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Gøy på guttis!
Tekst og foto: Engebret Grøthe
Hver tirsdag samles en stor flokk
med gutter og fedre på “Guttis”.
Denne genuint guttepregede aktiviteten har lange og dype røtter i
Frikirken, og nå er det minst annen generasjon guttiser som er i
sving. Vi har besøkt de små og store guttene for å se hva de driver
med.
Det er ikke særlig vanskelig å høre når
og hvor Guttis foregår. Lydnivået når
uante desibel, der de små freser rundt
og skaper liv og røre omkring seg. Et
knippe fedre, hvorav en noen også er
ledere for de små “kinaputtene”, sørger

for et visst system på samlingen. Etter
en liten stund synges guttis-sangen: -Ja
nå vet jeg hva jeg vil – jeg vil følge Jesus.. En liten andakt er fast post, det
samme gjelder kollekten til Strømmestiftelsen. Etterpå følger ulike aktiviteter.
Denne kvelden er det filmkveld på gang.
Tegnefilmen om Josef fanger all oppmerksomhet og roen senker seg gradvis
i rommet. De voksne får anledning til en
kaffekopp i bakgrunnen, og barna får
noe å putte i munnen mens de ser på.
-Dag Sverre Jølstad og Tom Arne Hoel er
to av lederne på Guttis. De forteller om
stabilt oppmøte, oftest mellom 30 og 40
gutter. Alderssegmentet er fem til åtte
år. –Her er masse lyd og tålmodige og

pedagogiske ledere, forteller de to. Flere
av fedrene har minner fra Guttis i gamle
dager, der Øyvind Hægeland var primus
motor i mange år. Semesterplanen avslører at mange spennende tirsdager
venter guttene. Et par av kveldene må
guttene ha med hammer, ellers er det
bålsamlinger i Jegers, film- og spillekvelder.
I programmet til Guttis heter det at guttene skal samles “til sosialt og kristent
fellesskap”. Og her er ingen tvil om at
begge deler blir godt ivaretatt. Ikke minst
er det verdifullt at også de minste guttene finner en plass i menigheten gjennom
aktiviteter de kan trives med.
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Pastorens spalte
Sigmund Sandåker

Stolt
.

Er det lov å være stolt? Vi skal kanskje ikke være det i
menighetssammenheng. Men nå er jeg faktisk stolt.
Jeg har vært med på weekend med menighetens stab
og lederskap, og jeg har hatt min første uke i tjeneste i
menigheten i Kristiansand, og jeg er stolt over det jeg
har møtt og de jeg har møtt.
Jeg vil ikke nevne noen spesielt, men det er et flott lederskap i denne menigheten. Jeg kom til speiderhytta
på Finsland med usikre forventninger. Hvordan ville
dette bli? Hva ville ledelsen vektlegge? Ville det bli
mest strategi og organisasjon som fikk fokus, eller ville
det også bli et åndelig innhold. Jo, det ble en del planleggingsarbeid. Det var jo en del av målsettingen. Men
det ble også et åndelig innhold som gikk over mine forventninger. Både ansatte og øvrig lederskap møttes i et
fellesskap der vi fikk erfare Guds nærvær. Vi fikk be for
og med hverandre, og vi ble berørt av Herren. Jeg reiste
oppkvikket og inspirert hjem. Ja, jeg kjente meg stolt
over å være en del av dette fellesskapet. Kjære venner:
Takk Gud for lederskapet! Be for dem. Og dere kan
gjerne være stolte.
Så fikk jeg møte menigheten gjennom en ukes besøk i
september. Og jeg tenkte etter denne uka: For en velsignelse å bli mottatt på en slik måte! Fra alle generasjoner møtte jeg en åpenhet og varme som gjorde meg
både ydmyk og takknemlig. Aller sterkest følte jeg det
vel da jeg bare stakk innom for å hilse på Landsmisjonens kvinneforening. For en hjertelig mottakelse! Og for
noen damer! De må være en åndelig kraft i menigheten. Sterkt inntrykk gjorde også søndagens gudstjeneste der 25 konfirmanter ble presentert. Jeg tror hele menigheten kjente seg stolte da de unge stod på plattfor-
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men. Tenk hva vi har å ta vare på! Tenk hva vi har i disse unge!
Men aller mest er jeg stolt av å tilhøre himmelens og
jordens konge. Vi er kongebarn! I menigheten på Greåker har vi en arbeider som leder sang- og musikkaktivitetene for de unge. Bjørnar Thorbjørnsen heter han.
Han skriver tekster og melodier. Jeg vil dele med dere
en av tekstene hans. Den synger vi mye i ungdomsmiljøet her i Østfold, og jeg tar den gjerne med til Kristiansand.
Det hender jeg vakler, Gud, jeg tør ikke vise at
Det er jo bare deg jeg vil følge,
Du min Gud i stort og i smått.
Du er himmelens og jordens skaper.
Du er han som elsker meg.
Ref:
Jeg er stolt av å tilhøre himmelens Herre,
Skaper av alle ting, du evige Gud
Jeg er stolt av å kjenne deg, Jesus.
Du som viste meg slik kjærlighet da du på korset led.
Jeg er stolt – stolt.
Jeg vet jo at du elsker meg, og at du gav din Sønn for
meg.
Så her jeg står med løftede hender
I hengivenhet til deg,
Til himmelens og jordens skaper
Til han som elsker meg.
Tenk å få tilhøre himmelens Herre. Tenk å få stå i tjeneste for ham. Jeg er stolt!
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Guds publikum
Av Karsten Isachsen
Guds fiende har med glede registrert
hvordan vi langsomt og pent har gått
over fra å være Guds menighet til å
bli Guds publikum.
Intet rystet Jesus mer enn et publikum. Da dro Han midt igjennom
mengden og forsvant. Han påla ofte
de nærmeste å tie om helbredelser.
Han ønsket å skape helse for den
nødstedte og ikke et publikum for
seg selv.
Hva er publikum?
Store øyne og ører og munn og
mage. Ingen armer og ingen ben.
Trygt plassert på sitteplass med billett betalt, potetgull og forventninger
som mer ligner krav: Jeg har krav på
å bli underholdt! Og det blir jo publikum. Den som vil vinne verden, må
underholde den! Vær original, frekk,
annerledes, utfordrende, grov, vittig,
dristig. La konsumenten få det konsumenter skal ha. Like gjennom de
tykkeste murer vi har, de i kirken,
har publikumsånden sneket seg, til
Guds fiendes glede.
En prekestol er et følsomt observasjonssted. Er det 200 ansikter i kirken, så ser jeg dem – alle. Åndskrefter er i virksomhet, og de kan merkes. Derfor var det rikt å preke i Ullern kirke, der det satt sjeler i kirken
som var med og tok ansvar for
evangeliet gjennom trofast bønnetjeneste både før messen og under
messen. Det var åpninger for Ordet,
det var skaperkraft i kirkerommet.
Den kaldeste opplevelsen jeg har
hatt, var en musikkandakt i en kirke
i Oslo for mange år siden. Forskjellige skolekorps skulle spille. For å slippe å betale leie for lokalet het det

musikkandakt, presten skulle holde
en meget kort andakt og be Fadervår
til slutt.
Det var 400 mennesker i kirken. Og
motvind på prekestolen. Et gufs av
kald avstand. Og bevares: Naboer,
slekt og venner var kommet for å
høre barna spille. Selv Londonderry
Air blir vakker uten kryss og B hvis
det er kjente og kjære kinn som opprømte og røde pumper friskluft i horn
og klarinett.
Så var det min tur. Hvert ord jeg sa
ble kastet tilbake. Kommer publikum
for å høre kjære toner fra velkjente
komponister, lar man seg ikke avspise med ukjente skriftord fra avdøde
evangelister. Amen, sa jeg og merket
at det i hvert fall slo an litt.

dig, enda det bare er tre. Guds publikum. Det er når det er bryllupsfest
eller barnedåp i kirken og det blant
de 60 fremmøtte finnes 20 fotoapparater og 3 salmebøker. Er det viktigere å minnes noe enn å oppleve
noe?

Guds publikum. Smak på det uttrykket. Det er fullt av usannhet og uvirkelighet. Det er ikke noe liv i det,
ikke noe mykt og varmt, ikke noe
hørbart og myndig, ikke noe helbredende og friskapende. Det er uten
noe direkte og personlig.

Andakten er hentet fra Huspostillen
”Livsglede” av Karsten Isachsen,
utgitt ved Hermon Forlag. Trykt ved
tillatelse.

Guds publikum. Se på det uttykket.
Det er et hode uten ansikt. Uten føtter og konsekvens.
En Gud for publikum finnes ikke. I
hvert fall ikke i evangeliet.
Et publikum vet hva de har krav på,
at de har grunn til å kjede seg og
spre negative bølger om deres forventninger på noe punkt blir skuffet.
Et publikum som har vært i kirken
kan fortelle enhver som måtte komme i deres vei resten av den dagen
om dagens forestilling. Om presten
var sur eller blid, om dåpsbarnet
skrek eller ikke, at fru Gundersen, av
alle, gikk til alters, at organisten
prøvde å spille fire vers på Alltid frei-

Jesus snakket ofte om de som så
uten å se og hørte uten å forstå.
Publikumsmentalitet i våre kirkerom
er en åndskamp. Den som ikke bevisst kjemper imot, overlistes. Det
gjelder kristne som ikke-kristne.
Synes du ikke du har fått noe ut av
kirkebesøket det siste året? La publikummeren i deg miste sitt liv, han er
på fortapelsens vei.
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Signaturen

Åssen går det..?
Gå med Gud…

Lise Aaraas
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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
(Matt 6, 33): Søk først Guds rike og hans rettferdighet,
og kontorer er mindre enn 10 år. Vi har ingen kostnad
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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Stående applaus for Hanne Nabintu Herland
i seniorforum

Det var en engasjert foredragsholder
Tekst og foto: Harald Flå
Det var fullsatt i FriCafe onsdag formiddag 13. oktober. Og de fremmøtte
fikk presentert et budskap som gav
noen hver noe å tenke på. Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker og
en av Norges mest medieprofilerte
samfunnsdebattanter, hadde forsamlingen i sin hule hånd. Temaet var:
”Alarm! Respekt for den tradisjonelle
norske kulturen og dens verdifundament” . Hun foredro med en glød og et
engasjement som en predikant kunne

misunne henne.
Vår kultur er i krise var hennes utgangspunkt. Og hun gav en masse
eksempler som underbygger dette.
Hovedforklaringen er etter hennes
oppfatning klar: vi er i ferd med å forlate de religiøse grunnverdier som vår
kultur har vært bygd på. Respekten for
den etikken som kommer til utrykk i de
10 bud er i ferd med å smuldre. Den
kristne etikken har lange tradisjoner i
vårt samfunn. Men de ekstremt kulturliberale gjør sitt til for å fjerne disse

bærebjelkene og det har resultert i et
samfunn der denne kulturen forvitrer.
Vi blir historieløse, var hennes påstand.
Siden forsamlingen ikke var av det
yngste slaget, startet hun med å påpeke den mangel på respekt for den eldre garde som er i ferd med å skje. Videre gav hun flere eksempler på hvordan vår kultur er i ferd med å forvitres
og hva det fører til. Vi blir mer hensynsløse og egoistiske og solidariteten,
omsorgen for hverandre, svekkes. De
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høye aborttallene er en katastrofe. Likedan en skillsmissehyppighet som fører til
at nesten annethvert ekteskap oppløses. Et overforbruk at psykiatriske tjeneste
er og et illevarslende tegn.
Og en utglidende seksualmoral, men dette snakker vi
ikke om i dagens samfunn.
Grensesetting er vesentlig,
var Herlands påstand. Men
ikke så trange grenser som
enkelte tidligere konservative
miljøer hadde. I dag har pendelen slått til de grader ut i
retning av ingen grenser.
Pendelen må tilbake, men
ikke slå helt ut.
Er vi blitt mindre religiøse?
Nei, mener Herland. Men
kristendommen er i ferd med
å forsvinne fra det offentlige Hanne Nabintu Herland samlet fullt hus i Fricafé
rom, og bli privatisert. Det er
ningsendring i vårt samfunn skal vi redde kulturliberale som har tatt styringde vår tradisjonsrike kultur. Tilbake til
en. Den politiske ledelsen, makteliten,
de verdier som Hans Nilsen Hauge foroligarkene, representerer et ateistisk
fektet. Selv en toneangivende ateistisk
grunnsyn. Og som følge av det blir
filosof og samfunnsforsker, Habermas,
samfunnet mer og mer sekulært. Men
har måttet snu i sin oppfatning og medgi
myndighetene er i utakt med folkeopiat de religiøse grunnverdiene har hatt
nionen!
stor betydning for samfunnet. Han innrømmer at han overså kristendommens
Herland var inne på vanskeligheten
betydning i kulturen.
med å målbære meninger som kollideEtter foredraget og stående applaus var
rer med den etablerte sekulære maktdet rom for noen spørsmål. I et av dem
elitens oppfatninger. Er du i utakt med
ble hun utfordret til å svare på hvorvidt
det politiske korrekte kommer du ikke
hun var optimistisk eller pessimistisk
til ordet, blir latterliggjort eller uteangående den kulturelle utviklingen.
stengt fra miljøene. Mediene er ikke
Svaret var nærmest: jeg vet ikke sikkert.
bedre stilt. De opptrer i flokk. Hun var
så dristig at hun sammenliknet den
Et annet spørsmål gikk på å identifisere
tiltakende meningssensuren med den
hvem de kulturradikale maktmenneskede opplevde i gamle Sovjetsamveldet.
ne er. Hun unngikk å personifisere med
Vårt møte med andre kulturer gjennom
pekte på maktsirkler, vennegjenger og
innvandrere ble også berørt. Vi er i
klikker som styrer.
ferd med å forlate noen av våre kultuUndertegnede fikk etter seansen anledrelle grunnpillarer i frykt for å støte
ning til å stille et par spørsmål. Ett av
innvandrerne. Men muslimer må lære
dem var hvordan vi som menighet og
seg å respektere vår kultur. Den må
enkeltmennesker kan bidra til å reduseha forkjørsrett!
re antall skillsmisser. Svaret var enkelt
Hun understrekte at vi trenger en hold-

og greit: skru av TVen og få mer tid til
hverandre og den gode samtalen og
dyrk seksualiteten.
Det som kom frem under Herlands
foredrag var et lite knippe av de tanker
som du finner i hennes bok: Alarm.
Tanker om en kultur i krise. Undertegnede har lest boken og kan anbefale
den på det sterkeste. Du vil ikke være
uberørt etter å ha lest den. Men ta deg
tid, for hun pløyer dypt!
Avslutningsvis har undertegnede en
liten kommentar: hun malte med bred
pensel. Og for at du ikke skal bli helt
pessimistisk hva situasjonen angår,
kan det være på sin plass og minne
om at samfunnet består av mange
subkulturer. Og noen av dem holder
fortsatt de tradisjonelle kristne verdier
i hevd. Det er vel tilfelle for de frikirkelige miljøer.
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125 år siden Norges første kvinnelige
misjonærer reiste til Kina
Av Kåre Melhus

De to pionermisjonærene het
Anna Sofie Jacobsen og Sofie
Reuter. Den første var hushjelp
og den andre guvernante hos
det velstående grossererekteparet Theodor og Elisabeth
Rasmussen i Kristiansand.
Rasmussen var for øvrig med å
stifte Kristiansand Frikirke i
1877.
Grosserer Rasmussen bodde og drev
sin forretningsvirksomhet i en stor
trebygning på hjørne av Markens og
Dronningens, der McDonalds holder
til nå. Spesielt Elisabeth Rasmussen
var meget aktiv i kristent arbeid og
startet flere misjonsforeninger. Internasjonale misjonsledere som besøkte Kristiansand bodde hos Rasmussen. En av dem var den svensk/
amerikanske evangelisten Fredrik
Franson, som fikk stor betydning for
Det Norske Misjonsforbund. Franson
og en engelsk advokat ved navn Reginald Radcliff var med å bringe misjonskallet til de to kvinnene som
arbeidet hos Rasmussen. Spesielt
Radcliff formidlet kallet direkte. Han
talte i Arbeiderforeningen, siden ingen menighet i byen ville la ham slippe til. Radcliff talte sterkt om kvinneundertrykkingen i Kina: “Det er
dere søstre som må våkne, for om vi
hadde tusen menn å sende ut i dag,
så ville kvinnene aldri få anledning til
å høre om Guds kjærlighet,” sa London-advokaten som arbeidet tett
sammen med grunnleggeren av China Inland Mission,(CIM) James Hudson Taylor.

Hsiu-chi Cheng, Sofie Reuter og Anna Sofie Jacobsen

Sødal terrasse 3 A, 4630 Kristiansand Mobil: 911 07 555
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De to kristiansands-kvinnene Anna
Sofie Jacobsen og Sofie Reuter, dro
til Kina som utsendinger fra Hudson
Taylors organisasjon. Etter et års
studieopphold i England, reiste de
17. november 1885 med båt til
Kina. Sofie Reuter hadde bodd i
England som barn og snakket utmerket engelsk.
De første år i Kina
I Shanghai ble de to norske kvinnene
i januar 1886 møtt av både utenlandske misjonærer og kinesiske
medarbeidere. I mars var de på
plass på sin første misjonsstasjon i
byen Chefoo, der CIM hadde misjonsstasjon med sykehus, sanatorium og gutte- og pikeskole. Skolene
var for misjonærbarne, der Sofie underviste. Ellers brukte de mye tid på
å lære seg kinesisk.
Provinsen som i dag heter Shanxi,
ble misjonsfeltet de første årene.
Misjonærene gikk på husbesøk,
holdt møter og forsøkte så godt de
kunne å hjelpe syke og døende kinesere. De ble møtt av mye nød og
elendighet. Spesielt inntrykk gjorde
den kinesiske skikken med fotbinding av pikebarn. Kvinnene skulle
ha føtter på størrelse med hundepoter, og dette ble oppnådd ved at spebarna fikk brettet tærne inn under
fotsålen, som ble oppvarmet og mørnet i dampen fra kokende vann.
“Behandlingen” varte i månedsvis.
De utenlandske misjonærene ble
stort sett møtt med hat, og ble kalt
utenlandske djevler. Helt urimelig
var dette ikke, i og med at misjonærene ble assosiert med opiumshandelen som England påtvang kineserne. Kina var lenge et lukket land, og
det var dødsstraff for å lære utlendinger kinesisk. Den kinesiske keiseren forbød import av engelsk opium,
og England svarte med å gå til krig.
Kina tapte og måtte i 1842 underskrive en handelstraktat med England, og den innebar at fem byer ble
åpnet for vestlig handel. Misjonærene kom deretter inn i disse byene
sammen med handelsmennene.
Misjonærene så på traktaten som en
velsignelse, mens kineserne betraktet den som en voldstraktat, som
tvang de tapende kineserne til å betale 15 millioner dollar i krigsskaderstatning og 6 millioner dollar for
ødelagt opium! Dessuten ankom
ofte misjonærene om bord i skip

som nå fraktet opium til de
fem åpne byene.
Sofie Reuter giftet seg med
den engelske misjonæren
Stanley Smith, og de fikk en
sønn som ble kalt Algy. Han
mistet sin mor svært tidlig,
da Sofie døde av kolera i
1891.
Hunan
Etter Sofies død. Ble Anna
sendt alene til den lukkede
provinsen Hunan. Her greide hun å opprette en misjonsstasjon i byen Charlin,
der tidligere forsøk hadde
mislykkes. Utlendinger hadde på den tiden lov til å reise
gjennom Hunan, men ikke å
bosette seg der. Men Anna
og andre misjonærer arbeidet med stor frimodighet og
sterk tro. En av sangene de Annas dagbok—dyrebart papir ble utnyttet maksimalt, i alle retninger
sang på møtene var “Til
Kamp til kamp for Jesus.”
te til Norge og kom til Kristiansand.
Samtidig kjempet Anna en annen
kamp, for sin kjærlighet til den kinesis- De ble godt mottatt, men det lå hele
ke evangelisten Hsiu-chi Cheng. Blan- tiden under at mange mislikte blandingsekteskap ble ikke godtatt verken dingsekteskapet. Elisabeth Rasmussen var også mot giftemålet, men
i Kina, England eller Norge. De to giftok likevel imot familien Cheng i sitt
tet seg likevel, og måtte forlate CIM.
hjem. Norgesoppholdet ble kort.
De stiftet senere sitt eget misjonsselFamilien reiste tilbake til Kina der
skap.
Som en følge av Boxer opprøret i 1899 Anna døde i 1911. Lille Mary ble tatt
hånd om av skotske misjonærkolle-1900, der utlendinger ble tvunget på
ger, og studerte senere medisin i
flukt og mange drept, tok det norsk/
Edinbough.
kinesiske ekteparet Cheng, sammen
med andre utenlandske misjonærer,
Annas siste ord fra sykesengen var
fatt på en strabasiøs flukt til kysten.
Flere av misjonærene døde under fluk- “Lai-liao, Jie wo lailiao” “Nå har han
ten, men Anna og Cheng, med sin dat- kommet. Han har kommet for å hente meg!” På gravsteinen står det på
ter Mary, kom til slutt fram til Shannorsk: “ Vi møtes hos Jesus.”
ghai, i live men sterkt medtatt. Underveis hadde de hatt god hjelp av kinesere som selv risikerte livet for sin inn- Kilder:
Intervju md misjonshistoriker Ingrid
sats.
Eskilt, Ansgarskolen
Harald Stene Dehlin: “Pionerer i
Norgesbesøk
Den lille norsk/kinesiske familien reis- skjørt”, Norsk Luthersk Forlag, 1985
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”BEDRE SAMMEN DAG” FOR BARN
OG VOKSNE

Lørdag 25. september hadde dansegruppa Joy fra
bydelsarbeidet invitert sang og dansegruppa 4U til
Frikirka. 4U er reiser rundt og holderkonserter hvor
kor og dansegrupper i menigheten de besøker også
får delta. Denne lørdagen var de invitert til vår kirke.
KL 15 var det en stor gjeng med barn som møttes til
øvelse. De øvde inn 2 sanger m/ bevegelser til som
de fremførte sammen med 4U gjengen på konsert litt
senere på dagen.

HER SER DERE GJENGEN
SOM ER MED I SANGOG
DANSE GRUPPA 4U

DENNE FLOTTE GJENGEN
MØTTE OPP FOR Å LÆRE
AV, SE OG HØRE PÅ 4
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4 AV MEDLEMMENE
I GRUPPA VAR MED
DA 4U BESØKTE OSS
I FRIKIRKEN

OG l LITT INSTRUKSJON MÅ TIL

MÅNEDENS KONKURRANSE:
SE LITT PÅ DISSE ORDENE VRI OG VEND LITT PÅ DEM, SÅ FINNER DU
NOEN KJENTE ORD FRA BIBELEN.
NERREH RE NIM EDRYH
SVAR SENDES PÅ SMS TIL LIV MARIT PÅ 90760340
VINNERE AV FORRIGE MÅNEDS KONKURRANSE ER
EMIL OG TOBIAS KREUNEN

Tlf. 38 11 17 41

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass
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Hvorfor gi?

Råd for godt givervett

Stadig spørsmål etter penger, sukker
noen. Tar det aldri slutt? Behov er et
tegn på liv og vekst. Et arbeid i Guds
rike som er levende og i vekst, trenger
midler.

Bibelen sier også noe om giveransvar
og velsignelse: ”Bring hele tienden til
forrådshuset… Da skal jeg åpne himmelens luker og øse ut over dere velsignelse i rikt mål.” Malaki 3,10

Vi er alle forvaltere, og på forskjellige
måter er dette konkretisert og aktualisert i Guds Ord. Jesus bruker flere liknelser for å vise oss hva god forvaltning er. Les for eksempel liknelsen
om talentene i Matt 25,14, og om den
kloke forvalteren i Luk 16,1.

Det den enkelte av oss har fått å forvalte er forskjellig. Derfor blir det galt
hvis vi skulle fordele menighetens gavebudsjett på antall medlemmer. Vårt
ansvar er å forvalte og gi av det som er
blitt betrodd oss. Se bare på fortellingen om den fattige enken (Luk 21,1).
Hun var en utrolig forvalter. I sum ga
hun lite, men sett i forhold til hva hun
hadde å forvalte, ga hun ekstremt
mye. Hun ga jo alt!

Når Lukas forteller om de første kristne, sier han blant annet: ingen kalte
det han eide for sitt eget" Apgj 4,32.
I Salmenes Bok sies det at ”alt hører
Herren til”. Sal 24,1. Med andre ord;
alt det vi så selvfølgelig kaller mitt og
vårt, er dypest sett ikke mitt eller vårt.
Vi er bare forvaltere og ansvarlige
overfor ham som er vår Herre.

Jostein Senumstad
Daglig leder

Regelmessighet i givertjenesten er
også omtalt i Bibelen: ”Hver søndag
skal hver enkelt legge til side hjemme
hos seg selv så mye som han er i
stand til…” 1. Kor 16,3. I vår tid sørger
AvtaleGiro for at regelmessighet i givertjenesten blir ivaretatt, det er en

- Be om giverglede
- Vent ikke til du blir rik
- Begynn i det små
- Vær bevisst
- Lytt til din indre stemme
- Finn din giverprosent
- Sjekk ditt eget forbruk
- Vurder nødvendigheten av

planlagte kjøp eller investeringer
- Gi regelmessig

praktisk og god løsning som stadig
flere benytter seg av.
Som du sår, høster du:
”… den som sår rikelig, skal høste med
rik velsignelse... Og Gud er mektig til å
gi dere all sin gave i rikt mål, så dere
alltid og under alle forhold har det
dere trenger, ja, har overflod til all god
gjerning.” 2 Kor 9,6-8

Stig Berg-Thomassen
Leder Administrasjonsrådet

Frikirkeaktuelt | 14

Nytt fra menigheten
Kirken:
Kontor:
Kontortid:

Pastor:

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

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
E-postadresse:
kristiansand@frikirken.no

Hjemmeside:
www.kristiansand-frikirke.no
Bankkontonummer:
8220 02 86266

Døde

x Nelly Robstad
x Inga Sofie Holberg

MISJONSMESSE 20.NOV. 2010
11.OO MESSA ÅPNER
12.00 FRUKTKURVLOTTERI
12.30 JULEKORT VERKSTED FOR BARNA
13.00 FILM FOR BARNA
16.00 MISJONSSAMLING FOR HELE FAMILIEN
Ͳ JANNE OG PAUL ROLAND
Ͳ JUBILO
STORT ÅRESALG OG TREKNING PÅ LOTTERIER
ETTER MISJONSSAMLINGEN.
HELE DAGEN BLIR DET KAFETERIA, ÅRESALG,
BAENETOMBOLA, VARESALG OG LOTTERIER.

HJERTELIG VELKOMMERN TIL EN HYGGELIG DAG I KIRKEN
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Program
Tirsdag 2. november

Søndag 14. november

11:00 Bønnemøte
17:30 Guttis, Hobbykveld. Ta med
hammer

10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste,Sverre Jølstad,
KORiander, Tigerloftet, Skatttkammeret, HITS

Onsdag 3. november
11:00 Formiddagstreff i Peisestua,
Arvid Hunemo
Torsdag 4. november
18:00 Den nye veien. Samling i Peisestua
Lørdag 6. november
19:30 Lovsangskveld,”Mitt liv og min
lovsang” Peter Sandwall og Jan
Gossner, Prosjektkor fra Frikirken, Kollekt
Søndag 7. november
10:30 Bønnemøte
11:00 Nattverdgudstjeneste, Allehelgenssøndag, Rune Tobiassen,
Tigerloftet, Skattkammeret
Tirsdag 9. november
11:00 Bønnemøte
17:30 Guttis, Filmkveld
19:30 Ytremisjonens kvinneforening,
Åse Skaar, Bjørnstjerne Bjørnson: Mer… enn en glad gutt.
Onsdag 10. november
19:30 Menighetsmøte i peisestua
Torsdag 11. november
18:00-20:00 Misjonsmessa, Innlevering
av loddbøker og gevinster i kjelleren
19:30 En kveld i bønn (på Tigerloftet)
Fredag 12. november
19:30 Medarbeiderfest, Alle frivillige
medarbeidere inviteres til en
hyggelig samling. Ulike innslag.
Bevertning.

Tirsdag 16. november
11:00 Bønnemøte
17:30 Guttis, Forberedelse til advent/jul
Onsdag 17. november
11:00 Seniorforum i FriCafé, Mona
Levin, ”Norsk jødisk hverdagsliv gjennom 160 år”
20:00 Bibelundervisning i FriCafé,
Rune Tobiassen, Levende
steiner, Søstrene Frøysaa,
sang. Kaféen er åpen fra
19.30
Torsdag 18. november
11:30 Landsmisjonens kvinneforening, Rune Tobiassen
18:00 Den nye veien. Samling i Peisestua
Lørdag 20. november
11:00 Misjonsmessa, Se egen annonse i bladet
Søndag 21. november
10.30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste, Sigmund Sandåker, Vestergabet, Tigerloftet,
Skattkammeret, HITS, Radiooverføring
20:00 Når vi kommer sammen, Lovsang og fellesskap

Prestheia, Ta med lommlykt og
refleksvest, Hentes 19.00
19:30 Ytremisjonens kvinneforening,
Eivind Flå fra Åpne dører
Torsdag 25. november
19:30 En kveld i bønn
Lørdag 27. november
16:00-ca 19:00
Stor familiesamling i
kirka, Vi ønsker å ta opp tråden
fra menighetsturen til Åpta.
Aktiviteter, Voksensamling, Felles måltid, Fellessamling.
Alle er hjertelig velkommen
Søndag 28. november
10:30 Bønnemøte
11:00 Familiegudstjeneste, 1. søndag
i advent,
20:00 Ungdomsgudstjeneste
Tirsdag 30. november
11:00 Bønnemøte
Onsdag 1. desember
11:00 Seniorforum/Formiddagstreff i
FriCafe´, Rune Tobiassen, Kristian Sødal
Torsdag 2. desember
18:00 Den nye veien, Juleavslutning
Søndag 5. desember
10:30 Bønnemøte
11:00 Nattverdgudstjeneste, Rune
Tobiassen,, Tigerloftet, Skattkammeret har juleverksted,
HITS

Tirsdag 23. november
11:00 Bønnemøte
17:30 Guttis, Juleavslutning i Jegers,
Møt opp på park.plass på

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

Søndagsskolens mann:

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

Kristoffer Holtskog
Tekst og foto: Engebret Grøthe

I rekken av medhjelpere som
gjør sin gode gjerning uten krav
om å stikke seg fram, finner vi
Kristoffer Holtskog. Denne unge
mannen gjør en fin innsats
blant barna på søndagsskolen,
der han har vært med i en årrekke. “Stayer”-egenskapene til
Kristoffer har vært til god hjelp
mange søndager. Og han har
etter hvert blitt godt kjent blant
mange av barna.
En god del kjenner nok 22-årige
Kristoffer igjen, døpt og konfirmert
som han er i Frikirken. Til vanlig er
karen å se i Expert Koestøl i byen.
Men mange søndager i året er han
trofast med på de livlige aktivitetene i kirkens underetasje fra klokka
elleve. -Hvor lenge har du vært
med i søndagsskolearbeidet Kristoffer?
-Det er jeg litt usikker på. Selv gikk
jeg på søndagsskole til omtrent
sjette klasse. Jeg begynte som
medarbeider da jeg gikk på ungdomsskolen, så det er nok en 7-8
år siden.
Kristoffer er med som såkalt
“myldrer” i søndagsskolen. Oppgaven går ut på å sette ut leker, passe på at alle barna har noen å leke
med og at de har det greit. Til slutt
skal det også ryddes opp. Dette er
aktiviteter som skjer i forkant av
selve undervisningen. Det skal
egentlig være 2-3 myldrere til stede, noe som virkelig må til hvis det
er mange barn på søndagsskolen.
Det er ikke tilfeldig hvilken aktivitet
engasjementet er rettet mot. Hovedmålet for Kristoffer er at flest
mulig av barna skal bli kjent med
Jesus gjennom det som skjer på

søndagsskolen. – Dette har vært
viktig for meg. Og når du først
snakker alvorlig med ungene,
skjønner man at de får med seg
mye. Barna er hyggelige, de
konsentrerer seg og husker
godt – mer enn meg.. Selvfølgelig kan det være litt
støy iblant, men jeg er imponert over at det er så rolig
som det er, sier han.
Denne hjelperen er raus og
økumenisk med fritiden sin i
forhold til å være med i frivillig arbeid. Andre som får
nytte av Kristoffers innsats
er ungdomsgruppa på Gimletun (Oddernes menighet)
og en cellegruppe i Filadelfia. Når det gjelder innsatsen i Frikirken har Kristoffer
den praktiske innstillingen
at han er med så ofte han
kan, og i utgangspunktet
hver gang det er søndagsskole. Så sier han heller i fra

om det ikke skulle gå. I søndagsskolen håper vi at Kristoffer får til å
bli med i mange nye semestre!

