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Sommerteam til Latvia.
Av Endre Sagedal

Også i sommer vil vi dra en
gjeng til Dougavpils, Latvia.
Siden 1992 har vi i Kristiansand samarbeidet med Slava og
Nicolai Chevchuck og deres
arbeid i Lativa og Hviterussland. De siste to somrene har vi
vært ca. 50 stk som siste uka i
juni har vært på en ukes tur til
et leirsted utenfor Dougavpils.
I sommer blir det litt senere, fra 28.06 til
05.07 som vi skal dra. Hva vi skal bidra
med er:
 Å være med å klargjøre leirstedet til
sommerens barne- og ungdomsleirer.
Det er 8-10 leirer i løpet av sommeren, og da er det bra at ting er lagt til
rette. Vi har bygd terrasser, klippa
plen, rydda stranda, hogd trær, oppmuntra staben som er på stedet, og
mye annet.
 Samarbeide med menigheten i byen,
vi har også hatt kontakt med
ordføreren og andre ledere i det
offentlige hjelpeapparatet.
 Ha trivelig fellesskap i gruppa vår
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Et spesielt prosjekt i år er at vi planlegger å få med et sagbruk bort til
leirstedet. Det vil kan være med å gi
arbeid, og rimelige materialer, til
videre utvikling av stedet. John
Karsten Endresen er «Sagfører» for
dette prosjektet. Det er stipulert til
ca. 40 000 i kostnader totalt, med
innkjøp og frakt.
Vil du være med? Det er fortsatt
god plass til flere, vi er 25 stk i

skrivende stund. Ta kontakt med :
Endre Sagedal 94 01 03 09 eller
Reidar Kleggetveit: 41 20 89 92
Vil du gi til prosjekt «Sagbruk»? Da
kan du gi på 3000 27 33575. Kontakt gjerne John Karsten Endresen
for mer info, han er på: 90 65 68 62.
Vil du være med og be? Gi oss gjerne beskjed, så kan vi sende litt info
også.

Pastorens spalte

Rune Tobiassen

FRIHET
å være bundet i et fritt land. Samtidig går det an å
være et fritt menneske selv om en sitter i fengsel.
Forfulgte kristne har ikke frihet til å tro det de vil,
men likevel vitner mange om en ekte frihet og fred.
Jesus sier: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler.32 Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri… Får
Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.
( Joh.8,31-32.36)
Det virker som om mange tenker at frihet handler
om å kunne gjøre hva man vil. Ja, det finnes en
mengde grenser som vi skal utfordre som mennesker, men vi trenger grenser, lover og regler. Gud ga
Bildene ovenfor scannet jeg for noen år siden fra
oss frihet og grenser - to ting som henger sammen,
Fæ-vennen. Forsvaret hadde en tosidig annonse i
forbindelse med frigjøringsdagen 8.mai. Den vakre ikke som motsetninger. Jeg er takknemlig for tranaturen med det norske flagget vekket nasjonalfølel- fikkloven, som gir meg mulighet til å kjøre fritt.
sen, og så stod følgende tekst: “Hvis du tror frihet er Gud har gitt mennesket en grunnleggende frihet,
frihet til å velge, fri vilje. Han har også gitt oss munoe vi har fått gratis... så vil denne mannen gjerne
lighet til å velge bort Gud. Men hvorfor kan ikke
snakke med deg.” Bildet var av Gunnar «Kjakan»
Gud bare vise seg klart og tydelig for alle mennesSønsteby – motstandsmannen. Kjakan døde for et
ker, sånn at alle kommer til tro på ham? Nettopp på
par år siden, 94 år gammel, men når annonsen ble
trykket, så var han en av de som kunne fortelle hvor- grunn av vår frihet! Gud gir oss akkurat nok av
dan det var å bli fratatt friheten… og hvordan det
seg selv til at vi kan søke ham, men aldri nok til
var å få friheten tilbake. Vi kan ikke ta friheten som at vi fullt ut kan finne ham. Fikk vi mer, ville det
en selvfølge. Vi er takknemlige for alt som fedrene
ha begrenset vår frihet, og vår frihet er dyrebar
har kjempet og mødrene har grædt for, og ikke
for Gud.
minst til vår Herre som stille har lempet, så vi vant
vår rett. Vi bor i et velsignet, fritt land og det er fint Det hadde vært fint med en annonse i Fæ-vennen
med samme tekst som jeg innledet med: “Hvis du
å kunne feire i mai!
tror frihet er noe vi har fått gratis… så vil denne
mannen gjerne snakke med deg.” Og da kunne det
Men selv om man lever i et fritt land, er man ikke
nødvendigvis fri. Enhver fornøyelse kan gjøre oss til vært et STORT bilde av Jesus. Han vet nemlig
slaver. Når vi tilfredsstiller lystene våre uten restrik- hvilken kostnad friheten har; han har betalt prisen. Og Han vet hva det vil si å bli virkelig fri. Bare
sjoner, blir vi bare mer og mer sultne. Har vi ikke
snakk med Han…
snart lært det som menneskehet, eller må kanskje
hver enkelt av oss lære av sine egne feil? Det går an
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-En ordentlig opptur for familien!

Som mange kjenner til, er vår familie
på Grimerud gård ved Hamar i 12 uker
denne våren. Her følger vi en kursserie
der formålet er å lære mer om familie,
menighet og kommunikasjon. Og dette
er så langt en spennende reise for både
liten og stor..
Det er Ungdom i Oppdrag (UiO) som
driver Grimerud gård. Denne tidligere
gården, som også har vært guttehjem
en periode, er nå et senter for misjonstrening og strategiske aktiviteter i
mange land over hele verden. Hovedadministrasjonen til UiO ligger også
her. På denne gården har det siden 70tallet vært arrangert mange såkalte
«DTS» (disippeltreningsskole) før man
så har vært på team en periode et eller
annet sted i verden.
Vi valgte å følge et kurs som heter
FMS på denne plassen. Bokstavene er
en forkortelse for Family Ministry
School, og er egentlig en del av utdan-
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ningssystemet til University of the
Nations, som styres av den globale
moderorganisasjonen Youth With a
Mission. På sett og vis kan man vel si
at dette er en bibelskole for familier.
Temaene som det foreleses om kretser rundt emner som: familien slik
Gud har tenkt den, et kristent verdensbilde, barneoppdragelse og foreldrerollen, misjon og tverrkulturell
forståelse, samliv og ekteskap, lederskap. Foreleserne kommer fra hele
verden, og all undervisning foregår
på engelsk. Dette er også fordi mange
av studentene kommer fra andre land.
Vi bor på en liten toromsleilighet tett
sammen med mange andre familier.
Det kan jo i perioder være litt slitsomt, samtidig som at det er sosialt
og lærerikt. Ungene går på en udelt
skole på stedet, med 13 barn i fra 1.
til 7. klasse. Vi spiser måltidene sammen med alle de andre, og har et tett
og fint fellesskap med de andre på

bruket her. Undervisningen har så
langt vært spennende, og vi gleder oss
til fortsettelsen. For de som vil vite
mer, har vi en blogg ( enopptur.blogspot.no).
Så hvorfor dra av sted på noe som
koster både penger og tid? Det er jo en
utfordring økonomisk, men vi tror
dette er riktig å gjøre for oss nå. Hvis
noe av dette kan være med på å gjøre
familien sterkere, og i tillegg er med
på å så noe som kan vokse framover,
både hos liten og stor, så tror vi at
dette er en god investering. For hva er
vel bedre verdier å satse på enn de
som overgår de materielle? Vi gleder
oss over å ha fått muligheten til å få
oppleve dette!
Hilsen Hilde og Engebret Grøthe, med
barna Bjørn Embrik (8), Kristin (11)
og Karoline (13).

Signaturen

Sverre Jølstad

Nyrestaurert kirke til 50 årseller til 140 års-jubileet?!
Onsdag 19. mars var menigheten samlet til et inspirerende årsmøte. Årsberetningen for 2013 dokumenterer
et imponerende arbeid. Takk til ansatte og frivillige som bidrar til Guds rikes utbredelse !
Vi gleder oss over engasjementet i ”Frikirken Øst” prosjektet. Vi har lang og god erfaring med menighetsplanting i vår menighet.
På Årsmøtet fikk også vi som blir igjen i modermenigheten, spennende utfordringer. Vårt kjære kirkebygg
har merkbart behov for oppgraderinger – etter 48 års flittig bruk.
Om to år – i 2016 – er kirken vår 50 år.
La oss ta et raskt tilbakeblikk
x I 1934 fikk menigheten kjøpt Findrengs hus – som ble benyttet til kontor og vaktmesterbolig.
x Etter krigen var menigheten opptatt av å erstatte kirkebygget fra 1877, med et nytt bygg.
x 1960 kjøpte menigheten naboeiendommen på østsiden av kirken.
x Klarsignal til å rive alle tre byggene ble gitt i 1964, og allerede samme høst var arbeidet med den
nye kirken i full gang.
30. januar 1966 kunne menigheten ta i bruk en kirke som en var både takknemlig for og stolt av.
x I 1978 ble Tollbodgt. 62 a lagt ut for salg, og ble sikret menigheten.
x I 1995 ble det lille huset i nr. 62 b solgt til menigheten, og det ble fart i planer om nybygg.
x I 2001 ble menighetens del av nybygget tatt i bruk til kontorer og FriCafe.
I dag har vi en kirke som det må og bør gjøres mye med.
Komiteen som la fram sine planer på Årsmøtet fortjener honnør for arbeidet, og vår fulle støtte !
For 50 år siden startet arbeidet med ny kirke i 1964, og den sto ferdig i 1966.
Klarer vi noe tilsvarende i dag ?
Tenk om vi i løpet av 2016 kunne feire 50 års jubileum med en nyrestaurert kirke!
Om vi trenger enda et år – slår vi feiringen sammen med menighetens 140 års feiring!

Sverre Jølstad
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Mali – stangfisket over?
Jeg hørte tidligere en fra misjonsstyret som sa arbeidet
vårt I Mali var stangfiske. På
25 årsjubileet var det litt
munnhell med å si 25 år, 25
kristne. Det gir ettertanke. Er
det vi gjør, rett strategi? Har vi
hatt den vinklingen på arbeidet
vi skulle? Var det andre grep
som hadde åpnet opp for de
kulturelle barrierene? Med få
unntak har Frikirkens misjonsarbeid hatt arbeid på felt
som ikke er enkle, det har vært
få meldinger hjem om de store
vekkelser. Men noe skjer, litt
etter litt. Nå kan det se ut til at
det er noe på gang i Mali.
Etter mitt besøk I Mali tror jeg
vi kan si det er noe som er i ferd
med å skje, hva er jeg ikke sikker
på. Men noe er i endring og det
ser positivt ut. Det som er sikkert
er det at vi hører om en holdningsendring. Vitnesbyrd om
åpenhet og sannhets erkjennelse
blant langt flere enn den lille
flokken som har utgjort det kristne fulanifellsskapet i en vanskelig periode.
MELM (Mission Evangélique
Luthérienne au Mali) arbeider
med evangelisering og utviklingsarbeid. Begge deler gir effekt. Det er flott å være med på
brønngraving i Sahara, holdningsendrende arbeid i forhold til
kvinnelig omskjæring, grønnsakhager med brønn, mikrofinans.
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Summen av dette gir håp, folk i
området opplever en positiv endring! Noe av det beste å høre i
prosjektområdene var at under
den to-årige islamistiske okkupasjonen var det svært få som sluttet seg til opprørerne i de områdene MELM har utviklingsprosjekt. Det var motsatt erfaring fra
de deler av distriktet som ikke
utviklingsprosjektet har sitt virke. Dette underbygger at fattigdom og store forskjeller gjerne
gir grobunn for misnøye og i
noen tilfeller ekstremisme.

Mali har vært plaget av to år med
væpnet konflikt. Misjonærene
ble evakuert ut av landet, men er
nå tilbake i hovedstaden. Generalforsamlingen i MELM ble
preget av forsiktig optimisme og
det er i etterkant styrevedtak på
at misjonærene kan reiser nordover vil Moptiregionen hvor vi
har jobbet siden 80 tallet. Dette
er en svært god nyhet!
Misjonen har sitt hovedkvarter i
Sevaré nordover, ca. midt i landet. Langs Nigerfloden opp mot
kanten av Sahara. Her arbeider
MELM blant fulanifolket, de er

for det meste halvnomader med
kvegflokker. De få kristne som
har tatt i mot evangeliet har hatt
en spesiell og utfordrende tid når
alle MELMs misjonærer ble evakuert. Likevel i en vanskelig tid
har noe skjedd. De er mer enn
bevart i troen. Vitnesbyrdene vi
fikk høre på kirkekaffen etter
gudstjenesten i Sevaré var sterke.
Kristne kvinner som hadde opplevd motstand og fordømmelse på
ulike måter i sine familier
(fulanifolket holder seg i storfamiliegrupper med sterke bånd
internt) fortale om endring. Fra å
være nærmest utstøtt kom nå
familie og slektninger til dem og
ba om forbønn og veiledning. De
fire vitnesbyrdene vi hørte om
dette bar bud om en levende tro
som kanskje er i ferd med å bryte
gjennom et dekke av frykt og
motstand. Det ble fortalt om at
familiemedlemmer kommer og
sier ”vi vet dere har sannheten”
og likende. Det som holder dem
tilbake er frykt for reaksjoner fra
andre muslimer blant slekt og
venner. Vi fikk også høre om at
alle de kristne ble beskyttet av

sine muslimske naboer i
Douentza, ingen ble utsatt
for noe. Folket
i landsbyen
stod sammen,
de kristne
holdt sammen
og feiret gudstjeneste videre
i skjul.

BrorsonogKajMunks
VestJylland
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Anne Lise og
Torstein Baltzersen er våre
folk i MELM,
vær med å be
for dem og at
flere skal bli
frelst. Anne
Lise driver
evangelisering,
mens Torstein
står for utgivelse av ulik litteratur og bibeldeler på fulanispråket.
Vi ber spesielt om forbønn for
storfamiliene som er berørt av
sine kristne slektninger. Be om at
de skal tørre å ta steget ut i livet

med Jesus. Vær med å støtt
evangeliseringen gjennom din
aktive forbønn!
Jostein Senumstad,
områdeleder Afrika
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SPEIDEREN 40 år
Bilder fra Speiderhytta som
ligger flott til
t
ved Homevanne
i Finsland.

I år er det 40 år siden det ble startet
speiderarbeid i menigheten vår

Noen foretrekker å overnatte ute i flotte gapahurker, mens andre foretrekker ei køye inni
hytta.
Når speiderne kommer
til speiderhytta, er det
«ut i skogen ig opp i
trærne».

Speiderne
har laget sin
egen hinderløype, hvor
aktiviteten
er stor.

Våren 2014 er
det ca. 90 spei
der i Kr.sand
FSK..

Kristiansand FSK blir
40 år i 2014. Dette
ønsker vi å markere på
ordentlig speidervis!
Lørdag 25.10. blir det
fest i Kristiansand Frikirke, først med bildekavalkade og samling i
kirkesalen, deretter
med mat og underholdning for tidligere og nåværende speiderledere
i matsalen.
Søndag 26.10. blir det
speidergudstjeneste
med besøk fra korpsstyret, deretter kirkekaffe på Speiderhytta
på Finsland. Vi håper
tidligere og nåværende
speidere og ledere holder av denne helgen.
Hilsen komiteen: Siri
Sandåker, Kristina
Jølstad Moi, Hans
Jakob Nilsen og Tom
Gordon Hansen

Eidsvoll 1814 – hva så?
Av Harald SødaL
Etter at Grunnloven var undertegnet 17. mai 1814, dro de
112 Eidsvollsmennene hjem – hver til sitt. De hadde da
forfattet et dokument med 110 paragrafer. Andre måtte ta
ansvar for å realisere bestemmelsene og intensjonene bak
dem. En av dem som tok denne oppgaven var Jonas Anton Hielm - født i 1782 i Østre Strandgate nr. 11 i Kristiansand.
I 1797 – bare 15 år gammel - tok han eksamen ved Kristiansand Katedralskole - og det med utmerkelse. På denne
tiden hadde ikke Norge universitet. Derfor måtte han reise
til København for videre utdannelse. Han tok eksamener i
juridikum og ble tidlig knyttet til forvaltningen i Danmark.
I 1812 ble han høyesterettsadvokat.
Konsekvensene av Napoleonskrigene var fredsforhandlingene i Kiel. Kieltraktaten av 14. januar 1814 slo fast at
Norge skulle tre inn i en personalunion med Sverige. Dette
var det vanskelig for nordmenn å akseptere – og spesielt
alle de norske i København. I februar 1814 etablerte de
”Nordmannsforbundet”. Målet var et helt fritt og uavhengig Norge. Jonas Anton Hielm ble formann, og han skrev til
Kong Christian Fredrik og tilbød sin arbeidskraft.
I september 1814 reiste han hjem til Norge og ble advokat
ved den norske Høyesteretten i Christiania. Med sin erfaring fra dansk statsforvaltning spilte han en viktig rolle i
oppbyggingene av det nye Norge.
Skriftspråket var dansk. Det måtte endres. Han arbeidet for
et selvstendig norsk skriftspråk med utgangspunkt i talespråket i byene med et islett av ord fra ”fjellmålet”.

Hielm hadde store talegaver, og han kom med
så mange frimodige
uttalelser at han mer enn
en gang ble bøtelagt for
disse. Gjennom taler og
artikler ble han en forkjemper for tale- og
ytringsfriheten.
I 1830 ble han valgt inn
på Stortinget. Her fikk
han en ny talerstol som
han benyttet flittig. Han
støttet bondeopprøret til
Ole Gabriel Ueland, og
han engasjerte seg sterkt
i saken om flagget. I 1836 fremmet han forslag om et eget
norsk orlogsflagg, og fra 1838 kunne handelsflagget brukes på alle hav.
Han var en sterk forsvarer av Grunnloven - bortsett fra på
ett punkt –jødeparagrafen. Hans bysbarn, Henrik Wergeland, hadde kjempet lenge for å få den fjernet, og det
skjedde i 1842 etter avgjørende innsats fra Jonas Anton
Hielm. Dette var nok en av grunnene til at Henrik Wergeland skrev hyldningsvisen ”Hurra for Jonas Anton
Hielm”. (Den står i de gamle skolesangbøkene).
Da Kristiansand kommune regulerte Grimsområdet i 1915,
ønsket man å hedre 1800-tallets innflytelsesrike kristiansandere. En av gatene fikk navnet ”Jonas Anton Hielmsgate”

at Stein Arve Graarud innleder med et tema som kan være
utgangspunkt for en fin samtale, av og til i små grupper,
Det er mange tilbud for barn og unge i Frikirken, men det eller i plenum. Bønn er et fast viktig innslag.
er en aldersgruppe som kanskje har hatt vanskelig for å
finne seg til rette i alle de tilbud som finnes. Det er grup- Tilbakemeldingen fra ungdommene er svært god. De setpen i 18-20 års alderen. Men fortvil ikke for her er allere- ter pris på opplegget, og synes det er fint med alle de
de tatt et fint initiativ. Det vil si at initiativet ble tatt for et gode samtalene som finner sted. Ikke minst gir de uttrykk
for verdien i å kunne samtale med voksne mennesker med
par år siden, og det har resultert i husmøter for denne
erfaring. At besteforeldregenerasjonen også er represenaldersgruppen.
tert ved Rigmor og Arne Einstabland er verdifullt. Ungdommene gir også uttrykk for at disse samlingene bidrar
Vi kontakter Eivind Sødal som kan fortelle at tiltaket er
liv laga. Cirka en gang i måneden, helst en søndag, sam- til at de får det klarere for seg hva Gud vil med dem. Fellesskapet er av uvurderlig betydning og her kan de også
les ungdom hjemme hos Inger og Jørgen Lauvland som
samsnakke om hverdagslige problemer.
stiller hjemmet til disposisjon. Målgruppa er ungdom i
videregående skole, men også eldre kan stille. Antallet
Eivind Sødal setter stor pris på å være med på dette og
som kommer kan variere, men ofte samles opp i mot 30
tror at det er viktig i en svært sårbar periode i ungdommeungdommer på kveldssamlingene. Programmet er ikke
nes liv. Han ber menigheten huske på dem i bønn.
fastspikret, men det starter som regel med kveldsmat og
da går praten om løst og fast. Et temmelig fast innslag er
Av Harald Flå

Husmøter for ungdom
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Lys,lyslevende–sterkereenndøden
Tekst: Randulf Roaldsnes
Foto: Bjørn Olsen
Søndag 6. april 2014 ble påskespillet «Lys,
lys levende» framført for sjette året på rad
med to forestillinger. Påskespillet er blitt en
arena der mange barn og voksne får prøve
seg på nye utfordringer. For påskespillet har
både prosess, resultat, kvantitet og kvalitet
vært sentralt. Her møtes barn, unge, mødre,
fedre, onkler, tanter og besteforeldre! Samspill mellom generasjonene er en av de viktige målsetningene.
Gjennom disse seks årene har nesten seks
tusen mennesker vært involverte som deltakere eller tilskuere. I høst ble det produsert en CD med sangene fra musikalen.
Utfordringen i tiden framover er å spre
påskespillet til andre menigheter. Noter,
tekster mm er tilgjengelig på Kristiansand
Frikirkes nettsider. Det er fullt mulig å
begynne enkelt – for de som ikke vil satse
alt i første forsøk.

Familiene danser en velkomstdans til
påskefeiringen .

Når dette leses er det er ikke bestemt om
påskespillet skal gjentas til neste år. Prosjektgruppa vurderer dette fra år til år. Vi
vil benytte anledningen til å takke alle

Pilatus, Kaifas og overprestene diskuterer Jesu
skjebne.

Englene danser påskemorgen.
Othilie Sødal, den lille engelen,
og Kristin Olsen.
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Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Kom og hør Anne Sender!
Onsdag 14. mai får vi besøk av Anne
Sender i seniorforum. Som kanskje
mange kjenner til mottok hun for
ikke lenge siden Fritt Ords prisen for
2014. Begrunnelsen for pristildelingen var:
”Anne Sender får Fritt Ords pris
2014 for å ha løftet frem den jødiske
minoritetens historie i Norge og for i
en årrekke å ha arbeidet mot antisemittiske holdninger. Som jøde har
hun selvstendig og modig satt et kritisk søkelys på den politikken som
føres av israelske og palestinske ledere i konfliktområdet, ikke minst etter
egne observasjoner av levekår på
Vestbredden.”

Anne Sender har også gitt ut boken
”Vår jødiske reise” som kom i salg i
fjor, en absolutt leseverdig bok. Vi
har klippet fra en av anmelderne,
professor i statsvitenskap Bernt
Hagtveit: ”Anne Senders bok gir et
bevegende inntrykk av de dilemmaene og utfordringene det innebærer
å være jøde. Boken er viktig ikke
minst i dagens politiske situasjon.”
Det er andre gangen vi får besøk i
seniorforum av en som har mottatt
Fritt Ords prisen. Den forrige var
Nina Karin Monsen.
Senders tema denne formiddagen er
”Å se med begge øyne. Min jødiske
reise”

For påmelding og fullstendig program, se nettsiden:
http://visjon.frikirken.no/

Da er du altså velkommen til seniorforum i FriKafe onsdag 14. mai
kl. 12.00.
Harald Flå

Familiefest med Jarle Waldemar og
Jubilo I Kristiansand Frikirke!
Søndag 11.mai kl. 16.00 blir det familiemøte
med Jarle Waldemar og Jubilo.
Jarle Waldemar er en norsk artist og forfatter
som reiser rundt i hele landet og presenterer
evangeliet gjennom sang, trylling og andakt.
Denne søndagen skal han ha en hel dag sammen
med Kristiansand Frikirke. Først skal han delta
på gudstjenesten kl. 11.00 hos Frikirken Øst, og
etterpå skal han holde et lite kurs med Jubilo i
byen, og lære dem noen nye sanger. Vi gleder
oss til å høre resultatet på familiemøtet! Det blir
samling i
fricafe
etter møtet, med
salg av
pizza og
drikke.
Alle er
hjertelig
velkommen!
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Nytt fra menigheten
Kirken
Kontor
Kontortid

Tollbodgaten 66
Tollbodgaten 64
Mandag kl. 10-13
Tirsdag, onsdag og
torsdag kl. 10-15
Tlf. 38 12 10 30
Hovedpastor
Sigmund Sandåker
48 05 91 75 (mob)
Pastor
Rune Tobiassen
95 84 18 56 (mob)
FriBU-pastor Stein Arve Graarud
41 32 42 63 (mob)
Adm. leder
Endre Sagedal
38 12 10 33
94 01 03 09 (mob)
Sang- og musikkleder
Jon Kleveland (vikar)
46 88 71 22 (mob)
Menighetsarbeider
Hilde Grøthe
47 91 42 92 (mob)
Formann eldsteråd
Sigmund Sandåker
Tlf arb. 38121030
48 05 91 75 (mob)
Kontaktperson Administrasjonsråd
Gudmund Jakobsen
mob 90784986

så er det mye som blir mulig. I 2013
så viser regnskapet at vi gav videre
over 30% av våre inntekter, primært til Frikirkens fellesarbeid og
misjon. Ca. 50% var lønn til staben,
og snaut 20% til drift av bygg og
andre driftskostnader.

Døpte

I 2014 har vi et budsjett for givertjenesten på 340 000,- pr.måned.
Tallene for de tre første månedene
ser slik ut:
Januar:
330 000
Februar:
328 259
Mars:
315 660
Så vi har nådd 95% av målet så
langt.
Ønsker du å bli med givertjenesten,
eller endre på den, ta kontakt med
kontoret.

Alice og Tom Høye bar Amund
Olai til dåp sammen med storesøster Othilie i Frikirken Øst 13. april.
Familien går samtidig inn som medlemmer av Frikirken Øst.

Kontaktperson Kirkeverter
Kontoret
Tlf. 38 12 10 30
E-postadresse
post@kristiansandfrikirke.no
Hjemmeside
www.kristiansandfrikirke.no
Bankkonto

8220 02 86266

Fra kontoret

KYPROS – et møte med
den globale kirke
Vår tidligere forstander Jan Gossner
og Bjørn Wegge er reiseledere for
denne tematuren i oktober.
Høres dette interessant ut så finner
du flere opplysninger på
www.fokusreiser.no

Økonomi
En frivillig givertjeneste er hovedinntektskilden i Frikirken.
Når mange står sammen og gir,
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Siden 1998 har det vært arrangertpinsefestival som hver gang har
samlet 5-800 personer. Det er
mange fra Kristiansand Frikirke
som er med som medarbeidere og
deltakere, og målet med pinsefestivalen er at den skal være for barn
og ungdom, med et godt voksenopplegg. Ikke motsatt, som er det
vanlige. Den finner sted på Kristiansand Feriesenter, Dvergsnestangen, og datoen er 6. - 9. juni. Årets
tema er: Med Jesus i sikte.
Mer informasjon på
www.pinsefestivalen.no

Renate og Geir Orre bar Isak til dåp
i Frikirken Øst 13. april. Maria og
Markus er stolte søsken.

Program
Søndag 4. mai
10:30 Bønnemøte
11:00 Misjonsgudstjeneste. Arnfinn
Løyning. Ingrid Aske. Dåp.
Aktivitetskoffert
20:00 Når vi kommer sammen. Lovsang, forbønn, tid til å dele og
lytte

Onsdag 14. mai
12:00 Seniorforum. Anne Sender.
«Å se med begge øyne» Min
jødiske reise
19:30 Menighetsmøte

Tirsdag 6. mai
10:30 Bønnemøte
16:30 Supertirsdag

Søndag 18. mai
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste. Oddvar Søvik.
Vestergabet. Tigerloft, Skattkammer. Radiooverf. FM
101,2
20:00 Når vi kommer sammen

Onsdag 7. mai
12:00 Formiddagstreff. Sigmund
Sandåker
19:30 Temakveld. Berit Iversen
Drivdal. Tema: Erfaringen av
Jesus i hverdagen
Torsdag 8. mai
18:00 Den nye veien. Stein Arve
Graarud
Lørdag 10. mai
19:30 Vox
Søndag 11. mai
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste. Sigmund Sandåker. Nattverd. Aktivitetskoffert
16:00 Familiedag. Jarle Waldemar.
Knøttekoret og Jubilo. Middag, grupper i hjemmene
11:00 Frikirken Øst. Gudstjeneste
på Gimletun. Jarle Waldemar
Tirsdag 13. mai
10:30 Bønnemøte
19:00 Ytremisjonens kvinneforening. Harald Sødal

Lørdag 17. mai
13:00 Felleskristent møte på Torvet

Tirsdag 20. mai
10:30 Bønnemøte
16:30 Supertirsdag
Onsdag 21. mai
12:00 Vi synger sammen, Bronselaget
Torsdag 22. mai
18:00 Den nye veien. Rune Tobiassen
Fredag 23. mai
09:00 Åpen dag 40 dager. Marianne
Braseth. «Dele evangeliet –
der du er og ut i verden»
Lørdag 24. mai
19:30 Vox
Søndag 25. mai
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste. Stein Arve
Graarud. Nattverd.

Voxbandet. Tigerloftet, Skattkamamer, Hits
19:30 Sangkveld. Bronselaget og
Harald Sødal
Frikirken Øst
Utekirke
Tirsdag 27. mai
10:30 Bønnemøte
10:00 Ytremisjonens kvinneforening.
Tur til Grosås. Mia Voreland.
Dametrioen
Onsdag 28. mai
12:00 Seniorforum. Kurt Hjemdal.
«Kai Munk»
Torsdag 29. mai
19:30 Kristi Himmelfartsdagsgudstjeneste. Sigmund Sandåker
Lørdag 31. mai
10:00-14:00 FriHjelp i FriCafé
Søndag 1. juni
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste. Rune Tobiassen.
Aktivitetskoffert
20:00 Når vi kommer sammen
Tirsdag 3. juni
10:30 Bønnemøte
16:30 Supertirsdag, sommeravslutning. Knøttekoret, Jubilo og
musikkskolen deltar
Torsdag 5. juni
18:00 Den nye veien. Arne Jørgensen
1. Pinsedag 8. juni
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Linn
Sæbø

Avsender:
KRISTIANSAND
FRIKIRKE
Tollbodgaten 64
4614 KRISTIANSAND

To dåp og gudstjenesteinnvielse av Gimletun
Av Rune Tobiassen
Det var feststemning på palmesøndag, da familiene Høye og Orre bar
sine barn til dåp i Frikirken Øst.
Legg merke til døpefonten som er
hentet fra modermenigheten. Dette
var også første gudstjeneste i de nye
lokalene som menigheten kan disponere på Gimletun. Lokalene er nyoppussete og hjemmekoselige og har
en barnehage vegg i vegg som kan
brukes til søndagsskole. Lokalene
skulle gjerne vært litt større, men vi
er veldig takknemlige for å kunne

disponere de flotte lokalene i starten
av menighetsplantingen.
Nå er jeg inne i 50% som pastor i
Frikirken Øst fram mot sommeren,
og fra høsten av i minst 70%. Nå
settes det fullt fokus på å etablere
menigheten offisielt, men først og
fremst handler det om å få mer tid til
å tilrettelegge og støtte de frivillige
som gjør en kjempeinnsats. Og så er
det jo allerede en menighet som
fungerer i beste velgående. Det
handler om å leve kirke og leve nær
hverandre og nær Gud. Visjonene

vitner nettopp om det:
VI SKAL VÆRE ET
INKLUDERENDE OG TJENENDE LOKALT FELLESSKAP
DER VI LEVER SOM DISIPLER;
NÆR HVERANDRE OG
NÆR GUD.
Be gjerne for menighetsdannelsen og
at Gud må kalle personer og familier
til å gi seg til menigheten.
.

