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Fredvald og Ludvig og nesten 400 andre
på menighetstur til Hove (s 4 - 5)
Foto: Engebret Grøthe

Tid for satsing!
Menigheten ved en korsvei
Tekst og foto: Kåre Melhus

Den tilværelsen menigheten har
hatt siden 1966 går nå raskt
mot slutten. Fremtiden blir annerledes, og nokså dyr. Hvor
mye annerledes og hvor dyr skal
vi nå bruke de neste månedene
på å bli enige om.
Hovedpastor Rune Tobiassen brukte
mye at sitt innlegg på siste menighetsmøte til å understreke at hovedspørsmålet nå ikke er hva slags bygning vi
skal bo i, men hva vi vil med vårt arbeid, hvilke mål vi har, og hva vi skal
fokusere på. Det neste spørsmålet blir
så hva slags bygning som best setter
oss i stand til å levendegjøre vår visjon.
Visjonen for Kristiansand Frikirke er å
finne i “Grosåsdokumentet” fra våren
2011. Her slås det fast at menighetene skal ledes ut fra tradisjon og visjon.
Det betyr at en skal bygge på det som
har vært, men samtidig gå videre. Menigheten skal være ett felleskap, men
ha mange fokus. Vi skal kjennetegnes
som en bønnemenighet, den skal praktisere en levende tro og et inkluderende fellesskap. Tjenestevillighet er et
annet aspekt som skal prege menigheten. Vi skal ha Jesus i sentrum, samtidig som vi er sendt til sentrum i Kristiansand. Rune Tobiasen understreker
at dette siste betyr at vi ikke vil flytte ut
av Kvadraturen.
Menigheten skal også være et ressurssenter, som kan arrangere alt fra konserter og konferanser, til kurs og samlivskvelder. Samtidig skal menigheten
fortsette å være en menighetsplanter.
Vi ønsker å være en åpen kirke, og ikke
gi inntrykk av at kirken alltid er stengt!
Rune fortalte at det er dette som har
festet seg som en oppfatning av elevene på Kvadraturen Videregående tvers
over veien!
Rune avsluttet sin gjennomgang av
Grosåsdokumentet med å si at det skal
være raushetsplikt i menigheten, og
konkluderte for sin og ledelsens del
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med at når vi ser på de visjoner vi har så
blir det klart at veien videre innebærer
en flytting til Tangen.

Nybygg
Her har Ole Lunde og hans Lunde Holding tilbudt oss gratis tomt på et område som selskapet har kjøpt for å utvikle.
Snadderkiosken er nærmeste nabo.
Her ser en for seg en flerbruksdrift, der
andre naboer, som Tangen Videregående skole, det kommende Aquarama og
andre vil kunne få dekket sine behov for
ekstra lokaler ved å leie hos oss. En ide
er at Fricafé kan gjøres til en kantine
som er oppe hver dag, og som betjener
institusjonene i nabolaget, samtidig som
terskelen til Frikirkens lokaler gjøres
lavere.
En komité ledet av Svein Tønnesen har
undersøkt hvilke rombehov menighetenes mange virkegrener vil ha i fremtiden, og konklusjonen er ca 3.500 kvadratmeter. Her er inkludert en kirkesal
med plass til 600 mennesker og en
mindre sal til ca 400.

Tollbodgaten 66
Alternativet til et slikt prosjekt er å bli
der vi er. Men dette blir heller ikke gratis. Per Helge Gumpen har ledet en
gruppe som har regnet seg fram til hva
det vil koste å bli i Tollbodgaten. Noe
oppussing er vi nødt til å ta. For eksempel må toalettene fornyes, og inngangspartiet pusses opp. Dette og andre helt
nødvendige tiltak vil koste 8.6 millioner
kroner. En mindre ombygging av kirkesalen og tilstøtende lokaler, inkluderte
nye stoler i et slags amfi, vil koste 27

millioner kroner. En større ombygging av eiendommen i Tollbodgaten,
som inkluderer bygging av 5 etasjer
over det nåværende inngangspartiet
og andre tiltak, vil koste 62 millioner
kroner. Dette alternativet vil gi ca
5.000 kvadratmeter, som er mer enn
vi trenger. Noe vil i så fall kunne
leies ut.

Nær framtid
Menigheten må nå bruke tid på å
utrede de forskjellige alternativene
grundig. Hva er vi best tjent med, ut
fra vår visjon? Hva vil det koste?
Hvor sikkert er det at vi kan tjene
penger på flerbruksdrift? Hvor tjenlig
vil det være å bruke penger på å ruste opp det vi nå har?

Kvartal 42
Vår nabo, Filadelfiamenigheten, er
som kjent i gang med et meget ambisiøst utbyggingsprosjekt med navnet
Kvartal 42. Dersom vi velger å bli
værende der vi nå er, vil vi bli påvirket av dette prosjektet, hvis det blir
realisert. Menigheten forhandler nå
med Filadelfia, som har bedt om tillatelse til å grave seg tre meter inn på
vår tomt for å gi plass til korridor bak
sin hovedscene, som blir liggende
under bakken. Dette vil bety at vårt
nåværende kjøkken må flyttes, sier
Jostein Senumstad, som leder forhandlingene med Filadelfia. Det kan
også tenkes at prosjektet Kvartal 42
vil være interessert i å kjøpe vår bygning, selv om dette ikke er gjenstand
for forhandlinger nå.

Pastorens spalte
Rune Tobiassen

«Rune Tobiassen, 33år 2011»
På sidepermen bak i Bibelen min står det skrevet opp/ned: «Rune Tobiassen, 10år 1988». Jeg hadde nok ikke orientert
Bibelen helt riktig da jeg på 10års-bursdagen min skulle skrive hvem den splitter nye Bibelen tilhørte. Jeg husker det var
stort og litt ekstra spesielt da oversettelsen var helt fersk. Norsk Bibel gav ut sin Bibel i 1988, en mer ord-for-ordoversettelse enn den friere oversettelsen til Bibelselskapet som kom ut i 1978. Nå er vi i 2011 og Bibelselskapet gir den
19.oktober ut en ny oversettelse av det gamle testamentet, etter samme mal som det nye testamentet som ble gitt ut i
2005. Tanken bak denne oversettelsen er å være mer tro mot grunntekstene på hebraisk og gresk, samtidig som den
skal ha et bedre norsk språk. Jeg er veldig fornøyd med NT 2005 og nå gleder jeg meg som en unge til den nye Bibelen.
Jeg har tenkt å lese gjennom Bibelen på ett år og ønsker å invitere menigheten til å være med på det. Men først og fremst
ønsker vi at flest mulig blir med og leser noe hver dag, enten mye eller litt mindre, og gjerne ved hjelp av BibelBloggen,
slik at alle i menigheten leser det samme. Derfor har vi lyst til å starte en leseaksjon fra første søndagen etter utgivelsen,
på familiegudstjenesten den 23.oktober.

«Vår Far i himmelen»
Eldsterådet ønsker å ta i bruk den nye Bibelen i våre gudstjenester. Dermed ønsker vi også å ta i bruk den nye oversettelsen av Herrens Bønn; «Vår Far i himmelen». Den viktigste forbedringen med Herrens bønn, synes jeg, er spesielt viktig
teologisk og ikke bare språklig: «Led oss ikke inn i fristelse» er endret til «La oss ikke komme i fristelse». Gud leder ingen
inn i fristelse, så hvorfor skal vi be om at Han ikke skal gjøre det (Jak.1,13). Noe annet er det at vi kan be Gud beskytte
oss mot vår egen lyst og mot den ondes fristelser.
På en måte er det dumt å endre en bønn som «alle» kan, og som gjør kirkefremmede enda mer fremmede i kirken. På den
annen side så er jeg veldig glad for at vi fremdeles i dag ikke ber «hellige vorde ditt navn». Vi trenger hele tiden at Guds
Ord tilpasses dagens språk. Det er ekstra vanskelig å lære seg noe utenat når man bare skal endre delvis på noe man
kan fra før. Det tar også litt tid før bønnen blir personlig for deg, men like fullt blir det viktig for oss å gjøre denne endringen. Vi er nok glad for det senere. Her står bønnen, så nå er det bare å pugge

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.
PS. Bestill gjerne Bibelen gjennom menigheten, så støtter du menigheten. Se side 11 for detaljer!
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Rekordstor deltakelse på menighetsturen til Hove!
Tekst og foto: Engebret Grøthe

For første gang i Kristiansand
Frikirkes historie har menighetsturen gått til Hove leirsted, et tidligere militært område som i de
senere årene er mest kjent som
arena for musikkfestivaler. Men
stedet fungerte også utmerket
som arena for tidenes største
menighetstur hva gjelder antall
mennesker. Det fikk nær 400
deltakere merke da de satte kursen østover mot Tromøya og
Hove i begynnelsen av september.
Noe av det mest hyggelige disse dagene
var at alderssammensetningen var såpass variert. Barnefamiliene var som
vanlig godt representert. Et femtitalls
ungdommer hadde sin egen telt- og lavvo leir. Gruppen “godt voksne” var også
til stede og skapte trygghet og trivsel.
Et så stort arrangement går ikke av seg
selv. Men arrangementskomiteen ledet
av Birgit Senumstad hadde gjort et for-

midabelt forarbeid, og det aller meste
gikk på skinner. Matserveringen var effektivt nok satt bort til et cateringfirma,
og et stort partytelt ble en fin ramme for
fellessamlingene.
Gode innslag i møteteltet
Å samle alle sammen til
møter i et stort telt er en
utfordring, men dette gikk
over all forventning takket
være et velkomponert
opplegg med mange gode
innslag. Ung som gammel
søkte til teltet i god tid for
å få med seg alt det spennende som skjedde der.
Ungdomspastor Stein Arve
Grårud og lettmatrosene
gjorde sin flotte entre i
oppstarten av møtene.
Deretter fikk vi besøk av
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Fredvald og Ludvig, to tilsynelatende
ukompliserte fiskere som på humoristisk og underfundig vis formidlet sine
tanker rundt temaet “stø kurs”. Det enkleste er som kjent det beste, så her fikk
både store og små noen grunnleggende
sannheter å tygge på. Musikken stod
barna og de unge selv for, kyndig ledet
av Renate Rott Orre og Line Grårud. Vi
må nevne at den yngste musikeren,
Børge Undheim, bare er fem år, men
imponerte likevel stort i sin håndtering
av trommestikkene.
Mange aktiviteter å velge mellom
Lørdag formiddag var viet ulike aktiviteter for barn og unge. Leirstedet kan vise
til en imponerende klatreløype høyt
oppe i tretoppene, og her fikk barna
prøve seg under betryggende veiledning
av lokale ledere. Fotballen trillet selvfølgelig, og mange gode samtaler fant sted

over kaffekoppene utenfor Hovestua.
Noen tok seg kan hende en liten tur
langs de vakre rullesteinstrendene ut
mot storhavet. I det hele tatt var det lav
terskel for å ta kontakt med andre menighetsmedlemmer på uformelt vis, noe
som er virkelig flott med slike menighetsturer. Følelsen av å være en del av
et fellesskap og å kjenne menigheten
bedre på tvers av de ulike gruppene og
aktivitetene.
Menigheten som redningsskøyte
Ingen menighetstur uten åndelig sikringskost. Fredag og lørdag kveld var det
voksensamlinger, også der med temaet
“stø kurs”, og undertitler om dyp kjøl og
alle mann på dekk. Søndagens gudstjeneste i teltet ble ledet av Rune pastor,
som i maritime metaforer understreket
at Kristiansand Frikirke ønsker å framstå som både fiskeskøyte, supplybåt og
redningsskøyte. Avslutningsvis ble deltakerne ledet ned på stranden for å se
noe av dette i praksis gjennom en oppvisning av Redningsselskapet. To
“uheldige” kanopadlere fra ungdomsleiren trengte assistanse, og den lokale
redningsskøyta stilte opp og viste hva en
slik båt er til for.

Margit (88) og Margit
(0) på tur sammen!
På menighetsturen var det viktig
for arrangementskomiteen å fokusere på at alle aldersgrupper var
velkomne og at vi ville ha en tur
sammen på tvers av generasjonene. Journalisten gjorde derfor et
forsøk på å finne den eldste og
yngste deltakeren for å kunne ta
et bilde. Noen kunne fortelle at
Margit Topstad med sine 88 år
måtte være den eldste i flokken.
Hun har vært med i Kristiansand
frikirke i en årrekke og har blant
annet virket som organist i ulike
sammenhenger. Noen kjenner
henne også fra kurset 40 dager
som hun deltok på i fjor. Men det
var mer usikkerhet og litt leting etter den som måtte være den yngste. Stor var
derfor overraskelsen da det viste seg at den yngste på turen også het Margit! Et
pussig sammentreff som samtidig sier noe om våre navnetradisjoner. Margit
Kind ble født 28. mai i år og døpt i august. Sin første menighetstur opplevde hun
sammen med sine foreldre og storesøster Malin. Familien er nyinnflyttet til Kristiansand og begynte i Frikirken via venner. De to Margitene hadde for øvrig en
fin liten stund sammen – på tvers av generasjonskløfter og aldersforskjeller.

Ny tur til Hove i 2012?
Turkomiteleder Birgit Senumstad er godt
fornøyd med denne turen og synes det
meste gikk bra. Spesielt godt likte hun
at det var så god spredning aldersmessig: - Det er ikke mange steder i vårt
samfunn man er på leir sammen og
fungerer så godt i et fellesskap på tvers
av generasjonene. Alle kommer på samlingene og vi er sammen som en stor
familie, synes hun. Hove leirsted har
stått sin prøve og kan også ved senere
anledninger fungere som sted der det er
plass til å invitere med alle som ønsker
å være med. Flere uttrykker at å delta
på menighetstur er en viktig vitamininnsprøytning ved oppstarten av et nytt
semester. Derfor: menighetsturer er
kommet for å bli!
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En fantastisk start for VoX!
Det var med stor spenning vi åpnet dørene for verdens første VoX
lørdag 27. august. Det var gått ett
år siden vi tok en pause med Junior for å be og tenke helt nytt. Det
var derfor stort å se 45 ungdommer ramle inn dørene. Det var
mildt sagt over all forventning. 2
uker senere var vi oppe i 75 personer. Det virker som om ungdommene koser seg og inviterer med
seg skolekamerater.
Møter og kafé
Kveldene starter alltid med et skikkelig
møte med lovsang og tale. Etter møtet
er det kafé, hvor Mary Voreland er sjef
på kjøkkenet og selger mat, drikke og
andre godsaker.
Lek
Vi har også en felles aktivitet hver lørdagskveld. Vi har hatt quiz og omvendt
gjemsel, men det blir også karaoke og
KRIK i løpet av høsten.
Ledere
Vi er velsignet med en dedikert leder-
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gruppe. I tillegg til at vi har det moro
sammen, stiller vi opp hver lørdagskveld på VoX. Dette er veldig viktig for
å bli kjent med ungdommene.
Dagens VoX
Hver VoX-kveld har vi en stafett, som vi
kaller dagens VoX. Da deler en av ungdommene noe de er opptatt av, en
erfaring med Gud, et bibelvers eller en
bokanbefaling. Dagens VoXér utfordrer
en annen til nesten gang. Så er stafet-

ten igang. Det er imponerende å høre
dem fortelle.
Alt starter med bønn.
I fjor startet vi med ukentlige bønnemøter mandagskvelder og torsdagsmorgener. Dette fortsetter vi med.
Bønnemøtene på mandagskveldene
er åpne og holdes i det stille rom bak
grønnsalen. Vær gjerne med og be for
oss i tiden som kommer.
Av Stein Arve Graarud

Det skjer spennende saker i Speideren
Av Engebret Grøthe

I speideren skjer det alltid mye.
Sist sommer var en stor flokk
barn i 12 – 13 årsalderen på
minnerik kretsleir i Lyngdal.
Framover skal det også skje
mye moro på de ulike samlingene, både innen- og utendørs.
Og til sommeren blir det kanskje Trondheimstur?
Først litt om sommerens happening:
kretsleiren i Lyngdal. Her samlet speidere fra hele Sørlandet seg, til sammen rundt 350 ivrige speidere. Leiren,
som gikk av stabelen i månedsskiftet
juni/juli, ble litt av en opplevelse. –
Dette var rett og slett en fantastisk tur,
uttaler speiderleder i Frikirken Ole
Andreas Augland. Han forteller at spei-

derne fra Frikirken fikk ulike oppgaver
på leirområdet de fikk tildelt. Blant
annet å bygge portal og ulike andre
byggverk.
En utfordrende og spennende overnatting
Randi Gabrielsen, som var med som
leder for flokken fra Kristiansand frikirke, forteller om en aktivitet som går
under navnet “Haik”. Den enkelte speider får et kart og en løype de skal følge, samt mat for et døgn. Deretter går
oppgaven ut på å overnatte ute og
returnere til leiren dagen etter. – Dette
er en opplevelse som sitter i minnet
lenge og som var fryktelig spennende,
sier hun.
Landsleir i Trondheim
Men mange andre aktiviteter skjer i

speidersammenheng gjennom året.
Hytta på Finsland brukes jevnlig, det
samme gjelder speiderbåten og
kano/kanohengeren. – Vi er så mye
ute som vi kan, sier speiderleder Ole Andreas Augland.
Men inne-aktiviteter er det
også en del av. Akkurat nå
er vi opptatt med å lage kniver og slirer, noe som er
skikkelig moro, sier han. Og
til neste sommer planlegges
en real langtur: Frikirkens
speiderkorps arrangerer
nemlig sin landsleir ved
Trondheim, og det er duket
for nye spennende opplevelser sammen med speidere
fra hele landet.
Med som frivillig?
Som før er det også i høst behov for nye ledere til en meningsfull fritidsaktivitet. - Vi
trenger ledere i troppen fra 5.
klasse og oppover, kan speiderlederen fortelle. Man kan
kontakte Frikirkens kontor
eventuelt kontakte Speideren
via epost på Frikirkens hjemmeside, eller på
www.speiding.no.

Speiderne i Frikirken er tilknyttet Sørlandets krets av Norges
speiderforbund og Frikirkens speiderkorps
Samlingstider for Speideren i Kristiansand Frikirke:
Mandag: 18-1900: 2-4 klasse (flokken)
Onsdag 18-1930: 5-10 klasse (troppen/vandrerne)
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Marinas historie
Av Renate Orre/Marina Wikstad
En høstdag på kontoret tikka det inn
en mail fra en dame ved navn Marina
Wikstad og hennes mann, Oddvar. De
hadde lest på frikirkens nettside at vi
drev musikkskole og at vi var på jakt
etter lærere. Det ble starten på et veldig spennende bekjentskap som jeg
gleder meg til å se fortsettelsen av,
både for min egen del og for menighetens musikkliv.
Marina Kuzmina Wikstad ble født i
Samara, Russland. Begge foreldrene
er musikere og musikklærere og Marina var bare 4 år gammel da moren
satte henne på pianokrakken. Moren
spiller også piano og faren spiller balalaika. Det ble musikkskole og musikkcollege med sterk konkurranse før
Marina kom inn på konservatoriet hvor
hun også fullførte ”post graduate” arbeid.
Da Marina var 16 år møtte hun Jesus,
og etter et besøk av noen misjonærer
fra USA et par år etter, tok hun en ettårig Bibelskole. Marina forteller ivrig
om denne perioden: ”Jeg brant for
lovprisning og forbønn og Israel/
midtøsten og endte opp som frivillig
medarbeider i et misjonsselskap i Jerusalem. Det var her jeg ved
”tilfeldighet” (Gud-feldighet) møtte min

nåværende ektefelle som
var på et kortere besøk.
Etter å ha blitt godt kjent
med hverandre, ble det
bryllup og jeg flyttet til Norge. Det første året var det
nesten bare norskundervisning jeg var opptatt av.
Gjennom en venn ble jeg
invitert til å spille til lovsang i den Internasjonale
Kirke og det har ledet til
flere forespørsler om å
spille.”
Marina har en helt imponerende cv, og jeg ble nysgjerrig på å møte denne
dama etter å ha lest den
sammen med den korte
mailen fra hennes mann.
Dagen etter troppet de opp
på kontoret, begge to. Marina forteller
at hun var litt nervøs for å søke da hun
ikke var sikker på om hun snakket
godt nok norsk og hun var spent på
hvor streng undervisningen ville være.
Hun kom tross alt fra et miljø som var
sterkt preget av konkurranse og prestasjon. Men hun ønsket seg en jobb
hvor hun kunne bruke sitt talent, og
etter en hyggelig prat og en enda hyggeligere oppvisning ved flygelet ble vi
enige om at dette var mer enn en tilfeldighet. Marina starta allerede uka et-

ter med 5 elever. Da hadde hun fulgt
min undervisning en dag for å se hvordan jeg la opp timene. Hun trives godt
sammen med elevene og skryter av at
de allerede har god fremgang, spesielt
tatt i betraktning at ikke alle har instrumenter å øve på hjemme. Marina har
en behagelig og imøtekommende personlighet, så elevene trenger ikke frykte for russisk disiplin ved Frikirkens
musikkskole!
Siste søndagen i august deltok Marina
på gudstjenesten i kirka. Hun ble nemlig veldig begeistret da hun så orgelet
vårt og fikk prøve det på vårt første
møte. Hun har ikke spilt orgel før, men
har alltid drømt om å kunne det. Så da
jeg spurte henne om hun hadde lyst til
å spille på gudstjenesten, tok hun utfordringen og gledet oss med vakkert
preludium på piano og postludium på
piano, til stor velsignelse for mange.
Nå har hun funnet seg en god orgellærer, så får vi se hva det blir til videre. Vi
gleder oss i alle fall til å høre henne
fremover, også.
Marina går nå mest i Salem Misjonsmenighet hvor mannen, Oddvar, har
hørt til i mange år. Da jeg spurte om
hva slags møter hun føler seg mest
hjemme på svarer hun: ”Jeg brenner
for lovsang og lovprisning. Det står jo
at Gud troner på vår lovsang. Dessverre opplever jeg altfor ofte at vi ikke
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bygger Hans trone, men gir
Ham en knirkete krakk. Jeg
har vært så privilegert å få
oppleve skikkelig lovsang.
Ikke bare ”gikk” vi inn i tempelets forgård, men vi trengte
inn i det aller helligste og
opplevde duften av Ham.
Dette lengter jeg etter mer
av.”
For tre år siden var Marina
med til India for å oppleve litt
av arbeidet som mannen var
engasjert i her. Hun ble veldig imponert over å oppleve
hva noen ”alminnelige” damer fra Kristiansandsområdet hadde fått til med hjelp
fra himmelen. Vel hjemme
lovet hun å spille en konsert
til inntekt for Anna Ministries,
- dette indiske prosjektet. Det
ble til en klassisk konsert, og
hun fikk mange gode tilbakemeldinger som inspirerte
henne til å fortsette å spille.
Nå er vi så takknemlige for å
ha Marina hos oss! Jeg opplever en nydelig ydmykhet i
denne svært velkvalifiserte
læreren og jeg ser at jeg har
mye å lære av henne. Så nå
har vi en avtale om å hjelpe
hverandre på ulike felt, og på
denne måten tror jeg vi har
fått en vitamininnsprøytning i
musikkskolen som også forsterkes av de to andre nye
lærerne, Marit Aas og Maria
Nattasja Markinez Hemmingby. Sammen skal vi gjøre vårt
aller beste for å ta vare på
elevene og hjelpe dem til å
utvikle sine gaver og talenter.
Vær gjerne med i bønn for
lærerne og elevene ved Frikirkens musikkskole.

Sødal Terrasse 3 A, 4630 Kristiansand Mobil: 911 07 555
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Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Frikirkens temahefter: Mann og kvinne
Tekst: Harald Flå
Vi har i tidligere utgaver av FrikirkeAktuelt omtalt tre av Frikirkens temahefter. Denne gangen skal vi omtale de
siste heftet, mann og kvinne. Dette er
det mest omfangsrike heftet målt i
antall sider. Og det vil lønne seg å bruke noe tid på å lese gjennom heftet,
for det berører mange høyaktuelle temaer som har med mann og kvinne å
gjøre. Ikke minst er det mange bibelhenvisninger som du bør slå opp mens
du leser.
Sentralt i heftet er at det tar utgangspunkt i Bibelens ord om skapelsen. Vi
er skapt som mann og kvinne med
mannlige og kvinnelige egenskaper
slik det kommer til uttrykk i 1. Mosebok. Det maskuline og det feminine er
ikke et resultat av miljøpåvirkning slik
en får inntrykk av moderne feministisk
tankegang. Mann og kvinne er fra
skapelsen av ment å skulle utfylle
hverandre.”Det er ikke godt for mannen å være alene. Jeg vil gi ham en
hjelper som er hans like”. 1. Mosebok
2,18.
I heftet fremheves bibelens tanke om
at kjærligheten mellom mann og kvinne kan sammenliknes med forholdet
mellom Kristus og menigheten. Og
dette dokumenteres med flere skrifthenvisninger. Her er i det hele tatt mye
interessant og nyttig å lese som i stor
grad går på tvers av moderne profan
tankegang.

Heftet er en samling
av ulike tekster med
ulike vinklinger og
temaer og forskjellige
forfattere. Mot slutten av heftet får vi en
oversikt over mye av
bibelstoffet som omhandler mann, kvinne
og familie. Her bør vi
ta oss god tid og slå
opp bibelhenvisningene.
Det er ikke forfatternes intensjon å gi
noe læreuttalelse i
temaet om mann og
kvinne. Arbeidsgruppas mandat har mer
vært å legge til rette
for en bred prosess.
Anbefalingen er at
heftet danner utgangspunktet for temakvelder, husfelleskap, bibelgrupper og
liknende. I siste del
(vedlegg 1 og 2) gis
en praktisk anvisning
på bruk av heftet som utgangspunkt
for samtaler.
I et hefte som tar opp temaet mann/
kvinne på forholdsvis bred basis hadde vi kanskje ventet at den nye ekteskapsloven hadde vært kommentert.
Den nevnes så vidt, men ytterligere

kommentar hadde vært ønskelig. Et
annet tema som heller ikke er berørt
særlig er tekstenes mulige konsekvenser for tjenestedelingen i kirken.
Men uansett, heftet er svært interessant og nyttig lesning og anbefales
sterkt.
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Nytt fra menigheten
Tollbodgaten 66
Tollbodgaten 64
Tirsdag, onsdag og torsdag
kl. 10-14
38 12 10 30
38 12 10 31 (fax)
Hovedpastor Rune Tobiassen
95 84 18 56
Pastor
Sigmund Sandåker
48 05 91 75
Bydelspastor Endre Sagedal
92888204
FriBU-pastor Stein Arve Graarud
41 32 42 63
Adm. leder
Jostein Senumstad
38 12 10 33
41 10 17 92 (mob)
Sang- og musikkleder
Renate Rott Orre
99 63 68 69
Formann eldsteråd
Arild Andresen
48 00 84 77
Formann Administrasjonsråd
Stig Berg Thomassen
97 58 39 55
Leder Diakoniråd
Steinar Hopland
90 03 29 47
Kirken
Kontor
Kontortid

Høstens merkedager

Døpte

Konferanse.
Fredag 11. nov. kl 19:00-21:00
og lørdag 12. nov.
kl 10:00-16:00.
Laget og Damaris arrangerer
spennende konferanse i samarbeid med menigheten. Talere:
Rebbecka Pippert og Os Guiness.
Torsdag 22. desember
Julekonsert med Torstein Sødal
Torsdag 29. desember
Romsjulskonsert med Kammer
koret

x

Vegard Herseth Vehus
Foreldre Kjersti Herseth Vehus og Kåre Vehus, storebror
Sondre

E-postadresse
kristiansand@frikirken.no

Påskespill

Hjemmeside
www.kristiansandfrikirke.no

Påskespillet 2012 er planlagt til søndag 25
mars. Vi gleder oss allerede til neste års
oppsetning. For at flest mulig skal få anledning til å melde sin interesse, blir det holdt
et kort informasjonsmøte tirsdag 25 okt kl
18.30 ( rett etter Jubilos øvelse ).

Bankkontonummer
8220 02 86266

Døde
x

Agnes Gulliksen

Nye medlemmer
i
i

Elise Løvgren
Erlend Johansen

MISJONSMESSA 2011, 19 november
Allerede nå vil vi i misjonsmessekomiteen minne om datoen for
årets misjonsmesse. Misjonsmessedagen er en festdag i menigheten, og vi trenger din hjelp for å klare å gjennomføre dette arrangementet. Har du noe å bidra med så ta kontakt. Vi har behov
for bakst, gevinster, hjelpende hender mm. Tilby din tjeneste!

Messekomiteen
Anne Kari Jakobsen
Anne Grete Vihle Hansen
Ellen Fredheim Kirkhus
Anne Katrine Kreunen
Ester Tufte Larsen
Kari Obrestad
Rut Anne Hagen
Randi Gabrielsen
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åresalg
kafeteria
kafeteria
matbod
hovedlotteri
hovedlotteri
barnetombola
regnskap

tlf 41 56 43 07
tlf 92 25 24 63
tlf 45 44 30 04
tlf 95 33 12 61
tlf 48 14 18 14
tlf 92 84 84 18
tlf 90 64 50 26
tlf 97 46 87 22

Program
Søndag 2. oktober
10:30
11:00

20:00

Samrådningsmøte. For ledere i
menighetens virkegrener

Menighetsmøte etter behov!

Bønnemøte
Nattverdgudstjeneste. Nikolai
Chevshuk. Tone Pedersen. Tigerloftet

Lørdag 15. oktober
19:00

Jazzkonsert. Miriam Mandipira, DK
og NewOrleans JazzCab (NOJC)

Tirsdag 4. oktober

19:30

11:00

Søndag 16. oktober

Bønnemøte

Bønnemøte.

11:00

11:00

Gudstjeneste. Hilde Grøthe. Nattverd. Tigerloftet. Skattkammer.
HITS. Radiooverf. FM 101,2

Onsdag 5. oktober- fredag 7. oktober
Kveldsmøte hver kveld kl 19:30

18:00

Den nye veien. Interkulturell
samling i Peisestua

Lørdag 29. oktober
10:30

MØTEUKE med Jan Erixon

Torsdag 27. oktober

VOX, Ungdomssamling i friCafé

Onsdag 5. oktober
Formiddagstreff. Jan Erixon

Onsdag 26. oktober

Konsert Ansgarskolen
VOX, Ungdomssamling i friCafé

Tirsdag 18. oktober
11:00

Søndag 9. oktober

10:30

Bønnemøte

11:00

Gudstjeneste. Knut Are Jølstad.
Ungdomskoret. Tigerloftet. Skattkammeret. HITS

19:00

Korkveld. Stort felleskor. Margrethe og Harald Sødal. Sverre Jølstad

Bønnemøte

Onsdag 19. oktober
11:00

Søndag 30. oktober

Seniorforum. Oddmund Harsvik.
”Alkohol og samfunn”

10:30

Bønnemøte

Torsdag 20. oktober

Tirsdag 1. november

11:00

Gudstjeneste. Jan Erixon. Dåp. Tigerloftet

19:30

En kveld i bønn

11:00

19:30

Kveldsmøte. Jan Erixon. Vestergabet

19:30

Bydelsarbeidets torsdagsundervisning. Rune Tobiassen. Samme
tema som 12. oktober

Onsdag 2. november
11:00

Bønnemøte

Formiddagstreff. Svein Fink

Tirsdag 11. oktober

Lørdag 22. oktober

Torsdag 3. november

11:00

Bønnemøte

19:00

19:30

19:30

Ytremisjonens kvinneforening. Ellen
Tønnessen fra Songdalen Frikirke

Søndag 23. oktober

Lørdag 4. november

10:30

Bønnemøte

19:30

11:00

Familiegudstjeneste. Rune Tobiassen. Dåp. Knøttekoret. Musikkskolen deltar. Utdeling av 4års-boka.
Oppstart leseaksjon

Søndag 6. november

Onsdag 12. oktober
20:00

Bibelundervisning i friCafé. Rune
Tobiassen. Rom. 1,18-3,31. Hva
med de som ikke har hørt evangeliet? FriCafé er åpen fra 19:30

Torsdag 13. oktober
11:30
18:00

Landsmisjonens kvinneforening.
Carl Otto Tønnessen
Den nye veien. Interkulturell samling i Peisestua

Kulturkveld i kirka

Bønnemøte

19:30

Ytremisjonens kvinneforening. Ingrid Johanne Myhra

Konsert Kristiansand Janitsjar

10:30

Bønnemøte

11:00

Nattverdgudstjeneste. Allehelgensdag. Sigmund Sandåker.
Kammerkoret. Tigerloftet

16:00

Stor familiedag. Aktiviteter. Kafé.
voksensamling, samling for hele
storfamilien

Tirsdag 25. oktober
11.00

En kveld i bønn

Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i programmet. Følg med på ukens annonser og på vår hjemmeside: www.kristiansandfrikirke.no
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Avsender:
KRISTIANSAND FRIKIRKE
Tollbodgaten 64
4614 KRISTIANSAND

Ungdomskoret med venner!

Søndag 18 september inviterte
Ungdomskoret til konsert - med
venner. For en konsert! En meget
tallrik forsamling (i alle aldre) fikk
en musikalsk opplevelse de sent vil
glemme. Koret lyser av sangglede
og mange av korets medlemmer
fikk bidra med solistinnslag. Takk
til dirigent Ellen Frøysaa Utne for
innsatsen hun gjør med koret. Når

dette leses er koret i London der
de både yter og nyter. Kveldens
orkester var sammensatt av Kjetil
Høyer-Jonassen på piano, Torbjørn
Alfsen - gitar, Oddvar Høgetveit bass og Erik Dale på trommer. Vi er
imponerte over disse modne herrers kreative skaperglede! Og gjestene bidro med solistpartier og duetter: Tini Flaat Mykland, Martin

Wikstøl, Kristian Sødal og Ingunn
Høgetveit. Takk til dere alle. Fribupastor Stein Arve Graarud holdt
kveldens verbale innslag der han
poengterte at vi i Guds øyne er rett
og slett perfekte. Takk for en perfekt kveld!

