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Tekst og foto: Engebret Grøthe 
Ungdomskoret består av en stor 
gjeng som synger og har det gøy 
sammen hver torsdag kveld. Fak-
tisk er det etter hvert blitt hele 44 
jenter som er medlemmer. Vi var 
med på den første øvelsen etter 
juleferien. Og den sprudlende jen-
tegjengen stiller gjerne opp for å 
tas bilde av. Men hvor er guttene? 

Koret startet opp for 8 år siden med Jon 
Kleveland, Siv Justnæs og Hege Beck-
mann som primus motorer. Ellen Frøy-
saa Utne overtok som dirigent høsten 
2010. Kjetil Høyer Jonassen står for pia-
nospillet. Judy Erland og Aud Jorunn  
Vikeså Kirkhus er med som støttende 
ledere. 

Stor konsert i mars 
-At vi er så mange jenter med i koret er 
fantastisk, synes Ellen dirigent. Hun kan 
fortelle at koret i dette semesteret skal 
ha en stor konsert sammen med Vester-
gabet, Gunhild Langemyr, Kirsten Tung-
land og Birthe Myrstad søndag 13. mars
kl. 18. Caroline Eid Nodeland blir også 
med som solist. -Dette blir en kjempe-
flott konsert med mye bra sang og mu-
sikk som er vel verd å få med seg. Etter-
på blir det kafé. Hold av datoen allerede 
nå, oppfordrer Ellen. 

Til London med dorullesalg 
Ungdomskoret tilbyr mer enn å synge 
nye og gamle sanger hver torsdag. Nå 
har koret tenkt seg en tur til London til 
høsten. Planen er å holde konsert i  
Sjømannskirka og ellers ha det kjempe-
gøy sammen. For å samle sammen litt 

penger til turen har medlemmene planer 
om å selge doruller. Så da håper de at 
mange bestiller og kjøper ruller av koret. 
Dette er jo noe som alle trenger, og en 
kan ringe og bestille på nummeret 
92440202. 

En tenorrekke er velkommen! 
Det er et litt begrenset aktivitetstilbud 
for ungdommer i Frikirken. Ungdomsko-
ret blir derfor ekstra viktig, og dirigenten 
er glad for å kunne bidra til at denne 
gruppen får et tilbud. Men hvorfor er det 
ingen gutter som er med i koret?  -Jeg 
skjønner ikke hvorfor de ikke kommer 
når man ser den buketten av skjønne 
jenter som går her, smiler Ellen. –Men 
de er hjertelig velkomne! 

Ungdomskoret vokser  

En smilende bukett.  
Her ser vi bakerst fra 
venstre: 
Adele, Maren, Oda, 
Ingrid, Lillian, Marthe, 
Nina, så følger: 
Maren Sofie, Ingrid, 
Kornelia, Joanna, Mimi, 
Erica. Deretter: 
Henriette, Jorid, Sofie, 
Maren, Thea, og foran 
står:
Kristina, Synne, Henri-
ette, Kamilla, Monica, 
Maria og Veline 
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Pastorens spalte 

Han bærer deg 

.

Sigmund Sandåker 

Det er sju år siden vi kjøpte vårt første hus. Tidligere hadde vi 
bodd i pastorbolig. I Klevaveien på Greåker fant vi det som 
skulle bli vårt hjem fra 2004 frem til nå. Jeg hadde tatt imot 
kall til pastortjeneste i Greåker menighet, og vi fikk kjøpt hu-
set et halvt år før jeg skulle begynne i tjenesten. Dermed 
måtte vi ha noen til å passe huset før vi flyttet inn. Flere var 
behjelpelige, blant annet viste det seg at noen naboer som 
eiendommen vår grenset til, var menighetsmedlemmer. Den-
ne familien har vært en stor velsignelse for oss.  

Da vi ankom med flyttelasset i august måned, fant vi en boks 
med russisk te og en bok på kjøkkenbenken. Det var naboe-
ne som hadde vært der med en velkomstgave. Boka het 
”Han bærer deg” og var skrevet av en dame ved navn Rita 
Aasen. Den første tiden på vårt nye sted, brukte vi denne 
boka som andaktsbok ved frokostbordet. Boka inneholder 
dikt og småstykker med selvopplevde hendelser om hva Gud 
kan gjøre når vi lytter til hans røst. Iblant kunne vi tenke at 
det er nesten utrolig hva denne Rita Aasen kunne oppleve, 
hvordan hun fikk minnelser og gikk i tro på dem. Man må da 
være spesiell for å kunne ha det slik! Men saken er den at 
det er Gud som er spesiell. Når vi søker hans nærhet og lyt-
ter etter hans røst, leder han oss inn i ferdiglagte gjerninger. 
Det behøver ikke å være så svære greier. De fleste forand-
ringer skjer gjennom de små skritt. For oss fikk den boka 
betydning i det å være oppmerksom på hva Gud har lagt fer-
dig for oss. Det er noe jeg stadig må øve meg på. Men det er 
fantastisk å få oppleve at Gud regner med oss og vil bruke 
oss.

Nå ville det seg slik at på den første dagen etter at jeg begyn-
te som pastor i Kristiansand Frikirke var det en dame ved 
navn Rita Aasen som talte på nyttårsfesten. Hun hadde tema 
om å elske hverandre slik Herren har elsket oss. Det var 
sterkt å høre om hvordan kristne i Zimbabwe hadde tilgitt 
motstandere som hadde drept nære venner i borgerkrigen. 
Kjærligheten og tilgivelsen trakk morderne inn til Kristus, og 
de ble frelst. Budskapet på denne nyttårsfesten var sterkt og 

viktig. Den Gud og far vi har å gjøre med, vil aldri avvise oss, 
aldri svikte oss. Han har nåde i overflod. Denne kjærlighet og 
nåde er en bærekraft i våre trosliv og vi utfordres til å gi det 
videre i våre omgivelser. 

Jeg måtte ta en prat med predikanten etter festen. Jo, det 
var den samme Rita Aasen som hadde skrevet boka vi fikk 
da vi kom til Greåker. Nå skulle hun altså møte oss her på 
min første dag som pastor i menigheten. Jeg tror ikke det var 
en tilfeldighet, men en ”Gudfeldighet”. Da vi hadde snakket 
sammen, sa hun til meg: ”Jeg ble minnet om å ta med noe til 
en jeg skulle møte her på festen. Nå tror jeg det må være 
deg.” Hun brettet sammen en lapp og sa at jeg måtte lese 
det som stod der sammen med min kone når vi kom hjem. 
Det var rart å sette oss ved kjøkkenbordet den kvelden og 
lese diktet vi fikk på lappen. Det var et dikt med samme 
overskrift som boka vi fikk på Greåker: 

Han bærer deg. 

Du er 
I Herrens armer. 

Han bærer deg i alt. 
Han slipper deg aldri 

og forlater deg ei. 
Han vokter deg dag og natt. 

Du var villet og ønsket av Herren selv – 
og så betalt 

med hans Golgata blod. 
Han bærer deg varsomt 
som en dyrebar skatt. 

Så vær ikke redd  
Og mist ikke motet. 

Han bære deg gjennom alt.  

Det er en stor og forunderlig Gud vi har med å gjøre! Han er 
til å stole på. 
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Tekst og foto: Harald Flå 
Det er mandag kveld. Klokka nær-
mer seg 2100. Vakre toner er i 
ferd med å ebbe ut i frikirkesalen. 
Det er Frikirkens kammerkor som 
har øvelse. Straks øvelsen er fer-
dig er to karer på raske ben ned i 
kjelleren. Det er Randulf Roalsnes, 
tenor, og Dagfinn Haarr, bass. I 
løpet av sekunder innfinner de seg 
blant grå, brune og grønne dunker. 
Og vips så er de i gang. Tar et godt 
tak i dunkene og sleper de ut på 
gata, klar til henting av søppelbi-
len tirsdag morgen. Denne gangen 
var det brun og grå dunk som skul-
le til pers. 

Hver mandag kveld sørger Randulf og 
Dagfinn for at Frikirkens søppel blir 
fraktet ut til henting. Og de holder or-
den på når grå, grønn eller brun dunk 
skal hentes.  Av og til kan noen av dun-
kene være så fulle at det er nødvendig 
med skikkelig komprimering. Da hen-

der det at full kroppstyngde må til for å 
få lokket igjen. Nå er disse to herrer 
ikke for tungvektere å regne sånn rent 
fysisk, men de lykkes som regel. 

Vi spør hvor lenge de har holdt på med 
dette.  Tre-fire år får vi raskt til svar. Og 
vi er ikke blitt lei av det ennå. Og hu-
møret mens jobben pågår er det ikke 
noe å si på. Latteren sitter løst.  På 
spørsmålet hvem som er sjefen repli-
serer Dagfinn raskt at det er Randulf 
for han har nøklene. 
Vi får vite at dette er noe de kommer 
til å fortsette med. Det er viktig med 
slikt frivillig arbeid og det sparer kirka 
for vaktmesterutgifter. Så derfor er 
dette et nyttig arbeid. 
Vi spør Dagfinn om ikke det kan være 
smittefarlig å handtere søppel, spesielt 
den brune dunken. Nei, dette er jo 
avfall fra Frikirken og det kan da ikke 
være farlig, sier smittevernlegen med 
et smil.

Litt rå muskelkraft må til for å få dunke-
ne opp fra kjelleren. 

Syngende søppeltømmere 
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Feriedager for 
pensjonister 

Fra  15. – 19. august arrangeres 
feriedager for pensjonister  på 
Hovden Høyfjellshotell. 

I mange år har enkeltpersoner i 
menigheten tatt ansvar for ulike 
turer. Det som er nytt av året, er 
at feriedagene på Hovden blir et 
fellesarrangement med folk fra
Oslo Østre Frikirke.  Også Østre 
menighet har stått for egne turer 
gjennom mange år. 

I fellesskap har vi leid hele Hov-
den Høyfjellshotell – med kapasi-
tet til ca. 110 personer. En leder-
gruppe fra Oslo tar ansvar for 
bussreise fra hovedstaden til 
Hovden – og retur. En ledergrup-
pe fra Kristiansand  legger opp 
busstur herfra – og retur. 

Det blir et rikholdig program  
hvor bl.a. Harald og Margrethe 
Sødal har ansvar for sang og mu-
sikk, og Sverre Jølstad har bibel-
timer fra Filipperbrevet om ”EKTE 
GLEDE”.

Informasjon og turprogram kan 
man få ved henvendelse til : 
Frikirkens kontor i Tollbodgt.   
Tlf. 38 12 10 30; 
Rigmor og Arne Einstabland   
38 08 54 12 
Solveig og Sverre Jølstad
99 04 54 60 / 91 16 69 67 
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Tekst: Stein Arve Graarud 
Foto: Roadservice 
Torsdag 13. januar samlet vi alle Frikir-
kekonfirmantene i Kristiansandsområ-
det til felles undervisning i Kristian-
sand Frikirke. Anledningen var et be-
søk fra Roadservice, som er et team 
sendt ut fra Skjærgårds Music & Mis-
sion. I ett år reiser de rundt til konfir-

manter i hele landet og underviser om 
Jesus og meningen med livet. Teamet 
består av seks personer som veksler 
på å undervise i tillegg til å være band 
og danse. Når de ikke er “på veien”, er 
de stasjonert på Grenland Folkehøy-
skole.

Det 3 timer lange programmet bestod  

av undervisning om Jesus og mening-
en med livet, informasjon om Kirken 
Nødhjelp og konsert. I pausen ble sul-
ten stillet med boller. Det hele var vel-
dig godt forberedt og holdt en høy 
standard. Det var imponerende å se 
hvor godt de kommuniserte med de 
100 fremmøtte. 

Roadservice 

Kvelden ble avsluttet med en flott konsert Katrine Torvik på trommer 
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Mens hele teamet er fra Sørlandet, har 
tre av teamdeltakerne Frikirkebak-
grunn. Teamleder og trommis er vår 
egen Katrine Torvik, som har vært med 
i konfirmantarbeidet vårt. Barna på 
Skattkammeret kjenner henne også 
godt ettersom at hun har undervist der 
et år. Det gjorde hun sammen med 
Andreas Holvik, som nå er teamets 
gitarist. Andreas er forøvrig oppvokst i 
Vågsbygd Frikirke. Den siste er Guro 
Ellingsberg fra Øvrebø Frikirke. Hun er 
med som danser i tillegg til at hun un-
derviser.

Det er ekstra gledelig at flere på tea-
met ønsker å jobbe i menighetsarbeid 
på sikt. Vi ønsker dem lykke til og 
Guds velsignelse på Veien. 

De aller fleste blir kristne før de er fylt 
16 år, og de fleste misjonærer får sitt 
kall før de er 12 år. Arbeid blant barn 
og unge har derfor høy prioritet i vår 
menighet.

BARN 
Vi er glade over at vi har et rikt og 
mangfoldig barnearbeid. Søndagsko-
len vår blomstrer og vokser år for år. 
Tigerloftet er i sin helhet drevet av 
foreldre og samler barn fra 0-4 år. Når 
barna blir 5 år, begynner de i Skatt-
kammeret, hvor de er til de er 9 år. Da 
går de over i mini-HITS, som kun er for 
de i 5. klasse. I år har denne gruppen 
samlet 10-15 barn. 
HITS, som er vårt siste tilskudd i Søn-
dagsskolen, samler ukentlig 30-40 
“Tweens” i alderen 11-14 år. 

Det er også mange aktiviteter å velge 
mellom gjennom uken. Guttis samler 
gutter i 5-8 årsalderen. Speideren har 
tilbud til både gutter og jenter i alle 
aldre. Vi har også to barne kor:  Knøt-
tekoret for de minste og Jubilo for bar-
neskolebarn. 

UNGDOM 
Ungdomskoret vårt har vokst veldig 
det siste året. Nå samler de opp til 40 
jenter hver torsdag. Det er gledelig at 
så mange eldre ungdommer er med og 
er flotte forbilder for de yngre. Dette er 
et viktig arbeid ettersom det ikke leng-
er finnes så mange ungdomskor i 
byen.

Etter at vi i lang tid har strevd med vårt 
Juniorarbeid, besluttet vi å ta en pau-
se fra høsten 2010. Vi har nå ukentli-
ge ledersamlinger hvor vi søker Gud og 
ber for ungdomsarbeidet, for vi ønsker 
at dette skal være ledet av Gud. Vi er 
ved godt mot og har tro på at noe nytt 
vil vokse ut av dette. Vær gjerne med å 
be for dette videre. 

Stein Arve Graarud 
FriBU-pastor

Konfirmantarbeidet vårt er 
meget godt, og vi har etter 
hvert fått et fint samarbeid 
med de andre Frikirkene i om-
rådet. Konfirmantårets  høy-
depunkt og bærebjelke er den 
flotte sommerleiren på Evje. 
Til sommeren reiser vi på tur 
med 105 konfirmanter. Det er 
vel ingen overdrivelse å si at 
våre konfirmanter er de flot-
teste i landet. 

Året etter konfirmasjonen får 
ungdommene tilbud om å 
være med på TØFF (Trening 
og Øvelse For Fjorårskonfir-
manter). Dette er et fordyp-
ningskurs som går over ett år. 
Kurset avsluttes med en te-
amtur Øst-Europa. Kurset er 
et samarbeid mellom alle fri-
kirkene i området.  Av 72 fjor-
årskonfirmanter var det 54! 
som meldte seg på kurset. 

Annen hver onsdag er det bibelgruppe
hjemme hos friBU-pastoren. Gruppen 
starter med kveldsmat og er åpen for 
alle fra 10. klasse og oppover. 

Det er en gruppe foreldre som har tatt 
initiativ til månedlige samlinger for 7.
klassingene våre. Dette har vært en god 
opplevelse både for voksne og unge. De 
unge gleder seg til samlingene. Dette er 
noe vi håper det kan bygges videre på. 

Fra venstre: Katrine Torvik (Kristiansand), Guro Ellingsberg (Øvrebø), Karoline Wadseth 
(Tveit), Andreas Holvik (Kristiansand), Torry Tufteland (Greipstad) og Kristine Kjenstad 

En situasjonsrapport fra barne- og ungdomsarbeidet  
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Av Jostein Senumstad 
Onsdag 19. januar hadde frikirkens 
pastornettverket besøk av Pastor 
Mikael Frost.  Frost kommer fra 
Australia hvor han jobber som dok-
tor i teologi ved Morling College. 
Han opptatt av misjon og hans 
tema for dagen var hans tanker om 
misjon i menighet og hverdagsliv. 
Vi var drøyt 25 fra Frikirkene i dist-
riktet som møttes i friCafé, vi ble 
både utfordret og inspirert.  Jeg 
likte det som vi ble fortalt, og ek-
semplene som kom frem viser at 
det er mye godt som skjer her hos 
oss allerede i tråd med det som vi 
ble fortalt. Personlig følte jeg det 
traff og ”misjonæren i meg” fikk litt 
vann på mølla. Jeg vil fremheve en 
liten bit av det som Frost foreleste. 

Frost fremhever at kjernen i det 
kristne livet er misjon. Hva er 
egentlig hensikten til Gud? Hva er 
det han egentlig ønsker? Jo - Gud 
ønsker kontakt med oss, Gud øns-
ker å nå ut til deg og meg. Gud er 
på søken etter mennesker. 
Hvordan kan vi vite dette da? Hva 
skal vi se etter? Hvordan er Gud 
egentlig? Se på Jesus, han hadde 
sin identitet som den utsendte. 
Gud er den som sender. Jesus er 
den sendte Gud. 
Frost mener at målet for misjon 
først og fremst er å gjøre mennes-

ker klar over eller oppmerksom på 
Guds rike. At Gud regjerer ved Je-
sus som han sendte til og for oss. 
Jeg ble positivt utfordret og synes 
dette var på en måte befriende. Må 
innrømme at jeg fort tenker frelse 
når jeg skal si hva som er misjo-
nens mål. Måten Frost forklarte det 
på blir for meg en enkel og god mu-
lighet til å omsette det i mulige 
handlinger for meg i hverdagen. Vi 
kan kanskje lettere slappe av med 
tanken på dette enn at vi har et 
ansvar for å få frelst naboene våre, 
osv.

Eksemplene fra Frost menighet i 
Australia tror jeg vi kan bruke som 
god og praktisk inspirasjon. Frost 
forteller at ”Down under” har de 
blant annet masse svømme og liv-
redningsklubber som arrangerer 
ulike kurs i svømming og strandliv. 
Vi har jo sett litt av dette fra enkel-
te tv serier, ”livredderne på Bondi 
beach” eksempelvis. Hele strand-
kulturen står svært sterkt og sent-
ralt i det å være australsk. Det har 
ikke passet så bra å gå på kurs hos 
disse svømme- og livredningsklub-
bene når det arrangeres søndager 
kl 1100. Tradisjonelt har nok en 
del kristne menigheter har ment 
dette ikke bør prioriteres før guds-
tjenesten osv. Frost menighet tok 
konsekvensen at dette og andre 
liknende saker og har lagt sine 
søndags gudstjenester kl 1700. De 
utfordrer sine medlemmer aktivt til 
å bli med på livredderkurs eller hva 
det måtte være, aller helst at flere 
kristne gjør dette sammen, familier 
eller personer. For noen har dette 
ført til både bønn og vitnesbyrd, 
mens det for andre har først og 
fremst vært relasjoner. Som igjen 
etter noe tid har ført til at det har 
kommet gode samtaler og gjort 
folk nysgjerrige. En kar i menighe-
ten hadde fått det for seg å repare-
re gamle leker som han så ga vide-
re til trengende eller organisasjo-
ner som fordelte dem videre. Tror 
ikke han hadde så mange vitnes-
byrd, men motivasjonen hans var å 
gå ut. Å gjøre noe for andre fordi 
han var en Jesu etterfølger. 

Dette minner mye om saker her 
hjemmefra også. Bare tenk på dug-
nad. Sist jeg var på dugnad på Lo-
visenlund skole var over halvparten 
av de som stilte fra vår menighet. 
Jeg ble jo både glad og stolt av det-
te. For det er ikke sånn at menig-
hetens familier har halvparten av 
elevflokken på Lovva. Det var hel-
ler ikke noe mindretall av menig-
hetsfolk når det ble dratt i gang 
isbane på skolen nå før jul. Eller 
hva med han som tenkte å kjøpe 
snøfreser, han håpte på at han 
kunne få frest litt for noen gamle 
naboer i området om det trengtes. 
Kanskje tilfeldig, eller kanskje 
ikke?

Vi kan rett og slett gå i Jesu for-
spor, være misjonerende eller ut-
sendte på utallige måter ved at vi 
har en tanke om noe som er mer 
enn meg og mitt. Dette er bra for 
deg og meg som ”hvermansen”. Vi 
kan gå etter den utsendte Gud – 
Jesus. Uten å ha prestasjonsangst 
eller et press om å drive gate-
evangelisering. 

Vær frimodig og be til Gud om at 
han kan tale til deg eller dere. Be 
om ideer eller tanker på hva som 
du kan tenke deg å gjøre. Kanskje 
har du gode hjemmebakte brød? 
Sikkert noen som har lyst på en 
smak. Eller er du en av de som la-
ger egne komper? Har hørt at det 
er enkelt å doble porsjonen. Alle 
må spise inni mellom så en mid-
dagsinvitasjon virker som regel. 

Jeg vil runde av med et annet ek-
sempel. Jeg så på tv nå i kveld, 
førkveld. Det var intervju med Jim-
my Carter lederen av den svært 
kjente bluesgruppa ”Blind Boys of 
Alabama”. Programlederen kom-
menterte at det var så utrolig bra å 
høre på dem. Hva er det som gjør 
dere så spesielle, spurte han. Vel 
sa Jimmy: ”først og fremst er vi 
kristne og tror på Jesus. Da blir vi 
så glade i hjertene våre”. 
Ingen tvil om at de når ut til andre 
hjerter også. 

Gud bryr seg om folk,  
han er på utkikk etter mennesker  
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MENS VI SATT OG PRATET SAMMEN KOM 
JENS OG SATT SEG SAMMEN MED OSS. HAN 
HADDE VÆRT PÅ MINI- HITS, OG DER HADDE 
HAN OGSÅ HØRT OM FLUKTEN TIL EGYPT. I 
TILLEGG HADDE DE HATT NOEN GØYE LE-
KER.
JENS FORTALTE AT DET VAR HELT TOPP Å 
GÅ PÅ MINI-HITS. VI FÅR TID TIL Å PRATE 
MYE SAMMEN , OG SÅ ER VI IKKE SÅ 
MANGE. 

ETTER GUDSTJENESTEN 16. JANUAR TRAFF JEG TO 
BLIDE JENTER I KIRKEGANGEN. JEG HADDE IKKE 
VÆRT PÅ SKATTKAMMERET OG LURTE PÅ HVA DE 

HADDE HØRT OM I UNDERVISNINGEN DENNE DAGEN.  
DET VAR HELT TYDELIG AT DE HADDE FÅTT MYE MED 

SEG AV UNDERVISNINGEN, OG FORTALTE I VEI OM 
MARIA, JOSEF OG JESUS SOM MÅTTE FLYKTE TIL 

EGYPT. VIDERE FORTALTE DE AT DE BLE I EGYPT I TO 
ÅR, MEN SÅ VISTE GUD SEG FOR JOSEF I EN DRØM 
GJENNOM EN ENGEL. ENGELEN FOTALTE TIL JOSEF 

AT NÅ VAR DET TRYGT Å REISE HJEM IGJENN FOR NÅ 
VAR KEISEREN SOM VAR UTE ETTER DEM DØD. 

JA, OG SÅ ØVDE VI OSS PÅ ET MINNEORD SA, TORA. 
DET VAR ET ELLER ANNET MED LYS OG LYKT OG FOT. 
SAMMEN KOM VI FRAM TIL AT MINNEORDET MÅTTE 

VÆRE 

DITT ORD ER EN LYKT FOR MIN FOT, 
OG ET LYS FOR MIN STI 
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NÅ ER DET FEBRUAR, OG DET KAN VÆRE GODT NED LITT INNEKOS  

HER FÅR DU OPPSKRIFT PÅ NOEN KJEMPEGODE MUFFINS. KANSKJE 
DU KLARER Å LAGE DEM SELV, MEN DET ER JO OGSÅ VELDIG KOSELIG 
Å BAKE SAMMEN MED NOEN. 

1                

    2     

    3       

   4       

5             

6       

7     

1. DYR MED LANG HALS 
2. MÅ VI HA FOR Å BAKE BRØD 
3. KJØRER UNDER VANN 
4. FORNAVN PÅ EN AV PASTORNE 
5. MÅNED 
6. BOR VED SIDEN AV 
7. HVOR MANGE VISMENN? 

SVARORDET SOM KOMMER FREM PÅ  
DET GULE FELTET SENDER DU PÅ SMS  
LIV MARIT PÅ TELEFON NUMMER 
90760340 

MUFFINSENE PYNTES MED MELISGLASUR, OG SÅ HAR DERE SIKKERT ET EL-
LER ANNET HJEMME SOM DU KAN PYNTE MED PÅ TOPPEN. KANSKJE DU 
HAR NOE IGJEN AV LØRDAGSGODTENE. 
VINNERE AV FORRIGE KONKURRANSE ER TORA RØSNES OG STINE HEIER . 

MUFFINS

150 GRAM SUKKER 
100 GRAM SMØR 
    3 EGG 
150  GRAM HVETEMEL 
    1 TESKJE BAKEPULVER 
 0,5 DL MELK ELLER APPELSIN  
  JUICE  

SLIK GJØR DU: 

RØR SMØR OG SUKKER VELDIG GODT, SLIK AT DET 
NESTEN SER HVITT UT. 
RØR INN ET EGG AV GANGEN. 
BLAND MEL OG BAKEPULVER 
HA SÅ I LITT MEL, OG LITT MELK  AV GANGEN TIL ALT 
ER BLANDET 
FYLL MUFFINSFORMENE LITT OVER HALVFULLE. 
STEKES PÅ 175 GRADER I 10-12 MINUTTER- 
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Av Harald Flå 
Nina Karin Monsen er filosof, forfatter og 
statsstipendiat. Hun har i mange år vært 
aktiv i den offentlige debatten. Hun har 
skrevet en rekke bøker og utallige kro-
nikker og artikler. I 2009 mottok hun 
Fritt Ords pris, blant annet for sin bok 
”Kampen om ekteskapet og barnet” 

I boken ”Inn i virkeligheten” blir vi tatt 
med i en fortelling om hennes åndelige 
og intellektuelle reise fra humanetisk 
oppvekst til kristen tro.  Men det er også 
en reise i samfunnsutviklingen, i den 
totalitære likhetsfanatismen som vokser 
frem der kristne gir etter og lar seg styre 
av venstresiden. Hun skriver om tomhe-
ten i det humanetiske livssynet slik hun 
opplever det. Og her skriver hun ut fra 
sine egne erfaringer, fra et hjem der hun 
ble indoktrinert av en humanetisk mor. 
Hun tar oss med inn i sin tankeverden 
om det meningsløse i den humanetiske 
verden. Hun peker på humanismens 
taushet om livets store spørsmål. Hun er 
svært opptatt av barnas situasjon i en 
humanetisk sammenheng.  Hun hevder 
at de voksne ødelegger barnetroen, en 
tro som er helt naturlig for barn. 

Hun er skarp i ordbruken og analysen av 
det humanetiske livssynet og venstresi-
dens rolle i avkristningen av samfunnet.  
Og hun har mange interessante reflek-
sjoner. Hun mener humanetikken ikke 

hviler på annet en kritikk av og 
angrep på kristendommen. 
I sin tidlige fase i livet var Mon-
sen preget av den humanetiske 
tenkning og engasjerte seg sterk 
på venstresiden i mange sam-
menhenger.  Men hun følte at 
livet ble uten mål og mening. 

Hennes oppvåkning for de 
kristne verdier er interessant 
lesning. Hun kunne ikke få det 
til å stemme at livet ikke har 
en hensikt. Gud hadde en 
hensikt med å skape men-
nesket.  Hun erkjenner at 
menneskets mening er å bli 
gjenstand for Guds kjærlig-
het. Og i avslutningskapitle-
ne skriver hun om forsoning 
og frelse som livets mål og 
mening.
Monsen er en ordkunstner 
og hun har ingen lette 
overfladiske betraktning-
er. Men gi deg tid og du 
har en bok som gir deg 
mye, og kanskje nye inn-
falsvinkler på livet. Bo-
ken er herved anbefalt. 

Nina Karin Monsen er en uredd forfatter 
og samfunnsrefser og hun har måttet 
tåle mye urettferdig kritikk. Ikke minst 
for sitt sterke engasjement for å få end-

ret ekteskapsloven. 
Hun er blitt sjikanert på det verste, men 
hun står oppreist i debatten. Det står 
respekt av henne.

Bokomtale: 

Nina Karin Monsen: Inn i virkeligheten.  

Hver søndag i kirken bekrefter vi vår tro 
på oppstandelsen. Jesus som ”sto opp 
fra de døde tredje dag” og vi som en dag 
skal oppleve ”legemets oppstandelse”. 
Vi tenker kanskje ikke så mye på det, 
men det er egentlig en revolusjonerende 
tanke.

En som dette har betydd mye for er Joni 
Eareckson Tada. Hun ble i ung alder 
utsatt for en stupeulykke og ble lam fra 
nakken og ned. Det ble en forferdelig tid 
for henne. Lenket som hun var til en 
rullestol og ikke mulig for henne å gjøre 
noen ting. Men livet forandret seg den 
dagen hun fikk se hva Bibelen sier om 
oppstandelsen. ”Jeg har håp for fremti-
den nå”, skriver hun. Bibelen taler om at 
han skal forvandle vårt svake og for-
gjengelige legeme så det blir likt det 
legeme han har i herligheten (Fil.3,21) 
”Jeg vet nå hva som menes med et her-

liggjort legeme. Det er den dagen etter at 
jeg er død, hvor jeg skal hoppe og danse 
på mine føtter i himmelen”. 

Det kristne håp er derfor ikke sjelens 
udødelighet, men oppstandelsen og for-
vandlingen av vårt jordiske legeme. 
Joni forteller om et møte hun var på, 
hvor pastoren til slutt i sin tale ber for-
samlingen knele i bønn. Hun så på at 
forsamlingen knelte, men var ute av 
stand til å knele selv. Da kom tårene. 
Men så husket hun om oppstandelsen. 
Hun skriver: ”Der i rullestolen ble jeg 
minnet om at i himmelen skal jeg være 
fri til å hoppe og danse og gjøre aero-
bics. Og selv om jeg er sikker på at Jesus 
vil bli henrykt over å se meg stå på tå 
hev, er det en ting jeg skal gjøre som jeg 
tror vil glede ham mer enn noe annet. 
Hvis mulig, før den store festen begyn-
ner, før gjestene setter seg til bords til 

det store bryl-
lupsmåltidet, 
det første jeg 
ønsker å gjøre 
på mine her-
liggjorte ben, 
er å knele 
ned på mine 
herliggjorte
knær. Jeg vil 
stille knele 
ned ved Jesu 
føtter.”
Jeg kan nes-
ten ikke ven-
te, skriver 
hun gjentatte ganger i sine bøker.  

Sendt til FrikirkeAktuelt av 
Gunnar Ringøen 

Fra John Stott: ”The Incomparable Christ”  
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Nytt fra menigheten

Helena Martinsen. 
Foreldre Kirsten Vatne Martinsen og 
Tore Martinsen. 
Søstre Maren Christine og Hanna. 

Det er mulig å gi gave til menigheten i kas-
sen i foajeen, dersom det ikke lar seg gjøre 
å være med i fast givertjeneste. Vi ønsker 
som kjent å gi bort alle våre kollekter til 
andre spennende prosjekter framover. 
Husk kontanter eller kort. 

Alice Coward slutter som FriBU-arbeider i 
menigheten fra 1.mars 2011. Dette kom-
mer vi tilbake til i neste nummer. 

Andrè Alexsander Holtskog  
Hornstuen. 
Foreldre Anne Holtskog og Jan Olaf 
Håland Hornstuen. 

Siri May og Sigmund Sandåker er over-
ført fra Greåker Frikirke  

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

Forstanderr:  Rune Tobiassen  
 95 84 18 56 
FriBupastor: Stein Arve Graarud 
 41 32 42 63 
FriBU-arbeider: 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,  
 97 56 08 40 
Formann Administrasjonsråd:
 Stig Berg-Thomassen 
 97 58 39 55 
Kontakt Diakoniråd:
 Steinar Hopland 
 90 03 29 47 

E-postadresse: 
kristiansand@frikirken.no

Hjemmeside: 
www.kristiansand-frikirke.no 

Bankkontonummer: 
8220 02 86266 

Døde

Solveig Alvilde Kvinlaug 
Klara Aadnevik 

Døpte

Nye medlemmer 

Fra kontoret 
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Tirsdag 1. februar 

11:00 Bønnemøte 
19:30 Ytremisjonens kvinneforening. 

Årsmøte

Onsdag 2. februar 

11:00 Formiddagstreff. Sverre Jølstad. 
Dametrioen 

Torsdag 3. februar 

19:30 En kveld i bønn 

Lørdag 5. februar 

15:30 Stor familiedag i kirka. 
Aktiviteter, Voksensamling, Fel-
les måltid. Fellessamling 

Søndag 6. februar 

10:30 Bønnemøte 
11:00 Nattverdgudstjeneste. Yngve 

Kollveit. Tigerloftet, Skattkam-
meret, HITS 

19:30 Når vi kommer sammen. Lov-
sang og fellesskap 

Tirsdag 8. februar 

11:00 Bønnemøte 

Torsdag 10. februar 

11:30  Landsmisjonens kvinnefore-
ning. Årsmøte 

18:00 Den nye veien. Interkulturell 
samling i Peisestua 

Fredag 11. februar 

18:00 Kvinneweekend 

Lørdag 12. februar 

11:00 Kvinneweekend 

Egen påmelding 

Søndag 13. februar 

10:30 Bønnemøte 
11:00 Gudstjeneste. Sverre Jølstad. 

Knøttekoret. Tigerloftet. Skatt-
kammeret. KRIK for HITS 

19:00 Fellesskapskveld. Andakt. 
Søstrene Frøyså, sang 

Tirsdag 15. februar 

11:00 Bønnemøte 
19:30 Ytremisjonens kvinneforening. 

Åshild Jensen 

Onsdag 16. februar 

11:00 Seniorforum. Eivind Ljøstad. 
”Hva er en god avis?” 

20:00 Bibelundervisning i Peisestua. 
Hilde Grøthe. Overgivelse. 
Åpent fra 19:30 

Torsdag 17. februar 

19:30 En kveld i bønn 

Søndag 20. februar 

10:30 Bønnemøte 
11:00 Nattverdgudstjeneste. Yngvar 

Woxmyhr. Tigerloftet. Skatt-
kammeret. HITS. Radiooverfø-
ring FM 101,2 

Tirsdag 22. februar 

11:00 Bønnemøte 

Onsdag 23. februar 

19:30 Menighetsmøte i Peisestua 

Torsdag 24. februar 

18:00 Den nye veien. Interkulturell 
samling i Peisestua 

Søndag 27. februar 

10:30 Bønnemøte 
11:00 Gudstjeneste. Sigmund Sandå-

ker. Tigerloftet er åpent 

Tirsdag 1. mars 

11:00 Bønnemøte 
19:30 Ytremisjonenes kvinneforening. 

Sigmund Sandåker 

Onsdag 2. mars 

11:00 Formiddagstreff. Sigmund 
Sandåker

Torsdag 3. mars 

19:30 En kveld i bønn 

Søndag 6. mars 

10:30 Bønnemøte 
11:00 Nattverdgudstjeneste. Rune 

Tobiassen. Tigerloftet er åpent 
19:30 Når vi kommer sammen. Lov-

sang og fellesskap 

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



Avsender: 
KRISTIANSAND FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

Av Ingvild Tonette Hegén 

Dette skoleåret går jeg på Hald Interna-
sjonale Senter, på linjen Connect. Som 
en del av undervisningen, tilbringer jeg 
seks måneder i Thailand der jeg jobber 
for NMS sin samarbeidsorganisasjon, 
den lutherske kirka i Thailand, på et av 
deres prosjekter innen bistand. Prosjek-
tet er Immanuel- hjemmet som ligger i 
en liten by i Nordøst-Thailand. På dette 
internatet bor det 42 ungdommer fra 13
-18 år. Ved å bo der får de mulighet til å 
gå på skolen, noe de ellers ikke hadde 
hatt. Skolen i Thailand er egentlig gratis, 
men skolemateriell, uniform og trans-
port må en betale selv og det er dette 
familiene til disse ungdommene ikke 
har råd til å betale. I tillegg til de to fan-
tastiske damene som jobber her jobber 
jeg og min ”teammate” Marit på interna-
tet som miljøarbeidere og engelsklære-
re. Vi skal prøve å få ungdommene til å 
føle seg enda mer hjemme, føle at noen 
ser de, finne på ting vi kan gjøre sam-
men og passe på at de har det bra. 

Det er en helt fantastisk gjeng med ung-
dommer her. Som thailendere flest kan 
de være litt sjenerte i begynnelsen, men 
når man blir kjent med dem er det utro-
lig gøy. Kulturen og språket er en utford-
ring. De snakker ikke så bra engelsk, og 
jeg snakker ikke akkurat så veldig bra 
thai, men med en blanding av engelsk, 
thai og kroppsspråk kommer man over-
raskende langt. Jeg valgte å ta dette 
året fordi jeg ville bli utfordret og lære 
både meg selv og Gud bedre å kjenne. 
Jeg har lært mye her, blant annet at livet 
som miljøarbeider går opp og ned. Det 
har vært tunge dager og dager der man 
føler seg helt hjelpesløs og tenker at det 

ikke er noen grunn til at jeg skal være her 
og at jeg egentlig bare kunne sittet på rom-
met og ikke gått ned for å snakke, leke og 
være tilstede for ungdommene. Men da jeg 
søkte Gud for å spørre Han fant jeg hvile.
Det var som om Han gav meg fred og viste 
meg at selv når jeg ikke føler det er noen 
plan med at jeg er her, så har Han en plan 
for meg. Livet mitt er en del av et større 
bilde som jeg kanskje ikke ser, men som 
Han har kontroll på. Denne opplevelsen 
gjorde det så mye lettere å være her og ha 
det gøy med ungdommene uten å føle at 
man måtte streve for å oppnå noe. Jeg er 
her for å lære, og jeg er overbevist om at 
Gud dette året ville lære meg at det er Han 
som har kontrollen i livet mitt.   

Jes 55,9: Som himmelen er høyere enn 
jorden, er mine veier høyere enn deres vei-
er og mine tanker høyere enn deres tanker.

He’s in control

Info om Hald: 

skole i Mandal 

årsstudium i tverrkulturell kommuni-
kasjon og internasjonalt arbeid.

samarbeid mellom Laget, Strømme-
stiftelsen og Det Norske Misjonssel-
skap (NMS)

får støtte fra Fredskorpset Norge

 utvekslingsprogram der studenter fra 
utlandet kommer til Norge og norske 
studenter drar til ulike steder i ver-
den.

NMS’ linje heter ”Connect” og har 
hovedfokus på misjon, bistand og 
bygging.


