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Familien Jølstad i Spania 
Her følger et lite reisebrev fra familien 
Jølstad på Costa del sol i Spania. 
 
Det var sist vinter vi begynte å leke 
med tanken på å dra til utlandet et år. 
Far i familien ønsket seg til Østen for 
å oppleve nye kulturer. Mor ville til 
varmere strøk med nærhet til gamle-
landet. 1 -0 til mor:-)  
 
Jeg sendte en søknad til den norske 
skolen i Malaga og var så heldig at jeg 
fikk jobben. Det var en sjanse vi ikke 
kunne la gå fra oss. Den lille 
"eventyreren" våknet i oss alle fem.  
 
Jeg jobber altså som lærer på den 
norske skolen i Malaga. En skole som 
teller 129 elever. I min klasse er det 12 
skjønne barn. Det er en herlig følelse 
å ha god tid til hver enkelt elev. Det er 
også spennende med nye kolleger 
som har erfaringer fra mange ulike 
skoler i Norge. De pedagogiske disku-
sjonene går høylytt mellom høyrøste-
de rogalendinger, brækete bergensere, 
nordlendinger som er rett fra levra og 
meg fra det blide Sørland :-) Spennen-
de, lærerikt og gøy.  
 
Det som er den store forskjellen fra 
livet hjemme i Norge er likevel friti-
den. Det er herlig å ha ei kone som er 
hjemme (med Sverre Marius på fem). 
Det gjør at vi som familie har en an-
nen "ro" enn vi har hjemme. Fritids-
aktivitetene til barna er mer knyttet til 
skolen. Sander og Helene spiller golf 

en gang i uka. Sander spiller fot-
ball og Sverre Marius er med på 
småbarnstreff i Sjømannskirka. Vi 
er også på plass i Sjømannskirka 
hver fredag. Da er det tacokveld 
og "klubber" for barna. Det er 
omtrent 80% av elevene fra sko-
len med foreldre som er med på 
disse kveldene. Spennende arbeid 
med mange som ikke går i kirka 
hjemme i Norge. Det gir mange 
muligheter for samtaler om tro og 
verdier.  
 
Vi har også god tid til å oppleve 
Spania med alt det har å by på. I 
skrivende stund sitter jeg og nyter 
utsikten over Middelhavet og 
fjellene i Marokko i Afrika. Spa-
nia er heldigvis (for en lyshudet 
som meg) mye mer en strand og 
soling. Vi er stadig på turer i fjell-
lene og de hvite landsbyene 
(puebloer). Et høydepunkt for 
meg var sykkeltur 
(med 7 mannfolk og 
guide) til Sierra Ner-
vada på 3400 m og 
helt ned til Middel-
havet. 1-1:-) Her blir 
det ski til vinteren…  
 
Barna og vi voksne 
trives godt, men vi 
lengter også litt 
hjem. Gode naboer 
og leken i gata, kirka 
med kor, forkynnel-

se og fantastisk felleskap, hytta, 
gode venner og familie er ting som 
sannsynligvis trekker oss hjemover 
til sommeren. Vi er så priviligert at 
vi har det helt supert her med nye 
venner, mye tid sammen og spen-
nende opplevelser. Men at vi også 
kan glede oss til å komme hjem til 
et herlig liv i "byen". Nå venter 
noen uker med besøk fra Sol og 
Sverre, broder Andreas og min 
syngende søster...:-) Det ser vi 
veldig fram til.  
 
Da er det bare å hilse dere med 
Guds gode fred og si hasta loego 
(Ses snart...:-))  
Mange hilsener fra familien Daggi 
Jølstad i Spania 

En plass i solen: 



 

Pastorens spalte 

Jeg har valgt å fase ut fra byen som hovedpas-

tor og si ja til utfordringen fra styret i Frikirken 

Øst om å bli den nye menighetens pastor fra 

neste høst. Dette under forutsetning at det er 

vilje og overgivelse til at menigheten offisielt 

blir dannet da. Fram til det vil jeg omdisponere 

min tid til å være 50% i Frikirken Øst og 50% 

i sentrum. Etter det kan det være aktuelt å bru-

ke en stillingsbrøk videre i sentrum, for å kun-

ne få til to ansatte i Frikirken Øst. Det har på 

en måte vært et lett valg, på en annen måte 

et svært vanskelig valg. 

 

Det var et lett valg, fordi jeg ønsker «å leve 

kirke» sammen med min familie i mitt nærmil-

jø. Når det nå blir etablert en Frikirke som er 

nærmere mitt hjem, blir det unaturlig å reise 

inn til byen på jobb. Dessuten har jeg tro på at 

det kan bli en selvstendig og sterk menighet 

som kan være med å bety en forskjell for nær-

området med skolekretsene Prestheia, Fager-

holt og Justvik barneskoler. Jeg har tro på men-

neskene som allerede nå sier at de vil være 

med på dette og det er spennende å være med å 

forme en menighet fra «bunnen av». 

 

Det var et svært vanskelig valg, fordi jeg er 

blitt så glad i menigheten i byen og alle de go-

de menneskene her. Jeg føler på ingen måte at 

jeg er ferdig her og jeg kjente at i det jeg tok 

valget startet en sorgprosess. Det er veldig 

mange spennende muligheter i en sentrumsme-

nighet og det er store ting vi er med på nå for 

tiden. Det er en fantastisk ledelse og ønske om 

å bety en forskjell som lokal kirke i nærmiljøet 

til sentrum, men også for alle som har Kristian-

sand Frikirke som sin menighet på grunn av 

relasjoner som er bygd opp over tid. 

 

Hovedgrunnen er altså at jeg ønsker «å leve 

kirke», og denne verdien er lettere å realisere i 

Frikirken Øst ved at vi bor i området. Når vi 

blir kristne, blir vi samtidig del av et felles-

skap. Det er ikke meningen at vi skal leve ale-

ne, men sammen. Derfor må vi ha mindre fel-

lesskap som alltid har plass for 

nye. Fellesskapet skal hjelpe hverandre til å 

leve troen ut i hverdagen og i nærmiljøet. 

 

Studiepermisjonen jeg har søkt om til våren er 

nettopp bekreftet flyttet til januar. Vi drar tidli-

gere, men kommer også hjem igjen tidligere 

enn først planlagt, i god tid før påske. Da drar 

jeg sammen med Randi og barna til Hawaii for 

å bruke 3 måneder på en Disippel-Trenings-

Skole (DTS) for familier. Etter 7 år i Frikirken 

blir dette et godt steg for å komme nærmere 

hverandre som familie, bruke tid på å få nye 

input og inspirasjon, og gjennom det stå bedre 

rustet for denne nye fasen i tjenesten.  

 

Bli med å leve kirke og være kirke sammen i 

fellesskap! 

 

Rune Tobiassen 
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Jostein, vår tidligere administra-

tive leder, er nå ansatt i Frikir-

kens Ytremisjonsarbeid. Han 

opplever dette arbeidet som 

spennende og meningsfullt. Her 

er en liten rapport fra ett av pro-

sjektene han er involvert i. Vi for 

vår del ble minnet på at Sakkeus, 

for  en stund siden, ble beskyldt 

for å berike seg på andres peng-

er— nettopp i den samme byen.  

Red. 
 

Antikorrupsjon - noe for 
alle oss! 
 

Frikirken og samarbeidspartner 

det Palestinske Bibelselskapet 

(PBS) arrangerte antikorrup-

sjonsseminar 7.- 8. november i 

Jeriko i de palestinske områdene.  

 

Terje Bjørkås, Ingar Bø, Tor Ar-

ne Grimstad og Jostein Se-

numstad fra Frikirken var der 

sammen med Aud-Karin Hovi 

fra DIGNI.  

 

PBSs motto/oppdrag er: ”Live 

and Give, Serve and Proclaim 

the Word of God”  Oversatt til 

norsk blir det: ”Leve, gi, tjene og 

proklamere Guds ord” 

 

- Seminaret var vellykket. Det 

går rett inn i vår diakonale tanke 

om å være tilstede og hjelpe 

mennesker som trenger det.  Vi 

var fornøyd over hvor stor åpen-

het som ble vist og det kom 

åpenhjertige eksempler fra både 

vår og PBS sin side som var med 

å belyse og aktualisere saken. 

Seminaret går rett inn i vår dia-

Jostein Senumstad: 

Involvert og engasjert i misjonsarbeidet 
konale tanke om å være tilste-

de og hjelpe mennesker som 

trenger det.  

 

En av de palestinske deltaker-

ne kom med utsagnet ” ikke 

bekjemp korrupsjon med kor-

rupsjon” Bakgrunnen for ut-

sagnet kan en forstå når han 

forklarer at han mener myn-

dighetene er korrupte, men 

selv Jesus betalte skatt til ro-

merne, så vi skal følge hans ek-

sempel her også!  

 

Korrupsjonen i samfunnet både 

i Midtøsten og her i Norge hol-

der de som er ressurssvake ne-

de. Frikirkens misjon er sam-

men med deg og gjør noe med 

det, sier Jostein Senumstad.  
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Mitt Bibelord 

 

Han har gjort alt ditt 
 

 Heb.10.14: "For med ett offer har han for 

alltid gjort dem fullkomne som blir helliget" 

De fullkomne er de som er utvalgt i Kristus fra 

evighet av, som er kalt av Gud og som har tatt 

imot Jesus som sin Frelser og Herre. Vi er altså 

gjort fullkomne vi som tror på Jesus. Og det 

skjedde på korset. Der ble vår synd sona og vårt 

skyldbrev utsletta. Djevelen har ingenting å an-

klage oss for. Vi er ulastelige for Guds åsyn. Ved 

troen er vi satt i den oppstandne Kristus i himme-

len, som er åpenbart for Guds åsyn "for vår 

skyld" Når Gud ser Jesus ved sin høyre side, ser 

han oss - uten synd. 

 

 De tre ordene: "For vår skyld," beskriver 

den fullkomne kjærligheten, agape som kommer 

fra Gud. Alt var og er for oss. Hva så med mitt 

syndige kjød? Er det fullkomment? Langt derifra, 

men det er gjort noe med det. Hør hva Gud sier i 

Rom.6 "Vi vet at vårt gamle menneske  ble kors-

festet med ham for at syndelegemet skulle bli 

tilintetgjort." Når synden er sona og syndelege-

met tilinntetgjort, ja så er det bare fullkommenhet 

igjen, - i Kristus. Halleluja. 

 

 Konrad Landro skrev i bladet Evangelisten 

om ei gammel  troende dame som var så plaga av 

anfektelser at frelsesgleden var blitt helt borte. 

Ho bare så sin egen synd og utilstrekkelighet. 

Vennene som besøkte ho vitna om alt det Jesus 

hadde gjort for henne, men ho svarte alltid: "Å ja, 

jeg vet nok at Jesus har gjort sitt, bare jeg kunne 

gjøre mitt" En dag fikk ho besøk av en erfaren 

sjelesørger og predikant, og han så snart hvor 

hun satt fast. Ho var så opptatt med seg selv at 

hun ikke så Jesus. Predikanten så at her måtte 

det litt sterk lut til. Neste gang de møttes sa han 

til henne: "Det er ikke sant det du sier at Jesus 

har gjort sitt. Bare jeg kunne gjøre mitt. Hvem er 

det som har forkynt denne store vranglæren for 

deg." Nå ble ho heilt målløs. Her ligger jeg for 

døden og tror på ei stor løgn. Men predikanten 

fortsatte: "Det står ikke at Jesus har gjort sitt, 

men det står at han har gjort ditt." Da gikk Ån-

dens lys opp i hennes hjerte. Ho folda hendene, 

ba, og takka: "Nå ser jeg det Jesus, nå ser jeg at 

du har gjort alt det jeg ikke makta. Du har gjort 

mitt." En sanger sier dette slik: Jesus, Jesus, du 

alene. Nå har du blitt alt for meg. Alt i himlen og 

på jorden, har jeg Frelser nå i deg. 

 

 Salme 12.7 "Herrens ord er rene ord, like-

som sølv som er lutret i en smeltedigel i jorden - 

sju ganger renset." Når mesteren i gammel tid 

skulle rense sølvet for slagg, måtte det mange 

omganger til. Sølvet skulle være så rent at når 

mesteren så sitt eget speilbilde på overflaten 

skulle det være helt klart og tydelig. Vår Mester 

i himmelen har sørget for at hans ord gir et klart 

sant og fullkomment bilde av hvem han er hvor-

dan han kan og vil frelse hver den som kommer 

til ham. 

 

Carl Otto Tønnesen 
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Tekst: Oddvar Søvik/Finn E. Isaksen 
 
Mange av FrikirkeAktuelts lesere 
bruker daglig Bibelleseringens 
studieplaner til Bibelen. I år fei-
rer denne organisasjonen 125 år i 
Norge. Jubileet ble feiret i Oslo 
den 8. april i år der også Oddvar 
Søvik, som er medlem i Bibelle-
seringens råd, var til stede. Det er 
da naturlig å be vår tidligere pas-
tor fortelle litt om denne viktige 
organisasjonen i anledning jubi-
leet. 
 
- Først, Oddvar:  Hva er Bibelle-
seringen – kan du gi oss kort litt 
om historien eller bakgrunnen? 
 
- Arbeidet startet i England i 
1867 og ble først kalt Children’s 
Special Service Mis-
sion (CSSM), senere Scripture 
Union (SU). Det var viktig at 
barna fikk Guds Ord på en måte 
de forsto.  
 
I 1880 forteller SUs protokoller 
at «Colonel Spratt visited Nor-
way» og der skal han ha holdt 
barnegudstjenester. Hvor dette 
skjedde, vet vi ikke, men han ga 
en gave til CSSM for å få trykt 
norske traktater.  
 
I 1888 er det «etablert avdelinger 
i Stavanger, Bergen, Christiania, 
Christiansand, Trondheim og 

Bibelleserringen 125 år 
Kongsberg». Opplaget for bro-
sjyrer er dette året 60.000. Fra 
dette året regner man med at 
arbeidet var etablert i Norge. 
 
I samråd med hovedkontoret i 
London ble det i 40-årene dan-
net en felleskristelig lands-
komite, og fra midten av 50-
tallet blir det besluttet å ha kor-
te kommentarer i leseplanen.  
 
Det store vendepunktet kom i 
1961, da Marie Berg begynte 
som sekretær for Bibellese-
ringen, og hun ble den første 
ansatte. Nå ble det også laget 
bibelleseplaner for barn og 
unge. Marie Berg var ansatt i 
Bibelleseringen til hun døde i 
1989. 
 
- Hva er det Bibelleseringen 
kan tilby av opplegg og materi-
ell? Og hvem er det for?  
 
- Daterte leseplaner finnes for 
barn og familier (Alfa Super), 
for unge (Siesta) og for voksne 
(Logos). Heftene kan brukes av 
enkeltpersoner, men har studie-
opplegg slik at de også kan 
brukes i grupper. 
 
De siste årene har arbeidet vært 
rettet mot barn/foreldre/
familie: I september kommer 

Foreldreboka, et samarbeids-
prosjekt om tro på hjemmeba-
ne. La meg også nevne Den 
store REISEN" - Oppdag Bibe-
len. Den er en bibelhistoriebok, 
og vant prisen for beste kristne 
barnebok i England 2012. Den 
bygger på opplegget E100 - 
100 viktige bibeltekster, som 
passer godt for alle som vil 
"finne en rød tråd gjennom" 
Bibelen.  E100 kan deles ut i 
menigheten og det er utarbeidet 
eget studieopplegg. Ytterligere 
informasjon finnes på nettsiden 
www.bibelleseringen.no. Blant 
annet om den nye mobil- og 
nettbrettløsningen Ladepunkt 
som Frikirken har vært med å 
finansiere. På vei til skole eller 
jobb, i bussen eller på toget ...? 
 
- Da kan du kanskje gi oss no-
en gode grunner for hvorfor vi 
skal bruke Bibelleseringens 
opplegg og materiell?  
 
- Vi må vel bare se i øynene at 
bibelkunnskapen er liten blant 
mange kristne. Det skyldes 
først og fremst at folk ikke le-
ser Bibelen. Da blir det liten 
vekst i kristenlivet, da blir man 
åndelig umoden og lar seg lett 
lede vill både læremessig og 
etisk.  
 
Vårt materiell vil  
– stimulere enkeltpersoner og 
grupper til å trenge inn i Guds 
ord 
– utfordre til samtale om Guds 
ord 
– legge til rette for bibelunder-
visning i hjem/skole/menighet. 
 
- Til slutt, Oddvar: Har du noe 
oversikt over hvem fra Frikir-
ken som i senere tid har vært 
involvert i Bibelleseringens 
arbeid? 
- Jeg tør ikke påstå jeg har den 
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hele og fulle oversikt, men i 
farten kan jeg nevne av skriben-
ter: Andreas Woie, Jan Gossner 
og undertegnede. I rådet: Thor-
vald Hartviksen, Jon Daniel 
Roum, Geir Lande, foruten un-
dertegnede. Og i styret: Gro 
Løyning og Erhard Hermansen 

La meg til slutt få nevne at det i 
jubileumsåret pågår en konkur-
ranse blant styrets og rådets 
medlemmer om hvem som kan 
verve flest abonnenter. Forelø-
pig har jeg bare vervet 14, men 
hvis noen av leserne ønsker et 

abonnement, enten på Logos, 
Siesta eller Alfa Super, skal jeg 
mer enn gjerne ordne det. Pris 
300 – 350 pr år. Send en SMS 
til 472 81 392 eller mail til odd-
var.sovik@gmail.com – Reg-
ning kommer i posten sammen 
med bibelnøkkelen.  

Jeg har nå vært i Kongo og job-
bet som frivillig for Mercy 
Ships i 8 uker. Mercy Ships er 
en organisasjon som driver et 
sykehusskip langs Afrikas vest-
kyst. Det har en kristen profil, 
og det er ca 450 som jobber her 
fra over 30 nasjoner. Tiden har 
gått utrolig fort og jeg har sett 
mye her som vi ikke ser hjem-
me.  
  
Den første uken jeg var her 
hadde vi hovedscreening for 
alle de kirurgiske spesialitetene 
som de utfører på skipet. Jeg 
var stasjonert sammen med de 
som jobber med kjevekirurgi. 
Der kom det mange pasienter 
med store svulster og en god 
del pasienter med leppe-gane 
spalter. Endel av svulstene var 
på størrelse med en fotball, og 
noen av de som kom med leppe
-gane spalte var voksne.  
Når jeg ser slike pasienter blir 
jeg veldig takknemlig for helse-
vesenet vi har hjemme.  
Det var over 7000 pasienter 
som møtte opp på screeningen 
og ble vurdert for eventuell 
operasjon. En av de som 
senere ble operert er 17 år 
gamle Grace. Hun hadde 
en svulst som var større 
enn hodet hennes. Hun 
har det veldig bra nå, og 
venter på at huden trek-
ker seg sammen og de 
kan gjøre en siste opera-
sjon. 
  
De siste seks ukene har 
jeg jobbet på tannklinik-

 

ken. Den ligger 30min med bil 
fra skipet. Det er en veldig grei 
klinikk med ganske bra utstyr. 
Vi gjør hovedsakelig tanntrek-
kinger og fyllinger, men har 
også mulighet til å gjøre rotfyl-
linger. På en vanlig arbeidsdag 
ekstraherer jeg 30-50 tenner og 
legger 5-10 fyllinger. Det er en 
ganske annerledes, og mye 
tyngre arbeidsdag enn den jeg 
har hjemme. De snakker fransk i 
Kongo, så vi har lokale dagar-
beidere som jobber sammen 
med oss og tolker for oss. Det er 
lokale dagarbeidere i alle avde-
linger på skipet. En av pasiente-
ne jeg hadde på tannklinikken 
kom som mange andre med 
tannverk. Jeg ba han åpne mun-
nen, men han klarte ikke å ta 
tennene fra hverandre. Jeg så at 
han var litt skakk i ansiktet. Han 
hadde en veldig liten underkjeve 
på den ene siden. Etter den erfa-
ringen jeg hadde fått fra 
screeningdagen trodde jeg at 
dette måtte være et ankylosert 
kjeveledd. Det vil si at benet har 
vokst sammen i leddet, og at det 

derfor er helt umulig for han å 
gape uten operasjon. Jeg snakket 
om pasienten med en kirurg på 
skipet, og fikk henvist pasienten 
til å ta røntgenbilde. Etter litt 
masing og mailing, fikk jeg be-
skjed om at pasienten min skulle 
bli tilbudt operasjon. På grunn av 
en kansellering gikk det bare få 
dager før pasienten ble lagt inn 
for operasjon neste dag. Pasien-
ten heter Fred og er 21 år. Denne 
operasjonen vil forandre livet 
hans. Han vil kunne spise, gape, 
snakke bedre, pusse tennene og 
gjøre nødvendig tannbehandling i 
fremtiden.  Jeg føler meg utrolig 
heldig som får lov til å være med 
på å hjelpe slike som Fred, og 
mange andre som vi treffer på 
tannklinikken og på skipet hver 
dag.  
  
Tusen takk for all forbønn mens 
jeg har vært her nede! 
  
Hilsen Anette Skuland 
 
Når dette leses er Anette tilbake i 
Kristiansand. Red. 

Anette frivillig på Mercy Ships 
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Endre Sagedal, administrativ leder  

 

Nå som året nærmer seg slutten 

av året, er det en god anledning 

til å se på hvordan økonomien 

ser ut for inneværende år. Jeg 

har satt opp noen punkter på 

ulike områder: 

  

Givertjeneste:  

Menighetens største og viktigste 

inntektskilde er fast givertjeneste 

fra medlemmene, det utgjør ca. 

75% av menighetens inntekter. I 

vår ble det gjennomført en kam-

panje for å øke givertjenesten, 

noe som medførte at den gikk 

opp med over 10% i snitt. Vi har 

et ambisiøst mål med 4,2 millio-

ner totalt på givertjenesten i 

2013, og nå i skrivende stund 

ligger vi ca 150 000,- kroner bak 

dette målet, forutsatt jevn giver-

tjeneste ut året. Tenk om vi kun-

ne dra til litt ekstra i desember 

og klare det?  

  

Renovering av bygg: 

Vi har tatt et trinn videre i å re-

novere bygget, hovedtoalettene i 

kjelleren blir nå totalrenovert. 

Med stor dugnadsinnsats får vi et 

helt nytt anlegg med vegghengte 

toaletter, nye fliser på gulv og 

vegg, LED lys i taket. Alt for 

350 000,- En bygg-gruppe utre-

der videre hva som Må gjøres, 

BØR gjøres og KAN gjøres 

med bygget videre, og det vil bli 

startet en giveraksjon for å fi-

nansiere dette.  

 

Misjon: 

I Frikirken har vi en felles mi-

sjonssatsing, Israels – og Ytre-

misjonen. Vi bidrar med mange 

kollekter og en stor misjons-

messe til dette arbeidet hvert år. 

Menighetens økonomi 
I forhold til oppsatt mål på 1,1 

million for 2013, så ligger vi ca. 

450 000 bak dette målet nå mot 

slutten av året. Samtidig ser vi 

at det gror frem mye direkte 

misjonsarbeid ut fra menighe-

ten.  Med store team til Lativa 

og Kaliningrad, et påsketeam til 

Japan, et høstteam til Kenya 

som, blant mye annet, avholdt et 

stort seminar for 250 deltakere. 

Hvis vi summerer sammen det 

som deltakerne selv betaler og 

gavene de har med seg, så er vi 

Tema: 

Søylene viser at vi ligger etter i forhold til årets budsjett. Det er det fullt 

mulig å gjøre noe med i slutten av året. 
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raskt ett sted mellom en halv og 

en million kroner bare i år.  

 

 Fellesarbeid: 

I Kristiansand Frikirke er vi en 

stor bidragsyter til Frikirkens fel-

lesarbeid, tidligere het det syno-

dekontoret, nå er navnet Frikirke-

torget. Gjennom dette arbeidet er 

vi med og støtter mange av de 

Vi har en flott stab i Frikirken, 

med 6,6 årsverk fordelt på 9 an-

satte.  På menighetsmøtet søndag 

03.11 ble det orientert om noen 

endringer som skjer fremover.  

  

Sang- og musikkleder Renate 

Rott Orre går ut i svangerskaps-

permisjon fra 06.12. Hun er i dag 

i 40% stilling som prosjektleder i 

Frikirken Øst, og 60% i Frikir-

ken. Hun har permisjon frem til 

september 2014.  

  

Mary Voreland er i 50% stilling 

som miljøarbeider i Fricafè frem 

01.02.2014. Da avvikles denne 

stillingen, for å prioritere å kun-

ne få rom for en 50% stilling 

som barne- og familiearbeider. 

Dette skjer i samråd med styret i 

Fricafè, og i god dialog med Ma-

ry. Hun vil fortsette som frivillig 

medarbeider i VOX. Hun har 

tidspunkt bli stedfortredende 

hovedpastor.  

  

På grunn av disse endringene 

har vi nå utlyst 2 ledige stilling-

er i Frikirken, en 50% vikar 

som musikkmedarbeider. Og en 

50% stilling som barne- og fa-

miliearbeider. Og mulighet for 

å kombinere for rette person. 

Når du leser dette er nok 1. fris-

ten for søknad gått ut, men mu-

lighet for utsatt frist hvis ikke 

rette kandidatene har dukket 

opp. Se på hjemmesiden vår.  

  

Slike endringer er alltid utford-

rende, både for den ansatte og 

for oss som menighet. Vil der-

for utfordre oss til å stå med i 

bønn og arbeid for skape gode 

overganger.  

mindre menighetene i kirke-

samfunnet, og på den måten 

driver vi også menighetsbyg-

gende arbeid i Norge utenom 

det vi gjør i egen menighet.  

  

Denne menigheten har en rik 

tradisjon med å være en raus 

bidragsyter på mange områder, 

og dette skyldes at det mange 

Endringer i personalet 
bidratt på en fantastisk måte 

gjennom jobben hun har gjort, 

og vi er utrolig takknemlige 

for at hun skal fortsette videre 

i Frikirken. 

  

Hovedpastor Rune Tobiassen 

vil fra januar 2014 fristilles fra 

50% av sin stilling for å kunne 

være prosjektleder for prosjekt 

Frikirken Øst. Av økonomiske 

grunner vil det ikke bli tilsatt 

vikar i den frigitte stillingsan-

delen. Han brenner for dette 

arbeidet, og har kommet frem 

til at han vil stille seg til dispo-

sisjon, dersom han blir kalt, 

som hovedpastor for Frikirken 

Øst når denne er planlagt etab-

lert september 2014. Han ori-

enterte også om at han og fa-

milien vil dra på en familie 

DTS på Hawaii i 2014. Sig-

mund Sandåker vil på et egnet 

trofaste givere som står i en gi-

vertjeneste. På vegne av menig-

heten er det stadig på sin plass å 

takke for det. Og samtidig også 

å påminne oss alle på viktighe-

ten av at mange er med og bi-

drar økonomisk, det er en god 

åndelig disiplin som kan være 

med på å holde oss sunne i vår 

forvaltning av penger.  
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Tekst og bilder: Engebret Grøte 
 
–Dette er nok den dagen ungene 
våre elsker mest i løpet av året, 
kanskje med unntak av julaften 
og bursdag! Uttalelsen kom fra 
en mor på misjonsmessa i år..  
 
Årets store messehappening gikk 
av stabelen lørdag 16. november, 
og det var mange både blide og 
nye ansikter å se denne dagen i 
kirken. 
 
De vanlige postene er som alltid 
populære. Ivrige kjøpere står 
klar ved åpning for å sikre seg de 
aller beste godbitene. Salget av 
julebaksten gikk så bra at alt var 
utsolgt mot slutten. Barnetombo-
laen var det til tider lange køer 
ved. Og både salgsboder og 
loddboder var bra besøkt. Årets 
mic-master Arild Sæbø holdt 
temperaturen oppe under åresal-
get og trekningsrundene. Og un-
derveis kunne kafeen friste med 
et bredt utvalg av godsaker. Me-
get smakfulle smørbrød og kaker 
gjorde det lett å spise mye for 
den gode sak.  
 
Under misjonsmøtet fikk vi be-
søk av misjonsagentene, ledet av 
Stein Arve Graarud. Han gjorde 
det klart at det å være misjonær 
er for tøffinger. Mary og Joanna 

Misjonsmessa – nesten som julaften! 
Voreland utdypet mer om 
hvorfor det å følge Jesus er så 
viktig, mens Knøttekoret og 
Jubilo gledet den dedikerte 
fansen.  
 
Denne dagen var det mange 
nye fjes innom kirka, og bare 
det er flott. Like flott er det at 
det så ut til at alle hadde en fin 
stund sammen mens de kjøpte 
lodd eller spiste rekesmørbrød. 
Men det aller fineste er vel at 
det ble mange kroner til Frikir-
kens misjonsarbeid. Langt 
over 300.000 kom inn denne 
gangen. Det som kommer inn 
er en vesentlig del av det vår 
menighet har forpliktet seg til 
å bidra med. Slik sett er inn-

Både Knøttekoret og Jubilo deltok på misjonsmøtet. 

Arild Sæbø var sjef for åresal-
get. 
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samlingsarbeidet, som jo mi-
sjonsmessa er en del av, et an-
svar hvert enkelt medlem har. 
Takk til messegeneral Liv Marit 
Gumpen, en hardtarbeidende 

messekomite, samt alle andre 
som er med på å dra lasset og 
som utrettelig jobber for at 
denne dagen skal bli så bra 
som den er! 

Julemessa er 
preget av glade 
ansikter i alle 
aldre. Vi synes 
det er ekstra 
gøy å se at de 
unge stiller 
opp.  

Kransekaker er en sikker vinner. 

Gode venninner 
på misjonsmes-
se. 
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CD-utgaven av ”Lys, lys leven-

de” er i disse dager klar til salg. 

I løpet av høsten har  menighe-

tens musikalske krefter, anført 

av Jon Kleveland, stått sammen 

og produsert en fantastisk CD 

med bakgrunn i påskespillet. Alt 

overskudd av salget vil gå til 

barn og unge i menigheten. Vi 

har foreløpig trykket 500 ek-

semplarer, men håper det er for 

Påskespillet på CD 
lite. CD-en blir til-

budt på gudstjenes-

tene og andre sam-

menhenger fram-

over, men kan 

også fås ved hen-

vendelse til kon-

toret.  

Julegaven som varer helt til påske! 

Like til Betle-
hem på julaften 

 

Det er bare å glede seg, - i år skal 

vi få utdrag fra Asbjørn Arntsens 

«Like til Betlehem» på selveste 

julaften. Også i år blir det to guds-

tjenester, - kl 14.00 og kl 16.00, og 

både Jubilo og Ungdomskoret del-

tar på begge gudstjenestene sam-

men med bl.a. Kristian Sødal og 

Ingunn Høgetveit i rollene som 

Josef og Maria. Historien er den 

samme, noen av aktørene er de 

samme, og budskapet er akkurat 

like aktuelt. «La oss gå like til…» 

Kristiansand Frikirke på julaften 

for å møte det lille barnet som er 

hele verdens frelser. Velkommen! 

Kjøp mange! Gi den som julegave til 

slekt og venner. Overskuddet går til 

menighetens barne- og ungdomsar-

beid. 
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friMAT 
Kjenner du noen som vi kan være rause overfor?  Du kan hente pose og levere selv til noen du kjenner eller spørre 

dem om de vil hente diskret i kirka selv hver uke. Tips oss! 
Det ville også vært helt fantastisk med noen flere medarbeidere 

som kan være med i denne viktige diakonale tjenesten. Vi trenger 
noen med bil som henter overskuddsmat på butikkene, noen som 

kan pakke i poser og dele ut, og noen som er til stede i kafeen vår i kjelleren og gi mennesker et smil og se dem.  
 

Ta kontakt! 

Solidaritet med forfulgte kristne 

31. oktober arrangerte Åpne Dø-

rer og Stefanusalliansen et tema-

møte i Domkirken om forfulgte 

kristne ulike deler av verden. Et-

ter samlingen var det fakkeltog 

gjennom byen og appell på torget. 

Flere i menigheten stilte på dette 

viktige arrangementet, men vi 

håper på enda flere til neste år. 

Mange kristne sliter med trakas-

sering og forfølgelse. De må vi 

ikke glemme. Foto: RRoaldsnes 



 

4-års 

festen 

Lørdag 26. oktober var 7 skjønne 4 åringer samlet til fest. På festen var det 

både besøk av hånd-dukker, samlingsstund med fortellingen om Daniel i 

løvehulen, formingsaktivitet og ikke minst mat som passer 4 åringer per-

fekt. På søndagen var det utdeling av «4 års boka» på Gudstjenesten.  

Bilder/tekst: Liv Marit 

INGENTING ER SOM Å VÆRE 4 ÅR OG HA EGEN FEST I «KJÆRKA» 

Lydhøre 4 åringer som synger om å ri på islandshest 

hjem til dit de bor, og alle sammen kunne navnet på ga-

ta de bodde i. I samlingen fikk de også høre om Daniel i 

løvehulen som stolte på Gud, og ble minnet på at Gud er 

med oss i hverdagen. Etter samlingen var det formings-

aktivitet hvor barna dekorerte poser til å ha 4 årsboka i. 

God å ha mammaer og far-

mor med når det skal klip-

pes og limes. 



 

Utrolig deilig å 

få kunne spise 

så mye man 

ville av akku-

rat noe av det 

beste man 

vet. 

Og på søndagen var det utdeling av 4årsboka til noen veldig flinke og frimodige 4 åringer. Po-

sene barna hadde dekorert, og pyntet med i kirken, hadde fått noen ekstra overraskelser 

oppi, og barna var raske til å få dem med seg hjem etter gudstjenesten. 

Festen ble avsluttet med at barna samlet seg oppe i kirkesalen. Der øvde vi på å ta imot kirke-

boka, og så spilte Vox bandet som holdt på å øve en sang, og det var veldig stas. Mange av 4 

åringene skulle spille i band når de ble store. 
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Frikirkens Hovden Tour 

2014 
 

Hovden Tour 2013 ble en kjempeopplevelse med 119 Frikirkeluer 
over fjellet i isende vind og uten spor Det var en tøff opplevelse, 

men vi var «sammen mot målet»… 
 

Nå ønsker vi nye og gamle deltakere velkommen til spennende opp-
legg for Hovden Tour 2014. Lørdag 15. mars 2014 kan du gå 42 eller 

22 km på ski, og da ønsker vi å stille så mange som mulig med 
«Frikirken» som sitt lag. Dette er for deg som trenger et mål med tre-
ningen og et treningsfellesskap, enten du har trent lite eller mye, er 

aktiv i kirke eller ei. Hjertelig velkommen! 

 
Inspirasjonssamlinger torsdager kl. 20-22  

12. desember: «Motivasjon til trening og livet». KICK-OFF m/ Jesper 
Mathisen og Trine Mjåland, Arild Jørgensen og skipastor Rune To-
biassen. Representant fra arrangøren kommer for info og spørsmål. 

16. januar: «Økt utbytte av treningen og livet». Trening og kosthold v/
Solveig Pedersen. 

20. februar: «Hva gjør du hvis du brekker staven?» Oddvar Brå og 
Siv Kristin Sællmann. «Formtopping» v/Arild Jørgensen. 

Lørdag 15.mars: «Feiring av oss selv og livet». Festkveld på Hovden 
Fjellstoge selve renndagen. 

 
Fellestreninger f.o.m. 28/11:  

Trening hver torsdag kl. 20. når det ikke er inspirasjonssamlinger 
(unntatt 26/12). 

Når skiløypene er kjørt opp, møtes vi på Grønn slette i Jegersberg. 
Uten skiløyper er det to muligheter:  

Jogging/ fort gange i Jegersberg med start fra «Grønn slette» 
Rulleski på flerbruksbanen på Kongsgård (oppmøte v/ Donnhu-

set).  
Styrketrening på Spicheren 19.desember kl.20 på Spicheren med 

instruktør (gratis inngang) 

 
Teknikktreninger: 

28.november på rulleski v/Arild Jørgensen. 
9.januar på ski på Grønn slette v/ Solveig Pedersen (snøforbehold) 
6.februar på ski på Grønn slette v/Arild Jørgensen (snøforbehold) 

 

Du kan lese mer om HovdenTour her: http://

www.hovden.com/no/HovdenTour/ 
Bli medlem av Facebook-gruppa  «Frikirkens Hovden Tour» 

Meld deg på mailingliste til frokentrydal@gmail.com !  

Frikirken øst 

 
Vi går mot avslutning av et 
spennende semester i Frikir-
ken øst. Månedlige gudstje-
nester, kveldssamlinger og 
ulike aktiviteter for barn og 
unge har samlet godt med folk 
både i hjemmene og på Gim-
lekollen mediesenter hvor vi 
holder hus inntil videre. Gle-
den var stor da vi på gudstje-
nesten 3. november kunne 
informere om at Rune Tobias-
sen begynner som pastor i 50 
% i Frikirken øst fra nyttår, 
samtidig som nåværende pro-
sjektleder, Renate Orre, går ut 
i svangerskapspermisjon. Vi 
opplever at Gud vil noe i by-
delen vår og ser frem til et 
spennende vårsemester hvor 
vi blant annet inviterer til 
Alpha-kurs fra 22. januar. Be 
gjerne Gud vise deg noen du 
kan invitere med! Fjorårets 
Alpha gir forventning og 
grunn til å glede seg! Oppda-
tert vårprogram kommer på 
www. bydelsarbeidet.no før 
jul.  

Julegåve med lo-
kalt tilsnitt til dei 
som har alt?  
 

Religion og estetikk er noko 

som engasjerer mange. Frå vår 

eiga kirke veit me at det er 

ikkje mykje form og farge 

eller tone og takt som skal 

endra seg før det dukkar opp 

ulike meiningar.  

 

Eit tjuetals forskarar har sidan 

2010 teke for seg hovudsakleg 

kristne, men òg andre religiø-

se former for estetiske uttrykk 

mailto:frokentrydal@gmail.com
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Signaturen 

Jeg vet ikke hvordan det er med 

dere, men jeg blir veldig ofte i 

diskusjoner,  konfrontert med de 

kristnes forhistorie.  

Hvordan kan man forsvare en 

religion med en så blodig fortid? 

Hvorfor opptrådte kirken som 

den gjorde, og ikke i alle sam-

menhenger stod på de svakes og 

fattiges side? Og med hvilken 

rett  kan kristne mennesker sette 

seg til dommer over andre?  

Det er egentlig rart, at noen fort-

satt tror at kristne mennesker er 

et strømlinjeformet, perfekt ve-

sen. At vi er de moralske, de 

som lever rett, og som aldri har 

gjort eller gjør noe feil. I alle 

fall i våre egne øyne.  

Slik er det jo ikke. Slik var det 

neppe før heller. Og da er det 

ingen grunn til at vi som lever i 

dag, skal måtte forsvare alt i 

kirkens og de kristnes historie, 

og i tillegg fremstå som lytefrie 

mennesker av nåtiden.  

Som journalist er det alltid viktig 

å gå tilbake til kilden. Opprinnel-

sen, for å løse en sak. Det er også 

mitt tips her.  

Og kilden er Jesus. Mannen som 

brukte livet sitt for å kjempe for 

de som hadde fått mindre enn 

andre. Mannen hvis hovedbud-

skap var å være rettferdig. Man-

nen som var en opprører i sin tid, 

og som også ble drept for det.  

En mann som våget å utfordre 

makthavere, skriftlærde og fari-

seere.  

Som den gangen de kom til ham 

med kvinnen som var tatt i 

hor ,og egentlig skulle steines. 

Vi kjenner fortsettelsen. Ingen 

stein ble kastet, for ingen av dem 

som kom med henne, var uten 

synd.  

RAUSHETENS MESTER 
Siv Kristin Sællmann 

og spurt: Har det vorte større 

vekt på estetikk enn dogmatikk 

gjennom dei siste tjue åra?  

 

Dette har resultert i fleire bøker 

og artiklar, og mellom mange 

prosjekt har underteikna under-

søkt musikklivet i Kristiansand 

Frikirke. I dei nyleg utgitte bø-

kene ”Fra forsakelse til 

feelgood” (Red. Repstad/

Trysnes, Cappelen Akademisk 

Forlag) og Sanselig religion 

(Red. Repstad/Tønnessen/

Lauvland, Verbum Forlag) kan 

de lese om musikalske disku-

sjonar i Kristiansand Frikirke, 

pinsemusikk gjennom tidene, 

bildande kunst i bedehusa, 

liturgireformen, kyrkjearkitek-

tur og dans i kirka. 

For å nemne noko. Ei 

flott og aktuell ju-

legåve for engasjerte 

og leseglade!  

Jesus var ekstrem raus og ba 

oss om å være det samme. Elsk 

din fiende, sa han, velsign dem 

som forbanner deg, be for den 

som forfølger deg.  

Uavhengig av om vi tror på 

Jesus som Herre og Frelser, 

burde vi alle ha ham som rolle-

modell i livet vårt, og følge 

hans eksempel i møte med 

andre.  

Kirkelige feiltrinn har det vært 

mange av. Kristne moralister 

også, som kanskje har skjøvet 

mennesker ut, i stedet for inn i 

kirken.  Men Jesus er vanskelig 

å angripe. Det er han vi må 

skyve foran oss. 

Raushetens mester, som sier at 

vi alle er gode nok .  
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Samlivskurset  
 

«7 kvelder om å være 2» 
Dere inviteres til 7 kvelder med fokus på samlivet, eller «dater» med middag 

og dessert som dere to kan nyte sammen.  
Det blir undervisning og tid til samtaler dere imellom. 

Det legges ikke opp til gruppesamtaler.  
Sted: FriCafé i Tollbodgata.  

Tid/datoer: Mandager fra kl 19.00 - 22.00 på følgende datoer:  
27.01/17.02/10.03/31.03/28.04/19.05/ 02.06 (2014) 

Pris: kr 1.800.- pr. par   
For mer info: kontakt Lise Kind. Mobil 95 73 19 54  

Påmelding, mail: lise.kind@hotmail.com 
Frist for påmelding: 01.01.2014, NB! Begrenset antall plasser 

For alle par som ønsker å bygge et sterkt grunnlag for et  
sunt samliv som varer livet ut! 

Arr: Samlivsgruppa i Kristiansand Frikirke  
 

Har du lyst til å bidra som frivillig? Vi trenger praktisk hjelp på kjøkke-
net og til servering, ta kontakt. 

Av Kåre Melhus 

 

Anthony Culley har tatt over 

administrasjonen av besøkstje-

nesten etter Gunnar Ringøen.  

Han leder nå en gjeng på 13 

besøksdiakoner som gjør en 

stor og viktig innsats for gamle 

og syke menighetsmedlemmer.  

Statistikken viser at de i fjor 

foretok 450 hjemmebesøk.   Det 

var 178 personer som fikk be-

søk fra Frikirken, så mange fikk 

flere besøk.  Det ligger an til et 

lignende aktivitetsnivå i år, sier 

Anthony.  I tillegg til sykebe-

søk får alle eldre som fyller 

runde år, besøk fra menigheten. 

Nå har besøkstjenesten lyst til å 

utvide sin virksomhet.  «Vi vil 

gjerne komme i kontakt med 

medlemmer vi ikke har sett i 

kirken på en stund,» sier Antho-

Besøkstjenesten vil utvide 
ny.  Men, han under-

streker at de ikke øns-

ker å virke påtrengen-

de. Derfor vil de bare 

komme på besøk hvis 

de blir invitert.  Antho-

ny håper å få kontakt 

med noen som vil for-

nye kontakten med me-

nigheten gjennom Fri-

kirkeAktuelt. Han opp-

fordrer deg som leser 

dette å ta kontakt med 

ham på epost Ja-

mes.Anthon.Culley 

@avinor.no eller på 

mobil  

974 25 210. Man kan 

også kontakte Frikir-

kens kontor direkte. 

Anthony Culley administrerer nå besøkstjenesten. 
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Første trinn av opp-
pussingen er ferdig 
Av Kåre Melhus 

 

Toalettene i kjelleren 

fremstår nå i helt ny 

versjon.  Heldekkende 

fliser er levert av Mu-

rerfirma Yngvar Knut-

sen AS og prosjektle-

der Arnfinn Johannes-

sen og sønnen Bård 

har stått for rørlegger-

arbeidet og ledet en 

dugnadsgjeng som har 

gjort det arbeidet som 

ikke trengte proffer.  

Reidar Frigstad og 

Trond Haugland har 

jobbet på kveldstid 

sammen med en vakt-

mestergjeng.  Nå kan 

alle se resultatet og 

samtidig glede seg 

over at arbeidet er 

raskt utført innenfor 

budsjettrammene på 

NOK 350.000.  I disse 

dager diskuteres hva 

som skal prioriteres av 

oppussingsprosjekter i 

2014.  Forslag vil bli 

fremlagt på et menig-

hetsmøte slik at alle 

som mener noe om 

dette kan få sagt sitt. 



 

  

 

 

 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

  

 

Ledig annonseplass  

  

  Ledig annonseplass 
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Nytt fra menigheten 

 
Kirken Tollbodgaten 66 
Kontor Tollbodgaten 64 
Kontortid  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) 
 (For tiden i permisjon) 
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 

10. november. 
Therese Andersen og Sigve Haarr 
bar Tobias til dåp. 
 
Merete Beckmann Haugevik og Ru-
ben Haugevik bar Peder til dåp. Sto-
rebror Gustav. 

Døpte 

 Anette Skuland er overført 
fra Vennesla Frikirke. 

Endring av plassering av natt-

verd i gudstjenestene våren 

2014 

Eldsterådet har tidligere sagt at vi 
ikke lager radiogudstjenester, men 
gudstjenester som overføres på ra-
dio. Men nå ønsker Eldsterådet å 
gjøre noen grep for at det skal være 
bedre å lytte på radioen den 
3.søndagen i måneden.  Ett av gre-
pene er å unngå dåp og nattverd ved 
radiooverføring og ikke legge opp til 
mye visuell kommunikasjon. Eldste-
rådet ønsker å fastholde to natt-
verdsgudstjenester i måneden, noe 
som innebærer at nattverden må 
legges til 2. og 4. søndag i måneden. 
Første søndag i måneden har lenge 
hatt tradisjon for å være menighe-
tens nattverdsgudstjeneste, men nå 
ønsker vi å endre på dette for at det 
ikke skal bli nattverd to søndager på 
rad. Vi kommer til å sette av første 
søndag i måneden til dåpsgudstje-
nester, så fremt det lar seg gjøre for 
de involverte familier. Det vil si at vi 
har følgende mal i vårsemesteret 
2014:  
 
1. søndag: Dåpsgudstjeneste 
2. søndag: Nattverdsgudstjeneste 
3. søndag: Radiogudstjeneste 
4. søndag: Nattverdsgudstjeneste 
 

Pensjonerte lærer – se her! 

Vi ønsker å sette fokus på diakoni i 
vår menighet. Mange av våre nye 
landsmenn trenger hjelp til å bli 
integrert på en god måte. Norskun-
dervisning er kanskje det viktigste 
bidraget vi kan tilby for å hjelpe 
dem. 
Mye av vårt diakonale arbeid i me-
nigheten drives av våre nye lands-
menn. Vi hadde ikke klart å gjøre så 
mye godt utad, hadde det ikke vært 
for dem. Det ville vært en stor glede 
å takke dem som menighet ved å 
hjelpe dem med språkutviklingen 
deres.  
Kan du bruke din dyrebare tid til 
dette? Du vil få bøker og undervis-
ningsopplegg og hjelp til å komme i 
gang. Ta kontakt med kontoret! 

Nye medlemmer 

Nyttårsgudstjeneste 

1. nyttårsdag kl 1900 blir det en ny 
type gudstjeneste i Kristiansand 
frikirke. Gudstjenesten blir en me-
ditativ samling med fremtidshåp 
som tema. Her blir det tid til å re-
flektere over hva det nye året vil 
bringe. Fokuset blir håp og lengsel 
etter at det gode skal skje kommen-
de år. 
 
Gudstjenesten vil bestå av tekstle-
sing ved Lisbeth Jølstad, instru-
mental musikk ved Kari Grostad 
Beckmann på fiolin og Martin Sæ-
bø sang. I tillegg deler pastor Sig-
mund Sandåker sine tanker knyttet 
til tekstene. Det blir lite allsang, 
men noen sanger om håp mot slut-
ten av gudstjenesten. Vi ønsker at 
en dermed kan gå oppløftet ut av 
kirken med et håp om et godt år og 
en god framtid for seg selv, familie, 
venner og menigheten vår. 
 

Fra kontoret 

 Solveig Albert 

Døde 

mailto:kristiansand@frikirken.no
http://www.krsandfrikirke.no/


Program 

Søndag 1. desember 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste, Nattverd, Sig-

mund Sandåker, Kristina 

Jølstad Moi, Tigerloftet, 

Skattkammer, Hits 

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 an-

nerledes bevegelse» 

19:30 Menighetsmøte, Budsjett 

Torsdag 5. desember 

18:00 Den nye veien, Knut Are 
Jølstad 

Lørdag 7. desember  

10:00-14:00  FriHjelp Aksjonsdag 
19:30  Vox 

Søndag 8. desember 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Sanggudstjeneste, Rune 
Tobiassen, Tigerloftet, 
Skattkammer, Hits 

Tirsdag 10. desember 

10.30 Bønnemøte 

19:00 Ytremisjonens kvinne-
forening, Adventfest, Odd-
var Søvik, Mosby damekor 

 

Onsdag 11. desember 

19:30 Bibelundervisning, Sig-

mund Sandåker, Tema: Å 

avsløre falske profeter, 

Matt.7,15-23, Bodil Nørsett, 

sang 

Torsdag 12. desember 

19:30 En kveld i bønn 

Lørdag 14. desember 

19:30 Vox 

Søndag 15. desember 

10.30 Bønnemøte 

11:00 Sanggudstjeneste, Tigerlof-
tet åpent, Aktivitetskoffert, 
Radiooverføring FM 101,2 

Tirsdag 17. desember 

10:30 Bønnemøte 

Torsdag 19. desember 

18:00 Den nye veien, Stein Arve 
Graarud 

Søndag 22. desember 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste, Hilde Grøthe, 

Annka Jenssen, Tigerloftet 

åpent, Aktivitetskoffert 

Julaften 

14:00 Julegudstjenes-
te, Høydepunk-

ter fra julespil-

let «…like til 

Betlehem.» 

16:00 Julegudstjeneste, Høyde-

punkter fra julespillet «…

like til Betlehem.» 

1.juledag 

11:30 Bønnemøte 

12.00 Høytidsgudstjeneste (mrk. 
tiden), Sigmund Sandåker,  

Nyttårsdag 

19:00 Nyttårsgudstjeneste, Sig-

mund Sandåker, Lisbeth Jøl-

stad, tekst, Kari Grostad 

Beckmann, fiolin, Martin 

Sæbø, sang 

Lørdag 4. januar 

19:30 Vox 

Søndag 5. januar 

Ingen gudstjeneste 

16:00 Menighetens juletrefest, 
Sven Jarle Reinhardsen, 
Knøttekoret, Jubilo og 
Ungdomskoret, Bevertning 

Tirsdag 7. januar 

10.30 Bønnemøte,  

19:00 Ytremisjonens kvinne-
forening, Hilde Grøthe 

7.-12. januar 

Fellesmøter i Domkirken hver 
kveld kl 19:30, Hovedtaler: 
Rachel Hickson 
 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Første rekke fra venstre: 

Birgitte Lervik Gabrielsen, Henrik 

Hilmer Engelshus, Oskar Sødal, 

Sivert Jølstad, Kristian Stedal 

Hannevik, Benjamin Skraastad, 

Mathilde Sødal, Kaja Frøysaa Ut-

ne, Emma Kloster Hægeland, No-

ra Moi, Tiril Rykken Knudsen, Ing-

vild Bakke Heier, Synne Haug-

land, Marthine Stusvig, Emma 

Ranestad 

 

Andre rekke fra venstre: 

Pernille Stien, Sindre Strandberg, 

Ragnar Mykland, Karen Elise 

Øvensen, Vetle Holme,  

Årets konfirmanter 

Tredje rekke fra venstre: 

 

Miriam Røiseland, Vera Skråvik 

Andresen, Sofie Hjorthaug, Karen 

Stangenes, Håvard Bydall, Svein-

ung Løvåsen, Sunniva Økland, 

Julie Tharaldsen Lie, Regine Moi, 

Mathilde Berg, Sine Eftevaag, 

Mari Tomine Solstad Roland, Elise 

Marie Havnerås, Ruth Theisen 

Kleveland 

 

Fjerde rekke fra venstre: 

Stein Arve Graarud, Aleksander 

Fredvik, Johan Fjell Gundersen, 

Peter Reinhardsen, Marius Vik 

Huchon, Ragna Marie Augland, 

Jørgen Nylund Nilsen, Mathea 

Wannebo Gjerseth, Nine Emanu-

elsen, Hedda Larine Norbakk.  

Ikke tilstede da bildet ble tatt: 

Julian Sællmann, Johanne Frigs-

tad, Håkon Hansen, Sofia Sandø 

Hartveit og Signe Mersland 

Årets konfirmanter ble presentert for menigheten 
15. september. Kullet på 48 konfirmanter er det 
største vi noen gang har hatt. 


