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Menigheten kan glede seg til et 
nytt besøk av den svenske teolog 
og misjonær Agne Nordlander. 
Han vil være hovedtaler under en 
møteserie i Frikirken fredag til 
søndag, 5-7 mars.  

Nordlander har i mange år vært 
rektor ved Johannelunds Teologis-
ke Høgskole i Uppsala, senere mi-
sjonær til Etiopia og han undervi-

Besøk av Agne Norlander 
ser nå på Uppsala Universitet. 
Han tilhører Evangeliske foster-
landsstiftelse og er en skattet for-
kynner i både Sverige og Norge.
Agne Nordlander har skrevet flere 
bøker, bl a ”Korsets mysterium” og 
”Hellighetens gjenoppdagelse”. 

Programmet blir som følger: 

”Bibel og misjonshelg”.

Program
Fredag  19.30 
  ”Hva i all verden gjør 
  jeg her? Din plass i 
  Guds plan.” 2.Kor  
  2,14 – 3,18. 
Lørdag 11.00 
  Seminar i Fricafe:  
  ”Å tjene Gud i menig
  heten, arbeidslivet og 
  hjemmet.” 
  12.00 Kaffepause 
   12.30 Åndens vind 
  over verden. En glo
  bal posisjonering av 
  den kristne kirken.” 
  ”Din plass i Guds  
  plan for Kristiansand! 
Søndag 11.00 
  ”Kampen mot ond
  skapen.” Luk 4,31-
  37 ” 
  19.30 Hans kors – 
  Vår befrielse. 

Vi håper at mange vil sette av tid 
til disse samlingene.  Møtene er 
åpne og alle er hjertelig velkom-
men.
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Pastorens spalte 

Høyspenning - Livsfare 

En polsk venn av meg, Jan Tomasz Rogala, har jobbet blant de fattige i Russland i mange år. I landsbyen der 
han og familien bodde var det vanlig å stjele strøm. Dette var enkelt - men farlig. Alt man trengte var å koble en 
kabel til det offentlige strømnettet, så hadde familien all den strømmen de trengte. 

En dag Jan Tomasz var ute og gikk fikk han se en  bekjent som sto og reparerte en strømførende kabel med 
bare nevene. Noe sånt hadde han aldri sett før,  så han gikk nærmere for sjekke dette ut nøyere. Da russeren 
fikk se ham, ropte han høyt at at han ikke måtte komme nærmere. Da ville de begge være i livsfare. Russeren 
forklarte ham at siden han sto på en tykk gummiplate, var han utenfor fare, siden strømmen ikke fant en vei ut 
av ham. Hvis Jan Tomasz hadde kommet for nær, ville strømmen finne sin vei gjennom de begge - og ned i bak-
ken. Dette ville sannsynligvis drepe de begge. Russeren var i kontakt med store mengder strøm - uten å merke 
noe!

 Paulus skriver i sitt brev til Efeserne at den samme kraften Faderen brukte på å reise Jesus opp fra de døde, 
bor i oss som tror. Denne veldige kraften merkes ikke hvis vi ikke gir den videre.  Gudskraften, som bor i oss, 
merkes kun når vi gir den videre. Det er derfor viktig å finne vår tjeneste. Vår hensikt. 

Hva vil han bruke oss til? Hvilke gaver har han gitt oss? 

Noe av det flotteste med Frikirken er at det er mange som engasjerer seg. Vi er en menighet med mange eiere. 
Det siste året har givertjenesten økt betraktelig (selv om vi ikke er helt i mål). Junior har fått mange flere vok-
senledere. Konfirmantene er velsignet med 7 ledere. Speideren har, for første gang på lenge, nok ledere. 

Det er likvel mange plasser som står tomme. Skattkammeret trenger flere som kan undervise. Vi trenger noen 
som kan være med å vaske kirka et par timer hver 8. uke. Besøkstjenesten trenger også mennesker som kan 
besøke syke og ensomme. Dirigenten i Jubilo slutter til høsten. Har du ingen tjeneste, vil vi derfor gjerne få kon-
takt med deg. Hvis alle gjør det de trives med og er gode til, fylles alle plassene på “laget”. 

Da Herren kalte Abraham, sa han at han ikke bare skulle velsigne ham, men gjennom ham skulle alle jordens 
slekter velsignes. Han ble velsignet for å bli til velsignelse. 
Det er ved å gi at vi får. Det er ved å velsigne andre at man selv blir velsignet. Hva er dine sterke sider? Hva gjør 
du best? Hva kan du gi? Det er ved å være i tjeneste at du kjenner oppstandelseskraften! 

Gud gjør uvanlige ting med og gjennom vanlige mennesker. 

Bankgirokonto:
3000.20.64908
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Oddvar Søvik fortsetter i dette nummeret med å gi oss praktiske råd for vårt bønneliv. I denne andre artikkelen 
tar han opp spørsmålet om når vi kan be. 

Be til enhver tid 

Guds ord formaner oss til å "be til enhver tid, i Ånden" (Ef.6,18), og til å "be stadig" (1.Tess.5,17). Bønn er liv. For en 
kristen er det like naturlig å be som det er for et menneske å puste. Hvis vi ikke puster dør vi. Hvis vi ikke ber, dør vi 
åndelig sett. 

Samtidig ser vi at de første kristne fulgte jødenes bønnetider, hver 3. time på dagen. Faste former og fri spontanitet er 
ingen motsetning i Skriften. De faste former bevarer spontaniteten i sunne spor, og spontaniteten hindrer de faste former 
å dø hen i mekanisk rutine. 

Bønnens vei til vår himmelske Fars trone er alltid åpen. Gud har ikke kontortid. Derfor kan vi gjerne be når vi er ute og 
går. Jeg synes det er godt å be høyt når jeg er alene i naturen, i skogen eller oppe på fjellet, hvor ingen hører meg. Vi 
kan også be når vi jogger, sykler eller kjører bil. Jeg sitter ofte og ber når jeg reiser med tog eller fly. På den måten går 
det an å dekke et stort område med bønn. 

Faste bønnetider 

Det at vi kan be til enhver tid, må ikke bli en unnskyldning for ikke å ha faste bønnetider. Ja, jeg tror at for å bli vant 
med å be uavlatelig, må vi først lære oss å be regelmessig. Selv om bildet halter kan en sammenligne dette med å lære å 
spille piano. Det trengs faste øvingstider før man lærer å spille fritt, når som helst og hvor som helst. En god pianist 
holder heller aldri opp med å øve. Slik er det også med bønnen. Bønnelivet utdypes ved at vi ber. Derfor er det å anbefa-
le å ha minst én fast bønnetid om dagen. Å ha en slik fast avtale med Herren er en konkretisering av hva det vil si å 
"søke først Guds rike."(Matt.6,33) For mange vil morgenen være den beste bønnetiden. Da er en uthvilt, sinnet er ikke 
så fylt av inntrykk, det er stille i en og rundt en, og det er lett å lytte til Herrens tale. 

”Om morgenen hører du min røst, tidlig vender jeg meg til deg og venter.”(Sal.5,4)

Men her er vi forskjellige. B-mennesker har vanskelig for å be om morgenen. For dem vil kanskje sene kvelden eller nat-
ten, når de andre har lagt seg, være den beste tiden. ”Midt på natten står jeg opp og priser deg”.(Sal.119,62) 
Jeg vet av erfaring at det ikke er så lett å ha faste bønnerutiner når barna er små. De krever sitt både natt og dag. Her 
får en forsøke å bruke de små anledninger som byr seg, og ikke gå med skyldfølelse for at en ikke får orden på sine bøn-
netider. Tiden går så fort. Snart begynner barna på skole. For den hjemmeværende kan da formiddagen være den beste 
tiden.

"Hvor Herrens Ånd er, der er frihet"(2.Kor.3,17), men ikke uorden. Enhver må finne seg den tid som passer best for en 
selv.  Det viktigste er ikke tidspunktet og lengden av bønnetiden, men konsentrasjonen og oppmerksomheten. Gode bøn-
nevaner kan bære oss gjennom tørre bønnetider. At en noen dager ikke får tid til det, behøver ikke gi oss dårlig samvit-
tighet. Men det bør være unntakene hvis en virkelig vil prioritere bønn fremfor alt! 

Oddvar Søvik 

Hvordan kan vi be? 

Lisbeth Jølstad opptrer som 
”Margot Frigstad”

Sødal Terrasse 3 A, 4630 Kristiansand Mobil: 911 07 555 

Bønn:
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Signaturen

           

Det er søndag formiddag. Klokka nærmer seg elleve og folk strømmer inn i kirka. Noen har vært oppe 
lenge allerede, spist frokost og lest dagens tekst mens barnefamiliene kommer med barn som egentlig 
burde sovet formiddagsluren midt i kirketid. Alle setter vi oss ned og snakker med dem vi kjenner fra før 
om hva vi har gjort i helga og hvor stress det er å rekke gudstjenesten. Orgeltonene setter preget på da-
gens gudstjeneste. Fantastisk med den høytideligheten orgelet skaper, synes noen. Kjedelig, tenker andre. 
Ingen lovsanger på engelsk i dag heller.

Søndagen etter. Klokka er fem på elleve og folk strømmer inn i kirka. Noen kommer godt forberedt, mens 
andre kommer heseblesende med ungene under armen. Vi møtes av forsangerteamet med band som 
synger ”Kom inn i Hans nærhet med lovprisning i din sjel og lov Hans navn…” For en flott måte å starte 
søndagen og gudstjenesten på, tenker noen. Lovsang passer ikke for meg, tenker andre.  

”La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng  
salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.” Kol. 3,16 

Jeg må ta meg i det selv. Jeg liker noen sanger bedre enn andre. Jeg trives bedre med en musikkstil enn 
en annen. Noen tekster klarer jeg ikke å identifisere meg med i det hele tatt. Men hva er det som er foku-
set når jeg kommer på gudstjenesten? Om JEG liker sangene eller formen? Hva JEG kan få ut av gudstje-
nesten? Burde ikke heller spørsmålet være om GUD liker sangene og formen? Eller hva jeg kan gjøre for 
at gudstjenesten skal tjene GUD og oppleves meningsfull for meg selv og andre? Jeg har nok lenge vært 
en ”rødpenn”. – En sånn som samler på ting som ikke gikk etter planen eller som burde vært gjort anner-
ledes og bedre, for så å formidle det til de involverte, - eller kanskje bare til alle de andre… Jeg håper jeg er 
blitt flinkere til å komme til gudstjenesten med et ønske om å ta ansvar for at jeg og de rundt meg virkelig 
skal få noe fra Gud i dag.  

Gud er nok ikke like oppatt av form og sangvalg som vi er. Han ser til hjertene våre. Han ønsker å møte 
oss og utfordre oss hver søndag, enten det er gjennom ”salmer, viser eller åndelige sanger”. Han ønsker 
vår takknemlighet. Takknemlighet over mangfoldet. Takknemlighet for menigheten vår som består av til-
gitte mennesker i alle aldre. Takknemlighet over at vi får komme sammen hver uke for å tjene Gud og la 
oss tjene av Ham. Kanskje må vi gå litt i oss selv og spørre hva som gjør at vi får lite ut av én gudstjeneste 
og mer av en annen. For Gud har aldri lite til oss, - han er den samme i går og i dag og til evig tid. Den fers-
ke undersøkelsen om menighetens gudstjenester har vist oss at vi er delt omtrent på midten i våre ønsker 
om form. Derfor legger vi også opp til ulike uttrykk på gudstjenestene slik at vi kan møte disse ulike beho-
vene. Vi ønsker å legge til rette for at Gud kan virke hver søndag. Vi vet at mye kan bli bedre, og vi forsøker 
å lære av de feil vi gjør hver eneste uke.

”Gå i FRED og tjen Herren med GLEDE” lyder utsendelsesordene i gudstjenesten. Dersom vi går i fred lar vi 
kanskje være å snakke om alt som burde vært annerledes med det samme vi er ute av kirkedøra. Kanskje 
vi kan hjelpe hverandre til å hente ut det beste fra gudstjenesten. Dersom gleden og takknemligheten får
prege vår menighet i enda større grad, tror jeg vi vil se enda mer til Guds rike velsignelse som Han ønsker 
å utøse over oss hver eneste dag. Da vil vi møte Gud på gudstjenester med orgel og med fullt band. HAN er 
sentrum for våre liv og for vår menighet. 

Renate R. Orre, sang- og musikkleder
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Av Kåre Melhus 

Kristiansand Frikirke er i den privi-
ligerte situasjon at nye medlem-
mer stadig legges til menigheten.
I 2009 kunne vi i så måte ønske 
47 nye mennesker velkommen . 
2010 har startet i samme spor.  
Søndag 10. januar ble familien 
Sletta Håland offisielt ønsket vel-
kommen. 

FrikirkeAktuelt tok en liten prat 
med dem etter gudstjenesten for å 
høre hvorfor de som familie har 
valgt å gå inn i fullt medlemskap i 
Kristiansand Frikirke. 

Både mamma Liv Heidi og pappa 
Jostein er enige i at det aktive bar-
nearbeidet var en svært viktig 
grunn til innmeldelsen. Audun 
(1/12 år) og Louise (4 år) er allere-
de ivrig med på Tigerloftet og 
Skattkammeret. Foreldrene vet 
ikke det beste de skal si om dette 
arbeidet og de som leder det. 

Vi har også invitert Øystein Nylund 
til denne samtalen.  Han er bedt 
om å komme med synspunkter på 
menigheten, fra en av dem 
som har vært med lengst. 
Øystein er enig med Liv Hei-
di og Jostein om at barnear-
beidet er både viktig og 
flott.

Derimot er de ikke så enige 
når det gjelder gudstjenes-
teformen.  Øystein vil helst 
ha en en forutsigbar guds-
tjeneste.  Man skal vite ha 
man får. Som et eksempel 
sier han at det er en fordel 
av prekenen holdes over 
dagens tekst.  "Mange men-
nesker ser tekstoversikten i 
Vårt Land og har forberedt 
seg til gudstjeneste ved å 
lese teksten.  Effekten av 
dette blir borte hvis de da 
ikke får en preken over den-
ne teksten,” mener Øystein. 

Hvorfor kommer nye folk til oss? 
"Det å melde seg ut av statskirken 
for å kunne bli Frikirkemedlem, 
var en barriere," sier Jostein.  Han 
mener at statskirkens store kon-
taktflate i det norske samfunnet 
har vært verdifull til nå, men at 
den prosessen som nå foregår i 
Den norske Kirke, der liberal teolo-
gi får større og større dominans, 
gjør at statskirken blir det han kal-
ler "en tapt sak." 

Felles for alle tre er at de føler at 
Kristiansand Frikirke er et godt 
sted å være.  Øystein, som er født 
inn i denne menigheten har aldri 
sett noe behov for å forlate den, 
nettopp fordi ”det er godt å være 
her,” som han sier.  Han understre-
ker at tjeneste er viktig for å kun-
ne finne seg til rette i en menig-
het.  Selv påtok han seg lederverv, 
både i junior, ungdomsforening, og 
avtjente 28 år i eldsterådet.   

I så måte følger Liv Heidi og Jo-
stein opp både tradisjonen og filo-
sofien til Øystein.  Liv Heidi er eng-
asjert i Knøttekoret og Jostein er 
blitt medlem av økonomiutvalget. 

Liv Heidi er opptatt av musikken 
og de andre elementene i gudstje-
nesten, og synes ikke det er så 
viktig med forutsigbarhet. Hun er 
nok mer på linje med andre i me-
nigheten som føler at et for fast-
tømret opplegg er en tvangstrøye 
for menighetslivet.  Jostein på sin 
side er kanskje mest enig med 
Øystein, og påpeker at han føler 
seg tiltrukket av den ”utfordrende 
forkynnelsen i Frikirken,” som han 
uttrykker det. 

Alle tre er enige i at det må være 
rom for forskjellige møteformer og 
uttrykksformer. Øystein understre-
ker at han godt kan leve med dis-
se spenningene, men vil nok helst 
ha de friere møteformene lagt til 
andre tider enn søndag formiddag 
kl 11.00. 

Jostein og Liv Heidi har statskirke-
bakgrunn.  Jostein kommer opprin-
nelig fra Grimstad og Liv Heidi fra 
Farsund.  De har bodd i Kristian-
sand de siste årene, først med stu-
dier og siden i jobb.  Jostein er re-
visor og Liv Heidi er lærer.

Gamle og nye medlemmer av Frikirken. 
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Tirsdag 23. mars deltar konfirmantene våre som bøssebærere i den årlige Fasteaksjonen. Vi 
oppfordrer flere fra menigheten til å slå følge med konfirmantene denne kvelden. Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon 2010 setter søkelyset på fattige mennesker i møte med flom, tørke og 
ekstremvær.  

En høstnatt i 2007 ble 
familien Tran i Vietnam 
vekket av at vannet 
bare steg og steg inne i 
huset deres. Mamma 
Tran Thi Thu Thuy, 
pappa Tran Viet Dung 
og deres fem barn måt-
te flykte fra hjemmet 
sitt i hui og hast.  

- Vannet kom så fort, 
og jeg ble veldig redd, forteller den eldste datteren Trinh. Faren i fa-
milien tenkte bare på én ting: Å redde barna sine. Han kom seg ut i 
vannmassene og førte familien i sikkerhet, ut av huset og til et høye-
religgende område. Familien Tran overlevde, men hjemmet deres ble 
ødelagt og de mistet mange av sine eiendeler. I to måneder, mens de 
ventet på at vannet skulle synke igjen, måtte de bo i et skur av plast 
og bambus. Mat, rent vann og barnas helse ble til daglige bekymring-
er.

- Det var en vanskelig tid for oss, forteller Thuy. – Barna var små, og 
jeg var svært bekymret. Vi hadde ikke mat, og jeg måtte låne ris av 
naboen. I to måneder spiste vi ikke annet enn ris med krydder, sier 
fembarnsmoren. 

Trygg hems
I september 2009 ble Vietnam igjen rammet av storflom i kjølevannet av tyfonen Ketsana. Men denne 
gangen slapp familien Tran å flykte fra huset sitt. Denne gangen stod de rustet til å møte flommen.  

Som én av mange familier i nærområdet har familien Tran fått støtte av Kirkens Nødhjelp til å bygge nytt 
og flomsikkert hus i mur og betong. I stuen er det en hems i taket. Her kan familien lagre matvarer, og 
når vannet stiger på ny, er veien til trygghet kort. Datteren Kim på fem klatrer opp stigen i raske byks 
og demonstrerer hva hun skal gjøre hvis det kommer en ny flom. Der oppe kan hun og resten av famili-
en sitte til hjelpen kommer. 

Hyppigere og mer flom?
De fleste forskere er i dag enige om at økning av kraftig nedbør er tegn på global oppvarming, forårsaket 
av menneskelige klimagassutslipp. - Vi bor i et lavtliggende område og er vant til mye vann i regntiden. 
En vanlig flom hever kanskje vannstanden med 30-40 cm. I 2007 kom én meter med vann som ble lig-
gende i to måneder. Det er uvanlig, bekrefter Dung. 

Konsekvensene av klimaendringer har ført miljø- og klimaspørsmål høyt opp på den politiske agendaen i 
Vietnam. Regjeringen betegner selv landet som ett av de mest sårbare når det gjelder klimaendringer. 
Familien Tran må trolig forberede seg på flere og hyppigere flommer i fremtiden. 

Vedlagt i Menighetsbladet denne gang finner du en Fastebøsse. Bruk den aktivt i fastetiden. Du kan leve-
re den i gudstjeneste enten søndag 21.mars eller 28.mars. Du kan også støtte aksjonen gjennom giver-
telefon: 820 44 088 (200 kroner) eller via kontonummer 1594 22 87493. 

Ole Kristian Lauvnes 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010: 

Fattige i møte med ekstremvær

Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon 2010 

Mens vi i den rike delen av ver-
den kan forebygge og forsikre 
oss mot naturens ødeleggelser, 
står mennesker i fattige land i 
fare for å miste alt når katastro-
fen rammer. Derfor går penger 
fra årets fasteaksjon blant annet 
til å gjøre fattige og sårbare bed-
re rustet til å møte mer ekstremt 
vær, som for eksempel flom og 
tørke. I flomutsatte områder i 
Vietnam innebærer dette blant 
annet at familier kan få støtte til 
å bygge flomsikre hus. I Kenya, 
som ofte rammes av tørke, støt-
ter Kirkens Nødhjelp blant annet 
prosjekter som samler og lagrer 
regnvann til tørre perioder. 



Frikirkeaktuelt |   8 

Tekst: Stein Arve Graarud 
Bilder: Arne Einstabland 

Det er et flyktningemottak i Dron-
ningensgate hvor det bor 25 af-
ghanske asylsøkere i alderen 15-
17 år. Etter ett år på flukt, kom de 
fram til Norge for snart ett år si-
den. En fortalte meg at han flyktet 
sammen med sin bror da Taliban 
ga dem valget mellom å dø og å 
verve seg til krig. Kort tid etter de 
hadde flyktet kom brødrene fra 
hverandre. Nå har det snart gått 2 
år siden han så sin bror, og han 
vet fortsatt ikke om han er i live. 

Kristine Sødal jobber deltid på det-
te mottaket. Hun så at ungdom-
mene grudde seg til jul, for da er 
det ikke noe skole. Da hun kom 
opp med idéen om å arrangere 
fest for dem 20. desember, var det 
mange som tente på idéen. I til-
legg til Arne Einstabland og Stein 
Arve Graarud ble flere av våre ung-
dommer som hadde gått på TØFF-
kurset vårt før jul, med og dekket 
border, pyntet og arrangerte leker. 

Kristine hadde laget i stand et 
ekte norsk festmåltid: Hjemmelag-
de kjøttkaker og poteter. Til des-
sert  var det riskrem med rødsaus 
laget av bær fra egen hage. Våre 
gjester koste seg med både mat 
og selskap. Bordlekene ble en suk-
sess, selv om det å forklare regle-
ne bød på noen språklige utford-
ringer.

Da jeg takket en av ungdommene 
våre etterpå, fikk jeg følgende 
svar: Det er jo dette julen handler 
om!

Fest i Fricafe for afghanske flyktninger
Norske kjøtt-
kaker med 
grønnsaker
var en ny 
opplevelse
for mange.

Noen av ungdommene fra TØFF-kurset hjalp til 
med leker og servering. Her ser vi Frida Vhile 
Hanssen, Petter Alfsen, Lillian Ringøen og Ingrid 
Nylund Nilsen. 

Kristine Sødal 
inviterte til 
fest!
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Godt nyttår! Her kommer litt 
info om et kor som dere kan-
skje kjenner til, men ikke vet så 
mye om. 
Vi har vært i aktivitet siden ja-
nuar 2008 da Elise Løvgren 
startet opp ”studentkoret” før 
hun vendte nesen mot Peru. 

Vi har kanskje ikke vært synlige 
frem til nå, men et nytt år betyr 
nye muligheter, og de skal vi 
gripe!

Koriander, selve studentkoret i 
Kristiansand Frikirke. Beskrivel-
sen kunne ikke passet bedre med tanke på hvor få av oss sangglade jenter som faktisk er fra Sørlandet. 

Med vår nye dirigent, Ragne Jahr Indresæther, er vi 16 – 18 jenter i tjueårene som utgjør nok et unikt kor i me-
nigheten, akkompagnert av Sondre Hurum, vår alltid så dyktige pianist. I Koriander finner du flotte mennesker 
fra alle landets hjørner, en sosial og morsom gjeng med glimt i øyet og EKTE sangglede. 

Målet for oss i år er å verve flere korister (da gjerne gutter) og å kunne bidra med nye sanger til gudstjenestene, 
gjerne de som kanskje ikke er så vanlige/kjente, men som gjenspeiler vår tro. 
Ingenting er hyggeligere enn et klapp på skulderen etter endt opptreden, det motiverer enhver korist. Dessuten 
er det gøy med ros! Koret øver annenhver tirsdagskveld fra halv åtte til halv ti. 

Rikke Jensen, styreleder i Koriander 

Koriander – krydrer hverdagen! 
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I Johannes 3,16, står det et bibelvers som vi kaller for ”Den lille Bibel” I vår er dette ver-
set supersetningen (minneordet )på Skattkammeret. På bildene ser man at barna lager 
fine hjertekort med verset på. Vi har laget en liten konkurranse, og utfordret barna til å 
lære ”Den lille Bibel” utenat, klarer de det er det en liten premie som venter. 

Den lille Bibel 

Foto Liv Marit   

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 
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MÅNEDENS KONKURRANSE 

1. DEN FØRSTE MANNEN 
2. DEN FØRSTE KVINNEN 
3. HAN BYGDE EN ARK 
4. MOR TIL JESUS 
5. HAN KLATRET OPP I ET TRE 
6. JONA BLE SLUKT AV EN…………. 

SVAR: ORDET SOM DU FÅR I DET 
FARGEDE FELTET SENDES PÅ SMS 
TIL LIV MARIT PÅ NR 9076 03 40 

VINNERE AV FORRIGE KONKURRANSE ER BOLETTE OG OLE RINGØEN

   1

2    

3

4

5

6    
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Torun Fidje arbeider til daglig i 
bokhandel og kjenner pulsen i 
bokmarkedet godt. Her gir hun 
noen av sine anbefalinger.  

Hotellet på hjørnet av bitter og søt 
av Jamie Ford 

Seattle, 1942: Ungdomskjærestene 
Keiko og Henry blir skilt fra hverandre 
under dramatiske omstendigheter da 
Keiko, som er av japansk avstamning 
blir sendt i interneringsleir. Seattle 
1986: Henry er blitt enkemann, og en 
dag dukker det opp en boks fylt med 
minner om fortiden. Henry undrer seg 
over hva som kan ha skjedd med Kei-
ko og familien hennes. Er hun fortsatt 
i live? Og hvis hun er det, husker hun 
ham?

Dette er boka på mitt nattbord akku-
rat nå. En rørende og god historie. 
Heilt nydelig! 

Taushetens konsekvenser av Lin-
da Olsson 

Fiolinisten og komponisten Adam An-
ker bor på New Zealand, men kom-
mer opprinnelig fra Polen. Han ble 
født under annen verdenskrig, men 
har ingen forbindelse med fortiden 

Bøker som er verdt å lese
sin. Da hans eneste barn, Miriam, blir 
drept, kollapser hele hans tilværelse. 
Han bestemmer seg for å konfrontere 
sin gåtefulle tilblivelse og det faktum at 
han har fortiet Miriams for henne. Han 
reiser til Krakow og får kontakt med en 
liten gruppe overlevende etter Holo-
caust. Først da Adam får vite om sin 
mors fortid blir han klar over hvilken 
feil han selv begikk mot Miriam.

Må også tilføye Linda Olssons første 
bok her: La meg synge deg stille sang-
er. En nydelig bok om vennskap. En av 
de fineste bøkene jeg har lest! 

Saras nøkkel av Tatiana de Rosnay 

Paris, 16. juli 1942. Sara er en ti år 
gammel jødisk jente som er tvunget til 
å låse inn lillebroren sin i et skap, for å 
gjemme han fra det franske politiet. 
Resten av familien blir arrestert. I 2002 
kommer journalisten Julia Jarmond 
tilfeldigvis over historien om Sara og 
familien i forbindelse med at hun skal 
skrive en artikkel i anledning 60-
årsmarkeringen av Vichy-aksjonen. 
Oppdagelsen tvinger etter hvert Julia til 
å stille en rekke spørsmål ved sitt eget 
liv.

En sterk og rørende historie. Anbe-
fales på det varmeste 

Navnebroren av Jumpa Lahiri 

Familiesaga om en indisk-amerikansk 
familie som prøver å finne seg til ret-
te i USA. Sønnen til Ashoke og Ashi-
ma blir oppkalt etter den russiske 
forfatteren Gogol. Med dette navnet, 
som ikke engang er et fornavn, snub-
ler han av gårde i foreldrenes fotspor. 
Romanen beveger seg over tre tiår og 
flere kontinenter.  

Dette er en av mine favoritter. En ny-
delig, morsom og trist bok om å for-
flytning og bygging av et nytt liv og ny 
identitet i en ny verden. 

Synes det er artig å lese romaner der 
jeg får en god historie samtidig som 
jeg blir kjent med andre kulturer og 
land.

Torun Fidje 



Tlf. 38 11 17 41

Ledig annonseplass 

 Ledig annonseplass  
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Nytt fra menigheten

Døde:
Alf Anders Robstad 
Berit Magnhild Hamre Gabriel-
sen

Merete og Hallvard Nilsen 
med barna Selma, Alfred Emil 
og Peder August. 

Tilsynsbesøk 

Vår menighet får tilsynsbesøk den-
ne våren av vår nye tilsynsmann 
Arnfinn Østerberg. Han vil møte 
staben, eldsteråd, admi-
nistrasjonsråd og bydelsutvalget 
den 16.februar. SSamme dag fra kl. 
17 til 18, vil han ha treffetid for 
menighetens medlemmer. Skulle 
du ha noe på hjertet, vil tilsyns-
mannen være å finne i ”det stille 
rom”.  Videre vil Østerberg være 
tilstede på menighetsmøte den 
24.februar og preke til menighe-
ten på gudstjenesten den 13.juni. 

”Når vi kommer sammen…” 

To ganger denne våren ønsker vi å 
invitere til en annerledes samling. 
Vi har foreløpig valgt å kalle det 
”Når vi kommer sammen…” som 
en slags hentydning til 1. 
Kor.14,26: ”Når dere kommer 
sammen, da har hver enkelt av 
dere en salme, en lære, en åpen-
baring, en tunge eller tydning. La 
alt skje til oppbyggelse.” Vi ønsker 
å legge opp til en kveld med fokus 
på lovsang og tilbedelse, men også 
tid for stillhet og ettertanke. Det vil 
bli mulighet for å dele med hver-
andre det Gud minner oss om, og 
det gis rom for forbønn. Datoene 
som er satt opp for våren er 
14.feb. og 11.april og klokkeslettet 
er 20.00. Folk i alle aldre er vel-
kommen.

Paul Roland 

Giverterminal i kirkesalen 

Rett før jul fikk vi innkjøp ny beta-
lingsterminal, den gamle var ødelagt. 
Ny er nå på plass slik at du som ikke 
har kontanter til kollekten kan bruke 
kortet! Kirkevertene setter frem ter-
minalen hver søndag, de vil også as-
sistere dersom du trenger hjelp! 
Vi har hatt betalingsterminal som 
mange vet. Når vi nå har måtte ers-
tatte den gamle, vil kanskje noen lure 
på hva dette koster. Det er ikke gra-
tis, men vi har denne gangen også 
fått økonomisk støtte. "Onkel X" betal-
te for innkjøpet, slik at vi har fått det-
te opp igjen uten nevneverdige utgif-
ter. Det er flott at det er så mange av 
våre medlemmer som bidrar økono-
misk ved ulike innkjøp. Bare i siste 
kvartal anslår jeg at vi har fått dekket 
innkjøp for minst kr 10 000,- 

BRUK TERMINALEN! 

Mindre enn 5 % av pengestrømmen i 
samfunnet er kontanter, det aller 
meste går på elektronis-
ke transaksjoner og kortbruk. Når du 
neste gang skal gi kollet, bruk kortet! 

Terminalen står bak i hovedsalen, 
mot søylen i midten. Der kan du helt 
diskre gi penger. Det er nesten helt 
likt det som du gjør hver gang du 
handler i butikken.  

Det eneste du må gjøre er å trykke på 
OK tasten og taste inn beløpet du vil 
gi. Resten forstår du på terminalen. 
Kirkevertene vil være behjelpelig der-
som du trenger det. 

Kirken:  Tollbodgaten 66 
Kontor:  Tollbodgaten 64 
Kontortid:  Tirsdag, onsdag og torsdag  
 kl. 10-14 
 38 12 10 30 
 38 12 10 31 (fax) 

Pastor:  Rune Tobiassen  
 95841856 
FriBupastor: Stein Arve Graarud 
 41 32 42 63 
FriBU-arbeider: Alice Coward 
 95 15 76 53 
Daglig leder: 

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 
 97 56 08 40 
Formann Administrasjonsråd:
 Stig Berg Thomassen 
 97 58 39 55 
Leder Diakoniråd:
 Steinar Hopland 
 90 03 29 47 

E-postadresse: 
kristiansand@frikirken.no

Hjemmeside: 
www.kristiansand-frikirke.no

Bankkontonummer:

8220 02 86266 

Døde

Nye medlemmer 
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Program

Søndag 7. februar 
10.30 Bønnemøte 

11:00 Nattverdgudstjeneste, Alie Ro-
land, Tema: Frøet, Dåp, Tigerlof-
tet, Skattkammer, HITS 

Tirsdag 9. februar 
11.00 Bønnemøte 

Torsdag 11. februar 
11.30 Landsmisjonens kvinneforening 

19.30  En kveld i bønn 

Lørdag 13. februar 
19.00 Junior 

Søndag 14. februar 
10.30 Bønnemøte 

11.00 Gudstjeneste, Sverre Jølstad, 
Tema: Bekymringer, Matt 6.25-
34, Tigerloftet, Skattkammer 

20.00 ”Når vi  kommer sammen…” En 
kveld i bønn og lovsang Ellen 
Myrvold, Renate m/team 

Tirsdag 16. februar 
11.00 Bønnemøte 

19.30  Ytremisjonens kvinneforening 
Rune Tobiassen 

Onsdag 17. februar 
11.00 Seniorforum i FriCafé, Theis 

Salvesen, ”Fra et presteliv” 

19:30 Bibelundervisning, Rune Tobias-
sen 

 Hvordan kan det være en kjær-
lig Gud når det er så mye vondt 
i verden? 

Torsdag 18. februar 
18:00 Den Nye Veien, Odd Harald 

Reme, Ta med venner 

Fredag 19. og lørdag 20. februar 
 TØFF 2 - kurs, Håvard Haug-

land, Neste Steg 

Lørdag 20 februar 
19:00 Junior 

Søndag 21. februar 
10.30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste, Rune Tobiassen, 
Tema: Fristelser, Jak. 1.12-15, 
Vestergabet, Tigerloftet, Skatt-
kammer, HITS 

19.00 Fellesskapskveld Sigrunn Eek, 
Mette og Roger Sørensen, sang 

Tirsdag 23.februar 
11.00 Bønnemøte 

19.00 FriBU Forum 

Onsdag 24. februar 
19.30 Menighetsmøte i FriCafé 

Torsdag 25. februar 
En kveld i bønn 

Søndag 28. februar 
10.30 Bønnemøte 

11.00 Gudstjeneste, Hilde Margrethe 
Sæbø Fjeldstad 

 Luk. 7.36-50 

Tirsdag 2. mars 

11.00 Bønnemøte 

19.30 Ytremisjonens kvinneforening 

Onsdag 3. mars 
Formiddagstreff i Peisestua 

Torsdag 4. mars 
18.00 Den Nye Veien 

Fredag – søndag 5.-7. mars 

 ”Bibel og  misjonshelg” med 
Agne Norlander, Se eget pro-
gram og omtale i bladet 

Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i programmet. Følg med på ukens annonser og på vår hjemmeside: www.kristiansandfrikirke.no 



”Ærlige Svar på Ærlige Spørsmål” 
Temaserie Våren 2010 

Vi legger opp til en samling med avslappet atmosfære. Undervisningen starter kl.20.00 og tar utgangspunkt i 
spørsmål som alle mennesker stiller. Åpen café fra 19.30. Pastor Rune Tobiassen underviser. (Rektor ved Me-

diehøgskolen, Lars Dahle, underviser i april) 

Hvordan kan det være en kjærlig Gud når det er så mye vondt i verden?

   Onsdag 17.februar  Fricafé i Frikirken  

   Torsdag 18.februar  Mediehøgskolen 

Hva er meningen med livet?

   Onsdag 17.mars   Fricafé i Frikirken 

   Torsdag 18.mars  Mediehøgskolen 

Kan vi tro på Jesu oppstandelse? 

   Onsdag 14.april   Fricafé i Frikirken   

   Torsdag 22.april  Mediehøgskolen  

Humanisme eller kristen tro?

   Onsdag 12.mai   Fricafé i Frikirken   

   Torsdag 20.mai   Mediehøgskolen  

B-BLAD Ettersendes IKKE, men returneres med opp-
lysninger om ny adresse
(ikke ved midlertidig adresseendring)

RETUR: Kristiansand Frikirke  
Tollbodgata 64, 4614 Kristiansand.


