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Seniorforum: Pietismen - var den så ille?
Dette var temaet for professor
emeritus Leiv Storslettens foredrag på seniorforum onsdag 18.
september. Det var en lydhør
forsamling på rundt seksti seniorer
som fikk en interessant innføring i
temaet. Og de som på forhånd
hadde et negativt bilde av pietismen gikk nok hjem med en noe
annen oppfatning.
Storsletten fortalte først hvorfor
han ble interessert i temaet. For en
stund siden leste han nemlig en
artikkel av en stedlig prest som
uttalte seg i svært negative vendinger om pietismen. Da bestemte
han seg for å undersøke litt nærmere om det var hold i det presten
skrev. Det resulterte i at han oppdaget mange positive sider ved
denne bevegelsen.
Men først litt historikk. Pietas betyr fromhet eller gudfryktighet.
Pietismen startet som en bevegelse
i Tyskland omkring 1670 som en
reaksjon på rettroenheten, ortodoksien. Den tysk lutherske teologen Philip Jacob Spener, som startet bevegelsen, begynte å samle
folk i diskusjonsgrupper, konventikkel, og bevegelsen spredte seg.
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Ikke bare i Tyskland, men til
flere land i Europa. Til Danmark-Norge kom bevegelsen
omkring år 1730. Og pietismen fikk etter hvert stor innflytelse på samfunnsutviklingen. Oppstart av folkeskolen
var en direkte følge av pietismen. Og foranledningen var
ønsket om en skole som kunne gi konfirmantundervisning.
Haugebevegelsen på begynnelsen av 1800-tallet er godt kjent
her i landet. Han var et ektefødt barn av pietismen og
hans forkynnelse og innvirkning på samfunnslivet, ikke
minst økonomi og næringsliv,
hadde en enorm betydning for
landet. Helt opp til i dag kan
vi se virkningen av hans virksomhet.
Mange kristne organisasjoner
og misjonsvirksomheter startet
i denne perioden og må også
sies å være en direkte følge av
bevegelsen. Sjømannsmisjonen ble startet i denne perioden som ”Forening til evangelisk forkynnelse for skandina-

viske Sjømenn i fremmede
Havne” som det het den gang.
Det er ikke usannsynlig at pietismebevegelsen har hatt så stor
innflytelse på samfunnsutviklingen i europeiske land hvor
den sto sterkt, at det kan spores
i våre dager. Storsletten våget
den påstand at dagens økonomiske krise i Europa har slått
minst ut i de land hvor pietismen sto sterkt. En dristig påstand, men kanskje sann.
Enhver bevegelse har en tendens til å stivne over tid, og
pietismens vektlegging av det
fromme liv mener nok mange
tok overhånd etter hvert. Det
ble mye ”skal ikke” og ” må
ikke”. Men uansett er det ikke
tvil om at pietismen har ført
mye godt med seg, som vi ser
konsekvensene av helt opp til
vår tid.

Pastorens spalte

Stein Arve Graarud

”Det er som om den har sjel.”
melske Far til vårt indre på utallige måter. Gjennom vakker poesi, dype visdomsord og dramatiske
historiske skildringer kan vi høre Hans stille stemme. Boken fungerer på mange måter som et speil.
Vi ser oss slik vi i virkeligheten er. Når vi opphøyer
Da den berømte forfatteren Sir Walter Scott lå på sitt døds- oss selv over andre, avslører Ordene mørket i vårt
eget indre. I vanskelige situasjoner får vi håp. Er vi
leie, ba han sin venn Lockhart lese for seg. Vennen så seg
langt nede, løfter Ordene oss opp.
om blant de 20.000 bind som utgjorde Scotts kostbare
bibliotek, og spurte:
Av og til er det som om boken leser meg. Ikke
- ”Hvilken bok skal jeg lese?”
motsatt. Det er som om den har sjel.
- ”Behøver du å spørre?”, sa Sir Walter. ”Det er
bare én.”
Og Lockhart leste fra denne ene bok – Bibelen – det evige Åndelig lesning.
Når du leser, er det ikke om å gjøre å bli fort ferdig.
livs Ord.
Kommer du over et vers som er bra, kan du med
fordel stoppe opp der. Strek under med en fargeHar du noen gang ønsket at Gud hadde snakket
blyant og les det om igjen noen ganger. Du kan
direkte til deg? Det er nettopp det han gjør gjennom sitt Ord. Der åpenbarer Han sin vilje og viser skrive det ned på en lapp og legge den i lomma. Da
oss hvem han er. På Bibelens første side finner vi kan du ta det fram igjen i løpet av dagen og kanskje
ordene ”og Gud sa…” gjentatte ganger. Hans ønske hele uka. Den eneste måten å bli kjent med Gud på
er å bli en aktiv lytter. Be om at Gud skal tale til
om å snakke med oss er selve essensen i Bibelen.
Gud ga oss denne fantastiske boken for at vi skulle deg.
kjenne Ham og bli klar over hans veier. Hvis vi
ønsker å vokse som kristne, er regelmessig bibelles- Nye bibellesere bør starte i det nye testamentet. I
det gamle testamentet finner du dybdene i Gud. På
ning et must. Når man begynner å finne skattene
Jesu tid var det ikke uvanlig at man pugget de hellisom er gjemt der, får man rett og slett ikke nok. I
ge skriftene. Lær deg dine favoritter utenat. Da
Matt. 4,4 sier Jesus at vi ikke bare lever av brød,
men av Ordene som kommer fra Guds munn. Man bærer du Ordene med deg overalt. På engelsk heter
det learning by heart. Et vakkert bilde egentlig. Å lære
trenger ikke å spise mye, men det er lurt å spise
med hjertet.
jevnlig.
Den eneste bibelen vi hadde hjemme var et lite,
rødt nytestamente jeg hadde fått på skolen av
Norsk Gideon. På første side sto det noe som gjorde sterkt inntrykk på meg:

Mange bruker et helt liv til å studere Guds Ord, og En støvete bibel vitner om rust på sjelen.
deres kjærlighet til denne boken øker etter som de En slitt bibel vitner om en sjel som ikke er det.
lærer seg favorittvers utenat, mediterer på viktige
prinsipper, ber ut i fra Salmenes bok og synger
bibelske sanger. Gjennom Ordene taler vår him-

Ansvarlig redaktør:
Rune Tobiassen

Bankgirokonto:
3000.20.64908

E-post til
redaksjonen:
Sigmund.sandaaker@
kristiansandfrikirke.no

Redaksjonen:
Kåre Melhus
Liv Marit Gumpen
Harald Flå
Engebret Grøthe
Sigmund Sandåker

Ekspedisjon:
Hans Kristian Sødal
Ole Jens Fjelde
Oddvar Haugland
Kasserer:
Leif Sture Sørensen
Tlf 95989690

Layout:
Tormod Fidje
Hans Obrestad
Randulf Roaldsnes
Offsettrykk:
GEVIR AS

Samlivskurset – ”7 kvelder om å være 2”
De syv kveldene inneholder ulike
Mange tror at en må ha proble- tema:
mer i samlivet for å gå på samlivskurs, men det er bare en • Å bygge et solid fundament
myte. Et samlivskurs tar tem- • Kunsten å kommunisere
pen på samlivet, og utstyrer • Konflikthåndtering
• Tilgivelsens betydning
samlivet med nyttige verktøy.
• Forholdet til familie og svigerforeldre
Mange hevder de er for unge for
•
Seksualitet, et godt sexliv
å gå på samlivskurs. Hva er vel
•
Kjærligheten i praksis
bedre enn å starte samlivet med
å ta opp vanskelige temaer og
Hvem er samlivskurset for?
snakke ærlige om livet?
Mange hevder de er for gamle Samlivskurset er for alle par som
til å delta på samlivskurs. Kan ønsker å bygge et sterkere grunnlag
man virkelig bli for gammel til å for et sunt samliv som varer livet
ut.
investere i den man elsker?
Mange hevder at; ”samlivskurs, Kurset passer til både unge og
det er ikke noe for oss”. Da er gamle i alle faser av livet. Kurset
passer også til nyetablerte par, både
det sannsynligvis akkurat det
samboere og ektepar, uansett livsdet er!
fase.
Av Martin Vestergaard

Samlivskurs - Hva er det?
Kristiansand Frikirke gjennomfører i
disse dager samlivskurset, ”7 kvelder
om å være 2”. Kurset er utarbeidet
av Nicky og Sila Lee fra menigheten
Holy Trinity i London, og kurset er
utgitt av Alpha Norge.
Dette er et informasjons- motivasjons- og påfyllskurs, som går over
et halvt år, med kurskvelder hver
tredje eller fjerde uke. Hver kurskveld varer ca 3 timer. Kurskveldene
er lagt opp som en date med full
middag og undervisning. I tillegg blir
det tid til å jobbe med småoppgaver
og samtaler underveis for å relatere
undervisningen til deres samliv. Det
legges ikke opp til gruppesamtaler,
så dette er en kveld bare for deg og
din kjære!
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”7 kvelder om å være 2” er imidlertid ikke et terapikurs, men for alle
par som ønsker å investere i samlivet. Ønsker du å investere i ditt
samliv?

Hvorfor samlivskurs?
Samlivet er som et stigespill. Det
finnes en start og det finnes en
slutt. Men det viktigste er alt som
skjer imellom. Alle de gangene vi
faller. Noen ganger mer enn andre,
og noen ganger må vi rykke nesten
helt tilbake til start. Hvilke verktøy
har du i ditt samliv for å sette i
gang igjen og trille nye seksere på
terningen? Hvilke verktøy har du
for å klatre opp stigene? Og hvilke
verktøy har du når du igjen faller?
Frikirken ønsker å fortsette å holde
disse kursene fordi et godt samliv
er viktig for par!

De harde fakta viser at nesten 50
% av alle ekteskap ender i skilsmisse, og tendensen er økende. I Kristiansand ble det i 2012 inngått 473
ekteskap, mens 429 par skiltes eller
tok ut separasjon. Vi vet samtidig
at samlivsproblemer og samlivsbrudd er en helt avgjørende årsak
til samfunnsproblemer som sykefravær, depresjoner, nedsatt livskvalitet, helseplager, osv. Det er
også en kjensgjerning at antall samlivsbrudd øker i kristne kretser.
Så, har du råd til å ikke investere i
samlivet?
I en hverdag som blir travlere og
travlere er det mange som glemmer
å bruke tid på familie og partneren
sin. Hvorfor legger vi vekk det som
egentlig er det viktigste av alt? Tar
vi det for gitt? Ja, da er det på tide
å stoppe opp et øyeblikk!
”7 kvelder om å være 2” varer i
omtrent 20 timer i løpet av et halvt
år, det er mindre enn tre arbeidsdager. Har vi tid til det?
For mer info og påmelding: kontakt Lise Kind. tlf: 95 73 19 54,
mail: lise.kind@hotmail.com

BIBELHELG I FRIKIRKEN

9 – 10. november

Rektor Kurt
Hjemdal
taler over
Efeserbrevet

Familiedag 24.november
kl. 16-18.30
Velkommen til en sporty familiedag
på «Sport og moro» i Sørlandsparken
(Skibåsen 39).
Det blir mat for kropp og sjel, aktiviteter og moro for hele familien, og
grupper i hjemmene etterpå.

Lørdag
kl.11.0014.00
Dobbel Bibeltime
«Velsignelsen i Kristus»
«Han er vår fred»
Bedehuskoret synger
Bevertning mellom bibeltimene.
Søndag kl.11.00
«Enhet i mangfold»
Søndag kl.19.30
«Lev nytt!»
Sang Flekkerøy Sangkamerater
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Frikirken øst høsten 2013
Tidligere bydelsarbeidet, nå Frikirken øst, er inne i en ny og spennende fase. På menighetsmøtet 19. juni
2013 gikk en enstemmig menighet
inn for å stå bak etableringen av en
ny menighet i området Justvik,
Gimlekollen, Fagerholt, Kongsgård.
Vi hadde i vår flere inspirerende
samlinger der vi satte fokus på veien
videre. Mange av dere var delaktige
der, og vi tror det kan bli enda flere
nå i høst som vil være med og forme arbeidet i bydelen inn i den nye
fasen. Renate Orre har overtatt ansvaret for Frikirken øst, og har sammen med ledergruppen i bydelsarbeidet nær kontakt med eldsterådet
og pastorene i Kristiansand Frikirke.
Vi har hatt 2 gudstjenester samt 2
kveldssamlinger i høst. Ca 85 ulike
voksne har vært innom pluss nesten
like mange barn, og tiden er inne for
å sette tydeligere retning på hva vi
ønsker å være og hvor vi ser oss selv
i fremtiden. Hvorfor skal vi starte
en ny menighet, og hva ønsker Gud
for arbeidet vårt?

Øivind Augland, som tidligere har
vært en del av bydelsarbeidet, vil
det neste året være månedlig sammen med ledergruppen i Frikirken
øst. Vi har allerede vært sammen og
satt ned noen mål for hva som er
viktig å arbeide med frem mot å
kunne skille ut Frikirken øst som en
egen menighet høsten 2014. I møtet 20. august ble det nedsatt mål
for prosessen. Det overordnede
målet er:

Fra gudstjeneste på Gimlekollen Mediesenter 1. september
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"I september 2014 blir Frikirken
øst grunnlagt som en selvstendig
menighet i Frikirken med et menighetsråd som utgjør en-to eldste og
to-tre diakoner. Vi er 50 voksne og
40 barn som går inn som medlemmer, - 5-7 nye husstander representert i løpet av siste halvår før menighetsdannelsen."
Les mer om mål og visjoner på
www.bydelsarbeidet.no. Her vil det
også ligge oppdatert informasjon

om prosessen og program for Frikirken øst.
Samlingene er i høst på Gimlekollen
mediesenter på grunn av renoveringen av Gimletun. Vi håper å være
inne på Gimletun fra nyttår. Vi ønsker flest mulig av de som har et engasjement for det som nå skjer i bydelen på banen. Innen 31. desember vil
vi vite mer om hvem som ønsker å
forplikte seg til dette fellesskapet
med tanke på blant annet tjeneste og
givertjeneste. Veien videresamlingen 17. november 2013 er satt
av til refleksjoner rundt dette. På
disse kveldssamlingene har vi også
god tid til bønn, lovsang og sosialt
samvær. Vi i ledergruppen arbeider
med å sende ut et notat i forkant av
samlingene. Skrivet vil også inneholde spørsmål som vi ønsker de involverte skal reflektere over og snakke
om i sine sammenhenger før samlingene. Øivind Augland vil være
med å fasilitere prosessen på samlingene i november, slik han også
gjorde i oktober.
Vi vil oppfordre dere til å be for
samlingene og for det som nå skjer i
bydelen. Be Gud vise deg hvor Han
trenger deg og gi deg selv tid i denne
prosessen. «Be derfor høstens herre
sende ut arbeidere for å høste inn
grøden hans…», - både til byen og
til Frikirken øst.

VELKOMMEN TIL MISJONSMESSE
LØRDAG 16. NOVEMBER:
11.00 ÅPNING
12.00 FRUKTKURVLOTTERI
12.30 AKTIVITETER FOR BARNA
14.00 FRUKTKURVLOTTERI
16.00 MISJONSMØTE FOR HELE FAMILIEN
MISJONSINNSLAG
JUBILO
KNØTTEKORET
CA 17.00 AVSLUTNINGSÅRESALG
TREKNING AV LOTTERIER

HELE DAGEN BLIR DET:
ÅRESALG, BARNETOMBOLA,
SALG AV HÅNDARBEIDER OG HJEMMEBAKST,
LOTTERIER OG KAFETERIA.

TA MED FAMILIE OG VENNER,
TIL EN HYGGELIG
DAG I FRIKIRKEN!!!

Vennlig hilsen
Bjørn Einar Strandberg, Tor Øystein
Repstad, Alice Leland Høye,
Kolbjørn Ertzeid, Renate Orre,
Rune Tobiassen

7

Tema: Å gi. Utdrag fra bibeltimen 21.08.13
Hvordan skal vi gi
Jesus sier at når vi gir, skal vi ikke
Dette året går vi igjennom
bare la være å si det til andre, men vi
Bergprekenen på bibeltimene i
skal heller ikke si det til oss selv.
menigheten, og vi tar utgangs- Han sier: «La ikke din venstre hånd
punkt i boka «Utfordrende livs- vite hva den høyre gjør.» Jesus vil
stil» av Nicky Gumbel. Onsdag tydeliggjøre at våre gaver ikke skal
21.august handlet bibeltimen
sette oss i sentrum. Han vil hjelpe
om å gi, og på oppfordring føl- oss å unngå selvrettferdighet, selvros
ger her et utdrag av denne un- og stolthet. Våre gaver tilbake til
arbeidet i Guds rike skal være et
dervisningen.
gjensvar i takknemlighet for det Gud
Utgangspunktet er Jesu ord i Matteus har gjort for oss og gitt. Et gjensvar
på hans kjærlighet. Dersom det er
6,1-4:
vårt motiv for å gi, og vi gir i det
Pass dere for å gjøre gode gjerninger for
øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får skjulte sier Jesus at «din Far, som ser
i det skjulte, vil lønne deg.»
dere ingen lønn hos deres Far i himmelen. 2 Når du gir til de fattige, skal du
Hva er lønnen for å gi?
ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i
1. En investering med evig avkastsynagogene og på gatene for å bli æret av
ning
mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har
2.Kor.9,6: «Men det sier jeg: Den
alt fått sin lønn. 3 Når du gir en gave, la
da ikke din venstre hånd vite hva den høyre som sår sparsomt, skal høste spargjør, 4 men gi din gave i det skjulte. Og din somt, og den som sår rikelig, skal
høste med rik velsignelse.» Å så inn
Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.
i Guds rike er en investering for
framtiden, ikke her på jorda, men
Hvordan vi ikke skal gi
Jesus sa at dersom vi gir for å bli æret den evige framtiden. Det vi samler
oss og sparer opp her vil gå i stykker
av mennesker, så er det nettopp det
vi blir, men ikke noe annet. Han sier: eller forsvinne – vi mister det i alle
«Sannelig jeg sier dere: De har alt fått fall når vi dør. Men det vi sår inn i
sin lønn!» Dersom vi gir for å bli æret Guds rike kan bli til evige skatter i
av mennesker, kan vi oppnå skryt og form av andre mennesker som tar
takknemlighet og lovord, men det er imot Jesus og blir med til et evig liv
hos Ham. Det er skatter vi har for
også alt vi får, og dermed mister vi
vår lønn hos Gud. En lønn som er av alltid!
en helt annen karakter, og mye mere
verd.
Av Hilde Grøthe
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2. Guds kjærlighet og velsignelse
2.Kor.9,7: «Enhver skal gi som han
har bestemt seg til, ikke med ulyst
eller av tvang, for Gud elsker en glad
giver.» Gud ønsker at vi skal gi med
glede. Alt vi eier har vi i bunn og
grunn fått av ham. Vi kom til denne
verden uten noe, og vi skal forlate
verden på samme vis.
Gud utfordrer oss til å være rause
med det vi har, og Bibelen har tiende
som et grunnprinsipp, et fast minstemål for det å gi. Mal.3,8-12. Jeg opplever dette budet om tienden ikke
som en trussel eller tvang, men som
et tilbud om hjelp. Hjelp til å lære å
gi. Gud kjenner vår natur. Han vet at
det er lett for oss å bli hekta på rikdom, og han vet at det i verste fall vil
skape et skille mellom ham og oss.
Gud er ikke avhengig av våre penger,
men han gir oss budet om tienden
som en hjelp så vi skal bli mindre
avhengig av ting og penger. Så vi
skal stå friere i forhold til det vi eier.
Dersom jeg har som utgangspunkt at
alt jeg har er gitt meg av Gud, så
betyr det å gi tienden at jeg faktisk
beholder 90% for meg selv…
Ved å velge å gi åpner du opp for
mer av Herrens velsignelse i ditt liv.
Mal.3,10: ”Bring hele tienden til forrådshuset, så det kan finnes mat i
mitt hus, og prøv meg på denne
måten, sier Herren, Allhærs Gud. Da

skal jeg åpne himmelens luker og øse ut
over dere velsignelse i rikt mål.” For en
fantastisk dusj å få stå under!

vi påfører oss selv mange lidelser,
og verst av alt, at det kan føre oss
bort fra troen. Vi blir så opptatt av
det vi eier at vi ikke får plass til
3. Frihet fra økonomiske bekymringer
Gud i livet vårt. Jesus er kjempety2.Kor.9,8: «Og Gud er mektig til å gi dere delig på dette i Bergprekenen. Der
all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i sier han i Matt.6,24: ”Ingen kan
alle ting kan ha alt det dere trenger til , og tjene to herrer. Han vil hate den
ha overflod til all god gjerning.» Gud er ene og elske den andre, eller holde
ikke knuslete! Han sier at Han vil sørge seg til den ene og forakte den
for oss. Det betyr ikke at vi overlater
andre. Dere kan ikke tjene både
ansvaret for vår økonomi til Gud, men
Gud og Mammon.”
det betyr at vi overlater byrden og bekymringen over dette ansvaret til Ham.
5. Gleden av å se at andre takker
og priser Gud som et resultat av
Bibelske eksempler på at Gud forsørger gaven
sine:
2.Kor.9,11: «Dere skal ha rikelig
Luk.5,1-11: Peters fiskefangst. Jesus viser av alt, så dere gjerne vil gi. Og så
at han har omsorg for Peters materielle
skal takken stige opp til Gud når
behov. Han vil sørge for Peter og famili- vi overbringer gaven.» Det er godt
en selv om Peter slutter å fiske.
som giver å se at mennesker har
Matt.6,25-34: Vær ikke bekymret. Liljene glede av det vi gir, at det betyr en
på marken, fuglene under himmelen. Jeg forandring i deres liv. Tenk at jeg
tror dette er ment konkret og fysisk. Ink- med mine midler kan være med å
ludert vers 33.
bety en forskjell for andre!
Matt.17,24-27: Tempelskatten. Gud ser
våre konkrete behov og kan møte dem. 6. Gleden og tilfredstillelsen av å
«fylle mangelen hos de hellige»
4. Forvandlet karakter
2.Kor.9,12-13: « For denne tjenes2.Kor.9,10: «Han som gir «såkorn til den ten, som også er en gudstjeneste,
som skal så, og brød til å spise», han skal er ikke bare en hjelp for de hellige
også gi dere såkorn og la det bære rikt, og i deres nød; den skal også vise sin
grøden av deres rettferdighet skal han
overflod i at mange takker Gud.
gjøre stor.»
13 Når dere har fullført tjenesten
og bestått prøven, vil de prise
Penger og ting binder oss, griper oss.
Gud for deres lydighet i bekjennJesus ønsker å sette oss fri, han unner oss elsen til Kristi evangelium og for
et liv i frihet. 1.Tim.6,6-10. Paulus ønsker deres vilje til å gi i fellesskapet
å advare Timoteus og oss mot kjærlighet med dem og alle de andre.»
til penger, ikke for å løfte pekefingeren
og si ”fy fy”, men fordi han ønsker å
Apg.2,42-47. Fellesskapet i den
beskytte Timoteus, og oss, mot konseførste menigheten var utrolig
kvensene av pengekjærlighet - nemlig at sterkt. De var sammen hver dag,

og de delte alt. Jeg tror vi har mye å
gå på når det gjelder å tenke på menigheten som en familie, der vi hjelper hverandre, støtter hverandre og
forsørger hverandre når det trengs.
Dersom vi blir mer bevisste på det,
tror jeg andre utenfor vil se hvor
verdifullt det er å tilhøre en menighet og de vil tiltrekkes av den kjærligheten som preger fellesskapet.
7. Tilfredsstillelsen i å være med på
det Jesus gjør
Jesus er det ypperste eksempelet på
å gi. Han gav avkall på sin himmelske herlighet, ble født som menneske
med de begrensninger det innebar i
en fattig stall, og gav til slutt sitt liv
på en ekstremt smertefull måte for å
gi oss tilgangen til fellesskap med
Gud og evig liv sammen med Ham.
Når vi i takknemlighet for det Han
har gjort for oss velger å gi tilbake,
er vi med på det Jesus gjør. Han gir
oss del i den gleden det er å se at
Hans rike vokser i verden, og at nye
mennesker blir satt fri i møte med
Hans kjærlighet. I dag har fokuset
vært på penger, og for oss som lever
i Norge er det kanskje det vanskeligste å snakke om og gi slipp på.
Men det er også andre ting vi kan få
gi tilbake til Gud – vår tid, våre
evner, våre krefter våre kunnskaper
– alt vi er og har kan han bruke til å
bygge sitt rike når vi gir det til ham!
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2-års
festen

Mest gøy og bitte litt skummelt å
bli kjent med nye barn og voksne.

Alle fikk medalje med navnet sitt på. Det fortjener de.

Lørdag 21. september var alle toåringene invitert til fest i kirka. Denne samlingen er en del av
dåpsopplæringsplanen i Kristiansand Frikirke.
Renate Orre fortalte og alle satt stille og fulgte med når sauen Ullrik
kom på besøk.

Det er gøy å lage
noe sammen. Oppgaven var å lage
sin egen engel.
Med så mange
engleaktige toåringer som modeller var det ingen
sak.

Bilder/tekst: RRoaldsnes

Noen av de
voksne syntes
dette var minst
like gøy som
barna.

Deilig å få satt føttene i vann etter
en lang haik.

Godt å ha pappa eller mamma i nærheten når en
skal holde styr på klistremerker og limstifter.
Noen ville heller holde på med alle de flotte
lekene, men ble bare nesten enige om fordelingen.

Etter utdelingen ble de tatt av leselysten bokstavelig talt.

Til slutt fikk alle sin egen bildebok med fortellinger fra
Bibelen. Meget høytidelig utdeling.

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Lys, lys levende i CD-versjon
Tekst/foto: Randulf Roaldsnes
Innspillingen av CD-versjonen av
påskespillet "Lys, lys levende" er
godt i gang. Påskespillet i Kristiansand Frikirke ble oppført for femte
gang i år og er til nå sett av nesten
6000 mennesker. Gjennom sang,
musikk, dans og drama blir den dramatiske påskehistorien fortalt på en
engasjerende måte.
De over tyve sangene og melodiene
har en stor verdi i seg selv. Gjennom
CD-en håper vi at flere skal få del i
disse slik at påskepillet når ut til enda
flere enn de som bor i landsdelen. I
tillegg blir det produsert en såkalt
sing-back CD slik at andre menighe-

ter kan bruke sangene og
lage sin egen versjon av
påskespillet. Spennende.
Målet er at CD-en skal bli
årets julegave som varer
helt til påske.

Jon er en kreativ sjel og et
musikalsk oppkomme og har
komponert de over tyve melodiene i musikalen.

Her er det Jubilo fra
Kristiansand Frikirke
som er i aksjon i Sanden Studio. Bodil
Kvernenes Nørsett er
dirigent og holder humøret på topp selv om
det blir mange repetisjoner før alt klaffer.
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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
Rune Tobiassen
95 84 18 56 (mob)
Pastor
Sigmund Sandåker
48 05 91 75 (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
Renate Rott Orre
38 12 10 43
99 63 68 69 (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
Kontaktperson Kirkeverter
Kontoret
Tlf. 38 12 10 30
E-postadresse
post@kristiansandfrikirke.no
Hjemmeside
www.kristiansandfrikirke.no
Bankkonto

8220 02 86266

Døpte

Inger-Lynn og Stig Morten Myre
bar Ingrid Anea til dåp 22. september

med all visdom, syng salmer, viser
og åndelige sanger til Gud av et
takknemlig hjerte. Og la alt dere sier
og gjør, skje i Herren Jesu navn,
med takk til Gud, vår Far, ved
ham.» (Kol. 3, 16-17) Gudstjenesten
er et sted for feiring. Feiring av
hvem Gud er og hva Han gjør. Feiring av alle Hans gaver til oss. Og et
sted hvor vi kan bli betjent av Gud, og hverandre. Gud har skapt oss
forskjellige, med ulike ønsker og
behov, og vi ønsker også at dette
ivaretas i gudstjenestene våre. Ulike
preg på de ulike gudstjenestene er en
måte å gjøre dette på. Har du lyst til
å være med å prege gudstjenestene
med dine gaver? Vi trenger flere i
tjeneste innen sang- og musikk. Ikke
vent på at noen skal spørre deg, - ta
ansvar for å bruke de gavene Gud
har gitt deg! Hvis alle gir litt, - tenk
hvor mye vi alle får tilbake! Ta kontakt med sang- og musikkleder Renate Orre dersom du har lyst til å
være med som forsanger eller musiker i kirka;
Renate.orre@kristiansandfrikirke.no

Fra kontoret

Musikk i gudstjenestene
«La Kristi ord få rikelig rom hos
dere! Undervis og rettled hverandre

Nye medlemmer
SPEIDERNES BLOMSTERAKSJON 2013.
• Anne Mari og Jan Kristian
Strømme er overført fra Randesund Frikirke.
• Anne Nordby Waldeland og
Trygve Waldeland med sønnen
Kristian.
• Anne Helene Kulia
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Støtt Frikirkens speiderarbeid og kjøp flotte blomster til jul!
Årets utvalg består av rød/hvit asalea, rød/hvit amaryllis og
rød/hvit julestjerne til
100,-/stk). Blomster kan
bestilles på Misjonsmessa lørd. 16. nov, v/
speiderne, etter gudstjenesten søn. 17. nov.,
eller ved å sende en
epost til
mcolb@hotmail.com
innen 20. november.
Blomstene leveres ut
6.desember.

Program
Søndag 3. november
10:30 Bønnemøte
11:00 Allehelgensgudstjeneste. Nattverd. Sigmund Sandåker.
Kammerkoret. Tigerloftet,
Skattkammer, Hits
20:00 Når vi kommer sammen. Lovsang, forbønn, tid til å dele og
lytte
Tirsdag 5. november
10.30 Bønnemøte
16:30 Supertirsdag
6. november
11.00 Formiddagstreff. Svein Fink
Torsdag 7. november
18:00 Den nye veien. Ellen Myrvold
18:00 Innlevering av loddbøker til
misjonsmessa

Bibelhelg
Lørdag 9. november
11:00-14:00 Kurt Hjemdal.
Tema: «Velsignelsen i Kristus».
Tema: «Han er vår fred»
Bedehuskoret
Bevertning mellom bibeltimene
19:30 Vox
Søndag 10. november
10.30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste. Kurt Hjemdal.
Tema: «Enhet i mangfold».
Dåp. Tigerloftet, Skattkammer, Hits
19:30 Kveldsmøte. Kurt Hjemdal.
Tema: «Lev nytt!». Flekkerøy
Sangkamerater

Tirsdag 12. november
10:30 Bønnemøte
19:00 Ytremisjonens kvinneforening. Øyvind Dovland. «Nord
Korea»
Onsdag 13. november
19:30 Bibelundervisning. Endre
Sagedal. Tema: Å bygge relasjoner, Matt.7,7-12

16:00 Familiedag på Sport og Moro
i Sørlandsparken. Samlinger i
hjemmene etterpå
Tirsdag 26. november
10:30 Bønnemøte
19:00 Ytremisjonens kvinneforening. Jan Ivar Nilsen.
«Taiwan»
Torsdag 28. november

Torsdag 14. november

18:00 Medarbeiderfest

19:30 En kveld i bønn

Søndag 1. desember

Lørdag 16. november

10:30 Bønnemøte

11:00 Misjonsmesse

11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Sigmund Sandåker. Kristina Jølstad Moi. Tigerloftet, Skattkammer, Hits

Se egen annonse
Søndag 17. november
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Rune
Tobiassen. Tigerloftet, Skattkammer, Hits. Radiooverf.
FM 101,2
Tirsdag 19. november
10:30 Bønnemøte
16:30 Supertirsdag
Torsdag 21. november
18:00 Den nye veien. Hilde Margrethe Sæbø Fjeldstad

20:00 Når vi kommer sammen.
Lovsang, forbønn, tid til å
dele og lytte
Tirsdag 3. desember
10:30 Bønnemøte
16:30 Supertirsdag
Onsdag 4. desember
11:00 Seniorforum. Helje K. Sødal.
«Oxfordbevegelsen, en annerledes bevegelse»
19:30 Menighetsmøte

Lørdag 23. november

Torsdag 5. desember

19:30 Vox
Søndag 24. november

18:00 Den nye veien. Knut Are
Jølstad

10:30 Bønnemøte

Lørdag 7. desember

11:00 Gudstjeneste. Knut Are Jølstad. Ingunn Abrahamsen.
Tigerloftet åpent, Aktivitetskoffert

19:30 Vox
Søndag 8. desember
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste. Rune Tobiassen. Tigerloftet, Skattkammer, Hits

Avsender:
KRISTIANSAND
FRIKIRKE
Tollbodgaten 64
4614 KRISTIANSAND

God start på Suppe for 7
Av Kåre Melhus
I første runde med Suppe for 7 er
det syv grupper som møtes med ca
50 deltagere. Initiativtager Kai Flå
sier at tilbakemeldingene så lang har
vært veldig gode. «Dette skal ikke
være en bibelgruppe, men en samling
der målet er å bli bedre kjent med
hverandre,» sier han.
Samlingene har vær
preget av åpen og fri
samtale rundt bordene. Det var absolutt
tilfelle hjemme hos
Gudny og Anthony
Culley, der denne
reporteren var til stede. Her var tre nasjonaliteter representert:
engelsk, amerikansk og
etiopisk.

et Supperåd bestående av Alice Coward, Gudny Culley, Siri Sandåker i
tillegg til ham selv.
Tanken er at de som til nå har meldt
seg skal møtes en gang i november,
og så to, tre ganger i løpet av våren, i
stadig nye konstellasjoner. Håpet er
at mye mennesker som blir inkludert

Ideen til denne måten
å øke bekjentskapskretsen kommer fra
Oslo Østre, der opplegget har vært i gang
en stund. Kai fikk
grønt lys fra Eldsterådet til å starte et slikt
opplegg her i Kristiansand, og fikk med seg
Suppe for 7 hjemme hos Gudny og Anthony Culley

i menigheten gjennom Suppe for 7
vil ta neste skritt og melde seg på en
bibelgruppe eller Alfa-kurs. Og så
kan det jo tenkes at folk som har
blitt litt kjent inviterer hverandre
hjem i andre sammenhenger eller
bare for å fortsette bekjentskapet
som ble startes i Suppe for 7, sier
Kai Flå.

