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Eldsteråd og stab på retreat
gen og kvelden
fikk vi dele med
hverandre tanker
som Gud hadde
gitt oss i stillheten. Menighetens
fremtid var et
sentralt tema.
Det samme gjelder kirkebygg og
hvor vi skal være
om noen år. I løpet av kort tid må
det tas viktige
avgjørelser for
menigheten. På
kommende menighetsmøter blir
spørsmål om kirkebygg, lokalisering og menighetens fremtid viktige saker.

Mandag 28. mars reiste eldsteråd og stab på retreat til Grosås
senter i Iveland. Nesten alle
hadde funnet anledning til å
sette av to døgn til denne turen.
Tema for dagene var: ”Nær
Gud. Nær hverandre. Nær verden.” Det fikk vi også oppleve.
Samlingen startet med en god middag i nydelige lokaliteter på Grosås
gård. Mandag kveld og tirsdag formiddag var satt av til stillhet innfor

Gud, hver for oss, - bare avbrutt av
felles kveldsbønn og morgenbønn.
Vi opplevde den gode stillheten og
kjente at dette var viktig for vårt
eget liv og med tanke på hva Gud
vil for menigheten. Flere opplevde
at Gud talte spesielt til dem. Teksten fra Jeremia 18 om leiren i pottemakerens hånd, ble sentral for
oss. Hvor viktig det er at Herren får
forme oss og menigheten slik han
har tenkt!
Tirsdag etter lunsj var det klart for
”prosesstid”. I løpet av ettermidda-

Tirsdagen ble
avsluttet med
nattverd og fellesskap. Deretter
gikk vi inn i et
fastedøgn. Enkelte måtte tilbake
til sine arbeidsplasser onsdag morgen. Noen kunne bli i stillheten på
Grosås frem til midt på onsdagen.
Det er ingen tvil om at dette ble
betydningsfulle og viktige døgn for
menighetens ledelse og dermed for
menigheten. Enkelte ga uttrykk for
at de hadde hatt et sterkt og fornyende møte med Herren.
Sigmund Sandåker
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Pastorens spalte
Sigmund Sandåker

Uten misjon stanser menigheten
Jeg har tillatt meg å skrive om et slagord som ble lansert for
noen år siden: ”Uten lastebilen stopper Norge.” Jeg tror det
er dekning for å si: ”Uten misjon stanser menigheten.” Kirke
og menighet er i utgangspunktet basert på Jesu oppdrag slik
vi kjenner det i misjonsbefalingen i Mat. 28.19-20 eller i Lukas 24.47: ”Og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for
syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i
Jerusalem.” Legg merke til at Jesus ikke bare presenterer
oppdraget, men han sier umiddelbart: ”Dere skal begynne i
Jerusalem.” Han henvender seg direkte til etterfølgerne og
sier: ”Dere skal begynne.” Dere skal gjøre det. Det gjelder
altså ikke noen andre. Enhver troende har del i dette oppdraget.
Iblant hører jeg noen si: ”Misjon gjelder jo egentlig alt det vi
driver med. Alt vi gjør i menighetssammenheng handler om å
gi videre evangeliet. Er det ikke misjon det vi gjør i byen vår?”
Dette er vel og bra, men det er ikke nødvendigvis misjon i
den betydning Jesus tenker på når han gir oppdraget. For
han snakker om at evangeliet skal gis til alle folkeslag. Det
handler altså om misjon til folkeslagene. Det dreier seg om å
krysse grenser. Uten misjon til folkeslagene er vi ikke bibelske, rett og slett. Da er vi ”underbibelske” og tar ikke hele
bibelens budskap på alvor.
Frikirken sentralt har nettopp kommet med et lite hefte med
tittelen ”Misjon til Israel og folkeslagene”. Der gis det tilslutning til et sitat fra boken ”Missiologi i dag” av Berentsen,
Engelsviken og Jørgensen (2004):
”Misjon er kirkens sendelse til verden, en sendelse som
har sitt opphav i den treenige Gud og som innebærer
det oppdrag å formidle evangeliet om Guds rike – i ord
og gjerning – så mennesker kan komme til tro og innlemmes i den kristne kirke ved dåp. Misjonen er etter
sitt vesen grenseoverskridende idet den sikter på å nå
stadig nye mennesker både i geografisk, kulturelt og
tidsmessig perspektiv.”

Norsk kristenliv har holdt misjonsoppdraget høyt. Dette har
Frikirken bidratt til, likeså Kristiansand menighet. Vår menighet har rekruttert en rekke misjonærer til tjeneste på våre
misjonsfelter, ikke minst til Japan som har vært sterkt i fokus
i det siste. For en velsignelse for menigheten! Det er en berikelse vi knapt kan ane betydningen av å få være med å sende ut fra egen menighet. La det være vår bønn at Herren må
kalle arbeidere til misjonstjeneste fra vår menighet også i
tiden som kommer! Så er det flott å få være med å gi når det
kunngjøres kollekt til Ytremisjonen, og det er storartet at vi
har en misjonsmesse som gir så godt resultat og samler så
mange mennesker i alle aldre.
Det skjer nye og utfordrende ting innen vår kirkes misjon,
Frikirkens Israels- og Ytremisjon (FIY). Vi er i ferd med å starte opp misjonsarbeid i Tyrkia. Mange har vært i Tyrkia som
turister og besøkt steder der både Paulus, Filip og Johannes
gjorde en formidabel misjonstjeneste. Nå trenger dette landet å misjoneres på ny.
La meg også få uttrykke glede over at flere fra denne menigheten har vært og er engasjert i misjonstjeneste gjennom
Ungdom i Oppdrag. Mange av Frikirkens egne utsendinger
har først fått prøve å stå i misjonstjeneste gjennom UiO. Slik
kan vi utfylle hverandre og stå sammen om oppdraget. Jeg
tror det er viktig at vi er åpne for at misjonsarbeidet og misjonsstrategien kan endre seg i årene som kommer. Nye generasjoner kan se andre måter å drive misjonsarbeidet på.
La oss ikke være fastlåste i tradisjonelle mønstre. Det essensielle er at budskapet går videre, krysser grenser og utfordrer
mennesker til tro og frelse. ”Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så
skal enden komme.” Matt. 24.14.
19. mai setter vi fokus på misjon til Israel og folkeslagene på
temakveld i FriCafé (se egen omtale). La oss møtes for å inspireres til misjon og til å fullføre oppdraget Herren har gitt
oss.
.
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Frikirkens temahefter:

”Misjon til Israel og folkeslagene”
Av Harald Flå
I marsnummeret av FrikirkeAktuelt
omtalte vi temaheftet ”Skriften og kirken”. I dette nummeret vil vi omtale et
annet av de fire temaheftene som utkom i fjor, nemlig ”Misjon til Israel og
folkeslagene”. Dette er et lite hefte på
bare 25 sider, så det burde være overkommelig å lese. Men om heftet er lite
så tar det opp et stort og viktig og ikke
minst dagsaktuelt tema.
Innledningsvis får vi et kort historisk
tilbakeblikk. Frikirken stiftet i 1910 sitt
eget ”Israelsvirke’” som senere endret
navn til ”Frikirkens Israelmisjon” og
samarbeidet i en periode med Karmelinstituttet og senere med Den norske
Israelsmisjon. I 1916 ble Frikirkens
Ytremisjon etablert og senere ble Ytremisjonen og Israelsmisjonen slått sammen til ”Frikirkens Israels- og Ytremisjon”. Dette ut fra tanken om at det er
mye fellestrekk.
I et kort kapitel sies noen ord om misjonens basis og spesielt om Israelsmisjonen. Denne misjonen har
som det heter ”som mål å vekke til

ansvar for Israels folk,
forkynne evangeliet for
jødene og vise dem kristen nestekjærlighet”. Og
samtidig erkjenne at jødefolket på en spesiell måte
er gjenstand for Guds
omsorg og kjælighet.
I to kapitler utdypes misjonsoppdraget overfor
folkeslagene og oppdraget overfor Israel slik det
blir forstått fra frikirkehold. Men samtidig får vi
en liten innføring i ulike
holdninger til misjon overfor jøder og til staten Israel. Fra frikirkehold er det
maktpåliggende å stå i
fremste rekke i kampen
mot anti-jødiske holdninger og antisemittisme på
alle nivåer.
Heftet har også et eget
avsnitt om arabisktalende
og konkluderer med at
Frikirken fortsatt vil støtte
kristent arbeid både på israelsk og
palestinsk side.
I kapitlet ”Israel og kirken” tas et oppgjør med den såkalte erstatningsteologien som kort fortalt mener at kirken
erstatter jødene som Guds folk. Dette
fordi Israel på grunn av sin ulydighet
mot evangeliet har mistet sitt paktsforhold til Gud. En slik teologi slutter Frikirken seg ikke til.
Selv om misjonen overfor folkeslagene
og Israel har fellestrekk, er det dog
forskjeller. Både fellestrekk og forskjeller er beskrevet i et eget kapitel.
I sluttkapitlet, konklusjonen, sies det
klart at Frikirken forplikter seg på
Guds Ord som sier at evangeliet skal
forkynnes for alle folkeslag, herunder
også jødene, under henvisning til Matt.
24.14.
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Signaturen

Åssen går det..?

Anne Karin Solheim

Etter 3,5 år i Sjømannskirken i London er jeg nå kommet hjem til Kristiansand. Det har vært
noen fine år i London, men det var veldig godt å komme hjem. Hjem til den norske naturen, hjem
til venner
ogdet
familie,
til menigheten.
Foreløpig
er av
hverdagen
avvi,atmen
jeg er
diverse
det vi har?preget
Det kan
da imå
vi fortsette
Ja, hvordan
står
til medhjem
oss som
menighet? Det
er hold
overgangsfaser,
der
ting enda
ikke ermed
heltåpå
Uansett
faser vi
arbeidet
få plass.
inn flere
av vårehvilke
medlemmer
i fast
et av
spørsmålene som
erfølelser
fremme og
nårpraktiske
vi setter sami livet, så ser
Gud oss. Hanfjoråret.
har alltid
til å høre
våre tanker.
Han
står alltid
klar
medviåpne
givertjeneste.
Som
mange
husker
hadde
i fjortåret en
menerårsmelding
og oppsummerer
Somtidventelig
armer.
hver ienkelt.
Og elsker
enkelt.aksjon for å få nye givere. Fra vi startet i oktober 2008
er det
ulike Han
svar ser
på dette
en menighet
av vårhver
størrelse,
og frem til nå på nyåret har vi passert 55 nye givere, til
jeg vil trekke frem et par eksempler av alt det bra.
sammen ca kr 650 000,- i økt årlig innekt. Dette er fanI desember
var
resultatet
klart
fra
gudstjenesteundersøKjære Jesus
Kjære barn
kelsen. Mer enn 180 svar ble avgitt, det var bra! Mange tastisk og noe vi virkelig må glede oss over. Ut fra det
Kjære venn
jeg vet er det kun IMI kirken i Stavanger som slår oss på
har Du
gittser
tilbakemelding på at det var bra med en slik
dette! Nå vet jeg jo ikke om alle menigheter i landet,
undersøkelse.
Vi
oppnådde
at
de
som
ønsket
kunne
mine behov
Eg elske deg
men vi kan være sikre på at vi ligger langt fremme på
komme
med
sine
innspill,
og
svært
mye
godt
kom
ut
av
Du ser
Høgt
feltet. Det er takket være overgivelse blant medlemmedette.
mine lengsler
Høgare
ne og fokus på hva Gud sier om forvaltning av penger.
Du ser
Høgast
Dyktige frivillige har jobbet med saken i årevis og bidratt
I bibelen
kan
vi
se
hva
Paulus
skriver
til
korinterne
(1kor
mine ønsker
til god økonomisk utvikling.
14,26)
Hva
mener
jeg
så,
søsken?
Jo,
når
dere
kommer
Du ser
Min kjærlighet
Menigheten er i en prosess hvor vi jobber med å gi enda
sammen,
har
én
en
salme,
en
annen
et
ord
til
lærdom,
mine savn
avhenge ikkje
mer til andre. Forslag om å øke misjonsandelen og å gi
én har
en åpenbaring, én har tungetale, en annen har
Du ser
av dine gjerninger
flere av kollekten til misjon og ut, er tegn på dette. Jeg
tydningen.
Men
la
alt
tjene
til
å
bygge
opp.
mine gleder
Eg elske deg
tror at vi ved å gi mer til andre får mer inn. Slike forslag
DetDu
er helt
klart
at
det
er
ulike
syn
blant
oss
om
hva
ser
For den du e
som bør være med i en gudstjeneste og hva som føles som vi arbeider med sier noe om giverglede, jeg tror
Mitt skaperverk
naturlig
osv. Jeg tenker at Paulus sine ord har stor bred- dette er et signal om at vi er på rett spor.
Du ska
de, ha
men
allavslutningen i verset er det som står for meg Mine tanker for deg
somære
det viktigste med gudstjenesten. Den skal tjene til For en tid tilbake snakket meg med en av de eldre i mee høgare
å bygge opp. La oss gå sammen videre med det i tanke- nigheten, vi kom inn på at det er ulike syn på saker.
enn dine tanker
ne. Vær med å bygge hverandre opp og la fellesskapet Samtalen var innom konflikter i menigheter generelt.
gi oss løft og inspirasjon til å gå med Jesus i hverdagen. Han sa ”nei i vår menighet har vi etter det jeg ser ikke
Eg vett ka du trenge
dype konflikter, der er mer for krusninger på overflaten
Kom te meg
Hva med økonomien? Regnskapet for 2009 er så godt å regne”
Fysst
som klart. Det ser ikke så ille ut. Hadde det ikke vært
for at varmeanlegget i kirken måtte oppgraderes ville vi Jeg nevnte akkurat dette for en kar i ettertid, han sa seg
Og eg
enig og la til: ”når menigheten har tilstrekkelig mange
fått overskudd.
vil gje
som oppriktig elsker Jesus, så går det meste bra”.
Bør en menighet ha overskudd? Vel… det er antakelig
te deg
Det er en stor glede å høre en slik betraktning, og her
noe vi kan få av ulike årsaker når vi styrer etter budi overflod
ligger det et stort potensial. Jeg tenker at dersom vi
sjett. Spørsmålet må antakelig være hva tenker vi at
sånn at du
overskuddet skal brukes til? Til nå har vi satt av penge- først og fremst legger oss på kne innfor Gud, så vil han
kan gi
ne til nybygg og vedlikehold. Jeg er enig med denne dis- lede oss i alt det vi gjør.
videre
La oss fortsatt gjøre som Jesus sier til oss hos Matteus:
poneringen. Kirken vår ble bygget på 60 tallet, friCafé
(Matt 6, 33): Søk først Guds rike og hans rettferdighet,
og kontorer er mindre enn 10 år. Vi har ingen kostnad
Eg står
på renter og avdrag på bygningene våre. Standarden på så skal dere få alt det andre i tillegg..
med udstrakte armer
kirkebygget går ned for hvert år og rommene fyller ikke
lenger de behovene en moderne menighet har. Dette
Kom!
gapet blir større for hvert år som går. Uten å bygge opp
egenkapitalen for hvert år fremover, vil det økonomiske
løftet til nybygg eller moderniseringer bli vanskeligere
og vanskeligere.
Kan vi sette av mer penger til både nybygg og vedlike-
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Påskespillet:

Åtte dager i Jerusalem
Tekst: Randulf Roaldsnes
Foto: Maria Ringøen
Påskespillet ble framført for tredje
gang i år. Nye sanger, tekster og musikk er kommet til siden sist, men noe
av det viktigste er at mange barn og
voksne har blitt engasjert og fått prøve
seg i nye utfordringer. Nettopp dette
med prosjekter på tvers av generasjoner er viktig for påskespillet. Familien
Jørgensen er et godt eksempel der tre
generasjoner er med. Se forsidebildet!
Mange var svært spent på hvordan
dette skulle gå…
Søndag 10. april ble en festdag! To
forestillinger med fullt hus betyr at det
var nærmere 1200 mennesker innom
kirka denne dagen – de involverte inkludert! Responsen i etterkant har vært
utrolig.
Men øvelsene startet allerede i mars.
Det er litt av en kabal å skulle få nærmere 150 mennesker i alle aldre til å
finne sine roller, sine replikker
eller sine sanger slik at det til
slutt blir en fortelling som formidler påskens budskap til
både hjerte og forstand. Prosjektgruppa har vært i arbeid
siden januar og uten dette
utrolige teamet hadde ikke
dette vært mulig. Fantastisk at
vi har mennesker som er villige til å øse av sin tid, energi
og kreativitet. Ikke minst er
det praktiske med lyd, lys,
kostymer og kulisser er et
stort løft. Som pastor Rune
Tobiassen sa det i innledningen – det er så mange å takke
at det rett og slett er vanskelig..

Marta (Maren Frigstad) synger om Jesu fødsel. Deretter står Max Graarud, Benedicte Gausdal, Anton Ringøen og Mathilde Sødal

Aron (Stein Arve Graarud) forteller
om Moses og Rødehavet som delte
seg i to.

Både prosess og resultat har
vært viktig. Det at så mange
får prøve seg er kjempeviktig,
men også det at vi kan sette
fokus på påskens budskap på
nye måter for nye generasjoner.
I skrivende stund er det ikke
bestemt om dette skal gjentas
på samme måte som i år, men
noe skjer. Din oppgave er å
heie dette fram.

”Lys, lys levende – sterkere
døden”
Kvelden bleenn
avsluttet
med en flott konsert To av de tre staute tempelvakter/ soldater (Lars
Grønningseter, Jon Robstad og Robert Bunting)

Katrine Torvik på trommer
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Kaifas (Dagfinn Haarr) vil gjerne fjerne Jesus før
påsken begynner
Pilatus (Øystein Jørgensen) forstår ikke folkemengdens krav, men gir etter

I år var det både store og små engler (Mathea Kilane
Pedersen) som hjalp til med å fjerne steinen fra graEnglene (Mathea Kilane Pedersen og Marthe Westgaard) gir
bud til kvinnene om at
Jesus er stått opp

”Lys, lys levende” er
barnas tilsvar på
Jesu oppstandelse
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KUPs ”Mødretreff” i Frikirka!
Av Bente Haugaas Fjelde
Dere har kanskje lurt på hvorfor Fricafé er full av barnevogner på mandags ettermiddager? Det har sin enkle
forklaring i at da er det ”Mødretreff”
som står på programmet. Tiltaket drives av Kirkens Ungdomsprosjekt/KUP
( www.kirkensungdomsprosjekt.no ) og
er et støttetilbud for unge mødre i Kristiansand.
Arbeidet for unge mødre startet i
1999, og har med årene vokst seg
fram til å bli ett av KUPs viktigste tiltak. Vi har siden 2009 holdt til hos
dere i Frikirka, og her stortrives vi.
Hver mandag kl.15.30 starter vi opp
med felles middag i Fri-café. Kl. 16.30
går mødrene med de minste barna
opp på Tigerloftet, og mødrene med de
store barna (1½ +) ned i peisestua og
søndagskolerommet. Mødretreffet
slutter kl 18.00.
Målsettingen for tiltaket er at det skal
være kompetansehevende og nettverksbyggende. I 2008 var vi med i et
aksjonsforskningsprosjekt på UiA hvor

De frivillige lader opp til dagens økt.
vi evaluerte mødreprosjektet. Evalueringen resulterte i en god del endringer, som igjen har ført til at tiltaket har
vokst. Denne høsten og vinteren har
ca. 40 unge mødre og 50 barn vært

Bente forklarer dagens aktivitet - potethoder med karse til hår

innom mødretreffet.
Målgruppen vår er unge mødre. Det vi
ofte ser er at de jentene som får barn
tidlig gjerne også har en del risikofak-
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torer rundt seg. Dette
gjør dem til ei utsatt
målgruppe. Gjennom
kartlegging/
evaluering i 2008 så
vi at flere av jentene
hadde lite og negativt nettverk. Enkelte
sleit med psykisk
sykdom, og noen
hadde hatt rusproblemer. De fleste var
alene med den daglige omsorgen for barna. Mange av dem
har med andre ord
en svært tøff hverdag, og fortjener all

Samlingsstund for de største barna
den ros, støtte og oppmuntring de kan
få.

KORT OM KUP
Startet i 1991 på initiativ fra
Domprostiet og KFUK/M.
Driver forebyggende arbeid for
utsatte barn og unge i Kristiansand.

rene kan kose seg litt, at barna kan ha
det gøy, og at både
mødrene og barna kan
få litt kunnskap og støtte med på veien…
Vi trenger flere medhjelpere! Hvis noen av
dere kan tenke dere å
være frivillige medarbeidere på mødretreffet eller være støttefamilie for ett av barna,
er dere velkommen til å
ta kontakt. Ring Ingunn
(41201853), Bente
(92600989), eller send
mail

KUP driver for tiden:
x 5 aktivitetsgrupper
(gutter og jenter i alderen
12- 17 år)
x 2 jentegrupper (jenter
med minoritetsbakgrunn)
x Mødretreff
x Alternativ konfirmasjonsundervisning
x Oppfølging av enkeltungdommer
x Vennskapsbyprosjekt i
Walvis Bay, Namibia
x Veiledning m.m.
KUPs stab utgjør ca.4 årsverk.
Det ble i tillegg utført ca.10 årsverk av 40-50 frivillige medarbeidere i KUP i 2010.

(post@kirkensungdomsprosjekt.no).

Kanskje burde
den 18 år gamle
jenta som er alenemor, sliten,
uten hjelp og støtte hjemmefra, og
som nettopp har
hatt 2 våkenetter,
bli sett på som en
helt…? Kanskje
burde vi se på
henne med et beundrende blikk…?
Vi ønsker at mødretreffet skal være
Gratis middag smaker alltid godt
et sted hvor mød-

KUP er 20 år i 2011!
Gi en jubileumsgave!
Send SMS-kodeord ”KUP” til
2160 og gi 200 kr!
Jesus sier i Matt. 25,40:
”Sannelig, jeg sier dere: Det dere
gjorde mot en av disse mine
minste søsken, har dere gjort
mot meg”.
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PÅSKESPILL
En ting er i alle fall sikkert, når man er på Påskespill øvelse så blir man sultne. På hovedøvelsen lørdag 9-april
fortærte påskespill deltakerne nesten 300 pølser , flere kilo epler og litervis med vann. Før gudstjenestene på
søndag forsvant raskt 6 kg gulrøtter, 4 kilo epler og flere store bokser med havremakroner. Det er godt å ha noe i
magen når man er spent og skal på scenen.
Mathilde hadde en travel
dag. Rett fra lang øvelse
til håndballkamp

Pølser er alltid godt.
Syvert og Joakim var så
sultne at de startet på
sin andre runde med
pølsespising.

Før hver øvelse og Gudstjeneste samlet hele påskespill gjengen seg i bønn, som ble avsluttet med et rungende felles AMEN!

Månedens konkurranse:
Nå har det nettopp vært Påske, og vi har hørt om hva som skjedde med Jesus i Påska. En av disiplene nektet for at han kjente Jesus. Hva
het denne disippelen?

Svar sendes på SMS til Liv Marit 907 60340.
Vinnere av forrige konkurranse var Ole og Bolette Ringøen
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Flygelet er utslitt – Halleluja!
Når flygelet i kirken er utslitt kan
man se på det på to måter. Den
første er å beklage seg over at det
fine instrumentet ikke varte lenger
enn det gjorde. Den andre måten
å se på det er med takknemlighet.
Tenk hvor mange toner som har
rent ut av instrumentet til folks
oppbyggelse og til Guds ære.
Tidligere leder for Familie & Medier,
Geir Magnus Nygård, refererte en gang
til en svensk pinsevenn han hadde
truffet i Bolivia som uttalte: Halleluja,
vad trett jag är! Det er mye god livsanskuelse i det! Det samme kan i grunnen sies om flygelet i Kristiansand
Frikirke. Halleluja, hvor slitent flygelet
er blitt!
Da man for nesten 30 år siden kjøpte
nytt flygel til Kristiansand Frikirke,
tenkte man sikkert at nå hadde man
flygel for mange år. Det har man da
også hatt. Det er bare strykere og enkelte gitarer som blir bedre med årene, alle andre instrumenter blir gradvis
dårligere. Jo mer et instrument blir

brukt, jo fortere går aldringsprosessen.
Flygelet i Kristiansand Frikirke har selvfølgelig blitt brukt mye – veldig mye.
-I takknemlighet for all musikken som
har blitt til i Frikirken, setter vi nå i gang
arbeidet med å anskaffe et nytt, forteller
Jon Kleveland, som har påtatt seg ansvaret for å lede komiteen som skal
skaffe tilveie finanser og instrument. I
komiteen sitter også Runar Nørsett og
Kjetil Høyer-Jonassen og kommiteen vil
bli utvidet etter behov.
-Frikirken i Kristiansand
er en av landets viktigste
musikkbidragsytere i
norsk menighetsliv, mener Kleveland. Få menigheter har vært med på å
produsere flere profesjonelle musikere og sangere, og menigheten har
også hatt stor tiltrekningskraft på musikkrefter i
byen.
-Eldsterådet har sagt seg
villig til å yte en god del av
midlene som må til for et
nytt instrument, men hva
slags flygel vi får, er opp

til musikkmiljøet og medlemmene i
kirken, mener Jon, og han utfordrer
korene og alle som lar seg engasjere
av saken. Mye tyder på at saken engasjerer bredt, for Kristiansand frikirke er
en menighet hvor musikken alltid har
stått sentralt.
Hvor mye et flygel koster, er mer et
spørsmål om å tenke på et tall. Vi har
som mål å kunne stable på beina
400.000 kroner. Det bør vi greie!

Pinsefestival på ”Tangen”

Mer informasjon om festivalen finner du på
www.pinsefestivalen.no

Barstølveien 24A N4636 Kristiansand
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Leir for godt voksne
I perioden 15.- 19. august har du muligheten for å bli med til Hovden på leir
for godt voksne. Å vurdere om du faller
innenfor betegnelsen ”godt voksen” er
kanskje vanskelig for noen. Vi ønsker
jo å være unge så lenge som mulig.
Det er lagt opp til et godt og variert
program både på Hovden og også i
forbindelse med reisen til og fra. Det
blir felles bussreise med flere stopp og
kulturopplevelser på veien. På oppturen blir det besøk på Pan gården på
Åmli og returen går over Brokke-

Suleskarveien med besøk på Byrkjedalstunet. På Hovden blir det anledning til besøk på Jernvinnemuseet,
Vatnedalsdammen og i Bykle sentrum
den gamle og den nye kirken.
Det vil bli bibeltime hver dag og her vil
Sverre Jølstad ha som tema ”Ekte glede”. Harald og Margrethe Sødal vil ha
ansvaret for den musikalske delen. I
tillegg vil det bli kåserier og hyggekvelder.
Alt tyder på at det vil bli et innholdsrikt

arrangement.
Nærmere informasjon kan du finne i
brosjyre som er lagt ut i kirken. Dersom du blir med bør du ikke vente for
lenge med påmelding da det ikke er
mange ledige plasser igjen.
Leiren er et samarrangement mellom
Kristiansand Frikirke og Oslo Østre.
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Nytt fra menigheten
Kirken:
Kontor:
Kontortid:

Forstander:
Pastor:

Tollbodgaten 66
Tollbodgaten 64
Tirsdag, onsdag og torsdag
kl. 10-14
38 12 10 30
38 12 10 31 (fax)
Rune Tobiassen
95 84 18 56
Sigmund Sandåker

Menighetsmøte søndag 8. mai
Gustav Beckmann Haugevik
Foreldre Merete Beckmann Haugevik og
Ruben Haugevik .

FriBupastor:

Stein Arve Graarud
41 32 42 63
Bydelspastor: Endre Sagedal
Administrativ leder:
Jostein Senumstad
38 12 10 33,
mobil 41 10 17 92
Sang og musikkleder:
Renate Rott Orre
99 63 68 69
Menighetsarbeider:
Hilde Grøthe
47 91 42 92
Formann Eldsteråd:
Kjell Haugland,
97 56 08 40
Kontaktperson Administrasjonsråd:
Jan Olav Beckmann
40 40 09 87

Fra kontoret

Døpte

Til alle medlemmer i Kristiansand Frikirke.
Menighetsmøte søndag 8. mai rett etter
gudstjenesten!
Vi vil med dette informere/innkalle til menighetsmøte 8. mai. Foreløpig saksliste ses
nedenfor, endringer vil komme og endelig
liste blir lagt ut i kirken fredag 29. april.
Gudstjenesten er planlagt fra kl 11 til kl
1210.
Menighetsmøtet blir fra kl 1215 til kl 1300
- barnepass arrangeres under møtet!

Vigde

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

Døde
x Borghild Mjaaland

Foreløpig saksliste:
x Åpning og konstituering
x Oppgradering av kirkesalen - menighetsrådet ønsker å bruke inntil
kr 500 000,- til å gjennomføre et nødvendig løft på noen vesentlige punkt i
vår kirkes hovedsal. Hovedsaker i grove
trekk som følger:
x Nytt flygel - kr 200 000,- Egen komitee arbeider allerede med å få
inn ytterligere finansiering for å få
et så godt flygel som mulig.
x Nytt lerret og projektor - inntil kr
200 000,- Forslag med anbud blir
presentert.
x Belysning - inntil kr 100 000,x Menighetens fremtid - fremdrift presenteres:
x komiteer som er nedsatt - kort presentasjon med mandat.
x utviklingen i reguleringssaken i kvartal
42.
x Sammensetningen av eldsterådet formalitet som protokollføre ift registrering i Brønnøysundregisteret.
Vi håper du kan sette av tiden denne søndagen, være med å påvirke menigheten nå og i fremtiden.

x 15.04.2011

Susanne Ilebekk og Øyvind Nordbø

Vel møtt!
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Program
Søndag 1. mai
10.30 Bønnemøte
11.00 Nattverdgudstjeneste. Hilde
Maragrethe Sæbø Fjeldstad.
Tigerloftet, Skattkammer, HITS
19.30 Når vi kommer sammen. Lovsang, forbønn, tid til å dele og
lytte
Tirsdag 3. mai
11.00 Bønnemøte
Onsdag 4. mai
11.00 Formiddagstreff. Jan Ivar Nilsen. Bernt Jørgen Beckmann
Torsdag 5. mai
11.30 Landsmisjonens kvinneforening. Sigmund Sandåker
18.00 Den nye veien. Interkulturell
samling i Peisestua
20.00 Samrådningsmøte. For hovedledere fra alle virkegrener
Fredag 6. mai
09.00-14.00 Åpen dag 40 dager. Øyvind
Benestad, Stig Magne Heitmann. Dele med de som lider.
Pris kr 120,- inkl. lunsj
Søndag 8. mai
11.00 Familiegudstjeneste. Rune Tobiassen. MINI-HITS deltar. Knøttekoret. Dåp
12.10 MENIGHETSMØTE ETTER GUDSTJENESTEN. Barnepass under
menighetsmøtet
Tirsdag 10. mai
11.00 Bønnemøte

19.30 Ytremisjonens kvinneforening.
Toralf Tveiten.
”Barndomsminner fra krigen”
Onsdag 11. mai
20.00 Bibelundervisning i FriCafé.
Rune Tobiassen. Tema: Peter
– Jeg vil aldri svikte deg. FriCafé åpen fra 19:30
Torsdag 12. mai
19.30 En kveld i bønn
Lørdag 14. mai
16.00 Stor familiedag i kirka. Se
egen annonse i bladet

Søndag 22. mai
10.30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste. Ingrid Aske.
Vestergabet. Tigerloftet, Skattkammer, KRIK for HITS
Tirsdag 24. mai
11.00 Bønnemøte
19.30 Ytremisjonens kvinneforening.
Ingunn Holm
Torsdag 26. mai
11.30 Landsmisjonens kvinneforening. Tur til Kari Hafnor
19.30 En kveld i bønn
Søndag 29. mai

Søndag 15. mai
10.30 Bønnemøte
11.00 Nattverdgudstjeneste. Hilde
Grøthe. Tigerloftet, Skattkammer, HITS. Radiooverføring FM
101,2
Tirsdag 17. mai
13.00 Rune Tobiassen taler på torget kl. 13 på felleskirkelig
arrangement
18.30 Festmøte. Aslak Brekke, tale.
Anne Karin Kaasa, sang. Servering av bløtkake og kaffe i
FriCafé fra 17.30-18.30
Torsdag 19. mai
18.00 Den nye veien. Interkulturell
samling i FriCafé
19.30 Samtalekveld i FriCafé. Halvard Myhren. Hvordan forholde seg til Israel i 2011?

10.30 Bønnemøte
11.00 Gudstjeneste. Sigmund Sandåker. Ungdomskoret. Tigerloftet,
Sommeravslutning Skattkammeret. HITS tur til Dovlands
hytte
Tirsdag 31. mai
11.00 Bønnemøte
17.00 Musikkskolekonsert
Torsdag 2. juni
18.00 Den nye veien. Interkulturell
samling i Peisestua
Søndag 5. juni
10.30 Bønnemøte
11.00 Nattverdgudstjeneste. Rune
Tobiassen. Arnfinn Østerberg.
Kammerkoret. Ordinasjon og
innsettelse av bydelspastor
Endre Sagedal
19.30 Når vi kommer sammen. Lovsang, forbønn, tid til å dele og
lytte

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

Jordskjelvet i Japan 11.mars
gråte. Det er slik en stor smerte at de kan
ikke la følelsene komme til overflaten.
Nå bor det en mor med en 16 år gammel
datter i 'huset mitt'. De ble hentet av Mikaelsens etter skjelvet, og har begynt å
finne seg til rette i vårt område av landet.
Kommunen tilbyr visst gratis leiligheter i
2 år for dem som kommer fra de rammede områdene, og mennesker over hele
landet er opptatt av å yte hjelp der de
kan.
Mer enn 27000 mennesker er døde eller
savnet, og 153 000 mennesker har mistet bosted.
Vil du være med og lette smerten for dem
som lider og mangler alt i Japan, så kan
du be for Japan, og sende penger til :
Jordskjelvet den 11.mars med tsunami
og kjernekraft- ulykken har forandret alt
i Japan.
Selv kjente jeg skjelvet som om huset
gynget i flere minutter. Da jeg satte på
TV-en var det sterke advarsler om flodbølgen, så jeg ringte med en gang til
Knut Ola for å forsikre meg om at han
ikke var ved sjøen med sin nevø Even
fra Norge. Avstanden fra skjelvet til oss
er kanskje som fra Oslo til Kristiansand. P.g.a. kjernekraftverket ble det
mange slitsomme dager hvor alt dreiet
seg om å følge med på TV mellom ulike
gjøremål. Og etterhvert ble det sagt fra
UD at alle nordmenn helst skulle komme seg ut av Japan.
Både NMS og Frikirken ba sine misjonærer om å komme hjem. Ingebjørg og
Nathan Mikaelsen fant ut at de ville bli i
Japan, mens Ruth Kari og Knut Ola Topland ble bedt om å reise til Norge en
stund for lille Karens skyld. De reiste

tilbake etter 2 uker i Norge. Selv skulle jeg
til Norge likevel på et lengre opphold frem
til 10.sept. Jeg reiste med et charterfly som
UD satte opp.

Japanaksjonen 2011:
Kontonummer 8220 02 86053
KID: 000009600115241

Det har vært vondt å reise fra Japan i en
slik tid, men jeg har etter hvert fått god kontakt med venner og menighetens medlemmer gjennom mail og Skype.

Gaven vil bli sendt videre til Kinki Lutherske Kirke som samarbeider med de 3
andre Lutherske kirkene i Japan.

To sykepleiere fra Kawage har vært nordover i 5 døgn for å avhjelpe nøden. De måtte ta med seg sovepose og mat og drikke
for tiden de skulle være der, og sammen
med mange frivillige ble de fraktet med
buss til de ulike tilfluktstedene. De sier at
virkeligheten er mye verre en det vi har sett
på TV. De som er kommet til gymnastikk
saler og andre tilflukt steder, spør aldri
hverandre om hvor mange av familien de
har mistet. De som har overlevd kjenner
skyldfølelse for å leve når så mange er
døde. Ingen tør å begynne å gråte. Da vil
hele salen av 8-900 mennesker begynne å

Både Katolske og Anglikanske Kirker er
blitt tatt av flodbølgen, og flere prester er
døde. Kinki Kirke ønsker å hjelpe gjennom de kristne kirkene i de rammede
områdene.
Takk for forbønn og konkret hjelp !
Hilsen Ingrid Aske

http://www.jesustojapan.info

RED: Ingrid Aske taler på Gudstjenesten
den 22. mai.

