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Nord Korea (s 2)

Sverre Jølstad 75 år (s 4)

Byggesaken (s 8))

Søndag 12.oktober hadde menighetene i KrisƟansand og Østsia besøk fra Watoto. Watoto er en organisasjon som Ɵlbyr helhetlig omsorg Ɵl barn
som har mistet en eller begge foreldrene.
Se side 10—11.

Nord-Korea tema i seniorforum
Av Harald Flå
Onsdag 24.september hadde seniorforum besøk av
Roald Føreland og Øyvind Dovland som begge
har vært flere ganger i Nord-Korea for Evangelisk
Orientmisjon. Roald, som er daglig leder av Orientmisjonen, tok oss med i ord og bilder til dette
svært isolerte landet og gav oss et godt inntrykk
av den virksomheten denne misjonen driver. Å
forkynne Guds ord er strengt forbudt, men å formidle kristen
omsorg ved å
vise det i gode
gjerninger blir
tatt vel i mot.
Roald fortalte
hvordan Orientmisjonen driver
sin virksomhet
ved å legge til
rette for at
mange utsultede
nord-koreanere
kan få mat. Ikke
En engasjert Roald Føreland i minst var det
seniorforum
interessant å
Foto: Harald Flå
høre om drivhusprosjektene.
Til nå har de sørget for å sette opp rundt hundre
drivhus og skaffer på den måten grønnsaker til
mangt et sykehus og barnehjem. Et eksempel på
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dyrking av grønnsaker var kålrotproduksjonen.
Det er imponerende. Rent drikkevann er et problem mange steder, og også her har misjonen gjort
en innsats for å skaffe vann som ikke forårsaker
sykdommer.
Orientmisjonen har god inngang i Nord-Korea og
samarbeider med Christian Friends of Korea. De
blir tatt godt imot og blir invitert til å møte personer fra det øverste samfunnslag. Roald og Øyvind kunne referere fra et
møte med helseministeren i landet.
Det finnes mange kristne
i Nord-Korea men de må
som oftest drive sin virksomhet i skjul. I hovedstaden Pyongyang finnes
dog kristne menigheter.
Men disse er mer å betrakte som utstillingsvinduer der ”forkynnelsen”
er sterkt sensurert og er
mer å betrakte som politisk propaganda.
Nord-Korea er et land
som trenger vår forbønn.
Øyvind foran Juche monumentet i Pyongyang
Foto: Roald Føreland

Pastorens spalte

Sigmund Sandåker

Seier og nederlag
Vi kjenner veldig godt det oppdraget Jesus har
gitt oss: «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 28.1820) Hvis vi leser grunnteksten, finner vi at det
er bare ett imperativ i Jesus oppdrag: Gjør alle
folkeslag til disipler. De andre handlingene
kommer som en forutsetning eller konsekvens
av befalingen om å gjøre disipler og står ikke i
bydeform (imperativ). Hva er en disippel? På
nynorsk heter det læresvein. Kanskje det kan
hjelpe oss til en bedre forståelse. Det handler
om å gjøre mennesker til Jesu etterfølgere,
mennesker som lærer av ham og følger ham.
Gjør vi disipler? Ser vi at det skjer i menigheten? For å få hjelp til å holde fokus på nettopp
dette oppdraget, har menigheten knyttet seg til
et læringsnettverk gjennom IMI-kirken
(Normisjon) i Stavanger, Agenda 1. Der møtes
en gruppe fra eldsteråd og stab med ledere fra
fem andre menigheten to ganger i året. Der lærer vi av hverandre og utfordres av hverandre.
Da vi var sammen i slutten av september, ble vi
sterkt utfordret på om vi ser at mennesker i vår
sammenheng blir Jesus etterfølgere, blir disippelgjort.





Menigheten har fått ny barne- og familiearbeider
31 elever går på vårt bibelkurs
«40 dager»
Jevnlige gudstjenester med godt besøk

Nederlag:

Avgang av medlemmer uten at det fylles
opp igjen foreløpig

Det er forholdsvis få fra egen menighet
som går på «40 dager»

Innvandrerarbeidet er redusert

Vi ser sjelden at voksne mennesker blir
frelst

Vi savner mange i aldersgruppene
18 – 30 og 45 – 60
Jeg vil spesielt ta frem det siste punktet. Det er
viktig for meg som pastor, for menighetens lederskap og for alle som er glad i menigheten å
spørre: Hvor har de blitt av? Hvorfor kommer
de så sjelden? Hva har vi gjort feil? Aller viktigst er det likevel å spørre: Hva kan vi gjøre
med dette?

Som et konstruktivt eksempel vil jeg trekke
frem noe som ble sagt i et møte eldsterådet hadde med ledelsen for «Suppe for 7» nylig. De
formidlet følgende: «Suppe for 7» handler om å
se mennesker, å bygge vennskap, bli kjent med
nye. Det er viktig at menigheten bygges på reGruppa vår ble satt til å arbeide med å analyse- lasjoner. Det er nå ca. 70 personer med i suppe
re hvilke seire og hvilke nederlag vi har hatt det -samlingene som finner sted to ganger i halvsiste halvåret. Her er det vi først fikk i tanke:
året. Gruppene som møtes i hjemmene gir muligheter til å føre mennesker videre inn i bibelSeire:
grupper, tjenestefellesskap, lederoppgaver m.

Vi opplever liv og vekst i tenåringsarbei- m.
En relasjonsmenighet vil være et godt utgangsdet
punkt og et redskap til å gjøre mennesker til

Det er etablert ny menighet,
Jesus disipler, Hans etterfølgere.
Østsida Frikirke

Vi har en fulltallig stab
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SVERRE JØLSTAD 75 ÅR
Tekst og foto: Harald Flå
Selv om han går hen og fyller trekvarthundre år har
han ikke tenkt å legge opp. Han er fortsatt svært aktiv
på mange måter, ikke minst i menigheten vår.
Og aktiv det har han vært hele livet. Allerede i ungdomsårene ble mye av fritiden brukt til å hjelpe til i
Jølstads begravelsesbyrå i Oslo, hjembyen hans. Da
han gikk på gymnas, KG, måtte han ofte ha fri for å
hjelpe til i byrået.
Sverre tok teologi på Menighetsfakultet og var uteksaminert teolog i 1965. Det var ikke selvsagt at han skulle gå den veien. Han var i tvil om han burde satse på en
tjeneste i begravelsesbyrået. Men vi i frikirken må
være takknemlige for at
valgte teologien.
Mesteparten av sitt yrkesaktive liv har Sverre
vært knyttet til Frikirken,
og det er ikke få mennesker som har sittet under
hans talerstol eller merket hans omsorg. Etter en
periode som feltprest i
Fredrikstad startet han
som landsungdomssekretær i Frikirken i 1966
hvor han var i to år. Så
gikk turen til Ørsta og
pastortjeneste der. Samtidig hadde han en undervisningsstilling på Volda
gymnas. I 1973 gikk turen til Sørlandet, nærmere bestemt til Lillesand
Frikirke hvor han var
pastor i to år. Etter å ha
tatt en videreutdannelse på Modum og Dikemark fikk
han kall fra Kristiansand Frikirke i 1975 og ble her
som pastor til han reiste til Japan i 1992 hvor han var i
to år. I en tiårsperiode fra 1994 var han sykehusprest
på Sørlandets sykehus. Men i 2004 var han tilbake i
Frikirken og da i Øvrebø hvor han var helt frem til
2007. I en periode fra 1979 til 1989 satt han i synodestyret hvor han var formann i en seksårsperiode fra
1983-89.
Det er ikke tvil om at Sverre har satt tydelige spor etter
seg i Frikirken, og selv nå langt oppe i pensjonsalderen
er han fortsatt å finne spesielt i besøkstjenesten. Og i
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denne tjenesten er det ikke tvil om at han får brukt sine
nådegaver. Sverre sier det er viktig å få nevnt at hustruen Solveig har betydd mye som støtte i hans tjeneste.
Det er ingen grunn til å la 75-årsdagen forbigås i stillhet. Solveig og Sverre inviterer i den anledning til

KONSERT I KRISTIANSAND
FRIKIRKE 21. NOVEMBER
KL 1900.
Det er en gruppe av tidligere medarbeidere som har
ønsket å markere at Sverre fyller 75 år den 19. november. Samtidig ”slipper”
datteren Kristina sin nye
CD med tekster av Eyvind
Skeie og musikk av Jon
Kleveland.
Inntekten av konserten vil
gå til ”Facing a Child” –
som har som målsetting å
bedre behandlingstilbudet
for etiopiske barn med misdannelser, skader og svulster i ansiktet. Thom Topstad, en av våre dyktigste
plastikkirurger, og hans
kone Helene som er anestesisykepleier, er ansatt på
Sørlandets sykehus. De
har tidligere bodd i Etiopia
og bygd opp avdelinger for
gjenoppbyggende kirurgi
ved sykehus i Addia Ababa
– som nå utgjør universitetets utdanningsavdeling i
plastikkirurgi.
Thom og Helene Topstad møtte Sverre i sin tjeneste
som sykehusprest. De er jevnlig i Etiopia og leder
”Facing a Child” prosjektet.
Konserten vil vare i ca. halvannen time. Her bidrar
bl.a. ”Gamle Ungdomsteamet”, ”Gamle Juniorkoret”,
Kristina og Jon Kleveland m. fl. Per Arne Dahl vil
holde andakt.
Etter konserten er FriCafe åpen – kaker og kaffe hører
med til en festkveld.
Inngangspenger kr. 150.Håper du / dere setter av denne kvelden. Nevn det
gjerne for andre interesserte.
Alle er hjertelig velkommen !

Givertjenesten
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Byggearbeider starter på nyåret
Av Kåre Melhus
Søknad om tillatelse til å bygge om inngangspartiet i Frikirken er nå sendt til kommunen etter at
de har vært innom en arkitekt. Svar vil sannsynligvis komme om tre måneder. Dermed vil vi
kunne komme i gang med arbeidene på nyåret,
sier Kjetil Stangenes til FrikirkeAktuelt. I tillegg
til ombygging av inngangspartiet vil det også gjøres reparasjon av taket, og foretas utbedring av
ventilasjonsanlegget.
Kjetil Stangenes har nå gått over fra byggekomiteen til innsamlingskomiteen. Samtidig kommer
Stig B. Thomassen og Liv Marit Gumpen inn i
byggekomiteen.
Når det gjelder innsamlingsarbeidet, sier Kjetil
Stangenes at man nå nærmer seg en modell for
hvordan dette skal foregå. Det skal samles inn 10
millioner kroner. Til nå har det allerede kommet
inn 852.000 kroner. En modell som komiteen
tenker på er at hvis de kan få 400 mennesker til å
gi 25.000 kroner hver over en 3 til 4 årsperiode,
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så har vi 10 millioner kroner.
Med seg i innsamlingskomiteen har Kjetil Stangenes Trond Anton Ringøen, Oluf Arntsen og Øystein Holte.
Det er opprettet en egen konto for denne innsamlingen.
Nummeret er 8220 02 86835.

Vennesla Frikirke er pusset opp og utvidet
Av Endre Sagedal
Som gammel venndøl er det litt ekstra stas å få komme
til hjembygda og se på et flott kirkebygg. Tirsdag
02.09 var vi noen fra Kristiansand Frikirke på inspirasjonstur til Vennesla. Liv Marit Gumpen, Oluf Arntsen, Gudmund Jakobsen, Kjetil Stangenes, Kai Arne
Arnesen, Morten Abrahamsen og undertegnede. Her er
noen glimt fra det vi så og hørte der, til inspirasjon for
vårt eget prosjekt med å pusse opp kirka, og for å glede oss sammen med Frikirkefamilien i Vennesla.
Vann som lekka inn i taket var en av faktorene som
gjorde at det ble et stort ønske om å gjøre noe med
kirka. Samt ønsket om å kunne skape rom for flere. En
prosess som tok noen år å planlegge og skape et felles
engasjement for, og ca. ett år å bygge, har nå ført til en
større, lys, luftig og moderne kirke. Rolf Lunden var
leder for byggekomiteen, og han fremhevet noen
punkter som de hadde lært gjennom dette, og som var
viktige for å få det til:
Felles eierskap og engasjement blant medlemmene.
Etter at menighetsrådet hadde blitt samstemte om en
plan for nybygg, så kalte de sammen til menighetsmøte – tre kvelder på rad, slik at alle skulle få anledning
til å komme. Dermed var nesten alle medlemmer med
på møtet og fikk forelagt seg planene.
Finansieringen. Totalt kom prosjektet på 24 millioner,
og det var nødvendig med et låneopptak på 20 millioner. Alle medlemmene (med stemmerett) ble utfordret

på å øke sin givertjeneste med 500,- i måneden, noe
250 stk sa ja til. Det gav nok månedlig økning av inntektene til å kunne håndtere det store lånet.
Prosjektleder som var profesjonell og innleid var også
noe som var vel verdt pengene i Vennesla. Sammen
med en hovedentrepenør som hadde oversikten og
styrte underleverandører, så gav det trygghet på faglig
utførelse og en ansvarlig for fremdrift.
Løsningene som ble valgt i kafè, lyd – og bildestyring,
hadde alle som mål å være enkle å betjene. Det var
inspirerende å se hvordan det var løst.
Dette var noen punkter vi tok med oss fra et trivelig
besøk i Vennesla. La oss ta det med til inspirasjon inn
i vår egen prosess med å renovere bygget.
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Søndag 12.oktober hadde menighetene i Kristiansand og Østsia
besøk fra Watoto. Watoto er en organisasjon som tilbyr helhetlig
omsorg til barn som har mistet en eller begge foreldrene. Barna
bor i barnelandsbyer hvor de får omsorg og skolegang. Organisasjonen har et barnekor som reiser verden rundt for å samle inn
penger, og denne oktobersøndagen var det våre menigheter som

I løpet av besøket fikk
vi oppleve et fyrverkeri
av afrikansk og moderne sang og dans.

Barna fortalte
også sine sterke
historier, og det
var sterkt å oppleve deres lovsang
og bønn.
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Frikirken Østsia hadde tatt ansvar for å gi Watoto barna og deres ledere overnatting i 2 netter.
Det var 8 familier fra Østsia og ! fra byen som stilte sine hjem til disposisjon. Mandagen var
fridag, og barna fikk sove lenge og hvile godt ut. På ettermiddagen var det samling på Gimle
gård med pølsegrilling, lek og moro. Det ble litt kaldt for våre afrikanske venner utover ettermiddagen, men med godt humør og høyt aktivitetsnivå ble det en flott ettermiddag.
På tirsdagen besøkte Watoto barna Justvik skole. Det ble et flott besøk hvor ulike kulturer møttes, med sterke historier, lovsang og bønn.

Ettermiddagstunden på
Gimle gård ble avsluttet
med at gjestene fra
Watoto stilte seg i ring
rundt sitt norske vertskap
og sang velsignelsen over
dem.
Deretter stilte vertene seg
rundt Watoto gruppen og
sang velsignelsen over
dem.
En flott avslutning på en
hyggelig samling.
9

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

I Kristiansand Frikirke er vi mange
medarbeidere – noen i lønnet stab –
de fleste som frivillige medarbeidere.
Vi ønsker å ha en kveld hvor vi kommer sammen for felleskap – til inspirasjon og motivasjon. ALLE med en
oppgave og tjeneste – i barnearbeid,
kor, praktisk, kirkevert og mye annet
er med dette invitert til:

Medarbeiderfest
Torsdag 27. november
kl. 18:00
Kristiansand Frikirke
Blir bevertning, så vi må ha en påmelding
innen 25.11 til:
Kristiansand@frikirken.no
SMS: 94 01 03 09
Tlf: 38 12 10 30

SPEIDERNES
BLOMSTERAKSJON 2013.
Støtt Frikirkens speiderarbeid og kjøp flotte
blomster til jul!
Årets utvalg består av rød/hvit asalea og
rød/hvit amaryllis til 100,-/stk. Blomster
kan bestilles på Misjonsmessa lørd. 15.
nov, v/speiderne, etter gudstjenesten søn.
16. nov., eller ved å sende en epost til:
merete.holvik.repstad
@kristiansand.kommune.no
innen 19. november.
Blomstene leveres ut 5.desember.

Frihjelp
Frihjelp tilbyr å gjøre en innsats for mennesker som trenger det. Det kan være i menigheten eller utenfor menigheten, der folk har behov for hjelp. Oppgavene kan bestå i flytting, vasking, søppeltømming,
besøk osv.
Meld behov til:
Øyvind Dovland post@jorgendovland.no
Tlf. 40 40 03 15
Irene Kaspersen irenekas@gmail.com
Tlf. 46 54 21 93
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Nytt fra menigheten
Kirken
Kontor
Kontortid

Tollbodgaten 66
Tollbodgaten 64
Mandag kl. 10-13
Tirsdag, onsdag og
torsdag kl. 10-15
Tlf. 38 12 10 30
Hovedpastor
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
Jon Kleveland
46 88 71 22 (mob)
Menighetsarbeider
Hilde Grøthe
47 91 42 92 (mob)
Barne- og familiearbeider
Silje Borøy
99787180 (Mob)
Formann eldsteråd
Sigmund Sandåker
Tlf arb. 38121030
48 05 91 75 (mob)
Kontaktperson Administrasjonsråd
Gudmund Jakobsen
mob 90784986
E-postadresse
post@kristiansandfrikirke.no

VELKOMMEN TIL MISJONSMESSE
LØRDAG 15. NOVEMBER
KL 11.00 ÅPNING
KL 12.00 FRUKTKURVLOTTERI
KL 12.30 AKTIVITETER FOR BARNA
KL 14.00 FRUKTKURVLOTTERI
KL 16.00 MISJONSMØTE FOR HELE
FAMILIEN
MISJONSINNSLAG
JUBILO
KNØTTEKORET
Ca kL 17. AVSLUTNINGSÅRESALG
TREKNING AV LOTTERIER

Hjemmeside
www.kristiansandfrikirke.no
Bankkonto

8220 02 86266

HELE DAGEN BLIR DET:
Nye medlemmer
Veronica Føreland er overført
fra Randesund Frikirke
Mia og Øystein Føreland er
overført fra Randesund Frikirke
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ÅRESALG, BARNETOMBOLA, SALG AV
HÅNDARBEIDER OG HJEMMEBAKST,
LOTTERIER OG KAFETERIA.

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

Program
Lørdag 1. november
19:30 Vox
Søndag 2. november
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Allehelgenssøndag
Paul Roland
Vestergabet
Tigerloftet, Skattkammer, Hits
Tirsdag 4. november
10:30 Bønnemøte
16:30 Tirsdagsmiddag
Onsdag 5. november
12:00 Formiddagstreff
Hilde Grøthe
Torsdag 6. november
18:00 Den nye veien
Mary Voreland
18:00 Innlevering av loddbøker til
misjonsmessa
7. -9. november
Bibelhelg ved Leif Gunnar
Sandvand
Tema: Livsnære salmer
Fredag 19:30 Kveldsmøte Salme 8
Lørdag 11:00 Lunsjmøte
Salme 23 og 32
Søndag 9. november
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Nattverd
Leif Gunnar Sandvand
Salme 84
Menighetskoret
Tigerloftet, Skattkammer, Hits
19:30 Kveldsmøte
Salme 73
Tirsdag 11. november
10:30 Bønnemøte
19.00 Ytremisjonens kvinneforening
Knut Are Jølstad forteller fra Blå
Kors og Kambodsja
Onsdag 12. november
12:00 Seniorforum

Jan Gossner
Fra Hans Nilsen Hauge til verden
ender. På sporet av åndens og håndens arbeid eller en helhetlig misjon
19:30 Temakveld
Jan Gossner
Tema: Guds godhet går videre
Lørdag 15. november
11:00 Misjonsmessa, åpning
16:00 Misjonsmøte
Se egen annonse i bladet
19:30 Vox i Hånes Frikirke
Søndag 16. november
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Hilde Grøthe
Kristian Sødal
Tigerloftet, Skattkammer, Hits
Radiooverføring FM 101,2
19:30 Kveldsgudstjeneste
Hilde Grøthe
Tirsdag 18. november
10:30 Bønnemøte
16:30 Tirsdagsmiddag
Onsdag 19. november
12:00 Bronselaget
Torsdag 20. november
18:00 Den nye veien
Paul Roland
Fredag 21. november
19:00 Konsert
Gamle Juniorkoret, Ungdomsteamet,
Kristina Jølstad Moi m/band
Per Arne Dahl
Inngang kr 150,-.
Inntekten går til prosjektet
Facing a child

Ungdomskoret
Voxbandet
Tigerloftet, Skattkammer, Hits
Tirsdag 25. november
10:30 Bønnemøte
19:00 Ytremisjonens kvinneforening
Gerd og Bjarne Hovland
Advent i ord og toner
Onsdag 26. nvoember
12:00 Bronselaget
Torsdag 27. november
19:00 Medarbeiderfest for frivillige medarbeidere
Fredag 28. november
09:00 Åpen dag 40 dager
Øyvind Valvik
Tema: Elske gjennom å lytte og
lyde
Pris: kr 150,- inkl. lunsj
Lørdag 29. november
19:30 Vox
Søndag 30. november
10:30 Bønnemøte
11:00 Familiegudstjeneste
Jubilo
Utdeling av 4-årsboka
19:30 Når vi kommer sammen
Lovsang, forbønn, tid til å dele og
lytte
Tirsdag 2. desember
10:30 Bønnemøte
16:30 Tirsdagsmiddag
Onsdag 3. desember
12:00 Formiddagstreff
Arvid Hunemo
19:30 Menighetsmøte

Lørdag 22. november
10:00-14:00 FriHjelp

Torsdag 4. desember
18:00 Den nye veien
Arne Jørgensen

Søndag 23. november
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Nattverd
Stein Arve Graarud

Søndag 7. desember
10:30 Bønnemøte
11:00 Sanggudstjeneste
Menighetens kor

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

Leif Gunnar Sandvand
forstander i Sarpsborg Frikirke, tidligere forstander i Alta, Ørsta og Moss. Han er en dyktig bibellærer, og kommer for å undervise om
flere salmer i Bibelen, og hvordan de har relevans for vårt liv i dag.
Fredag 07.11 kl 19.30 : Salme 8
Lørdag 08.11 kl 11.00: Lunchmøte,
Salme 23 og 32
Søndag 09.11 kl. 11.00: Gudstjeneste,
Salme 84
kl.19.30: Kveldsmøte,
Salme 73

