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Pastorens 

En annerledes dag Hilde Grøthe 
Menighetsarbeider 

 
I følge Bibelens skapelsesberetning skapte Gud jorda på seks dager. Den syvende dagen hvilte 
Han. Vårt samfunn har i mange år holdt fast på den guddommelige rytmen med å ha en hviledag 
etter seks arbeidsdager. Nå settes dette på prøve. Hva kan og bør vi gjøre med det? 
 
 
Jeg har denne våren blitt med i en helt ny gruppering, den såkalte ”søndagsalliansen” bestående av 
kirkeliv, fagbevegelse og miljøbevegelse. Vi har hatt ett eneste fokus: Å beholde søndagen som 
fortsatt handelsfri dag. I denne alliansen har vi ulike innfallsvinkler og begrunnelser for hvorfor 
dette er viktig, men vi er alle enige om verdien av fellesskap, hvilepuls og tid til andre aktiviteter 
enn forbruk.  
 
Noen påstår at det vil gi oss som forbrukere økt frihet å kunne gå på shopping syv dager i uka. Jeg 
tror det er en frihet med sterke begrensninger. Kapitalkrefter, reklame og forbrukermentalitet i 
samfunnet binder oss i mye sterkere grad enn vi er villige til å innrømme, og dersom også sønda-
gen kan brukes til forbruk og handel, begrenses vår frihet til avkobling, bruk av naturen, fellesskap, 
kultur- og idrettsopplevelser -  i det hele tatt den delen av livet som har en verdi som ikke måles i 
kroner og øre.  
 
Vi trenger å stå opp for fellesskapet og de ikke-materielle verdiene. Alle har behov for sosialt sam-
vær, kulturelle opplevelser, rekreasjon i naturen og de enkle gledene, og det er bra at mange ulike 
krefter og grupperinger i samfunnet vil kjempe for å beholde en felles fridag til dette.  
 
For oss som tilhører en menighet har søndagen som fridag en ekstra dimensjon. Søndagen er den 
første dagen i uken, oppstandelsesdagen, dagen for å komme sammen i Guds hus og feire at Jesus 
fortsatt lever og er midt i blant oss.  
 
Hebreerbrevets forfatter skriver: ”La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han 
som ga løftet, er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet 
og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for 
vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.”  
 
Gjennom gudstjenestefellesskapet i menigheten kan vi løfte håpet fram, for Gud er trofast. Menig-
hetsfellesskapet skal være en arena til oppmuntring og omtanke. La oss leve dette ut når vi samles 
til gudstjeneste, og på den måten vise at søndagen har en viktig betydning som en annerledes dag! 
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Vestergabet inviterer til konsert 
Vestergabet holder vårkonsert i kirken søndag 10. Mai. Koret som i år 
feirer 15 år, har de senere årene hatt som tradisjon å invitere til vårkon-
sert – så også i år. 
Koret teller 30 medlemmer (på en god dag), og har et bredt repertoar 
som bør være kjent for de fleste i menigheten. 
Inntektene fra konserten går uavkortet til misjonsarbeidet i Etiopia. 

Moody Chorale besøker  
Kristiansand Frikirke i pinsen 
Koret fra Chicago har besøkt Kristiansand Frikirke flere ganger, og er i år tilbake med konsert og 
deltakelse på gudstjenesten i pinsen. 
 
Koret ble startet i 1946 og har etablert seg om et av USAs ledende collegekor innen kirkemusikk, 
og har en klar og tydelig misjon med sitt virke. 
 
Korets dirigent heter Xiangtang Hong og er opprinnelig fra Singapore men har tilsatt ved Moody 
Bible Institute siden 2006. Hun er meritert og deltatt i flere innspillinger med kjente dirigenter 
som Sir Colin Davis, Sir Neville Marriner og Mariss Jansons. 
 
Kristiansand Frikirke er derfor stolt vertskap for koret som deltar på gudstjenesten 1. Pinsedag. 
Senere samme dag holder koret konsert i kirken. 
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Signaturen 

Misjon 20/20 eller 2015?? 

Jeg har vært med i Misjonsutvalget et par år. Dette utvalget er blitt etablert for å hjelpe til å vir-
keliggjøre menighetens vedtatte visjon om 20 misjonærer innen 2020. Det har vært veldig inter-
essant å arbeide sammen i dette utvalget. 
Vi har blant annet måttet forsøke å definere "hva er en misjonær", for å finne ut hva vi snakker 
om når vi jobber mot å realisere visjonen: misjon 20/20. Vi hører ofte at det blir sagt: vi er alle 
misjonærer. På en måte er det sant, fordi Jesus sier at vi skal få kraft, idet den Hellige Ånd 
kommer over oss, og vi skal være Hans vitner. Vi skal begynne i Jerusalem, videre til Samaria, 
og like til verden ende. Det er snakk om å være et vitne. Skal vi overføre det til oss i fra "byen", 
skal vi altså begynne å vitne i Kristiansand, videre til omlandet, og landet, og videre til verdens 
ende. 
Men Paulus snakker om at han har fått kall til å forkynne blant hedningefolkene, altså de som 
har en annen kultur og et annet språk, i motsetning til Peter, som hadde fått oppdraget å forkyn-
ne først og fremst for jødene, altså de i hans egen kjente kultur. Skal vi altså forsøke oss på en 
definisjon på hva en misjonær er, så er det: en som har fått i oppdrag av Gud selv, å krysser 
kultur- og språkgrenser for å forkynne de gode nyhetene om Jesus. 
Hvor mange misjonærer har vi så i menigheten vår? Hvor lenge må man være borte for å kunne 
kalle seg misjonær? 
Selv har vi vært involvert i misjonsarbeid i Japan over en 18 års periode. Vi var misjonærer. 
Flere ganger har jeg, etterat vi avsluttet tjenesten i Japan, vært på korttidsteam til Japan med 
ungdommer. Vi var vitner. I påska var vi 26 personer til Eldoret i Kenya. Den klare hensikten 
med disse turene har vært å være vitner for mennesker fra en annen kultur, og med et annet 
språk. Teamet i påska 2015, gjorde noe nytt i denne menigheten i Eldoret, Kenya, og resultatet 
av det var at iallfall 10 personer sa ja til å følge Jesus. Hadde vi 26 misjonærer i Eldoret i 
påska? 
Gud har lagt ned en visjon hos noen i menigheten vår om å nå ut til folkegrupper i Sibir. Plane-
ne om å reise inn der, er lagt. Er det "misjonærer " de som reiser? Vi har mange som arbeider i 
"den nye vegen", med mennesker med forskjellige språk og kultur. Er de misjonærer? 
Slik kunne vi nevne mange i menigheten vår som har fått et oppdrag om å være vitne i forhold 
til mennesker med en annen kultur og et annet språk enn vårt. 
Jeg er stolt over å høre til en menighet som har fokus på misjon. Jeg er glad for å høre til en 
menighet med mennesker, som Gud får tale til, som svarer ja til kallet, og går ut som vitner i 
tjeneste for misjonens Herre. 
Slik jeg forstår det har vi nådd målet om 20 misjonærer allerede i 2015! Tell etter! Kanskje det 
er flere enn 100 mennesker i vår menighet som på en eller annen måte har fått i oppdrag å gå ut 
å være misjonær. 

Paul Roland 
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Tekst: Anne Cathrine Flå 
Bilder: Steinar Voreland, Sander Sædberg 
 
Takk for at vi fikk reise til Kenya i påsken! 
Takk til Mary, som tok imot visjonen fra 
Gud om å "go extreme" - og gikk på løftene, 
gjennom alt av gleder, sorger, tro, tvil, svak-
het og styrke! 

Takk til 16 fantastiske ungdommer som ga så 
mye, som var positive og entusiastiske i alle 
situasjoner! 
Takk til det bredt sammensatte lederteamet, 
som tok i bruk sine ulike gaver og talenter! 
Takk for samholdet i denne utrolige positive 
gjengen, som var uten klager tross 2 døgns ven-
ting i Amsterdam og diverse improvisering! 
Takk for nærhet og åpenhet både oss i mellom 
og til Gud - særlig i relasjonsgruppene! 
Takk for diverse "brødunder” som; 

Gud er god - uansett, hele tiden! 

 

at det var hotellrom til alle 26 til tross for at 
det egentlig kun var 8-9 rom igjen i 
hele Amsterdam.  

at det var plass til alle på bussen med 5 
plasser igjen(!)  

at alle fikk plass på samme fly til Nairobi. 
Takk til menigheten i Kenya som tok så vel i 
mot oss med vakker sang og blomsterseremoni 
på flyplassen! 
Takk til biskop Paul og Mercy for deres an-
strengelser for at vi skulle bli skulle være godt 
ivaretatt på hele turen! 
Takk for at vi kom oss på safari og så skilpadde, 
aper, impala, sebra, bøfler, neshorn, antiloper/
Eland, vannbukk, flamingo, stork, pelikaner, 
perlehøner, vortesvin, sjiraffer, hyener og 
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mange fler! 
Takk for at vi ikke ble rammet av noen ulykker, 
sykdom, tyveri eller lignende på turen! 
Takk for ufattelig god kontakt og samhørighet 
med våre nye kenyanske venner fra første dag. 
For et gjestfritt folk! 
Takk for pastor Davids fantastisk forkynnelse 
med Jesus i fokus. Det er Ham og ikke velsig-
nelsene vi skal fokusere på! 
Takk for at vi fikk lære om hvem Gud er, hvem 
vi er i Ham og hva som er hensikten med våre 
liv! 
Takk for at alle aktiviteter og grupper fungerte 
så bra! 
Takk til alle som delte sine vitnesbyrd! 
Takk for godt vær hele leiren. 
Takk for herlig glede og respons på tale og 
fengende lovsang med dans til Guds ære! Her 
har vi mye å lære! 
Takk for at Jesus er blitt mer levende for oss 
som var med på turen! 
Takk for at vi ble fortalt at minst 10 kenyanske 
tok i mot Jesus på campen! 
Takk for at vi bor i et land så godt land! 
Takk for Kenya! 
Takk for forbønn og støtte fra mange av dere, 
og fra kirka! 
Takk for at mange av oss tror at dette er begyn-
nelsen på noe større og mer! 
Størst av alt takk til Gud! Gud er god, uansett 
og hele tiden! 
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Fredag 29. mai kl. 19.30 blir det 
fokus på samlivet i FriCafé i Kris-
tiansand Frikirke. Vi får besøk av 
lektor, forfatter og samlivscoach 
Torbjørn Nordvoll som for mange 
er kjent fra Du & Jeg-spalten i Vårt 
Land. Han har i tillegg skrevet bo-
ken "Kjærlighet som varer", og 
mange av artiklene hans fra Vårt 
Land-spalten er blitt til boken "Sex 
og samliv". 
 
 - Dette er for alle som har lyst til å 
ta vare på samlivet sitt, bygge vide-
re på det og lære seg noe nytt. Jeg 
og kona har lest boken og selv fått 
stort utbytte og glede av den, sier 
Finn Christian Svanholm, som leder 
samlivsgruppa i Frikirken. 
 
Teamet for kvelden er "Kjærlighet 
som varer" - akkurat det samme 
som tittelen på boka. 
 
 - Uansett hvor lenge eller hvor kort 
man har vært gift, samboer eller i et 
parforhold, så har dette relevans. 
Det vi har sett i samlivsarbeidet i 
menigheten er at de som har vært 
gift i 25-30 år ofte er ofte fraværen-
de når parforholdet står på agen-
daen. Det er dumt for jeg tror at den 
eldre generasjonen kan ha vel så 
mye å lære som den yngre. Jeg hå-
per at også den godt voksne genera-
sjonen kan se at det er verdt å bruke 
tid på, ikke bare den yngre, sier 
Svanholm. 
 Han forteller at Nordvoll er kjent 
for å bruke mye humor i foredrage-
ne sine. 

Samlivskveld i FriCafé  
Fredag 29. mai kl. 19.30  

 

 
 - Folk sier han er veldig morsom å høre på, og det er et godt 
utgangspunkt for et tema som kan bli litt tørt, sier Svanholm. 
Foredraget varer i rundt halvannen time, og det blir pause 
imellom med enkel bevertning. 
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VOX light 
Dette er et arrangement for 5-7.klassinger, en gang i måneden. Fredag 20.mars hadde vi første 
samling, med 28 tweens! Kjempegøy! Vi hadde aktiviteter der vi ble bedre kjent med hverand-
re, hadde quiz, spiste gode pizzaboller og fikk en pep-talk (andakt) av Kenny Voreland om det 
å være i et trygt og bra miljø som VOX – og at VOX light kan bli det samme for oss. Det var 
så spennende og kult å høre på Kenny at han vil vi ha tilbake! Det er gøy å ha kommet i gang, 
og vi gleder oss til de neste samlingene!  

28 kule tweens samlet i Frikafé 



 

 

Pizzaboller smaker!! 

Konsentrert gjeng med Quiz 



 
  

 

    

 

 

 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

  

 Ledig annonseplass  

Ledig annonseplass   

  Ledig annonseplass 
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Nytt fra menigheten 

Kirken Tollbodgaten 66 
Kontor Tollbodgaten 64 
Kontortid  Mandag kl. 10-13 
 Tirsdag, onsdag og 

torsdag  kl. 10-15 
 Tlf. 38 12 10 30 
Hovedpastor  Sigmund Sandåker  
 48 05 91 75 (mob) 
FriBU-pastor Stein Arve Graarud 
 41 32 42 63 (mob) 
FriBU-arbeider Silje B Hasseleid 
   99 78 71 80 (Mob) 
Adm. leder Endre Sagedal 
 38 12 10 33   
 94 01 03 09 (mob) 
Sang- og musikkleder  
 Jon Kleveland  
 94 88 04 07(mob) 
Menighetsarbeider 
 Hilde Grøthe 
 47 91 42 92 (mob) 
Formann eldsteråd 
  Per Svein Høyer  
  Jonassen  
  Mobil: 994 99   
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: 
Jan Hodne 
Marit Justnes 
Herdi Nadri 
Leif Solhøi 
 
Nye medlemmer: 
Kari Marie og Inge Stabel 

Pinsefestivalen 
 
Siden 1998 har 
det blitt arrang-
ert Pinsefestival 
på Dvergsnes-
tangen. Det er 
en tverrkirkelig 
gruppe som står 
i bresjen for fes-
tivalen, mange 
fra Frikirken, 
også mange del-
takere fra Frikir-
kene på Sørlan-
det. Pinsefesti-
valen er en festi-
val som har barn og unge som hovedmålgruppe, men tilbyr også 
et godt voksenopplegg ( litt motsatt av den vanlige rekkefølgen) 
Har samla 5-800 mennesker hvert år siden starten. 
Brosjyren for Pinsefestivalen finner du i Frikirka, eller gå inn på 
www.pinsefestivalen.no 

Historien om en bankboks 
 
Endre Sagedal 
Som forholdsvis ny i en stor menighet med lange tradisjoner, så 
er det mye å finne ut av. I vinter fikk vi en regning fra banken på 
bankboksleie, 340,- Så jeg undersøkte litt omkring, noen som 
kjente til at vi hadde bankboks? Og hvor nøkler var? Og selv 
gamle ringrever ble svar skyldig, dette var ukjent. Så etter en del 
undersøkelser og leiting, ble jeg enig med banken om at jeg skul-
le komme ned til fredag kl. 10 og så skulle de bore boksen åpen. 
Var jo litt spent på hva som var i denne gamle boksen, var det 
noen skjulte verdier som kirka hadde? Så da boksen ble åpnet 
var det med spenning jeg åpnet lokket og fant innholdet: En kon-
trakt for leie av bankboks. 
 
 
 
Har i ettertid funnet ut at for en del år tilbake var det noen skjø-
ter og annet som ble oppbevart i boksen, så den har vært til nytte 
tidligere  



Program 

Søndag 26. april 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Endre Sagedal 
Kammerkoret 
Nattverd 
Skattkammer, Hits 
Radiooverf. FM 101,2 
19:30  Når vi kommer sammen 
 

Tirsdag 28. april 
10:30  Bønnemøte 
19:00  Ytremisjonens kvinne-
forening 
Asle Bjorvand  
Kirkens SOS 
 

Søndag 3. mai 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Hilde Grøthe 
Skattkammer, Hits 
 

Tirsdag 5. mai 
10:30  Bønnemøte 
16:30  Tirsdagsmiddag 
 

Onsdag 6. mai 
12:00  Formiddagstreff 
Birger Aulin 
19:30  Bibelundervisning 
Oddvar Søvik 
Hvordan dele sin tro med 
andre? 
 

Torsdag 7. mai 
18:00  Den nye veien 
 

Fredag 8. mai 
09:00 -14:00  Åpen dag 40 
dager 
Øyvind Benestad 

«Dele lidelsene – bære hverand-
res byrder» 
19:30  Konsert med Gospelko-
ret i FriCafé 
 

Lørdag 9. mai 
11:00 – 16:00 Temadag i Fri-
Café 
Det gjelder våre barn og unge! 
19:30  Vox 
 

Søndag 10. mai 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Stein Arve Graarud 
Nattverd 
Skattkammer, Hits 
Etter gudstjenesten: 
Eksamenskonsert ved Marit 
Birkedal Aas 
19:30  Konsert med Vestergabet 
 

Tirsdag 12. mai 
10:30  Bønnemøte 
19:00  Ytremisjonens kvinne-
forening 
Arild Sæbø 
 

Onsdag 13. mai 
12:00  Bronselaget 
 

Torsdag 14. mai 
19:30  Kristi himmelfartsdag 
Misjonsgudstjeneste 
 

Tirsdag 19. mai 
10:30  Bønnemøte 
16:30  Tirsdagsmiddag 
 

Onsdag 20. mai 
12:00  Seniorforum 
John Hardang  

Tema: Livshistorier som ska-
per sang 
19:30  Bibelundervisning 
John Hardang 
 

Torsdag 21. mai 
18:00  Den nye veien 
 

Pinsedag 24. mai 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Høytidsgudstjeneste 
Sigmund Sandåker 
Kor fra Moody Bibel Institute 
19:30  Konsert Moody Bibel 
Institute, Chicago 
 

2. pinsedag 25. mai 
19:30  Kveldsgudstjeneste 
Hilde Grøthe 
Menighetskoret 
Nattverd 
 

Tirsdag 26. mai 
10:30  Bønnemøte 
09:00 Tur Ytremisjonens 
kvinneforening 
 

Onsdag 27. mai 
12:00  Bronselaget 
 

Lørdag 30. mai 
19:30  Vox 
 

Søndag 31. mai 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Familiegudstjeneste 
19:30  Når vi kommer sam-
men 

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 

 

Støttepartnere for familiene til 21  
kristne fiskere som ble drept for sin tro  
På siste menighetsmøtet delte Gunnar Ringøen en oppfordring om at vi som menighet kan vise at vi vil 
stå med de etterlatte etter den grusomme terrrorhandlingen i Libya, hvor 21 egyptiske kristne fiskere 
ble henrettet av en IS gruppe. Utfordringen ble fulgt opp med å skrive seg på en liste etter møtet, og 
den ble fylt opp med 23 navn som ville stå med og gi en engangsgave til dette formålet. Pengene 
(22500,-) er nå oversendt Stefanus-alliansen som har et arbeid i dette området i Egypt hvor de berørte 
familiene holder til. 
 

Fra Stefanusalliansen har vi mottatt: 

Tusen takk for menighetens gave på 22.500 kr som vi mottok i løpet av påsken! Disse pengene ble gitt 
til familiene til de egyptiske kopterne, som så tragisk ble drept av IS i Libya i februar. De drepte kom 
fra ulike landsbyer i et område som heter Samalout i fylket Minya i sørlige Egypt. 13 av dem kom fra 
samme landsby, Al-Our. 
Vi i Stefanusalliansen ønsker å takke for initiativet og deres engasjement for de som lider på grunn tro! 
Stefanusalliansen er en misjon- og menneskerettighetsorganisasjon, med fokus på trosfrihet. Vi ønsker 
å stå sammen med den lidende kirke gjennom samarbeid med lokale partnere, både i evangeliserande 
og diakonale prosjekt. Samtidig ønsker vi å arbeide for trosfrihet for alle, blant annet gjennom mennes-
kerettighetsundervisning, prosjekter som styrker rettsstatsprinsipper og påvirkningsarbeid mot norske 
myndigheter og internasjonale aktører. 

Jan Gossner 




