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HØSTEN OG VINTEREN I VARME
OMGIVELSER
Tekst og foto: Maria og Kjetil
Ringøen

Lisbeth og Knut Are Jølstad
med barna Elise 15, Tobias 12
og Sivert 10 dro i september til
Hawaii for å være 3 mnd på
skolen ved Ungdom i oppdrags
base. Etter fullført skolegang
drar de ut i den store verden
for å fullføre 2 måneders tjeneste (outreach).

Familien sitter spente hjemme på
Sødal Terrasse og har så smått
begynt å pakke. De drar om ca 2
uker og alle gleder seg mer enn de
gruer seg. Litt gruing med tanke
på å dra fra venner. Mye skal ordnes og mye å tenke på.

Undertegnede synes at familien
har gjort et modig valg og lurer på
hva som ligger bak?
Det hele startet med tanken på en
reise til Australia. Lisbeth var nemlig der for noen år siden og det har
betydd veldig mye for henne. Knut
Are mente at dette var noe hele
familien burde oppleve sammen.
Dermed kom han opp med ideen
til dette for ganske lenge siden.

Lisbeth tenkte at dette ble for dyrt
og at det ville være vanskelig å
være borte så lenge, så hun trodde ikke det ville la seg gjennomføre. Men alt kan skje når Gud legger tanker ned i folk. Etter at mor
og far hadde gått på ”40 dager”
fikk de ”øynene opp” som de selv
uttrykker det. I prosessen har de
møtt flere som hatt et lignende
opphold ved UIO på Hawaii, og alle
har anbefalt det så sterkt at de er
blitt overbevist om at dette er stedet Gud vil de skal dra til. I Australia var opplegget beregnet mest
for ungdom og ikke så mye for familier. Hawaii har skreddersydde
opplegg for familier, så sånn sette
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er dette det beste valget for
alle. Familien Jølstad er snakket
varmt om velkomsten; de følte
seg godt mottatt på Hawaii allerede før de hadde reist. Lisbeth
og Knut Are forteller at på basen hvor de skal både bo og gå
på skole, er hele familien deres
blitt bedt for helt siden prosessen med søknaden startet!

Frikirkeaktuelt ønsker familien
et godt opphold og oppfordrer
bladets lesere til å huske dem i
bønn!
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Pastorens spalte
Konst. forstander Rune Tobiassen

Menigheten – et spleiselag.
Egentlig er det fint å sammenligne menigheten med
spleise-koldtbordet vi steller i stand til fest med
venner, hvor alle tar med seg hver sin rett: Du tar
med litt potetsalat, jeg noe loff, Kåre eggerøre, Eivind karbonader, Anne majones, Trude aspik osv.
Aspik er egentlig ikke helt min smak. Men jeg vet at
andre liker det godt, og jeg synes det gjør koldtbordet enda mer innbydende. Uansett ville det vært
kjedelig med kun én rett. Og det forventes at alle
bidrar med noe.

at flere og flere vegrer seg mot å forplikte seg til tjeneste, selv om det fullt mulig å bytte internt og man
ikke trenger å se for seg Kongens fortjenestemedalje
før man begynner. Det er mange oppgaver, men vi
ønsker ikke å fylle hull med DEG. Vi ønsker i første
rekke at du skal finne en tjeneste som passer deg og
dine gaver, om det så måtte bety at vi ikke får dekket våre behov. Vi tror at hver enkelt er tjent med å
ha en tjeneste, og at den som lesker andre, selv blir
forfrisket.

Det er umulig å fastslå hvor mange som er i tjeneste
i kirka vår. Vi vet bare at det er ufattelig mange. Av
fare for å glemme mange konkrete tjenester, noe
som ville vært leit, lar vi ofte være å nevne noen i
det hele tatt. Men det er i hvert fall leit. Det er kanskje en grunn til at mange har innsnevret ordet
”tjeneste” til å gjelde bidrag i gudstjenesten og Fricafé. Men hva med de som frivillig er natteravner,
hjelper med dataproblemer på kontoret, deler ut
blomster i fengselet, er leder på guttis, er tilgjengelig for samtaler, besøker eldre, fører bilag, utgir FrikirkeAktuelt, vasker kirken, setter ut søpla, hjelper
pastoren med dugnad på huset, kjøper nattverdsoblater, dirigerer kor, er i stab på 40 dager, steker vafler på formiddagstreff, er med i KIA, er med i bønnegruppe, pynter, sitter i styre, plukker tyggis fra fortauet vårt, er leder for bibelgruppe, lager gevinster
til misjonsmessa og så videre og så videre? Nylig
kunne vi be for og sende ut flere av våre medlemmer til tjeneste i Kina og på Hawaii. Vi ønsker å synliggjøre mangfoldet av tjenester i vår menighet.

Dette året ønsker vi derfor å sette fokus på tjenestevillighet – én av våre fire verdier. Det hjelper ikke
bare å forkynne fra talerstolen. Vi må hjelpe hverandre inn i tjeneste. Kanskje du skal spørre noen om de
kunne tenke seg en bestemt oppgave? Eller kanskje
du selv skal ta kontakt med noen i gul t-skjorte etter
en gudstjeneste og fortelle hvor du ønsker å bidra
eller om hvilke tjenester som finnes.

Vi fyller mange tjenester, men det er også noen viktige områder hvor vi mangler tjenere. Vi må nok si

Velkommen til spleiselag i menigheten! Hva vil du
bidra med?

Ordspr. 11,24-25: Den ene strør ut og får
enda mer, den andre holder tilbake mer
enn rett er, og det blir likevel bare fattigdom. Den som sprer velsignelse, skal trives. Og den som lesker andre, han blir
selv forfrisket.

Vi er alle lemmer på det samme legemet – ”medlemmer”. Tenk deg at leveren i kroppen bestemte seg
for å leve sitt eget liv: ” Jeg vil ikke tjene kroppen.
Jeg må gjøre det som er best for meg!” Det ville ikke
gått. Vi er avhengige av hverandre. Og kanskje en
tjeneste er noe vi kunne forvente av et medlem?

Frikirke Aktuelt | 4

Salmegudstjeneste med Per Lønning
Tekst: Carl Otto Tønnesen og Per
Lønning. Foto: Maria Ringøen
Søndag 6 september hadde menigheten besøk av tidligere biskop og
stortingsmann Per Lønning. Sigvald
Tveit har arrangert flere av hans
salmer for kor og strykegruppe. Frikirkens Kammerkor, en sammensatt
strykegruppe samt Sigvald
Tveit medvirket i gudstjenesten der
flere av Lønnings salmer ble presentert. I etterkant av gudstjenesten
fikk Frikirkeaktuelt et intervju med
Lønning. I en alder av 81 år er han
fremdeles modig og engasjert:
- Hvor mange salmer har du skrevet, og hvor mange har du selv laget melodi til?
Min første salme skrev jeg da jeg
var 8. Året etter fant jeg på å lage
min egen salmebok. Men jeg var
nok bare kommet til de første 6 - 8
tekstene før tålmodigheten var oppbrukt, og jeg oppgav prosjektet.
Ikke desto mindre fortsatte jeg å
skrive salmer, opp gjennom årene.
Ikke så lite i rykk og napp. Iblant
gikk det både ett og flere år da jeg
ingen ting skrev, eller innskrenket
meg til mer uhøytidelige dikt og
sanger, gjerne til ulike begivenheter
og anledninger. På 1970- og 80tallet utgav jeg to samlinger med
kristne sangtekster. Men det er først
de siste 10 årene - nå som pensjonist - at jeg har dristet meg til også
å lage melodier til tekstene. I sistnevnte tidsrom har jeg utgitt 6 hefter, harmonisert av flere kjente
norske kirkemusikere. Alle seks ble
samlet til en bok ved 80-årsdagen
min i fjor. "Samleboken - Guds hus
er et under" inneholder 89 nummer:
tekster pluss melodi. Alt i alt må jeg
i årenes løp ha skrevet eller oversatt
ca. 1500 tekster og formet noe over
200 melodier. I denne siste perioden er alle utgivelsene besørget av
kirkemusikkforlaget Cantando i Stavanger.
- Hva var det som inspirerte og drev
deg til å bli salmedikter?
Først og fremst trangen til å dele
mitt kristne håp med andre. Med
medkristne i menigheter forenet i
felles lovsang og med medmennesker på leting etter et håp de ennå
bare aner. --- Samtidig har selvsagt
en sterk personlig interesse for dikt,
for sang og for kirkens liv gjennom

tidene medvirket.
Også de evner og
interesser Skaperen
har utrustet et menneske med, kan og
bør få utfolde seg i
frihet til Guds ære.
- Hva ønsker du
mest av alt å dele
med menigheten
gjennom dine salmer?
Fellesopplevelsen
som særlig Bibelens
egen salmeverden
gjør så vidunderlig
klar: "Syng for Herren en ny sang, syng
for Herren all jorden!" Sangens makt
til å samle oppleves
aldri med større
styrke og klarhet
enn når Guds menighet samles og synger til Skaperens ære.
- Du er kanskje mest
kjent i Norge som
biskop og stortingsmann for Høyre. Hva
synes du om at noen
prester og biskoper i
Norge i dag er villige
til å vie homofile i
kirken?
Mine to Stortingsperioder falt 195765, og både den gang og i dag har
jeg lagt vekt på å skille mellom kristen forkynnelse og politisk stemmesanking. Min siste stolthet over å ha
vært på "Tinget" fordampet da dette
i 2008 vedtok en ekteskapslov på
tvers ikke bare av Bibelens rettledning, men av hele vår sivilisasjonshistorie. Jeg må i dag ubetinget regne meg for politisk partiløs. Det kirkelige vielsesrituale er, i dag som
opp gjennom hele historien, så inderlig vevd sammen med visjonen
av mann og kvinne fra Bibelens skapelseskapitel at jeg ikke skjønner
hvorledes det kan være mulig å innføre en praksis i kirken som vil gjøre
ekteskapet til noe helt annet enn
det gjennom alle tider har vært. Da
to helt nyutnevnte bisper i fjor --uten først å ha gjennomdrøftet vigselspørsmålet med sine kolleger --uttalte seg offentlig for samkjønnet
vigsel i kirken, skrev jeg i Vårt Land
at dette, utfra felleskristen forståelse av bispekallet som "enhetens

embete", bare kan tolkes som kontant avskjedssøknad. Om en prest
vil utføre den nevnte "vigsel", strider dette i øyeblikket med et kirkelig regelverk som fortsatt er norsk
lov. Jeg håper og tror at det skal
vise seg mulig å holde på dagens
kirkelige selvbestemmelse i denne
saken. Det vil på sikt skjerme også
de kirker som ikke er bokstavfestede "statskirker".
- Vi gikk sammen med fem tusen
andre i protesttog mot den nye ekteskapsloven og du holdt selv et
flammende innlegg på Youngstorvet
i Oslo. Hva tror du må til i det norske folk og blant norske politikere for
at denne lov skal bli endret?
Det er investert utrolige mengder
prestisje i det politiserte homoprosjektet. På en eller annen måte
må denne komme til å revne underinntrykk av de absurde praktiske
konsekvensene det er lagt til rette
for gjennom det nye lovverk konsekvensene. Jeg tviler på om vi vil
komme så langt i løpet av stortingsperioden 20009 - 2113, men vi kan
likevel håpe på en bevissthetsutvik-
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ling som kan føre til målet i
neste periode eller i den etter den.
- Du stod også på muren i
kampen for det ufødte menneske og mot loven om fri
abort. Hva bør vi gjøre som
menighet og enkeltmennesker i denne sak
Vi må stå kompromissløst
fast på den tydning av forholdet mellom mann og
kvinne som trer for dagen i
Bibelens åpningskapitel,
koste hva det koste vil. Som
ethvert barn kan se, er det
umulig å kombinere et samkjønnet "ekteskap" med dette. Enten - eller! uten prutningsmonn!
- Tror du snart tiden er moden for at den norske statskirke blir en luthersk frikirke
helt løst fra staten?
Mange trodde at en løsning i
den retning var sikret gjennom den foreløpige fellesavtalen om nye relasjoner stat
-kirke som høytidelig ble
inngått i 2007. Meget tyder
imidlertid på at den nåværende ledelse i Kirkedepartementet har overraskelser i
behold for oss dersom den
blir sittende etter valget og
får sikret seg hånd om de
lov- og grunnlovsendringer
som må komme før vi ser
resultatene av en forventet
nyordning, og en rekke kirkeledere har hatt vanskelig
for å gjennomskue spillet.
Alt sirkuset som vi har vært
vitner til i et villniss av demokratiseringsprat foran
høstens kirkevalg, lover ikke
nettopp godt...
- Helt til slutt. Har du et bestemt ord fra bibelen som er
sørlig kjært for deg og som
du ønsker å dele med oss?
Det er et bibelord jeg gjennom flere år nå har repetert
utenat for meg selv hver
kveld før jeg sovner, nemlig
Hebr. 12:11. Det er så velsignet rikt til å meditere
over. Derfor siterer jeg ikke,
men overlater til ,leserne
selv å engasjere seg i arbeidet med å oppsøke det.
- Vi ønsker Lønning lykke til
videre og hjertelig velkommen tilbake.

Signaturen

Harald Sødal

”taler vel om ham og tar alt i beste mening”.

Tanker i tiden før valget. ”Signaturen” er skrevet under valgkampen, men vil bli
lest etter valget.
Slik avslutter Luther sin forklaring til det 8. bud. Det skulle være en allmenngyldig
regel, men i disse førvalgsdagene er det noen som kollektivt reserverer seg fra
denne regelen. Vi hører det i radio, ser det på TV og leser det i aviser - mistenksomhet, forvrengning og beskyldninger på den ene side - og selvforherligelse og egenrettferdighet på den annen side. Hvorfor skal det politiske miljøet distansere seg fra
den anstendighet man i andre fora forventer? Det virker som aktørene tror at man
best fremmer egne verdier ved å harselere med andres. Det er både lite passende og
uprofesjonelt.
Har vi noen gang sett at Toyota innleder sin reklame med å fortelle hvor dårlig Honda er?
Fenomenet finner vi særlig i Stortingsmiljøet og mellom de sentrale partiapparatene i
Oslo. Aktørene tar ofte lite hensyn til at massemediene er med på å forsterke motsetningene. Konflikter er, som kjent, godt stoff som øker opplagstallet og styrker
seer- og lytterfrekvensen.
”By og land – hand i hand” og ”Vi løfter i flokk” var engang samlende politiske slagord. Denne valgkampens hovedbudskap har for enkeltes del vært hvem vi ikke kan
samarbeide med. Det er de negative signalene som har slått rot i folket.
Det kan være fristende å sammenlikne med landbruket - jo mer møkk det spres over
et revir eller et parti jo bedre er veksten.
Partiene representerer ulike verdisett, og de bruker valgkampen til å finne støtte for
sin ideologi. Aktiviteten er intens og høyrøstet.
”Svak argumentasjon – hev stemmen!” sto det i margen på manuset til en politiker.
Som liten lærte jeg at de store plakatene der det sto ”Med NS for en lysere fremtid”
var løgn og bedrag. Det har fulgt meg siden i livet og gjort meg immun mot høyrøstet agitasjon og prangende reklame.
Jeg har aldri sett reklame for ”Snåsamannen” (i motsetning til andre innen
”bransjen”) – like fullt manglet han ikke klienter. Det er ikke hva du sier, men hva
du gjør over tid som formidler budskapet ditt.
Stemmeseddelen bør velges ut fra partiets vedtatte program og politikernes vilje til å
prioritere dette frem for makttaktiske disposisjoner.
”Loddet er kastet” – kursen for Norge i de neste 4 år er lagt – noen til glede, andre
til bekymring. Quo vadis?
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Konfirmantene høsten 2009

1. rekke fra venstre:
Ingvild Boganes Urstad, Vilde Kittelsen, Susanne Mollestad, Stein Arve Graarud (Pastor), Anders Løvåsen,
Nina Myhrstad Ingvaldsen, Isak Reinhardsen
2. rekke fra venstre:
Eilise Jølstad, Marte Helene Bydall, Anette Olsen, Marie Backe, Åsne Nylund Dale, Susanne Aune Solaas,
Marthe Blandkjenn Mersland, Frida Vhile Hanssen, Lillian Magrete Ringøen
3. rekke fra venstre:
Siv Mari Narvestad Svestad, Ingrid Nylund Nilsen, Eivind Kristian Hegén, Eivind Røyseland, Adele Grosås,
Sveinung Olsen, Mathias Lislevand,
4. rekke fra venstre: Ledere
Karen Frigstad, Lise Andreassen, Katrine Torvik, Lars Petter Fidje, Sigve Haarr, Kari Haugland, Helene Backer, Miriam Henriksen
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Det blir Misjonsmesse!
Årets misjonsmesse går av stabelen 21. november, og vi i komiteen
håper at dere allerede nå reserverer denne dagen. Vi trenger deres
hjelp, og vi utfordrer dere i år
igjen til å tilby oss tjenester. En
telefon eller henvendelse fra deg
vil forenkle arbeidet for oss i komi-

teen. Kanskje kan du tilby
oss noe nytt, eller så har du
bakt kake til kafeen i 20 år,
og ønsker å gjøre det i år
også.
Ta en telefon, eller ta tak i
oss i kirka og tilby din tjeneste !!!

Misjonsmesse komiteen
Randi Gabrielsen, økonomi, tlf 952 61036
Liv Marit N Gumpen, håndarbeid, tlf 907 60340
Anne Katrine Kreunen, matbod, tlf 959 31261
Anne Kari Jakobsen, åresalg, tlf 415 64307
Astrid Drivdal, lotterier, tlf 911 722383
Ester Tufte Larsen, kransekaker, lotterier, 481 41814
Inger Marie Stangenes, kafe, tlf 404 03803
Anne Grete Vihle Hansen, kafe, tlf 922 52463
Rut Anne Hagen, barnetombola,906 45026
Arkivfoto fra tidligere Misjonsmesser
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DENNE GANGEN SKAL DU FÅ EN OPPSKRIFT PÅ
NOE GODT DU KAN PRØVE Å LAGE EN HØSTKVELD.
ARME RIDDERE
8 brødskiver, 1 egg, 3 dl melk og 1ss margarin
SLIK GJØR DU DET:
Visp sammen egg og melk, legg skivene oppi til de er gjennomtrukne
Smelt margarin i stekepanna, stek skivene på begge sider til de er
lysebrune. Serveres varme med syltetøy. KJEMPEGODT !!!

Fotballtrening på menighetsturen:

Geir Orre er trener
Ole Henrikt Lunde første rekke, blå bak Henrik Stangenes, bakerst svartrød stipeted
dratk m lyst hår Fredrik Larsen
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Denne blide familien er Elise, Tobias, Lisbeth, Knut Are og Sivert Jølstad som har reist til
Hawaii på Disippel treningsskole. De skal være der i tre måneder før de skal tre måneder i
tjeneste et eller annet sted i verden, - spennende hvor det blir. HUSK Å BE FOR DEM.
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Bibelen er sammensatt av mange små og store bøker. Hvor mange bøker i alt?
Se på tallene ovenfor og finn det eneste tallet som ikke forekommer to ganger, da har du
svaret.
Svaret kan du sende på SMS til Liv Marit, på mobil nr 907 60340, innen 15.oktober.
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Menighetstur til Åpta
Tekst og foto: Nina Hillesund

GLEDE, TÅLMODIGHET,
KJÆRLIGHET OG SELVBEHERSKELSE. Gjennomgangtema både i ord og
handling på menighetens
årlige tur. Åndens frukter
(Gal. 5.16) var i fokus for
denne turen, og store og
små lot seg inspirere av
drama, sang, forkynnelse
og fellesskapet mellom de
170 deltagerne.
90 barn og 80 voksne hadde gledet seg til årets menighetstur. Vi har tatt i
bruk hver cm av leirstedets
overnattingsmuligheter for
å få plass til alle. Turen ble
innledet med et familiemøte fredag
kveld. GLEDE var kveldens tema,
og vi ble bevisstgjort om hvordan vi
kan glede hverandre, og ta vare på
gleden som menneskene rundt oss
har.
Lørdagen var preget av aktiviteter
av alle slag. Fotball, volleyball, fisking, skating, svømming, dansing og
kreativ gruppe. De ulike aktivitetene
var noe for ethvert behov og ønske,
og de minste ble ivaretatt med et
mobilt ”tigerloft”. Det var festkveld
med underholdning, kaker og godteri, og det var stort premiedryss på
kveldens store bingo. Ungdommen
har hatt sine egne samlinger på
kveldene.

I tillegg til glede, har vi sett at tålmodighet, kjærlighet og selvbeherskelse er viktige utfordringer i
hverdagen, men med Guds hjelp
kan vi få kraft til å bære frem de
fruktene Gud vil vi skal bære.
De voksne har også blitt ivaretatt
denne helgen. Gjennom flere samlinger for de voksne har vi med
felleskap, forkynnelse og forbønn
fått mulighet til å finne fred og
søke Gud. Det er et ønske fra kirken og de voksne om å sette spor i
barna våre og kunne bringe troen
på Jesus inn i hverdagen og familielivet. Vi har hatt mulighet til å
dele erfaringer og opplevelser, slik
at vi er bedre rustet til å gå høsten
i møte med Jesus på hjemmebane.

Med spredning i alder blant både
voksne og barn, har vi mye å lære
av hverandre i de ulike fasene av
familielivet.
Meninghetsturen har vært et spleiselag hvor store og små har bidratt
for å få en bra tur. Familiegrupper
har bidratt på møtene med drama,
sang og forkynnelse, ungdommen
har stått for musikken, lovsangsteamet med Line Graarud i spissen lærte oss nye sanger , aktivitetsgrupper
ble ledet av frivillige, både unge og
voksne.
Rune Tobiassen og Stein Arve Graarud stod for deler av forkynnelsen,
alt i alt har en samlet turgjeng opplevd at Jesus har vært tilstede!
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Maria Hillesund, Siri Berge og Vilde Kleggetveit leder møte

Rikke, Leon og Kristine

Johanne Fristad og Matthilde Sødal som Silas og Paulus i fangenskap

Tobias Larsen
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Flott kirkefestspilldebut for
Jon Kleveland
Av Kåre Melhus
Den tidligere organisten i Kristiansand Frikirke, nå administrativ leder
i Kirkefestspillene, Jon Kleveland er
strålende fornøyd med årets konserter: ”Det var en kjempestor opplevelse,” sier han i samtale med FrikirkeAktuelt på kontoret i Markvika. I
tillegg til et flott program, er Kleveland svært takknemlig for det store
oppmøtet og for publikums begeistring. Han sier at begeistringen smitter over på musikerne, som spiller
best når de har overskudd,” som
han uttrykker det.
Ikke det at Kleveland selv hadde så
mye overskudd under avviklingen av
Kirkefestspillene. ”Jeg gikk ned tre
kilo,” sier han. Tittelen administrativ leder innebærer ikke at han administrerer andre. Han er helt alene
i staben, og må både tenke på alt og
selv utføre oppgavene. Kaffekoking,
notekopiering, og bestilling av flybilletter er blant de mindre glamorøse
oppgavene den administrative lederen må ta seg av. Til avviklingen av
alle de større og mindre konsertene
og arrangementene hadde han god
hjelp av medlemmene av mannskoret Vestergabet. Kormedlemmene
var over alt og sørget for at gjester
som Det Norske Solistkor, og Herborg Kråkevik, fikk det trengte, og
at kammerkonserten i Klubben ,
Tangokonserten og Cape Diem arrangementet i Bryggekapellet heller
ikke ble glemt. Musikkstudenter fra
UiA deltok i selskap med Marko
Ambrosini, og Kristiansand Symfoniorkester og alle ble tatt hånd om.
Ikke er det blitt så mye tid til å hvile
i ettertid heller. Regnskapet er blitt
sluttført og søknad om midler til
neste års kirkefestspill er send til
Kulturrådet. An liten konsertturne
med den russiske kvintetten Aquarelle er også avviklet.
Kleveland er full av visjoner for
framtida: ”Vi skal pusse støv av ordet kirke i Kirkefestspillene,” sier

han. Med det
mener han for
eksempel at når
valget står mellom en fiolinkonsert og en kantate av Bach, så
velges kantaten.
Kirkefestspillene
er også i ferd
med å fremforhandle en samarbeidsavtale med
Kulturkirken Jakob og Kirkelig
Kulturverksted i
Oslo. Kleveland
understreker videre at Kirkefestspillene ikke bare
skal ha en høykirkelig profil. Han
mener at gospelkonsertene, som
var så populære
på 80-tallet, må
tilbake igjen.
Han er også opptatt av at konserter må kunne arrangeres andre steder enn i Domkirken.
Årets program bar preg at forskjellige
arenaer, og Frikirken er absolutt et aktuelt lokale å ha konserter i under
fremtidige Kirkefestspill, sier Kleveland.
Han karakteriserer Frikirken som et
musikalsk tyngdepunkt i byen.
Et eksempel på samarbeid mellom Kirkefestspillene og Frikirken er konserten
som Aquarelle, bestående av fem russiske kvinner, ga i etterkant av festspillene. Konserten i Frikirken var et ledd i
turneen i Agderfylkene som kvintetten
foretok i regi av Kirkefestspillene.
Marianne Sødal Misje dirigerte deler av
åpningskonserten. Hun er også veldig
fornøyd med resultater. ”Det er spennende med konserter, fordi de er sårbare,” sier hun. Publikum ble berørt
av det de fikk høre, tror hun. Hvis så
er tilfelle har musikerne oppnådd det de
ville, legger hun til. Sødal Misje dirigerer Kristiansand Solistensemble, som er

opprettet i et samarbeid med Det
Norske Solistkor. Det var derfor spesielt gledelig at de to korene nå for
første gang opptrådte sammen. De
to dirigentene, Marianne Sødal Misje
og Grete Pedersen er svært godt fornøyd med både samarbeidet og den
første felles konserten.
August er kommet for å bli, som tidspunkt for Kirkefestspillene. Tidligere
ble jo festspillene arrangert i mai,
men det viste seg etter hvert at dette
var en dårlig måned å samle publikum på. Erfaringene fra årene med
augustkonserter har vært gode.

Anmeldelsene har vært fulle av lovord for årets Kirkefestspill. Her
sies det blant annet at festspillene
har hatt evnen til fornyelse og omstilling. Årets utgave bar tydelig
preg av at denne evnen ikke er blitt
borte.
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Torgun
Maritim AS

Ledig annonseplass
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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)
Pastor:
Jan Gossner,
38 03 19 31
Pastor:
Rune Tobiassen,
95 84 18 56
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
907 64 130
Formann Administrasjonsråd:
Stig Berg Thomassen
97 58 39 55
Kontakt Diakoniråd:
Steinar Hopland
90 03 29 47

HVOR ER NØKLENE!

Døpte

Ledere og andre som har behov får
utlevert nøkkel til kirken. De siste
par årene har vi måtte starte med
depositum, grunnet manglende innlevering. Hver ny nøkkel vi må få filt
opp koster menigheten kr 200,Du som har nøkkel og ikke bruker
denne, bes herved om å levere den
til kontoret pr omgående.
Nøkkelprotokollen vil bli gjennomgått og alle som vi tror ikke trenger
nøkkel vil bli tilskrevet og bedt om å
levere inn nøkkel.

Ryddedugnad i kirka

Isabelle Kleppe Goubert ble døpt 23.
august. Hun gikk samtidig inn i menigheten.

E-postadresse:
kristiansand@frikirken.no
Hjemmeside:
www.krsandfrikirke.no
www.bydelsarbeidet.no
Bankkontonummer:
8220 02 86266

Døde

Tirsdag 20. oktober kl 20.00-22.00
inviterer Sang- og musikkutvalget i
samarbeid med FriBu til ryddedugnad
i kirka. Vi skal rydde i skapene og
rommene i gangen bak kirkerommet,
samt lageret i friCafé. Alle korene og
lagene under friBu bes stille med en
representant (Speider, Junior, Konfirmantarbeidet, Skattkammeret, Tigerloftet m.fl.). I tillegg ønsker vi at
noen med lang fartstid i menigheten
vil møte opp for å være med i vurderingen av hva som skal spares og hva
som skal kastes av for eksempel noter. Vi avslutter kvelden med pizza
og håper på en hyggelig dugnadskveld!
Meld fra innen 13. oktober hvem som
kommer fra de ulike kor og lag slik at
vi vet antall med tanke på mat.

Astri Birgit Melhus

Renate.orre@frikirken.no
Vel møtt!
Vennlig hilsen

Ludvig Sødal Ringøen.
Foreldre Janne Merethe Sødal
Ringøen og Tor Espen Ringøen.
Søsken: Ole, Jenny og Julie Bolette

friBu og Sang- og musikkutvalget
v/Stein Arve Graarud og Renate Orre
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Møteprogram
torsdag 1. oktober
11.30 Landsmisjonens kvinneforening
Oddvar Hæstad
søndag 4. oktober
10:30 Bønnemøte
11:00 Nattverdsgudstjeneste
John Henry Nøsen
Bodil Nørsett sang
Tigerloftet
tirsdag 6. oktober
07:00 Fellesbønnemøte
11:00 Bønnemøte
onsdag 7. oktober
11:00 Formiddagstreff i Peisestua
Sigurd Svendsen
19:30 Menighetsmøte
torsdag 8. oktober
19.30 En kveld i bønn
søndag 11. oktober
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Rune Tobiassen
Dåp
Logos synger
Tigerloftet
Skattkammer
HITS
17:00 Gudstjeneste Gimlekollen
Yngve Kolltveit
19.30 Konsert m/ Ynglinge-

foreningens musikkorps
Birte Myhrstad solist
tirsdag 13. oktober
07:00 Fellesbønnemøte
11:00 Bønnemøte
onsdag 14. oktober
Medarbeiderfest
18:00 Tøff-kurs i Peisestua
Stein Arve Graarud
torsdag 15. oktober
10:30 Landsmisjonens kvinneforening
Lill og Arnold Vige
søndag 18. oktober
10:30 Bønnemøte
11:00 Nattverdsgudstjeneste
Ole Lilleheim fra Åpne Dører
Lovsang
Tigerloftet
Skattkammer
HITS
17:00 Storsamling Gimlekollen
tirsdag 20. oktober
07:00 Fellesbønnemøte
11:00 Bønnemøte
onsdag 21. oktober
11:00 Seniorforum i friCafé
Jostein Andreassen
"Hvem var Charles Darwin?"
19:30 Bibeltime
torsdag 22. oktober

19:30 Undervisning Gimlekollen
lørdag 24. oktober
16.00 4 års fest
søndag 25. oktober
10:30 Bønnemøte
11.00 Familiegudstjeneste
Stein Arve Graarud
4 års bok
Knøttekoret og Musikkskolen
tirsdag 27. oktober
07:00 Fellesbønnemøte
11:00 Bønnemøte
onsdag 28. oktober
18:00 Tøff-kurs i peisestua
Stein Arve Graarud
torsdag 29. oktober
10:30 Landsmisjonens kvinneforening
Carl Otto Tønnessen
fredag 30. oktober
20:00 Samlivskveld
søndag 1. november
10:30 Bønnemøte
11:00 Allehelgensdag
Nattverdsgudstjeneste
Oddvar Søvik
Tigerloftet
Skattkammer
HITS
17:00 Gudstjeneste Gimlekollen
Rune Tobiassen

B-BLAD

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

Gamle gutter tilbake 50 år etter.
Mimreturen til Godthol ble en fulltreffer.

Glade gamle bibelklassemedlemmer på mimretur til Godthol i Nissedal (Treungen).
Fra venstre: Birger Jørgensen (fotograf med selvutløser), Harald Sødal, Jens Damsgaard, Oddvar Haugland, Jan
Ivar Nilsen, Per Rolf Roland, Kai B. Flå, Ole Jørgen Haaverstad, Arne Einstabland, Arnt Sigurd Abrahamsen, Helge
Breen, Olur Arntsen, Kåre Sødal, Arne Wilhelm Haugland og Finn Sødal.
Det ble hva man ønsket og håpet på:
Virkelig en oppfriskning av gode minner og vennskap for tenåringer som nå
er i pensjonsalderen. Bibelklassens
faste sommertur gikk i en årrekke fra
begynnelsen av tredveårene til langt
ut i syttiårene, til ei fjellhytte i Treungen. Flere tusen tenåringer (13-18 år)
fra Kr.sandsområdet har tilbrakt ei uke
i enkle og trange forhold med tørrmat
for ei uke i sekken. Ja, når 40 ungdommer skal bo på 40m2, måtte sekken stå utendørs heile tida. De færreste fikk plass ved bordet under måltidene, og hver kvadratmeter golvplass ble
brukt til seng.
Det var dette 13 ”gutter” i alderen 58
til 80 år gjenopplevde 14.-16. august.
Fjellturen gikk inn som før, men uten
blytunge sekker. ”Blyet” var derimot
fordelt noe annerledes denne gang.

Det ble tre trivelige dager, krydret
med artige minner og gode historier. Harald Sødal hadde med trekkspillet og gamle, kjente sanger fra
femtiåra klang godt i tømmerveggene. Arnt Sigurd Abrahamsen,
bibelklassens trofaste leder i en
årrekke, leste artige glimt fra turreferater som gutter hadde skrevet. Når lørdagsværet ikke ble helt
topp, kunne gamle trumfspillere
finne fram kortene og gjenoppfriske gamle triks. Bading var denne
gang helt frivillig og som vanlig
tekstilfritt.
Turdeltakere bidro med andaktsord og tanker om hva disse bibelklasse-tiltakene betydde
for dem. Ikke minst var det viktig
at man opplevde turene som arrangementer på gutters premisser:

Friskt, morsomt, fysisk og personlig
utfordrende. For noen unge debutanter kunne det sikkert ligge nær
tålegrensen både fysisk og sosialt.
Utfordringen til å følge Jesus var
sentral i kveldsmøtene, og for
mange ble det tatt viktige skritt på
troens vei nettopp her.
Vi var mange som takket de lederne
som i en årrekke trakk lasset og fikk
gjennomført disse flotte turene.
Søndag ettermiddag fikk vi is og
kaffe på tunet hos hytteeierne, familien Tveit i Treungen. Spørsmålet
vi stilte da var: Var dette siste bibelklassetur til Godthol ? Kanskje det
heller blir en mimrekveld i byen ?
Jens Damsgaard, takknemlig deltaker

