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Sang og musikk i kristen sammeheng
Av Harald Flå
Hvem andre er det naturlig å kontakte når vi
skal skrive litt om dette temaet enn Bodil
Kvernenes Nørsett. I Frikirken kjenner vi henne
som dirigent for Frikirkens kammerkor og hun
har en grundig utdannelse innen musikk. Hennes spesialkompetanse er vokalpedagogikk og
stemmebruk. Videre musikkhistorie, musikkpedagogikk, musikkteori og komponering for å
nevne noe. For tiden er hun høyskolelektor. Så
hun har en solid musikalsk bakgrunn.
Vi kontakter henne på telefon, og da er det tydelig at hun snakker om noe som engasjerer
henne, og hun er ikke lett å stoppe. Men noe har
intervjueren fått med seg. Heldigvis har jeg
også fått litt skriftlig fra henne til støtte for denne artikkelen.
For å ta et bibelsk utgangspunkt nevner hun
Kol. 23,16 som hun kaller musikerens lille bibel: «La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom,
syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av
et takknemlig hjerte.» Bodil gir uttrykk for at
sang er et menneskelig uttrykk som ofte fører til
at vi berører hverandre. Sang og musikk er en
sosial ting som er redskap for et budskap. Kristendommen er en syngende religion der sangen
har båret budskapet gjennom århundrer. Evangeliet om Jesus lever fordi det griper folks hjerte,
og det hjerte er fylt av renner munnen over med.
Dermed kommer lovsangen lett til overflaten
hos de kristne. Men uttrykksformen kan være
forskjellig og er i stor grad kulturelt betinget.
Kristne i Brasil synger annerledes enn i Israel
eller i Kina, for å nevne noen andre kulturer.
Sangen og musikken har fulgt kristenheten hele
tiden. Bare tenk på David og hans harpespill!
Martin Luther var en god pedagog og han kjente verdien av å spre det gode budskap gjennom
sang. Og en av de store innen kirkemusikken
som har betydd mye helt opp til i dag, er Johan
Sebastian Bach.
Mange vil åndeliggjøre enkelte musikkformer,
men Bodil gi uttrykk for at hun er ikke helt der.
Musikk er et mangfoldig språk som taler til
mange og som også kan fremkalle fysiske og
emosjonelle reaksjoner. En musiker eller kom2

Bodil Kverenes Nørsett
ponist som kan dette språket, kan nok manipulere folks følelser.
Hun mener at i forhold til musikkstil er det ikke
grunn til å utelukke noen former til fordel for
andre i gudstjenesten, men gjør samtidig oppmerksom på et det er noen former som passer
bedre enn andre i gudstjenesten. Hun mener det
er viktig at sangtekstene og musikken skal bygge opp under budskapet i talen.
Hun nevner videre at mange av de melodiene
som i dag benyttes i kristen sang, har sitt utgangspunkt i den sekulære populærmusikken.
Mange tidligere danserytmer har fått inngang i
såkalt vekkelsesmusikk og sang. Det kan være
nyttig å minne om dette.
Når det gjelder bruk av instrument til sangen,
har det variert over tid. I den jødiske kulturen
sto lovsangen opprinnelig sterkt både med og
uten instrument. Opprinnelig sang de kristne
uten instrument. Vi må ikke nødvendigvis ha
orgel eller andre instrumenter for å lovsynge
sammen. Men Bodil gir uttrykk for at det beriker henne når flere instrumenter gjør det skikkelig. Bibelen sier jo at vi skal prise Herren med
alle typer instrumenter, så bibelske oppfordringer står det i hvert fall ikke på, slik vi kan lese
det i Kolosserbrevet.

Hva er en diakon?
Av Harald Eikeland

Det er med spenning og forventning jeg tar fatt
på oppgaven med diakoni i Kristiansand Frikirke. I den forbindelse så har jeg gjort meg litt
tanker om hva innebærer diakonibegrepet.
Diakoni er Frikirkens omsorgstjeneste, nestekjærlighet i praksis både til menighetens medlemmer og
utover i lokalsamfunnet og helt til jordens ender.
Diakoni for meg er omsorg for hele mennesket fra
vugge til grav, både forbyggende og helende. Den
skal ha fokus på åpen og skjult nød og det kristne
menneskesynet ligger til grunn for det arbeidet vi
utfører
Diakoni er;
Vise evangeliet i handling uttrykt gjennom nestekjærlighet,
Skape et inkluderende fellesskap
Vern om skaperverket
Kamp for rettferdighet.
Diakonien skal ha fokus på å skape arenaer for fellesskap og gjensidig støtte, både internt i Frikirken
og i lokalsamfunnet og til ulike målgrupper knyttet
til alder, problemområder eller ulike kulturer.
Diakoni er det samme som nestekjærlighet sett ut
fra en kristen forståelse. Det kan være å stille seg til
disposisjon, å ha omsorg for andre, for eksempel
også konkret sørge for en mer rettferdig fordeling
av goder. Diakoni er for meg både å være og å gjøre.
Men selv om jeg skal ha hovedfokus på diakoni i
menigheten, er også diakoni en del av det å være et
troende menneske. Slik som Kristus gav seg selv
for oss, skal vi gi vårt liv til andre. Det er å være
preget av barmhjertighet. Å gjøre troen virksom i
handling, betyr å spørre på ny og på ny: Hvem er
min neste? Det er også å stille seg til disposisjon,
både som fellesskap og enkeltperson, og spørre:
”Hva vil du jeg skal gjøre for deg”?
Nestekjærlighet omfatter alle sider ved mennesket.

Det er perioder i livet
hvor man har evne og
mulighet til å gi, andre
ganger trenger man selv å
få. Gjensidighet er et nøkkelord. Livsbetingelsene
er ulike, noen har det
vanskeligere enn andre. Mulighetene for endring er
forskjellige. Omsorg og nestekjærlighet bygger på
gjensidighet, likeverd og respekt for den andres integritet.
Inkluderende fellesskap er et viktig uttrykk for kirkens medmenneskelige omsorg. Dette fellesskapet
beskrives i Bibelen som en kropp med mange ulike
lemmer og funksjoner. I dette fellesskapet møtes
mennesker av ulike funksjonalitet, ulik kultur og
etnisk bakgrunn. I et inkluderende fellesskap skal
den enkelte både se og bli sett. Der gis gjensidig
trøst og hjelp, der frigjøres nye krefter og nytt håp.
Vern om skaperverket er en del av Guds forvalteroppdrag og innebærer et ansvar for å bevare hele
skaperverket. I dag er det synlig at skaperverket,
mange dyre- og plantearter og hele økosystemer,
trues på forskjellige måter gjennom menneskelig
aktivitet og grådig ressursbruk. Kirken trenger å
styrke forståelsen av mennesket som avhengig av
alle dets relasjoner - til Gud, til medmennesket, til
seg selv og til resten av skaperverket. Målet er glede og takknemlighet over tilhørigheten til skaperverkets økologiske fellesskap.
Kampen for rettferdighet innebærer å stille seg ved
siden av medmennesket, ikke som passiv tilskuer,
men i aktivt engasjement. Mennesket lever i og er
avhengig av samfunnsmessige strukturer. Verdensomspennende systemer er med på å bestemme den
enkeltes liv. Det er derfor nødvendig å klargjøre
årsakene til menneskelig nød og lidelse, arbeide for
å endre forhold som opprettholder nødstilstander og
skape nye livsmuligheter.
Å tenke diakonalt ved å vise solidaritet er å ta opp
kampen og arbeide for rettferdighet og fred.
«Det du har gjort imot en av mine minste, det har
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Evangelisk luthersk, hvorfor det?
Av Jan Gossner
- Hvorfor er du lutheraner? Mitt svar er dette:
Jeg er først kristen, så lutheraner.
Det første er min identitet, det andre er min
tilhørighet til et kirkesamfunn.
En kristen er et menneske som tror på Jesus
Kristus som sin frelser og herre.
For hvis du med din munn bekjenner at Jesus
er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste
ham opp fra de døde, da skal du bli frelst.
Rom 10,9.
Frelsen gis av bare nåde, ved tro på Kristus,
uten gjerninger. Det var dette Martin Luther
oppdaget da han leste Romerbrevet og foreleste over det ved universitetet i Wittenberg.
Vi kaller det hans evangeliske oppdagelse.
Det skjedde i 1517, og vi feirer at det i år er
500 år siden den evangeliske reformasjon
begynte.
MIN EVANGELISKE OPPDAGELSE
Jeg har opplevd det samme gjennom forkynnelse av Romerbrevet på skolelagsleir på
Kvitsund da jeg var ungdomsskoleelev. Jeg
fikk bygge min tro på det objektive frelsesgrunnlaget som er lagt ved Jesu død for mine
synder og hans oppstandelse til min rettferdiggjørelse. Det er den evangeliske grunntonen i mitt liv som kristen. Frelst av nåde, ved
tro på Jesus og hans frelsesverk. Halleluja!
Gud har all æren for det.
Evangelisk – det er det store ved vår tro. Luther ville reformere kirken tilbake til Kristus,
apostlene og kirkefedrene. Han ville ikke
starte et nytt kirkesamfunn, men han ble utstøtt av romerkirken og måtte starte evangeliske menigheter som etter hvert ble knyttet
til hans navn.
KAMMERTONEN
Det finnes mange kirkesamfunn, og mange
har sine røtter i den evangeliske reformasjon
som begynte med Luther. Det avgjørende er
om det er den evangeliske grunntonen som
bestemmer troen og livet. Når du kjenner
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evangeliet, kan du vurdere om det du hører er
evangelisk, eller lovisk. Du trenger ikke vite alt
om alle trossamfunn og alt som forkynnes og
utgir seg for å være kristen tro. Du kan høre det
på klangen, om det springer ut av frelse og nåde,
om det er ved tro eller ved andre midler. Jeg er
så takknemlig for den lutherske tro, fordi den har
den evangeliske kammertonen. Øv ditt gehør for
evangeliet! Det er en stor gave som Frikirken har
tatt være på, og som jeg håper den vil forvalte
trofast i årene som er igjen før Jesus kommer
tilbake.
FOR DEG
Luther sier: ”Troen er en kristen tro når du tror
uten å tvile at Kristus ikke bare er en slik mann
for Peter og helgenene, men også for deg, ja, for
deg mer enn alle andre. Din salighet avhenger
ikke av at du tror at Kristus er Kristus for de
fromme, men av at du tror at han er Kristus for
deg og at han er din.” Og et annet sted sier han:

«Tro på Kristus! I ham tilsier jeg deg all nåde, rettferdighet, fred og frihet. Tror du, så
har du. Tror du ikke, så har du ikke.»
HVA MER?
Jo, det er mer å si om kristen tro og kristent
liv enn dette. Men det er så viktig at alt det
andre som sies og gjøres springer ut av
evangeliet som kilden til alt liv, av nåde!
Luther skildrer sammenhengen mellom tro og
helliggjørelse slik: ” Denne troen bevirker at
Kristus blir kjær for deg og god å ha i hjertet.
Dernest følger kjærlighet og gode gjerninger
etter, uten tvang. Følger de derimot ikke etter, så finnes denne troen i virkeligheten ikke.
For der hvor troen er, må også Den Hellige
Ånd være og virke kjærlighet og godhet i
oss.”
ÈN KILDE – TUSEN VELSIGNELSER
Jeg har opplevd fornyelse ved Den hellige
ånd gjennom den karismatiske vekkelse på
1970-tallet, og jeg lever i fornyelse hver dag!
Men vi som startet den lutherske Oasebevegelsen måtte rotfeste fornyelsen i evangeliet og ikke havne i læren om at det finnes
en åndens dåp atskilt fra vanndåpen. Diskusjonen blant noen er om det finnes to eller tre
særskilte velsignelser, bare spør metodister
og pinsevenner. I Oase og luthersk karismatikk lærer vi at det er én kilde, Jesus Kristus,
og at alt åndelig liv flyter ut fra den kilden,
slik Joh 7,37 ff sier det. Derfor bruker vi uttrykket åndens fylde om alle erfaringer etter
dåpen, for vi tror at det å bli døpt med Ånden
er inkludert i den ene dåp, enten vi ennå har
erfart det eller ikke, slik det står i Titus 3,6
om ”badet som gjenføder og fornyer ved Den
hellige ånd, som han så rikelig har utøst over
oss ved Jesus Kristus, vår frelser”. Jeg tror på
én kilde – og tusen velsignelser.

Ansvarlig redaktør:
Endre Sagedal

Bankgiro:

3000.20.64908

E-post til
redaksjonen:

endre.sagedal@
frikirken.no

LUTHER RAKK IKKE ALT
Dette og flere andre sannheter fikk ikke Luther tid til å utfolde, men grunnlaget er der,
og kilden er åpen for alle som vil øse evangeliets skatter av den! Det samme gjelder Bibelens ord om misjon, diakoni, menighetsbygging, Israel og endetiden. Men de evangeliske prinsippene gjelder her også: Skriften alene, nåden alene, Jesus alene og troen alene.
Derfor er jeg lutheraner, og en glad sådan.
GRUNN TIL STOLTHET, FEIRING OG
FORPLIKTELSE
Frikirken er en frukt av den evangelisk, lutherske vekkelse som har sine røtter i pietismen fra Spener og Francke i Halle, via Hauge
-bevegelsen og Indremisjonen i Norge. Vi har
grunn til å feire reformasjonen. Vi har grunn
til å være stolte av vår evangeliske, lutherske
arv og av Frikirkens menighetssyn og evangeliske bekjennelse. Vi har grunn til å kjempe
for å bevare den og til å overlevere den uten
forfalskning og devaluering til våre barn og
barnebarn.

Lutherrosen er Martin Luthers personlige segl
fra 1530. Den har blitt et utbredt symbol for den
evangelisk-lutherske kirke. Korset i hjertet symboliserer troen på den korsfestede Jesus Kristus. Det
røde hjertet viser til liv og kjærlighet, mens den
hvite rosen representerer glede og fred. Blåfargen
reflekterer himmelens herligheter og gullringen
på evighet og uendelig rikdom.
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NORD 2017 – Speiderleir i midnattsol.
Fra 1. til 8. juli hadde speiderne landsleir i Bodø med 9000 deltakere. Fra menighetens speidergruppe deltok 13 speidere sammen med lederne Ole Andreas Augland, Kristina Jølstad Moi og
Siri Sandåker. Justvik speidergruppe delte leirområde med Kristiansand FSK, og det har blitt et
godt vennskap mellom de to gruppene. Rapportene forteller om en flott leir under mottoet «Helt
vilt». Speiderne fikk store opplevelser i en landsdel som var nokså ukjent for dem. Et fast innslag
på speiderleir er at speiderne sendes alene ut på ett døgns overnatting i naturen. Det kalles haik.
Leirbålene er høydepunkter på speiderleir. Det ble besøk av Sea King-helikopter og F16 jagerfly i
lav høyde. Kjente artister underholdt, bl. a. Sandra Lyng og Amanda Delara. Siden leiren foregikk
i midnattsol, var det et pulserende leirliv nesten døgnet rundt. Speiderne fikk være oppe helt til kl.
02.00. Like fullt var alle i toppform hele tiden. NORD 2017 ble helt klart et minne for livet.

Ole Andreas lager middag sammen med Jakob
og Isak

Emilie og Sara skjærer opp grønnsakene

Patruljene er klare for haik.
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Einar Rasmusen donerer stor bibelsamling til Frikirken
Av Kåre Melhus
I vår kjøpte Einar Rasmussen en av de to største bibelsamlingene som finnes i
Norge. Det var Johnny Kaspersen, fysioterapeut og adventist som gjennom årene
hadde kjøpt og samlet unike
eksemplarer av Den hellig
Skrift. Han bor i Danmark
sammen med sin danske
kone.
Hele historien startet egentlig
med at Øivind Benestad ble
stående ved siden av tidligere
skipsreder Jan Olaf Tønnevold fra Grimstad på en utendørs konsert i forbindelse
med Bibelselskapets 200 års
jubileum i Oslo i fjor. I samtalen kom det fram at Tønnevold var i ferd med å selge sin
omfattende bibelsamling.
Benestad tok da initiativ til å
skaffe en alternativ kjøper,
men samlingen ble kort tid
etter solgt til et medlem av
Jehovas Vitner.
Benestad drøftet situasjonen
med den mangeårige lederen
av Bibelmisjonen i Det Norske Bibelselskap, Dag Smemo,
som visste om Kaspersens
samling i Danmark og at denne muligens var til salgs. Benestad tok etter hvert kontakt
med Einar Rasmussen, som
ikke lenge etter fikk anledning til å besøke Kaspersen
på Sjælland. Selgeren nevnte
en pris som Rasmussen aksepterte, og kontrakt ble undertegnet.
Rasmussen sier til FrikirkeAktuelt at han tidlig bestemte
seg for at denne samlingen
skulle tas vare på av Frikirken
i Kristiansand. «Jeg har gått
en del i Frikirken og sett at

Einar Rasmussen gleder seg over bibelsamlingen som er kommet til Frikirken.
det er et kirkebygg med god
plass,» sier Rasmussen. Han
gleder seg over planene om
utstillingsmontere langs tverrveggen bakerst i kirken. Her
bygges det nå spesialmontere
for samlingen, slik at de
mange gamle og nyere bibler
skal kunne sees og være en
del av dagliglivet i menigheten. Utgiftene til monterne
dekkes også av Rasmussen.
«Jeg vil jo ikke at bibelsamlingen skal bli en økonomisk
byrde for menigheten,» sier
Rasmussen.
Blant de ca 1.500 Biblene i
samlingen vil folk snart kunne se Christian IIIs Bibel fra
1550. Den ble trykket bare
16 år etter at Luthers tyske
Bibel først ble publisert i
1534. Utstillingen inneholder
en håndskreven Tora-rull,
(Mosebøkene) fra 1750, antagelig fra Ungarn. Et nytestamente på grønlandsk fra 1766
er også med. Rasmussen forteller at det var sønn av Grønlands apostel, Hans Egede,

som stod for oversettelsen.
Grønlandsk er et vanskelig
språk som Hans Egede aldri
kom til bunns i. Men sønnen,
som vokste opp på Grønland,
behersket språket.
Bibelsamlingen inneholder et
vell av misjonshistorie, for
eksempel Lukas-evangeliet
oversatt til hottentottenes
språk i Sør-Afrika. Her kan
man studere Bibelens utbredelse i Skandinavia og hvordan Guds Ord kom til å prege
vår kultur etter reformasjonen
og fram til i dag. Leif Jensen,
ved lærerutdanningen på UiA,
er nok den i vår menighet
som kan mest om de skattene
som skjuler seg i samlingen.
Han har engasjert seg, sammen med andre fra menigheten i en komité som utover
høsten og vinteren på forskjellig vis skal formidle
spennende innsikt i bibelskatten vi nå har fått. «Jeg føler at
bibelsamlingen er kommet til
riktig sted,» sier Rasmussen
til FrikirkeAktuelt.
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Tid for Bibelen
Hva ligger foran oss i året som kommer? «Vi vet intet om i morgen» heter det jo i sangen, men
vi tror det er noe vi skal sette spesielt fokus på i 17/18 – og det er Bibelen. Hvorfor det?
I april fikk vi en henvendelse fra UIO Skjærgårdsheimen om vi var interessert i å ha en bibelkveld hver mandag i Frikirka, 15 mandager før jul og 15 etter. Dette blir en kveld hvor det blir
gitt en innføring i Bibelens bøker, en bok hver kveld. Slik at man selv kan få flere nøkler til å
åpne opp de ulike bøkene i Bibelen, og bli motivert til å ta til seg mer av boka. Dette er noe som
vi ønsker å ha her i kirka, starter opp mandag 28.08 kl. 19.00. Mulig å være med de 2 første
gangene og se om det er noe man ønsker, så er det bindende påmelding for resten av semesteret.
Nytt semester starter i januar.
I mai fikk vi en henvendelse om vi var interessert i å få en av Norges største samlinger av Bibelen til kirka her. Det var en samling med ca. 1500 bibler, ganske komplett med nordiske bibelutgaver fra den første i 1541, til 2014. Nå er BICO i sving med å lage glassmontere til utstillingen, og i løpet av september skal den være på plass i baksalen. Fredag 13. oktober kl 19.00 blir
det en offisiell åpning av samlingen. Nå er det ikke museum vi ønsker å være, men en slik samling kan være med å løfte frem betydningen Bibelen har hatt for vår kultur her i Norden, og
hvor viktig den er som fundament for nye generasjoner.

Endre Sagedal

En av bøkene i Bibelen, Nehemja, beskriver hvordan Israelsfolket ble fornyet. De starta med å renovere murene rundt byen
sin, Jerusalem. Så fant de frem Mosebøkene, deres bibel, og begynte å lese den, og den ble fortolket og forstått. Dette førte til
en fornyelse av folket. Kan vi ta det som en utfordrende parallell til menigheten her også? Nå har vi renovert bygget, de ytre
murene, og vi ønsker å gi rom til Bibelen – slik at Guds ord kommer til oss og styrker oss i troen og håpet.
Vær ikke bedrøvet! For gleden i Herren er deres styrke (Neh. 8, 10b)
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

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.
Mandag

Tirsdag

10.00-13-00

10.00-15.00

10.00-15.00

Formiddag

Bønnemøte

Formiddagstreff /Seniorforum /
Bronselaget

Ettermiddag

Knøttis
Jubilo

Speider /
TØFF-kurs

Kontoret

Kveld

Kammerkoret

Onsdag

Torsdag

Fredag

Søndag

10.00-15.00
40 dager

FriMat

Gudstjeneste /Tigerkroken
Skattkammeret/ HITS

SuperLight
VoxLight

Misjonsforening- Vestergabet, Konfirmanter
en, Damene i
Menighetskirka (Kor)
møter, Temakvelder

GUDSTJENESTER:

Lør.

VOX

Temakvelder, lovsangskvelder, konserter.

SuperLight

Hver søndag kl.11.00 samles folk i alle aldre til
gudstjeneste. Bønnemøte kl 10.30. Kontakt Hilde
Grøthe, Hildegrothe@frikirken.no, mobil
47914292

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 Frikirkens hjemmesider eller på facebooksiden «Superlight,
Kristiansand Frikirke». Kontaktperson: Maren Aas Hansen, marenaashansen@gmail.com, mobil: 90705297.

Aktiviteter samtidig med gudstjeneste kl 11.00:

VoxLight

TIGERKROKEN

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 Frikirkens hjemmesider eller på facebooksiden «VOXlight,
Kristiansand Frikirke». Kontaktperson: Maren Aas Hansen, marenaashansen@gmail.com, mobil: 90705297.

For barn fra 0-3 år i følge med en voksen. Kos og leker på et
stort teppe i kroken på Skattkammerrommet. Kontaktperson:
Maren Aas Hansen, marenaashansen@gmail.com, mobil:
90705297.

SKATTKAMMERET
Opplegg for barn fra 4-10 år. Kreativ undervisning, samlingsstunder, aktiviteter og lek etter «Sprell Levende»-konseptet.
Kontaktperson: Maren Aas Hansen, marenaashansen@
gmail.com, mobil: 90705297.

HITS
Søndagsskolegruppe for 5.-8.klassinger. Undervisning, aktiviteter, lek og moro. Følger Skattkammerets semesterplan. Møtestedet for HITS er i Fricafé kl. 11.00. Kontaktpersoner:
Engebret Grøthe engebret@hotmail.com, mobil 46768790.

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

BARN OG UNGE
KNØTTIS
Sangglede og lek for barn mellom 3-7 år. Møtes annenhver
tirsdag 1730-1830 (følger Jubilos semesterplan) og er et tilbud for barn under Jubilokorets alder. Kontaktperson: Kontaktperson: Maren Aas Hansen, marenaashansen@gmail.com,
mobil: 90705297

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, mobil. 90537686, epost:
o.augland@gmail.no for nærmere opplysninger om tidspunkter for de enkelte enheter.

KONFIRMANTER
Vi ønsker å tilby konfirmantene våre det aller
beste og har stort fokus på den enkelte. Gruppesamlinger er derfor et viktig element i tillegg til
undervisningen. Høydepunktet er sommerleiren i
august. Her er vi sammen med frikirkekonfirmanter fra hele landsdelen.
Første samling er torsdag 31. august kl. 17301900 i våre lokaler i FriCafe. Konfirmasjonsdatoe
er lørdag 25. august 2018. 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 Fjorårskonfirmanter
Et år med lederkurs. Avsluttes med hjelpesendingtur til Kaliningrad. Kontakt Stein Arve Graarud
Epost steinarve@mac.com tlf: 38121030.

Sang og musikk
JUBILO
Kor for gutter og jenter fra 2.-7.klasse. Øvelse annenhver tirsdag 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: bodilknrz@me.com
MANNSKORET VESTERGABET
Øvelse onsdager kl 20.00-22.00 i kirka. Kontakt: David Holme, epost daholme@me.com, mobil 95131353
DAMENE I KIRKA
Kor for damer 40+. Koret øver tirsdager 19.30-21.00. Kontakt: 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: Mark Candasamy. Epost: musikkskolen.frikirken@gmail.com Mer info
finner du på menighetens hjemmesider.

Misjon og forkynnelse
Misjonsforeningen
Annenhver tirsdag kl 19.00 i Peisestua. Kontakt:
Solveig Jølstad, mob. 99045460

40 dager
Kurs for utrustning til liv og tjeneste. Hver fredag 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 Lars Erik Harv, mobil 40400008, 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 og bibelstudier for innvandrere.
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

Diakonalt arbeid
Harald Eikeland er ansatt som
ansvarlig for menighetens diakonale arbeid og får i første
rekke ansvaret for å koordinere
menighetens diakonale arbeid
og inspirere til diakoni .
Kontakt:
harald.eikeland@frikirken.no,
mobil 92427640

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
SYKEKOMITÉEN

Andakt på ulike sykehjem og sykehus i byen søndags
formiddager. Kontakt: Harald Eikeland, epost harald.eikeland@frikirken.no, mobil 92427640.

Det evangeliserende og sosiale liv
GRUPPER
I en stor menighet er det fint og viktig å tilhøre et
mindre fellesskap. Noen opplever et kor, en kvinneforening 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. Harald Eikeland 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
harald.eikeland@frikirken.no, mobil 92427640.

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 samfunn, 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 menighetsblad og kommer ut 8 ganger i året. Bladet er også tilgjengelig på menighetens hjemmesider. Ønsker du
bladet tilsendt, så send en epost til
kristiansand@frikirken.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 informasjonsfolderen. Du finner mer informasjon på menighetens hjemmeside.

Bli medlem ?
Vi oppfordrer alle dere som går i kirken til å bli medlemmer. Ta en samtale med en av våre pastorer: Stein Arve
Graarud, mobil. 41324263, Harald Eikeland, mobil
92427640. eller Hilde Grøthe, mobil. 47914292

«Tidenes beste konfirmantleir!»
Tekst: Stein Arve Graarud
Bilde: Paul Randøy

Jeg sier det hvert eneste år, og jeg mener det
hver eneste gang: Dette var tidenes beste
konfirmantleir! Før leiren lover vi konfirmantene den beste uka i livet. Vi holder det vi
lover.
I år var vi så mange at vi måtte ha to leire.
Vår leir bestod av konfirmanter fra Flekkefjord, Øvrebø, Hægeland, Songdalen, Østsida
og Kristiansand.
Kunnskap...
Konfirmantene har fått mye undervisning om
den kristne tro i løpet av året. Det fikk de
også gjennom leiren. Årets tema var Hjemmeseier, og idrettsarenaen var bakteppet. Vi
var innom temaer som :
Din største supporter (Guds farshjerte)
Dreamteam (Fellesskap)
Hvordan takle nederlag?
Coachen (Den Hellige Ånd)
Pausen (Stille stund med Gud)
Vi hadde jevnlige samlinger i grupper. Dette
er ekstra viktig når man mange, for det kan
være lett å drukne i mengden.
... og kjennskap.
Det er forskjell på å vite om veien og å vandre 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 ettertanke. 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 samlet oss rundt leirbålet på kveldene
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Jørgen Bjørnestøl Beckmann, Sofie Salvesen og
Maren Nørsett
Vi hadde også innredet to bønnerom. Et av
rommene var et stille rom, hvor man kunne
være litt i fred. Det andre var et forbønnsrom.
Dette rommet lå ved siden av møtesalen. Her
kunne man gå om man ønsket å bli bedt for.
Om kveldene var køen lang.
Det var mange konfirmanter, som tok steget fra
barnetro til «voksentro».
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 Kaliningrad sommeren 2018.
Respekt
Det er deilig å reise på tur med så flotte ungdommer. 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 bidro
til at vi alle fikk oss et minne for livet!
Jeg er heldig som får betalt for å være med på
leir. De frivillige bruker en uke av ferien sin.
Det hadde vært umulig å gjennomføre en slik
leir uten hjelp fra dem.

Team til Etiopia høsten 2017
Av Nina Roland
Høstferien sender Frikirken ut et team med
ungdom til Nekemte og Didessadalen i Etiopia! I dette området har Frikirken hatt misjonærer, blant annet Birgit og Jostein Senumstad, som blir med som ledere på denne
turen. Frikirken har støttet flere prosjekter i
dette området, både i menigheten og hjelpeprosjekter i området. Svein Gunnar Gundersen blir med som kjentmann og støttespiller.
Ungdommene, som alle er i alderen 15 til 17
år, gleder seg til å bli kjent med ungdom i
Etiopia, få innblikk i misjonsarbeid, bistandsarbeid og etiopisk kultur, og bli bedre kjent
med Jesus. Sammen skal teamet bidra både
med praktisk arbeid og sang, dans og drama,
samt få godt innblikk i de prosjektene Frikirken støtter.
«Det blir sykt gøy», ble det sagt rundt teamsamlingen 15.aug- den første av flere forberedende møter før turen. I forkant skal teamet
blant annet jobbe med egne bidrag og kulturforståelse. Vi er takknemlige for forbønn for

deltagerne både før og under turen.
Deltagere på årets team er:
Karen Senumstad
Pia Justnæs
Oda Harv
Maria Roland Hillesund
Helena Reisvåg Johannessen
Maren Andrea Nørsett
Anne Justnæs
Jørgen Grosås
Jørgen Bjørnestøl Beckmann
Syvert Senumstad
Ole Justnæs
Andreas Roland Hillesund
Peder Senumstad
Birgit Senumstad (leder)
Jostein Senumstad (leder)
Nina Roland (Leder)
Svein Gunnar Gundersen (Leder)
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Over 1200 ungdommer fra Sørlandet
har vært i Kaliningrad
Tekst: Stein Arve Graarud
Bilder: Benjamin Herje

TØFF-kurset ble som vanlig avsluttet med en 10 dagers tur til Kaliningrad i
Russland, og i år var vi 72
personer som reiste. Bussturen var lang, og det er
begrenset hvor godt man
sover i et bussete. Det var
godt å flate ut på madrassen
da vi endelig kom fram.
Kaliningrad er en del av
Russland 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 Kaliningrad

er en trivelig by på størrelse
med Oslo, men forskjellen
mellom fattig og rik er
enorm, og mange sliter med
arbeidsledighet og høyt alkoholforbruk.
I løpet av de siste 13 årene
har over 1200 ungdommer
fra Sørlandet vært med på
disse turene. Dette har hovedsakelig vært Frikirkeungdommer. Det at vi er

med på et vedvarende prosjekt betyr mye. Da kan vi
følge forandringen over tid.
Vår menighet har vært med
i 8 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 fattige familier til stranda og
lekte med dem. I fjor fikk
vi kontakt med en kristen
barnehage som er finansiert
av tyske menigheter. Barna
her kommer fra flyktningefamilier og er veldig fattige.
Her var vi innom med mat
og gaver - i tillegg til at vi
lekte med barne. Den siste
kvelden inviterte vi russiske
barn og ungdommer til
grillfest og konsert på
«Huset». Det ble stor stas
til tross for at det regnet.
Per Kristian Rønning
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HVERdag med JESUS på årets Visjon
Årets Visjon i Stavern er historie. Folkehøgskolen og det
(stort sett) flotte været i den
lille vestfoldbyen satte en nydelig ramme for de vel tusen
deltakerne. Noen kommer tilbake år etter år, mens andre
deltok for første gang. Blant
de nye var flere av våre nye
landsmenn, noen med tilknytning til Kristiansand Frikirke
og noen fra andre menigheter.
Ved hjelp av litt økonomisk
støtte, blant annet fra vår menighet, var det mulig for nærmere 20 av våre nye landsmenn å delta. Et eget sjelesorgseminar over to dager ble
tolket til farsi og arabisk, og
det ble til stor glede og nytte

for flere.
Tunet yret av
liv og aktiviteter. På lørdagen var det
misjonsløp, og
Østsida Frikirke stod i bresjen for ”Vinnpå-minuttet”,
hvor barn i alle
aldre deltok.
For mange av
deltakerne ble
nok Visjon
sommerens høydepunkt. ”Jeg
har blitt levende igjen her”, sa
en av våre nye landsmenn til
undertegnede. Gode møter
med Gud og mennesker gjør
godt for både kropp og sjel og

ånd!
Kanskje du og din familie skal
bli med på Visjon neste sommer?
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Hilsen fra barnelederen
Av Maren Aas Hansen

Jeg startet i vikarstillingen
som barneleder i mars, og
tiden har flydd avsted siden
da. Det var både gøy og litt

skummelt og plutselig få et
slikt ansvar, men har hatt
mange gode ledere som har
hjulpet meg i gang og som gjør
at barnearbeidet i det hele tatt
går rundt. Her er et lite innblikk
i den delen av barnearbeidet jeg
har vært med på denne våren.
På skattkammeret er det en
trygg og stødig gjeng med ledere. Vi har sammen loset barna
gjennom ulike bibelhistorier,
lekt og kost oss og gjort ulike
aktiviteter. Det er en glede å
være sammen med skattkammer-barna på søndagene.
En fredag i måneden er det Superlight (1.-4. trinn) og
Voxlight (5.-7. trinn). Der har
jeg blitt kjent med mange
sprudlende, glade barn, lært
mye og spist masse pizza.
Bingo, rebusløp, skiskyting,
fotball og quiz er bare noe av
hva kveldene har å by på. Et
supert samlingspunkt, også for
de som ikke er så kjent med å
være i kirka.
I tillegg får jeg være med Knøttis annenhver tirsdag. I tillegg
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til å synge og en liten andakt er
det stas når de kan sette seg ved
bordet og lage noe eller overraske foreldre/besteforeldre
med egenlaget fruktsalat på
dekket bord.
Jeg har hatt det veldig fint den
tida jeg har vært her, blitt kjent
med mange flotte folk
og gleder meg til fortsettelsen!

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Nytt fra menigheten
Kirken
Kontor
Kontortid

Adm. leder
Pastor
FriBU-pastor

Tollbodgaten 66
Tollbodgaten 64
Mandag kl. 10-13
Tirsdag, onsdag og
torsdag kl. 10-15
Tlf. 38 12 10 30
Endre Sagedal
38 12 10 33
94 01 03 09 (mob)

Stein Arve Graarud
41 32 42 63 (mob)
FriBU-arbeider Maren Aas Han
sen 90 70 52 97
(mob)
Diakon
Harald Eikeland
92427640 (mob)
FriBU-arbeider Maren Aas Hansen
90 70 52 97 (mob)
Sang- og musikkleder
Jon Kleveland
46 88 71 22 (mob)
Menighetsarbeider
Hilde Grøthe
47 91 42 92 (mob)
Formann eldsteråd
Per Svein HøyerJonassen
Mobil: 994 99778
Kontakt Administrasjonsråd
Gudmund Jakobsen
mob 90784986
Kontaktperson Kirkeverter
Kontoret
Tlf. 38 12 10 30
E-postadresse
kristiansand@frikirken.no
Hjemmeside
www.kristiansandfrikirke.no
Bankkonto
8220 02 86266

Nye medlemmer
Alice Jåddan Andersen er
overført fra Østsida Frikirke.
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Vaktmester Roald

Arnfinn Østerberg, tilsynsmann, vil lede dette.

Menigheten har igjen fått en ny
vaktmester! Roald Fidje har
gått inn i en 20%-stilling.
Roald bør være godt kjent for
de fleste. Han har vært med i
menigheten i mange år, og
kjenner kirkebygget godt.
Roald er allerede godt i gang
med arbeidsoppgavene, og har
vært med siden i vår.

Harald Eikeland

To nye pastorer, og en
ny eldste.
På menighetsmøtet 18.06 var
det innstilling fra eldsterådet til
menighetsmøtet, med kall av
Harald Eikeland til pastor, med
hovedansvar for diakoni, og
Hilde Grøthe til pastor, med
hovedansvar for forkynnelsen
og Are Mikael Røiseland som
ny eldste.
Menighetsmøtet gav sin nesten
enstemmige tilslutning til disse
tre.
Ordinasjon vil skje på gudstjenesten søndag 17.09. hvor

Hilde Grøthe

Are Røiseland

Program
Lørdag 2. september

Tirsdag 12. september

Pilegrimsdag fra Oddernes –
Tveit
09.00 fra Oddernes kirke
Ta med mat og drikke

10:30 Bønnemøte

Søndag 3. september

10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Nattverd
Hilde Grøthe, tale
Kortreist Økumenisk
Bluegrassband
Tirsdag 5. september

10:30 Bønnemøte
17:30 Knøttis, oppstart
17:30 Jubilo
18:00 Kvinnestevne i Kristiansand Frikirke
Anne Lise Baltzersen, tale
Damene i kirka, sang
Onsdag 6. september

Onsdag 13. september
12:00 Bronselaget
19:30 Støperiet
Søndag 17. september

10.30 Bønnemøte
11:00 Country-gudstjeneste
Nattverd
Arnfinn Østerberg
Ordinasjon av Hilde Grøthe og
Harald Eikeland til pastor
Are Røiseland til eldste
Studiokoret

Menighetstur til Solstrand
Se hjemmesida: kristiansandfrikirke.no

10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Sverre Jølstad
Bronselaget, sang
17:30 Protestfestivalen
Innledning ved teolog Stefan
Gustavsson
Tema: Helvete
18.00 Paneldebatt

Onsdag 27. september

12:00 Bronselaget
19:30 Støperiet
Søndag 1. oktober

10:30 bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Nattverd
Oddvar Søvik
Tirsdag 3. oktober

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

12:00 Formiddagstreff
Trond Gundersen
Blå Kors musikkor

Fredag 22. september

16:30 Superlight
18:30 Voxlight

Onsdag 4. oktober

12:00 Seniorforum
Sten Sørensen
Når bønnebarna vender hjem
Lørdag 7. oktober

19:30 Vox
Søndag 8. oktober

10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Hilde Grøthe, tale
Bodil og Runar Nørsett, sang
Tirsdag 10. oktober

Søndag 24. september
Søndag 10. september

10.30 Bønnemøte

Tirsdag 19. september

12:00 Seniorforum
Eivind Flaa
Med evangeliet til muslimene. Lørdag 23. september
Litt om forholdet mellom islam
19:30 Vox
og kristen tro
8. -10. september

Tirsdag 26. september

10:30 Bønnemøte
11:00 Familiegudstjeneste
Sven Jarle Reinhardsen
Høsttakkefest
Jubilo
19:00 Sangkveld med Bronselaget

10:30 Bønnemøte
Onsdag 11. oktober

12:00 Bronselaget
19:30 Støperiet

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

1. rekke fra venstre. Simon Beckmann Kristiansen, Mathilde Midtbø, Betty Therese Karin Jacobsen,
Rune Tobiassen (pastor i Østsida Frikirke), Stein Arve Graarud (Fribu-pastor i Kristiansand Frikirke),
Birger Bjørnstad (Ungdomsarbeider i Østsida), Caroline Robstad Bø, Amalie Frigstad, Pål Jakob
Sødal
2. rekke fra venstre: Rikke Hervold Atkinson, Marie Elisabeth Svendsen Øvland, Amandus Jonassen,
Paul Fjell Gundersen, Anisa Bahamin, Oda Marie Stangenes, Kristian Holvik, Hedda Skaar Davidsen, Julie Felicia Christiansen, Ina Holte
3. rekke fra venstre: Frida Amalie Josephsen, Camilla Brandsvoll Karlsen, Sofie Bakken Salvesen,
Maria Hillesund, Markus Emil Karlsen, Joakim Stedal Hannevik, John Henrik Lunde, Silje Elise
Strøm, Eline Holvik Repstad, Chris Frederick Reiersen, Kristin Tveiten
4. rekke fra venstre: Dag Sverre Jølstad (leder), Maren Andrea Nørsett, Sara Simonette Kleppe Gundersen, Mikal Hægeland, Lars Erik Colbjørnsen, Jørgen Bjørnestøl Beckmann, Oskar Hodne
Græsdal, Marius Fjermedal, Daniel Halberg Fjellestad, Mathea Skraastad,
5. rekke fra venstre: Max August Key Graarud, Ole Ringøen, Oscar August Christiansen, Jona Holme, Oscar Abrahamsen, Syvert Senumstad, Philip Abrahamsen, Paul Magnus Ringøen Baller, Sigurd
Ringøen, Henriette Robstad Bø (leder)
Tobias Fidje Kallevik var ikke tilstede da bildet ble tatt.

