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Fellesmøtene 2012 i Kristiansand Domkirke
Svartdahl som skal være hovedtaler ved
årets fellesmøter.
Egil Svartdahl (f. 1954 i Sarpsborg) er
pastor og predikant, foredragsholder og
programleder. Han er utdannet konditor,
men har alltid vært engasjert i menighetsarbeid. Fra tidlig på 1970-tallet var han
ungdomspastor i Filadelfia Oslo i ti år.
Etter åtte år som forstander for pinsemenigheten i Kristiansand, kom han tilbake
til Filadelfia i Oslo som forstander i 1995.
Siden TV2 kom på lufta i 1992, har han
kombinert oppgaven som pastor i menigheten med programlederjobben på tv.
Egil Svartdahl er en av landets fremste
kommunikatorer. Hans unike kombinasjon av alvor og humor gjør hans taler og
foredrag til en opplevelse som setter dype
spor. Han mottak Petter Dass-prisen i
1995. Medierosen i 2005 og Økumenikkprisen fra Norges Kristne Råd i 2011.

Fellesmøtene i Kristiansand Domkirke
2012 arrangeres i tiden 10. – 15. januar.
Det er den kjente pastoren fra TV2 Egil
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Om fellesmøtene i Kristiansand uttaler
han:
Som pastor i Kristiansand gjennom
mange år, hadde jeg bare gode opplevelser fra Fellesmøtene i Kristiansand. Det er
alltid en fest å komme sammen som krist-

ne fra alle slags kirker og oppleve fellesskapet på tvers av alle forskjeller.
Det er Jesus som forener oss, og gjennom fellesmøtene kan vi synliggjøre
denne enheten. Vi driver ikke med
medlemsverving, derfor er dette en
unik mulighet til å invitere med oss
mennesker som ikke vanligvis går på
gudstjenester i våre menigheter. Gjennom mitt arbeid som programleder på
TV2 i snart 20 år, har jeg fått være
pastor for mange mennesker som sjelden går i kirken. Jeg håper at mange
av disse blir invitert til møtene av gode
venner, kollegaer og naboer. Ingen
kirkeuvante skulle behøve å komme
alene til fellesmøtene i Domkirken. Jeg
vil i alle fall gjøre mitt aller ytterste for
å formidle evangeliet på en slik måte
at det oppleves som gode nyheter.
Dette ser jeg fram til med glede og
forventning.
Det blir laget en egen internettside for
Fellesmøtene i Kristiansand 2012 med
adresse: www.fellesmotene.no med
egen link til Facebook.

Pastorens spalte
Endre Sagedal

Se, jeg gjør noe nytt.
Nå spirer det fram.
Merker dere det ikke?
Ja, jeg legger vei i ørkenen,
elver i ødemarken. (Jes. 43,19)

Når du leser dette er det nye året allerede startet. Og da er det naturlig at man ser litt tilbake, men kanskje vel så mye
fremover. Hva vil skje i dette året? Hvilke trekk ser vi? I Bibelen ser vi Gud som den suverene historiens Herre, historien
er ”His-story.” Så hva er det Gud gjør i tiden nå? Jeg har noen små refleksjoner på det, kanskje det kan stimulere deg til å
reflektere mer over temaet. Og oppmuntre oss alle til å søke Gud for veier videre; å finne det som Han velsigner, ikke
bare gjøre det vi alltid har gjort og be Han velsigne det. Noen ting jeg har sett siste året:
Det er mange kristne innvandrere som kommer til Norge, og innvandrere som kommer til tro. Jeg var med på en stor kartlegging av kirke Norge gjennom DAWN undersøkelsen i 2010 (www.dawnnorge.no) Et hovedtrekk vi fant gjennom denne
undersøkelsen er at det er mange etniske menigheter i Norge. Bare i Oslo er det ca. 6000 som møtes til gudstjeneste
ukentlig i etniske menigheter, det er samme antall som hele frikirkeligheten i Oslo. Å skape kristne fellesskap som kan
inkludere nye landsmenn er en stor utfordring, og mulighet.
På Dvergsnestangen har vi arrangert pinsefestival siden 1998. Vi er en tverrkirkelig gruppe og mange fra Frikirken som er
med. Vi er en ledergruppe som kommer sammen, ber og søker Herren for veien. Vi opplever hvert år at det blir nok medarbeidere, og at det fylles opp med deltakere. I år var det 760 som var sammen denne pinsehelga, og som kunne dra
inspirerte hjem til sine egne sammenhenger.
Hjemmet blir viktigere som arena. I Bydelsarbeidet på Gimlekollen/Fagerholt hvor jeg er engasjert, så har det i høst vært
månedlige samlinger med 10 til 13 års gruppe. 40-50 barn som møtes i forskjellige hjem en gang i måneden. Hjemmet
er viktig for norske familier, og det er ikke alltid tid, krefter og engasjement nok til å ta del i et aktivt kirkeliv også, men
lengselen og ønsket om fellesskap og tilhørighet driver til at flere ser at det er mulig å ikke bare dra til kirke – men å leve
kirke i sitt eget hjem.
Jeg er ganske ny i Kristiansand Frikirke, men jeg ser i historien til kirken her hvordan denne menigheten har stått som
moderforsamling til mange dattermenigheter rundt om. Et apostolisk kall som har blitt levd ut – og som fortsatt kan være
med å skape nye veier for Guds rike i denne byen og videre.

Hilsen bydelspastor Endre Sagedal
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Opera, julekonserter og krigsdrama
Tekst og foto: Kåre Melhus
Nils Harald Sødal, oppvokst i vår
menighet, lever et liv som favner
vidt. Nettopp hjemkommet fra
Dresden i Tyskland, der han har
deltatt på prøver i Semper Opera
House, forbereder han seg til julekonsert med Hanne Krogh og tre
tenorer, og rekker en telefonprat
med FrikirkeAktuelt om noe som
opptar ham veldig: skjebnen til en
seksbarnsmor som i 1982 unnslapp krigshandlingene i Sør Sudan som 6 åring, etter å ha mistet
absolutt alt.
Sødal har skrevet bok om kvinnen som
heter Sarah. Det var hun som tok kontakt med ham, etter at en av hennes
sønner hadde funnet navnet hans på en
liste over forfattere på internett.
Det er litt av en historie: Sarah blir alene
igjen etter at hennes landsby i Sør Sudan er blitt bombet og brent, og hele
familien hennes er drept. Hun ender
opp i en flyktningeleir i Kenya, og utsettes for menneskehandel, gjentatte voldtekter, sykdom og ubeskrivelig nød. Sitt
første barn får hun som 13 åring, etter
en voldtekt. De neste 4 barna er også
resultat av voldtekter. Sarah får politisk
asyl i Norge i 1999.
Historien er nesten for grusom til å være
sann. Sødal understreker at boken, som
heter «Fuglene Under Himmelen» ikke er
en dokumentar, men har en skjønnlitterær form. «Jeg skrev historien slik hun
fortalte den,» sier han, og understreker
at barna hennes har bekreftet mye av
det moren har fortalt, og at han selv ikke
har oppdaget selvmotsigelser i hennes
fremstilling.
Som begrunnelse for at Sarah tok kon-

4

takt med Sødal, og fortalte sin historie,
sier hun at hennes liv har bestått av katastrofer og mirakler. Hun ville fortelle
nordmenn at mirakler er en realitet.
Sødal sier at han først var skeptisk til
Sarah og det hun fortalte, men møtet
gjorde noe med ham. «Jeg møtte noe
ikke-moderne, en kompromissløs Gudstro» sier han. Dette gjorde inntrykk.
«Etter at hun ble frarøvet alt, er gudstroen det eneste hun har hatt,» fortsetter
han. Hun måtte basere livet sitt på noe
annet enn seg selv.
Etter det første seks timer lange møtet
på en bussterminal i Oslo, er det oppstått et vennskap mellom krigsofferet og
forfatteren og operasangeren. Han har
hjulpet henne med å få ut et sterkt budskap og mener at det var Gud som førte
dem sammen. Hun tror ikke det var

tilfeldig at Sødal ble valgt. Hun for sin del
er blitt merkbart roligere og mer harmonisk etter at hun fikk fortalt om det hun
har opplevd. Sødal sier at hun egentlig
ble drept i de fleste betydninger av ordet,
og at hun var emosjonelt flat og innkapslet, da de traff hverandre på ettersommeren i fjor. En Dagblad-journalist som intervjuet dem i forbindelse med bokutgivelsen
bemerket at slike ord ikke beskriver henne nå.
Sødal forteller at Sarah nå studerer helsefag, er norsk statsborger, og har det bra.
Det er i seg selv et mirakel.
Når det gjelder egen framtid, er Sødal klar
for Operaen i Dresden i seks uker over
nyttår. Siden det blir mye tid på hotelrommet, så passer det å kombinere sang med
skriving, så det kommer sikkert flere bøker fra hans hånd. Til nå har hans skrevet

tre.

Signaturen
Fremtiden blir fruktbar
Jeg låner overskrift av Kåre Melhus ”Signatur” i siste nummer av FrikirkeAktuelt, og gir min tilslutning til det han skriver :
”Jeg tror vår menighet går gode tider i møte. Vi står overfor store og viktige valg, og uansett hva vi velger kommer løsningene til å kreve mye av oss ... jeg er optimist med tanke på menighetens liv og virksomhet ... ”
Som menighet er vi i spørsmålet om fremtidig kirke - forelagt 4 alternativer. 3 av alternativene går på oppgradering/ utvidelse av nåværende kirkebygg. Eldste- og administrasjonsråd innstiller på et 4. alternativ, at menigheten bygger nytt –
bare ca 4-500 m syd for Tollbodgt. 66. Lunde Holding A/S har gitt menigheten et generøst tilbud om å bli medeier i det
bygg de planlegger på Tangen.
Menighetens ledelse har presisert at vi i enda større grad må bli en ”åpen menighet”, og at et nybygg må vektlegge det.
Videre har ”sambruk” og utnyttelse av eventuelle nye lokaler vær et nøkkelord. Med så store investeringer er det ikke
forsvarlig å bygge på ”gamlemåten”, der for eks. stor kirkesal bare brukes en håndfull timer i uka. Deler av lokalitetene
må egne seg til utleie ( konferanser, konserter o.l. )
Et flerbruksbygg med et ”torgpreget” inngangsparti - med kafeteria, servicekontorer og butikker vil øke tilgjengeligheten
til våre ”menighetstilbud” for mange flere.
Men bygningsmessig åpenhet er bare et hjelpemiddel. Det er vi som menighetens medlemmer som skaper den virkelige
åpenhet - at vi i våre holdninger er gjestfrie og inkluderende.
Mitt hovedanliggende med dette innlegget er følgende: Kan vi sammen med andre – som har samme basis som oss nå
enda lenger i våre ønsker om å nå mennesker med de gode nyheter?
Min drøm med et eventuelt nytt bygg på Tangen, er at vi som menighet sammen med Nordmisjon og Strømmestiftelsen
ville bli et enda slagkraftigere fellesskap for å nå vår målsetting hjemme og ute. Muligens ville enda flere organisasjoner
som lever for menighetsbygging, misjon, bistand og diakoni ønske å bli knyttet til et slikt prosjekt. Sameie eller leie er
ikke det viktigste i et slikt planarbeid.
Dette er lite realistisk vil sikkert noen hevde!
Da spør jeg tilbake: Var det enklere å få til en felles utdanningsinstitusjon mellom Nordmisjon og Frikirken? I dag eier og
driver vi Høyskolen i Oslo sammen. Vi registrerer at er det er nærmest ”fri flyt” mellom våre organisasjoner i ansettelsesspørsmål. (Jan Gossner og Oddvar Søvik er bare to av mange eksempler) Hva ville det ikke bety av ”utsyn” og inspirasjon
å arbeide side om side med Strømmestiftelsens stab og kontakter?
Jeg håper at vi som menighet vil ta formell kontakt med våre venner i Kristiansand Nordmisjon og Strømmestiftelsen,
at vi orienterer dem om våre planer og utfordrer til samtaler og samarbeide.

Sverre Jølstad
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Pastorens nyttårstale
Anno Domini 2012
Kjære menighet!
Vi står foran et spennende år, A.D. 2012, i det Herrens år 2012.
Mayakalenderen stopper dette året, nærmere bestemt den
21.desember. Noen har valgt å tolke det som denne jordens
undergang, på samme måte som tusenårsskiftet ble fryktet av
andre. Det har vært mange forsøk opp igjennom historien på å
skape frykt blant mennesker ved dommedagsprofetier. Det
eneste jeg er sikker på er at det ikke vil skje når andre spår det
skal skje, siden ingen skal kjenne timen. Men felles for alle spådommene er at de har rett i at det vil skje en dag. Vi erfarer en
større usikkerhet inn i 2012 med tanke på Europas økonomi og
materialismens usikre grunn. Det er fantastisk med en trygg og
evigvarende grunn under føttene! Folk lengter etter det, og vi
må gi dem det. Du kan være med å endre folks fokus ved å få
dem til å stoppe opp i det travle livet. Kanskje Fellesmøtene
med Egil Svartdal er en gyllen anledning, og dessuten følger vi
opp med Alphakurs i etterkant av Fellesmøtene- .
I en nyttårstale er det vanlig å se seg tilbake på året som har
gått og ikke minst framover i det nye året. Jeg har lyst til å trekke fram 5 høydepunkt i 2011, og 5 ting som vi kan se fram mot
i 2012. Det er alltid en fare ved å gjøre det, siden man ikke kan
få med seg alt. Men jeg har lyst til å peke på endringer som har
skjedd og som kan få betydning for oss som menighet framover.

5 høydepunkt i 2011:
1. VOX. Det første jeg vil trekke fram er VOX og det gode som
skjer i ungdomsarbeidet vårt. Vi gleder oss virkelig over at
lederne våget å legge ned et arbeid for å søke Guds vei.
Bønn har vært det bærende elementet i dette arbeidet.
2. Menighetsturen var et høydepunkt med 380 deltakere. Vi
våget å fremme verdien av å være en flergenerasjonsmenighet og at menigheten vår skal ha plass til alle. Da var det
flott at også menighetsturen kunne reflektere menigheten i
større grad. Kanskje kommer det enda flere fra besteforeldregenerasjonen i 2012?
3. Fasteaksjonen 2011 hadde fokus på overgivelse og at vi alle
leste og ba for det samme gjennom de 40 dagene i fastetiden før påske. Dette var menighetens søken for hva Gud vil
med vår menighet. Eldsteråd og stab hadde i denne forbindelse et omfattende arbeid med visjonsdokumentet på Grosås. Dette var virkelig et høydepunkt i 2011!
4. Jeg kjenner på en utrolig takknemlighet over de mange frivillige som gir inn i fellesskapet av innsats og midler, igjen og
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igjen, enten det gjelder i en
av virkegrenene eller en
konkret tjeneste inn i fellesskapet som f.eks. vasking,
eller tjeneste utenom kirka
vår i en annen frivillige organisasjon.
5. Jeg har til slutt lyst til å nevne det at vi fikk Endre Sagedal som bydelspastor som
et høydepunkt for oss som menighet. Endre har mye å gi inn i
staben og er med å bygge broer mellom det lokale og det
sentrale arbeidet. Bydelsarbeidet er viktig for oss som menighet i fremtiden, enten det vil fortsette å være et lokalt bydelsarbeid eller en egen menighet i fremtiden.

5 spennende satsingsområder i 2012:
1. 2012 kommer på mange måter til å handle om bygg. Vi skal
ta stilling til om vi skal flytte eller ei. Dette er spennende og
viktig prosess som kommer til å ta mye av vår tid.
2. Samtidig skal vi konsentrere oss om å finne en strategi og
handlingsplan som kan bygge opp om vårt visjonsdokument.
Vi ønsker blant annet å sette fokus på diakoni, misjon, åpen
kirke og misjonale fellesskap.
3. Vi jobber med å få på plass en nettside hvor behov kan formidles fra bidragsyter til bidragsmottaker. Dette kan være et
redskap som kan hjelpe oss til å hjelpe hverandre, hjelpe oss
til å sette fokus på diakoni utad. Vi trenger ellers å finne nye
måter å nå ut til våre naboer på.
4. I 2012 får menigheten sitt første familieteam til Latvia rett
etter skoleslutt i juni. Vi har snart en full buss med familier
som ønsker å sette misjon, fellesskap, hjelpearbeid og familiearbeid på dagsorden. En annerledes og meningsfull ferie.
Kanskje menigheten vår også kan arrangere andre turer i
framtiden, f.eks. Israel?
5. Vi ønsker en tettere medlemsoppfølging i 2012. Det er en
utfordring med mange medlemmer, men en utrolig velsignelse. Vi trenger å gå tettere sammen med våre medlemmer i
framtiden: medlemsopprydning, informasjonsmøter om medlemskap mm. Vi trenger at du som medlem er med på det
som skjer, og gir oss respons på hvordan du har det og opplever menigheten…
Vi takker Gud for et spennende år i 2011 og ber om at det må bli
et godt nytt år til Hans ære – et Herrens år!

Godt nytt år!

Tekstleserverksted

4.februar blir det Tekstleserverksted i
menigheten. Et tekstleserverksted er
et inspirasjonskurs for de som deltar i
gudstjenester og andre samlinger med
å lese Bibeltekster høyt. Det er et praktisk kurs der deltakerne er aktive.
Gjennom undervisning og ulike øvelser
skapes det en plattform for å kunne
formidle Bibeltekster på en levende
måte, ikke som skuespillere, men som
naturlig gode formidlere. Det gis individuell veiledning så langt det er mulig.
Emner vi er innom:
- å leve seg inn i en tekst
- utenatlæring
- kunstneriske virkemidler
- tekstens sammenheng med det øvrige i gudstjenesten
- praktiske ting
Antall deltakere: 6-10
Tidspunkt: kl.10-13
Påmelding til Sigmund Sandåker på
mail: sigmund.sandaaker@frikirken.no

ALPHA-kurs fra 16.januar!
Vi har gleden av å invitere deg til Alphakurs i menigheten vår.
Her er det fint å invitere med seg naboer,
familie og venner.
Kurset går over 10 mandager fram
mot påske, med oppstart 16. januar. Det er uka etter Fellesmøtene i
Domkirka med Egil Svartdal.
Vi trenger noen til å være med i
staben (gruppeleder/kjøkkentjeneste osv.) Fint om du melder
interesse til Knut Are jølstad
(knut.are.jolstad@blakors.no), enten det gjelder deltakelse eller tjeneste.
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Frikirken i Songdalen har landets største FSK speidergruppe
Av Harald Flå
Utsendingen fra FrikirkeAktuelts redaksjon
stiller på Nodelandsheia en tidlig vinterdag
etter første snøfall og blir tatt i mot av Roar
Tønnessen (pastor), Ole Halvorsen
(ungdomsarbeider) og Kjellfrid Eikeland
(frivillig). Møtet finner sted på kontoret, et
lite men trivelig krypinn, naborommet til en
stor og fin kirkesal. Denne dagen er kirkesalen pyntet og bord dekket til kveldens
fest for foreldre og speidere. Og nettopp
speideraktiviteten er imponerende. Ikke
minst når vi leser årsmeldingen. Noe av
forklaringen er dyktige og stabile ledere
som tar ansvar. Programmet er spekket
med turer og aktiviteter. Gruppa teller
totalt 110 speidere og ledere. Og de har
egen hytte ved Brulevann som drives i
samarbeid med speiderne i Vågsbygd
Frikirke.
Selve kirkebygget virker flott og innholdsrikt, men ofte er tilstrømmingen til Gudstjenestene og andre aktiviteter så stor at
tanken om utvidelse er brakt på banen.
Antall medlemmer i fullt medlemskap er i
underkant av 100, men medregnet barn og
medlemmer i begrenset medlemskap er
totalantallet i overkant av 180. Gudstje-

Pastor Roar Tønnessen

nestene er sjelden besøkt av mindre
enn 75, men av og til opp mot 150.
Å nevne alle undergrupper og deres aktivitet vil føre for langt, men søndagskolearbeidet må nevnes. En av søndagsskolegruppene har den fine betegnelsen Noas
Park og en annen gruppe går under navnet
FIRE. Av andre barne- og ungdomsaktiviteter kan nevnes KRIK og TØFF. Arbeidet
blant konfirmantene er svært godt og på
konfirmantgudstjenesten møter så mange
at en må leie kirkesalen i byen! I årsmeldingen kan vi lese om cellegruppene. Det
er tre slike grupper i menigheten og de
møtes regelmessig til oppbygging og samtale. Det er ønskelig å få nye grupper og
dette er en nøkkel til å få inkludere nye i
menigheten. En annen gruppering er

”Jentekveld for voksne jenter” der alderen
er fra omkring 30 til 50 år. Et fint tiltak!
Nevnes må også Fun klubb for 5-7 klassinger som møtes månedlig og teller hele
45. Ungdommer fra 9 klasse og eldre har
tilbud om å delta i KRIK, en kjent betegnelse for de fleste.
Når vi spør hvilke utfordringer menigheten
har, får vi raskt svar. Det er et sterkt ønske
om å få flere unge familier med i kirka.
Men de har stor tro på å lykkes og på omslagssiden i årsmeldingen står en sterk
oppfordring: ”Vær frimodig og sterk! La deg
ikke skremme, og mist ikke motet! For
Herren din Gud er med deg i all din ferd”
Josva 1,9.
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Jubilo En glad
gjeng!
.

EnherligJubilogjengifullgangmedøvingtilnye
oppdrag.MedstorbegeistringfortaltedeatJubilo
skulleværedetførstebarnekoretsomskullesynge
påKILDEN,ogdetskulledegjøresammenmedTor
steinSødal.

Jubilogjengenfortalteogsåatdeøvdeforåsynge
påMisjonsmessa,julekonsert,julaftenogsåøvde
depågudstjenesteliturgiensomersungetinnpå
“Barnearken”cdplata.Detteskalfremføresi
februar.
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NoenukeretterøvelsesbesøketvarJubilogjengenklarforjulekonsert.
Sammenmedmangeandresangere,gledetdesegtilåfremføredetde
haddeøvdpå.

Pyntetogklare
tiljulekonsert

FørstsangJubilonoenavsine
innøvdejulesanger,sådeltok
deistortfellesjulekor.

MÅNEDENS KONKURRANSE, MED GODE MULIGHETER FOR PREMIER
Julenerover,ogviharhørtJuleevangelietmangeganger,menhvoriBibelenstårJuleevangelietskrevet?

SvaretkandusendepåSMStilLivMaritpånr90760340
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Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Velkommen til forestillingen:

nelse til slutt. Uten mange ytre effekter, og
med gitarspillet dels som akkompagnement og dels som mellomspill underveis,
ble dette en minneverdig opplevelse i
Tromsdalen kirke. De kjente bibeltekstene
blir som nye takket være dyktig formidling."
Kjell Y. Riise, festivalsjef
Tromsø internasjonale
kirkefestival
"En særdeles vakker forestilling med en
bevisst gjennomarbeidet veksling mellom
ord og musikk. Med aktiv bruk av rommet
og enkle symbolhandlinger gis teksten nye
dimensjoner."
Hans Olav S. Baden,
kirkemusiker Holmlia
kirke
"Denne forestillingen hører til noe av det
fineste jeg har opplevd i hele mitt lange
liv."
Edin Løvås

En forestilling der utdrag av Johannesevangeliet blir formidlet gjennom fortellerkunst, dramatiske innslag, enkle symbolhandlinger og gitar-musikk. Tekstene er

hentet fra den nye Bibeloversettelsen til
Det norske Bibelselskap. Forestillingen er
støttet av Det norske Bibelselskap og
stiftelsen Areopagos.
"Den profesjonelle fortelleren Birgitte
Bjørnstad
Sæbø har
sammen med
gitaristen Ulla
Käll laget en
vakker forestilling, hvor
Johannesevangeliets
tekst blir fortalt fra begyn-

Birgitte Bjørnstad Sæbø er kjent for mange
som forteller, musiker og kursholder. Hun
har hatt to forestillinger inne i Den kulturelle skolesekken og har turnert i flere fylker.
I 2003 fikk hun Bibelprisen for forestillingen "Bare smågutter, men..." . I 2006 fikk
hun Emmausprisen i kategori "Årets beste
norske bok for voksne" for boken "De store
ordene". Hun jobber også deltid på praktikum på MF.

Ulla Käll er kjent for mange gjennom retreater, Taizégudstjenester og gjennom
kveldsopplegget «Smak av retreat» som
hun har reist rundt med i store deler av
landet. Hun er gitarist og jobber ved Kulturskolen i Fredrikstad. CD-utgivelser: "Som i
et speil", sammen med Tor Selmer og
Svein Egil Skotte. (2004) "I en gåte".
(2007) «Tillit på jorden». Sanger fra Taize.
(2008) Bokutgivelse: "For livets skyld"
(2009)
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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
Kontaktperson kirkeverter
Steinar Hopland
90 03 29 47
E-postadresse
kristiansand@frikirken.no
Hjemmeside
www.kristiansandfrikirke.no
Bankkontonummer
8220 02 86266

Døde
i
i

Bjørg Arntsen
Ruth Lillian Holte

delta på menighetsmøte 1. februar og
på gudstjenesten 5. februar.
Medlemmer som ønsker det har anledning til å få en samtale med tilsynsmannen.
Avtaler om dette gjøres ved å sende en
sms til tilsynsmann Arnfinn Østerberg,
920 80 965.

Nye medlemmer
i
i
i
i

På tide å bli medlem?
Turid Narvestad
Siri Merete Risvig Johannessen og datteren Pernille
Johannessen
Anders Kind
Hilde og Finn Einar Isaksen
er overført fra Randesund
Frikirke

Fra kontoret

Informasjonsmøte om medlemsskap i
Kristiansand Frikirke, torsdag
19.januar kl. 20.00.
Dersom du lurer på å bli medlem, nettopp har blitt medlem eller ønsker info
om de nye medlemskategoriene, så er
du hjertelig velkommen til denne kvelden.
Det er lov til å hjelpe andre å komme
på en slik kveld!-

Musikkskolen

Tilsynsbesøk
I perioden 17. januar til 5. februar vil
det bli tilsynsbesøk i Kristiansand
Frikirke. Det vil bli gjennomført møter
og samtaler med staben og med ulike
råd i menigheten. Tilsynsmann vil også

Frikirkens musikkskole har noen ledige plasser fra nyttår på piano- og trommeundervisning. Se nettsida for nærmere info og søknadsskjema eller ta
kontakt med Renate.orre@frikirken.no.

Sødal Terrasse 3 A, 4630 Kristiansand Mobil: 911 07 555
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Program
Søndag 1. januar

Tirsdag 17. januar

Onsdag 1.februar

Ingen gudstjeneste

19:30

11:00

Formiddagstreff

19:30

Menighetsmøte

18:00

Nyttårsfest. Alf Petter Hammersmark. Kristina Jølstad Moi

Torsdag 5.januar
18:00

Onsdag 18. januar

Torsdag 2.februar

18:00

18:00

TØFF

Den nye veien

Den nye veien

Søndag 8. januar
11:00

Ytremisjonens kvinneforening. Kirsten og Svein Vatne forteller fra Colombia

Nattverdsgudstjeneste. Sigmund
Sandåker. Greipstad musikkor

Torsdag 19. januar

Lørdag 4.februar

18:00

Den nye veien

16:00

20:00

Informasjonsmøte om medlemskap
i Kristiansand Frikirke

Stor familiedag

16:00

Barnas julefest. Knøttekoret

Søndag 5.februar

20:00

Når vi kommer sammen.

11:00

Nattverdsgudstjeneste. Tilsynsmann Arnfinn Østerberg. Vikeland musikkor

19:30

I begynnelsen var ordet. Birgitte
Bjørnstad Sæbø, Tekst og musikk

Søndag 22. januar
11:00

Tirsdag 10.- Søndag 15.januar
19:30

Fellesmøte i Domkirken hver kveld

Torsdag 12.januar
11:30

Landsmisjonens kvinneforening.
Rune Tobiassen

Lovsangsgudstjeneste. Hilde
Grøthe. HITS. Skattkammeret. Tigerloftet

Onsdag 25. januar
11:00

Seniorforum Fricafé. Per Egil Hegge

19:30

Bibelundervisning. Sigmund Sandåker. Romerbrevet kap.7: Frihet fra
loven

Lørdag 14. januar
10:00

Barnelederseminar i Fricafé. Asialink arrangerer.

Søndag 29, januar
11:00

Søndag 15. januar
11:00

Dåpsgudstjeneste. Rune Tobiassen.
Ungdomskoret. HITS. Skattkammeret. Tigerloftet

Gudstjeneste. Jan Gossner. Ingunn
Abrahamsen. HITS. Skattkammeret.
Tigerloftet

Tirsdag 31.januar
19:30

Ytremisjonens kvinneforening

Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i programmet. Følg med på ukens annonser og på vår hjemmeside: www.kristiansandfrikirke.no
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Avsender:
KRISTIANSAND FRIKIRKE
Tollbodgaten 64
4614 KRISTIANSAND

Bli litt mer kjent med de ansatte:

Bydelspastor Endre Sagedal
Bosted: Flekkerøy
Alder: 46
Stilling: 60 % bydelspastor/40% miljøterapeut og litt forskjellig.
Sivil status: Gift med Jorunn Kleiven
Sagedal. Far til 3 barn på 16, 10 og 6
år
Fortell litt om deg selv!
-Jeg er oppvokst på Kvarstein i Vennesla og har variert arbeidsbakgrunn.
Tidligere har jeg vært fulltidsansatt 5
år i Ungdom I Oppdrag, og var med på
å etablere Skjærgårdsheimen på Flekkerøy. Senere har det blitt 10 år som
salgsansvarlig i Beckmann, og de siste
3 årene har jeg jobbet sammen med
Øivind Augland i Persolog med personalutvikling/salg.
Hva er dine arbeidsoppgaver i Frikirken?
-Er ansvarlig for Bydelsarbeidet på
Gimlekollen/Fagerholt.
Hva er de største utfordringene/
gledene i ditt arbeid i Frikirken?
-Det er en glede å kunne jobbe sammen med en stor og god stab i Frikirken. Det er en utfordring å definere for
meg selv og andre hva det vil si å være
bydelspastor.
Hva med hobbyer og fritidsinteresser?
-Jeg setter høyt det å ha kontakt med
familie og venner. Ellers har jeg mange
forskjellige fritidsinteresser: praktisk
arbeid i hus og hage, kajakk, bøker,

reising og film.
Har du et bibelsted du
ofte kommer tilbake
til?
For av nåde er dere
frelst, ved tro. Det er
ikke deres eget verk,
men Guds gave. Det
hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal
skryte av seg selv. For
vi er hans verk, skapt i
Kristus Jesus til gode
gjerninger, som Gud på
forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. (Ef.2,8-10)
Min favorittbok/
favorittmusikk
-Bibelen er jo i en klasse for seg. Ellers synes
jeg det er vanskelig å
nevne kun en bok, men
noen forfattere jeg setter pris på er: Peter
Halldorf, Tomm Kristiansen og Niels Chr.
Geelmuyden.
Har du en oppfordring
til leserne?
-Velg å tro at Jesus
lever, og ta et skritt
videre i å gjøre de gjerninger han har for deg!

