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Pastorens spalte
Rune Tobiassen

Hva har vel jeg som jeg ikke har fått?
Jeg har fått en unik mulighet i livet. Jeg har på
en måte vunnet i lotto flere ganger: For det første ble jeg født i Norge av alle land, så født inn i
en god familie med materiell velstand. Jeg ble
født med evner og talenter, født med sosial intelligens (til en viss grad) og født med greit utseende…
”Hvem gir vel deg forrang? Hva har vel du
som du ikke har fått? Men har du fått det,
hvorfor roser du deg da som om du ikke
hadde fått det?” (1.Kor. 4,7)
Hva er det som gjør at vi tviholder på det vi tror
er vårt? Hva er det som gjør at vi skryter av alt vi
er og har? Det er greit å minne hverandre på at
alt vi har, er på lån: ”Din er jorden og alt som
fyller den. Av ditt eget gir vi deg tilbake.”
Hva med de som ikke har vært så heldige? Jeg
kan faktisk ta meg selv i å se ned på kriminelle,
tiggere, sosialklienter osv. Tollerens ord kan noen
ganger ligge veldig nært mine egne: ”Gud, jeg
takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to
ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.”
De mindre heldige har på en måte skyld i det
selv, men samtidig har de kanskje ikke fått de
samme mulighetene som du har. Ser vi mennesket bak de motbydelige handlinger? Kanskje noen
faktisk har gått flere skritt fra sitt utgangspunkt
enn du har fra ditt? Enken med de to skjerver

gav alt, selv om det virket så lite for folk rundt
henne. Men Jesus så. Og Jesus ser...
Nådegaver er også noe vi har fått. Det er ikke
forskjell på nådegavene sier vi, men mener vi
det? Av og til kan det virke som om vi rangerer
ulike gaver eller at vi tenker at personer med
flere gaver gir mer til Gud enn andre. Men det er
revnende likegyldig om du har fått 2 eller 5 talenter, det som har betydning er om du bruker
de. Og om du finner din måte å tjene Gud på.
Kanskje personen med 5 talenter bare bruker 2
av de, selv om han har fått 5?
Jeg har fått et liv og en utrustning, og jeg ønsker å bruke hele meg til å ære Gud. Hva vil du
bruke din utrustning til?
Vi som menighet har fått ressurser og utrustning
som vi kan bruke til å ære Gud. Hvor mange talenter har vi fått som menighet? Vi kan la Gud
styre hva han ønsker å bruke våre ressurser og
talenter til. Kanskje vi kan hjelpe andre som har
fått mindre? Hva skal vi bety for byen vår og
mennesker rundt oss?
Hva har vel vi som vi ikke har fått?
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Kristiansand FSK— Alltid beredt!
Speidergruppa for gutter fra 2. til 4.
klasse er i år over 20 gutter.
Vi samles hver mandag hvor vi gjør
mye forskjellig. Speiderne lærer å
ferdes i naturen og vi jobber med å
ha respekt for hverandre og naturen rundt oss.

I vår jobbet vi jobbet spesielt frem
mot Smulkonkurransen som var på
Odderøya 24. april. Vi konkurrerte
mot andre speidere og temaer var
blant annet miljø, knuter og kart/
kompass.
På bildene ser dere speiderne som
øver til konkurransen. Denne samlingen hadde vi på bystranda i flott
vårvær.
Her er speiderbønnen som vi synger sammen på alle samlinger:
Kjære far i høye himmel
hør mitt hjertes stille bønn:
Hvor jeg er i verdens vrimmel,
la meg ferdes som din sønn.
La meg leve deg til ære,
hedre Norge, far og mor,
andre folk til nytte være,
lyde speiderlovens ord.

Her er speiderløftet som alle speidere avga da de ble tatt opp som
speidere:
Speiderløftet
Jeg lover etter beste evne å:
være åpen for Gud
hjelpe andre og
leve etter speiderloven
Speiderløftet handler om vår vilje til
å gjøre verden til et litt bedre sted
å være. Gjennom å avlegge speiderløftet lover hver enkelt speider å
gjøre sitt beste.
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Signaturen

Religion til besvær?
I Fædrelandsvennen 14. august i år er vår utviklingsminister sitert på følgende: ” Religion er mye viktigere
enn mange i Norge tror. Kanskje er Norge verdens
mest verdsliggjorte samfunn”. Siste del av utsagnet
virker muligens overdrevent og noe satt på spissen,
tenker en umiddelbart. Men kan det være at Erik Solheim har rett i denne påstanden?
Religion har i mange hundre år vært en helt selvfølgelig
del av det norske samfunnet. Hos oss har det vært kristendommen som har preget samfunn og enkeltindivid
fra ett slektsledd til det neste. Over tid har de kristne
verdiene påvirket både lovverk, kultur, språk og tenkemåte. Selv om ikke alt har vært like verneverdig, har
kristen virkelighetsforståelse vært et fundament for
vårt samfunn og våre barn som har skapt trygghet
uansett personlig tro. Årssyklusen med jul, påske og de
andre høytidene har vært viktige rundingsbøyer for de
aller fleste. Det samme kan også sies om livets store
markeringer, som dåp, konfirmasjon og bryllup.
Men en del av våre folkevalgte, samt et knippe sentrale
mennesker i kultureliten, har hatt sterke ønsker om å
viske ut mest mulig av det som har med religion å gjøre i vårt samfunn. Taktikken har stort sett gått på at alt
som har med slike ideer å gjøre skal ignoreres, ties i
hjel eller latterliggjøres. Her kunne vært nevnt mangt
og mye som eksempler, men ofte bruker man uttrykk
som ”verdinøytral” og ”toleranse” når flertallet indirekte
blir bedt om å kutte ut sine tradisjoner på ulike områder. Skoler skal helst ikke lenger la seg prege av kristne høytider, og mediene generelt hopper bukk over
nyheter fra kristne sammenhenger. I hvert fall så lenge
de ikke er skandalepregede.

Engebret Grøthe

Det at Norge omtales som kanskje det mest verdsliggjorte samfunn i verden gir grunn til ettertanke. Hvorfor er det blitt slik? Er det et resultat av en ekstrem
velstandsutvikling, eller er det en reaksjon på utviklingen i samfunnet vårt på andre måter? Undertegnede har intet klart fasitsvar på dette, annet enn at det
kan virke som om mange ikke tenker så mye på Gud
når livet leves på solsiden, alt går greit og en har det
en trenger. Det høye tempoet i vår livsstil, både i arbeid og på fritiden, gir heller ikke særlig rom for
mange refleksjoner utover det materielle. Vi forvalter
så mange ting at vi fort kan glemme å forvalte selve
livet vårt.
Slik sett er det positivt at en utviklingsminister fra et
parti som ikke har vært mest fokusert på å fremme
religion, sier at religion er mye viktigere enn vi tror.
Jeg tolker dette som en erkjennelse av at det er viktig
å ta det guddommelige på alvor for å forstå et samfunn. Solheim hadde nok først og fremst andre land i
tankene når han sa dette. Likevel bør det også naturlig omfatte vårt eget samfunn, slik at vi her hjemme
bør kunne forvente mer forståelse fra våre myndigheter om hva det vil si å basere sitt liv på en tro.
For oss i Frikirken er det like viktig at vi klarer å formidle at det å være kristen er noe mer enn kun religion og sosiologiske strukturer. Det er også verdier og
sannheter som vi ønsker å satse tilværelsen vår på.
Og ikke minst er det snakk om å eie og dele vissheten
om at det virkelig eksisterer en guddommelighet og
en Gud som vil oss godt. Også i verdens mest verdsliggjorte samfunn.
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Konfirmantleir på
Evjetun 9-15. august.

Sommerfugler...
Vi er mange som har gått med sommerfugler i magen i
hele sommerferien, så spenningen var stor da vi satte
kursen til Evje mandag 9.august. 19 ledere fra Frikirkene
i Vågsbygd, Hånes, Lyngdal, Songdalen, Øvrebø,
Hægeland, Randesund og Kristiansand var samlet til
forberedelser og bønn et døgn før 73 konfirmanter
strømmet inn tirsdag ettermiddag.
Evetun er blant de aller beste leirstedene i landsdelen vår. Det er
investert mye her de senere årene, og stedet holder meget høy
standard. I tillegg til mange nye hytter og en flott innendørs
idrettshall har stedet dessuten egne kokker, som til og med vasker
opp for oss. Dette sparer oss for mye arbeid.

Aktiviteter
Vi hadde et rikt program i løpet av uka. Natursti, gokart, Rafting,
fotball og volleyball-turnering. Leiren hadde også daglige
nyhetssendinger, Newsflash og egen værmelding. Nattevaktene
gikk med til å redigering, så det var ikke bare konfirmantene som
sov lenge på mandag.

Kunnskap...
Konfirmantene har fått mye undervisning om den kristne tro i
løpet av året. Det fikk de også gjennom leiren.
Undervisningen var innom temaer som Den Tre-enige
Gud (Fader, Sønn og Hellig Ånd), Bønn, Bibel og
Selvbilde. Vi hadde også daglige gruppesamlinger hvor
vi snakket om temaene. På slutten av uka hadde
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konfirmantene en prøve hvor de måtte vise hva de har lært. Det er
imponerende å se konfirmantenes kunnskapsnivå.

... og kjennskap.
Det er forskjell på å vite om veien og å vandre på veien.
Den beste måten å lære om bønn på er å be. Learning by
doing. Vi hadde derfor daglig stille stund med bibel og
ettertanke. Kristenlivet er ikke å ha bestemte meninger og
syn på forskjellige saker. Det er et liv. En vandring. Å
elske Gud og medmennesker. Å elske er mer enn en
følelse. Det er et verb. En handling.

Mange påmeldte til TØFF
Av 73 konfirmanter har 52 meldt seg på TØFF
(Trening og Øvelse For Fjorårs-konfirmanter). Dette
er et kurs som går over et år.

Tusen takk til ledere og konfirmanter som bidro
til at vi alle fikk oss et minne for livet!
Tekst: Stein Arve Graarud
Foto: Sigve Haarr

Sødal terrasse 3 A, 4630 Kristiansand Mobil: 911 07 555
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Også i sommer var vi fra vår menighet en fin
gjeng som tilbrakte uke 29 på Fredtun i Stavern.

Mens foreldre var på møte på formiddagene,
var barna på aktiviteter, som f.eks. fotball,
speiding, lego, kor, drama, scrapbooking,

John Henrik og Daniel

Birgitte, Benedikte, Nora , Karen Elise og Regine

8 av våre gutter stilte med
eget volleyballag på sandvolleyballturneringa
.Markus, Andreas, Martin,
Even, Isak, Magnus, Andreas og Henrik

Daniel
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Birgitte og Benedikte i ”fektekamp”.

’

Emilie, Nora, Silje Marie og June i aktivitetskø.

Emilie og Nora i Sumobryting

24 HOURS - Et halvt døgns tett
program for de mellom 10-12 år.
Her var det ulike aktiviteter og
være med på, blant annet
bruskasseklatring, bilbane,
bingefotball, div. konkurranser i oppblåsbare ”hoppeslott”. I tillegg var
det møtestund, og film før alle overnatta
i gymsalen.

Tobias og Paul

MÅNEDENS KONKURRANSE:
I løpet av sommeren er det to dager som feires med bålbrenning. Datoene er 23. juni og 29. juli. Hva kalles disse dagene?

Svar kan sendes på SMS til Liv Marit 907 60340.

Frikirke Aktuelt | 10

Kjørte buss helt til Kaliningrad
Tekst: Lillian M. Ringøen.
Vi var 39 barn, ungdommer og voksne
som kjørte i buss helt ned til Kaliningrad for å hjelpe de som ikke har like
mye som oss her hjemme. Vi visste
ikke helt hva som ventet oss før Käthe
Annbjørg og Øystein Kristoffersen fikk
fortalt det grunnleggende over høytalerannlegget i bussen. Vi skulle fortelle
om Jesus til mennesker som aldri har
hørt om han eller hans ord, og vi skulle gi våre egne klær og ting til fattige
barn. Daglig fikk vi også en andakt i
bussen, hvor da Käthe Annbjørg hadde full kontroll over buss-sjåførens
mikrofon. Det var nye historier hver
dag, og hele bussen hørte nøye etter
på hva Gud har gjort for både folk fra
Kaliningrad og hjemme i Norge.

Kaffeselskap

Da vi var kommet til Polen fikk vi med
oss tre tolker som var til stor hjelp på
grensa inn til Kaliningrad. Uten Svietlana (3 fra venstre) hadde vi aldri
kommet inn i landet! Hun hjalp oss
fylle ut et skriv som måtte fylles ut
på russisk. Svietlanas mann, Olaf (i
oransje) er en bekjent av Stein Arve.
Han lot oss gjerne ta med sin kone
og to av sine barn, Olya (1 fra venstre) og Timmy (2 fra høyre) med på
turen vår! Jacob (1 fra høyre) og Elin
(2 fra venstre) reiste med oss fra
Norge og ville gjerne posere på bilde.
Da vi var framme i byen Svetly i Kaliningrad møtte vi med paret Genadi
og Maria som organisjonen Levende
Vann til Käthe Annbjørg og Øystein
hjelper å drive et barnehjem. Her ble
vi kjent med barna som bodde der,

Frikirke Aktuelt | 11
og prøvde så godt vi kunne å kommunisere med de ved hjelp av et ark
vi fikk tildelt på veien med enkle russiske ord som kunne komme til bruk.
Alle barna og ungdommene var gøye
å bli kjent med og hadde mye de
kunne dele med oss norske.

de kunne trenge.

Turen var en sterk
opplevelse som jeg
er glad jeg har fått
være med på! Gøy
å bli kjent med gutter og jenter på vår
En stor del av turen var jo å hjelpe
egen alder fra en
mennesker som trengte ting som nye helt annen kultur,
klær og mat. Vi gikk flere ganger på
og se at vi feks. har
den lokale matbutikken og handlet
lik musikksmak og
inn 30 poser med nødvendige ting
humor! Det var kult
som mel, sukker, te, kaffe, pasta,
å kunne tulle og le
tannkrem, tannbørster osv. Disse
sammen med noen
posene ble delt ut til familier vi beman som man ikke
søkte og til familier på et mor og barn skjønner et ord av
møte vi arrangerte. Noen fra bussen
hva som kommer ut av munnen deres.
vår, sammen med Genadi, som driver Det bar også fint å høre om alle tingebarnehjemmet, brettet sammen mas- ne Gud hadde gjort for familien til Mase klær vi selv hadde tatt med fra
ria og Genadi, og vi håper jo alle at vi
Norge og la i en bil som ble kjørt
en dag får høre at bønnene våres også
rundt for at familier Genadi hadde
har hjulpet. Alle fra bussen stilte seg
funnet til å besøke kunne finne noe
rundt en grunnmur Maria og Genadi

har fått penger inn til å lage, som en
dag skal bli et nytt barnehjem slik at
de kan ta inn litt yngre barn, for å be
om at dette skal gå den rette vei. Så
jeg håper at om noen år, at vi kan se
et nytt barnehjem reist.

”BEDRE SAMMEN DAG” 25. september!
BARNAS ”BEDRE SAMMEN” med SANG, DANS OG DRAMA
Her får barna øvd inn nye sanger og danser sammen med gjengen i 4U ca 70 min.
Parallelt blir det - KAFÉSEMINAR ”BEDRE SAMMEN” for VOKSNE
Her setter vi fokus på et tema som er aktuelt for oss voksne i møte med barna, - med utgangspunkt i Tro på hjemmebane. Ca 70 min. inkl.
kaffe og noe enkelt å bite i.
PAUSE i ca 30 min
Det hele avsluttes med
”BEDRE SAMMEN”–SHOW! - for hele familien
Her blir det sang, dans, drama og kreativ undervisning. Lokal arrangør velger hva som skal være tema for samlingen etter ideer fra 4U teamet. Ca 1 t.
NÆRMERE TIDSPUNKT KOMMER!
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Ytremisjonens sommertur
Else Moy
”Når sommervind leker ved
stranden
og vi går barbent i sanden,
forlater vi huset og mannen .
Da drar vi ut på tur.”

for ”å kikke” . Det
virket som om vedkommende ved kassa-apperatet var
godt fornøyd med
”kikkinga”
Til Refsnes Hotell
ankom vi
ca.kl.13.30.

Slik begynner Gjertrud Sæbø en av
sine sanger, og slik sang også Ytremisjonens Kvinneforening`s damer
da vi la ut på tur tirsdag 8.juni.
Ca.50 ”turstemte” og turkledde damer møtte opp v/Frikirken kl.10.oo
og vår eminente og trygge sjåfør
Birger Jørgensen sto klar med buss
for å kjøre oss i retning Setesdalen
og Refsnes Hotell.
Solveig Jølstad ønsket oss velkommen på sin gode og hjertelige måte
og ba for turen og at Gud måtte holde sin beskyttende hånd over oss.

Været var ikke det
aller beste for solen
hadde tatt fri denne
dagen så det ble litt
kaldt å sitte ute,
men i de fine og trivelige stuene var det ikke vanskelig å
finne plass for en hyggelig prat og en
kopp kaffe. Den sosiale biten når damer
er på tur er aldri noe problem.
Etter en deilig middags buffé hadde vi
en fin samling med forskjellige innslag:
Annbjørg Høyvoll bergtok oss alle med
sin selvskrevne prosa over ”Sommer i
den blå eventyrdalen”. Astrid Lindland
holdt andakt over tema: ”Vår Livsreise”
hvor hun på en fin
og tankevekkende
måte flettet mange
av sine egne dikt og
sanger inn i formilingen.

Første stopp var Setesdal Mineralpark hvor vi fikk servert medbrakte
nystekte Winerbrød og kaffe.

Ingen kunne bli
uberørt av det hun
gav oss denne ettermiddagen, og

De som ønsket det besøkte museet
med alle tenkelige og utenkelige
steiner og mineraler fra hele verden.
De som ikke besøkte museet ruslet
rundt i suvernibutikken ,men bare

Solveig Jølstad, Gerd
Ekeland og Gerd
Haugland gledet oss
med sang.

Så var det hjemreise, og med vår
dyktige sjåfør ved rattet og nydelige
naturbilder fra vårt vakre fedreland
på T.V. skjerm samtidig som det
som Astrid hadde formidlet tidligere
ikke helt ville slippe taket, men gav
oss mange tanker og refleksjoner om
vår egen ”Livsreise”
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Nytt fra menigheten
Døpte
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

Døpte

Formann Administrasjonsråd:
Stig Berg Thomassen
97 58 39 55
Kontakt Diakoniråd:
Steinar Hopland
90 03 29 47
E-postadresse:
kristiansand@frikirken.no

Ånen Eiken.
Foreldre Ragnhild og Hans Kristian
Eiken.

Hjemmeside:
www.krsandfrikirke.no
www.bydelsarbeidet.no
Bankkontonummer:
8220 02 86266

Philip Aasen,
Foreldre Kristine Tjørve Aasen og
Tor Anders Aasen. Søstre Leah og
Hannah.

Døde

Birgit Kyrvestad
Martha Røysland
Svein Gunnar Næss

Daniel Beckmann Øie.
Foreldre Marianne Beckmann Øie og
Bjarte Øie. Brødre Elias og Lucas.

Fredrik Haugland Kristiansen.
Foreldre Kristina Haugland Kristiansen og Jørgen Kristiansen. Brødre
Oscar og Henrik.
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Møteprogram
Onsdag 1. september
11.00 Formiddagstreff i Peisestua,
Sverre Jølstad, Arna Øymyr, Dametrioen

Torsdag 2. september
19.30 En kveld i bønn

Fredag 3. september – søndag 5.
september
Menighetstur til Åpta

19.30 Menighetsmøte

Jan Ivar Nilsen

Søndag 19. september

Søndag 3. oktober

10.30

10.30 Bønnemøte

Bønnemøte

11.00 Gudstjeneste, Arne Jørgensen,
Tigerloftet, Skattkammeret, Radiooverføring
20.00 Når vi kommer sammen, Lovsang og fellesskap

Tirsdag 21. september

10.30 Bønnemøte

Onsdag 22. september

11.00 Nattverdgudstjeneste, Misjonsleder Ingar Bø, Tigerloftet åpent

19.30 Bibelundervisning i FriCafé,
Rune Tobiassen

Bønnemøte

Søndag 12. september
10.30

Bønnemøte

11.00 Gudstjeneste, Hilde Grøthe,
Tigerloftet, Skattkammeret, HITS –
tur til menighetshytta i Finsland, Dåp

Torsdag 23. september
11.30 Landsmisjonens kvinneforening, Stein Arve Graarud

Lørdag 25.september
”BEDRE SAMMEN DAG” 25. september! Se info annet sted i bladet.

Søndag 26. september
Tirsdag 14. september

10.30

11.00

11.00 Gudstjeneste, Stein Arve
Graarud, Presentasjon av konfirmantene, Tigerloftet, Skattkammeret,
HITS

Bønnemøte

18.00 Kvinnestevne i Vennesla Frikirke, Nora M. Gimse og Ruth H. Hasselgård,

Bønnemøte

19.00 Fellesskapskveld
Onsdag 15. september
11.00 Seniorforum i FriCafé, ”Vi hygger oss sammen med Trine og Norman Liene, Margrethe og Harald Sødal, Sangprogram

Onsdag 6. oktober
11.00 Formiddagstreff i Peisestua

Søndag 5. september

11.00

Tirsdag 5. oktober
11.00 Bønnemøte

11.00 Bønnemøte

Tirsdag 7. september

11.00 Nattverdgudstjeneste, Rune
Tobiassen, Tigerloftet er åpent

Tirsdag 28. september
11.00

Bønnemøte

19.30

Ytremisjonens kvinneforening,

B-BLAD

Ettersendes IKKE, men returneres
med opplysninger om ny adresse
(ikke ved midlertidig adresseendring)
Retur: KRISTIANSAND FRIKIRKE
Tollbodgaten 64
4614 KRISTIANSAND:

Hjelperne blant oss: Anne Marie Jensen
av Kåre Melhus

“Da det ble klart at Frikirken skulle
sette i gang med Fricafe, kjente
jeg bare at Gud sa til meg: Dette
er noe for deg,” sier Anne Marie
som en forklaring på hvorfor hun
har engasjert seg i driften av kafeen. Hun legger til at hun også
hadde lyst til å holde på med denne typen tjeneste.
Oppvokst i Frikirken som hun er,
har hun vært innom en rekke engasjementer, som søndagsskolen
og diakonien, og hun har vært
med i gjengen som vasker på dugnad i lange tider.
Anne Marie sier at hun betrakter
Frikirken som sitt hjem. Hun blir
beriket der, men føler også på ansvar for å bidra med innsats i dette hjemmet. Hun filosoferer litt
over dette med hjemmefølelsen,
og kommer til at det er noen en
både får og tar. Hennes erfaring
er at når en engasjerer seg, så
kommer det en følelse av tilhørighet som et resultat av engasjementet.
Hun påpeker også at det er en
nøye sammenheng mellom det å
engasjere seg i en virkegren, og
det å bli kjent med andre i menigheten. På dette feltet har hun hatt
mye glede av sitt arbeid i Fricafe.
Folk er flinke til å komme med
oppmuntring til oss som jobber
der, sir hun.
Virksomheten i Fricafe er ganske

omfattende,
med servering
til 40 Dager,
kirkekaffe, menighetsmøter
og temakvelder. Alle gangene hører det
med kaffe og
noe å bite i, og
det gjør seg
ikke selv. Men
gjengen som
holder på, med
Anne Marie og
Mary Voreland i
spissen har det
kjempegreit i
sammen, som
hun uttrykker
det.
Anne Marie ser på Fricafe som en viktig del av menigheten, spesielt når
det gjelder muligheten til å inkludere
mennesker. Settingen gir anledning
til å slå av en prat med folk en kanskje ikke kjenner så godt.
En annen mulighet til å bli kjent med
andre er menighetsturene, mener
Anne Marie. Her tjenestegjør hun
også på kjøkkenet sammen med
mannen, Arne. De har stor glede,
både av jobben på kjøkkenet og fellesskapet på turene, sier hun.
Anne Marie er nå pensjonist, etter en
lang arbeidsdag som jordmor. I sin
tjeneste som diakon, opplevde hun at
det ikke ble så mye tid til å besøke og
prate med folk, som hun hadde trodd,

når jordmorvaktene skulle avvikles
og har første prioritet. Hun har
derfor forståelse for at noen yngre
foreldre ikke klarer å engasjere seg
så mye som de skulle ønske i menigheten. Derimot mener hun at
tiden etter at barna flyttet hjemmefra, for ikke å snakke om pensjonistalderen, er en tid da menighetslivet burde komme langt opp på
prioriteringslisten. Det gjelder jo
også å se oppgavene.
Et eksempel i så måte er Frikirkens
hittegodskontor. Her ryddes det
opp en gang i året. Dette er ikke
en oppgave som hun ble bedt om å
påta seg. Jeg bare tok ansvaret for
dette, sier Anne Marie.

