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Vekstgruppene vokser
Av Kåre Melhus

Høsten 2014 ble det startet en vekstgruppe i
menigheten. Jorun og Åge Grønningsæter hadde med seg ideen fra Trondheim. Opplegget er
et litt annet enn en vanlig bibelstudiegruppe.
Det legges mye vekt på åpne grupper der folk
kan bli med til enhver tid. Gruppene har en tydelig leder som sørger for at kveldene ikke først
og fremst blir småprat.
Etter enkle forfriskninger og mingling, oppfordres den enkelte til å dele både gleder og vansker
en måtte stå midt oppi. Lovsang hører med og
et fjerde ledd er bibelundervisning og bønn/
forbønn. Personlige bønnemner blir delt og
løftet fram for Gud, ofte med håndspåleggelse.
Åge understreker at det er viktig for felleskapet
av nådegavene kommer i funksjon.
Egentlig hadde Jorun og Åge med seg dette
opplegget fra USA der de var i 1989. De ble
begeistret og startet en vekstgruppe da de kom

Levd liv deles i vekstgruppen
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til Trondheim. Og nå er de altså i gang igjen i
Kristiansand.
Joon Andreas er blant de som er kommet med i
gruppen. Han følte seg velkommen med en
gang. Og det til tross for at han ikke er helt stødig i norsk. Tone Iren fungerer som fast tolk.
Are og Inger Marie (Mia) Røyseland er ledere
sammen med Jorun og Åge. De tror at noe av
grunnen til at det fungerer for nye å komme inn,
er at opplegget er forutsigbart og trygt. Gruppemedlemmene er også innforstått med at alle har
taushetsplikt når det gjelder det som deles. Are
sier at den tilliten som skapes gjør at flere blir
frimodige til å praktisere nådegavene de har,
eller blir klar over gjennom vekstgruppen.
Etter ett år var det kommet mange nok med til
at gruppen delte seg i to. Åge sier at tiden nå er
kommet til å dele seg igjen. Seks mennesker
som har vært med på Alpha kurset er interessert
i å være med i en vekstgruppe.

Pastorens
Hvorfor Frikirke nå?

Sigmund Sandåker

I 480 år, helt siden reformasjonen, har vi hatt statskirke i Norge. Fra nyttår var det slutt. Den norske kirke er skilt fra staten. Det er grunn til å gratulere. Frikirken har eksistert som et evangelisk
luthersk kirkesamfunn, uavhengig av staten, siden stiftelsen i 1877. Det store spørsmålet da Frikirken ble etablert var: Kan Statskirken fyldestgjørende reformeres? Konklusjonen ble at det ikke
ville være mulig. Med sorg gikk en forholdsvis stor gruppe ut og dannet Frikirkemenighet først i
Moss og straks etter i Arendal. Gjennom alle disse årene har Frikirken vært et aktuelt luthersk
alternativ til Den norske kirke. Som vi vet, har Frikirken hatt en mer lavkirkelig og konservativ
profil enn Den norske kirke og på sett og vis vært et korrektiv til den store søsterkirken.
Hva nå? Trenger vi fortsatt Frikirken? Det mener jeg helt klart. I grunnlovens paragraf 16 heter
det nå: Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes
som sådan av staten. Dette mener jeg signaliserer at det fortsatt vil være en binding mellom folkekirken og staten. Kirken vil være avhengig av statlige bevilgninger og vil måtte lytte til signaler
fra myndighetene for ikke å miste gunst. En folkekirke vil måtte lytte til demokratiet. I lederartikkelen i Fædrelandsvennen 3. januar skriver redaktøren: Den norske kirke må kjempe hardt for å
bevare statusen som en folkekirke. Den må være romslig, tett på folk flest og relevant. Jeg tror
dette er en riktig vurdering. Og i forlengelsen av dette vet vi at folket som skal utgjøre denne kirken er mer og mer sekulært og multireligiøst.
Hva med Frikirken? Når det gjelder økonomi, får vi det samme tilskudd per medlem som Den
norske kirke får per medlem. Men siden vi ikke er så mange, blir vi ikke avhengige av disse midlene. Vi er imidlertid fullstendig avhengige av medlemmenes giverinnsats. De to siste årene har vi
i Kristiansand Frikirke samlet inn over 15 millioner kroner. Av disse er vel 8 millioner samlet inn
til renovering av kirkebygget. Dette gir medlemmene et veldig positivt eierforhold til både kirkehus og menighet. Det vi investerer i, har også verdi for oss. Det er en rik velsignelse knyttet til det
å gi. Det forteller Bibelen oss, og det kan vi fortelle mange vitnesbyrd om.
Men den viktigste grunn til at Frikirken har sin klare berettigelse også i tiden som kommer, er
hvordan vår kirke styres og ledes. Menighetens viktigste organ er menighetsmøtet. Der fattes alle
viktige beslutninger både angående liv og lære og når det gjelder menighetens virksomhet og
hvem som skal være menighetens ledere. Menigheten kaller selv sine eldste og pastorer. Vedtakene fattes av medlemmer med stemmerett, altså medlemmer som bekjenner personlig kristen tro.
Et slikt vern om lære og liv er meget viktig i den tid vi lever i.
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Sivun Pen i seniorforum
Harald Flå

Det var mange som hadde kommet til FriCafe
onsdag 14. desember for å høre Sivun Pen
fortelle sin historie fra Kambodsja.
I 1991 kom han sammen med familie som
flyktning til Norge og ble bosatt i Vennesla,
hvor han fortsatt bor. Her fikk han en god
mottakelse og har i noen år fungert som
morsmålslærer.
Sivun Pen hadde en høy stilling i Finansdepartementet i hovedstaden Pnom Penh da
Røde Khmer med lederen Pol Pot inntok
byen i 1975. Som en av landets høyt utdannede personer havnet Sivun på Røde Khmers
dødslister. Byens befolkning ble kommandert ut av byen og dersom du ikke etterkom
ordre risikerte du å bli skutt. Han selv måtte
bare følge med og fikk ikke anledning til å
besøke kona, og henne fikk han ikke se før
lenge etter. Han fortalte om uhyggelige scener som utspant seg under flukten. Mange ble
skutt eller meiet ned av kjøretøyer, og selv da
de måtte svømme over Mekong elva var det
mange som ble skutt mens de var i vannet.
Han ble sammen med mange andre plassert i
et arbeidskollektiv og tilstanden her var helt
uutholdelig. Hadde han ikke fått hjelp av
andre, hadde han ikke overlevd. Han hadde
hørt om kristendommen og ba til Gud om
hjelp selv om han ikke var bevisst hvem Han
var. Slektsleddene foran ham i familien var
buddhister, men Sivun hadde fått noe kontakt
med kristne gjennom en katolsk kirke.
I 1979 invaderte vietnameserne Kambodsja.
Det ble opprettet en samarbeidsregjering og
Sivun Pen fikk igjen en høy stilling i hovedstaden. Ved et underlig tilfelle traff han da
igjen kona som tilfeldigvis var en av de ansatte under hans ledelse.
Men situasjonen ble ikke noe nevneverdig
bedre for Røde Khmer hadde fortsatt soldater
som gjemte seg i byen. En gang ble han og
kona utsatt for et rakettangrep mot soverommet og ved et under ble de reddet.
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Situasjonen ble etter hvert svært vanskelig selv
etter at vietnameserne hadde overtatt makten. I
1988 klarte han å flykte til Thailand under dramatiske omstendigheter.
Sivun Pen er overbevist om at mange av de dramatiske situasjoner han ble reddet ut av, skyldtes
at han ble bønnhørt av Gud. Mye kunne fortelles
her, men plassen tillater det ikke.
Dersom du har mulighet for å få tilgang til boka
som Sivun har skrevet «Overleve – En beretning
om Kambodsjas mørke år», vil du få innblikk i
hvilket skrekkregime dette var.
Mange av oss hadde sikkert hørt om Pol Pots
herjinger på 70-tallet, men hadde nok litt avstand
til historien. Noe helt annet var det å høre om
dette grufulle fra en person som har gjennomlevd
dette.
Vi satt nok igjen med det inntrykket at vi lever i
et trygt og fredelig land vi her i Norge.

Lars Erik med tyripinnene
Han bidrar hvert år
på Misjonsmessa.
Mange har sikkert
lagt merke til denne karen som snakker et ganske uforfalsket svensk. Han
er ikke her først og
fremst for å kjøpe
lodd, men fordi
han hvert eneste år
produserer tyripinner som selges på
messa. Navnet
hans er Lars Erik
Johansson.
Hvorfor driver han
med dette? Selvsagt handler det
om å bidra til et
godt resultat for
misjonsmessa. Men det henger også sammen med en historie som
kommer her: Hans svigerfar, Finn Samuelsen, var et trofast medlem
av menigheten og kom de fleste søndager til kirke med bilen full av
damer som han tilbød skyss. Han var gift med Olga, f. Bjørnestad.
Så ble Lars Erik gift med deres datter, Kirsten. Finn laget tyristikker
i mange år. Da Finn døde i 2003 henvendte Sverre Jølstad seg til
Lars Erik i minnesamværet og sa omtrent som så: «Nå har du en
utfordring i å følge opp Finn sitt bidrag til misjonsmessa.» Lars
Erik tok utfordringen. Gjennom en bekjent på Birkeland har han for
det meste skaffet tyrikubber. Siden 2003 har han hvert år laget 12
kartonger med 35 bunter tyripinner. I hver bunt er det 50 pinner. Til
sammen lager han dermed hvert år 21.000 pinner. Gjennom årene
har det blitt i nærheten av 250.000 tyripinner. Takk for flott bidrag,
Lars Erik!
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En Misjonal menighet

Nytt fra
Tekst: Renate Orre
Bilder: Kirsti Torvik

Lys i Mørket
Første søndag i advent inviterte vi til en annerledes adventsgudstjeneste i Østsida Frikirke.
Med Sina Saltbones (Årets Modigste Kvinne 2015) og
legene Espen Johnsen og Anders Kind i sofaen, sammen med pastor Rune, ble det en sterk og nær kveld
hvor vi fikk et glimt av hvordan Refugee Alliance får
være lys midt i mørket der IS
har herjet.
Frikirkejenta Tini Flaat hadde
tatt turen ens ærend fra Oslo
for å bidra til prosjektet. Hun
sang fem sanger for oss,
nydelig akkompagnert av våre
egne musikere Kjetil HøyerJonassen og Johnny Gjerseth.
Det endte med en fullsatt
gymsal på Fagerholt skole og
over 42 000 kr i kollekt til Refugee Alliance. En fantastisk
fin kveld og en god inngang i
adventstida.

Østsida ønsker å være en misjonal menighet i nabolaget. Vi ønsker også å støtte misjonsprosjekter
og sende egne misjonærer over landegrensene. Vi har tro på at korttidsmisjon er en god måte å
tilgjengeliggjøre misjonstjeneste på. I løpet av et års tid har vi hatt flere slike prosjekter, og nå har vi
allerede sendt ut den første i 2017. Her kan du lese om Jorid som når dette leses, er på plass i Inda.
Hvem er du?
Jeg heter Jorid Sofie
Strand-berg og kommer
fra Kristiansand. I mine
20 år har jeg hovedsaklig bodd i denne byen og
tilhørt Østsida Frikirke
(tidligere
bydelsarbeidet) som min familie har
vært involvert i de siste
14 årene.
Det er gøy å se hvor mye
som skjer i menigheten,
og det er alltid godt å
komme hjem og se så
mange fjes jeg ikke kjenner. Det er flott å se at
menigheten vår vokser!
De siste par årene, etter jeg fullførte videregående, har jeg fått reist
en del. Jeg har tatt en
disippeltreningsskole (DTS) med en påfølgende
outreach og studiet «Humanities and science» i
regi av Ungdom i Oppdrag. Gjennom dette har jeg
fått besøke Belize, Equador og Hawaii.
Kanskje det ikke kommer som en stor overraskelse, men det jeg liker aller best er å få oppleve
nye steder og bli kjent med nye mennesker. Det er
en så stor berikelse for meg!

Hvorfor drar du til India?
Haha, det er egentlig en litt gøy historie! For litt
over to år siden var jeg i India på en bønnevandring i Himalaya fjellene. Der møtte jeg en familie
som bor der fast og jobber blant unådde folkeslag.
Jeg fikk i ettertid et ønske om å komme tilbake en
gang, og ba om at Gud måtte legge det til rette for
meg hvis det var meningen.
I sommer ble jeg spurt av denne familien om jeg
ville komme og jobbe sammen med dem i India.
Layout: Kirsti Torvik

Kun to dager før, hadde
planene jeg hadde for
våren blitt kansellert, og
jeg var litt fortvilet for
akkurat dette. Det føltes derfor som et ekstra
håndtrykk, og jeg fikk
roen for at det var rett å
reise ned.

Våre ferskeste utsendinger
Tekst: Renate Orre

I februar dro
familien Orre
til Vietnam.

T
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I mai var ungdommene våre
i Polen.

Hva skal du gjøre
der?
Som en del av dette
teamet i India vil jeg
hjelpe med det som
trengs. Jeg skal blant annet undervise datteren
deres, sammen med
dem lede flere team
som skal på bønnevandringer i fjellene, og
også hjelpe til med en
bedrift de har startet for
vanskeligstilte kvinner i
nærområdet. Det vil også være andre spennende
ting jeg skal være med på, som en kvinnekonferanse og turer til New Delhi.
Helt hvordan det vil se ut vet jeg enda ikke, men
jeg gleder meg til å dra ned å få være en del av
dette fantastiske teamet og få lov til å vise kjærlighet til det indiske folk.

Hvilke forventninger har du?
Jeg har forventning til å bli utfordret, vokse som
person og i tro, og bli brukt av Herren.
Jeg har forventning om å se og oppleve ting som
vil kunne sette dype spor. Samtidig ser jeg fram til
det med glede, for jeg tror det vil bli en fantastisk
opplevelse!
Jeg gleder meg til å oppleve India skikkelig, bli glad
i menneskene der og se hva Gud har fore.

Anne
Cathrine
Flå dro
til India i
oktober.

I november dro Asbjørn
Håland på bibelvandring
til Kina.

For en tid tilbake var
Anders Kind på en
2-ukers legetjeneste i Zambia med
Refugee Alliance.
Alle har de blitt sendt ut fra menigheten med forbønn
og kollektpenger som har gitt gjensidig velsignelse de
stedene de har blitt sendt.
Etter turene har korttidsmisjonærene fortalt om sine
opplevelser og hva pengene har blitt brukt til på gudstjenester i kirka vår. På denne måten opplever vi at Østsida får inspirere og bety en forskjell mange steder og
for mange ulike mennesker, - både i egen menighet og
ute i verden.

Andraé Crouch hylles i Frikirken
Det var mye konserter og
annerledes gudstjenester i
2016 da vi feiret 50årsjubileum for kirkebygget. Vi har ingen planer om
å trappe ned aktiviteten i
2017. Vi begynner med å
hylle kongen av gospel –
Andraé Crouch
Andraé Crouch døde i januar
2015, 72 år gammel. Kanskje
den største artist og komponist innen gospel noen sinne.
Han var selve nøkkelperso-
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nen i Jesus music movement
som vokste frem på 60-tallet.
Hans sanger er blitt sunget av
Elvis Presley og Paul Simon,
og når Quincy Jones og Michael Jackson hadde behov for
kor på sine innspilinger var det
Andrae Crouch som hadde ansvaret. I USA er han en av de
aller største musikkprofilene og
han mottok hele syv Grammyawards for sine produksjoner.
Lørdag 4. februar er det duket
for en storstilt hyllest-konsert
for den amerikanske legenden.

Det er Frikirkens nye kor
”Damene i kirka” som inviterer, og på scenen hører vi
også Markita Night og Jerard
Woods, som begge har vært
medlemmer i Andraé Crouch
Singers. Det er Martin Alfsen
som er musikalsk leder for
konserten. Vi får også gleden
av å høre Alfsens kor Reflex.
Dette blir utvilsomt ett av
vinterens stor høydepunkt i
Kristiansand Frikirke. Billetter kan kjøpes på Frikirkens
hjemmeside.

Norges mest kjente strykekvartett
Engegårdkvartetten er Norges
mest kjente strykekvartett. De
har bak seg en rekke prisbelønnede innspillinger. Lørdag
28. Januar kl. 14.00 besøker
de Kristiansand frikirke med
et Mozart-program. Det er
Musikkens Venner som arrangerer konserten.

BLI MED I
LUTHERS
FOTSPOR
24. - 30. APRIL
2017
REISELEDERE:

Jan Gossner og Rolf
Solås

Frikirken fortsetter samarbeidet med Kristiansand
Symfoniorkester.
Vårt vakre kirkerom tiltrekker musikere som elsker kirkens akustikk. Søndag 5. februar inviterer menigheten i
samarbeid med KSO til kammerkonsert. Denne gang med
blåsekvintett og på programmet står bl.a. musikk av
Fartein Valen.

Reggae-gudstjeneste
Small pockets og resistance
heter ett av bandene som
Harald Eikeland er engasjert
i. Ensemblet presenterer raggae-musikk og 22. Januar
feiret vi gudstjeneste med
musikk av reggae-kongen
Bob Marley. Et svært spennende prosjekt.

Det er i 2017 500 år siden reformasjonen, som startet med at Luther slo opp
sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. På turen skal vi besøke denne byen
og andre steder knyttet til Martin Luther og reformasjonen, nemlig Erfurt og
Eisenach med borgen Wartburg. Det blir både kultur, historie og teologi på
turen.
Jan Gossner er teolog og pastor i Den evangeliske lutherske Frikirke.
Han har studert i Tyskland og besøkte nylig de stedene turen går til.
Rolf Solås har 30 års erfaring med turer i regi av Fokus Reiser. Sammen
med Jan Gossner eier og driver han Kristiansand Folkehøyskole og arrangerer reiser gjennom sitt eget byrå Gla´tur. Påmelding: Rolf Solås, P. Rosenkrantzgt. 19, 4616 KRISTIANSAND. Mail: post@glatur.no
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Hva er Støperiet?
Maria Timenes er ansatt av FRIBU (Frikirkens barne– og ungdomsarbeid)sentralt for å utvikle et tilbud spesielt for aldersgruppen 20-35 år. De har hatt tilhold på UIA, men ønsker nå å
bruke Kristiansand Frikirke som møtested. Vi er glade for å
ønske dem velkommen, og her er Maria sin presentasjon av
Støperiet.
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Støperiet Kristiansand er et Frikirkelig
ung voksen arbeid som ble startet høsten
2015.
Vi er en gjeng på rundt 25 stk som samles siste onsdag i mnd. Støperiet har som
mål å nå unge voksne i alderen 20-35 år.
Vår visjon er: ”Vi vil være et fellesskap
som snakker sant om Gud og om livet”.
Derfor er det helt naturlig for oss å invitere Jesus inn i hverdagslivet. Invitere
mennesker som er langt borte fra Gud
Leve ærlige liv, både med Gud og med
hverandre.
Vi har en lengsel etter å se mennesker bli
frelst. Vi drømmer om et fellesskap der
mennesker blir utrustet. Og hvor vi tør å
leve åpne og ærlige liv sammen.
Så hva mener vi egentlig med dette?
Utruste: Vi tilbyr et fellesskap hvor vi
dykker ned i et ord eller et tema som
kristne ofte snakker om, men vet kanskje
ikke helt hva det betyr. Som nåde, frelse
eller temaet tro under tvil. Vi tror på
dypdykkene, vi ønsker å vite mer om det
vi tror på, og vi har tro på at dette kan
være med å utruste unge mennesker. Ved
å ta fatt på slike temaer, tror vi også at vi
kan være bedre rustet til å leve nærmere
Gud i hverdagen.
Åpne og ærlige: På våre møter har vi en
god bolk hvor vi sitter sammen rundt
bordene og snakker. Vi samtaler rundt
det teamet som er blitt forkynt og deler
tanker med de rundt bordet. Vi tror på at
vi alle har noe å lære av sidemannen. Og
når vi våger å være åpne og ærlige i samtaler med andre mennesker kan vi vokse
i vår tro på Gud. Like viktig er det at vi

reflekterer over det som er blitt forkynt
med en gang. Slik kommer vi ikke bare
på møtet for å få, men også for å gi noe
tilbake i refleksjonsdelen.
Med disse to punktene som er viktige for
oss og som vi har valgt å fokusere på,
tror vi at Støperiet er et friskt pust inn i
mylderet av unge voksne felleskap i vår
by. Vi tilbyr noe annet, vi legger til rette
for at enkeltmennesker skal få vokse,
strekke seg i kunnskap og bli utrustet til
morgendagen.
Samarbeid i Frikirkene,
Den ene siden er at det er mange unge
voksne som går i frikirkene i Kristiansand, men ikke har et større ung voksen
fellesskap å gå til. På den andre siden
tenker vi at Støperiet kan være en del av
leddene vi mennesker går igjennom som
kristne. På Støperiet ønsker vi å fortsette
med utrustningen som er blitt gjort tidligere av lokalmenighetene. For så å sende
mennesker videre inn i generasjonsmenighetene når de får barn og føler 11
gudstjenesten passer bedre. Vi har tilrettelagt for at det er mange som tjener inn i
sin lokalmenighet allerede og har derfor
lagt våre møter til onsdager. Slik at vi
ikke tar bort viktige personer fra lokalmenigheten på søndager.
Vi ønsker også å legge til rette for at lokalmenighetene kan gi oss tips til hva
som skjer hos dem som kan være aktuelt
for de mellom 20-35 år.
Vi ønsker å gjøre dette sammen! Men vi
trenger hjelp til å gjøre det. Vi trenger
hjelp av dere som er lokalmenigheten til
å sende unge voksne til Støperiet, til å be
for og med oss.
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Fellesmøtene i Q42
Søndag kveld 15.01 var det avslutningsmøte på Fellesmøtene.
Over 7000 har vært innom møtene denne uka, det er en stor
økning fra tidligere. I tillegg er
det mange som får med seg
møtene på web-TV eller radio.
Rune Tobiassen leder fellesmøte komiteen, og Hilde Grøthe
og Siri Iversen var forkynnere
dette året. På ungdomsmøtet
lørdag kveld var det VOXbandet som ledet an i sangen.
Foto: Dan Borge, Sørfoto

Rune Tobiassen, Hilde Grøthe, Kristine Jølstad Moi, Siri Iversen og Stein
Reinertsen deltok på avslutningsmøte søndag kveld.
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Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

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
Adm. leder
Endre Sagedal
38 12 10 33
94 01 03 09 (mob)
Pastor
Sigmund Sandåker
48 05 91 75 (mob)
FriBU-pastor Stein Arve Graarud
41 32 42 63 (mob)
FriBU-arbeider Kristina Grundetjern
41 55 58 64 (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

Døde

I mai 2014 ble Neda og Emran sendt ut fra Norge. De hadde da
vært med i menigheten her, og fått mange gode venner. Etter en
dramatisk tid kom de etter hvert til Tyrkia. Der har de fått det
bra, og blitt med i en iransk menighet. Flere fra familien til Neda
har blitt kristne i den tiden de har vært der. Nå har de fått tillatelse til å reise til USA som FN kvoteflyktninger. Tidspunktet er
enda litt uvisst. De er glade for dette, og sender også sine varme
hilsninger til menigheten her i Kristiansand.

Innsamling til renovering

Nye medlemmer

Da har vi passert 8 millioner innsamlet til renovering av
kirkebygget. Vi har en totalramme på 13,5 millioner,
resterende andel av finansieringen av renoveringen er
lånt. Men vår aksjon for innsamling fortsetter videre

Linda Stangenes

Bidrag mottas på 8220 02 86835

Kari Nylund
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Program
Onsdag 1. februar

12:00 Formiddagstreff
Arvid Hunemo
3. - 4. februar

Damedøgn!
Fredag 17:00 og lørdag 10:00
Anne Mari Schiager Topland
Tema: «Ansikt til ansikt….
sånn er det bare…»
Påmelding til Janne Roland,
SMS 97166036 eller
E-post: jannero@outlook.com
Pris kr 300,- betales til konto
3000 33 89991.
Lørdag 4. februar

19:30 Andrae Chrouch tribute
Med Damene i kirka, Reflex
(Oslo), Markita Night, Jerard
Woods, Martin Alfsen
Søndag 5. februar

10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Nattverd
Kjetil Vestel Haga
Musikkrefter fra Bibelskolen i
Grimstad
Skattkammer og Hits
13:30 Halvtogudstjeneste
Oddvar Søvik
Tema: Åndens gaver II
Voxbandet
19.00 Kammerkonsert med
KSO
Bill. Kr 100,Tirsdag 7. februar

10:30 Bønnemøte
18.00 Misjonsforeningen
Delekveld
Årsmøte - ostebord
Onsdag 8. februar

12:00 Bronselaget
Fredag 10. februar

09:00 -14:00 Åpen dag 40 dager
Yngve Kolltveit
«Tjene med Jesus som forbilde»
Pris kr 150,- inkl. lunsj
Lørdag 11. februar

19.30 Vox
Søndag 12. februar

10.30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste, Bibeldagen, Hans Johan Sagrusten,
Kammerkoret
Skattkammer og Hits
Tirsdag 14. februar

Søndag 26. februar

10:30 Bønnemøte
11:00 Familiegudstjeneste
Gruppe fra Jubilo
Onsdag 1. mars
12.00 Formiddagstreff
Arne Wilhelm Haugland
Tema: Vanlige, uvanlige og
åndelige steiner
Kristian Sødal
19:30 Fastegudstjeneste
Anne Mari Schiager Topland
Vestergabet
Fredag 3. mars

10:30 Bønnemøte

16:30 Superlight
18:30 Voxlight

Onsdag 14. februar

Søndag 5. mars

12:00 Seniorforum
Torleif Elgvin
Spor av Jesus i Midt-Østen

10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Nattverd
Sigmund Sandåker
Bronselaget
Skattkammer og Hits
13:30 Halvtogudstjeneste
Voxbandet
Tirsdag 7. mars
10:30 Bønnemøte
18:00 Misjonsforeningen
Trine Syvertsen

Søndag 19. februar

10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste, Hilde Grøte, Nattverd, Jon Kleveland,
sang, Opplegg for barna
Radiooverf. FM 101,2
13:30 Halvtogudstjeneste
Kristina J. Moi m/team
16:00 Persisk møte
Tirsdag 21. februar

10:30 Bønnemøte
18:00 Misjonsforeningen
Kirsten Vatne
Colombia

Onsdag 8. mars

12:00 Bronselaget
Lørdag 11. mars

19:30 Vox
Søndag 12. mars

12:00 Bronselaget
19:30 Støperiet
For ungdom/studenter

10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Hilde Grøthe
Vestergabet
Skattkammer og Hits

Lørdag 25. februar

Tirsdag 14. mars

19:30 Vox

10.30 Bønnemøte

Onsdag 22. februar

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

Vikar for barne – og familiearbeider,
og litt til
Fra 17 januar gikk Silje B
Hasseleid ut i fødselspermisjon. I hennes sted har vi
fått en vikar, Kristina
Grundetjern.
Hun talte på gudstjenesten 8
januar, og startet på jobb den
15.
Kristina er 40 år, bor i Vennesla. Hun kommer fra vikarstilling som kapellan i Lund Kirke, og har også vært trosopplærer i Oddernes kirke. Hun
har en bred bakgrunn fra kirke og bedehus i Vennesla.
Kristina er utdannet lærer og
teolog. Stillingen her i Frikirka blir på 80%, hun skal også
jobbe 20% på UIA.

Ved siden av barne- og familiearbeid, vil hun også kunne bidra på andre områder i kirka. Vi gleder oss over at hun begynner å arbeide her. Vær med og be for henne.

