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Pastorens
Menneskefiskere

Sigmund Sandåker

”Peter og Andreas var i ferd med å kaste not i sjøen; de var fiskere. Han sa til dem: Kom, følg
meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!” Mat 4.18-19
De to brødrene var lydige og fulgte kallet. ”Straks lot de garnet ligge og fulgte ham,” står det.
Kallet går videre, og vi som lever i dag kalles til et liv i ledelse og tjeneste for Herren, - som menneskefiskere. ”Kallet gjelder alle som tror på Frelseren. Vil du være med, min venn?” heter det i
en sang. Tenker du ofte på hvem du kan få lede til Jesus? Vi trenger å oppmuntre hverandre på
dette. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Vi vil vel det, vi også?
På siste pastorsamling var den personlige vitnetjenesten tema.Hvor ofte skjer det at vi får lede
mennesker til tro på Jesus? Hvor mange gudstjenester, møter og sammenkomster har vi gjennom
et år? Hvor mange nye har kommet til tro?
Som menighet er vårt hovedoppdrag å gjøre mennesker til Jesus disipler eller følgesveiner som
det heter på nynorsk. Det er viktig å holde hovedfokus på menneskers frelse. Vi trenger å prøve
oss selv på om vi har nød for menneskers frelse. Det er vel ikke likegyldig om mennesker omkring oss går fortapt? Gud savner kanskje naboen min, - og din. ”Jesus, her er jeg, send meg,”
synger vi. Men lytter vi til han som kaller og sender oss? Er vi våkne for hans påminnelser? Gud
kan tale nokså direkte til oss ved at han gir oss tanker og påminnelser. Kanskje blir du minnet om
en konkret person. Kanskje skal du gå inn i bønn for akkurat den personen.
Gud taler også veldig klart til oss gjennom sitt ord. ”Følg meg!” La oss venne oss til å spørre
Gud: Hva vil du bruke meg til i dag? Og så ser vi etter hva han legger ferdig for oss. Vent ikke på
de spesielle tingene, men la Gud få lede deg og bruke deg der du er og slik du er. Når Herren får
åpne våre øyne og tenne våre hjerter i brann, kan store ting skje. Du og jeg kan oppleve ”å få
fisk”.

Sigmund Sandåker
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Pinsefestivalen 2017
Denne pinsehelga ble Pinsefestivalen gjennomført på Dvergsnestangen. Den starta opp
i 1998, og er en festival som har barn og ungdom som hovedmålgruppe, men med et bra
opplegg for voksne også. Det var over 550
deltakere, de fleste fra Agder, men også fra
Rogaland og Oslo.

Årets tema var : HEI- både det det hei som er
mellom oss mennesker, og det hei som kommer fra et møte med Gud. Programmet starter
fredag ettermiddag, og avsluttes mandag formiddag.

For første gang ble den nye gymsalen tatt i
bruk til fellessamlinger. Og den fungerte
godt, ved hjelp av benker til barna, ble det
plass til alle. I år var det også mange ungdommer, over 120 stk fra 8. Klasse.

For ledergruppa, Endre Sagedal
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Signaturen
Bønn og beskyttelse

Kjetil Stangenes

En stor takk til alle som ber!
For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere
fremtid og håp. Jer29.11
Etter to års drift ved Kristiansand Folkehøyskole har jeg blitt bedt om å dele noen personlige betraktninger i menighetsbladet.
Vi har hatt to fantastisk flotte, spennende og veldig hektiske år. Det første året føltes som å kjøre karusell
som gikk veldig hurtig, uten at jeg fikk sitte på. Det var altså som jeg løp etter og prøvde å komme ombord. Andre året møtte elevene en bedre forberedt stab og vi satt alle ombord i karusellen. Farten var
lavere og vi hadde blitt flinkere til å drive skole. Alle våre elever har uansett fått et uforglemmelig år.
De har møtt en gjeng med dedikerte mennesker som har vært der for dem. De har etablert vennskap som
vil vare og de har brutt mange barrierer i egne liv. Vår intensjon er å gi den enkelte fremtid og håp.
Jer29,11 skal være vevd inn i alt vi gjør på skolen og det mener jeg vi langt på vei har klart. Med Guds
hjelp har vi fått lov å være ekte, sanne og nære voksne. Og vi har samtidig hatt det veldig gøy!
Mange har fått sitt første virkelige møte med kristen tro og liv. Mye er sådd hos den enkelte og for noen
har det fått blomstre og de har tatt i mot Jesus.
Det er mange utfordringer ved det å drive folkehøyskole. Alt fra logistikk og teknisk drift til konflikthåndtering i møte med menneskers sårbare liv. Og det har vært noen tøffe tak! På forunderlig vis har vi
hver eneste gang landet på beina. Når jeg ser tilbake så undrer jeg meg over hvordan Gud har ledet.
Jeg vet at det er mange i menigheten som ber for skolen, for elevene og for oss som jobber der. Det gjør
meg veldig ydmyk og enormt takknemlig! Jeg er overbevist om at det er derfor vi har klart det så bra og
jeg tror samtidig at fravær av denne støtten hadde gjort det vanskelig. Jeg tror Gud ønsker at vi skal drive
folkehøyskole på Dvergsnestangen, og da vet jeg at djevelen ikke vil det.
For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i
dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. (Ef 6,12)
Det er ingen tvil om hvilken virkelighet vi befinner oss i som kristne. Skolen er intet unntak. Listen over
alt det som kunne ødelagt for oss der ute er lang. Det at vi har klart å bevare enhet og samhold til tross
for høyt arbeidspress mener jeg er frukt av forbønn. Jeg sammenlikner bønn med det som i militær terminologi kalles nedholdende ild. Det er ild som skal holde fienden i dekning og sørge for at egne styrker
kan bevege seg trygt.
Kjære forbedere! Fortsett med å holde fienden nede! Bønnen virker! Jeg gleder meg til å ta i mot 100
nye elever i august! Jeg lover at vi skal gjøre alt vi kan for å gi dem fremtid og håp, men for å klare det
er vi helt avhengig fortsatt forbønn!
Kjetil Stangenes, Lærer KFHS
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Mer penger til menighetens misjonsprosjekter
Av: Kåre Melhus
Oppryddingen i menighetens medlemsregister har ført til mer penger til
våre «lokale» misjonsprosjekter. Administrativ leder Endre Sagedal forklarer at et lavere medlemstall automatisk
gir et lavere beløp som menigheten er
forpliktet til å bidra med til felleskassen
i Frikirkens Ytremisjon.
Misjonsutvalget har dermed fått
150.000 kroner til fordeling på forskjellige prosjekter som menighetens medlemmer er engasjerte i. 90.000 kroner
går til prosjektet i Didessadalen i vestre
Etiopia. En gruppe under ledelse av
Svein Gunnar Gundersen har kontakt
med synoden her. Det største behovet
er å få utdannet lokale prester som kan
nå ut til Gumuz folket som bor i dette
området. Dette utdanningsprosjektet
fikk 90.000 kroner også i fjor. Prosjektet avsluttes neste år, og leder av Misjonsutvalget Paul Roland sier at han
håper at vi kan støtte dette prosjektet
med midler også det siste året. Det er
tre pastorer som nå er i en treårig utdannelse. I Didessadalen er det etablert 6
nye menigheter de siste årene.
Resten av midlene, 60.000 kroner,
blir fordelt med 20.000 kroner på hvert
av tre prosjekter. Nord Korea, der Eivind Sødal og Øyvind Dovland har et
hovedansvar sammen med Orientmisjonen, får 20.000 kroner til å sette opp
drivhus. Det har vært hungersnød i deler av Nord Korea og drivhus gjør folk i
stand til å dyrke egen mat. I Hviterussland skal 20.000 kroner gå til reparasjon av et kirketak. «Det lekker som
bare det,» sier Arnt Sigur Abrahamsen
som er i nærkontakt med kirken i
Novopolosk.
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En av kirkene i Balo i Didesssadalen

Forhandlinger i Balo om hvordan Kristiansand Frikirken kan hjelpe

De siste 20.000 er tenkt til å finansiere produksjon av mat i Eldoret i Kenya. Mary Voreland og Janne Roland har hatt en del kontakt med
Lighthouse Tabernacle her. Denne menigheten
ønsker å kjøpe eller leie en åker for å dyrke mat
som skal deles ut til fattige mennesker i Eldoret
området. I øyeblikket foregår det drøftinger om
hvordan dette best kan gjøres.
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Spennende og viktig Bibelgave
Onsdag 24.05 fikk vi en stor gave i kirka her: 1500 bibler fra 1500-tallet og frem til i dag. Det er
mest nordiske bibler, men også fra andre land. Det var bare 2 uker før vi fikk spørsmål om vi var
interessert i samlingen, og med en giver som ville donere dette uten andre forpliktelser enn at vi
får vist samlingen frem.
I disse dager dannes en «bibelgruppe» som skal forvalte samlingen. Giver vil også dekke kostnader til utstillingsmontere og hyller, slik at samlingen kan bli mest mulig vist frem, i trygge rammer.
NRK Sørlandet filmet og viste et innslag på nyhetene da samlingen ankom, innslaget kan du finne
på vår hjemmeside.
Det vil bli mer info om samlingen i kommende nummer av Frikirkeaktuelt.
Bildene er fra NRK-innslaget.

8

9

Hvordan går det med renoveringen?
Tekst og foto Endre Sagedal
Det er nå 3 år siden vi starta aksjonen «gi det videre» - med hensikten å renovere kirka, og å samle inn
penger til oppgaven. Kirka er nå renovert – siste
hånd legges på tårnet i skrivende stund. Det er mye
som er gjort, en del av det er synlig, mye er ikke det.
På taket er det et ventilasjonsrom på 120 kvadratmeter, med helt nytt ventilasjonsanlegg, det er det ikke
mange som har sett.
Totalt er det gått med ca. 14 millioner for utføre
arbeidet. Vi har nå en restgjeld på 4,8 millioner, så 9
millioner er samlet inn. Vi har jo ønske og ambisjon
om å bli fort ferdig med gjelda, og da er det vi enkeltpersoner som må bidra. Kontonummer til renovering er: 8220 02 86835
(Til høyre) Tårnet fra utsiden – med Q42 i bakgrunnen. Nye beslag, tetta og impregnert.
(Nederst) Tårnet fra innsiden – isolert, og 2 dragere med vinsjer til lysbom.
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Seniortur til Høvåg
Dette året er det arrangert to turer for seniorer, den
første for de litt spreke og den andre for de som
ikke har mulighet for å gå så langt. Første tur gikk
allerede onsdag 31. mai med Høvåg som mål. En
gruppe på vel 30 personer møttes ved Høvåg kirke
til omvisning og andaktsstund. Lokale guider var
Anders Bjørnholmen og Lars Petter Østeby. Sigmund Sandåker holdt andakt i den vakre kirken.
Deretter fikk vi høre et interessant foredrag om
Gabriel Scott.
Været var strålende, og det var flott å gå på skogsstier opp til Røynevarden. På et fantastisk utsiktspunkt i nærheten av varden, fikk vi høre den gripende beretningen om torpederingen av transportskipet «Rio de Janeiro» 8. april 1940. Skipet kom
i ly av tåken for å sette tyske soldater i land Norge
i forbindelse med invasjonen dagen etter. Et stort
antall omkom, men lokalbefolkningen gjorde alt
de kunne for å berge flest mulig. Fra utsiktspunktet kunne vi se det nøyaktige stedet der skipet ble
senket.
Stor takk til Østeby og Bjørnholmen for en god og
innholdsrik dag. De ses som nr. 1 og 3 fra v. i bildet fra toppen av varden.
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Prosjekt Kenya
Av Steinar Voreland

Høsten 2012 tar min kone, Mary Voreland, en besluttning om å si ja til utfordringer hun kommer til å møte
på i livet sitt. Noen uker senere har vi middag med et
pastor par fra Kenya som vi kun har hilst på en gang
tidligere. Under middagen blir min kone spurt om hun
vi komme til Eldoret , Kenya og undervise på en kvinnekonferanse. Selv om hun aldri har talt før sier hun ja
til invitasjonen og er to uker senere i Kenya. Dette er
begynnelsen på arbidet med menigheten i Eldoret.
Janne Roland reiser også til Kenya og blir Marys viktigste støtte i dette arbeide de neste årene. Den første
turen gir inspirasjon til videre arbeid og året etter resie
det ned en gruppe på 9 kvinner for å holde et kvinne seminar om indre legedom. Paul Roland blir også
med og er på denne turen involvert i et prosjekt til en
fjell landsby blant et fattig folkeslag som heter Pokot.
Det er på denne andre turen til Kenya at en nå ser hvilke langtidsplaner Gud hadde planlagt med dette arbeidet. Frimat hadde nå pågodt ca et år i menigheten vår
og vi så nå en muligheten til å kunne hjelpe trengene i
Kenya. Paul hadde med seg økonomiske midler fra
Frimat og arrangerte for første gang Frimat matutdeling i Kenya. Kathe Anbjørg Kristoffersen
ble invitert og fikk ansvaret for undervisningen.
Når Mary kom hjem fra denne turen var det store
spørsmålet, hva nå? Gjennom bønn og drømmer ble
det bekreftet av det neste tur blir å arrangere en ungdomsleir i Kenya for kenyansk ungdom. 10 ledere og
20 ungdommer bruker høsten og vinteren til planlegging, og reiser påsken 2015 tilbake til Eldoret og holdt
en 3 dagers leir for ca 80 ungdommer. Også på denne
turen ble det arrangert Frimat matutdeling.
Selv om dette er blitt den siste turen til Kenya arrangert gjennom vår menighet har det skjedd
flere ting i Eldoret. Vi kan se tibake på hvordan disse
turene har vært til stor inspirasjon til mange mennesker i Eldoret og ikke minst til oss fra Norge som har
vært med i dette flotte arbeidet. Blant annet har menigheten fortsatt med å arrangere en årlig ungdomsleir.
Frimat har støtte menigheten med 20-30.000kr årlig
for innkjøp av mat til matutdeling de siste årene. For
et par år siden utfordret vi menigheten til å komme
med ideer som i fremtiden ville gjøre dem mere uavhengig av støtte fra Norge. De ønsket da å starte dyrking av mais. Noen av maisen skulle da selges for å ha
penger til leien av åkeren og for å kunne klargjøre for
neste avling. Resten av maisen skal deles ut til treng-
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Bilder fra friMat-prosjektet i Kenya
ende. Frimat støtte dette prosjektet med 30.000kr i
2016.
Dette ser ut til å kunne bli en måte menigheten
kan drive Frimat i fremtiden uten støtte fra oss. Vi
har derfor bestemt oss for å sponse Frimat og denne åkeren ut 2018. Frimat sponser matutdeing med 20.000kr per år og Misjonsutvalget leie av åkeren med 10.000kr per år. Fra og
med 2018 må menigheten i Eldoret greie seg på
egen hånd.
Kate Anbjørg og sitt nettverk har fortsatte med
arbidet blant Pokot folket. De har gjort et fantastisk arbeid dette folket ved å bore etter
vann, opprettet og bygget skoler og evangelisert.
Flere har blandt dette folket har blitt døpt.
Det har vært veldig lærerikt og inspirerende og
kunne være med i dette arbeidet og se hvordan det
har utviklet seg over tid. Jeg vil også takke menigheten som har støtte dette arbeide økonomisk
og i bønn. Slike prosjekter har en kun mulighet til
å utføre i felleskap. Takk til dere som har brukt
maten i frysen og støttet Frimat. Uten dere hadde
det ikke vært midler til matutdeling i Kenya.

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 Maren Aas Hansen
90 70 52 97 (mob)
Diakon
Harald Eikeland
92 42 76 40 (mob)
Sang- og musikkleder
Jon Kleveland
46 88 71 22 (mob)
Menighetsarbeider
Hilde Grøthe
47 91 42 92 (mob)
Formann eldsteråd
Per Svein HøyerJonassen
99 49 97 78 (mob)
Kontakt Administrasjonsråd
Gudmund Jakobsen
90 78 49 86 (mob)
Kontaktperson Kirkeverter
Kontoret
Tlf. 38 12 10 30
E-postadresse
kristiansand@frikirken.no
Hjemmeside
www.kristiansandfrikirke.no
Bankkonto
8220 02 86266

Nye medlemmer
Mimmi og Tormod Thommesen.
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Dåp

Bibelkurs på
mandager
(Se også annonse side 2)
Tidlig i vår fikk vi en henvendelse om vi kunne ha plass til Bibelkveld. Dette er et kurs som
har vært arrangert av Ungdom i
Oppdrag i Oslo, og samla over
200 deltakere. Her i Kristiansand
har det vært i Oddernes kirke på
torsdager siste året. Så ønska de
å flytte til mandager, og det passet ikke i Oddernes.
Mandagen passer bra her i kirka,
så fra mandag 28.august starter
det opp i friCafè kl. 19.00. Det er
15 kvelder før jul, og 15 kvelder
etter jul. De første 2-3 gangene
er det bare å komme, og så

30. april bar Camilla og Johannes
Erland Nicoline til dåp

kan man melde seg på videre
etter det.

Program
Søndag 2. juli
11:00 Gudstjeneste på Dvergsnestangen, Sverre Jølstad, Mikael Jaerlestrand
Søndag 9. juli
11:00 Familiegudstjeneste på
Dvergsnestangen, Team
Sulebakk
Søndag 16. juli
11:00 Gudstjeneste på Dvergsnestangen, Arvid
Hunemo, Lars Mørlid og
Peter Sandvall
Søndag 23. juli
11:00 Gudstjeneste på Dvergsnestangen, Egil Svartdahl, Arvid Pettersen med
band
Søndag 30. juli
11:00 Gudstjeneste på Dvergsnestangen, Harald Avtjern, Lovsangsteam og
Norwegian Gospel Singers
Søndag 6. august
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste, Nattverd,
Paul Roland

Søndag 13. august
10.30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste

Tirsdag 15. august

10:30 Bønnemøte
Lørdag 19. august
11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste, Stein Arve Graarud
13:30 Konfirmasjonsgudstjeneste, Stein Arve Graarud

Søndag 20. august
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste, Nattverd,
Hilde Grøthe, tale, Jon
Kleveland, Kristian Sødal
og Runar Nørsett, sang,
Skattkammer, Hits

Tirsdag 22. august
10:30 Bønnemøte

Søndag 3. september
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste, Nattverd,
Hilde Grøthe, tale, Kortreist økumenisk bluegrasband

Tirsdag 5. september
10:30 Bønnemøte
18:00 Kvinnestevne i Kristiansand Frikirke, Anne Lise
Baltzersen, tale, Damene
i kirka, sang

Onsdag 6. september
12:00 Seniorforum, Eivind Flaa,
Med evangeliet til muslimene. Litt om forholdet
mellom islam og kristen
tro

17:30 Knøttis
17:30 Jubilo

8. -10. september
Menighetstur til Solstrand

Lørdag 26. august
19:30 Vox

Se hjemmesida: kristiansandfrikirke.no

Søndag 27. august
10:30 Bønnemøte
11:00 Familiegudstjeneste, Jubilo

Søndag 10. september
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Bronselaget, sang

Onsdag 30. august
12:00 Bronselaget
19:30 Støperiet, For deg mellom
20 og 35

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

Vestergabet med ny CD til høsten
Vestergabet har begynt innspillingen av ny CD – denne gang en sviskekompott.

Mannskoret Vestergabet har tidligere gitt ut
to CDer sammen med Jon Kleveland. Begge
CDene var team-innspillinger som gikk på
det være mann.
Denne gangen har Jon Kleveland lovet å bare
skrive arrangementene og dirigere. Vi skal
lage et kor-album med spartansk akkompagnement.
- Vi har hatt noen sanger på repertoaret i
mange år. Sangene har blitt en viktig del av
oss, og vi ønsker å forevige dem, forteller
Kleveland.

Det blir mange svisker, lover dirigenten. Danny
boy, Shennandoah og Going home for å nevne noen.
- Going home, er en av mine favorittsanger, forteller Jon. Den er opprinnelig fra Dvoraks niende
symfoni ”Den nye verden”, men har også hatt sitt
eget liv med denne. Og så har jeg alltid ment at
dersom det på verdensbasis skulle avholdes en avstemning verdens vakreste sang, så er jeg ganske
sikker på at resultatet ville bli ”Danny Boy”.
Runar Nørsett er medprodusent på albumet som
lanseres i oktober. Han er også korets akkompagnatør.
- Vi har mange veldig flinke solister i koret. Denne
gangen skal jeg holde kjeft, og nå må de andre slippe til, smiler dirigenten av Vestergabet.

