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Frikirken til Tangen?
Av Kåre Melhus
Menigheten har diskutert flytte- og
byggeplaner i flere år. Oppussing
av eksisterende bygning har det
vært snakket om, og flytting både
til Marvika og Gimlemoen. For
mange mener at noe må gjøres. Et
nytt og spenstig forslag er kommet
fra Ole Lunde. Han og selskapet
Lunde Holding Invest A/S har kjøpt
nabotomten til Snadderkiosken på
Tangen, og skal utvikle denne.
Lunde anslår at det kan bygges
25.000 kvadratmeter lokaler her,
og tilbyr 5.000 av disse til Frikirken. De nåværende lokalene er på
ca 3.000 kvadratmeter.
Tomten vil være gratis, men vi må
bære byggekostnadene selv. Jostein Senumstad sier at det nå er

nedsatt en komité som skal komme
med en oversikt over arealbehov i
årene fremover. “Vi må tenke i et
50-års perspektiv,” sier han.
Både Jostein og Ole er enige om at
modellen må være flerbruk. De
peker på eksempler som Hånes Menighet som bygger sammen med
en barnehage, drevet av Filadelfia,
og nevner også IMI kirken i Stavanger, som har dannet et eiendomsselskap som leier ut lokalene
til menigheten, samtidig som lokalene også leies ut til annen virksomhet. Ole mener det er viktig å
tenke kommersielt her. “Moderne
menigheter er stor-business,” sier
han. “Filadelfia tjener penger på
barnehagedrift, og kan drive ekteskapskurs for disse pengene,”
forklarer han.
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Hvis Frikirken bygger på Tangen vil
nabolaget være fullt av potensielle
leietagere av våre lokaler, mener
Jostein. Badelandet Aquarama blir
liggende tvers over gaten, Tangen
Videregående skole ligger også like
i nærheten. “Det er om å gjøre å
planlegge lokaler som disse og andre kunder kan være interessert i å
leie, samtidig som en bør tenke på
muligheter for større møter og
kongresser,” forklarer han. “Også
kan du godt sitere meg på at Synoden bør flyttes til Kristiansand,” legger han til.
Ole Lunde tenker seg både kontorer
og leiligheter på resten av tomten
på Tangen, og vil gjerne ha svar fra
menigheten om hva de tenker innen
sommeren.
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Pastorens spalte
Rune Tobiassen

KOMFORT
Det er herlig å sitte i godstolen en fredagskveld og
kose seg med ”gullrekka” på TV. Det er behagelig
og komfortabelt. Jeg blir ikke noe særlig klokere,
men det er avslappende og fornuftig i en stresset
hverdag. Utfordringen er å ikke bli sittende i
godstolen resten av uka... Vi er utfordret til å ”gå
ut” som kristne, ikke bli sittende. Ut av vår komfortsone – det trygge og vante.
Det koster virkelig å invitere naboer og kjente til
en gudstjeneste eller et arrangement i kirka. Men
på den annen side koster det enda mer for kirkefremmede å sette sine bein i kirkerommet
uoppfordret. De må virkelig gå ut av sin komfortsone og trenger din hjelp til at det skal bli lettere.
Men det krever at du og jeg går ut av komfortsonen først!
Hvor kjekt er det ikke å bli invitert til noe? Noen
ønsker å innlemme deg i sitt liv. Det er ytterst få
som har så dårlig forhold til kirka at de reagerer
negativt på å få en invitasjon. Noe annet er det
om de takker ja. Men du viser at du bryr deg og at
det betyr noe for deg at de kommer.
Men uansett hvor flinke vi er til å invitere inn til
våre samlinger, så må vi gå ut å møte folk der de
er i livet. Ikke snakke ut fra der vi ønsker at de
skal være, men ta oss tid til å møte deres behov,
på deres premisser. Vi må ut av hjemmet vårt,
også vårt åndelige hjem. Det kan bli veldig komfortabelt å bli sittende i kirka også – selv om kirkebenken ikke akkurat kan kalles en godstol...
Når vi er utrygge, søker vi mot dem som vi er
trygge sammen med. Men når du og jeg hilser på

nye eller prøver noe vi ikke har prøvd før, så utvider vi vår trygghetssone. Alle er tjent med at vår
komfortsone utvides, men det krever litt ekstra av
oss. Det er så mye mer bekvemmelig å bli værende på stedet hvil.
I anatomien heter det seg at man bruker krefter
på å puste inn, men at det å puste ut går automatisk. Vi må bruke noen krefter på å få ta til oss av
Guds Ord, men så vil ut-dimensjonen komme automatisk. Som enkeltpersoner og som menighet...
Komfort i gudstjenesten?
Vi har startet et forsøk med bønnevandring på den
3.søndagen i måneden sammen med et enklere
nattverdsmåltid. Vi ønsker at barn og voksne sammen skal få ta del i nattverden og delta i gudstjenesten på en enda mer aktiv måte. Gudstjenesten
skal være et sted hvor du kan bli møtt med dine
behov. Det skal være naturlig å kunne bli bedt for
hver gang du kommer til kirka og naturlig å bidra
med dine gaver. Pynt er ikke nødvendigvis bare
pynt, men kan være visuell forkynnelse. Drama og
effekter kan formidle på en enda tydeligere måte.
Tør du gå ut av din komfortsone når det gjelder
formen på gudstjenesten? Ja, du trenger øvelse
for å kunne få noe ut av en bønnevandring, men
samtidig gir du Gud mulighet til å tale til deg på
nye måter. Og fellesskapet vårt er avhengig av at
vi gir rom for at vi er forskjellige.
Lykke til!
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”Hvorfor går de ikke i kirken?”
Renate Orre

Vårt Land trykket i begynnelsen av
februar en kronikk om gudstjenesten i Den Norske Kirke med ovenstående tittel. Tove Rustan Skaar,
førstelektor ved Høgskolen i Staffeldtsgate, fremla i denne resultater
fra egne undersøkelser omkring dette temaet. Problemstillingen var
”Hvorfor går så få troende og tjenestemotiverte ungdommer til gudstjenester i Den norske kirke? Kronikken tar opp mange viktige elementer som også er relevante for
vår egen menighet og gudstjeneste.
Som sang- og musikkleder i Kristiansand frikirke gleder jeg meg over
alle de barn og unge som er engasjerte i menigheten vår gjennom
kor, musikkskole og andre virkegrener. Det vi også opplever hos oss er
at ungdom over konfirmantalder er
fraværende på gudstjenestene, og
til dels i menigheten som sådan.
Den siste tiden har jeg hatt flere
henvendelser fra ungdommer som
enten har vokst opp i menigheten
vår eller er i byen som studenter og
som nå ønsker å finne sin plass i
frikirken, da gjerne gjennom en tjeneste innenfor musikk. Som Rustan
Skaars undersøkelse viser, ser
mange unge det som ”naturlig og
viktig å gå fast i en menighet, tilhøre et fellesskap og ha en tjeneste(…)
Ingen gir uttrykk for at de går i kirken på grunn av vane, tradisjon eller forpliktelse, slik eldre generasjoner antagelig gjør.” Disse henvendelsene fra ungdommene er jo udelt
positive. Samtidig gir det meg en
uro at jeg ikke kan svare med det
samme, - ”Så flott! Da er du hjertelig velkommen inn i denne tjenesten
hvor du kan bidra med dine gaver
og ressurser…!” Mange av våre unge
har gått et annet sted hvor de kan
få bidra med det de kan og brenner
for. Og det skal vi jo egentlig være
glad for, - at de går til andre menigheter og ikke forsvinner helt fra det
kristne fellesskapet. Vi ønsker likevel at Kristiansand Frikirke skal
være en menighet for hele storfamilien, også ungdommene. Vi trenger
derfor å gjøre noe som kan hjelpe
oss til å bli det.
En av jentene som kontaktet meg,
sa i samtalen vi hadde at hun gjerne
ville være med i et lovsangsteam,

men ”For å være helt
ærlig, synes jeg gudstjenestene i frikirka er
ganske kjedelige…”
Dette er alvorlig og
krever at vi søker
Gud, som stab og
som menighet. Hva
skal til for at ungdommene velger å komme
på gudstjenesten?
Kan det være noe
med tidspunkt, innhold eller form?
Rustan Skaar fant at
forkynnelsen var den
enkeltfaktor som telte Renate Orre
mest for flest. Ungdom forventer utfordrende og relevant forkynnelse med bibelsk substans. Både innhold og form er viktig.
Jeg tror at vi i frikirken har god forkynnelse, som veldig ofte også er
relevant og god også for ungdom.
Jeg tror derfor vi må gjøre noe med
form heller enn innhold slik som
gudstjenesten er nå.
Rustan Skaar nevner også musikk
som et viktig element. ”En stor del
av høymessen består av musikk, og
hvis dette bærende element oppleves fremmedgjørende, blir fremmedfølelsen stor. Her er det også
viktig å merke seg at moderne lovsang ofte handler om mer enn ulikt
sangvalg eller andre instrumenter. I
menigheter med moderne lovsang
brukes det mer tid til å lovprise og
tilbe Gud, og gjennom dette opplever mange en atmosfære av hengivelse og åpenhet for Guds Ånd og et
rom for å gi og ta i mot Guds kjærlighet. Ingen informanter forteller at
de har hatt slike erfaringer med salmesang.” I frikirken har vi et mangfoldig musikkuttrykk og et rikt musikkliv. Vi forsøker å legge opp til
gudstjenester med ulike preg og
uttrykksformer, musikalsk og liturgisk. Jeg tror at det pågående arbeidet med gudstjenestene må gi større rom også for de unges musikkspråk, uten at det skal gå på bekostning av innhold og hensikt. Den
tredje søndagen i hver måned forsøker vi nå å legge opp til en nattverdsgudstjeneste med en litt annerledes form enn den tradisjonelle
liturgiske. Her er det musikalske
uttrykket mer moderne, med flere
instrumenter på podiet. Jeg håper at

vi snart kan presentere et nytt
team på podiet, bestående av ungdommer mellom 16 og 25 år. Vi
som står der nå er jo i ferd med å
bli blant de godt voksne i forsamlingen…
”Engasjerte kristne ungdommer
burde være strategiske og ettertraktede aktører i dette arbeidet”,
skriver Rustan Skaar. Det er de
også i menigheten vår. Vi forsøker
å spille på lag og ønsker deres
medvirkning og tilhørighet til kirka.
At de kan kjenne at de hører til i
menigheten vår. At Kristiansand
frikirke er min menighet. Ungdom
ønsker fellesskap. Rustad Skaar
forklarer dette fellesskapet som
”mer enn å bli ønsket velkommen
med en salmebok, oppholde seg i
samme kirkerom en times tid, delta
i en felles liturgi og lytte til samme
preken. Fellesskap handler om å
snakke sammen, bli kjent og styrke
hverandre i tro og tjeneste. Mange
ønsker å ha en tjeneste, også direkte i gudstjenestesammenheng”.
Vær med og be om visdom i denne
prosessen. Vis varme og raushet i
møte med ungdommene og kom
gjerne med forslag på hvordan vi
kan hente tilbake denne ”etterlyste
generasjonen”.
Takk til ungdomskoret for en fantastisk konsertopplevelse 13. mars!
Vi ønsker flere slike arrangementer
for hele menigheten, planlagt i
samarbeid med ungdommene selv,
på deres premisser. Det er deres
menighet også, - vi må bare hjelpe
dem til å finne sin plass. Gud hjelpe oss til det!
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Signaturen

Birger Aulin
(fra Like til Betlehem,
år 2000)

PÅSKEN - ÅRETS HOVEDHØYTID ?!
Det blir by-påske for Kari og meg også i år. La meg
heller kalle det kirke-påske. I noen år har vi vært i
byen av ulike grunner, slik flertallet av den norske
befolkning selv ønsker det. Vi trives utmerket med
det
Slik har det ikke alltid vært. Fjell-påske på
hytta fra palmefredag til 2. påskedag med tørrvoks
og klister var i mange tiår "påskereferenget". Jeg
var i fjellheimen med god samvittighet. Ser i dag
ikke bort fra at mitt ansvar med friluftsandaktene på
helgedagene nede på kirketomta ved Bjørnevann
kunne tjene som et passende alibi. Hyttepåske med
korte andakter etter frokost vil jeg ikke ha vært
foruten.
"Alt har sin tid" sier Predikeren (Forkynneren).
Nå føler jeg meg vel når jeg sitter i kirkebenken under alle påskens samlinger. Det er oppbyggelig og
godt også på denne måten å kunne følge Jesus, min
Frelser og Herre, fra time til time de siste dagene av
hans jordeliv fra Palmesøndagens hyllest til påskehelgens lidelse, kamp og seier over synd og død.
Fastetida er påskens preludium. Fra min tid i
Alta er denne svenske salmen blitt meg kjær:"Se, vi
går upp til Jerusalem i heliga fastetider at skåda hur
Jesus Krist, Guds Son, i syndares stælle lider." Fastetida er forberedelsestid med bønn og faste, og jeg

har lyst til å takke menighetens ledelse for årets
opplegg som er nyskapende, solid og konkret.
Hovedordene i utlagt brosjyre er overgivelse,
forsakelse og takk med daglige skrifthenvisninger
og bønneemner. Med Jesus på førsteplass i våre liv
vil vi også lære å prioritere rett med tanke på tid
og ressurser for menighet, misjon og nestekjærlighet.
Bibelen taler om den sanne kjærlighet. Gud
er kjærlighet. Kjærligheten er ikke at vi har elsket
Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn
til soning for våre synder.Jeg har gjort Pelle Karlsons sine sangstrofer til mine: "Kjærlig gikk Jesus i
døden for meg. Tenk at han elsket meg så". Kan du
si det samme?
Jesu soningsverk er det objektive frelsesgrunnlag. Den som tror på Jesus som Frelser og
Herre blir rettferdig for Gud. Ja, vi er det allerede
nå. "Ren og rettferdig himmelen verdig er jeg i verdens Frelser alt nu" synges det. Du også?
Jeg ønsker oss alle en velsignet rik påske enten vi er i løypa eller i kirken!

Frikirke Aktuelt | 6

Ungdomskoret med venner
Tekst og bilder: Randulf
Roaldsnes
Søndag 13 mars inviterte
Frikirkens Ungdomskor til
konsert. Og de hadde invitert med mange gode venner - Vestergapet, Ole Alfsen, Kirsten Tungland,
Gunnhild Langemyr og Caroline Eid Nodeland.
Det ble en kveld med mange
høydepunkter. Ungdomskoret med sin dirigent Ellen
Frøysaa Utne ga oss gospelpregede smakebiter med
både trøkk og musikalitet.
Det er fantastisk å oppleve
Ellen og Ungdomskoret
en slik formidlingsglede.
Mannskoret
Vestergabet med
Jon Kleveland i
spissen serverte
godbiter fra sitt
repertoar. Vi kan
ikke annet enn å
takke disse kjekke
menn for vakker
sang.

Ole Alfsen

Ole Alfsen bidro
med to egne
“låter”. Ja, du må
fortsette å skrive
sanger Ole – og vi
lytter gjerne.
Gunnhild, Caroline
og Kirsten ga oss
en vokalopplevelse som vi ikke
kommer til å
glemme på en
stund. Tusen takk
og lykke til videre.

Konsertens orkester var sammensatt av bunnsolide musikere: Kjetil
Høyer Jonassen, Torbjørn Alfsen,
Oddvar Høgetveit og Erik Dale.
Sang- og musikkleder Renate Rott
Orre takket på vegne av oss alle –
en nesten fullsatt kirke. Hun framhevet det privilegiet at vi har slike
flotte musikalske og kreative ressurser i menigheten. Renate minnet oss også på det vennskapet
som musikken skaper – livet ut.
Etter konserten var det åpent hus i
friCafé og salg av “toalettpapir og
spylervæske!!” til inntekt for ungdomskorets tur til England til høsten.
Vi ønsker dere god tur og gleder
oss til neste konsert.
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Hovden tur med Mini-hits (5.klasse)
Siste helga i januar dro 18 barn og 6 voksne til Hovden med friskt mot på hytte tur.
Jostein kjørte KUP-bussen i en vill fart og
det var stor stemning i bussen. Det var en
sang som rulet hele Setesdalen den gikk
sånn:
”Vi skal i bakken i morra, vi skal ha pizza i
kveld håper det smaker”PS:(Karen Pilliompen Senumstad`s sang)
Menyen var av beste slag. Guttene varmet
pizza på fredag, og jentene sto for det kulinariske høydepunktet med taco på lørdag
kveld. Vi hadde gøye leker. Hele lørdag var
vi i slalombakken, det var mye vind og heisen stoppet å gå, det var kjedeligL
På lørdags kvelden hadde vi samlings
stund før det var lørdags godt med underholding.
Søndag morgen nøt vi en god frokost før vi
gikk på ski tur rundt lille Galten. Vi endte i
Barnebakken der hadde vi bål, pølse og
marsmallow pluss en haug av chips som vi
brant på bålet.
Turen var super og dette blir ikke siste
gang.
Hilsen guttene og jentene i ”MINI HITS”
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Mini Hits og snøskulpturer i
Hovden sentrum

9 kilometer på ski går unna i en fei når vi
har det gøy ,og er mange.

MÅNEDENS KONKURRANSE.
UKENE FØR JUL KALLER VI FOR ADVENT. NÅ ER DET SNART PÅSKE, OG DE SISTE 40 DAGENE FØR PÅSKE
KALLES OGSÅ FOR NOE SPESIELLT. HVIS DU TENKER LITT, OG GJØR TALLENE OM TIL BOKSTAVER KOMMER DU FRAM TIL ORDET
6

1

19

20

5

SVAR SENDES PÅ SMS TIL LIV MARIT PÅ 907 60340
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Givertjenesten — ringer i vannet
En dråpe som treffer den speilblanke
vannoverflaten brer seg som ringer i
vannet.
Hvilke ringvirkninger ønsker du at ditt
liv skal få? Har du lyst til å bety en
forskjell?
Menigheten består av Kristi kropp.
Som kristne er vi innbyrdes avhengig
av hverandre som lemmer på denne
kroppen – du trenger menigheten
og menigheten trenger deg!
Skal menigheten nå sine mål og visjoner, trenger vi ”med-lemmer” som
står sammen både i bønn, arbeid og
givertjeneste. Menighetens visjon er
at vi ønsker ”åpne(re) hjerter oppover og utover”. Vi ønsker at menigheten vår skal ha betydning for

enkeltmennesker i byen vår. For å
kunne være en aktiv og offensiv menighet trenger vi forutsigbarhet i økonomien. Vi ønsker å gjøre Guds rike
kjent i vår by. Når vi setter fokus på
å vinne nye mennesker og gjøre dem
til Jesusetterfølgere, blir mennesker
samtidig bevart i troen.
Bibelen utfordrer oss veldig konkret
til å gi: ”Bring hele tienden til forrådshuset (det stedet du tilber), så
det kan finnes mat i mitt hus, og prøv
meg på denne måten, sier Herren,
Allhærs Gud. Da skal jeg åpne himmelens luker og øse ut over dere velsignelse i rikt mål.” Malaki 3.10
Det står faktisk at vi kan prøve Gud
på hans sterke løfte om velsignelse!
Vil du gå glipp av velsignelsene ved å

gi? Det som betyr mye for deg, det
satser du på!
Bli en raus giver til Kristiansand Frikirke du også!
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Eivind Heier:

"Familien vår er med i fast

givertjeneste. I frikirka deltar vi i mange aktiviteter. Da er det naturlig for meg å gi noe tilbake,
også i form av penger. Jeg vet at kirka trenger
støtte og jeg er helt trygg på at pengene blir
godt anvendt."

Oddvar Sodefjed:

"Jeg er takknemlig for alt

jeg har, og det er en god ting å dele med andre. Bibelen utfordrer oss på å gi tienden, og kirka drives
ikke av seg selv. Jeg vil ta min del av ansvaret."
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”Fredagen er ukas høydepunkt”
Ordene i
overskriften
er et sitat
fra en av
årets deltakere på 40
dager, et
praktisk
kurs for utrustning til
liv og tjeneste - som gjennomføres i
samarbeid mellom Frikirkemenighetene i Kristiansandsregionen. Nytt kurs starter opp den
siste fredagen i august – kanskje du er en av dem som blir
med da?
40 dager har som visjon å utruste
og istandsette vanlige mennesker
til liv og tjeneste som kristne. Kurset er bygd opp med utgangspunkt
i Matteusevangeliet og består av
fem deler; elsket, elske, lære, tjene og dele. Hver del bygger på
fem faser i Jesu liv og tjeneste, og
hvert steg har sitt eget særpregede tyngdepunkt.

På kurset får du bibelbasert, hverdagsrelevant undervisning, veiledning
i grupper og tilbud om personlige
samtaler, det gis anerkjente redskaper til vekst (eks.nådegavetest), og
du blir en del av et kreativt, åpent og
økumenisk fellesskap.
2 om kurset:
40 dager har vært et fint pusterom i
hverdagen. Sunn og livsnær undervisning hvor vi har blitt undervist om
hva vi har og er i Jesus Kristus, og
utfordret på hva det vil si å være en
etterfølger av Jesus i Norge 2011.
Flott fellesskap i trygge og gode rammer. Kan anbefales. Sigbjørn Rygg
40 dager er en super videreutdannelse i kristenlivet. Ukas høydepunkt.

Kan virkelig anbefales! Marit
Spångberg
Velkommen til åpen dag
Fredag 6.mai inviterer vi til åpen
dag. Da har du muligheten til å få
en smak av hva 40 dager er; lovprisning og bønn, utfordrende undervisning og godt fellesskap.
Denne dagen får vi besøk av Øyvind Benestad og Stig Magne Heitman fra Åpne dører.
Tema er: "Bære hverandres byrder
- dele med de som lider".
Den åpne dagen finner sted i Kristiansand Frikirke fra kl.09 - 14. Pris:
120 kr inkludert lunsj.

40 dager starter hvert år ved
skolestart i august, og følger skoleåret gjennom 40 fredager.
Gjennom 40 dager ønsker vi å
hjelpe deg til å
- erfare Guds kjærlighet,
- leve Åndens nye liv,
- følge Jesus i hverdagen, slik
at du formes etter Kristi bilde.

Sigbjørn Rygg

Marit Spångberg
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Barstølveien 24A N4636 Kristiansand
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Nytt fra menigheten
Kirken:
Kontor:
Kontortid:

Tollbodgaten 66
Tollbodgaten 64
Tirsdag, onsdag og
torsdag
kl. 10-14
38 12 10 30
38 12 10 31 (fax)
Hovedpastor:Rune Tobiassen
95 84 18 56
38121032,
FriBupastor: Stein Arve Graarud
41 32 42 63
FriBUarbeider:Alice Coward
95 15 76 53
Administrasjonsleder:
Jostein Senumstad
38 12 10 33,
mobil 41 10 17 92
Sang og musikkleder:
Renate Rott Orre,
99 63 68 69
Formann Eldsteråd:
Kjell Haugland
Formann Administrasjonsråd:
Stig Berg Thomassen
97 58 39 55
Kontakt Diakoniråd:
Steinar Hopland
90 03 29 47
E-postadresse:
kristiansand@frikirken.no
Hjemmeside:
www.krsandfrikirke.no
www.bydelsarbeidet.no
Bankkontonummer:
8220 02 86266

PÅSKESELSKAP
Velkommen til påskeselskap
1.PÅSKEDAG kl.16.30 i FRIKIRKEN
Vi serverer hjemmebakte kaker
og kaffe
Sang og musikk.
Kollekt
ALLE VELKOMMEN

PÅSKEKONSERT
1.PÅSKEDAG KL.18.00 i
FRIKIRKEN
INGRID GRØVAN, sopran

En annerledes bibelundervisning:
Onsdag 13. april i FriCafé

ADAM GRUCHOT, fiolin

Kl. 18.30: Kaffe i FriCafé

ALEX TAYLOR, klaver

Kl. 19.00: Filmen ”The passion
of the Christ” vises.

REIDAR SKAALAND, orgel
Pastor SVEIN FINK
KOLLEKT
ALLE VELKOMMEN

Tanker om Jesus forsoning ved
Sigmund Sandåker.
Nattverd til avslutning av kvelden

Døde

Oddleiv Frigstad
Reidun Skaar
Olav Kyrvestad

Ny medlemmer

Sonja og Lars Jørgen Grana er
overført fra Randesund Frikirke

Manuspugging i grønnsalen. Det øves til påskespillet den 10. april.
Fra venstre:
Stein Arve Graarud, Sven Jarle Reinhardsen, Anton Ringøen, Bjørg I
Berntsen, Max Graarud, Benedicte Gausdal og Mathilde Sødal
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Møteprogram
Søndag 3. april
Bønnemøte
11:00 Nattverdgudstjeneste
Sigmund Sandåker
Rigmor Daland
Tigerloftet, Skattkammer, HITS
19:30 Når vi kommer sammen
Lovsang , forbønn, tid til å dele og
lytte
Tirsdag 5. april
11:00 Bønnemøte
Onsdag 6. april
11:00 Formiddagstreff
Arvid Hunemo
Torsdag 7. april
11:30 Landsmisjonens kvinneforening
Rune Tobiassen
18: 00 Den nye veien
Interkulturell samling i Peisestua
Søndag 10. april
10:30 Bønnemøte
11:00 Påskespillet ”8 dager i Jerusalem”
18:00 Påskespillet ”8 dager i Jerusalem”
Mandag 11. april
18:00 Vaskedugnad
Alle foreninger og lag må møte
med 5 personer
Ta med vaskeutstyr

Kl. 19.00: Filmen ”The passion of
the Christ” vises. Tanker om Jesus
forsoning ved Sigmund Sandåker.
Nattverd til avslutning av kvelden
Torsdag 14. april
19:30 En kveld i bønn
Palmesøndag 17. april
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Hilde Grøthe
Dåp
Tigerloftet åpent
Radiooverføring FM 101,2
Skjærtorsdag 21. april
18:00 Nattverdgudstjeneste
Sverre Jølstad
Sigmund Sandåker
Vitnesbyrd
Langfredag 22. april
10:30 Bønnemøte
11:00 Langfredagsgudstjeneste
Sigmund Sandåker
1. Påskedag 24. april
10:30 Bønnemøte
11:00 Påskedagsgudstjeneste
Rune Tobiassen
Kristian Sødal
16:30 Påskeselskap
18:00 Påskekonsert
Se egen annonse i bladet

Tirsdag 12. april
11:00 Bønnemøte
19:30 Ytremisjonens kvinneforening
Hilde Grøthe

2. Påskedag 25. april
11:00 Fellesgudstjeneste i Domkirken
Rune Tobiassen
Frikirkens Kammerkor

Onsdag 13. april
Kl. 18.30: Kaffe i FriCafé

Tirsdag 26. april
11:00 Bønnemøte

19:30 Ytremisjonens
kvinneforening
Ingrid Aske
Onsdag 27. april
11:00 Seniorforum
Levi Eidhamar
”Kristen i møte med muslimer”
19:30 Menighetsmøte
Torsdag 28. april
19:30 En kveld i bønn
Søndag 1. mai
Bønnemøte
11:00 Nattverdgudstjeneste
Hilde Maragrethe Sæbø Fjeldstad
Tigerloftet, Skattkammer, HITS
19:30 Når vi kommer sammen
Lovsang, forbønn, tid til å dele og
lytte
Tirsdag 3. mai
11:00 Bønnemøte
Onsdag 4. mai
11:00 Formiddagstreff
Torsdag 5. mai
Landsmisjonens kvinneforening
Sigmund Sandåker
18:00 Den nye veien
Interkulturell samling i Peisestua
Fredag 6. mai
09:00- 14:00 Åpen dag 40 dager
Øyvind Benestad, Stig Magne
Heitmann
Dele med de som lider
Pris kr 120,- inkl. lunsj
Søndag 8. mai
11:00 Familiegudstjeneste
Rune Tobiassen
Knøttekoret
Dåp
MINI-HITS deltar

Avsender:
KRISTIANSAND FRIKIRKE
Tollbodgaten 64
4614 KRISTIANSAND

