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Prioriter kvalitetstid 
både underholdning og åndelig 

påfyll, alt under vignetten “vi er 

en stor familie”. Noe av det mest 

verdifulle var at barna kunne prø-

ve seg som ledere og fikk stå på 

scenen sammen med andre. Som 

en ekstra bonus fikk de eldste 

barna (fra 4. klasse) ha egne 

samlinger i ulike hjem utover 

kvelden. 

-Dette burde være obligatorisk, 

kommenterte en fornøyd far da 

alt er over. Og det er nesten så en 

kan være enig. Det som er sikkert 

er i hvert fall at dette må DU / 

DERE få prioritert ved neste kors-

vei. Hold av 5. februar og 26 

mars. Da gjentas suksessen. Og 

her snakker vi kvalitetstid altså! 

 

Av Engebret Grøthe  

Familiedag er et nytt konsept 

i Frikirken. For de som var 

med i november ble det et 

fantastisk minne. Gikk du 

glipp av denne begivenheten? 

Fortvil ikke, nå kommer det 

faktisk flere. Les mer her om 

hvorfor dette er noe som du 

og dine bare må få med deg! 

I våre dager er det hard priorite-

ring som skal til hvis en skal bru-

ke noen timer av en lørdag i kir-

ken, og særlig hvis en også skal 

samle flere familiemedlemmer 

samtidig. Men noe er dog viktige-

re enn å tråle Sørlandsparkens 

butikkutvalg eller finkjemme hu-

set for uunngåelige støvkorn. 

Riktignok er det alltid mulig å fyl-

le en lørdag med likt og ulikt. 
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Men hvor mange andre aktiviteter 

er det som både bygger felles-

skap innad i familien og samtidig 

med andre familier og med vår 

Skaper?   

I utgangspunktet kom man kan-

skje litt sliten og masete inn døra 

til kirken, litt oppgitt over unger 

som klarer å bruke evigheter på å 

kle seg og å komme med sure 

kommentarer i hytt og vær. I det 

man gikk ut den samme døra tre 

timer senere, har stemningen 

blitt snudd helt om.  Barna jublet 

nå over nye opplevelser og kon-

takter. De voksne var godt for-

nøyd med en egen time med mi-

niundervisning, mens ungene var 

i ulike aktivitetsgrupper ledet av 

ungdommer fra menigheten.  

Sammen hadde alle fått med seg 
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Pastorens spalte 

 

Når jeg skriver dette, er det fortsatt advent. Det 

er lørdag, og jeg skal snart til byen for å hjelpe 

Line med å bære julegavene hun har kjøpt. For 

deg som leser dette, er julen et ferskt minne. Vi 

gir hverandre gaver, men ingen kan gi like mye 

som den store Giveren.  

Han som ikke sparte sin egen Sønn, men GA ham 

for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å GI oss 

alt sammen med ham? Rom. 8,32   

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge 

byrder, så vil jeg GI dere hvile. Matt. 11,28   

Og det brød jeg vil GI, er mitt legeme som jeg 

GIR til liv for verden. Joh. 6,51b 

Jeg GIR mitt liv for sauene. Joh. 10,15b  Og jeg 

GIR dem evig liv. Joh. 10,28   

Min fred GIR jeg dere. Joh. 14,27 Det er Han som 

GAV sine gaver. Ef. 4,11   

For så høyt har Gud elsket verden at han GAV sin 

Sønn... Joh. 3,16 

Han GIR den trette kraft og den som ingen krefter 

har GIR han stor styrke. Jes. 40,29 

Så skal min Gud, han som er så rik på herlighet i 

Kristus Jesus, GI dere alt som dere trenger. Fil. 

4,19 

For Gud GIR til alle, villig og uten bebreidelse. 

Jak. 1,5  

Du åpner hånden og metter dem med gode 

GAVER. Sal. 104,28 

Guds nådes GAVE er evig liv i Kristus Jesus, vår 

Herre. Rom. 6,23 

All god gave og all fullkommen GAVE kommer 

ovenfra, fra ham som er himmellysenes Far. Jak. 

1,17 

Han som ikke sparte sin egen Sønn, men GA ham 

for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å GI oss 

alt sammen med ham? Rom. 8,32 

Hva med oss? 

“Be imitators of God!” sier en engelsk oversettelse 

av Galaterne 5,1. Vi skal etterligne Gud. I oss selv 

får vi ikke alltid til dette. Det er akkurat som det 

ikke ligger for oss. Vi påvirkes av alt og alle rundt, 

men Gud kjenner oss, og Han vet om livene våre 

og hvordan vi så lett blåser hit og dit. Derfor kaller 

Han oss til seg selv. For Han vet at det å være 

sammen med Ham gjør noe med oss. Vi påvirkes 

av de vi er nær. Og når vi er nær Gud, blir vi lik 

Ham - vi etterligner Ham. 

Når vi nå er midt i tiden for gaver, er det en 

sannhet som kommer tydelig frem: Det er faktisk 

saligere å gi enn å få. Det å se gleden i barnas 

øyne når de fulle av forventning åpner en gave, 

gjør meg rik som menneske.  

Én strør ut og får likevel mer, en annen er gjerrig 

og må enda lide nød. Den som sprer velsignelse, 

trives godt, den som kvikker opp andre, blir 

oppkvikket selv. Ord. 11,24-25 

Ta en GAVE til Herren av alt det dere eier. 2. Mos. 

35,5 

Den som sår rikelig, skal høste med rik 

velsignelse. 2. kor. 9,6 

La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vårt 

lovprisningsOFFER, det vil si frukt av lepper som 

priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og 

DELE med andre; for slike OFFER er til Guds 

behag. Hebr. 13,15 

Gud elsker en glad GIVER. 2. kor 9,7 

 

Ha et velsignet givende nytt år! 

Stein Arve Graarud 

All godhets giver 
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Torsdag 16. desember arrangerte 

vi den årlige bryllupsfesten for 

konfirmantene våre. I år var det 

dobbeltbryllup. Henriette Lønnerød 

og Joanna Voreland var for 

anledningen tvillinger, som skulle 

gifte seg med Lars Grønningsæter 

og Øyvind Føreland. Sistnevnte 

steppet inn som brudgom i siste 

liten da den opprinnelige 

brudgommen var opptatt med 

skoleball.  

 
 

Kvelden startet med en liksom-

vielse inne i kirken. Fribupastor, 

Stein Arve Graarud, ledet 

forsamlingen gjennom gangen i et 

bryllup og underviste om 

kjærligheten i samlivet. I tillegg 

fikk vi nydelig sang av brudenes 

mor, Gunhild Tveiten og søsteren, 

Marie Erland. De ble 

“Bryllupsfest” for konfirmantene.  

akkompagnert av brudeparets 

fedre, Morten Hsiung og Gunnar 

Ringøen. 

 

Etterpå var det festmiddag i 

Fricafé. Middagen bestod i år av 

ribbe med alt tilbehør. Mary 

Voreland og Linda Haugland lagde 

i stand et herregårdsmåltid. 

Lederne hadde tidligere satt opp 

langbord og pyntet. Alle 

konfirmantene hadde fått utdelt 

roller på forhånd, så her var det 

både besteforeldre, onkler og 

tanter, søskenbarn og venner. Vi 

fikk høre mange gode taler og 

bryllupsanger.  

 

Et hvert bryllup med respekt for 

for seg selv har bryllupskake. Vår 

kake sto ikke tilbake for noen. 

Takk til Dampbakeriet for en 

utsøkt marsipanblaudis! 
Joanna Voreland og Henriette 

Lønnerød strålte som bruder! 

“Kjærligheten søker ikke sitt 

eget...” 

Brudgom Lars Grønningseter taler. 
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Signaturen 

 

Et fantastisk budskap!  Når vi leser Guds ord, ser vi 

gang på gang at dette er sannheten!  Maria fikk det 

budskapet da engelen Gabriel kom med beskjed om 

at hun skulle føde Guds sønn. Det ligger på Guds 

hjerte å fortelle dette til sine barn i dag!  Og vi 

trenger å minne hverandre om dette når livet utford-

rer oss, og alt virker håpløst.  Guds ord står fast, 

ingenting er umulig for Han! 

Når det gjelder mine drømmer og bønn for menighe-

ten, vil jeg prøve å knytte det sammen med ord fra 

Bibelen. 

Guds ord sier at vi skal vokse i nåden og i kjennskap 

til vår Herre og frelser Jesus Kristus. 2.Peter 3.18.        

Han skal vokse og jeg skal avta. Johannes 3.30.   

Vi som Guds barn trenger å bli kjent med Jesus på 

dypet av vår sjel, og la han få prege våre liv. En 

sterk og klar Jesus forkynnelse er mat for sjelen.  Vi 

kan få be Gud gi oss den Ånd som gir visdom og 

åpenbaring, så vi lærer Gud å kjenne. Ef.1.17. 

Videre har jeg en bønn om at menigheten vår må 

være et helbredende fellesskap. Der det er plass for 

alle, der vi kan være ærlige og våge å snakke sant 

om livet vårt. Bare da kan vi få være til hjelp for 

hverandre. Et felleskap der Den Hellige Ånd som bor 

i oss for virke, slik at vi kan tjene Herren og hver-

andre med alle de gavene Gud har gitt til menighe-

ten. Det er et spennende og helbredende felles-

skap! Vår menighet har behov for åndelige mødre 

og fedre som lever nær Jesus, og som kan være 

Hans øyne, øre, munn hender og føtter i verden.  

Jesus har lovet at han vil gå foran oss, han vil lære 

oss og vise oss den veien vi skal gå, og Han vil gi 

styrke og kraft. 

I det tredje kapittelet i Efeserbrevet , fra vers 14, 

står det en nydelig overskrift i min Bibel: Bønn om 

styrke og innsikt. Kanskje du kan lese det, og 

gjøre det til din bønn! Bønn om at han som er så 

rik på herlighet, må styrke dere i det indre men-

nesket med sin kraft og sin Ånd, så Kristus ved tro-

en kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet 

og grunnfestet i kjærlighet.  Sammen kan vi hjelpe 

hverandre til å se enda mer av Guds kjærlighet til 

oss. Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjø-

re uendelig mye mer enn alt det vi ber om og for-

står, han være ære i menigheten! 

Må Gud gi oss bønnens Ånd! Må Han gi oss ro og 

fred i tanker og sinn så vi kan høre Hans stemme.  

Gud hører bønn, og 

ingenting er 

umulig for Gud! 

Ingenting er umulig for Gud! 

Ellen Myrvold 
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Av: Harald Flå.                     

Foto: Arne Jørgensen 

Noen dager før jul besøkte en av 

FrikirkeAktuelts utsendte medar-

beidere Reidun og Arne Jørgen-

sen hjemme i St. Olavsvei. Net-

topp hjemkommet fra ti ukers 

opphold i Japan var døgnrytmen 

ennå ikke på plass. Men de 

snakket med entusiasme om be-

søket.  

En hilsen fra Japan 
Det var i begynnelsen av okto-

ber de vendte nesen mot Japan. 

Overgangen fra norske forhold 

var i høyeste grad merkbare. De 

ble møtt med regn og nesten 

tretti graders varme og turen 

fra flyplassen i Takarazuka ble 

en klam og svett affære ifølge 

deres eget utsagn. De fant seg 

dog greit til rette med bofor-

hold. For ettersom Ingebjørg og 

Nathan Mikaelsen var hjemme i 

Norge på besøk kunne de over-

ta deres bolig i andre etasje i 

kirken. Men nærmeste nabo 

var en travel jernbanelinje med 

togavganger fra omkring klok-

ka fem om morgenen til langt 

på natt.  Men det er utrolig hva 

man vender seg til. 

Som de fleste leserne av Frikir-

keAktuelt kjenner til har Arne 

og Reidun tilbrakt atskillige år 
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som misjonærer i Japan. Og 

dette besøket var i anledning 

førti års jubileum for oppstarten 

av arbeidet på Kikyogaoka. Og 

det var ikke unaturlig at de ville 

være med på denne 

markeringen.  Jubi-

leumsgudstjenesten var 

søndag 10. oktober. På 

formiddagen var det før-

ti til stede og på etter-

middagen mer enn 

hundre! Arne hadde ho-

vedinnslaget på festen. 

Både Arne og Reidun 

tror og ber om at mar-

keringen blir en fornyet 

inspirasjon til fortsatt 

tjeneste med evangeliet. 

Menigheten har mange 

bevisste medlemmer 

som ønsker å gjøre Jesus kjent 

videre ut i nabolaget. 

I løpet av Japanoppholdet rakk 

Reidun og Arne å besøke ti av 

Kinkikirkens menigheter.  Og i 

alle menighetene fikk Arne an-

ledning til å holde søndagstalen. 

Inspirerende, ifølge ham selv. I 

flere av talene tok han utgangs-

punkt i  Jeremia 29,11: ”For jeg 

vet de tanker jeg tenker om 

dere, sier Herren. Det er freds-

tanker og ikke tanker om ulykke. 

Jeg vil gi dere fremtid og håp”. 

Et godt budskap til en verden 

hvor mye kan synes håpløst. 

Det er spesielt en opplevelse 

som Reidun og Arne ville trekke 

frem, nemlig besøk i et kristent 

daghjem. Her fikk Arne anled-

ning til å velsigne mer enn hund-

re barn, mens mange ikke krist-

ne foreldre var tilstede. Det var 

enestående å få lov til å gjøre 

dette. 

Totalinntrykket etter besøk i me-

nighetene var noe variabelt. 

Noen steder sto arbeidet i stam-

pe men andre steder var det en 

positiv utvikling. Så både Reidun 

og Arne kan se at nesten førti 

års arbeid i Japan har gitt resul-

tater. Såarbeidet har ikke vært 

forgjeves. 
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Nå kan vi endelig vise bildene fra Skattkammerets juleverksted, for nå er gavene utdelt.  Og vi står ikke i 

fare for å avsløre hemmeligheter. Ca 70 barn deltok og var iverige i laging av engler, fyrstikkesker og pyn-

ting av pepperkaker. 
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Vinner av forrige måneds konkurranse er Jørgen N. 

Nilsen og  Henriette Lunde, premie kommer. 

 

MÅNEDENS KONKURRANSE. 

For ca ett år siden var det veldig mange av dere som lærte 
Johannes 3.16;  

For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn 
den eneste, for at hver den som tror på ham ikke skal 

gå fortapt, men ha evig liv.  

Dette Bibelverset kalles noe spesiellt. Vet du svaret sender 

du det på SMS til Liv Marit på 907 60340 
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Av Kåre Melhus 

De to nye medlemmene av 

eldsterådet bringer med seg bety-

delig erfaring.  Ellen Myrvold var 

barne- og ungdomsleder i Øvrebø 

Frikirke i 30 år, og bønneleder i 8.  

Hun opplevde at jenter i 13-14 

årsalderen ville være med i bibel- 

og samtalegrupper som møttes 

hver uke i flere år,  der de snak-

ket om hva det vil si å leve et Je-

sus-liv. Nå har også gutta dannet 

en stor gruppe.  “De unge setter 

pris på voksne som ser dem og 

tror på dem,” sier Ellen. 

Knut Are Jølstad kommenterer at 

eldsterådet trenger Ellen, med 

hennes bakgrunn.  Selv ser han 

for seg en rolle som 

“tilrettelegger” for ungdommen, 

som har uttrykker det.  Mer konk-

ret går dette på at Knut Are øns-

ker å jobbe fram prosjekter, og 

ikke minst midler, gjennom kon-

takter i kommunen og næringsli-

vet.  Her kommer også hans bak-

grunn inn:  Knut Are har fartstid 

som Natteravn i Kristiansand, og 

som prosjektleder i Blå Kors. 

Ut i byen 

Både Ellen og Knut Are brenner 

for utadrettet virksomhet for by-

ens ungdom.  Det Knut Are konk-

ret ser for seg er en vogn eller 

brakke på nedre torv.  Ut fra den 

kan frivillige fra Frikirken være 

medmennesker for Kristiansand-

sungdommer som kanskje har feil 

retning på sine unge liv.  Knut 

Are forteller med begeistring om 

kontakten han har hatt med 

Gjensidige-stiftelsen som har re-

sultert i mer enn 400.000 kroner 

til et ungdomsprosjekt i Blå Kors. 

Han har stor tro på at noe lignen-

de kan skje i et samarbeid mel-

lom Frikirken, Natteravnene, Kris-

tiansand kommune og næringsli-

vet. “Vi må være tilstede på ned-

re torv. Der flommer det over av 

rus av alle slag,” sier Knut Are. 

“Jeg kjenner at jeg vil være med i 

bønnetjenesten for dette,” sier 

Ellen.  Knut Are sier han har stor 

sans for kombinasjonen av bønn 

og arbeid. Han minnes opplevel-

ser familien hadde da de i 

2009/10 først var på Hawaii også 

i Kambodsja med evangelise-

ringsteam. Gjennom bønn fikk de 

klarhet i hvem de skulle kontakte, 

og så ble de på forunderlig vis 

ledet til disse menneskene, og 

fikk være til stor hjelp og velsig-

nelse. 

Knut Are trekker også fram “40 

dager” som vesentlig for sin ut-

vikling som kristen og som leder.  

Han forteller at han fikk en profeti 

gjennom Øyvind Augland, om at 

Knut Are skulle virke ute i byen.  

Ellen skyter inn at når Knut Are er 

villig til å dele dette med Frikirke-

Aktuelt så får hun også frimodig-

het til å fortelle om en profeti hun 

fikk om at hun skulle få fram 

blomstene i mennesker. 

Planene og visjonene har arbeidet 

i Knut Are en stund.  Han forteller 

at han flere ganger har stått 

Ellen Myrvold og Knut Are Jølstad: 

Nye eldste med visjoner 
 

Ellen Myrvold: 

Født: 6. mai, 1955 

Gift med Tellef 

Barn: to gifte døtre 

Barnebarn: 4 

Arbeid:  Regnskap og administra-

sjon hos Nextsport 

Tidligere menighetsarbeid: Bønne-

leder, barne og ungdomsarbeid, 

kvinnearbeid. 

  

Knut Are Jølstad 

Født: 7. oktober, 1965 

Gift med Lisbeth 

Barn: 3 gutter og en jente 

Arbeid:  Forprosjektleder for bar-

nestasjon i Blå Kors 
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utenfor huset sitt øverst på Sødal 

terrasse og sett utover Kristian-

sand, og hørt Guds stemme som 

sa: ”Be for denne byen, gå til 

denne byen”  Det har resultert i 

at Knut Are har kjørt ned og gått 

en bønnevandring i Markens, kan-

skje smilt og nikket til de han har 

møtte, men først og fremst bedt 

til Gud for dem. 

Gudstjenesten 

I vår samtale kommer vi også inn 

på eldsterådets ansvar for 

gudstjenestelivet i menigheten. 

Ellen sier at gudsnærværet er det 

viktigste. Formen er ikke så vik-

tig.  Det betyr ikke så mye hvilke 

sanger som synges, eller hvordan 

gudstjenesten er lagt opp. “Vi må 

ikke lage konfliktene større enn de 

er,” sier hun.  Begge sier at det er 

viktig å bli utfordret i gudstjenes-

ten, og at det blir gitt rom for å 

kunne be for hverandre.  

“Menigheten må være et helbre-

dende fellesskap,” sier Ellen og 

siterer fra Mika 6,8: “Menneske, 

Herren har jo sagt deg hva godhet 

er, og hva han krever av deg: at 

du skal gjøre det som er rett, vise 

trofast kjærlighet og vandre yd-

mykt med din Gud.” 

 

 

 

Økonomi 

Begge de nye eldste er bekymret 

for menighetens økonomi.  De er 

enige om at det handler om å in-

formere om hvilke forpliktelser det 

innebærer å gå inn som medlem i 

en menighet. De mener det er vik-

tig at det blir talt og undervist om 

det Bibelen sier om tiende.  “Det 

er viktig at det ikke bare er kasse-

reren og lederen i økonomiutvalget 

som snakker om de økonomiske 

sakene,” sier Ellen, og referer til 

holdningsendringen som skjedde i 

Øvrebø Frikirke for en tid tilbake. 

“Nå har menigheten der god øko-

nomi,” sier hun. 
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Av Engebret Grøthe 

En mørk desemberkveld rett 

før jul skjer det spennende sa-

ker i Frikirkens kjeller. Mens 

Tollbodgaten ligger øde og tom 

på utsiden, befinner det seg i 

den tidligere garasjen åtte-ti 

menn og gutter i full vigør. 

Ikledd arbeidstøy og ved hjelp 

av nødvendig utstyr sørger de 

for en ekstrem forvandling av 

de tidligere nokså ubenyttede 

kvadratmeterne. Banking og 

saging gjaller gjennom lokale-

ne. Her skal det snart bli flotte 

arealer for den yngre garde! 

Arbeidsleder og primus motor utpe-

kes av denne gjengen å være Trond 

Haugland. Beskjeden som han er, vil 

han ikke fotograferes mer enn 

strengt nødvendig. Og arbeidsgjeng-

ens skryt preller av som vannet på 

gåsa. Men som han selv sier: - dette 

ble jeg i grunnen lurt inn i. Trond er 

likevel ikke den som gjør noe halvgjort. 

Så når han først er inne på dette, så 

skal det utføres skikkelig arbeid. I følge 

ulike anonyme kilder rundt om i lokalet 

står han i bresjen for det meste rundt 

denne ombyggingsprosessen, og han 

har lagt ned mange svetteperler allere-

de.  

-Alt hittil, bortsett fra betongkuttingen, 

har blitt gjort på dugnad, forteller 

Trond, som understreker at det er mo-

tiverende å stå på når økonomien er på 

plass. Tribunene begynner å ta form, 

og kunstgressbanen vil etter hvert 

komme på plass i det største rommet. 

De tre grupperommene vil bli romslige, 

og utvilsomt dekke et stort behov hos 

de ulike virkegrenene. Speiderne får 

sitt eget lagerrom.  Dørene er i bestil-

ling, så her skjer ting fortløpende.  

 I denne søte førjulstiden har det vært 

sparkling og gipsing som har stått for 

tur. Etter hvert vil det bli malt i lyse 

farger, og systemhimlinger vil sørge for 

en viss lyddemping. Selv om basen ser 

at dugnadsånden nok ikke er som i 

forgangne tider, synes han at det er 

gøy å se hvordan arbeidet utvikler 

seg gjennom de frivillige som er 

med. –Men vi skulle gjerne hatt hjelp 

av noen som kan legge belegg i de 

tre grupperommene og i gangen. Det 

står også en del malejobb og innbok-

sing av rør igjen. Der er vi litt i beit, 

forteller Trond. Han retter for anled-

ningen en takk til byggmester SAS, 

som står som byggansvarlig.        

Vi kan bare oppfordre folk til å glede 

seg over at dette prosjektet vil bli en 

realitet i løpet av nær framtid. En 

stor takk til dugnadsgjengen som 

gjør en fabelaktig innsats i mørke 

vinterkvelder. Ikke minst er det 

grunn til å være takknemlig for 

pengestøtten fra onkel X og tommel 

opp for prosjektet på menighetsmø-

tene. Nå legges grunnlaget for at 

både aktiviteter og trivsel blant me-

nighetens yngre garde vil øke betrak-

telig i løpet av 2011. 

Ekstrem forvandling i garasjen! 

De fleste av Dugnadsgjengen samlet på ett brett : Foran: Kolbjørn Ertzeid, Andreas Gabrielsen, Bjarte Justnæs, Bak: Egil Ellingsen, Kjetil 

Stangenes, Geir Orre, Trond Haugland og Harald Gabrielsen 
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Nytt fra menigheten 

Ragnhild Løvgren overført fra  

Risør Frikirke. 

 

Marius Tobiassen,  foreldre Rune 

og Randi Tobiassen. Storesøster 

Mathea. 

Prosjektgruppa tar fatt for tredje 

gang og setter opp påskespillet 

”Åtte dager i Jerusalem” søndag 

10. april. Det blir to gudstjenes-

ter – en på formiddagen og en på 

ettermiddagen. Nye sanger og 

tekster er under arbeid og vi hå-

per på en kreativ og givende pro-

sess. Underveis har påskespillet 

engasjert både barn og unge og 

vi har erfart at resultatet har 

gjort inntrykk på mange. Vi har 

søkt midler til to nye år og har 

fått positivt tilslag både hos Kris-

tiansand kommune og Spareban-

ken Pluss. Det er vi svært takk-

nemlige for og gir oss nye mulig-

heter for videreutvikling og 

spredning. 

 

Prosjektgruppa: Alice Coward, Liv 

Marit Gumpen, Inger Arntsen, 

Line Key Graarud, Bjørg Berntsen 

og Randulf Roaldsnes 

 

Kirken:   Tollbodgaten 66 
Kontor:   Tollbodgaten 64 
Kontortid:   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 

Døpte 

Ny medlemmer 

 

Påskespillet 2011 

mailto:kristiansand@frikirken.no
http://www.krsandfrikirke.no/
http://www.bydelsarbeidet.no
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Møteprogram 

Søndag 2. januar 

Ingen gudstjeneste 

16:00 Barnas juletrefest 

 Sven Jarle Reinhardsen 

 Knøttekoret 

 

19:00 Nyttårsfest 

 Rita Aasen 

 Gåsehud 

 Tonje Sæbø 

 

Tirsdag 4. januar 

11:00 Bønnemøte 

 

Torsdag 6. januar 

19:30 En kveld i bønn 

 

Søndag 9. januar 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Nattverdgudstjeneste 

 Hilde Grøthe 

 Elise Omland 

 Tigerloftet, Skattkamme- 

 ret 

19:30 Når vi kommer sammen 

 Lovsang og fellesskap 

 

Tirsdag 11. janauar 

11:00 Bønnemøte 

 

Torsdag 13. januar 

11:30 Landsmisjonens kvinne-

 forening 

 Hilde Grøthe 

18:00 Den nye veien 

 Interkulturell samling i  

 Peisestua 

 

 

 

Søndag 16. januar 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste 

 Rune Tobiassen 

 Kristina Jølstad Moi 

 Tigerloftet, Skattkamme

 ret, HITS 

  Radiooverføring 

Tirsdag 18. januar 

11:00 Bønnemøte 

19:30 Ytremisjonens kvinne- 

 forening 

 Reidun og Arne Jørgen- 

 sen 

  

Onsdag 19. januar 

19:30 Bibelundervisning 

 

Torsdag 20. januar 

19:30 En kveld i bønn 

 

Søndag 23. januar 

10.30   Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste 

 Sigmund Sandåker 

 Tilsynsmann Arnfinn  

 Østerberg 

 Innsettelse av Sigmund 

 Sandåker 

 Tigerloftet, Skattkamme-

 ret, HITS 

 

Tirsdag 25. januar 

11:00 Bønnemøte 

Onsdag 26. januar 

11:00   Seniorforum 

 Lars Dahle 

 ”Lausanne III kongres

 sen Cape Town 2010 – 

 hva nå?” 

Torsdag 27. januar 

18:00 Den nye veien   

Interkulturell samling i Peisestua 

 

Søndag 30. januar 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Familiegudstjeneste 

 Hilde Grøthe 

19:00 Ungdomsgudstjeneste 

 

Tirsdag 1. februar 

11:00 Bønnemøte 

19:30 Ytremisjonens  

 kvinneforening 

 Årsmøte 

 

Onsdag 2. februar 

11:00 Formiddagstreff  

 Sverre Jølstad 

 Dametrioen 

19:30 Menighetsmøte 

 

Torsdag 3. februar 

19:30 En kveld i bønn 

 

Lørdag 5. februar 

15:30 Stor familiedag i kirka 

 Aktiviteter,  Voksen

 samling,  

 Fellesmåltid 

 Fellessamling 

 

Søndag 6. februar 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Nattverdgudstjeneste

 Rune Tobiassen 

 Tigerloftet, Skattkam- 

 meret, HITS 

 

 

 

 



 

 

Avsender: 
KRISTIANSAND FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  

4614 KRISTIANSAND 

Mandag 20. desember var 

det julebord for årets TØFF-

kurs. 50 ungdommer og 

ledere var samlet til fest på 

Dvergsnestangen. I tillegg 

til pizza, brus og is var det 

også leker, andakt og 

underholdning. Daglig leder, 

Lloyd Tryland skriver dette: 

“Kristiansand Feriesenter har 

nådd en milepæl – ved å 

passere kr. 10.000.000,- i 

omsetning. Vi syntes dette 

fortjente en liten markering og 

fant at TØFF-gruppa var en 

høyst aktuell virkegren å 

spandere en fest på. – Både 

fordi det er utrolig flott at så 

mange ungdommer prioriterer 

tid til åndelig fordypning etter 

endt konfirmasjonstid, og fordi 

arbeidet samler ungdom fra 

flere av våre eiermenigheter. 

Kvelden ble også en anledning 

til å informere kort fra 

planleggingen av 

”Sommerfestivalen 2011”, der 

vi skal ”tråkke til” for å samle 

ungdom fra hele byen til ulike 

sportsaktiviteter, møter, dans og 

konserter gjennom hele juli 

måned. 

Det arrangeres mange svært 

verdifulle konferanser for ungdom 

i løpet av sommersesongen rundt 

omkring. Samtidig tror vi at 

ungdom fra byens ulike 

menigheter trenger en arena for å 

møtes lokalt. Vi må ikke miste 

flere ungdommer fra arbeidet 

vårt i løpet av ferietiden. Vi vil 

tvert i mot vinne flere! Derfor vil 

vi arbeide enda mer målrettet 

for å legge til rette for at 

Kristiansands største feriesenter 

igjen skal bli treffsted nr.1 for 

våre egne og deres generasjon 

gjennom sommeren. 

Kristiansand Feriesenter spanderte pizzafest på TØFF-

kurset! 

 

FriBU-pastor Håvard Haugland instruerer en av postene på Gruppekon-

kurransen. Vår egen Alf Jørgen Dovland er til venstre på bildet 


