noen ser vi allerede! Vi
starta med 13 pianoelever, nå har vi
over 40 elever fordelt på sang, piano,
trommer og snart gitar . Ellers har jeg
ansvar for organisering av sang- og
musikkrefter til gudstjenestene, samt
lyd og bilde. Jeg spiller ofte sammen

med lovsangsteam på gudstjenester
og «Når vi kommer sammen». Ellers blir
det en del gudstjenesteplanlegging og
kontorarbeid, sang- og musikkutvalg
og oppfølging av kor og musikkskolelærere. Nytt av året er at jeg også er
medansvarlig for Påskespillet. Så oppgavene er både mange og mangfoldige
. Jeg jobber 80%, og er på kontoret 3
dager i uka + kvelder og helger.
Hva er de største utfordringene/
gledene i ditt arbeid i Frikirken?
Det har tatt lang tid å finne min plass i
denne jobben. Det vanskeligste har
nok vært å innse at behovene og ønskene er så ulike og mange at jeg aldri
vil kunne gjøre alle til lags. Jeg har over
tid fått lære at jeg må gjøre det jeg
kan, så får jeg få andre til å utfylle mine oppgaver. Det er også mange gleder
i jobben, - for det første får jeg jobbe
med det som har vært min hobby i
mange år. Dessuten liker jeg både det
praktiske og organisatoriske i jobben.
Jeg har fantastiske kollegaer som jeg
er utrolig takknemlig over! Og så er det
gøy å se at arbeidet gir frukter, bl.a. i
form av nye unge menighetsmusikere
og ledere.
Hobbyer eller fritidsinteresser..
I og med at hobbyen på mange måter
nå er blitt jobben, går det meste av
fritiden med til familie og mange gode
venner. Vi liker å reise, kort eller langt,
og er takknemlige for alt vi får være
med på sammen med både venner og
familie.
Har du et bibelsted du ofte kommer
tilbake til?
Jeg har blitt så glad i fortellingen om
gutten med brødene og fiskene. Jeg
identifiserer meg med denne gutten og
gir på en måte min lille nistepakke til
Jesus hver gang jeg er på jobb. Så sto-

ler jeg på at Jesus vil velsigne min tjeneste og gjøre store ting ut fra den. I
meg selv kan jeg ikke gjøre mye, men
sammen med Gud er alt mulig!
Min favorittbok/favorittmusikk:
Jeg hører på mye forskjellig musikk og
leser dessverre altfor lite… Men noen
sanger blir man ekstra glad i. Det er de
sangene som har en kombinasjon av
god tekst og god melodi. Det rører meg
ofte til tårer. Gjerne i bilen. Sist gang
hørte jeg på Casting Crowns ”Glorious
day”.
Har du en oppfordring til leserne?
Jeg er glad for å være en del av Kristiansand Frikirke og ønsker at mine
barn skal vokse opp og trives her. Jeg
håper også at vi kan fortsette som en
storfamiliemenighet med alle dens
styrker og utfordringer. Derfor ber jeg
om at vi alle viser raushet, - ovenfor
nye i tjeneste, unge som eldre, nye
former og uttrykk og gamle tradisjoner.
Men at vi oppi alt har fokus på at vi ER
Guds menighet og at vårt oppdrag er å
få med oss flere til himmelen.

