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Pastoren ser tilbake:

Alf Petter Hammersmark
Av Harald Flå
Det var i 1979 Alf Petter Hammersmark fikk
kallet om å komme til Kristiansand Frikirke.
Han var ikke i tvil om å si ja til det. Han kom
da fra Østre Frikirke i Oslo og før den tid var
han feltprest i 1974-75. Teologistudiet var han
ferdig med i 1974.
I Kristiansand var han pastor fram til 1984
sammen med Sverre Jølstad, en god kollega,
slik han selv uttrykker det.
Vi spør Alf Petter på telefon fra Stavern om
hva han satte mest pris på i sin periode i Kristiansand. Det spørsmålet hadde han øyensynlig
ingen vansker med å svare på. Det første han
nevner er det gode teamarbeidet, ikke minst i
eldsterådet. Videre nevner han arbeidet i forbindelse med konfirmantundervisningen. Et
svært viktig og meningsfylt arbeid får vi inntrykk av. Han nevner spesielt de fine turene
med konfirmantene til Hartevassbu i vintersesongen. Og dette gav også anledning til noen
fine skiturer for den spreke pastoren.
Sangen og musikken fremholder den sangglade
Alf Petter. Og da spesielt juniorkoret og den
viktige funksjonen dette hadde. Selv var han
innom julespillet til Asbjørn Arntsen.
Han var imponert over bredden i menighetens
virksomhet og ikke minst et eldsteråd som var
fremsynt og som sørget for mange lokale menighetsdannelser.
Når vi intervjuer Alf Petter kommer vi ikke
utenom å måtte snakke litt om Vågsbygd Frikirke.
Han var aktivt med i planleggingen av den menigheten. Nybygget ble innviet i 1984 og
Vågsbygd frikirkemenighet ble formelt dannet
i 1986. Han ble den først forstander og var tilknyttet Vågsbygd til 1992 da han flyttet til Stavern. Frikirken i Stavern nyter fortsatt godt av
Alf Petters engasjement. Den daværende lede-
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Alf Petter Hammersmark (foto Østlandsposten)
ren i eldsterådet i Vågsbygd frikirke var full av
lovord når det gjelder Alf Petters innsats i oppstartperioden. Men han minte også om noe viktig, nemlig innsatsen av Alf Petters kone i menigheten. Nevnes må det at Alf Petter traff sin
utkårede, datteren til organist Frigstad, mens
han var i Kristiansand.
Vi spør Alf Petter om han har et bibelord som
betyr mye for ham. Da kommer det raskt Fil. 4,
4-7 og da spesielt vers 5: «La alle mennesker få
merke at dere er vennlige. Herren er nær.»
Vers 4 er også en nyttig påminnelse for noen og
enhver: «Gled dere i Herren! Igjen vil jeg si:
Gled dere»

Pastorens

Inspirasjon og glede
Sist vår ble det foretatt en menighetsundersøkelse i Kristiansand Frikirke. Det er Naturlig
Menighetsutvikling (NAMU) som står for undersøkelsen. Et utvalg på 50 personer skulle
krysse av på et skjema med nærmere 100
spørsmål. Det er alltid spennende å se resultatet av en slik undersøkelse. Litt overraskende
ble evangelisering pekt ut som en sterk side
ved menigheten, og på motsatt side av skalaen
fant vi mangel på inspirasjon og glede i forbindelse med gudstjenester og annen virksomhet. Utfordringen menigheten har fått fra veilederen, er å jobbe for å løfte frem nettopp
inspirasjon og glede. Det må jo være en god
og takknemlig utfordring!
Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled
dere! Det er Paulus som kommer med denne
oppmuntringen i Fil. 4.4. Uansett omstendigheter har vi en gledeskilde når vi får leve i
felleskap med Jesus. Ingen glede er større enn
å få være hans barn, løst ut av vår situasjon
som syndere og satt i frihet til å leve sammen
med Jesus og hans etterfølgere. Et sted der
foran har vi en herlighet som venter på oss.
Når vi kommer til gudstjenester og andre samlinger i kirken, er det godt å ha dette med seg i
tankene. Vi kommer sammen for å glede oss
over det liv vi har fått. Vi kommer sammen for
å oppmuntre og hjelpe hverandre. Vi kommer
sammen for å tilbe vår Herre og Gud.
Er det noen særskilte gledesgrunner å løfte
frem i forbindelse med menighetsarbeidet denne høsten? Ja, en hel rekke. Jeg vil nevne noen
og kunne ha nevnt mange flere:
Menighetsweekend på Solstrand første helg i
september med nærmere 150 deltakere. Mange
gir uttrykk for at dette har vært en av de beste
menighetsweekendene. En gutt på 10 -12 år sa
det rett ut: Weekenden var helt fantastisk!

Sigmund Sandåker

40 dager har startet opp med nærmere 50 deltakere. Det er visstnok det høyeste deltakertallet
som har vært noen gang. Og vi vet at disse 40
fredagene kommer til å få stor betydning for den
enkelte deltakers åndelige liv.
ALPHA-kurs har startet opp med rundt 35 deltakere pluss ledere. I tillegg til tre norske grupper
er det gruppe for farsitalende og for engelsktalende. Oddvar Søvik og Hilde Grøthe underviser. Be om at kurset må føre til frelse og fornyelse.
Konfirmanter, TØFF, VOX, VOXlight og Superlight samler mange barn og unge på hverdager, - både menighetsbarn og venner.
Speiderarbeidet blomstrer. Det er inntaksstopp i
småspeiderne. Til sammen er det 70 – 80 små og
store speidere pluss ledere.
Damekor for damer i sin beste alder er startet
med ca. 50 sangere. Det er litt av en «flying
start» etter én måned.
Ny gudstjeneste kl. 13.31 med en litt annen form
enn kl. 11.00. Dette er en prøveordning med to
gudstjenester på søndag. Første gang er 16. oktober.
Kirkebygget er ferdig restaurert. Det har blitt så
flott, og det er så bra å ha så mye og gode lokaler til disposisjon! Enkelte dager er omtrent alt i
bruk.
Ny pastor. I skrivende stund er ikke pastorsaken
kommet helt i mål, men optimismen er der. Kanskje er en person presentert for menigheten når
dette bladet kommer i postkassene.
Be for menigheten! Det er helt avgjørende om vi
skal oppleve en menighet som preges av glede
og inspirasjon, en menighet der mennesker kommer til tro på Jesus og følger ham i felleskap
med alle oss som har gått på Veien lenge.
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Tidenes

Menighetstur til Solstrand
Tekst og bilder: Silje Hasseleid
Sammen var vi 150 stk på tur
sammen 9-10.september. FOR
en bra helg vi hadde!
Med temaet ”Drømmelaget”,
fikk vi masse viktig og god input
på hvordan vi kan være en god
lagspiller og også bli en enda
bedre en. Med konkurranser,
fotballkamp, bingo, frøpakking
og masse mer fikk vi virkelig
prøvd oss i å være en god lagspiller og spille hverandre gode!
Totalt pakket vi 15000 frøposer til Nord-Korea - tenk å få være
med å hjelpe til med noe slikt!
Noen sa det var meldt dårlig vær
den helgen, men så gøy og sosialt som vi hadde det, var det
ingen som la merke til det lille
regnet som kom en gang!
TAKK for en kjempefin tur - og
HUSK å sette av dato for neste
år allerede nå: Solstrand 810.september!

Frøpakking til Nord-Korea

Fotballkampen mellom barna og voksne endte uavgjort , og måtte avgjøres med straffekonk!
Barna vant til slutt!!
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Ikke noe å si på bevertningen!
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Kirkejubileet:

Musikk-fest søndag 23. oktober
Av Kåre Melhus
«Det skal du vite, Sverre: at i denne menigheten har korene betydd mer enn pastorene!»
Denne kraftige meningsytringen kom fra Otto Andersen, mangeårig leder av musikkkoret i Kristiansand Frikirke. Adressat var
unge stud.teol Sverre Jølstad som var forlovet med et av korets medlemmer Solveig
Gunnarson.
At korene har betydd mye, er det fremdeles
bred enighet om. Så derfor skal 50 årsjubileet for kirkebygget markeres med et festsamvær søndag 23. oktober, der korene er
hovedingrediensen i programmet. Mannskoret Vestergabet blir med, det samme gjelder
Kammerkoret, Bronselaget, Damer i Kirka
og Vox bandet. Eget husorkester blir det
også.
Signe Bjørnholmen skal lese en prolog, som
er en litt omarbeidet versjon av den hennes
mor, Arna Øymyr skrev og fremførte ved
innvielsen av kirkebygget i 1966.
Historiske filmklipp blir det også, blant annet
av rivingen av den gamle trekirken.
Maria Ringøen og Kristian Sødal, som skal
være vertskap for festen, forteller at Per Ove
Sødal har laget to litografier, som er trykket
opp i til sammen 400 eksemplarer. Disse
skal selges under festen til inntekt for oppussingen av 50 års jubilanten. Prisen for et lite
bilde er kr. 1000 og for et stort kr 4000.De mer offisielle hilsener i forbindelse med
jubileet kommer på formiddagsgudstjenesten.
Da skal også barnekoret Jubilo synge. De
synger tidlig i gudstjenesten, for det blir en
spesiell jubileumsfest for barna i kjelleren
under gudstjenesten.
Musikalsk ansvarlig for musikkfesten er Jon
Kleveland.
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1. rekke fra venstre: Emilie Henrikke Justnæs, Johanne Regine Svendsberget, Anders Speikland Smithsen, Johan Damsgård, SteinArve Graarud, Snorre Steinsland,
Joakim Gautefall, Vilde Fredvik og Hanne Ljøstad Nilsen
2. rekke fra venstre: Mathilde Berg (leder), Christiane Ruud Bøckman, Miriam Reinhardsen, Elias Nikolai Norbakk, Daniel Lervik Gabrielsen, Tora Røsnes,
Selma Nilsen, Helena Reisvaag Johannessen, Pernille Heggem, Nine Emanuelsen (leder)
3. rekke fra venstre: Tuva Lislevand, Isak Pundsnes Lorentsen, Frida Lie, Ole Frøysaa Utne, Pia Justnæs, August Hjorthaug, Stine Heier, Vegard Eugen Strandberg
4. rekke fra venstre: Kjetil Stangenes (leder), Sander Eekma, Sigrid Ekeland, Henrik Stangenes,
Nils Gunnar Ringøen, Karsten Gautefall, Emma Opsahl Lervik. Ulrik Andersen og Karoline Grøthe var ikke tilstede da bildet bletatt.

Konfirmantkullet 2015-2016
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Musikk i høst
Jubileumskonsert
Av Torbjørn Alfsen

Som en del av kirkens jubileumsprogram arrangeres 6.
november konsert med den svenske gitaristlegenden, Janne Schaffer. Sammen med Schaffer deltar også keyboardisten Peter Ljung og Kristiansand studiokor under
ledelse av Jon Kleveland.
Denne svenske gitaristen har i en alder av 71 år et svært
aktivt turnéprogram. Han kunne for lengst blitt pensjonist, lent seg tilbake i stolen og sett tilbake på en svært
innholdsrik musikerkarriere som blant annet inneholder:
14 soloplater, plateinnspilling i Los Angles med musikerne fra Toto, gitarist i Montreux jazzfestivals ”all-star
band” sammen med et internasjonalt elitelag bestående av
blant andre Billy Cobham, George Duke og Bob James.
Studiomusiker på rundt 6000 titler – deriblant ca. halvparten av ABBA innspillingene.
Men Janne Schaffer er ikke pensjonist, og han tar knapt
nok ferie, for det morsomste han vet er å gjøre konserter og spille gitar. I Sverige turnerer han kontinuerlig,
og gjør konserter i kulturhus, konserthus og klubber samt mye kirkekonserter.
Peter Ljung, som trakterer tangentene denne kvelden, har selv en imponerende musikerkarriere å se tilbake
på. Ljung er en av Skandinavias mest brukte studiomusikere og har spilt med alt og alle - fra Evie Tornquist
til Westlife, Lill Lindfors, Carola og Sissel Kyrkjebø.
Stilmessig forventes det en variert konsert i Frikirken med lyriske innslag, svensk folkemusikk, hymner og
også elementer av tung og energisk musikk. Studiokoret vil bidra på deler av Schaffers konsertprogram.
Når Schaffer og Ljung gjør kirkekonserter i Sverige står det oftest en plakat på kirkedøren - ”slutsålt”. Om
ikke konserten i Kristiansand blir utsolgt, ville det vært hyggelig om det ble trangt i benkeradene denne novemberkvelden, og det forventes at dette blir en minnerik konsertopplevelse!
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Kammerkonsert med KSO
Søndag 16. oktober kl. 19.00 spiller musikere
fra Kristiansand Symfoniorkester Franz Schuberts oktett i F-dur i vår kirke.
Det er med stor
glede og stolthet at
Kristiansand Frikirke fortsetter sin
serie med kammerkonserter i kirken i
samarbeid med
Kristiansand Symfoniorkester. En av
grunnene til at KSO ønsker å spille i vår kirke er kirkens
unike akustikk.

Jubilo i Kilden
Jubilo var den 23. sept med på arrangementet Bibelen i Kilden. En feiring i anledning Bibelselskapets 200 års jubileum. Jubilo opptrådte sammen med flere
kjente artister og leverte som vanlig topp
kvalitet! Noe også kveldens konferansier
Hanne Krog tydelig gav tilkjenne. En
helt fantastisk kveld ble det!

Franz Schubert er en av musikkhistoriens tragiske skikkelser. Da han døde, bare 31 år gammel, hadde han bare
opplevd en gang at hans egne komposisjoner ble fremført på en offentlig konsert. Det aller meste av hans musikk ble kjent etter hans død. Det er på mange måter veldig rart. I ettertid fremstår Schubert som en av de ypperste melodimakerne i musikkhistorien. I 1824 skrev Schubert sin oktett i F-dur på oppdrag fra greve Ferdinand
von Troyer, som i tillegg til å være greve også var en
dyktig klarinettist. Oktetten ble fremført hjemme privat
hos von Troyer. Oktetten er et betydelig verk og fyller
en hel aften. Schubert skrev oktetten i samme periode
som han skrev noen av sine mest kjente kammerverk:
”Rosamunde-kvartetten” og ”Døden og pikenkvartetten”.
Konserten koster kr 100 og hele beløpet går til en musikkskole som er drevet av Norsk Misjonsselskap i Thailand.
De som spiller er: Fiolin: Maria Andrén og Sigmund
Eikeset, Bratsj: Piotr Slowik, Cello: Leonardo Sesenna,
Bass: John Harrison, Klarinett: Ingrid Wangsvik, Horn:
Amanda Harrison, Fagott: Thea Iselin Øyhus-Revlin

Messe for
dobbeltkor
av Frank
Martin

5. november
klokken 19.30
inviterer Kristiansand domkor,
Frikirkens kammerkor og Via
Vitae til konsert
på Allehelgensaften i Dom kirken. På programmet står blant annet Messe for dobbelkor av Frank Martin og flere verk av
Benjamin Britten.
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Dåpsfest i Øs

Nytt fra

På de to første gudstjenestene på Fagerholt skole i
Tekst og bilder: Rune Tobiassen
layout: Kirsti Torvik
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Den første dåpen skjedde i moderkirkens døpefont
gang vi har hatt dåp. Det har vært fint å markere tra
Men den 4. september ble vår egen døpefont innvie
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4. september
bar Christina og
Åge Drangsholt
Vemund til
dåp i den nye
døpefonten.

21. august bar Kristin og Anders Kvinlaug
Mathias til dåp i moderkirkens døpefont.
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Vår nye døpefont og kors er designet og
prosjektledet av Katrine Flotve Lund, som er
medlem i menigheten. Hun har fått hjelp av Øystein
Knutsen i OPS Mekanisk AS til å realisere drømmen.
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Østsida frikirke

olt skole i høst har vi hatt tre barn til dåp i Østsida Frikirke.

døpefont, som har vært fraktet i pastorens bil fra byen hver
markere tradisjonen med linken til byen på denne måten.
font innviet av to nye dåpsbarn.
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Den nye døpefonten

4. september bar
Helene og Bjarte Sandal
Amalie til dåp.

Wenche Gjelsten Svilund,
som nylig har gått inn som
medlem, hadde sydd dåpskluter
som barna fikk i gave, brodert med
kors, navn, “Østsida” og dåpsdato.
Det nye korset.

En gudstjeneste for hele familien!
Tekst/bilder Randulf Roaldsnes
Noen ville kanskje tro at menigheten i sentrum er kun for de
godt voksne nå som vi nettopp
har plantet en ung og frisk menighet på Østsida. Men nei da,
slik er det ikke.
Søndag 18. september var det
familiegudstjeneste der alle
generasjoner bidro. Her er noen
glimt.

Forsangergruppe fra Jubilo

VOX har to band. Her er det ene som bidro til lovsangen.

Speidergruppa synger speiderlbønnen.
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Neste års konfirmanter ble presentert. Ser ut til å bli enda et ”dream team”. Etter gudstjenesten hadde de
egen ”kirkekaffe” i kjelleren sammen med foreldre.

Et bittelite lotteri midt i det hele gjør susen. Barne og
ungdomsarbeider Silje Hasseleid får hjelp til trekningen.

Ungdomspastor Stein Arve Graarud
talte.

Det er flott å se alle generasjoner sammen i kirka.
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40 dager:

”Dette var noe vi ville gå på”
Av Yngve Kolltveit, leder 40 dager.
Det er like spennende hvert år. Hvor mange kommer? Hvem kommer? Hvem blir
med i staben? Men nå er vi i gang. For fjortende år på rad. 40 dager, et kurs for utrustning til liv og tjeneste .
Et rekordstort kurs med nesten 50 deltakere samles hver fredag til lovsang, deletid
(hvor de som ønsker å dele et vitnesbyrd, gis anledning til det) undervisning og grupper. En deilig lunch hører også med for både sjel og kropp.
Jeg huket tak i Morten Wettestø, 53 år fra Tinnheia som er en av tolv menn som går
årets kurs.
Hva fikk deg til å begynne på 40 dager, Morten ?

Morten Wettestø

Ordene kommer lett og raskt: ”Det er nok en sum av flere ting. Men Alphakurs og ønske om å komme nærmere Gud var viktige steg mot å begynne. Det er flott å kunne sette av en hel fredag, senke skuldrene, finne
roen og føle Guds nærvær”.
Men hvordan fikk dere høre om 40 dager?
”Det første var at vi fikk en brosjyre i Vågsbygd Misjonsmenighet. Deretter var vi innom ”åpne dager” (noen
dager er åpne for alle. red anm) Da opplevde både kona mi og jeg at dette var noe vi ville gå på”.
Nå har det gått ca en måned, og vi er godt i gang. Hvordan har det vært så langt, Morten?
”Det har vært utrolig flott. Det har gitt oss begge veldig mye. Jeg har gått på Alphakurs, men dette har gått
videre og dypere. Jeg har fått et ønske om å tjene Gud på en helt annen måte enn jeg har tenkt på før. Jeg har
lært mer om å stole på Gud, våge å lytte til Gud og å takke mye. Noe annet jeg syns er kjempefint, er å kjenne
på nærværet under lovsangen”.
Morten fortsetter: ”For meg er det viktig at fokuset er riktig. Det syns jeg at jeg har fått innprentet her. Fokuset er ikke på oss, men på Gud. Jeg gleder meg til hver fredag, avslutter Morten.
Det er inspirerende å få være en del av 40 dager. Noen får livet helt forandret. Andre får justert kursen. Atter
andre blir inspirert i videre tjeneste for verdens Frelser. Underlig å se hvor mye 40 dager kan bety både for de
som er nye kristne og de som har vært kristne et langt liv. Uansett møter vi mye takknemligheten fra deltakerne. Det inspirer oss i staben. For øvrig kan jeg ikke få rost staben nok for den utrolige overgivelse teamet viser
fredag etter fredag. Takk skal dere ha! Og på vegne av oss alle: Velkommen på åpne dager og/eller som søker
til neste år!
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Temakveld

Hva er ditt bibelsyn?
Av Arild Sæbø
Hva vet du om de ulike bibelsynene? Hva er ditt bibelsyn? Kanskje du vil få
noen avklaringer i løpet av temakvelden som holdes i Fricafé onsdag 12.
oktober kl 1930.
Morten Beckmann er 30 år, gift og har to barn. Familien er bosatt på Justneshalvøya. Morten skriver for tiden en doktorgrad ved UiA om hvordan teologi
påvirker oversettelsen av kristologiske tekster (tekster om Jesus) i oversettelsene til Det Norske Bibelselskap i perioden 1959-2011. På temakvelden i
Fricafé vil han holde frem ulike bibelsyn sett fra sin synsvinkel. Han vil legge hovedvekten på en historisk arbeidsmåte å se Bibelen på. Han sier selv at
han ikke har ett bibelsyn å forsvare, men ønsker å forstå Bibelen ut fra sin
opprinnelige sammenheng. Svein Ove Olsen vil innlede kvelden med sine
refleksjoner og spørsmål, og etter at Morten Beckmann har hatt sitt innlegg,
ønsker vi å få til en refleksjon rundt bordene i Fricafé.

Morten Beckmann

Spennende? Ikke sant! Vi sees!

Alpha-kurset godt i gang
Av Endre Sagedal
Torsdag 15.09 ble det starta opp ALPHA-kurs igjen i kirka.
Det er 4 år siden sist, nå var tiden moden for å komme i gang
igjen. Det var 3 ulike språk: Norsk, med simultantolking til
engelsk og farsi. Og det var også grupper på disse språkene.
Over 30 deltakere og 14 medarbeidere. Oddvar Søvik er hovedunderviser på kurset. Han har nå vært med på over 30 kurs.
Hilde Grøthe skal også bidra på undervisningen.
Deltakerne er fra mange nasjoner. Hovedtyngden er norske,
men vi har også fra Sverige, Zambia, Iran, Syria og Korea.
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Rapport fra Paris
Av Ane Hegen
Jeg har jo alltid visst vi er kalt til å gjøre folk
til disipler. Men jeg har ikke helt skjønt hvordan. Hvordan skal jeg, med alle mine begrensninger, kunne lede noen gjennom alt
dette? Heldigvis forbarmer Gud seg over de
svake, og det er kanskje derfor jeg har fått
muligheten til å gjøre folk, fra ulike folkeslag, til disipler på en enkel måte. Enkelt er
vel relativt, men å få kunne være med å lede
en Disippel Trenings Skole der disiplene dedikerer 6 måneder av sitt liv for å bli lært opp
til ” å holde alt det Jesus har befalt” er jo
ganske fantastisk.
Noen har spurt om det egentlig er trygt å ha
en skole, med så mange internasjonale elever
i Paris, spesielt nå i disse tider. Jo, sier vi,
man kan jo aldri garantere 100% for at noe
ikke skal skje. Dessverre har vi hatt ulykker
på tidligere DTSer. Vi føler oss likevel nesten tryggere nå enn før. Jeg ønsker ikke å
være naiv, men jeg tror at hvis studentene
føler seg kalt hit, så er det det viktigste – å
være lydig i Guds kall. Slik som jeg og mine
kollegaer gjør. Jesus har jo sagt at han vil
være med oss alle dager inntil verdens ende.
Jeg er takknemlig for den disippeltreningen
Gud har gitt meg, og jeg har fått her i løpet
av de 3 siste årene. Nå er jeg mer klar enn
aldri før til å gi det videre!
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Hvem skulle trodd at Paris ble det stedet der jeg
skulle vokse mest i mitt forhold med Jesus? For
et privilegium det er å få vokse, i en så vakker
by, men under relativt enkle kår, med en usikker inntekt og gjennom utfordrende tider, når
det er der Gud har kalt deg. Det har styrket min
tro, og evne til å elske og til å være barmhjertig
mot andre, men først og fremst til å sette Gud
på førsteplass og til å elske Han av hele mitt
hjerte og av hele min sjel og av all min forstand. Fordi uten Han har jeg ingenting, og er
jeg ingenting.
Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har
fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem
til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds
navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt
dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil
verdens ende. Matt. 28, 18-20
Tusen takk for forbønn for alle forberedelsene,
for studentene og undervisningen. For beskyttelse og fred. Be gjerne om enhet i DTS
staben, og at vi kan være gode forbilder og disippelgjørere. Be også for Lucie (Sveits), Arjan
(Nederland) og meg som skal lede DTSen sammen, og om at Gud styrker oss der vi er svake.
Han er trofast!

Ane (i midten) sammen med kollegaene i DTS-teamet.

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

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
Adm. leder
Endre Sagedal
38 12 10 33
94 01 03 09 (mob)
Seniorpastor
Sigmund Sandåker
48 05 91 75 (mob)
FriBU-pastor Stein Arve Graarud
41 32 42 63 (mob)
FriBU-arbeider Sandra Borøy
95 81 02 17 (mob)
Sang- og musikkleder
Jon Kleveland
46 88 71 22 (mob)
Menighetsarbeider
Hilde Grøthe
47 91 42 92 (mob)
Formann eldsteråd
Per Svein HøyerJonassen
Mobil: 994 99778
Kontakt Administrasjonsråd
Gudmund Jakobsen
mob 90784986
Kontaktperson Kirkeverter
Kontoret
Tlf. 38 12 10 30
E-postadresse
kristiansand@frikirken.no
Hjemmeside
www.kristiansandfrikirke.no
Bankkonto

8220 02 86266

Misjonsmessa 2016
Dato for årets messe er 19. november. Vi i komiteen er godt i
gang med forberedelsene, og
håper nok en gang at menighetens medlemmer stiller opp som
positive medhjelpere og støttespillere. Vi vil være tilstede utover høsten og be om tjenester,
men det aller beste for oss er at
du tilbyr din tjeneste. Vi arbeider
for at Misjonsmessa atter en
gang blir en festdag i menigheten.
Tilby din tjeneste pr telefon eller
SMS til: Liv Marit N Gumpen
907 603 40

Takk til pastor Sigmund Sandåker
I forbindelse med gudstjenesten 28. august ble Sigmund
Sandåker takket av som hovedpastor. Han har vært pastor
i menigheten fra januar 2011
og de to siste årene som hovedpastor. Tilsynsmann Arnfinn Østerberg var til stede og
takket Sandåker på vegne av
Søndre Presbyterium. Fra menigheten takket Per Svein
Høyer-Jonassen med gode ord
og overbrakte et bilde med
tittelen «Brobyggeren». Både
Siri og Sigmund Sandåker
satte stor pris på gaven. Etter
gudstjenesten var det utvidet
kirkekaffe med flott bløtkake,
og flere benyttet anledningen
til å takke avtroppende hovedpastor. Selv om Sandåker nå
har sluttet i stillingen som hovedpastor, var det egentlig
ikke en avskjed med Siri og
Sigmund Sandåker, for de blir
i byen og Sandåker fortsetter
som pastor i 30 % stilling til
ny pastor er på plass.

Sigmund, kona Siri og barnebarnet
Klara Sødal i FriCafe etter gudstjenesten.

så blir tjenesten formidlet videre
til rette person i Misjonsmessekomiteen.
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Per Svein Høyer-Jonassen med gode ord og et bilde med tittelen
«Brobyggeren».

Program
Søndag 2. oktober

13:30 Halvtogudstjeneste

Tirsdag 1. november

10:30 Bønnemøte

16:00 Persisk møte

10:30 Bønnemøte

11:00 Gudstjeneste, Per Kristian
Rønning, KIA koret, Nattverd, Opplegg for barna

19:00 Kammerkonsert med KSO

19:00 Misjonsforeningen
Eivind Flå, India og Senegal

Tirsdag 4. oktober

19:30 Gideonkveld i FriCafé, Mette
og Roger, sang. Andakt ved
Sigmund Sandåker.

10:30 Bønnemøte

Tirsdag 18. oktober

19:00 Misjonsforeningen, Kirsten
Vatne forteller fra Columbia

10.30 Bønnemøte

Onsdag 5. oktober
12:00 Formiddagstreff, Sigmund
Sandåker, Bernt Jørgen
Beckmann

19:00 Misjonsforeningen, Paul
Roland, «Guds medarbeidere»

Onsdag 19. oktober
12:00 Seniorforum, Johan Tidemann Johansen: Hva skjer i
Kina?

Onsdag 2. november
12:00 Formiddagstreff, Bronselaget –sangformiddag,
Thore Oustorp, tale

Lørdag 5. november
19:30 Vox

Søndag 6. november
10:30 Bønnemøte

Torsdag 20. oktober

11:00 Allehelgensgudstjeneste,
Nattverd, Øyvind Augland,
Kristina Jølstad Moi,
Skattkammer, Hits

10:30 Bønnemøte

18:00 Åpne dører, Fakkeltog fra
Domkirken

11:00 Gudstjeneste, Oddvar Søvik, Opplegg for barna,

19:30 Konsert Janne Schaffer,
Bill. Kr 200,-

Lørdag 22. oktober

Tirsdag 8. november

19:30 Vox

10:30 Bønnemøte

Søndag 23.oktober

Onsdag 9. november

10:30 Bønnemøte

12.00 Bronselaget

Lørdag 8. oktober
19:30 Vox

Søndag 9. oktober

18:00 Jubileumsfest, Frikirkens
misjon 100 år, Jan Gossner, tale Terje Bjørkås,
Halvard Myhren, dikt, gjester fra Taiwan, Arendal
menighetskor, Kammerkoret Bløtkake og kaffe

Tirsdag 11. oktober
10.30 Bønnemøte

Onsdag 12. oktober
12:00 Bronselaget
19:30 Temakveld i FriCafé, Tema: Bibelsyn, Hva vet du
om de ulike bibelsynene?,
Morten Beckmann

11:00 Festgudstjeneste, Synodeformann Jarle Skullerud,
Hilde Grøthe og Jon Kleveland, Jubilo og Kammerkoret, Skattkammer, Hits
17:00 Jubileumsfest, Kirkebygget
50 år. Se egen omtale i bladet.

Tirsdag 25. oktober
10:30 Bønnemøte

Onsdag 26. oktober

Fredag 14. oktober

12:00 Bronselaget

16:30 Superlight

Søndag 30. oktober

18:00 Voxlight

10:30 Bønnemøte

Søndag 16. oktober

11:00 Gudstjeneste, Sverre Jølstad, Mikael Järlestrand
synger. Skattkammer, Hits

10:30 Bønnemøte
11:00 Familiegudstjeneste, Hilde
Grøthe, Nattverd

13:30 Halvtogudstjeneste

Fredag 11. november
16:30 Superlight
18:00 Voxlight

Søndag 13. november
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste, Sigmund
Sandåker, ”Kor Stort” fra
Lillesand, Skattkammer
og Hits
13:30 Halvtogudstjeneste

Tirsdag 15. november
10:30 Bønnemøte
19:00 Misjonsforening, Alemu
Nega og Svein G. Gundersen Etiopia

Onsdag 16.november
12.00 Seniorforum

Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i programmet. Følg med på ukens annonser og på vår hjemmeside: www.kristiansandfrikirke.no

Avsender:
KRISTIANSAND
FRIKIRKE
Tollbodgaten 64
4614 KRISTIANSAND

Og musikken var ved Sigvald Tveit
Sigvald Tveit (f. 1945) er født og oppvokst i Kristiansand Frikirke og har sin musikalske arv fra vår
menighet. Sigvald har vært ansatt ved Universitetet i
Oslo, men har hatt et omfattende musikalsk virke
som komponist. Han har Norgesrekord med over
2200 registrerte komposisjoner hos Tono! Sigvald
har samarbeidet med en rekke forfattere som Eyvind
Skeie, Edvard Hoem, Tor Edvin Dahl med flere.
Mest kjent er kanskje hans bidrag til sangene i Portveien 2, Sesam Stasjon og andre NRK-produksjoner.
I kirkelig sammenheng er han nok mest kjent for
”Visst skal våren komme” og ”Det gode landet”.
Hans melodier er også med i den nye salmeboken.

Tidligere
pastor Jan
Gossner
ledet gudstjenesten.
Sigvald (i midten) ble
hilst velkommen av
mange musikkvenner i
menigheten. Her flankert av Thorleif Sødal
og Anne Hægeland.

Som et ledd i 50-årsfeiringen av kirkebygget så ble
det arrangert en egen gudstjeneste med Sigvalds
sanger 25. september. En fullsatt kirke fikk oppleve
gjenhør med mange kjære melodier fra Sigvalds
hånd. Vi takker for det han har betydd for mange
mennesker og for å lagt mange juveler til den nasjonale og kirkelige sangskatten.
Takk også til de som medvirket og stod bak denne
flotte gudstjenesten.
Barnekoret Jubilo og Frikirkens Kammerkor medvirket sammen med flere solister og musikere.

