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Med et fyldig juninummer ønskes våre lesere en riktig god sommer!
Vi har denne gangen intervjuet menighetens kommende pastorteam,
Rune Tobiassen og Sigmund Sandåker.
Side 10-11

Frikirkeaktuelt | 2

Ellen tar farvel med ny Jubilo-CD
Tekst og foto: Michelle Sødal
Foto: Liv Marit Gumpen
De fleste av oss i Kristiansand Frikirke
har fått oppleve lyden av vakre barnestemmer fra vårt eget barnekor, Jubilo.
Koret består av 50 – 60 barn som
opptrer 3 – 4 ganger i året, med konserter både i dyreparken og i frikirken.
De har sunget med blant andre Hanne
Krogh og Torstein Sødal, og har spilt
inn en rekke CDer gjennom årene. De
fleste av barna går i 2 – 7 klasse, men
noen medlemmer velger å fortsette til
8. og 9. klasse.
Ellen Utne begynte som pianist i Jubilo
i 1986, og ble dirigent i 1996. Hun
har vært med å gjøre Jubilo til det det
er i dag. Hun har selv sunget i Frikirkens Jentekor fra hun var 8 – 12 år,
og ble deretter med i Juniorkoret. Hun
har alltid vært glad i sang og musikk.
«Det jeg liker aller mest ved Jubilo er
barna, og den gleden de viser ved å
synge,» sier hun.
Ellens visjon for Jubilo har vært å gi
barna et musikalsk tilbud, samtidig
som de etablerer en kristen identitet.
Hun mener at det er viktig for barna å
oppleve musikalsk mestring, og bli
trygge på å stå foran forsamlinger.
Hun vil også gi dem en sjanse til å prø-

ve seg som solister og bli trygge på seg
selv. «Det å se et barn som skal synge
alene for første gang er helt utrolig.
De er utrolig flinke, alle sammen,» sier
hun.
Etter 24 gode år er Ellen klar til å gå
av, men hun gjør det klart at hun ikke
kunne ha holdt på så lenge uten de
andre musikerne, lederne og foreldrene som har hjulpet til. «Jeg hadde ikke
vært dirigent så lenge hvis ikke det
hadde vært for Jon
Kleveland,» sier
hun. «Jeg kan bare
ringe og bestille
sanger, så kommer
de gjerne dagen
etter.»
Hun vil også takke
de foreldrene og
andre som har bidratt med tekster
og sanger, spesielt
Tore Tomassen.
De fleste sangene
koret synger er
egenproduserte.
Ellen sier at det har
også betydd svært
mye å ha gode musikere som spiller
til mens barna
synger, ikke minst
Kristen Robstad,
som har vært pianist i 14 år.
«Alt med Jubilo er
så gøy,» sier hun.

«Det er derfor jeg har holdt på så
lenge, og å spille inn våre egne CDer
er utrolig moro.»
Den siste CDen til Jubilo, 'Venner', beskriver Ellen som «den beste til nå».
Tekster av Tore Tomassen og melodier
av Jon Kleveland. Hvis du har lyst til å
bli med i Jubilo, er det bare å stille opp
på øvelsene på Tirsdag 17.30 – 19.00
i Frikirken. Det er ingen opptaksprøve,
det eneste kravet er at du er glad i å
synge!
«Jeg er utrolig glad i alle barna som
synger i Jubilo, og som har sunget i
Jubilo,» sier Ellen. Hun vil også legge
til at det skal være en stor avskjedskonsert søndag 6 juni i frikirken kl.
11.00. Hun ønsker at alle tidligere og
nåværende Jubilo-medlemmer skal bli
med på denne sanggudstjenesten.
Det blir øvelse 5 juni kl. 16.00 i frikirken.
«Jo flere jo bedre!» sier hun.
Ellen vil gjerne takke Jon Kleveland,
Tore Tomassen, Torbjørn Alfsen, Elin
Nygaar, Inger Arntsen, Ivar Skjekkeland og Kirsten Sødal for musikkbidrag, musikerne Kristen Robstad, Jarle
Langemyr, Svein Hjorthaug og Johnny
Gjerseth, og lederne Aud Jorunn Kirkhus, Judy Ann Erland, Linda Haugland,
Gunhild Langemyr, Inger Marie Rosendal, og Liv Marit Gumpen. Det har
også vært mange flere innom, både av
ledere og av musikere.
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Pastorens spalte
Rune Tobiassen

Liturgi eller ei?
.

Jeg er blitt ”liturgisert”. Jeg er blitt glad i liturgi. Når jeg
bruker ordet ”liturgi” så mener jeg de faste liturgiledd
som finnes i Frikirken og DNK. Hvorfor? Fordi jeg oppdager at min frie bønn ikke alltid er så fri. Jeg ber ofte
over de samme emnene og gjerne på samme måte. Jeg
har oppdaget at ferdigskrevne bønner kan gjøre meg
mer fri, jo mer jeg kan tekstene. Det har blitt kommentert at den moderne lovsangen er altfor gjentakende.
Men er ikke det et likhetstrekk med liturgi? Det gode
med gjentakelse er at man kan komme bakenfor ordene og kjenne på hva de betyr. Man trenger ikke ”finne
opp kruttet på nytt” hver gang. Det er flere og flere som
finner hvile i tidebønner, ferdigskrevne bønner til faste
tider på dagen, fordi man er lei av egne ord eller man
synes det er vanskelig å finne på noe nytt å be om.
Man lærer at det ikke er vi som skal bære Gud i bønnen, men bønnen som skal bære oss.
Samtidig vet jeg av erfaring at liturgi kan oppleves som
oppramsing og ikke så ekte og personlig som frie bønner, spesielt for mennesker som ikke er vant til å gå i
kirken. Mye liturgi må forklares og læres over tid. Men
vi ønsker å være en menighet også for mennesker som
er på leit etter Gud! Vi må bygge ned terskler og gjøre
budskapet lettere å forstå, mer ekte fra første stund.
Ingen kan forvente at folk vil bruke lang tid for å forstå
leddene i gudstjenesten, før de eventuelt finner ut om
det er noe for dem eller ei. Det sier seg selv at det i kiken er mye kultur og tradisjoner. Ulike musikksjangre
kan for eksempel sammenlignes med ulike språk, og
språk må læres for å kunne forstås. Og man kan lett
sette en musikkstil høyere enn andre, nettopp fordi
man har møtt Jesus gjennom slike sanger.

Ansvarlig redaktør:
Jostein Senumstad

Liturgi er bra, men må heller ikke være alt. Det bør for
eksempel være frihet til at Gud kan si noe gjennom
andre enn taleren. Det er derfor nådegavene er gitt til
menigheten, for å bygge hverandre opp. ”Når dere kommer sammen, har én en salme, en annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen
har tydningen. Men la alt tjene til å bygge
opp.” (1.kor.14,26) Liturgien er ikke hellig. Hvem er det
som bestemmer hva som skal være en del av liturgien?
Det som kjennetegnet de første kristnes gudstjeneste
var at de kom sammen for å lese Gud ord og nattverden, ikke noe trosbekjennelse og Gloria. Æren til Gud
kom naturlig når disiplene sang lovsanger, syndsbekjennelsen var en del av hverdagsvandringen med Gud.
Det kommer ikke an på liturgi eller ei, men hjertet og
lengselen bak bønnene. Vi trenger ikke være enige om
form, men vi er likevel kalt til å vise enhet. Og da må vi
strekke oss langt etter å lære nye språk å kjenne, sånn
at vi kan kommunisere med hverandre. For Gud forstår
alle hjertespråk. Paulus kommer med noen oppmuntrende ord til Romerne, som også sies til oss: ”Må tålmodighetens og trøstens Gud hjelpe dere alle til å vise
enighet, etter Jesu Kristi vilje. Da kan dere samstemt
og med én munn prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.
Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere,
til Guds ære.” (Rom.15,5-7)
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GUTTIS - GLADE GIVERE!
Vi i menighetens misjonsutvalg (MU)
har i lengre tid savnet barnevennlige
innsamlingsprosjekter til Frikirkens
misjonsarbeid, dvs. overkommelige
beløp som øremerkes til aktiviteter
eller utstyr i barnearbeidet som drives
av våre utsendinger. De fleste barneog ungdomsgruppene samler inn
penger på møtene sine. Noen finner
gode saker å støtte gjennom andre
organisasjoner, mens andre har penger stående "på bok". Men vi i MU synes det er viktig at barna blir kjent
med og engasjert i Frikirkens eget misjonsarbeid, og det vil vi gjerne hjelpe
til med.
I vinter ba vi vår misjonsavdeling i Oslo
undersøke om det fantes noen "barn
til barn"-prosjekter. Noen mailer ut til
misjonærene var alt som skulle til, og
vi fikk et hyggelig brev fra Anne-Lise og
Torstein Baltzersen i Mali. De ønsket å
trykke opp en ny og forbedret utgave
av ei barnebok på fulani - med bibelfortellinger, sanger og bønner. De hadde også en drøm om å spille inn tekstene på kassetter, spesielt med tanke
på barnas foreldre, som stort sett er
analfabeter. Tenk om noen kunne hjelpe med å finansiere dette (ca.12001400 kroner)! Vi fikk et tips om å kontakte Guttis - og møtte stor velvilje hos
lederne der. I gutteflokken (5-8 år) er
de flinke til å putte penger i capsen(!)
som sendes rundt på møtene, gruppa
har penger i banken - og tar Baltzersens utfordring på strak arm! De har
fått tilsendt informasjon om prosjektet.
De første bøkene er allerede delt ut i
Mali, til stor glede for barna som nå
kan lese og synge om Jesus. Kassettene spilles inn til høsten. Og Anne-Lise
og Torstein er storfornøyde og takknemlige. Er det ikke flott?
I MU synes vi også det er flott at misjonsavdelingen ønsker å samle inn

60.000kr til barne- og ungdomsarbeid i Japan, som et ledd i markeringen av 60-årsjubileet for
vårt virke der. Pengene skal gå til
3 tiltak som drives av Ruth Kari
og Knut Ola Topland; engelskklasse for barn og Soul Childrenarbeid i Kawage kirke - og leirer
for barn og unge i Kinki-kirken.
Dette er en aksjon vi håper både
barn og voksne, enkeltpersoner
og grupper vil bli med på. Se
www.misjon.frikirken.no for mer
informasjon, eller kontakt undertegnede (tlf.38093825). Dette
kommer vi nok også tilbake til i
høst.
Helle Fjelde
(på vegne av Misjonsutvalget)
Foto: Kjetil Kallevik

Guttis i full aktivitet på tur i Baneheia, og
det havnet litt penger i caps’en.
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Signaturen

Åssen går det..?
Hva nå kjære menighet?

Kjell Haugland
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Bør en menighet ha overskudd? Vel… det er antakelig
Til slutt vil jeg sende en takk til staben vår, som har gjort en utmerket jobb også dette året, som jo har
Det er en stor glede å høre en slik betraktning, og her
noe vi kan få av ulike årsaker når vi styrer etter budvært
spesielt.
Nyt
ferien,
og
så
tar
vi
fatt
med
fornyet
kraft
til høsten.
ligger det et stort potensial. Jeg tenker at dersom vi
sjett. Spørsmålet må antakelig være hva tenker vi at
overskuddet skal brukes til? Til nå har vi satt av penge- først og fremst legger oss på kne innfor Gud, så vil han
ne til nybygg og vedlikehold. Jeg er enig med denne dis- lede oss i alt det vi gjør.
La oss fortsatt gjøre som Jesus sier til oss hos Matteus:
poneringen. Kirken vår ble bygget på 60 tallet, friCafé
takknemlig
til dere
alle
(Matt
6, 33): Søkhilsen
først Guds
rike
og fra
hans rettferdighet,
og kontorer er mindre enn 10 år. Vi har ingen kostnad Med
på renter og avdrag på bygningene våre. Standarden på så skal dere få alt det andre i tillegg..
kirkebygget går ned for hvert år og rommene fyller ikke
lenger de behovene en moderne menighet har. Dette
gapet blir større for hvert år som går. Uten å bygge opp
egenkapitalen for hvert år fremover, vil det økonomiske
løftet til nybygg eller moderniseringer bli vanskeligere
og vanskeligere.
Kan vi sette av mer penger til både nybygg og vedlike-
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Unge misjonærer
Tekst og foto: Maria I. Ringøen
Foto: Privat
Lundsjentene Benedikte Dvergsnes Andersen og Cecilie Coward,
begge 19 år, har nylig tilbrakt 6
mnd på DTS (disippeltreningsskole). De 3 første på Hawaii og de
neste 2 i Mosambik og den siste
måneden i Sør-Afrika. Engasjerte
og med glød i blikket forteller de
om sterke opplevelser.
Jentene er barndomsvenninner og har
fulgt hverandre i Jubilo, Junior og ungdomskoret. Begge har hatt et ønske
om å reise ut helt siden de var 13 år,
grunnet Cecilies bekjentskap med DTS
på Hawaii hvor hun den gang var med
sin familie. Det var for øvrig ingen
selvfølge at de skulle komme på samme team de tre siste månedene, men
begge ba til Gud og de fikk samme
svar uten at de visste om hverandre!
-Var det eventyrlyst som fikk dere til å
velge Hawaii?
Jentene ser på hverandre og svarer: Det var lysten til å bli bedre kjent med
Gud som trigget oss. Det er fantastisk
å kunne sette av 1/2år til å fokusere
på Gud. Her hjemme har vi så mange
ting og mye å være opptatt av. Der er
vi bare opptatt av Gud. Hawaii er Ungdom i Oppdrags hovedbase, og jentene sier med et smil at det oppleves
som en ekstra bonus at basen ligger i
sommerparadiset med mulighet for
surfing og mopedkjøring. - Men det
viktigste for oss på Hawaii var å bli
kjent med Gud og få et bedre forhold
til ham. Oppdage hans kjærlighet for
akkurat meg og se hvilke gaver han
har gitt meg. Den beste innvisteringen!
sier Benedikte.

-Si litt om hva
dere lærte på
DTS!
Cecilie: - vi gikk
på ”compassion
DTS” det vil si at
vi fokuserte på å
hjelpe mennesker
i nød. Èn gang i
uka lærte vi om
landet vi skulle til,
kulturen der osv.
Mesteparten av
tiden lærte vi om
Gud, og om å bli
bedre kjent med
ham. Hver uke
hadde vi forskjellige talere med
ulike tema som
f.eks: ”Guds farshjerte”, ”høre
Guds stemme” og
”karaktertrekk
ved Gud”.
-Hva gjorde dere
på outreach?
-De to månedene
Benedikte Dvergsnes Andersen og Cecilie Coward
i Mosambik var vi
på barnehjemmet til Heidi Baker. Hun
med. Vi var også med utad i samfuner også kjent for å ha skrevet bøker
net, på sykehus og i fengsel. Der ba vi
om sitt arbeid der. Det er en enorm
for folk og var sammen med de for å
vekkelse der nede, og vi fikk bli en del
oppmuntre dem.
av Acro Iris Ministry. Mosambik er et
ekstremt fattig land, folk lengter etter
-Hvordan var temperaturen der?
Gud. Mye av oppgavene våre var rett
og slett bare å være til stede for barna,
-Forferdelig varmt! Vi var nødt til å gå i
”se” barna og gi de nærhet og tryggskjørt og t-skjorte som dekket knær og
het. Det var et eget ”babyhouse” hvor
skuldrer pga at det er muslimsk land.
vi kunne gå og ta en baby og gi den
Men vi fikk gå på stranda å bade med
nærhet. Barn fra landsbyen kom hver
noen av barna, det synes de var stas. I
dag og fikk et måltid på barnehjemtillegg lærte vi de forskjellige danser,
met. Dette kunne vi også hjelpe til
noe de også satt veldig pris på.

Sødal terrasse 3 A, 4630 Kristiansand Mobil: 911 07 555
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To unge misjonærer på farten
-Hva gjorde dere i Sør-Afrika?
-Der var vi en del av et ”Life” ministry i
en nydelig by kalt George. De hadde
forskjellige sentre rundt i boligstrøkene hvor barn kunne komme rett etter
skolen å få mat og lære om Gud.
Frikirkeakutelts utsendte medarbeider
lurte på om jentene lengtet hjem? –
Nei svarer begge, men Benedikte legger til: ”Jo, jeg lengtet hjem da jeg var
syk! Jeg ble veldig syk og kom til lege
men fikk feil medisin. Ettersom jeg
aldri ble frisk tok jeg en malaria test
som var positiv. Da jeg videre skulle
teste ut hvilken type malaria det var,
viste det seg at jeg var helt malaria fri.
Jeg var blitt helbredet! Det var mange
som ba for meg hjemme i Norge, og
gjennom denne tøffe perioden fikk jeg
et dypt personlig forhold til Gud.

Hva tenker dere nå om alt dere har
opplevd og lært?
-Vi sitter igjen med en stor takknemlighet for at Gud har latt oss oppleve
alt det vi har gjort på dette halve året.
Vi har fått et helt nytt perspektiv på
hvor STOR og GOD Han er. Vi kan rett
og slett ikke tenke oss å leve et liv
uten Gud. Det er spennende å leve
med Ham! Vi trenger ikke være misjonærer i Afrika, for å leve vårt fulle liv
ut med Ham. Gud kan bruke oss uansett hvor vi er i verden. Hvis vi velger å
leve fult ut for Gud vil vi oppleve fantasiske ting!
Benedikte skal studere idrett til høsten på UiA mens Cecilie regner med å
ta et fag hun også. Noe som er sikkert
er at de gleder seg til å se hvor Gud
kommer til å lede dem i framtida.
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”Barn og digitale medier 2010”:

- Ta aldersgrensene på alvor!
Av Rune H. Rasmussen
rune@barnevakten.no

30 prosent av ni- til tolvåringer
spiller voksenspill, viser urovekkende tall fra Medietilsynet. I
samme tidsrom har en internasjonal studie påvist en klar
sammenheng mellom voldelige
dataspill og aggresjonsnivå.
Mens noen av funnene i Medietilsynet sin rapport ”Barn og digitale
medier 2010” skaper optimisme
på vegne av barn og unge sin bruk
av digitale medier, vekker andre
uro. Mest oppsiktsvekkende er bruken av dataspill. Resultatene viser
at en stor andel av mindreårige
spiller voksenspill, og at foreldre
ofte ikke vet at dette foregår.
Svært høye tall
Rapporten viser at 49 prosent av
barn og unge mellom ni og 16 år
har spilt dataspill med aldersgrense 16 år, mens 41 prosent har spilt
spill med 18 års grense. Dette representerer i begge tilfeller en økning på ti prosent i forhold til
2008. Når man begrenser resultatene til aldersgruppen ni til tolv år,
svarer hele 30 prosent at de har
spilt dataspill med 18 års grense.
Samtidig viser resultatene fra foreldreundersøkelsen at bare syv
prosent av foreldre til ni- til tolvåringer er klar over at barna deres
har spilt voksenspill.
Øker sjansen for aggressiv
oppførsel
Når dette ses i sammenheng med

Odd Arild Olsen, spillsjef i Barnevakten
en ny internasjonal metastudie,
oppstår grunn til bekymring. Studien er basert på 130 forskningsrapporter, og inkluderte til sammen
130 000 barn og unge fra hele verden. Konklusjonen er klar; spilling

av voldelige dataspill øker sjansen
for å utvikle aggressive tanker og
oppførsel, og reduserer evnen til
empati og altruisme.
- Vi kan nå si med stor sikkerhet,
uavhengig av type forskning og kul-
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tur, at voldelige dataspill øker sjansen for aggressiv oppførsel både
på kort og lang sikt, sier Craig Anderson, psykologiprofessor ved
Iowa State University og leder for
prosjektet. Ifølge analysen påvirker
voldelige spill barn i alle aldersgrupper og av begge kjønn, men
Anderson påpeker at utslagene
ikke er enorme.
Skadelig for barn og unges
utvikling
Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk
understreker at man ikke må undervurdere effekten av voldelige
medietekster.
- Medieinnhold der aggressivitet
belønnes kan være ekstra skadelig
for barn og unges utvikling, forteller hun. - Dataspill innebærer en
høyere grad av repetisjon enn andre medietekster, noe som øker den
negative læringseffekten. Dersom
barn utviser ekstra stor interesse
for voldelig medieinnhold, er det et
mulig faresignal som foreldre bør
merke seg.
Nedringt om spillet ”Call of Duty”

ter i alderen tolv til 14 som tar kontakt, sier Olsen. - Bakgrunnen er at
sønnen ønsker seg dette spillet som
"alle andre har" og som de gjerne
har prøvd hos kompiser. Foreldre er
klar over den høye aldersgrensen og
forsøker å holde igjen, noe som ofte
medfører høylytte diskusjoner.
Spillsjefen understreker viktigheten
av at foreldre har et bevisst forhold

til innholdet i dataspill, og råder
foreldre til å ta noen avgjørelser
som nok kan være upopulære.
- Det barn utsettes for av synsinntrykk er med på å forme og påvirke
barna på veien mot voksenlivet.
Når et spill får 16 eller 18 års aldersgrense er det et sterkt signal
om at innholdet ikke egner seg for
barn og yngre tenåringer, avslutter
Olsen.

Barnevaktens råd om barn og dataspill
• Vis interesse. Spill gjerne sammen med barna, og plassér pc
og spillkonsoller i fellesrom. På den måten er det lettere både å
delta og å følge med.
• Gode holdninger. Innarbeid gode holdninger i barna tidlig. Da
blir det lettere å takle utfordringer og få et positivt utbytte av
dataspill gjennom oppveksten.
• Følg aldersgrensene fra PEGI. Det er spillbransjen selv som
aldersmerker dataspill, og deres ekspertveiledning bør respekteres. Les mer på www.pegi.info/no/index
• Sett grenser. Snakk med barna om hvilke spill de liker, og
hvilke typer spill som er greit å spille. Våg å være tydelig og sette grenser, blant annet i forhold til spilletid og aldersgrenser.
• Gode spill. Vær bevisst på å velge gode spill. Se spillanmeldelser på www.barnevakten.no

Odd Arild Olsen, spillsjef i Barnevakten, har i den seinere tid mottatt en rekke henvendelser angående spillet ”Call of Duty: Modern
Warfare 2”, som er et realistisk og
svært godt laget krigsspill med 18
års aldersgrense.
- Det er i hovedsak foreldre til gut-

• Snakk med andre. Del erfaringer, råd og tanker med andre
foreldre og samarbeid gjerne om felles grenser.
• Skap alternativer. Ikke la dataspill bli den viktigste hobbyen
til barna dine. Fysisk aktivitet og tid med venner er viktig for
barn og unges utvikling.
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Møte med våre nye pastorer
Sigmund og Siri Sandåker
mund forteller at det i utgangspunktet
for han ikke var aktuelt å tenke seg å
bli hovedpastor og forstander. Han
gleder seg til å komme til Kristiansand
og starte i arbeidet. Forventningene er
økende nå som avgjørelsen er tatt.
”Jeg ser frem til å samarbeide med
staben og medlemmene i menigheten.
Jeg gleder meg og takker for tilliten.
Dette er virkelig spennende,” sier han.
Sigmund har forventning om at han
med sin erfaring og alder kan være til
støtte for de andre i staben og bidra
positivt til menighetens videre utvikling. Samtidig understreker han at han
er ydmyk over å komme til den største
menigheten i Frikirken, og nærmer seg
dette med respekt. Han har aldri tidligere arbeidet i en slik stor menighet,
anslagsvis har Kristiansand Frikirke
like mange medlemmer som de tidligere menighetene han har arbeidet i, har
til sammen. Sigmund nevner at han
tror som andre, at der det er mange
aktive som elsker Jesus, vil dette prege menigheten, noe som igjen vil smitte over på byen og det samfunnet menigheten er en del av.

Tekst og foto: Jostein Senumstad
”Jeg trodde jeg hadde et misjonskall,
det var jeg nokså sikker på i en periode. Jeg hadde mange understrekninger i mitt første testamente på bibelsteder som omtaler misjon ” Sigmund
Sandåker, kommende pastor i menigheten har blitt hanket inn til intervju. Vi
vil ha en liten smakebit og høre litt fra
pastoren som begynner fra januar
2011.
”Det å bli misjonær, pastor eller predikant kommer ikke av seg selv. Jeg
tenkte at jeg ville utdanne meg som
lærer. Frikirkens Bibelskole (LBM) kunne være en del av en slik utdannelse.
Jeg begynte på LBM, og kallet til tjeneste ble bekreftet og falt på plass i
løpet av disse årene.”
Frikirken hadde tidligere i tilknytning til
synodestyret og Landsmisjonen (LM)
en komité: Nådegavekomiteen. Komiteen skulle vurdere kandidater til forkynnertjeneste. Siste året på LBM fikk
Sigmund kallsbrev fra Landsmisjonen
for å reise til Bergen. Han ble ansatt i
samarbeid med LM og Bergen Frikirke.
Sigmund startet dermed sin tjeneste

som distriktsevangelist med ett års
prøvetid. Ordinasjonen fant sted på
Synodemøtet i Ålesund i 1973. Han
nevner at første tilsynsbesøk han fikk,
ble gjennomført av Sverre Jølstad.
”Jeg tror at erfaringer i troslivet gjør en
rikere, vi har med en levende og oppstanden Herre og Frelser som er i virksomhet, nå som før. Vi har som troende mye å hente i bibelens ord,” sier
Sigmund. Sigmund sier han lever og
ånder for en sterkere fremvekst av
Guds rike. ”Generalene vinner ikke
kampen alene. Hele Guds folk må
være på banen og bli utrustet til et liv
til tjeneste. Kirkens medlemmer må
oppfordres til å ta i bruk de gavene de
har, og nye nådegaver må fremelskes”, legger han til.
Hva slags forventninger har du til tjenesten her i menigheten og hva tenkte
du om modellen med Rune som
hovedpastor?
”Jeg er veldig glad for at Rune er hovedpastor. Da dette ble presentert
tidligere, kjente jeg på at denne modellen var noe jeg kunne gå inn i.” Sig-

”Dersom vi har med oss troen i hverdagen, da siver det ut noe av Kristi
velduft der vi er. Hvilken forskjell vil
det ikke bety i en by om 500 har med
Jesus der de er, fremfor at ingen hadde det?”

CV Sigmund:
Utdannelse:
Cand.mag.-grad med kristendom mellomfag og personalledelse, samt årsstudium i internalisering og informasjons- og kommunikasjonsteori.
Luthersk Bibel- og menighetsseminar
Yrkeserfaring:
Pastor Greåker Frikirke
Pastor Grimstad Frikirke
Pastor Toten Frikirke
Barne- og ungdomsrådet Nordre
region - DELF
Pastor Meløy Nordre Frikirke
Menighets- og distrikstarbeider
Bergen Frikirke/landsmisjonen
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Fra kjøkkenet til prekestolen
Av: Kåre Melhus
”Jeg er egentlig familiens sorte får”
sier nyutnevnt forstander i Kristiansand Frikirke Rune Tobiassen.
To av søsknene har funnet sin plass i
Strai Kjøkken, et firma som Runes
oldefar grunnla og som nå ledes av
Runes far. Men han legger til at det er
full støtte fra familien i å ikke gå inn i
bedriften. Riktignok begynte Rune på
Norges Handelshøgskole i Bergen med
siviløkonomtittelen som mål, men han
fant ikke mening med studiene, selv
om økonomi var noe han likte.
I stedet startet han sin teologiske utdannelse med kristendom grunnfag på
Norsk Lærerakademi. Men det gikk
ikke mer enn ett år før han fikk jobb
som lærer på Bibelskolen på Bildøy.
Han trivdes godt med det, men så etter hvert behovet for mer utdannelse.
Han studerte videre på Ansgarskolen
her i Kristiansand og tok til slutt en
Mastergrad ved Menighetsfakultetet.
Selve masteroppgaven er et oppgjør
med filosofien til Richard Norman, en
filosofi som på en måte gjenspeiler
verdigrunnlaget til Human-Etisk Forbund.
”Veien til mitt hjerte går gjennom hodet” forklarer Rune. ”Jeg må tro med
hele meg,” legger han til. Han er opptatt av apologetikk, og er glad for at
det nå er mer rom for dette enn det
var før. Det blir for snevert å synge at
den kristne tro ”kan ei forklares, den
kan blott erfares.” Er det ikke sant at
Kristus er oppstått fra de døde, så er
vår tro ingenting, og derfor er det viktig

CV Rune:

Utdannelse:
Mastergrad i kristendom som kun
inneholder teologiske emner, samt
Kommunikasjon og Livssyn.
Yrkeserfaring:
Teamtjeneste for Bibelskolen Bildøy
Bymisjonslærer Bibelskolen Bildøy
Ungdomsarbeider Frikstad Bedehus
Bydelspastor i Bydelsarbeidet Gimlekollen/Fagerholt og Pastor 2 i Kristiansand Frikirke

å peke på Jesus
som Sannheten.
Han skynder seg å
understreke at det
selvsagt er plass til
mye følelser, men
at det nå er bedre
balanse mellom de
tankemessige argumentene og de sterke følelsene i troen.
Rune hadde egentlig tenkt seg tilbake
til et liv som bibelskolelærer, men
fikk erfaring med
forsamlingsarbeid
på Frikstad Bedehus under studiene,
noe som gjorde at
han tok utfordringen med å bli pastor
i Frikirkens bydelsarbeid på Gimlekollen. I kristne sammenhenger har han
etter hvert fått mer
omfattende oppga- Den nye forstanderfamilien: Rune, Mathea og
ver, og nå er han, i Randi Tobiassen
en alder av 31 år,
ansatt som forstander og hovedpastor
te. Og så ble det jo 157 ja-stemmer.
i Frikirkens desidert største menighet.
Nå bretter Rune opp skjorteermene og
Prosessen fram til å svare ja har vært
tar fatt på oppgaven med unge krefter
lang. ”Ting har vokst seg fram,” sier
og stort pågangsmot. ”Jeg har lyst til å
Rune. Selv var han hele tiden klar på
være med å påvirke og bestemme,
at hvis han skulle gå inn i en slik rolle,
men jeg er svært opptatt av å lytte,”
måtte han ha en eldre og erfaren persier Rune.
son ved sin side. Rune er svært glad
for løsningen som nå er på plass, med
Den viktigste oppgaven nå framover
Sigmund Sandåker som medlem av
blir å rekruttere nye medlemmer til
pastorteamet i Kristiansand Frikirke,
eldsterådet. Et annet viktig fokus blir
sammen med Stein Arve Graarud.
å skape nye smågrupper, gjerne i de
Han ser på forstanderrollen som leder
forskjellige bydelene. ”Disse gruppene
av dette teamet, hvor de enkelte pasmå mer enn gjerne være utadvendte
torer utfyller hverandre med sin erfaog livsnære,” sier Rune, og legger til at
ring og sine forskjellige nådegaver.
”det er bare en grunn til at vi er her på
jorden, og det er at vi skal vinne nye
På direkte spørsmål om hva han synes mennesker.” Han understreker at vi
om at det var 27 som stemte nei til
som menighet må være villige til å
den løsningspakken som forelå, fortelinkludere nye mennesker. ”Hvis vi ikke
ler Rune at han gjorde seg noen taner det, kan vi like gjerne henge opp et
ker der han satt på bønnerommet og
skilt på døren med teksten ’Her er det
ventet på avstemningsresultatet. Han
fullt’,” sier Rune.
regnet med at det ville være en del nei
-stemmer siden menigheten kun skulle ”Vi kan lett bli opphengt i detaljer i
svare ett ja på tre spørsmål, og han
gudstjenesten, ” sier Rune. ”Vi trenger
kalkulerte som så at det kreves to
å løfte blikket utover for ikke å bli så
tredjedels flertall for å endre Frikirkens navlebeskuende.”
forfatning, så da burde han være fornøyd om resultatet ble bedre enn det-
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”HITS”, DET
ER KJEMPEGØY!

Søndag, 8, mai arrangerte ”HITS” by rebus. Denne
dagen hadde de invitert med seg ”MINI HITS” (5.kl),
og det var i alt 41 barn som deltok på by rebusen. En
av oppgavene gikk ut på å memorere dagens Bibelvers som var fra Filipperne 4,6,
VÆR IKKE BEKYMRET FOR NOE;
MEN LEGG ALT DET DERE HAR PÅ HJERTET
FRAM FOR GUD”

Sven instruerer en av gruppene.

Ivrig diskusjon ved en av postene
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Dagen ble avsluttet med pizza, brus og is i peisestua i kirka.
Stemningen var høy, og det var ei gruppe fra ”hits” som ble lykkelige melkesjokolade vinnere.

Pizza smaker alltid, dette var en gøy dag!

Dette var gøy, vi gav alt og vant!!!!!!!

MÅNEDENS KONKURRANSE:
HVOR MANGE MÅNEDER I ÅRET HAR 30 DAGER?
SVAR SENDES PÅ SMS TIL LIV MARIT PÅ TLF 907 60340
VINNER AV FORRIGE KONKURANSE ER MATHEA GJERSETH
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Tlf. 38 11 17 41

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass
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Kirkefestspillene 2010

Noe for de aller fleste
Mangfold, høy kvalitet og noe for
de aller fleste karakteriserer årets
utgave av Kirkefestspillene som
går av stabelen 18. til 22. august.
Det er en stolt leder for De Internasjonale
Kirkefestspill, Jon Kleveland, som presenterer et mangfoldig program for festivalen i
august.
Verdis Requiem
Jeg tror det vi kan omtale programmet som
mangfoldig og spennende, sier en stolt Jon
Kleveland. Han gleder seg til de 35 konserten som skal avvikles i løpet av noen hektiske sensommerdager.

x Det hele begynner i år i Søm kirke hvor

Sølvguttene holder konsert sammen
med Agder Vokalensemble. Det følges
opp av konsert med Hilde Hefte på Kick
Scene, samme kveld. Hilde hefte skal
presentere nyarrangert musikk av Egil
Kapstad til en besetning bestående av
strykekvartett, bass og harpe.
x Vi har i år flyttet de populære Vingårdskonsertene fra teltet i bakgården bak
den gamle katedralskolen og inn på
Kick. Da er vi ikke lenger avhengig av
godt vær, og det bør bli plass til alle som
vil inn, forteller Kleveland.
x Som i fjor så tjuvstarter kirkefestspillene
med en konsertdag før selve åpningskonserten. Og åpningskonserten 2010
er av det gedigne slag.Hele fem lokale
kor, sammen med fire solister og Kristiansand Symfoniorkester fremfører da
Verdis monumentale verk Requiem. Og
det er så mye å si om denne konserten
av jeg ikke riktig vet hvor jeg skal begynne, sier en ivrig festspill leder.
x De 140 sangerne er fra Kristiansand
Domkor, Kristiansand kammer- og operakor, Frikirkens kammerkor, Vestergabet og Mandal kantori. Solistene er Miranda Keys fra Australia, Anna Smirnova
fra Russland, Per Håkan Precht fra Sverige og Magne Fremmerlid fra Norge. Alt
ledes av dirigent og domkantor i Oslo,
Terje Kvam.
Det blir en åpningskonsert av det riktig
store slaget, reklamerer Kleveland.
Tradisjonen tro følges åpningskonserten
opp med Tango-konsert på Kick senere på
kvelden med Atle Sponberg med venner.
Denne konserten er blitt en svært populær
gjenganger på festspillprogrammet.
Gospel tilbake på programmet
Mange har et forhold til Kirkefestspillene
som først og fremst knytter seg til den tradisjonelle gospelkonserten på 16. mai. I de
senere årene har ikke konserten vært på

London Comunity Gospelchoir
Kirkefestspillenes program, men i år er den
tilbake. Fredag 20. august er det duket for
London Comunity Gospelchoir i domkirken,
og det gleder jeg meg over. Det er i alle fall
noe av det beste innen genren vi kan oppdrive i Europa, og det bør bli en stor opplevelse i følge Kleveland.
Det er en meget imponerende liste med
artister som har opptrådt sammen med
gospelkoret fra London. Elton John, Sting,
Tina Turner, George Michael og mange,
mange andre superkjendiser, forteller festspill-lederen. For de fleste har nok hørt
koret i en eller annen sammenheng, ikke
minst i Rolf Løvalands superhit: You raise
me up!
Fra Iran
For noen år siden kom albumet ”Lullabies
from the axes of evil”. Her kunne vi høre
den helt særegne Iranske sangerinnen
Masha Vahdat. På lørdagen under Kirkefestspillene blir hun å høre i domkirken
sammen med Tord Gustavsen og koret
SKRUK. Og Kleveland er svært spent på
denne konserten.
Det er gamle dikt fra sufismen i midtøsten
som er oversatt og kontekstualisert av Erik
Hillestad som er grunnlaget for konserten.
Det er Tord Gustavsen som har bearbeidet
og arrangert musikken. Dette og Per Oddvar Hildre med SKRUK bør kunne bli et
høydepunkt. CDen spilles inn i disse dager
i Iran, og det blir releasekonsert og boklan-

sering under Kirkefestspillene.
Jeg er veldig takknemlig for et godt samarbeid med Kirkelig Kulturverksted og med
Erik Hillestad. Jeg ser for meg mye spennende som kan komme ut av dette samarbeidet også i fremtiden, sier Jon Kleveland.
Russisk
Kirkefestspillene får besøk av to ensembler fra Russland. Aquarelle er en kvintett
bestående av fem kvinnelige sangere, som
også gjestet Kirkefestspillene i 2009. I år
blir de supplert av et lite mannskor, Optina
Pustyn. Også disse hjemmehørende i St.
Petersburg. Dette er russisk sang på sitt
beste. Alt du tenker på med russisk sang
vil du få med deg dersom du kommer på
Kirkefestspillenes avslutningskonsert søndag 22. august, reklamerer Kleveland.
De to russiske ensemblene vil i løpet av
helgen avholde workshop med Kristiansand Domkor. Resultatet av dette blir avslutningskonserten – Kirkemusikk på Russisk.
Jeg synes det er veldig fascinerende hvordan musikken har båret den russisk ortodokse kirke i over tusen år. Det er som
kjent lite tradisjonell forkynnelse i gudstjenestene. Men i hele denne tiden har man
søndag etter søndag sunget frelseshistorien, og det er en kirke som lever dypt i det
russiske folk. Det synes jeg er interessant
og det sier litt hvor viktig musikken er, mener Kleveland.

Frikirkeaktuelt | 18

Nytt fra menigheten
Kirken:
Kontor:
Kontortid:

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

Døde
x Helge Strømme Larsen

Pastor:

Dvergsnestangen Sommeren 2010

Pastor:

Rune Tobiassen
95 84 18 56
FriBupastor: Stein Arve Graarud
41 32 42 63
FriBU-arbeider: Alice Coward
95 15 76 53
Administrasjonsleder:
Jostein Senumstad
38 12 10 33,
mobil 41 10 17 92
Sang og musikkleder:
Renate Rott Orre
99 63 68 69
Formann Eldsteråd:
Kjell Haugland,
97 56 08 40
Formann Administrasjonsråd:
Stig Berg-Thomassen
97 58 39 55
Kontakt Diakoniråd:
Steinar Hopland
90 03 29 47

Om noen syntes det var noe kjent med sommerprogrammet som ble presentert
for Kristiansand Feriesenter i forrige nummer av FA, skyldes det at vi ved en
såkalt inkurie hadde fått inn programmet for 2009. Her følger en del av høydepunktene i programmet for sommeren 2010. For komplett program henvises
det til www.kristiansandferiesenter.no og til annonser i Kristiansands Avis.

E-postadresse:
kristiansand@frikirken.no

04.07

Hjemmeside:
www.kristiansand-frikirke.no

06.07

Bankkontonummer:
8220 02 86266

19.06

23.06

26.06

08.07
09.07

Døpte

11.07
12.07
16.07
18.07
20.07
25.07

30.07

x Ella Løvåsen,
Foreldre Gerda Fjelde Løvåsen og
Torfinn Løvåsen. Storebror Håkon

kl.19.00; ”Hans Nielsen Hauge spelet” Regi Haugeinstituttet v/
Signe og Sigbjørn Ravnåsen. Bill.salg Agder Teater og ved
inngang, kr.165,-/fam.330,-. Salg av Fiskeeksperten Reinhartsens fiskesuppe m.m. fra kl.17.30. Overskudd fra
kvelden uavkortet til ”Rent vann til Mali”
kl.17.00; SANKTHANSAFTEN; (Park.avg. kr. 30,- denne kvelden)
17.00;
Hagekroa åpner. Salg av lapskaus og grillmat.
18.00;
Familiesamling i Hagekroa
18.30;
Aktiviteter for barn og ungdom
21.00;
På stranda – Premieutdeling og salg av fiskesuppe. Minikonsert med Playmood
21.30;
Bålet tennes
kl.19.00; ”På kryss med Monsunen” Sommerturné m/ JanEngervik
og Peter Wemø i teltet. Bill.v/kr.120,- b/80,kl.19.30; Søndagskveld v/Sverre Jølstad. Arvid Hunemo og Trioen
fra Øvrebø.
kl.19.00; ”Tirsdagskro”, Anne Karin Kaasa. Helstekt lam og grilltips
v/grillsjef og daglig leder ved Tingsaker Familiecamping,
Espen Sjølund
kl.18.00; Familiekonsert med Lisa Børud. Bill.v/120,-b/80,fam.max. 400,kl.20.00; ”Tribute to Andrea Crouch Consert” - Arvid Pettersen med
band Bill.v/120, b/80, fam.max. 400,kl.11.00; Gudstjeneste. Harald Avtjern taler. Playmood deltar.
kl.19.30; Søndagskveld v/Sverre Jølstad. Alf Petter Hammersmark,
Sverre Moe og Asbjørn Arntsen.
kl.19.00; Nyskrevet revy; ”Sommer(idyll?) på Sørlandet”
Per Inge Torkelsen og Torolf Nordbø Bill.kr.295,kl.20.00; ”Reflex, Oslo in consert” Bill.v/120,- b/80,- fam.max 400
kl.11.00; Gudstjeneste med Reflex. Knut Sunde taler.
kl.19.30; Søndagskveld v/Sverre Jølstad. Ole Kristian Ilebekk, Mette og Roger, og Reidar Skåland
kl.19.00; Gammeldags basar; ”Rent vann til Mali” Åresalg og kokekaffe. Trekning på gummibåten fra sommerbrosjyren vår!
kl.11.00; Gudstjeneste. Lloyd Tryland taler. Bjørn Aslaksen leder
lovsangen.
kl.19.30; Søndagskveld v/Sverre Jølstad. Mikael Jarlestrand og
Flekkerøy Sangkamerater
kl.20.00; ”Tribute to Jonny Cash Consert” – Syvert Dale med band
Bill.v/120,- b/80,- fam.max 400,-

I HELE JULI:
Aktiviteter for barn tirsdag til fredag kl.12.00.
Traktoren tar en henterunde til gøyale barnetimer tirsdag til torsdag kl.17.00.
Bibeltimer tirsdag til torsdag kl.10.00.
”Guttas Bad” hver dag hele juli kl.08.15! Morgendukkert, et gudsord og nytrakta kaffe. Båtskyss og egen avtale med Vision Scatepark.
Vannsportaktiviteter og graving etter krabber innimellom, etter værmelding
Forbehold om endringer. Alltid oppdatert info www.kristiansandferiesenter.no
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Program
Lørdag 5. juni

Søndag 20. juni

Søndag 15. august

16.00 Konsert med Jæren Kammerkor

10.30 Bønnemøte
11.00 Gudstjeneste, Oddvar Søvik,
Radiooverføring

10.30 Bønnemøte
11.00 Nattverdgudstjeneste, Rune
Tobiassen, Radiooverføring

10.30 Bønnemøte
11.00 Sanggudstjeneste, Tema: ”Vi vil
juble”, Jubilo, CD slipp, Nattverd, Tigerloftet, Skattkammer

Søndag 27. juni

Søndag 22. august

10.30 Bønnemøte
11.00 Gudstjeneste, Sigrun Lauvland Ek

10.30 Bønnemøte
11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste,
Stein Arve Graarud, Maren Aas
Hansen sang

Tirsdag 8. juni

Søndag 4. juli

11.00 Bønnemøte
17.00 Musikkskolekonsert i friCafé ,
Konsert med musikkskolens
elever
10.00 Ytremisjonens – og Landsmisjonens kvinneforening. Tur til Setesdals Mineralpark og Revsnes
hotell, Astrid Lindland blir med.

10.30 Bønnemøte
11.00 Nattverdgudstjeneste, Rune
Tobiassen

19.00 Junior
Søndag 6. juni

Fredag 11.- 13. juni
Juniortur til Finsland
Søndag 13. juni
10.30 Bønnemøte
11.00 Gudstjeneste, Arnfinn Østerberg, Tema: Menigheten som
Guds familie, Norsk Luthersk
Bluegrassforening, Dåp, Tigerloftet, Skattkammeret har sommeravslutning.
Menighetsmøte etter
gudstjenesten
Tirsdag 15. juni
11.00 Bønnemøte

Tirsdag 24. august
11.00 Bønnemøte
Søndag 29. august

Søndag 11. juli
11.00 Gudstjeneste på Dvergsnestangen
Søndag 18. juli
11.00 Gudstjeneste på Dvergsnestangen
Søndag 25. juli
11.00 Gudstjeneste på Dvergsnestangen

10.30 Bønnemøte
11.00 Gudstjeneste, Rune Tobiassen,
Innsettelse av forstander v/
tilsynsmann Arnfinn Østerberg,
Tigerloftet, Skattkammeret,
HITS
Tirsdag 31. august
11.00 Bønnemøte
Ytremisjonens kvinneforening

Søndag 1. august
11.00 Gudstjeneste på Dvergsnestangen

3. – 5. september

Søndag 8. august

Søndag 5. september

10.30 Bønnemøte
11.00 Gudstjeneste, Hilde
Margrethe Sæbø Fjeldstad

10.30 Bønnemøte

Menighetstur til Åpta
Påmelding til kontoret

11.00 Nattverdgudstjeneste, Ingar Bø

Torsdag 17. juni
19.30 En kveld i bønn
Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i programmet. Følg med på ukens annonser og på vår hjemmeside: www.krsandfrikirke.no

B-BLAD

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

Himmelsk jazz i Frikirka
Tekst og foto: Maria I. Ringøen
Søndag 2. mai presenterte Frikirkens Kammerkor igjen ”Himmelsk
jazz”. I tillegg til bandet med Runar
Nørsett - tangenter, Gunnar Sæter trommer, Fredrik Sahlander - bass
hadde man denne gangen også
fått med seg en av Norges fremste
saksofonsiter, Petter Wettre.
Kammerkoret og dirigent Bodil
Kvernenes Nørsett serverte de
fremmøtte svingende musikk som
spente fra norske og svenske folketoner til Duke Ellingtons ”Come
Sunday” og ”Heaven”.

