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”Tangen” 50 år! (s 6-7)

Reidar Kirkhus om livet (s 8)

Mikser lyd (s 11)

Ungdomsteam til Japan!

Oppdrag:

Spre Håp!
Av Stein Arve Graarud
Første uka i juli reiser vi nok en gang til Kaliningrad med
en gruppe 10. klassinger. Helt fram til år 2000 var denne
russiske enklaven hermetisk lukket for utlendinger. Det var
derfor ingen hjelpesendinger som nådde inn hit. Lund menighet og Lillesand Frikirke var blant de første som sendte
ungdommer hit. Randesund Frikirke hang seg også på. Nå
reiser ungdommer fra de fleste frikirkene på sørlandet ut.
Det er stort å få være med på et kontinuerlig arbeid. Da
kan en følge utviklingen av prosjektet.
Målsettingen for disse teamturene er todelt. Vi er for det
første med på hjelpe mennesker på en konkret måte. For
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det andre skjer det mye med ungdommene som reiser. Vi
ber om at det skal sette varige spor i dem. Dette har
skjedd med to unge jenter, søstrene Marthe og Siri Jacobsen, som reiste inn fra Lillesand Frikirke i 2003. Dette
gjorde så sterkt inntrykk på dem at de siden har brukt de
fleste av feriene sine på å reise tilbake. Marthe og venninnen Stina Olsen bodde der faktisk i 9 måneder i 2007-08.
Søstrene har begge studert russisk ved Universitetet med
tanke på å reise tilbake igjen for en lengre tid. Til høsten
skal de tilbake igjen for et halvt år. Måtte mange av våre
ungdommer oppleve noe lignende. Vi ber om 20 misjonærer innen 2020!
Siri og Marthe betaler oppholdet sitt av egen lomme. Det
hadde vært fint om noen kan tenke seg å sponse dem.
Dersom du får lyst til dette, er det fint om du tar kontakt
med undertegnede.

Pastorens spalte
Sigmund Sandåker

For et par tiår siden ble det
kjørt en kampanje i Frikirken
på landsplan med mottoet
”Glad i Frikirken”. Jeg har
fortsatt noen skriveblokker og
penner med logoen fra kampanjen. Hensikten var å styrke
Frikirkeidentiteten.
Det er positivt når vi som tilhører samme menighet og
samme kirke, kan kjenne at dette har vi et eierforhold til.
Her vil jeg være med å bidra. Her vil jeg vise trofasthet,
bruke tid, utrustning og krefter, og her vil jeg støtte økonomisk slik at visjoner og mål for menighet og kirke kan
realiseres.

inspirerende å se hvordan arbeidet vokser - særlig blant de yngre.
Gjennom menigheten og via kirkesamfunnet er vi med å
bringe Guds rike videre både i byen vår, i landet vårt og
til folkeslagene. Som medlem i Frikirken behøver vi
egentlig ikke engasjere oss i andre sammenhenger for å
”være Jesu vitner i Jerusalem, og hele Judea, i Samaria og
helt til jordens ende.” Vi er med å utføre oppdraget både
lokalt, nasjonalt og globalt. Det betyr også at vi med fordel kan samle vår giverinnsats i menigheten. Da bidrar vi
også til kirkesamfunnet, og nesten hver søndag gir vi kollekten til kristen aktivitet utenfor menighetens faste virksomhet.

Medlemskap i Frikirken deles nå i to kategorier. Alle er i
utgangspunktet medlemmer, både barn og voksne. Barna
Hva er det som er så bra med Frikirken? La meg først si står ikke lenger i en egen medlemskategori. Men medlemmer som ønsker å ha medbestemmelse og medvirkning i
at jeg tror slett ikke at Frikirken er ”det eneste saliggjørende”. Det er mange flotte menigheter og organisasjoner menighet og kirkesamfunn og som bekjenner kristen tro,
i det norske kirkelandskapet. Det økumeniske klimaet er gis medlemskap med stemmerett. Det innebærer omtrent
det samme som tidligere ”fullt medlemskap”. Medlemogså svært godt både i Norge og i byen vår. Med glede
velsigner vi hverandres virksomhet. Likevel kjenner jeg at skap med stemmerett gir adgang til alle kirkens goder og
del i det fulle ansvar for menighet og kirke. Det er altså
jeg er spesielt ”glad i Frikirken”.
både et gode og et ansvar som forplikter.
Tidligere synodeformann A. Bruno Jakobsen lanserte
På bakgrunn av at vi har mange medlemmer som er ”glad
begrepet ”Alt-i ett-kirken”. Det var hans opplevelse av
Frikirken, og det er en viktig årsak til at jeg er ”glad i Fri- i Frikirken”, har menighetens ledelse i samarbeid med
kirken”. I denne kirken har vi alt under samme tak, inne- FriBU, frimodig gått ut med en giveraksjon for å få giverfor samme menighet og fordi vi er tilknyttet et kirkesam- tjeneste med autogiro opp på et nivå som gir balanse i
regnskapet. Det er vår bønn og vårt håp at denne aksjofunn. I brev til en del av våre medlemmer nylig, har vi
sagt litt om hva det innebærer å være medlem i Frikirken. nen skal gi så gode resultater at vi snarest kan tilsette en
barnearbeider i menigheten. La oss løfte sammen og vise
Et avsnitt lyder: Å være medlem i Frikirken betyr:
at vi ikke bare er ”glad i Frikirken”, men at vi er glad i
at du er medlem i en menighet som tilbyr ulike kirkelige handlinger han som ga oss oppdraget, Jesus! Vi vil løfte opp hans
og har et omfattende tilbud til både barn, unge og voksne. Menighe- navn for nye generasjoner.
ten har et aktivt og flott arbeid med mye frivillig innsats. Det er
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Visjon 2013
Hilde skal dit! Skal vi ikke slå følge? En stor flokk fra menigheten. Til
vår egen Stavern Folkehøyskole Fredtun. Uke 29, dvs. 17-21. juli.
Du finner programmet i kirka eller på nettet:
http://www.visjon.frikirken.no/
Samme sommeropplevelser å dele når vi kommer hjem!

Visst kom
våren!

Bodil Kvernenes Nørsett fikk de fire korene til å klinge som ett kor!
”Visst skal våren komme” er Norges mest oppførte kirkemusikalske verk.
Urframførelsen var i Søgne Kirke i 1982. De som står bak dette verket med
utgangspunkt i Johannes Åpenbaring er dikterpresten Eivind Skeie og Sigvald
Tveit. Sigvald er oppvokst i Kristiansand og har sterke røtter i det musikalske
miljøet i vår menighet. Martin Eikeland utfordret fire kor fra landsdelen og et
sammensatt orkester til å sette opp verket hele fem ganger andre helgen i april. Det var modig gjort. Men en godt besøkt Mandal kirke og to fullsatte forestillinger i Lyngdal Kulturhus og Kilden sier litt om den gode mottakelsen.
Det at det er medvirkende fra hele landsdelen og fra ulike kor og menigheter
er både hyggelig og inspirerende. Vi gleder oss allerede til neste prosjekt. Nils
Harald Sødal som også er vokst opp i vår menighet fikk sin debut i Kilden
med dette verket.
Faksimile fra Fædrelandsvennen.
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Signaturen
Gunnar Ringøen

Husk på de fattige

Gal.2,10

I teksten på Palmesøndag sier Jesus til disiplene: De fattige
har dere alltid hos dere. Hva mente Jesus med det? Var det
bare en konstatering av at slik ville det bli? I så fall har han
fått rett til de grader. Aldri har det vel vært flere fattige i
verden enn i dag selv om politikerne setter seg høye mål å
utrydde fattigdom. Vi i Norge er privilegerte, men ser en
utover i Europa og verden for øvrig så er situasjonen
skremmende. Millioner lever i ytterste fattigdom.
Jeg tenker at Jesus la noe mer i det han sa. Han ønsket å si at i dag gjelder det meg. I dag skal dere få lov å salve
meg med kostbar nardussalve. Men i morgen og tiden deretter, da skal dere tenke på de fattige. Han visste godt hva
Judas tenkte. Han tenkte bare på seg selv. Men når alt var
over, forsoningen fullført, oppstandelsen et faktum, når
disiplene så å si kom til sans og samling igjen – da måtte de
tenke på de fattige.

Da Paulus kom til Jerusalem, Gal.2, og ble mottatt av
støttene i menigheten og ble godtatt som apostel, han skulle
gå til de uomskårne – de til de omskårne, fikk han bare en
formaning. ”Husk på de fattige”. Og han legger til: ”Og det
har jeg lagt vinn på å gjøre”.
Jeg tror dette er et ord fra Bibelen til oss dag. Tenk
om vår menighet i enda større grad enn før kunne hjelpe de
fattige. La meg få lov å nevne en person som gjør noe, Øyvind Dovland. Han gjør et fantastisk arbeid i Nord Korea.
Men det er mange som trenger hjelp – i vår egen by, romfolket for eksempel, i Europa hvor arbeidsløsheten er
enorm, i andre verdensdeler hvor fattigfolk blir utnyttet på
det groveste og hvor barn blir brukt som slaver. Hvordan
hjelpe? Jeg vet ikke. Kom med forslag.
Men en dag skal vi alle stå for dommeren og få høre:
Jeg var sulten – jeg var tørst – jeg var fremmed - jeg var
naken – jeg var syk – jeg var i fengsel. Hvem er dette? Er
ikke dette de fattige?

Seniortur
Av Harald Flå
Mandag 27. mai inviterer Åge Leif Hafnor til tur for
frikirkens seniorer. Denne gangen går turen til sjøss
med M/S Maarten. Starten er kai 6 i Kristiansand kl
0930 og har som mål Lillesand. Båten kommer til å
gå via Randesund, Ulvøysund, Gamle Hellesund,Blindleia og gjør en trip til Brekkestø før den
setter stavnen mot vår naboby i øst. Her blir det bespisning i Lillesand Frikirke, og så følger andakt og
diktlesning m.v.

Ansvarlig redaktør:
Rune Tobiassen

Bankgirokonto:
3000.20.64908

E-post til
redaksjonen:
sigmund.sandaaker@
frikirken.no

Hjemturen blir også sjøveien med M/S Maarten.
Beregnet ankomst til Kristiansand er ca kl 1700.
Påmelding ved henvendelse til Frikirkens kontor.
Det er god plass på båten til ca 60, men det lønner seg å være
tidlig ute med påmelding.
Egen invitasjon går i disse dager ut til frikirkemedlemmer over
67 år.
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Dvergnestangen 50 år!

Stedet for de gode relasjoner
Tekst og foto: Finn E. Isaksen
Det er liten tvil om at verden har
endret seg. Det gjelder ikke minst
for Dvergsnestangen, populært kalt
Tangen – eller Kristiansand Feriesenter – som det nå mer formelt heter. Fra et leirsted, via en bibelcamp
til nettopp et feriesenter. Men røttene er ikke glemt. Og formålet er det
samme.
- Han ville at det skulle komme
mange til gode, og derfor ville han selge
til Frikirken, forteller Tor Tønnessen,
en av de som var med da frikirkemenighetene i området overtok det lille småbruket ytterst på Dvergsnestangen i
1963. Kjøpssummen den gang var
100.000 kr. Til overmål visstnok bare
50.000 kr, for de resterende ble gitt som
lån. Det fortelles at det var kommet
bud på det dobbelte.
Så når du engang sitter og døser i
boblebadet i SPA-avdelingen kan du
kanskje ofre en liten tanke på de folkene som engang livnærte seg med 3 storfe og 3 sauer på de 11 målene innmarka
besto av. Rett nok sto han oppført som
skipsreder, Jakob Benjamin Gundersen,
som kjøpte eiendommen for 300 spesidaler i 1850. Men kort etter at han i
1856 kjøpte laksefisket for 800 spd,
døde han, 46 år gammel. Det var hans
barnebarn, Nørgaard Tangen, som med
stor bevissthet solgte bruket med nevn-
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te begrunnelse formelt 24. september
1963. Med én klausul: Han skulle ha
fortsatt rett til å sette poteter på et
nærmere angitt jorde. Det som for de
mer innvidde på Tangen kalles
Nørgaards jorde (bak møteteltet).
Noen vil kanskje kalle det en
”styrelse”. For det var nettopp på
denne tiden frikirkemenighetene i området var på utkikk etter å få et leirsted. At det var et velegnet sted for
formålet, hersket det liten tvil om. Det
ble sågar prøvd ut allerede samme
sommeren med Juniorleir – ”og det ga
mersmak”, het det i innbydelsen for
Juniorleiren året etter. ”Siden den
gang har det skjedd en hel del med
leirstedet, og vi står bedre rustet til å
arrangere slike leirer”, kunne det leses

videre i invitasjonen. En leir hvor
Arne Ringsby var leirsjef, Alf Helge
Vige var leirens taler og jenteleder var
Signe Hanssen. Hvor også lektor Ole
Modalsli var innom som taler. Det ble
forøvrig gjort oppmerksom på at
”jentene skal ligge inne, mens guttene
tar med telt”.
Etter hvert dukket det så opp et
nytt fenomen på kristenfronten: Bibelcamping. Kanskje en slags sommerlig videreføring av noe som startet
enda litt tidligere; teltmøter. Noe som
mange steder hadde vist seg som en
god måte å få i tale mennesker som til
vanlig ikke oppsøkte kirker eller bedehus. Denne virksomheten og tanken
førte til at møteteltene ble reist på
Justøya – en klar ledestjerne i mange
år!, etter hvert både på Skottevig
Camping og på Dvergsnestangen, for
å nevne noen.
At mange ser tilbake på denne
tiden med glede og takknemlighet, er
det neppe noen tvil om. Selv om
kombinasjonen med leirsted, bibelcamp og vanlig campingplass utvilsomt ga noen utfordringer. Som vanlig campingplass ble det stilt økende
krav til kvalitet. Disse inntektene var
viktige for driften av stedet. Dette ga
også noen økonomiske utfordringer.
Litt enkelt kan det kanskje sies at
Dvergsnestangen etter hvert møtte
markedets krav og måtte tilpasse seg
om den fortsatt ville være en vanlig,
åpen campingplass og etter hvert feriesenter.

Selv om bibelcamp-ideen etter hvert
døde bort de fleste steder, og kan sikkert i noen grad også vært medvirkende
på Tangen, kan det ikke stikkes under
stol, at bibelcampen – eller virksomheten i møteteltet – etter hvert fikk en
profil som gjorde at oppslutningen om
denne ble merkbart redusert.
Likevel er det noen som har hatt
både kjærligheten og troen på Tangen,
og har stått på i mange år med dugnadsarbeid selv opp til disse dager. Ikke bare
fordi stedet i seg selv er verdifullt, men
for det det har betydd – og fortsatt kan
bety – for mange mennesker. Og stedet
fremstår i dag som et virkelig feriesenter, så og si i øverste klasse.
- Vi er nå i stor grad ferdig med
oppgraderingen av alle bygninger og det
gjenstår lite på at vi om kort tid får tildelt 5 stjerner, som nummer 2 i området, i selve jubileumsåret, forteller dagens daglige leder, Lloyd Tryland, utvilsomt med stolthet. Han som har ledet
det som etter hvert ble kalt sommercampen gjennom 15 år, mens han ennå
var pastor i Alta Frikirke og etter hvert i
Oslo Søndre, men de siste seks årene i
fulltid på Tangen.
- Likevel er det vel en del som uttrykker at
de ikke kjenner seg igjen på Tangen?
- Jo, da. Jeg er kjent med det. Det er
klart vi hadde ikke endret profil om
møteteltet alltid var fullt. Men, ja, vi har
forandret profil, helt bevisst. Og det er
forankret i flere eiermøter, understreker
Lloyd, og fortsetter: - Det var stor oppslutning fra menighetene fra starten av,
hvor menighetene blant annet deltok i
arbeidsteam. Men slik er det altså ikke
nå, av forskjellige – og gode grunner.
Da måtte vi gjøre noe. Noe vi kaller
sommercampen, med et noe bredere
program. Likevel er det både gudstjenester, bibeltimer, kveldsmøter og barnetimer. Jeg kan absolutt anbefale disse.
- Hva er da tanken bak denne endringen?
Eller hva vil egentlig Frikirken med dette
feriesenteret?
- Utgangspunktet er at Frikirken eier
dette stedet 100 %. Sånn sett kan vi
gjøre hva vi vil. Vi kan lukke hele eller
deler av det, om vi vil. Bare bruke det
for oss selv. Men vi tror fortsatt vi har
en oppgave med å nå mennesker med
evangeliet. Her kommer det mange
mennesker til dette stedet. Likevel er
det slik at om vi skal nå ”hvermannsen”

Lloyd Tryland
må vi trå varsomt. I første rekke handler om å bygge relasjoner. I så måte
skulle jeg gjerne se at langt flere menighetsfolk tok middagen her, deltok på
arrangementene og benyttet anledningen til å bygge relasjoner i Hagekroa. Jeg
tror vi nå i større grad bygger Guds rike
gjennom relasjoner og samtale. Eller
hva med å ta med naboen ut hit?, spør
Lloyd, og legger til at han har flere gode
eksempler på menighetsfolk som nettopp er opptatt av å samtale og knytte
kontakter med andre feriegjester. Ikke
minst vil han nevne Einar og Olaug
Korsvik.
- Han som prater med ”alle”, men
ikke bare om vær og vind. Hvilke samtaler er det ikke som finner sted i deres
fortelt, med vafler og kaffe som Olaug
villig bestyrer, forteller han. - Eller på
guttas bad om morgenen, med en kort
andakt, eller etter nattverd i stranda?
Kanskje med swingkurs og bryggedans i
forkant? For å bygge relasjoner, som
han sier.
Han er selvsagt spent på nok en
sommersesong. Denne gang uten bistand fra Sverre Jølstad på søndags
kveldsmøtene. Så derfor blir de litt annerledes. Programmet forteller han
kommer om kort tid.

Einar Korsvik
om han må tilstå at det kanskje har
litt å gjøre med han som person.
- Hva sier du til de fra menighetene som
ikke kommer til Tangen lenger?
- Kom ut og se! Det er ikke noen
ganger jeg har flere samtaler enn i
sommermånedene. Men vi er jo forskjellige, svarer han litt unnskyldende.
Og forteller en historie fra litt utenom sesongen om en som hadde slitt
med narkotika og hadde fått boplass
på Tangen, men som Einar selvsagt
hadde noe kontakt med. ”På onsdag
tok jeg imot Jesus!”, fortalte han plutselig en dag. ”Men jeg hadde jo ikke
sagt noe ...”, måtte Einar si litt spørrende. ”Nettopp derfor!”, var hans
korte svar. Kan det handle om tillit
og relasjoner, må vi bare spørre.
Eller Einar kan fortelle at han
engang var i Gøteborg og var ute på
kvelden og skulle spise middag, hvor
plutselig han hørte: ”Er det ikke mr.
Dvergsnestangen?!” Så var det en
tidligere sommerferievenn som selvsagt Einar var kommet i prat med på
Tangen.

En liten Tangen-prat med Einar
- Tangen er ikke som før. Hva sier du, Einar?
- Jeg er glad for det! Vi må utvikle
oss. Jeg er veldig fornøyd nå. Treffer
mange nye mennesker. Deilig å møte
nye mennesker, er hans klare svar. Selv
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Reidar Kirkhus (82) – om troen og livet

Gikk over ei
gate – til troen
Tekst og foto: Finn E. Isaksen
”Han lever aldri opp”, sa doktoren,
da han konstaterte hjernehinnebetennelse hos lille Reidar. Så da ble
det raskt hjemmedåp i den lille leiligheten i Kristian 4. gate 93. Skjønt
han er nå passert 82 og virker absolutt sprek der han nå nyter tilværelsen langs elvebredden. Med et tilbakeblikk på livet hvor han etter hvert
fant veien ”hjem”.
Som så mange andre møtte Reidar
Kirkhus de store trosutfordringene i
gymnastida. Var Bibelen å stole på i
møte med naturvitenskapen?
- Selv om jeg var med i det kristelige
skolelaget og der møtte en forkynnelse
som var til god hjelp i slike grunnleggende spørsmål, gled jeg likevel umerkelig bort fra troen, forteller han og ble
etter hvert med i et miljø han ikke ser
tilbake på med glede. Han valgte likevel
ikke å være russ, for han ville satse på
eksamen, som han sier.
Det er likevel ikke vanskelig for han
å trekke fram gode forbilder fra oppveksten hvor han var med både i søndagsskole, bibelklasse og yngres, med
Asta Syvertsen, Torolv Tønnessen (tænk på din skaber) og Tolv Lauvland
(- sendt av Gud) blant de ”store”. Eller
det var gode opplevelser i søndagsskolen når Ruth eller Kari Haaverstad spilte orgel.
Sirkus Kirkhus
Og oppveksten fant altså sted i Kristian 4. gate.
- Med slagordet ”Sirkus hos Kirkhus” hvor det var både trylling og klovnerier i bakgården og 2 øre i inngangspenger for barna. Her ble det lekt og
slått ball – hvor selv madammene var
med, forteller Reidar og siterer den
svensken poeten Gustaf Fröding:
Där gamla kåkar stodo tätt och skymde
ljuset för varandra, dit sågs en dag med stång
och spett en skara ungfolk muntert vandra.
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Reidar Kirkhus
Heller ikke en familiær rot var så
langt fra svenskegrensen, med en far
fra Solør, mens mor var fra Lundssiden. Det var forholdsvis små kår og
faren måtte som ung i en stor søskenflokk, tidlig ut for å tjene til livets
opphold. Og som anleggsarbeider
kom han først til Grimstad, så ved
Rygene kraftanlegg. Senere bar det til
Kristiansand hvor han blant annet ble
med på byggingen av Smiths kai. Og
med sju barn i nummer 93 ble det
etter hvert en hel liten sirkustropp,
må vi tro.
Han innrømmer nok at tanken om
å slippe militærtjeneste var noe medvirkende til at han omkring 1950 valgte en jobb i Jernbanen, for da slapp
han nettopp det, slik det var den
gangen. Senere endret dette seg i
Jernbanen og han valgte da befalsskolen på Gimlemoen, som ett års avbrekk. Og da han kom tilbake derfra
var han kvalifisert for sikkerhetsarbeid.
Overrasket Lillian
Direkte mistrivsel kan det neppe ha
vært siden han ble i Jernbanen i 23 år.

Likevel overrasket han sin kjære Lillian
da han kom og fortalte at han hadde
søkt lærerskolen. Og hun visste ingen
ting! Med seks barn hjemme! Så da ble
det nattevakter for Lillian som var hjelpepleier, og hjelp fikk de også fra flere
familier i samme huset.
- Uten dette hadde det aldri gått,
forteller han og uttrykker stor takknemlighet. Med i lærerplanene hører forøvrig et stort lærerforbilde: Alf Helge Vige.
Rett nok fikk han permisjon fra
Jernbanen for å ta lærerskolen. Sånn for
sikkerhets skyld, som han sier. Men
søster Marie var ikke det minste i tvil:
- ”De kommer til å hale i dæ!”, var
hennes klare mening.
Nå ble det kanskje ikke helt slik,
men etter hvert ble det blant annet
Hunsfoss, Spangereid, Hånes, Bjelland
og til sist 15 år i Ytre Torridal hvor familien bodde i flere år. Før han altså
igjen ble bymenneske i kvadraturen.
Skjønt noen av guttene har blitt værende i Torridal, og alle fire er sågar med i
Mannskoret Gaasehud. Mens døtrene
har slått seg ned i Vågsbygd og i Canada. Hvem guttene har sanggleden etter,

er han noe usikker på, men vil nok
mene det er mest etter Lillian. Hun og
søstera har i alle fall sunget en del duett sammen. Selv om også Reidar forteller at han har stor glede av å synge.
Fant hjem – via en barnedåp
- Men troens vandring, Reidar, hvordan
gikk det med den etter gymnastida?
- Jeg må bare si at da gamle Johan
Sandvand med sin ”knirkete” stemme
talte da eldstesønnen til mi søster Anna og Sigfred (Siggen) Stien ble døpt i
1955, var det noe som traff meg midt i
hjertet: ”Uten at dere blir som
barn ...”, forteller han. Og han måtte
tenke i mange dager. Men da han en
dag gikk over gata i krysset Festningsgata og Kristian 4. gate, forteller han
at han gikk over til troen. Uten at det
var noen hallelujastemning, som han
sier. Da Siggen så inviterte han med
på mannsmøte kort etter dette, kjente
han en avmakt komme over seg og
han måtte reise seg i benkeraden og
be om at noen kunne be for han.
Så var det flere i fortsettelsen som
viste ham omsorg på den veien han
hadde funnet tilbake til. Særlig vil han
nevne broren Gunnar og hans kone,
Gerd som også tok han inn i deres
vennekrets og i Blå Kors.
- At det kanskje kan sies å være litt
”kobleri” inne i bildet her, har jeg intet imot, forteller Reidar med et smil,
for det var her han ble kjent med sin
kjære Lillian. Venninnen Gerd hadde
vært god å ha, før Lillian reiste ut til
Afrika, med brevveksling under oppholdet der, og så, da hun kom tilbake,
som fremmedgjort hjemvendt misjonærbarn.
Dermed ble det i stor grad Blå
Kors som ble Reidar og Lillians åndelige hjem. Og et hjem er kanskje ikke
noe man forlater helt, så fortsatt er de
involvert i meningsfylte tjenester der,

Reidar Kirkhus gir oss et lite glimt inn i Ole Kirkhus beskrivelse FRA DØD TIL LIV:
”En høstdag i jubelåret 1914 gikk to menn fra K Pedersens hotel Grimstad igjennem byen og ut på den
åpne landevei henimot Roresanden. Veiret var strålende, naturen skjøn og veien utmerket. Den svinget ut
gjennem en vakker ale og fortsatte så bortover det fagre landskap ... Solen senket seg i vest, skyggerne
tiltok og snart fikk vi erfare ar vi vandret i mørke."
Og far skriver videre at ved Kirkekleven kom de til et lokale hvor Frelsearmeen holdt
møte (her gikk de inn), kom i tiden som fulgte regelmessig (hver kveld, det var møteserie)
til møtene. De var begge sterkt grepet, en kveld far spurte om de så skulle gå igjen, svarte
kameraten at – nei, skulle dette fortsette så måtte det bli en forandring og det ... nei! ...
- I tiden som fulgte hadde han (inngående skildret i min fars opptegnelser) sjelenød i
våkenetter og kamp om hvordan han, med all sin synd, kunne finne fred med Gud! Og far
skriver:
"En kveld da en avsluttet med bøn, åpenbarte Gud ved den Hellige Ånd evangeliets hemmelighet for
mit hjerte.Da fikk jeg se at det som var umuligt for mig hadde Gud gjort, idet han sendte sin søn for min
skyld. Møtet var slut og alle begav sig ut, hver til sit. Jeg tok mig en tur på landeveien, der gik jeg frem og
tilbake og lovede Gud i mit hjertets enfold. Dette blev altså min første dag i Jubelåret som oprandt, og
den vil aldrig glemmes. Når så folkene engang skal kalles så skal Herren si: Denne er født der."

enten det er å stelle til søndagsfrokost
for noen som trenger det, eller det er
deltakelse og møteledelse på lørdagskveldene. Og tidligere har de selvsagt
vært både formann og styremedlemmer på forskjellig hold i foreningen.
Selv om gudstjenesten og menighetstilknytningen er Kristiansand Frikirke.
To såre minner
I sitt tilbakeblikk på sin livsvandring
er det to såre minner han bærer på og
er lei seg for. Som kanskje kunne ha
betydd noe for to av hans venner. Begge har å gjøre med tiden da troen for
han var borte. Skjønt selv da var han
på et teltmøte på Marinetomta hvor
den da kjente John Olav Larssen talte.
En ikke uvanlig hendelse i den tid hvor
nå Aquarama står i all sin prakt. Og
hvor det heller ikke uvanlig ble invitert
fram til forbønn for de som ville begynne det nye livet. Hvor Reidars venn
så ut til å tenke i den retningen – men
hvor Reidar kjapt fikk overtalt han:
”Kom, vi går!”, og fikk med seg kameraten.

Eller den gangen Blandetkoret sang
i kantina på Befalsskolen, hvor også
utfordringen fremkom, men hvor Reidar igjen var kjapt ute overfor en kamerat: ”Vi går og spiller bordtennis!”
- Hva kunne ha skjedd med mine
kamerater om ikke jeg hadde vært så
frempå? Kanskje de i dag hadde vært på
troens vei? Det er vondt å tenke på ...,
sier Reidar tankefullt.
”Alle som tok imot”
For sin egen del holder han seg fast i
løftet fra Efeserbrevet 2.8: ”For av
nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke
deres eget verk, men Guds gave.” Og
fortsettelsen i Johannes 1.12: ”Men alle
som tok imot ham, dem ga han rett til å
bli Guds barn, de som tror på hans
navn.”
Samtidig ser han tilbake med takknemlighet på begge sine foreldre, for
deres liv og forkynnelse. Ekstra interessant er det å ha farens håndskrevne og
detaljerte beskrivelse av sin omvendelse. Et dokument som i original nå ligger
trygt forvart.

Fra menighetsmøtet 17 april

menigheten om forbønn for dette.

Menighetsmøtet samlet drøyt 50 medlemmer i friCafe. Av
hovedsaker som ble behandlet nevner vi:

Orientering om gjengiftepraksis
Rune Tobiassen informerte om hvilken praksis han følger i
denne kompliserte saken. Han kommenterte også sakens omtale i media. Frikirken åpner for gjengifte, i vår menighet praktiseres dette etter samtale med pastor som må foreta en vurdering. (Har du spørsmål til denne saken? Ta gjerne kontakt
med hovedpastor Rune Tobiassen. )

Gode nyheter fra Bydelsarbeidet
Oppdatering om ALPHA-kurs og annen aktivitet på Gimlekollen ved bydelspastor Endre Sagedal og Bjørn Einar
Strandberg eldste. De fortalte om at det er mye positivt som
skjer, det snakkes om menighetsdannelse. Det kan virke
som tegn på dette er i ferd med å fremkomme sterkere enn
før. Tiden vil vise om denne utviklingen fortsetter. De ba

Forts s. 12
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Ungdomsteam
til Japan
Av Engebret Grøthe
Paul Roland hadde for en tid siden fått
noen tanker om å få med seg et team fra
ungdomsmiljøet i Kristiansand Frikirke.
Vox, som er juniorarbeidet, har vokst
ganske kraftig i det siste. Når det gjelder misjon, har det blitt arrangert teamturer til Kaliningrad og Latvia, i regi av
menigheten, og mange ungdommer har
vært på team. Ville det være mulig å dra
til et av "våre gamle misjonsland", på
team? Ville det være mulig å kunne
kommunisere, være til inspirasjon og bli
inspirert? Ville det være fornuftig å dra
så langt som til Japan i en påskeferie,
annet enn at det ble en eksotisk tur? Er
det riktig bruk av tid og penger?
Slike spørsmål måtte tenkes igjennom. Litt
før jul snakket Paul med Stein Arve Graarud, som er ungdomspastor i menigheten,
om slike tanker var verd å prøve ut. Stein
Arve luftet det for noen i ledergruppa, og
Kristian Nilsen tente umiddelbart på ideen.
Han ville være med, sammen med sin kone
Silje. Elise Vistnes kjente også på at dette
kunne være Guds vilje for henne, og sammen begynte de å be om at Gud ville vise
dem hvem som eventuelt skulle reise med.
Påska nærmet seg med raske skritt, og det
var også en prøve på om dette virkelig var
av Gud eller ikke.
Etter noen dager var det tre ungdommer
som kjente på at de skulle reise. Jakob
Graarud, Martin Hagen og Ingrid Nylund
Nilsen. Vi var klar på at vi måtte betale det
meste selv. Vi kunne søke menigheten og
Frikirken sentralt om støtte, hvilket vi gjorde, og fikk noe støtte til reisen fra Frikirken, og støtte til transport i Japan fra menigheten.
Vi tok kontakt med Ingrid Aske om en tur
til Japan i påska 2013 kunne være mulig. Vi
ble enige om at vi var velkommen til Kawage, hvor Ingrid Aske og familien Topland
er misjonærer. Jentene skulle bo hos Ingrid, privat, og guttene kunne bo hos en
kristen i menigheten i Kawage, Kuwabarasan. Det var spennende å bo så tett på misjonærer og kristne japanere! Vi fikk rede
på at det skulle være en 24 timers ungdomsleir i regi av Kinki kirken, hvor vi gjerne kunne være med å delta. Helt topp! En
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1. rekke : 2 fra høyre : Ingrid Nylund Nilsen, 3 Elise Visnes, 5 Silje Jerstad Nilsen
2. rekke : 3 fra høyre : Paul Roland 5 Jacob Graarud 6 Kristian Nilsen 7 Martin Hagen

stor takk til Gud er at Ingebjørg og
Nathan Mikalsen, ville låne oss bilen
sin, som har 8 seter, hele tiden vi skulle
være i Japan. Det ble også klart at vi
kunne komme til kirkene i Kawage,
Tsu, Kikyogaoka og Shima med drama,
vitnesbyrd, lovsang og tale. Paul Roland
skulle være med som teamleder, tolk og
taler, slik at teamet kunne klare seg selv
uten hjelp fra misjonærene.
Det reiste en spent flokk på 7
"korttidsmisjonærer" fredag før palmesøndag fra Kristiansand. Vi overnattet
på hotell nær flyplassen i Osaka. Neste
morgen reiste vi med tog til Takarazuka
menighet, hvor Ingebjørg og Nathan
Mikalsen er misjonærer. Vi var med på
gudstjenesten med sang og vitnesbyrd,
før vi måtte komme oss i bilen for å
kjøre til Kawage for å rekke gudstjeneste kl 15.
Mandag var fridag, slik at vi kunne
komme oss litt. Tirsdag og onsdag var
det ungdomsleir, torsdag Thomasmesse
i Kikyogaoka, fredag gudstjenste i Tsu,
søndag dåp i havet kl 07, Gudstjeneste i
Shima kirke klokka 1030, som ligger 2
timer fra Kawage, så tilbake til Kawage
til gudstjeneste, med påfølgende middag
og felleskap. Mandag startet hjemreisen, med hjemkomst til Kristiansand
tirsdag kveld. Dette var ikke noe program for pyser.
Det ble en uforglemmelig tur. Vi ble så
godt tatt i mot av kirkene. Felleskapet
ble ikke noe problem, selv om språket
kunne være det. På alle møtene fikk vi
være med å delta, og også be for mange
mennesker. Her er litt om hva som var

høydepunktene for dem som var med:
Paul: Det var inspirerende å se hvordan Gud brukte disse flotte ungdommene ved forbønn. Vi hadde det også
fint i temaet på tross av at det skiller 52
år fra den yngste til den eldste.
Ingrid: Da vi var på ungdomsleiren,
hadde vi et drama som virkelig rørte
folk, og de åpnet seg opp og kom til
forbønn.
Elise: Noe av det største jeg opplevde
på turen var å se og oppleve Guds kraft
røre ved hjerter til menneskene han
elsker. Det var fint å bli tatt inn i menigheter i Japan, som en del av familien.
Silje: Noe av det største jeg sitter igjen
med var måten Gud var med oss gjennom hele turen. Alt fra helbredelser og
hvordan Gud møtte mennesker til
hvordan alt av praktiske ting bare la seg
til rette.
Kristian: Det jeg husker best er alle de
menneskene vi fikk lov å be sammen
med og være med å inspirere. Spesielt
en på ungdomsleiren som vi fikk være
med å be til frelse med.
Jacob: På denne turen opplevde jeg for
første gang en åndskamp. Vi var innom
et buddhisttempel. Men det var noe der
som ikke ønsket meg velkommen, og
en far som gav meg beskjed om at jeg
ikke hadde noe der å gjøre.
Martin: Det som var størst for meg var
å se alle de som kom fram til forbønn.

Are ved
miksepulten!

Are er overrasket over at det er så lett!

Tekst og foto: Engebret Grøthe
I kun kort tid har Are Røiseland sittet
og styrt lyd i Frikirkens lokaler. Noen
hvisket ham i øret om at det var behov for folk som kunne være med på
å styre lyd, og nå storkoser han seg til
tross for null erfaring fra tidligere. –
Det er ikke en sur plikt, men bare gøy
å kjøre lyd, hevder han.
Are og resten av familien kom til Kristiansand fra Stavanger for halvannet
år siden. Men i den jobben han har nå
er det slik at det blir mye arbeid utenbys i ukedagene, og da er det gjerne
bare helgene igjen til å engasjere seg i
menigheten. Are har derfor måttet ta
en pause fra mannskoret Vestergabet
og andre aktiviteter som foregår på
hverdager. –Slik sett passet det bra at
det var behov for flere lydfolk, smiler
han.
Selv om dette var ukjent område for
Røiseland, synes han det var overraskende enkelt å få til. –Det jeg gjør kan
svært mange klare, mener den ferske
lydmannen. Han viser til at de aller

fleste spakene ikke trenger å røres.
Selvfølgelig kan det være en fordel å ha
en formening om hva som er god lyd. En viss musikalitet er ok, sier han.
Samtidig er det også slik at en får en
grei opplæring og veiledning gjennom
flere arrangementer, slik at man ikke
blir hevet ut i noe man ikke er trygg på.
-Vanligvis kommer han en time før
gudstjenesten for å ta en lydsjekk. Det
meste som skal vises ligger ferdig programmert, og så er det viktig å følge
med og styre mikrofonene av eller på. Man må være litt «på» og følge med på
hva som skjer. I denne situasjonen må
en ikke bli for hengiven til lovsang og
bønn slik at en glemmer seg, påpeker

Are. Han setter pris på mange positive tilbakemeldinger som kommer. –
Folk er flinke til å legge merke til den
jobben som blir gjort, synes han.
Are og de andre som styrer lyd ønsker seg flere kollegaer som kan avlaste i en og annen helg. Ønskede kvalifikasjoner er lærevillighet, samarbeidsevner og brukbar hørsel. Lønnen er resultatorientert, i form av
fornøyde tilhørere og nærhet til det
som gis deg av ord og toner fra podiet. Ta kontakt med kontoret hvis
dette er av interesse!

Latviateam sommeren 2013
Av Endre Sagedal
Dette er andre året med familieteam fra
Frikirken til Dougavpils i Latvia, men
det er 21 år siden første Kings Kids
teamet dro bort med mange deltakere
fra Frikirken.
50 stk er med på teamet som flyr fra
Oslo søndag morgen 23.06 og kommer
hjem en uke senere, 01.07. Den uka i
Dougavpils skal de bo på et leirsted, i
campinghytter som er satt opp av elever
fra KVS Bygland. Programmet for uka

blir variert, en blanding av praktisk
arbeid, tilrettelegging av stedet for
alle leirene som skal
skje utover sommeren, en liten familieleir er det også planer om. Stedet de
skal være på heter Latgale Dzintars, et
flott leirsted som det er planer for å
utvikle videre til en yrkesskole, noe som
det er stort behov for i denne østlige
delen av Latvia.

Denne sommeren er det Birgit og
Jostein Senumstad som er teamledere,
og de har med seg Ruben Gausdal,
Reidar Kleggetveit og Endre Sagedal i
ledergruppen.
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Stålsettutvalget i seniorforum
Av Harald Flå
I slutten av mars hadde seniorforum
besøk av Hans Fredrik Grøvan, kjent
som aktiv Kr.f. politiker, tidligere ordfører i Lyngdal og for tiden kandidat til
stortingsvalget til høsten. Tittelen på
foredraget hans var ”Stålsettutvalget –
verdiløs toleranse eller vegen til et åpnere livssynssamfunn?”. Han hadde
tydeligvis satt seg godt inn i saken og
trakk ut en del temaer hvor han til dels
hadde markerte kritiske spørsmål og
merknader.
I utgangspunktet gav han en kort presentasjon av hovedpunktene i utvalgets
innstilling. Utvalget ble oppnevnt i juni
2010 med Sturla Stålsett som leder og
innstillingen ble lagt frem i januar 2013
under titelen ”Det livssynsåpne samfunn”.
Seniorforum ble presentert innstillingens åtte hovedprinsipper:
1. ”Tros- og livssynsfriheten beskyttes
for alle.
2. Den enkeltes tros- og livsynspraksis
må ikke krenke andres rettigheter og
friheter.
3. Ikke-diskriminering.
4. Det legges til rette for alle borgeres
tros- og livssynspraksis.
5. Likebehandling.
6. Statens aktive tros- og livssynspolitikk må i sin utforming vurderes
opp mot sentrale fellesverdier.
7. Organisert tros- og livssynsutøvelse
som mottar statlig støtte, må forventes å vise vilje til åpenhet og vise
annen tros- og livssynsutøvelse respekt.
8. Alle bør akseptere å bli eksponert
for andres tros- og livssynspraskis i
det offentlige rom.”
Grøvan fokuserte en del på hvorvidt
religion er en privatsak, noe mange gir
uttrykk for i dag. Men fortsatt defineres
religion her i landet ikke som en privatsak, men som en del av den offentlige
sfære som felleskapet gjennom staten
har ansvaret for aktivt å støtte. Når det
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gjelder spørsmålet om likebehandling av religioner og
livssyn var Grøvan klar på
at den kristne må ha en
særstilling all den tid det
bør reflekteres at ca 80%
av folket er medlem av et
kirkesamfunn.
Når det gjelder fortsatt
økonomisk støtte til ulike
livsynssamfunn hadde
Grøvan klare oppfatninger.
Ikke minst dersom det blir
satt betingelser for økonomisk støtte som kirken ikke
kan akseptere. Som eksempel nevnte han kravet om
kirkelig vigsel av homofile
som en betingelse for å få
økonomisk støtte.
Han var også innom forslaget til overføring av gravferdsordningen til kommunene. Han kunne ikke se
noen god begrunnelse for
dette forslaget.
Han avsluttet med å kom- Hans Fredrik Grøvan
mentere hvorvidt Stålsettutvalgets innDet var en stor flokk seniorer som
stilling vil bidra til verdiløs toleranse
fulgte interessert med på Grøvans
eller til et åpnere tros- og livssynssamforedrag. Men du måtte følge godt
funn. Han gav uttrykk for at det er fare
med for å få med deg hans resonnefor at samfunnets forhold til egen kulmenter.
turarv kan nøytraliseres for å ivareta
menneskets rett til livssynsfrihet og
Men vi satt igjen med det inntrykket
”sekularistisk aktivisme” som han kalte
at det var mye å være kritisk til i utvaldet.
gets innstilling.

Fra Menighetsmøtet 17 april forts.
Informasjonssaker
Det ble informert om: samlivsgruppen kommende kurs »7kvelder for 2», giveraksjon, ekstraordinært synodemøte 7-9/6-2013 hvor tema er bønn for menneskers
frelse, friMat en omfordeling av mat til trengende og eldsterådets retreat sammen
med staben på Grosås 22-24/4.
Lyttepost
Hva er menighetens medlemmer opptatt av?
Ulike innspill kom frem om menigheten på ulike felt. Innleggene var ulike og
dette ble så bra at vi imøteser denne sake/formen på kommende møter.
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Knøttekoret

Annen hver tirdag er det Supertirsdag og etter at de familiene som ønsker det har spist middag i Fricafe, er det Knøttekor øvelse . Gutter og
jenter som har fylt 3 år er hjertelig velkomne til Knøttekoret. Det var
en herlig gjeng som var samlet til øvelse, og de fleste stilte opp i koret
og sang av full hals, men noen syntes at andre aktiviteter var gøyest.

Litt oppvarming må til før øvelsen begynner. Først litt strekk, så skulle barna
være stive som ukokt spagetti, før de skulle være myke som kokt spagetti.
Dette var gøy, og innlevelsen stor, så hadde alle fått ristet løs, og var klare
for å synge.

Lisa, på 3 år, følger godt med, og ser
ut til å stortrives med å synge i kor.

Disse guttene
er nok litt mer
skeptiske til
om kor er noe
for dem.
Så var det tid for innøvelse av ny sang.
Da er det godt å ha med noen store
jenter som synger godt ut, og er flinke
på bevegelser.

Stolte foreldre og besteforeldre er godt publikum på øvelsene.
Når man er 3 år,
og dagen har
vært lang, er det
godt å ha et
mamma fang og
en mamma i nærheten.

Ballbingen:

friarena
I løpet av øvelsen var det noen småsøsken og noen av guttene som foretrakk
aktiviteter i «Ballbingen». Her er det full aktivitet som «sirkusartister».

Tre generasjoner som tilhørere på
Knøttekorøvelsen.

Giveraksjon 2013
Menigheten har vedtatt å aksjonere for å få nye givere, spesielt
blant de av våre medlemmer
med stemmerett (tidl. fullt medlemskap) som i dag ikke deltar i
fast givertjeneste.
Ved utgangen av 2012 hadde vi
853 medlemmer med stemmerett. 357 faste givere, 31 av disse
er ikke medlemmer. Dette er
bra! Likevel trenger vi fortsatt
flere nye faste givere!
Menighetens budsjett for 2013
er på ca. 6 millioner. Målet for
giverinntekten over avtalegiro er
totalt 4,6 millioner. Dette utgjør
i snitt kr.450,- pr. måned pr
medlem med stemmerett.

med ca. kr. 200,- pr måned til
drift av misjon og fellesarbeid for
hvert medlem med stemmerett.
Årlig utgjør dette ca. kr. 2.500,-.
Budsjettet som menigheten har
vedtatt for 2013, viser et behov
for kr. 900.000 i økte giverinntekter. Dette utgjør kr.75 000,- pr.
måned. Vi har siden januar økt
med drøyt kr. 20 000,- pr. mnd.
FriBU (barne- og ungdomsrådet i
menigheten) ivrer for å få tilsatt
en barne- og familiearbeider. Det
trengs virkelig! Skal det lykkes,
må budsjettet minst komme i
balanse.

Behov for lærere til musikkskolen
Frikirkens musikkskole har vært i stadig vekst siden oppstarten i 2007. Vi har nå rundt 50 elever fordelt på sang,
piano, gitar og trommer.
Fra høsten 2013 trenger vi nye lærere på flere instrumenter
og oppfordrer nå interesserte til å kontakte Frikirkens sang
- og musikkleder Renate R. Orre.
Epost. renate.orre@frikirken.no eller mob.: 99 63 68 69.
Mer info finnes også på frikirkens hjemmeside: http://
www.krsandfrikirke.no/m/120/Musikkskolen

Bli med i givertjenesten, fyll ut
blanketten og legg den i posten!

Som del av et kirkesamfunn er
menigheten forpliktet til å bidra

Bli med i Givertjenesten

Louise Sletta Håland og Marina Wikstad

Menigheten trenger fortsatt en økning i antallet faste givere for å nå sine målsetninger. Du er herved oppfordret til å gi ditt
faste bidrag. Gevinsten får du i form av en levende menighet — for alle generasjoner. Det er en meget god investering med
høy avkastning både på kort og lang sikt.
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Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Nytt fra menigheten
Kirken
Kontor
Kontortid

Tollbodgaten 66
Tollbodgaten 64
Mandag 10:00-13:00
Tirsdag, onsdag og torsdag
10:00-15:00 Tlf. 38 12 10 30
Hovedpastor Rune Tobiassen
38 12 10 32/95 84 18 56
Pastor
Sigmund Sandåker
38 12 10 34/48 05 91 75
Bydelspastor Endre Sagedal
94010309
FriBU-pastor Stein Arve Graarud
38 12 10 36/41 32 42 63
Menighetsarbeider
Hilde Grøthe
47 91 42 92 (mob)
Adm. leder
Jostein Senumstad
38 12 10 33
41 10 17 92 (mob)
Sang- og musikkleder
Renate Rott Orre
38 12 10 43/99 63 68 69
Miljøarbeider FriCafé
Mary Voreland
90032947
Formann eldsteråd
Sigmund Sandåker
Tlf arb. 38121030
mob. 48059175
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
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Døde



Ester Aanensen
Marta Johanna Modalsli

Døpte


Yngvar Sletta Håland
Foreldre Liv Heidi Sletta Håland og
Jostein Håland

Program
Torsdag 2. mai
19:30 En kveld i bønn

Lørdag 4. mai
10:00 Frihjelp i FriCafé
19:30 Vox

Søndag 5. mai
10:30 Bønnemøte

18:30 Festmøte, Arnfinn Løyning, Anne
Karin Kaasa sang, Ian Richards,
orgel, FriCafé åpen fra 17:30 for salg
av kaffe og kaker

Søndag 19. mai
10:30 Bønnemøte
11:00 Pinsegudstjeneste, Nattverd, Sigmund Sandåker, Tigerloftet åpent,
Aktivitetskoffert, Radiooverføring.
FM 101,2

11:00 Gudstjeneste, Nattverd, Oddvar
Søvik, Tigerloftet, Skattkammer,
Hits

Tirsdag 21. mai

20:00 Når vi kommer sammen, Lovsang,
forbønn, tid til å dele og lytte

16:30 Supertirsdag

Tirsdag 7. mai
11:00 Bønnemøte
16:30 Supertirsdag

Torsdag 9. mai
18:00 Den nye veien, Carl Otto Tønnesen

11:00 Bønnemøte

Torsdag 23. mai
18:00 Den nye veien, Janne og Paul Roland
20:00 En kveld i vekst , Endre Sagedal,
Matt, 5,38-42, Å håndtere onde
mennesker, FriCafé åpen fra 19:30

Lørdag 25. mai
Søndag 12. mai

19:30 Vox

10:30 Bønnemøte

Søndag 26. mai

11:00 Gudstjeneste, Dåp, Rune Tobiassen,
Tigerloftet åpent, Aktivitetskoffert

10:30 Bønnemøte

Tirsdag 14. mai
11:00 Bønnemøte
19:00 Ytremisjonens kvinneforening, Mette Stoveland, ”Lær av løken”

Torsdag 16. mai
19:30 En kveld i bønn

17. mai
13:00 Felleskristent sangmøte i Tresse, Elin
Linde Fagerbakken, Ansgar Gospel Choir

11:00 Familiegudstjeneste på Dvergsnestangen, Glenn Austegard, Knøttekoret, Jubilo, Joy, musikkskolen og
speideren

Tirsdag 28. mai

Søndag 2. juni
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste, Nattverd, Rune
Tobiassen, Vestergabet, Tigerloftet, Skattkammer
20:00 Når vi kommer sammen, Lovsang, forbønn, tid til å dele og
lytte

Tirsdag 4. juni
11:00 Bønnemøte
16:30 Supertirsdag

Torsdag 6. juni
18:00 Den nye veien, Arne Jørgensen

Lørdag 8. juni
19:30 Vox

Søndag 9. juni
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste, Sverre Jølstad, Tigerloftet, Skattkammer

Tirsdag 11. juni
11:00 Bønnemøte

Torsdag 13. juni
19:30 En kveld i bønn

14.-16. juni
Voxtur

11:00 Bønnemøte
10.00 Ytremisjonens kvinneforening, Tur
til Evje/Vennesla, Mia Voreland blir
med, Avgang fra kirken

Onsdag 29. mai
19:30 Menighetsmøte

Torsdag 30. mai
19:30 En kveld i bønn
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Avsender:
KRISTIANSAND FRIKIRKE
Tollbodgaten 64
4614 KRISTIANSAND

Du har kanskje
lagt merke til
den lille annonsen om Andaktstelefonen også i
FrikirkeAktuelt
– og kanskje
sågar ringt dette
nummeret? I så
fall kan du ha
vært én av de
over 40.000 som
ringte dette nummeret i fjor. En tjeneste som har som formål
å spre evangeliet til så mange som mulig, for særlig å nå de
som ikke så lett kan samles i Guds hus. Med mulighet for en
andakt via telefonrøret. Hver andakt varer 3-4 minutter, og
den kan nåes hele døgnet.
Forkynnere fra ulike menigheter og organisasjoner leser inn
andaktene som du kan lytte til. Hver tirsdag og fredag blir ny
andakt satt inn. I dag er telefonen i Kristiansand den største av
sitt slag i landet, og den eneste som etter nesten hver andakt
gir innringeren anledning til å ta direkte kontakt med taleren.
- Vi vet ikke hvem som ringer, men vi vet det er mennesker
som ønsker en hilsen fra Jesus og høre stemmen av et med-

menneske som
ønsker den som
ringer Guds velsignelse, forteller
Magne Aabel
som leder arbeidet med Andaktstelefonen i
Kristiansand.
Foruten våre
egne pastorer,
Rune Tobiassen,
Sigmund Sandåker og Hilde Grøthe, har følgende vært
andaktsholdere fra vår menighet: Birger Aulin, Sigurd
Abusdal, Janne Roland, Sverre Jølstad og Arne Jørgensen.
Det var pastor Kay Holien, som på den tiden var pastor
i Baptistkirken i Kristiansand, som bidro til å starte andaktstelefonen i 1973. Ideen hadde han med seg fra en
menighet i Halden. På den tid var det flere som drev
samme tjenesten p.g.a. at tele-norge var inndelt i nærtakst og fjerntakst.. I dag er prisen på telleskritt det
samme fra hele landet.

Det er i dag 14 menigheter og organisasjoner i Kristiansand og Vennesla som driver Andaktstelefonen. Disse er:
Baptistkirken – Den Frie Evangeliske Forsamling – Den norske kirke: Oddernes menighet og Flekkerøy menighet – Frelsesarmeen – Pinsemenigheten i Kristiansand og Vennesla – Den Evangelisk Lutherske Frikirke: Hånes, Kristiansand og Vennesla menigheter – Det Norske Misjonsforbund – Metodistkirken – -- Normisjon – Norsk Luthersk Misjonssamband.

