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Gi det videre — høydepunkter 
50-års jubileringen fortset-
ter, med flere høydepunkt. 
 
Like før sommerferien, frem-
førte Frikirkens kammerkor 
og Kristina Jølstad Moi 50-
års jubileets bestillingsverk, 
Alle mine veier. Den ble også 
fremført under Røldalsstevnet 
i juli. Nå i høst fortsetter jubi-
leumsfeiringen og allerede 
25. september markerer vi 
en av menighetens komponis-

ter . En hel gudstjeneste som 
tar utgangspunkt i Sigvald 
Tveits mange fantastiske 
sanger. Det er tidligere pastor 
i Kristiansand Frikirke, Jan 
Gossner, som leder gudstje-
nesten. 
 
15. oktober kl. 19.00 (merk 
tiden) arrangeres kammer-
konsert med musikere fra 
Kristiansand Symfoniorkes-
ter. 

 
23. oktober markeres selve 
jubileet med festgudstjeneste 
og jubileumsfest. Program-
met er fremdeles i stø-
peskjeen, men vi kan allerede 
love bløtekake og mye sang 
og musikk. 
 
Søndag 6. november arrang-
erer Musikkentreprenørene 
konsert med gitarlegenden 
Janne Schaffer i Kristiansand 
Frikirke. Schaffer er kjent fra 
utallige innspillinger bl.a med 
ABBA, Bob Marley og Mon-
treux jazzfestivaks all-star 
band. Med på konserten er 
også keyboardisten Peter 
Ljung og Kristiansand Stu-
diokor. 
 
Uke 46 markerer vi menighe-
tens misjonsarbeid. Det blir 
flere arrangementer denne 
uken, og det hele avsluttes 
med misjonsmesse på lørdag 
og misjonsgudstjeneste på 
søndag med besøk fra Etio-
pia. 
 
Søndag 18. desember på 
kvelden synger vi julen inn 
med bl.a. Kristiansand Stu-
diokor og orkester. 

Gi det videre — innsamlingen 
Hvordan ligger vi an med innsamlingen til byggrenoveringen?  11. august 2016 er det innkommet: 
7.166.420,-  
Totalrammen er på 13,5 millioner, og det betyr at vi har et stykke igjen til målet.  Kontonummer 
til innsamlingen er: 8220 02 86835 
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Pastorens 

Frykt ikke for noe ondt! 
 
Tidlig en morgen, mens en far gjør seg klar til 
å dra på jobb, våkner hans 2-år gamle datter 
og kommer stabbende ut på kjøkkenet. Med 
søvnen fortsatt nær rekker hun hendene sine 
opp mot pappa som et tegn på at hun ønsket å 
bli løftet. Faren løfter henne opp og stryker 
henne lenge over håret. Trygg i farens sterke 
armer sovnet hun igjen.  
 
På en måte minner denne scenen oss på Guds 
farshjerte og hvor trygge vi er i Hans sterke 
armer. Ved troen og dåpen blir vi Guds barn. 
Han er en Far som er nær, god og sterk.  For 
noen av oss kan dette være vanskelig å forstå. 
Noen har kanskje aldri opplevd en slik god 
far, mens andre aldri har kjent sin far. For 
mange kan det derfor være vanskelig å stole 
fullt og helt på Guds farskjærlighet. 
 
Da barna mine var små, syntes de det var gøy 
å ta løpefart og kaste seg ned trappa med ho-
det først. Heldigvis sto jeg alltid i bunnen av 
trappa og fanget dem. At det var farlig enset 
de ikke. De visste at jeg fanget dem. Hver 
gang. De var trygge på meg. Bibelen forsikrer 
oss om at vi kan stole på Gud. Han svikter oss 
ikke og forlater oss ikke.  
Det betyr slett ikke at vi aldri vil oppleve sorg 
eller smerte. Hver og en av oss må gå den 
tunge veien gjennom dødsskyggens dal, men 
vi trenger ikke gå den alene.  
 
 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyg
 gens dal, 

          frykter jeg ikke noe ondt. 
          For du er med meg. 
          Din kjepp og din stav, 
          de trøster meg. (Salme 23,4) 
 
Jeg møter mange kristne som har en underlig-
gende dårlig samvittighet i forhold til Gud. Man 
vet jo at Gud elsker oss, men han er nok også 
fryktelig, fryktelig skuffet... 
Noen lever i et belønningssystem hvor Guds vel-
signelse og kjærlighet er knyttet til vår lydighet 
og fromhet. I et slikt system er det ingen plass til 
nåden.  
 
Luthers forklaring til den første trosartikkel.  
Jeg tror at Gud har skapt meg og alle andre skap-
ninger. Han har gitt meg kropp og sjel, fornuft 
og alle sanser, og holder dette ved lag. Han gir 
meg klær og sko, mat og drikke, hus og hjem, 
ektefelle og barn, jord og buskap, og alt jeg 
trenger fra dag til dag. Han verner meg mot alle 
farer og vokter meg mot alt ondt. Alt dette gjør 
han bare av faderlig godhet og guddommelig 
barmhjertighet uten at jeg har fortjent det eller er 
verdig til det. For alt dette skylder jeg å takke og 
love ham, tjene og lyde ham. 
 
Guds barn er garantert: 
Hans aksept, overgivelse, råd, oppmuntring, om-
sorg, vennskap, beskyttelse, forsørgelse og be-
tingelsesløse kjærlighet.  
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Over 1200 ungdommer fra Sørlandet har vært i 
Kaliningrad 

Tekst og foto: Stein Arve Graarud 
 
TØFF-kurset ble som vanlig 
avsluttet med en 10 dagers tur til 
Kaliningrad i Russland, og i år 
var vi 61 personer som reiste.  
 
Kaliningrad er en del av Russ-
land og ligger mellom Polen og 
Litauen helt ute ved havet. 
Dette var hovedbasen til den 
russiske marinen helt fram til 
slutten av 90 årene. Området har 
helt til marinen trakk seg ut vært 
nesten umulig å besøke for folk 
fra vesten.  
Nå er Kaliningrad i ferd med å 
heve seg til europeisk nivå, i 
hvert fall sett utenfra. Byen Ka-
liningrad er en trivelig by på 
størrelse med Oslo men forskjel-
len mellom fattig og rik er 
enorm og mange sliter med ar-
beidsledighet og høyt alkohol-
forbruk. 

 
I løpet av de siste 12 årene har 
over 1200 ungdommer fra Sør-
landet vært med på disse turene. 
Dette har hovedsakelig vært 
Frikirke-ungdommer. Det at vi 
er med på et vedvarende pro-
sjekt betyr mye. Da kan vi følge 
forandringen over tid. Vår me-
nighet har vært med i 7 år.   
 
I løpet av uka fikk ungdommene 
være med på mange ting. De 
kjøpte inn mat som de tok med 
seg hjem til fattige familier.. En 
dag tok vi med oss barn fra fatti-
ge familier til stranda og lekte 
med dem. Vi inviterte også rus-
siske ungdommer til grillfest og 
konsert.  
 
En dag skjedde det noe helt 
spesielt;  
Ungdommene våre sto og ventet 
ved bussen vår nede i sentrum. 
Da begynte noen å synge, og 

flere hang seg på. Ei dame sto en 
stund og så på oss før hun kom 
bort og spurte hvem vi var. Da 
hun hørte at vi var kristne, spur-
te hun om noen av oss kunne 
komme og besøke henne og bar-
na. Vi tok med oss  4 poser med 
mat og fulgte etter henne. Hun 
bodde på 12 kvadratmeter med 2 
barn og en mann. De var så fatti-
ge at de ikke hadde råd til å ha 
barna i statlig barnehage, men nå 
hadde de fått plass i en katolsk 
barnehage. Denne var gratis.  
Hun takket oss veldig for maten, 
men da hun så bibelen, ble hun 
stille. Hun sa at det var den mest 
verdifulle gaven hun noen sinne 
hadde fått. Barna hennes hadde 
fortalt henne om det de hadde 
lært i barnehagen. Om Jesus og 
Guds kjærlighet. Nå ville hun 
gjerne bli en kristen, så vi ledet 
henne til Jesus der og da. Denne 
familien var verdt hele turen 
alene.  

På besøk i en barnehage 
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Signaturen 
 

40 dager  - et 
praktisk kurs 
om Jesus Kris-
tus 
Vannflommen varte i 40 40 dager, Mo-
ses forbønn for Israel varte i 40 dager og 40 netter. Jesus fastet i 40 
dager og 40 netter og han viste seg som den oppstandne for sine i 40 
dager. For meg skulle å skulle tilbringe 40 fredager fra 9-15 var uten-
kelig, men du verden så beriket det har vært! 

Jeg har på en måte sittet under en kilde  av levende vannstrømmer  og 
opplevd å bli elsket av Gud og mennesker. 

Omsorgsfulle ledere  har sett den enkelte! Det gode felleskapet i små 
og store grupper  der vi har kunnet dele både soger og gleder  og sam-
men fått legge det frem for Gud i bønn har hjulpet mange. 

Forkynnere fra ulike menigheter har utfordret oss og styrket troslivet 
vårt.  

Jeg har gledet med til hver fredag , det har vært spennende og jeg kan 
anbefale kurset på det varmeste. 

Løftet som jeg fikk ved avslutning av kurset er fra Josva 1.9: 

”Jeg har jo sagt  deg: Vær frimodig og sterk. La deg ikke skremme og 
mist ikke motet. For Herren din Gud er med deg overalt hvor du 
går.” 

Rannveig Stangenes Hæraas 
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PASTOREN SER TILBAKE 
Jan Gossner 

Av Harald Flå 
 
Da det i 1996 forelå oppsigelse 
fra pastor Oddvar Søvik som 
hadde fått kall fra Bryne Frikir-
ke, ble det omgående arbeidet 
med kall av en ny forstander til 
menigheten i Kristiansand. 
Rett før jul i samme året ble 
menigheten forelagt et forslag 
fra eldsterådet om å kalle Jan 
Gossner. Menigheten sluttet 
fullt opp om forslaget, og han 
ble ansatt fra 1. september 
1997. Han kom da fra rektors-
tillingen ved Norsk Diakonal-
høyskole. 
 
Gossner ble ordinert som prest 
i 1973 og virket som student-
prest til 1979. Det meste av 80-
tallet var han menighetsprest i 
Den norske kirke (daværende 
statskirken) i Halden. 
 
Vi ringer Jan en julidag, hvor 
han befinner seg på et ferie-
opphold i indre Østfold, for å 
få ham til å fortelle litt om sin 
pastortid i Kristiansand. Vi 
spør ham først om hvorfor han 
valgte å si ja til kallet her i 
byen. Han gav inntrykk av at 
dette ikke var et vanskelig 
valg. For det første var han 
blitt rimelig kjent med Frikir-
ken i Kristiansand, ikke minst 
fra den tiden han var mye i 
byen i forbindelse med oase-
samlingene. Noe av det han 
satte pris på i Frikirken var at, 
som han selv uttrykker det, 
troens egne folk styrte menig-
heten. Ikke statlig innblanding 
slik han kjente det fra Statskir-
ken. 
Vi spør ham videre hva han 

satte mest pris 
på i Frikirken. 
Misjonsengasje-
mentet, er det 
kontante svaret. 
Videre det fri-
villige engasje-
mentet, særlig 
fra seniorene i 
menigheten. 
Ikke minst nev-
ner han det go-
de samarbeidet i 
eldsterådet. Her 
var et vidt spek-
ter av nådega-
ver, og det var 
godt å ha rådet i 
ryggen. Det var 
ofte møtene gikk langt over ti-
den, men det var det ingen som 
klaget over. 
 
Jan Gossner stiller seg i rekken 
av mange tidligere pastorer som 
har satt tydelige og gode spor 
etter seg i Frikirken.  Det var han 
som i sin tid tok initiativet til G-
2 (søndagsgudstjeneste nr. 2). 
Videre var han med å starte opp 
bibelkurset «40 dager». For å 
styrke musikklivet i kirken gikk 
han i bresjen for å ansette Jon 
Kleveland, da i delt stilling. Han 
engasjerte seg også i felleskriste-
lig arbeid ikke minst fellesmøte-
ne i Kristiansand, som fortsatt er 
viktig i denne byen. Prosjektet, 
sammen for byen, må også nev-
nes, for her betydde han mye. 
 
Vi har tidligere skrevet her i bla-
det en del om Kristiansand fol-
kehøyskole, og det er ikke å stik-
ke under stol at Jans medvirk-
ning til opprettelsen har vært av 
stor betydning. Der er han nå 

både styreleder og medeier. 
Han gir uttrykk for glede over 
det gode samspillet det er mel-
lom skolen og menigheten. 
 
Hva er noe av dagens store 
utfordringer, spør vi.  Kristen 
oppdragelse av barna, kommer 
det raskt. Ikke minst er det for 
foreldre i aldersgruppen 40 til 
55 som må ta mye av ansvaret 
for at barna kan få god kristen 
påvirkning og oppdragelse. Det 
er tydelig at dette ligger Goss-
ner på hjertet. 
 
Til slutt ber vi om et bibelord 
som har betydd mye for Jan. 
Uten tenkepause: Salme 86,11: 
«Herre, lær meg din vei så jeg 
kan vandre i din sannhet! Gi 
meg et helt hjerte så jeg frykter 
ditt navn» 
En bønn som nok gjelder oss 
alle! 
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Av Kåre Melhus 
 
FrikirkeAktuelt ankommer 
Fricafé idet oppryddings-
gjengen trår til.  En sliten ini-
tiativedager til Damedøgn, 
Janne Roland setter seg ned 
og prøver å samle tankene. 
«Vi trenger en litt engere 
gruppe av kvinner,» sier hun 
og tenker på de store kvinne-
konferansene som arrangeres 
i Sørlandshallen, « sier hun. 
Mange er enige med henne og 
har etterlyst en egen kvinne-
weekend i Kristiansandsom-
rådet.  65 deltagere er ikke 
dårlig når en 
tenker på at flere 
andre frikirke-
menigheter had-
de andre arrang-
ementer den 
samme helgen.  
Janne lover at 
dette skal bli 
bedre koordinert 
neste år. 
Det som er for-
skjellen på 
Damedøgn og 
andre kvinnehel-
ger, er at delta-
gerne sover 
hjemme fra fre-
dag til lørdag.  

Mange slipper da å organisere 
barnevakt og får dessuten 
lørdagskvelden hjemme. 
Arrangementet gikk fra fre-
dag ettermiddag og kveld, 
med oppstart igjen lørdag 
klokken 10.00 og med avslut-
ning lørdag ettermiddag. 
Hilde Grøthe var hovedtaler 
med tema «stille i stormen.» 
Hun påpekte alle inntrykkene 
vi får i vår hverdag fra alle 
slags store og små skjermer 
og andre kilder, og at det kan 
være vanskelig å oppnå still-
het i denne stormen.  Likevel 
er det viktig å være stille av 

og til.  Hilde sier at hun var 
litt overrasket over temaval-
get, men sier at det er et vel-
dig aktuelt tema.  «Vi blir 
ofte fragmenterte og motsva-
ret er å fokusere på Jesus og 
ikke på det vi skal gjøre for 
ham,» sier hun. 
På bønnevandringen lørdag 
var det mange som søkte 
forbønn for seg og de prob-
lemene de står overfor.  Hil-
de sier at Damedøgn har en 
lav terskel og at det kommer 
kvinner hit som en ellers 
ikke når. 

Damedøgn: kvinnekonferanse på en 
ny måte 
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Glimt fra Visjon 
Fra 20. til 24. juli hadde Frikirken sitt årlige sommerstevne på Stavern Folkehøyskole, Fredtun. 
Over 1000 mennesker fra hele landet samles til trivelige dager med masse aktiviteter, konserter og 
møter. Det er ikke så veldig stor oppslutning fra Kristiansand menighet, men her er et knippe bil-
der der en del personer fra menigheten kan gjenkjennes. 

Fra misjonsdagen. Janne Roland, Ruth Kari Top-
land, Mei Lian Chou og Ingrid Aske serverte ja-
pansk mat. 

Torleif og Birte Haugland med barnebarnet 
Linus 

Japanveteranene Per og Torveig Kivle stilte opp 
på misjonsdagen. 

Jakob Sødal bygde en flott Olabil  
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Seniortur til  
Mandalsregionen 

Onsdag 8. juni var nærmere 50 seniorer på tur til Mandalsregionen. Første 
stopp var Sjølingstad Uldvarefabrikk. Deretter gikk turen til Risøbank hvor 
Håkon Sødal tok vel imot, og det ble servert deilig lunsj. Siste stopp var ka-
pellet på Skjernøy. Været var strålende og turdeltakerne likeså.  
På bildet har deltakerne samlet seg foran hovedhuset på Risøbank. 



Glimt fra sommer på Dvergsnestangen 

Av Harald Flå 
 
Alle søndagsgudstjenesten i 
juli var i år flyttet til Dvergs-
nestangen ( Kristiansand Fe-
riesenter) og ingen kan si an-
net enn at det var vellykket. 
FrikirkeAktuelts utsendte har 
vært tilstede på noen av 
Gudstjenestene og har kon-
statert et fint opplegg godt 
ledet av Lloyd Tryland. Han 
behersker både piano og ta-
lerstol. For oss med god hør-
sel var nok lydnivået i musik-
ken i høyeste laget, men det 
får vi tåle! 
Stor-Gudstjenestene har vært 
svært godt besøkt. Ikke minst 
fordi mange menigheter gikk 
sammen om møtene, men vi 
har og god grunn til å anta at 
mange av gjestene på cam-
pingplassen også fant veien 
til møtelokalet og på den må-

ten fikk med seg noen gode 
taler. 
Komforten i den nye salen 
var nok en god del bedre enn 
tidligere år i møteteltet. Der 
var nok benkene i hardeste 
laget.  
Mange benyttet anledningen 
til en kopp kaffe og nystekte 

vafler etter Gudstjenestene. 
Dessuten gikk samtalen livlig 
rundt kaffebordene. 
Juli-Gudstjenestene på 
Dvergsnestangen er nok kom-
met for å bli. 
 

Mange benyttet seg av muligheten for å få seg en kopp kaffe og 
en god prat i Hagekroa.  Det var til dels kø foran kiosken. 

Det var nesten fullsatt sal på alle Gudstjenestene  

10 
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Søndagsskoletur til Dvergsnestangen à 
la 1966. 

 
Søndag 12. juni ble det arrangert søndagsskoletur til Dvergsnestangen à la 1966. Kirke-
bygget er 50 år, og gjennom dette året skjer det mange markeringer. Denne turen føyde 
seg inn i rekken. Noen hadde tatt utfordringen, tatt ut sine veteranbiler og kledd seg i tids-
riktige klær. Ekteparene Grøthe, Jølstad og Føreland var svært staselige. Se bilde med 
Folkevognbobla. De andre bildene viser Jubilo og pastor Graarud på besøk hos søndags-



Tekst og bilder: Stein Arve Graarud 
 
Jeg sier det hvert eneste år, og jeg mener det 
hver eneste gang: Dette var tidenes beste 
konfirmantleir! Før leiren lover vi konfir-
mantene den beste uka i livet. Vi holder det 
vi lover.  
150 konfirmanter og 40 ledere fylte Evjetun 
til randen.  
 
Kunnskap...  
Konfirmantene har fått mye undervisning om 
den kristne tro i løpet av året. Det fikk de 
også gjennom leiren. Årets tema var Hjem-
meseier, og idrettsarenaen var bakteppet. Vi 
var innom temaer som : 
 Din største supporter  
 (Guds farshjerte)  
 Dreamteam (Fellesskap) 
 Hvordan takle nederlag? 

«Tidenes beste konfirmantleir!» 

  
 
 Coachen (Den Hellige Ånd) 
 Pausen (Stille stund med Gud) 
Vi hadde jevnlige samlinger i grupper. Dette er 
ekstra viktige når man er så mange, for det kan 
være lett å drukne i mengden.  
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.. og kjennskap.  
Det er forskjell på å vite om veien og å vand-
re på veien. Den beste måten å lære om bønn 
på er å be. Learning by doing. Hver morgen 
hadde vi derfor stille stund med bibel og et-
tertanke. På kvelden var det aftenbønn på 
rommene.  Kristenlivet er ikke å ha bestemte 
meninger og syn på forskjellige saker. Det er 
et liv. En vandring. Å elske Gud og elske 
våre medmennesker.  
Vi hadde også innredet to bønnerom. Et av 
rommene var et stille rom, hvor man kunne 
være litt i fred. Det andre var et forbønns-
rom. Dette rommet lå ved siden av møtesa-
len. Her kunne man gå om man ønsket å bli 
bedt for. Om kveldene var køen var lang.  
Torsdag kveld var det 75 konfirmanter som 
markerte at de ville velge å følge Jesus.  
 
 

Mange påmeldte på lederkurs 
De fleste har meldt seg på TØFF-kurset 
(Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmanter), 
som starter opp i slutten av september. Dette 
lederkurset avsluttes med teamtur til Kalining-
rad sommeren 2017. 
 
espekt 
Det er deilig å reise på tur med så flotte ung-
dommer. Tidligere år har vi ledere brukt mye 
energi på negative hendelser på turene. I år 
viste ungdommene en helt fantastisk respekt 
ovenfor oss og hverandre. 
 
 Takk til lederne.  
Tusen takk til ledere og konfirmanter som bi-
dro til at vi alle fikk oss et minne for livet! 
Jeg vil spesielt takke Kjetil Stangenes for inn-
satsen. Han har vært med i lederteamet i 5 år 
og gir seg etter dette kullet. Det har vært en 
glede for meg å jobbe sammen med ham i å 

13 



Under eller plunder? 
 
I det året som ligger foran, så befinner vi oss i en ny fase i Kristiansand Frikirke. Det er to år 
siden Østsida frikirke ble etablert, 21. september 2014. De har opplevd en fin vekst og funnet en 
god plass i sitt nærområde, og vi gleder oss med dem. Samtidig kjenner vi også på sorgen over 
gode venner og medarbeidere som ikke er her i sentrum.  Vi står uten hovedpastor, det vil kan-
skje drøye til høsten 17 før det er på plass. Vi har et bygg som er renovert og er høyst funksjo-
nelt og tjenlig til vårt bruk. Vi ønsker velkommen tilbake våre gode venner og naboer i Filadel-
fia, som denne høsten vil flytte inn i sin nye storstue, Q42.  
 
En menighet skal være en levende organisme, ikke bare en organisasjon som ruller og går. Det 
er noe vi merker tydelig når det skjer forandringer, og forandringer bringer med seg smerte. 
Men forandringer er nødvendige, hvis ikke vil vi miste relevans og dø bort. Hva er det som kan 
lede oss gjennom forandring, slik at vi blir den menigheten vi skal være? Vi er ikke bare en 
menneskelig organisasjon, selv om vi er det også, men vi er et fellesskap rundt en levende og 
oppstått Jesus Kristus. Der ligger den store forskjellen. Et fellesskap som søker sammen rundt 
Jesus, vil oppleve at «Guds menighet er jordens største under» (fra salmen av Ronald Fangen) 
Et fellesskap som ikke har Jesus som sentrum, men er mer sentrert rundt egne behov, vil kunne 
oppleve mye plunder.   
 
Jakob skriver noe om dette i sitt brev, med overskriften: Sann og falsk visdom (kap.3) :13 Er noen av dere vis og forstandig? 
Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir. 14 Men bærer dere bitter misunnelse 
og selvhevdelse i hjertet, da må dere ikke skryte og lyve mot sannheten. 15 Den slags visdom kommer ikke ovenfra, men er 
jordisk og sjelelig, ja, demonisk. 16 For hvor misunnelse og selvhevdelse rår, der er det uorden og alt som er ondt. 17 Men 
visdommen ovenfra er først og fremst ren, dernest er den fredselskende, forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet og gode 
frukter, upartisk og uten hykleri. 18 Og rettferdigheten er en frukt som blir sådd i fred og vokser fram for dem som skaper 
fred. 
 

Hilsen Endre Sagedal, administrativ leder.  

 
MENIGHETENS KONTOR—Tollbodgaten 64  
 
Kontoret er betjent mandag 10.00 til 13.00, tirsdag, onsdag og torsdag kl.10.00-15.00. Om ingen tar telefonen, så legg gjerne 
igjen dine beskjeder og spørsmål på telefonsvareren. Telefon: 38121030 Epost: kristiansand@frikirken.no 

Endre Sagedal 



 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør. Søndag 

Kontoret 10.00-13-00 10.00-15.00 10.00-15.00 10.00-15.00    

Formiddag  Bønnemøte 
 

Formiddags-
treff /Senior-
forum /
Bronselaget 

 40 dager  Gudstjeneste /Tigerkroken 
Skattkammeret/ HITS/  
 

Ettermiddag   Knøttis 
Jubilo 

Speider / 
TØFF-kurs 
 

FriMat 
 

SuperLight 
VoxLight 

 Gudstjeneste 2 

Kveld Kammerkoret Misjonsforening-
en, Damene i 
kirka (Kor) 

Vestergabet, 
Menighets-
møter,  Tema-
kvelder 

Konfirmanter 
Alphakurs (høst) 

 VOX 
 

Temakvelder, lovsangs-
kvelder, konserter. 

Ukens aktiviteter: 
 
Her er en ”timeplan” for menighetens aktiviteter. I teksten som følger finner du flere opplysninger om hver enkelt aktivitet. 
Detaljert program henges opp i kirken og deles ut på søndagens gudstjeneste. Det ligger også på menighetens hjemmeside. 

GUDSTJENESTER: 
Hver søndag kl.11.00 samles folk i alle aldre til gudstjeneste. 
Bønnemøte kl 10.30 
 

Aktiviteter samtidig med gudstjeneste kl 11.00: 
 

TIGERKROKEN 
Nytt fra høsten 2016. For barn fra 0-3 år i følge med en vok-
sen. Kos og leker på et stort teppe i kroken på Skattkammer-
rommet. Kontaktperson: Silje Borøy Hasseleid. 
bfa.kristiansandfrikirke@gmail.com / 99787180. 
 

SKATTKAMMERET 
Opplegg for barn fra 4-10 år. Kreativ undervisning, samlings-
stunder, aktiviteter og lek etter «Sprell Levende»-konseptet.  
Kontaktperson: Silje Borøy Hasseleid. 
bfa.kristiansandfrikirke@gmail.com / 99787180. 
 

HITS 
Søndagsskolegruppe for 5.-8.klassinger. Undervisning, aktivi-
teter, lek og moro. Følger Skattkammerets semesterplan. Mø-
testedet for HITS er i Fricafé kl. 11.00. Kontaktpersoner: 
Engebret Grøthe og Kjell Ragnar Løvåsen.  
engebret@hotmail.com / 46768790 / kjrloev@online.no / 
92255513. 
 
Gudstjeneste 2 
Høsten 2016 utvider vi gudstjenestetilbudet vårt. En gudstje-
neste for alle nasjoner - og for alle generasjoner. To ganger i 
måneden vil vi feire en litt annerledes gudstjeneste på etter-
middagen. Det betyr at vi har to gudstjenester disse søndage-
ne. Kristina Jølstad Moi og Preben Isefjær vil lede sangen den 
ene søndagen. VOX-bandet vil lede den andre.  Gudstjeneste-
ne vil være i oddetallsuker, og den første vil være 16. oktober 
kl. 1330.  Siden vi ønsker å inkludere mennesker fra andre 
nasjoner, vil flere av sangene være på engelsk.  De vil også ha 
større fokus på bibelundervisning.  
 

Søndagskveld  
På søndagskvelder har vi ulike typer arrangementer som lov-
sangskvelder, temakvelder og konserter. Annonseres i avisen 
og på nettsidene. 

B    
 

KNØTTIS 
Sangglede og lek for barn mellom 3-7 år. Møtes annen-
hver tirsdag 1730-1830 (følger Jubilos semesterplan) og 
er et tilbud for barn under Jubilokorets alder. Kontaktper-
son: Silje Borøy Hasseleid. 
bfa.kristiansandfrikirke@gmail.com / 99787180. 
 
SuperLight 
Barneklubb for de i 1.-4.klasse én fredag i måneden fra 
1630-1800. Fredagsmiddag, andaktsstund, aktiviteter og 
ofte med dessertavslutning! Se mer informasjon på Frikir-
kens hjemmesider eller på facebooksiden «Superlight, 
Kristiansand Frikirke». Kontaktperson: Silje Borøy Has-
seleid. bfa.kristiansandfrikirke@gmail.com / 99787180. 
 

VoxLight 
Barneklubb for de i 1.-4.klasse én fredag i måneden fra 
1830-2030. Fredagsmiddag, andaktsstund, aktiviteter og 
ofte med dessertavslutning! Se mer informasjon på Frikir-
kens hjemmesider eller på facebooksiden «VOXlight, 
Kristiansand Frikirke». Kontaktperson: Silje Borøy Has-
seleid. bfa.kristiansandfrikirke@gmail.com / 99787180. 
 
VOX 
Kl. 19.30-23.00. Ungdomssamling fra 8. klasse og 
oppover. Annenhver lørdag. I tillegg er det jente– og 
guttegrupper for ungdom annenhver uke. Kontakt: 
FriBUpastor Stein Arve Graarud, tlf: 38121030 eller 
epost: steinarve@mac.com 
 
SPEIDERARBEIDET 
Kontakt: Ole Andreas Augland, mob. 90537686, epost: 
o.augland@gmail.no eller Kristina Jølstad Moi, mob. 
93295955, epost: kjm@broadpark.no for nærmere opp-
lysninger om tidspunkter for de enkelte enheter. 
 
 
 



KONFIRMANTER 
Vi ønsker å tilby konfirmantene våre det aller 
beste og har stort fokus på den enkelte. Gruppe-
samlinger er derfor et viktig element i tillegg til 
undervisningen. Høydepunktet er sommerleiren i 
august. Her er vi sammen med frikirkekonfirman-
ter fra hele landsdelen.  
 
Første samling er torsdag 15. september kl. 1730-
1900 i våre lokaler i FriCafe. Konfirmasjonsdatoer 
er lørdag 19 og søndag 20 august 2017. Du finner 
mer informasjon på hjemmesiden vår. Du kan 
også ta kontakt med FriBUpastor, Stein Arve 
Graarud tlf. 38121030 eller epost:  
steinarve@mac.com.  
 
TØFF: Trening og Øvelse For Fjor-
årskonfirmanter 
Et år med lederkurs. Avsluttes med hjelpesending-
tur til Kaliningrad. Kontakt Stein Arve Graarud 
Epost steinarve@mac.com tlf: 38121030. 
 

JUBILO 
Kor for gutter og jenter fra 2.-7.klasse. Øvelse annenhver tirs-
dag kl 17.30-19.00 i kirkesalen. Kontakt: Bodil K. Nørsett, 
Mob 99797152,  epost: bodilknrz@me.com 
 
 

KRISTIANSAND FRIKIRKES KAMMERKOR 
Øvelse hver mandag 19.30 til 21.30. Kontakt dirigent Bodil 
Kvernenes Nørsett på mob, 99797152, Epost: bo-
dilknrz@me.com 
 
MANNSKORET VESTERGABET 
Øvelse onsdager kl 20.00-22.00 i kirka. Kontakt: Kjetil Stang-
enes. Mobil 95246555 eller epost  
kjetil.stangenes@kristiansand.kommune 
 
 

DAMENE I KIRKA 
Kor for damer 40+.  Koret øver tirsdager 19.30-21.00. Kon-
takt: Ellen Frøysaa Epost: ellen.froysaa@gmail.com. mobil: 
92440202 
 
 

BRONSELAGET 
Bronselaget er et kor for deg som har mulighet til å øve på 
dagtid. Koret ledes av Harald Sødal, mens Jon Kleveland sitter 
ved pianoet. Øver onsdager kl. 12.00 Kontakt: Rannveig 
Hæraas Mob. 97419212 epost. Rannveig.haeraas@gmail.com 
 
 

MUSIKKSKOLEN 
Sang– og instrumentalundervisning. Løpende opptak av elever 
ved hvert semester ved ledig plass. Kontakt: Marit Lid Bjerk-
vik. Epost: musikkskolen.frikirken@gmail.com Mer info på 
menighetens hjemmesider.   

Misjonsforeningen 
Annenhver tirsdag kl 19.00 i Peisestua. Kontakt: 
Solveig Jølstad, mob. 99045460 
 
40 dager 
Kurs for utrustning til liv og tjeneste. Hver fre-
dag fra kl. 09.00 til 15.00 fra oppstart medio 
august. Egen påmelding. Se www.40dager.no  
Åpne dager: Følg med i avisen om åpne dager. 
Kontakt YngveKolltveit Mobil: 92206953, 
Epost: 40dager@gmail.com 
 
BØNN- OG 
VEILEDNINGSTJENESTEN 
Tilbyr forbønn og samtale. Kontakt: Paul 
Roland,  mob. 99756000. Epost: paul-
roland@hotmail.com 
 

BØNNEMØTE 
Tirsdag kl 10.30-11-30. Kontakt: Olaf Drangsholt, tlf. 
38045656, mob 90970480 
 
Internasjonalt arbeid:   
Møter for persisktalende, bibelstudier for innvandrere, 
tolking til engelsk og farsi på Alphakurs mm. Arbeidet er 
under utvikling. Ta kontakt for mer informasjon eller ved 
ønske om å bidra. Kontakt: Per Kristian, mobil 
91824107. Epost: 
per.kristian@frikirken.no 

Misjon og forkynnelse 

Sang og musikk 



BESØKSTJENESTEN 
Menighetens besøkstjeneste.  
Kontakt: Anthony Culley, mob 97425210  
Epost: anthonyculley@icloud.com 
 
FRIMAT 
Frikirkens matutdeling. Kontakt: Steinar Voreland. 
Mob. 90032856. E-post: smvoreland@hotmail.com 
 

FRIHJELP 
Frikirkens hjelpetjeneste. Hjelper mennesker med praktiske 
oppgaver. Kontakt: Øyvind Dovland.  Mob: 40400315.  
E-post: post@jorgendovland.no 
 
SYKEKOMITÉEN 
Andakt på ulike sykehjem og sykehus i byen søndags for-
middager. Kontakt: Kjell Haugland på mob 97560840, 
epost lis.kje@online.no 

LYST TIL Å ENGASJERE DEG ? 
Har du lyst til å engasjere deg i menighetsarbeidet, så ta 
kontakt med kontoret eller en av de mange lederne/
kontaktpersonene som er nevnt i  denne informasjonsfol-
deren. Du finner mer informasjon på menighetens hjem-
meside. 
 
Bli medlem ? 
Vi oppfordrer alle dere som går i kirken til å bli medlem-
mer. Ta en samtale med en av våre pastorer: Sigmund 
Sandåker, mob. 48059175, Stein Arve Graarud, mob. 
41324263 eller menighetsarbeider Hilde Grøthe, mob. 
47914292 

GRUPPER 
I en stor menighet er det fint og viktig å tilhøre et 
mindre fellesskap. Noen opplever et kor, en kvinne-
forening eller et annet arbeidslag som sin "gruppe", 
men vi har også et mangfold av bibel, samtale- og 
vekstgrupper i menigheten. Menighetens ledelse 
ønsker å oppmuntre alle til å finne et lite fellesskap i 
det store - et sted å bli sett, kunne dele fra livet og 
ha fellesskap om Guds Ord og bønn. Hilde Grøthe 
har ansvar for koordinering av menighetens grupper, 
og dersom du ønsker å være med i et slikt fellesskap 
er du hjertelig velkommen til å ta kontakt på hil-
de.grothe@frikirken.no eller tlf 47914292.  

SUPPE FOR 7 
Vi kommer sammen til et enkelt måltid i hjemmene. 
Her er det lett å bli kjent å knytte nye kontakter. 
Kontakt: Kjell Løyning, mobil 90537661, epost 
suppefor7.krs@gmail.com 

FriCafé 
Menighetens treffsted. Åpen etter gudstjenester, 
konserter og andre arrangementer.  Mulighet for 
utleie. Kontakt: Frikirkens kontor på tlf. 38121030 
Epost: kristiansand@frikirken.no 

FORMIDDAGSTREFF 
Samlinger én onsdag i måneden kl. 12.00 -13.30 i 
peisestua. Evangelisk møte med andakt, sang og 
musikk. Kontakt: Sigmund Sandåker, mobil 480 
59 175 E-post: sigmund.sandaaker@frikirken.no 

SENIORFORUM 
Samlinger én onsdag i måneden kl. 12.00 -13.30 i 
friCafé. Interessante tema med tilknytning til sam-
funn, kultur og tro. Spennende foredragsholdere. 
Kontakt: Harald Flå, mobil 415 13 269  
E-post: haraflaa@online.no 

Samlivsgruppa 
Arrangerer kurs med fokus på ekteskapet. Kontaktperson: 
Finn Chr. Svanholm, Mobil 91003636  E-post: 
fcsvanholm@gmail.com 
 
”FRIKIRKEAKTUELT” 
FrikirkeAktuelt er Kristiansand Frikirkes menighets-
blad og kommer ut 8 ganger i året. Bladet er også til-
gjengelig på menighetens hjemmesider. Ønsker du 
bladet tilsendt, så send en epost til   
kristiansand@frikirken.no 

Det evangeliserende og sosiale liv 

Diakonalt arbeid 



Nytt fra 89 fra østsi 
Østsida  Frikirke  var  den menigheten som  stilte med  
når menigheten  enda ikke har fylt to år!  Nok en gang  
og voksne.

Tekst og bilder: Rune Tobiassen
layout: Kirsti Torvik

Tre jenter som koser seg - Filippa Ertzeid, Mathea 
Tobiassen og Hanna Bakken Salvesen.
TrTre jenter som koser seg - Filippa Ertzeid, Mathea 
Tobiassen og Hanna Bakken Salvesen.

Vannkrig!!!

God stemning i campingområdet til Østsida Frikirke 
med pizza fra Pizzabakeren.



Marius Tobias-
sen og Marcus 

Karlsen har 
blitt kamerater da på Visjon

 flest deltakere på Visjon 2016. Det er jo kjempemoro 
  var det et fantastisk  og proft  opplegg for både barn 

Mange tøffe Småspeidere! Malin Tobiassen og Edward Aabel fra Østsida 
er selvsagt med! 

Ungdommene våre storkoste seg også på YESS.

MaMange tøffe SmSmåspeidere!e! M Malin T Tobobiaiassen o og g EdEdwawardrd A Aababelel f frara Ø Øststsisidada 
er selvsagt med! 

Ungdommene våre storkoste seg også på YESS.
Linda Beate  Fidjeland og Silje Hjelset Dyrhol nyter 
campinglivet.
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BIBELQUIZ: 
 
1. Hva skapte Gud først - menneskene eller 
dyrene? 
2. Hvilket yrke hadde Sakkeus? 
3. Hvordan lyder 2.bud?  
4.Hva  var det første dyret som Noah slapp 
ut av arken etter storflommen? 
 a. en due 
 b. en ørn 
 c. en papegøye  
5. Hvor lenge bodde Jona inne i den store 
fisken? 
6. Hvordan viste Gud seg for Moses første 
gang? 
 
7. Hva sier vi i «Vår Far» : Vårt daglige 
_______ 
 a. egg  
 b. ord 
 c. brød 
8. Hva står det i bibelen - Størst blant dem 
er ______ 
 a. tro 
 b. kjærligheten 
 c. håp 
(HINT: Les i Paulus´ første brev til korin-
terne 13,13) 

MINIANDAKTEN 
 
Kroppen din består av over 60% vann. Du er helt 
avhengig av vann for å kunne leve. Dersom du 
har vært ute lenge og syklet, sparket fotball, vært 
på trening eller brukt masse energi så trenger du 
påfyll av vann. Ingen ting er så godt som å drikke 
kaldt rennende vann fra en liten bekk når du er på 
gjelltur og har gått langt. Visste du at vi klarer 
oss lenge uten mat, så lenge vi får nok vann? 
Dersom vi bare får mat og ikke noe drikke, vil vi 
ikke klare oss. 
 
Jesus sier at Han er Livets vann. Det vil si at vi 
er avhengige av Han for å kunne leve evig. Det 
er bare Jesus so m kan fylle alle våre behov. Han 
er kilden til liv, energi og glede. 
 
Bibelvers: «Om noen tørster, han skal komme til 
Meg og drikke.» (johannes 7,37). 

 
* «Tro i hjemmet»- Jarle Waldemar 
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SVAR: 
 
1.Dyrene 
2. Toller (Les om Sakkeus i Lukas 19,2) 
3. Du skal ikke misbruke Guds navn. (Hva 
betyr dette?) 
4. en ravn (Les om Noahs ark i  
1 Mosebok 6,15) 
5. Tre dager (Les om Jona og fisken i Jona 
2,1) 
6. I en brennende tornebusk 
7. Vårt daglige brød 
8. Kjærligheten 

HUSKELISTE
for

høsten 2016

Menighetstur 9 11.september
Ska kammer

HITS
Superlight

Voxlight
Jubilo

Knø s
Familiegudstjenester

Vennefesten
og mer så bare følg med :)  
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Felles korpsleir på Evje. 
 
2. til 9. juli var det felles korpsleir på Evje. Det vil si at alle de kristne speiderkorpsene hadde gått 
sammen om en felles landsleir med rundt 1000 deltakere. Fra vår speidergruppe deltok 10 speidere 
pluss ledere. De kan fortelle om en fantastisk leir med et sterkt og tydelig kristent innhold.  

Her er speiderne oppstilt sammen med leder Torfinn Løvåsen  



 
  

 

    

 

 

 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

  

 Ledig annonseplass  

Ledig annonseplass   

  Ledig annonseplass 

 

 
 



Etiopia-prosjektet tar form 
Av Kåre Melhus 
 

Etter 40 år med misjonsinn-
sats fra NMS og Frikirken 
opprettes det nå en egen 
synode innen Mekane Yesus 

kirken i Blånil-dalen. Ledel-
sen i interimsstyret for 
”Abbay (Blue Nile) Valley 
Synod” har sent et prosjekt 
til vår menighet hvor de ber 
oss om hjelp til å utdanne 

lokalt personell og bygge 
kurssenter og kirker.  Et 
eget Etiopiautvalg, under 
ledelse av tidligere Etiopia-
misjonær Svein Gunnar 
Gundersen ble opprettet i 
vår og skal holde kontakt 

med vår søstermenighet i 
Nekamte og de nye menig-
hetene i Blånil-dalen. Med i 
utvalget er også Birgit Se-
numstad, Nina Roland, 
Oddvar Søvik og Paul Ro-
land.  

Svein Gunnar sier til Frikir-
kekAktuelt at det hadde 
vært fint om dette kunne bli 
vårt misjonsprosjekt nå i 
høst.  «Det passer jo veldig 
bra med vårt eget 50års ju-
bileum for kirkebygget og 

besøket fra Kes Alemo Ne-
ga i den forbindelse,» sier 
Svein Gunnar.  Han sier vi-
dere at flere grupper i Kris-
tiansandsområdet de siste 
årene har støttet prosjekter i 
Nekamte og Blånildalen.  

Besøk fra vår menighet til den nesten ferdige kirken i Anger Meti, bygget med støtte fra Frikir-
kens ”Holtet”-fond som en del av støtte-prosjektet 
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Kes Alemu leder Garuma 
Social Development Asso-
ciation, som gjør et flott ar-
beid blant trengende I Ne-
kamte.  Mannskoret Vester-
gapet er blant de som har 
støttet dette arbeidet.  Darge 
menighet i Nekamte har fått 
støtte fra mannsforeningen i 
Vennesla Frikirke til se-
mentgulv i sin nye kirke. 
Sogge menighet i Didessa-
dalen har søkt om støtte til 
bølgeblikkplater til taket på 
sin nye kirke. 
Prosjektet som Abbay Val-
ley Synode har søkt om er et 
treårig etableringsprosjekt, 
for det meste støtte til de 8 
menighetene i Didessa-
dalen.  De ønsker støtte til å 

bygge et studiesenter for 
lokale kortkurs, og stipender 
og støtte til utdanning av 
Gumuz-ungdom til prester 
og andre yrker.  Dessuten 
trenger de støtte til å bygge 
to kirker. Forøvrig ønsker 
de å klare lønninger og 
framtidig drift selv, i hen-
hold til Mekane Yesus kir-
kens policy om selvstendig-
het. Det første året av dette 
prosjektet (2016) er blitt 
støttet av synodestyret fra 
Holtet-midlene. 2017 og 18 
er ikke finansiert og vi job-
ber med små delprosjekter 
for å dekke resten fra me-
nigheten og andre, sier 
Svein Gunnar. 
Planen for dette arbeidet i 

høst er å klarere med Eldste-
rådet hvor mye Kristiansand 
Frikirke skal engasjere seg.  
«Utgangspunktet må være at 
det som gis til dette formålet 
må komme i tillegg til de 
forpliktelser vår menighet 
allerede har,» sier Svein 
Gunnar.   
I tillegg til økonomisk støtte 
arbeider også Etiopia-
utvalget med planer om å 
sende team fra vår menighet 
på besøk til vår søsterme-
nighet i Nekamte og 
”dalstroka innafor”.  Birgit 
Senumstad og Nina Roland 
i Etiopiautvalget arbeider 
med å sende et familie- og 
ungdomsteam til Etiopia i 
løpet av neste år. 
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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  Sigmund Sandåker  
 48 05 91 75 (mob) 
Adm. leder Endre Sagedal 
 38 12 10 33   
 94 01 03 09 (mob) 
FriBU-pastor Stein Arve Graarud 
 41 32 42 63 (mob) 
FriBU-arbeider Silje Hasseleid 
   99 78 71 80 (mob) 
Sang- og musikkleder  
 Jon Kleveland  
 46 88 71 22 (mob) 
Menighetsarbeider 
 Hilde Grøthe 
 47 91 42 92 (mob) 
Formann eldsteråd 
  Per Svein Høyer- 
  Jonassen  
  Mobil: 994 99778   
Kontakt  Administrasjonsråd 
 Gudmund Jakobsen 
 mob 90784986  
Kontaktperson  Kirkeverter 
 Kontoret 
 Tlf. 38 12 10 30 
E-postadresse  
kristiansand@frikirken.no  
 
Hjemmeside  
www.kristiansandfrikirke.no 

Døde 
Irene Sævig 
 
 

Nye medlemmer 
Vasanhtarupa Thankalingam 

Dåp 

Vasantharupa 
(Rupan)  Than-
kalingam ble  
døpt 26. juni.  

 

Line Quale, Tor 
Fredrik Roalds-
nes og storesøs-
ter Malin 
Amanda bar 
Sanni Eline til 
dåp på Søn-
dagsskoleturen 
i juni. 



Program 

Søndag 4. september 
10.30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
 Hilde Grøthe Nattverd 
 Skattkammer, Hits 
19:00 Konsert 
 Sveinung Hølmebakk 

Tirsdag 6. september 
10:30  Bønnemøte 
18:00  Kvinnestevne i Songdalen 
 Frikirke 
 olveig  Bergsland, tale 
 Tema: «.. mot en av mine 
 minste…» 
 Lovsang, bevertning og 
kollekt  

Onsdag 7. september 
12:00  Formiddagstreff 
 Alf Halvorsen, tale 
 Harald Nilsen og Lorentz 
 Kjenes, sang 

Torsdag 8. september 
19.00  Suppe for 7 
 Fellessamling 

Fredag 9. september 
Protestfestivalen 
Debatt kl 18:00 og 20:00 

9. -11 . september 
Menighetstur  til Solstrand 
Påmelding på nettsida kristian-
sandfrikirke.no 
Eller e-post kristian-
sand@frikirken.no 

Søndag 11. september 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
 Svein Fink 
 Bronselaget 

Tirsdag 13. september 
10:30  Bønnemøte 

Onsdag 14. september 
12:00  Bronselaget 
 

 

Torsdag 15. september 
19:00  Alphakurs, oppstart 

Lørdag 17. september 
16:00  4 årsfest 

Søndag 18. september 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Familiegudstjeneste 
 Stein Arve Graarud 
 Jubilo 
 tdeling  av 4 årsboka 
 Konfirmantpresentasjon 
 Speideren deltar 
 Radiooverf. FM 101,2 
16:00  Persisk møte 
19:30  Temakveld 
 Lill May Vestly 

Tirsdag 20. september 
10:30  Bønnemøte 
19:00  Misjonsforeningen 
 

Onsdag 21. september 
12:00  Seniorforum 
 Bjørn  A. Vegge 
 «Den forfulgte kirke» 

Lørdag 24. september 
19:30  VOX 

Søndag 26. september 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Konsertgudstjeneste 
 Sanger av Sigvald Tveit 
 Jan Gossner 
 Jubilo, Kammerkoret 
 Skattkammer, Hits 

Tirsdag 28. september 
10:30  Bønnemøte 
 

Onsdag 29. september 
12:00  Bronselaget 
 

Søndag  2. oktober 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 

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

 
 Per Kristian Rønning 
 KIA koret 
 Nattverd 
 Opplegg  for barna 

Tirsdag 4. oktober 
10:30  Bønnemøte 
19:00  Misjonsforeningen 

Onsdag 5. oktober 
12:00  Formiddagstreff 
 Sigmund Sandåker 

Lørdag 8. oktober 
19:30  VOX 

Søndag 9. oktober 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
 Oddvar Søvik 
 Musikkskolen 
 Opplegg  for barna 
18:00  Frikirkens misjon 100 år 
 Misjonsfest i regi av Pres
 byteriet 
 

Tirsdag 11. oktober 
10.30  Bønnemøte 

Onsdag 12. oktober 
12:00  Bronselaget 
19:30  Temakveld????? 
 

Søndag 16. oktober 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Familiegudstjeneste 
 Hilde Grøthe 
 Knøttekoret, Jubilo 
 Nattverd 
 Radiooverf. FM 101,2 
13:00  Gudstsjeneste (G13) 
 
Tirsdag 18. oktober 
10.30  Bønnemøte 
19:00  Misjonsforeningen 
 
Onsdag 19. oktober 
12:00  Seniorforum 
 Johan Tidemann Johansen 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Turid og Ivar Berglihn har 
gledet oss med sin sang og 
musikk i mange år. I over 
60 år har Turid sunget i 
mange forskjellige sam-
menhenger, både i kor og 
som solist.  Faglig sett var 
vel debutkonserten og opp-
treden på  Festspillene i 
Bergen kanskje de største 
oppgavene, sammen med 
mange andre. 
Men allerede som 16 – 17 
åring begynte Turid å 
synge om Jesus for eldre og 
syke. Å være med Sykeko-
miteen ut på sykehus ig  
institusjoner  ble en natur-
lig del  av livet. Dette var 
sammen med folk fra Yng-
lingeforeningen og de andre menighetene som var med i denne tjenesten.  
Det passet godt at Ivar og Turid slo seg sammen, Ivar har spilt piano til Turid i mange år, til stor glede 
for mange.  
Før sist jul ble Ivar rammet av hjerneslag, og  det førte til at han ikke kan spille lenger. I mange år har 
Turid og Ivar vært fast på lista vår for Sykekomiteen i Frikirken. Menigheten vil  gjerne takke for en 
utrolig flott og trofast tjeneste gjennom alle disse årene. Pastor Sigmund Sandåker og Kjell Haugland 
overrakte takk og blomster hjemme hos Turid og Ivar en dag i juni, og det var et svært hyggelig opp-
drag . Hjertelig takk til to som har gitt så mye til så mange!! Og så ønsker vi fortsatt bedring for Ivar og 
at dere må få enda mange gode dager sammen. 

Takk for trofast tjeneste. 


