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Som dugg
Ditt folk møter villig fram
den dagen du mønstrer din hær.
I hellig skrud kommer din ungdom til deg
som dugg ut av morgenrødens skjød.
Salme 110.3
Som dugg ut av morgenrødens skjød. Det er noe friskt, noe levende, noe vakkert i beskrivelsen av de unge.
Ofte er det slik at de unge går foran, også i menighetssammenheng. De er spontane og direkte. De har forventninger til Gud. De ber konkret. Denne høsten har det skjedd noe stort og gledelig i menigheten vår. Et
nytt tenåringsarbeid har startet opp på lørdager. Det har fått navnet VOX. Tenåringer har strømmet til, og en
stor flokk samles annenhver lørdag. De har det så bra at de har begynt å spørre om ikke de kan samles hver
lørdag. Vi opplever ungdom som ber, ungdom som spør, ungdom som søker, ungdom som har oppdaget at
Jesus er god, og han er viktig. For en glede! For et takkeemne og bønneemne!
Vi som er godt voksne kan nok iblant føle oss ”satt ut” av de unge. Generelt er ungdom ofte de første til å
tilegne seg det nye. De tilegner seg trender i tiden på godt og vondt. De er ofte skeptiske til gamle læresetninger. De kan godt mene at Gud fins og at han er god, men kirken er ganske forferdelig. Kristne mennesker
kan forresten være ganske hyggelige. Ofte finner de unge svarene på en annen måte enn vi er vant til. Og
ikke minst: venner er det viktigste. Det er viktig å tilhøre, være kjent, bli elsket, og alltid kunne nå en venn på
mobilen.
Tenåringsgenerasjonen er også skapt i Guds bilde på godt og vondt. De er annerledes, men det er ikke nødvendigvis negativt å være annerledes. La oss ikke dømme. Å nå denne generasjonen er å krysse grenser.
Dette kan høres utfordrende ut, men noe av nøkkelen til de unges hjerter, er voksne som bryr seg om dem,
som er der for dem, og når de har bruk for det. Derfor er det også så viktig at vi som kirke er til stede i lokalsamfunnet. Det er mange unge med store omsorgsbehov omkring oss. Unge som har behov for kontakt og
omsorg, forståelse og varme.
Når vi nå er så heldige å ha en stor flokk av tenåringer i kirka vår, hva kan vi bidra med for å ta vare på dem?
Ja, for målet er at alle må bli bevart. Jeg tror det er viktig at vi som menighet gir gode rammebetingelser for
de unge.
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La gode ideer få mulighet til å bli realisert.
Vis tillit, stol på dem, støtt dem.
La oss ikke bli irritert om det skulle være noen spor etter dem.
La dem få lov til å prøve seg, - og vær varsom med kritikk.
Vis respekt og ydmykhet.
La det ikke stå på penger.
Et mål for menigheten må være å mobilisere de unge som har vokst opp i menigheten til å nå sin egen generasjon. Da trenger de å stimuleres til åndelig vekst. Det er viktig med rollemodeller som tydelig kan peke på
hvilke midler som fører til ¨åndelig forandring og vekst. Målet er at de unge skal bli kjent med Jesus og likedannet med ham.
Hjemmet er et nøkkelpunkt. Kristne hjem er svært viktige og verdifulle. Her må vi oppmuntre og støtte hverandre. Taper vi på hjemmebane, blir ikke resultatet det beste. Det kan nok være nødvendig å trene foreldre
og besteforeldre i å forme et kristent hjem.
De som kommer utenfra, vennene til barna, hvordan kan vi pode troen inn i deres liv?
La dem oppleve et fellesskap som er ekte.
La dem komme hjem til våre barn, oppleve et kristent hjem fra innsiden, husandakt.
La oss være tilgjengelige, tilkoplingspunkter.
La oss være åpne, ærlige, villige til å dele.
La dem få oppleve at det er godt å følge Jesus.
Å være ekte eller autentiske som kristne, må være en del av menighetens DNA.
Å være ekte eller autentiske som kristne, må være en del av menighetens DNA.
Jeg har en drøm om Kristiansand som et område der Guds rike er synlig til stede, der en ny generasjon med
mange som følger Jesus, vokser frem. Der det er normalt å være kristen. Slik bør det jo være, for vi tilhører jo
egentlig Gud. Han vil ha oss alle som sine barn.
Hør hva som kom som en del av et bønneemne fra to unge i VOX. Tirsdagsbønnemøtet skulle be over det:
”Herre, vi ber om å få møte deg og alltid ha deg i livet. Vi har store planer for deg. Håper du har det for oss.”
Typisk og herlig måte for unge å uttrykke seg på. ”Som dugg ut av morgenrødens skjød.”
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Byggesaken:
Veien videre
Av Kåre Melhus
Etter at menighetsmøtet vedtok å utrede
fire alternativer for løsning av menighets
fremtidige bygningsbehov, har flere ting
skjedd. Jostein Senumstad forteller at
arbeidet med å lage et avtaleverk som
skal regulere forholdet til Lunde Holding
a/s er i gang. Det dreier seg om en intensjonsavtale som etter hvert skal gjennomgås av advokater, slik at menighetens
interesser hele tiden ivaretas.
En finanskomite begynner også å ta form.
Foreløpig består den av Jostein Håland og
Lars Erik Harv. Jostein Håland er for øvrig
leder av menighetens økonomiutvalg.
Finanskomiteen skal se på forskjellige
modeller for finansiering av byggeprosjektet (enten det blir det ene eller det andre
alternative menigheten til slutt bestemmer seg for) Komiteen kommer til å se på
mulighetene for lån, gaver, testamentariske gaver osv.
Samtidig arbeider romgruppen videre.
Under ledelse av Svein Tønnesen laget
denne gruppen en grovskisse av fremtidige rombehov, bygget på innspill fra virkegrenene. Denne grovskissen skal nå videreutvikles og raffineres, og så skal der
foretas prioriteringer.
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Jostein nevner et nytt ønske som er kommet fra korlederne: De ønsker seg en
“black box” Han forklarer at det er et rom
helt uten vinduer, og med svarte vegger.
Her kan det være sitteplass til mellom 50
og 100 mennesker, og det skal kunne oppføres skuespill og konserter der forskjellige
kreative virkemidler tas i bruk. Den endelige romskissen vil skille mellom de rombehov som kan dekkes på Tangen og i vår
nåværende bygning. En black box vil nok
bare kunne skaffes hvis vi bygger på Tangen, tror Jostein. Han understreker også at de
utredninger som nå foretas, ikke bare dreier
seg om Tangen-prosjektet, men også om de
3 alternativene til ombygging av vår nåværende bygning.
Han nevner også et annet spørsmål som vi
må ta stilling til: Hvis vi bestemmer oss for
Tangen som vil koste 70 millioner; hva hvis
vi bare klarer å skaffe 50? Jostein sier at
det er viktig at vi får inn i intensjonsavtalen
at det skal være muligheter for flere bygge-

trinn over f. eks en tiårsperiode. Jostein
håper at denne avtalen skal være klar i god
tid før jul. I tillegg håper han at vi har klart å
utrede og bestemme oss for hvilket alternativ vi ønsker før neste sommer. Samtidig er
det usikkerhetsmomenter, det vil være fokus på å få starten av prosjekteringen så
god som mulig for å kunne få saken behandlet tilstrekkelig i menigheten. Selv om
han personlig har tro på at det mest ideelle
for de neste 50 år, er å bygge nytt, må
mange nok i menigheten være enige i det
hvis pengene skal komme på plass.
Ole Lunde sier til FrikirkeAktuelt at veien
framover er lang og at det kommer til å ta
tid. Et forprosjekt må settes sammen, og
ikke minst vil det ta tid å få planene klarert
og i samsvar med kommunens reguleringsplan. Men han understreker at menigheten
vil ha mulighet til å trekke seg på alle stadier i planarbeidet.

Signaturen
Kåre Melhus

Fremtiden blir fruktbar

Jeg tror at vår menighet går gode tider i møte. Vi står overfor store og viktige valg, og uansett hva vi velger
kommer løsningene til å kreve mye av oss. Enten vi velger å bygge ny kirke på Tangen eller vi velger å pusse
opp det lokalet vi har i Tollbodgaten, så kommer det til å koste mye penger og det vil koste mye innsats av
det enkelte menighetsmedlem i mange år framover. Det er derfor jeg er optimist med tanke på menighetens liv og virksomhet.
Jeg kan huske en kommentar min far kom med engang på 60 tallet. Han var da kretssekretær i Oslo krets
av Misjonssambandet. På slutten av 50-tallet hadde han vært bysekretær i Oslo. Han tenkte tilbake på tiden som forsamlingsleder i NLMs storstue i Oslo, Misjonssalen. “Den beste tiden vi hadde, åndelig sett, var
da vi pusset opp,” sa han. Selv kan jeg ikke huske hvor god den perioden var, sett i et åndelig perspektiv,
men jeg husker godt alle håndverkerne som bygget og kunstnerne som malte bibelske motiver på veggene i
vestibylen og alle de menige sambandittene som stilte opp og sjauet kveld etter kveld. Nye kontakter ble
knyttet, og gamle vennskap styrket. Alle løftet i flokk, og hadde stor glede av å være med på å skape noe
nytt. Økonomien i etterkrigsårene var heller skral, og det ble bedt ekstra mange bønner til Gud om at det
måtte komme inn nok penger til å betale regningene. Etter hvert som en så resultater av arbeidet, og samtidig kunne konstatere at Oslo Fellesforening, som det ansvarlige organ i Misjonssalen het, holdt hodet over
vann i økonomisk forstand, steg takken opp til Gud, og troslivet ble styrket.
I kretssekretærboligen på Kolbotn, trakk min far konklusjonen: oppussingstiden var samtidig åndelig oppblomstringstid. Så vidt jeg husker sa han også at det faktisk brøt ut vekkelse i Misjonssalen på den tiden og
at nye mennesker tok imot frelsen i Jesus Kristus.
Omtrent samtidig med at min far filosoferte hjemme på Kolbotn, reiste Kristiansand Frikirkemenighet bygget i Tollbodgaten 66. Jeg ankom menigheten på et senere tidspunkt, men jeg har hørt en del om byggetiden. Og det jeg har hørt, ligner veldig på den min far mintes fra Misjonssalen i Oslo. Frikirkemenigheten var
preget av en giv og en glød som en kanskje ikke har sett verken før eller siden. Den norske økonomien var
blitt noe bedre på midten av 60-tallet enn den var 10 år tidligere, samtidig som prosjektet Kristiansand Frikirke tok på seg var mye dyrere enn det Oslo Fellesforening håndterte. Felles for begge prosjektene var at
menighetens medlemmer ble mer avhengige av Gud, enn de hadde vært når det ikke var så mye som sto på
spill og livet gikk sin vante og trygge gang.
Nå går vi snart inn i 2012. Norsk økonomi går så det suser, og hver for oss har vi inntekter som folk på 50
og 60 tallet ikke hadde fantasi til å forestille seg ville bli vanlige i norsk middelklasse. Samtidig kommer
utgiftene menigheten vil stå overfor i årene framover til å bli langt høyere enn de en taklet på 60 tallet. Situasjonene ligner på hverandre. Det er derfor jeg ser fram til årene som kommer. Jeg tror anleggsvirksomheten og alt som har tilknytning til den, vil legg til rette for
det samme åndelige liv som i Misjonssalen på 50 tallet
og Frikirken på 60 tallet.
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Fokus
på
Israel
Samtale
med
Roald Øye
Tekst: Harald Flå
Vi sitter i stua hos Roald Øye på Sødal
terasse og samtaler om flere temaer
som har med Israel å gjøre. Vi blir
imponert over den kunnskap han har.
Men så er han faghistoriker fra Universitetet i Oslo. Interessen for det jødiske folk fikk han allerede som barn, da
han på barneskolen gikk i samme
klasse med en jødisk gutt, hans beste
venn, som plutselig en dag i 2. klasse
i 1942 forsvant. Hans familie rømte i
tide til Sverige og unngikk å bli sendt
til Tyskland. Mer enn femti år senere
traff han samme «gutten» igjen, som
han trodde hadde omkommet i Auschwitz. For en gjensynsglede!
Den innsikten Roald Øye har i Israels
historie og i dagens situasjon for det
jødiske folk, har skapt et brennende
engasjement. Han sier selv at bakgrunnen for engasjementet finner han
i fredsprisvinner Elie Wiesels utsagn:
”Å forholde seg rolig og likegyldig til
urettferdighet er den største av alle
synder”. Det som i dag er veldig skuffende, sier han, er verdenssamfunnets
(FNs) og norsk offentlighets (politiske
og kirkelige lederes) tilbøyelighet til å
forskjellsbehandle Israel i nesten alle
sammenhenger. Og Roald forholder
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Roald Øye der han sitter på historisk grunn i Samaria hvor han har plukket opp
spor i form av knuste potteskår fra stedet der israelittene hadde samlingssted i
den første tidn etter at de kom inn i landet fra nordøst.
seg på ingen måte rolig i forhold til
urettferdigheten som han oppfatter at
det israelske folk blir utsatt for. Han er
en hyppig skribent i mange sammenhenger.
Vi er interessert i å få hans kommentarer til en del sentrale spørsmål som
knytter seg til Israel. Det første vi spør
ham om er hans syn på Israel som okkupasjonsmakt. Bakgrunnen for spørsmålet er massemedienes gjentatte
bruk av begrepet ”okkuperte områder”.
Vi tenker da på Judea og Samaria, som
mange betegner som Vestbredden. I
utgangspunktet er det et spørsmål om
det er riktig å benevne dette som okkuperte områder. Men de aller fleste har
den oppfatningen at det er snakk om
okkupasjon. Også de fleste israelere
mener det. Det sentrale spørsmålet,

sier Roald, er ikke om det er okkupert
eller ikke, men om okkupasjonen er
lovlig. Og her mener han situasjonen er
klinkende klar. Området ble inntatt i
seksdagers krigen i 1967 og er lovlig
okkupert etter folkeretten. FN gir Israel rett til det (i følge S.res. 242) så
lenge det ikke er inngått en fredsavtale
med PA. Det har det vært umulig å få
til.
Den israelske bosettingen i dette området er et sentralt tema, ikke minst fordi
palestinerne hevder at dette er den
største hindringen for å få i stand fredssamtaler. Israel mener de kan bosette
seg der med loven i hånd. Dette er nok
et av de vanskeligste spørsmålene i
Midt-Østen-konflikten.
Neste sak vi ønsker å få Roalds kommentar til, er «muren» som er bygd mel-

lom Israel og «Vestbredden». Det er
ikke tvil om at det har vært mye fokus
på denne muren/gjerdet. Hensikten
med å bygge dette stengslet var å få
satt en stopper for alle selvmordsbomberne som trengte seg inn i Israel. Etter at den ble bygd, har antall
selvmordsaksjoner gått betraktelig
ned, og mange israelske liv er spart.
Det er på det rene at denne muren
ikke ville ha vært bygd dersom Israel
hadde kunnet følt seg trygg for disse
terroranslagene. Det er i rent selvforsvar at muren er blitt etablert.
Neste tema handler om i hvilken grad
menneskene som bor i Palestina
egentlig er et eget folk. Her har historikeren Roald Øye klare oppfatninger.
Det palestinske folk mangler det meste av det som kjennetegner et særegent og homogent folk. De har aldri
hatt en hovedstad i området, selv om
de nå gjør krav på Jerusalem, de har
aldri hatt noen fungerende statsadministrasjon, myntenhet, landegrenser
og politiske ledere før ca. 1965 (!). På
toppen av det hele har de ikke noen
historie, arkeologiske funn etc. som

knytter folket til landet. Palestina var
tidligere en fellesbetegnelse på hele
området da jødene fikk etablere seg
der i mai 1948. De har en mer enn
4000- årig historie som knytter dem
til landet, mens palestinerne er arabere som har flyttet inn etter ca. 1880.
Historien her er dog komplisert, med
mye påstand mot påstand.
Vi kan ikke unngå å komme inn på
Hamas' Charter når vi først har Roald i
tale. Dette har han inngående kjennskap til , for han har selv oversatt
dokumentet til norsk fra engelsk.
Hele charteret oser av Israelshat, og
viser klart at målet er å få det jødiske
folk ut av området. Charteret er et
omfattende dokument, og dersom du
ønsker nærmere kjennskap til det,
kan du gå inn på internett og google
på ”Hamas' Charter”. Det er til å bli
klok av!
Til slutt kommer vi inn på de bibelske
landløftene som gjelder Israel. Frikirken har gitt ut et eget temahefte som
heter
«Misjon til Israel og folkeslagene», og
her er landløftene så vidt nevnt.

Roald har noen kritiske synspunkter
til noe av innholdet i heftet på dette
punkt, spesielt hvordan landløftene er
omtalt. Vil du gjerne vite noe mer om
det, kan du gå inn på
www.budbareren.no/debatt, der
Roald Øye har lagt frem sitt helhetssyn på Prinsipperklæringen. Temaheftet kan du også få på kontoret i
Frikirken. Det ble dessuten omtalt i
Frikirkeaktuelt i mai.
Etter intervjuet med Roald sitter vi
igjen med følelsen av at hans sterke
engasjement er et uttrykk for ekte
kjærlighet til det israelske folk. Og
han serverer ikke lettkjøpte påstander, men kan underbygge sine oppfatninger svært godt. Han er verdt å lytte
til, selv om han ikke alltid er politisk
korrekt, kanskje nettopp derfor. Han
bidrar i vesentlig grad til å gi motforestillinger til norske massemediers
informasjon om Midt-Østen- konflikten, som er kjent for å ha slagside i
palestinernes favør.
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Lørdag 22. oktober var det fest for 4-åringene. Som velkomst fikk alle en gullmedalje med
navnet sitt, for å markere at 4-åringne er gull verd både for Gud og familien.
I samlingsstunden sang vi og hørte om Daniel i løvehulen. Vi fikk også besøk av sauen Ulrik,
som egentlig bor på Tigerloftet, men han måtte bare ta en liten titt innom for å hilse på
4-åringene som nå er blitt så store at de har begynt på Skattkammeret. Før vi spiste
sammen dekorerte barna hver sin pose som passet akkurat til 4-års boka.

Hannah og Josefine dekorerer posene

Kristine viser den fine posen hun har dekorert,
som passer perfekt til 4års boka

Josefine Marie og Johannes
koser seg også

Ola i dyp konsentrasjon

Vi fikk besøk av Pinky og Simon som hadde tatt 4 års bøkene. De
trodde det var en gullskatt, og ble veldig forskrekket da de fant
ut at det var bøker og ikke gull. Heldigvis leverte de skatten
tilbake. Og endelig fikk de spente 4 åringene bøkene sine.

Det var kjempegøy å få besøk av de helt ekte piratene Pinky og Simon!

Månedens konkurranse :
Hvem har skrevet fortellingene om Kaptein Sabeltann?
Svar kan sendes på sms til Liv Mari som har to premier på lur.
Telefon nr 90760340

Ungdomskoret i London
Tekst: Torbjørn Alfsen
Foto: Adele Grosås

Vennskap, gode opplevelser, Lion
King, sang på Sjømannskirken og
sort belte i shopping.
Slik kan ungdomskorets Londontur oppsummeres.
Sist vinter begynte noen av oss å
snakke om å arrangere en tur
med ungdomskoret. Et voksende
kor i utvikling ville ha godt av en
”gulrot”.
-Hva med London, sier en optimistisk stemme. Flere av oss var
skeptiske da vi så at en slik tur
ville koste 250 000 kroner!
En fryktløs dirigent, et par konserter, noen dugnadstimer og noen
kvelder med salg av dopapir (takk
til foreldre), gjorde at 38 forventningsfulle jenter kunne møtes på
Kjevik den første lørdagen i okto-

Fra venstre Kristina Lønnerød, Oda Høiesen og Elise Jølstad

Undomskoret utenfor Sjømannskirken i London
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ber. Sammen med jentene reiste
ti ledere og foreldre som betalte
egen reise og sørget for at alt gikk
som det skulle. Takk for innsatsen!!
Ved ankomst London fikk vi oppleve en rekord – varmerekord in
London. 29 grader i skyggen gav
assosiasjoner til sydensommer.
Mange av jentene opplevde London for første gang og vi fikk derfor bussen til å svinge innom en
del severdigheter på veien fra Heathrow til Sjømannskirken.
- Jeg har tatt 250 bilder, sa Henriette Lunde før vi passerte Tower
Bridge.
Etter en god gryterett på SjøShoppingpause: Fra venstre Marie Backe og Nina Myhrstad Ingvaldsen
mannskirken, litt ny sminke, og
gjennomgang av sikkerhets rutiner, var vi klare for London senvarme i betalingsterminalene der.
var det Taco og underholdning i
trum. Et yrende sommerliv i CoHer fikk oppsparte uke- og somkirken før lyset ble slukket.
vent Garden og en Lion King musimerjobbpenger ben å gå på. TilsyTirsdag returnerte alle, like hele til
kal som innfridde alle forventnelatende hadde ingen tenkt på at
Kjevik. Litt gladere, litt flere og
ninger gav oss en god start på heldet var begrensninger i bagasjebedre venner , rike på opplevelser
gen.
vekten. Etter 9 timers shopping,
og klare for å planlegge ny tur!
Etter en noe hard natt på isopor
madrasser i Sjømannskirkens leseværelse fikk vi være med på en
flott gudstjeneste i kirken. Koret
bidro med vakker sang både i
Gudstjenesten og under kirkekaffen.
- Dette var over all forventning, sa
kapellan Vagle om korets sang.
Så bar ferden til det rare Camden
markedet nordover i London. Kvelden på kirken ble som vanlig avsluttet med aftenbønn og sang i
kirkerommet. Gode opplevelser!
Mandag var det Shopping dag
(med stor S). Vi har hørt nyss om
at varehuset Primark på Oxford
street, slet etter finanskrisen. Det
må ha vært før 38 jenter fra KrisLondon by night: Fra venstre Oda Høiesen, Frida V Hansen og Adele Grosås
tiansand lot ungdomskortene gå

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

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Det skjer noe i de øvre bygder:
Øvrebø og Hægeland frikirker
Tekst: Engebret Grøthe
Hvis man kjører riksveien nordover i retning Setesdalen fra byen, vil man etter
en liten halvtime passere tettstedet
Skarpengland. Og hvis bilistene kaster et
raskt blikk på vestsiden av veien her, vil
de også få et glimt av bygningen til Øvrebø frikirke. Både her og i Hægeland frikirke noen kilometer lenger nord skjer
spennende ting for tiden.
Noen har kanskje hørt om et bibelkurs
for ungdommer i Øvrebø og Hægeland. I
fjor var det hele 65 deltakere på et såkalt
“2:2 kurs”. En av de sentrale drivkreftene
har vært Else Liv Ausland fra Frikirken,
men arrangementet har vært et samarbeid med statskirkemenighetene på de
samme stedene. Dette er et konsept som
er utarbeidet på landsbasis, og særlig
rettet mot ungdommer.
-Egentlig er ideen at det skal være personlige mentorer til hver enkelt deltaker,
men med så mange deltakere fikk lederne mer preg av en gruppelederfunksjon
forteller Else Liv. Ungdommene selv var
godt fornøyd og gav tydelig uttrykk for at

dette var bra.
-Kan dette være noe for flere frikirker og
menigheter? spør vi Else Liv Ausland. Absolutt, mener hun. Men en må altså
kjøpe tilgang til ressursene og materiellet
som er utarbeidet. Tittelen på kurset bygger på bibelstedet 2. Tim 2.2, der det står
om at man skal lære opp nye i den troen

man har. De som står bak konseptet er
ulike organisasjoner: NMS, Acta, Misjonsforbundet. Laget, og Fribu. Det er ett tema
for hver kveld ut fra stikkordene: Kjenne,
Være, Følge, Formidle, Lede og Gå. I tillegg har man arrangert en avsluttende
weekend. Summert blir dette god og målrettet undervisning og med mer dybde enn
mer eller mindre tilfeldige andakter, der
målet er at ungdommene blir mer bevisst
sin tro.
Pastor Oddvar Hæstad i Øvrebø frikirke
forteller ellers at det er fokus på bønn i
høst. Det har vært arrangert bønnenetter
flere fredagskvelder. I tillegg er det mye
barne- og ungdomsarbeid for tiden. Og
Venneslabygda består av sangglade folk
kan det virke som. Det er flere kor pr. innbyggere her enn de fleste andre steder.
Ikke mindre enn fem kor opererer i Øvrebø,
hvorav Frikirken er involvert i tre av dem.
Utenom dette samarbeider frikirkene i
Øvrebø og Hægeland om konfirmasjonsforberedelsene. I begynnelsen av november kommer Jan Rettedal og har møteuke i
frikirken på Hægeland. Her er mye som
skjer i de øvre bygder.
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Nytt fra menigheten
Tollbodgaten 66
Tollbodgaten 64
Tirsdag, onsdag og torsdag
kl. 10-14
38 12 10 30
38 12 10 31 (fax)
Hovedpastor Rune Tobiassen
95 84 18 56
Pastor
Sigmund Sandåker
48 05 91 75
Bydelspastor Endre Sagedal
92888204
FriBU-pastor Stein Arve Graarud
41 32 42 63
Adm. leder
Jostein Senumstad
38 12 10 33
41 10 17 92 (mob)
Sang- og musikkleder
Renate Rott Orre
99 63 68 69
Formann eldsteråd
Arild Andresen
48 00 84 77
Formann Administrasjonsråd
Stig Berg Thomassen
97 58 39 55
Leder Diakoniråd
Steinar Hopland
90 03 29 47

Gunnar Sjur Ringøen
Ingrid Amalia Augland
Erlend Stedal Hannevik
Sondre Stangenes
Amalie Haugland
Jon Robstad
Daniel Reinhardsen

E-postadresse
kristiansand@frikirken.no

Søndag 13. november umiddelbart
etter gudstjenesten er notert.
Vi rusler på Odderøya og Harald Flå
guider underveis og forteller litt om
øya og dens historie.
Kaffe og vafler kan kjøpes på kafeen
der turen vil ende opp.
Turen vil passe for både unge og eldre.
Ingen værforbehold.
Har du lyst til å være med i et stort
felles JULEKOR?
I anledning årets sanggudstjeneste,
11. desember kl 11.00, ønsker vi å
invitere alle sangglade i menigheten
til å være med i et stort felleskor.

Kirken
Kontor
Kontortid

Hjemmeside
www.kristiansandfrikirke.no
Bankkontonummer
8220 02 86266

Døde
Kåre B. Andersen
Bjørn Arne Justnes

Nye medlemmer
Hilde Cecilie Mortensen Olsen og
Bjørn Olsen med barna Anne Margit
og Leif Birger.
Årets konfirmanter som er gått inn i
fullt medlemskap:
Kamilla Haugland
Jorid Sofie Strandberg
Joanna Voreland
Henriette Lunde
Marie Erland
Henriette Lønnerød
Aslak Kloster Hægeland
Kornelia Endresen
Gunhild Tveiten
Thea Tufte Larsen
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Døpte

Stilling ledig!
Eldsterådet ønsker at gudstjenestene
våre blir tolket til engelsk via høretelefonsett. Da trenger vi noen som kan
tenke seg å ha det som tjeneste i menigheten. Vi håper på å få så mange
at det kan bli en turnus på hver 4.6.uke. Ta kontakt med pastor Rune!

Rusletur

Julekor
Jon Kleveland skal arrangere et julepotpurri hvor det blir noe solosang,
noe korsang og noe allsang.
Vi håper på et stort og bredt sammensatt julekor!
Velkommen til øvelser i kirka tirsdag
29. nov. kl 1930 og tirsdag 6.. des.
kl 1930.
Ta kontakt for å få tilsendt noter på
mail i forkant..
Velkommen!
Renate.orre@frikirken.no

Lotte Klovland Thorkildsen.
Foreldre Tone Klovland Thorkildsen
og Per Christian Thorkildsen. Storesøster Mille.

Ola Løvåsen.
Foreldre Gerda Fjelde Løvåsen og
Torfinn Løvåsen. Søsken Haakon og

Blomsteraksjon
Speiderens blomsteraksjon.
Støtt Frikirkens speiderarbeid og kjøp
flotte blomster til jul! Årets utvalg består av rød/hvit Asalea, Rød Amaryllis
og rød Julestjerne (100,-/stk). Blomster
kan bestilles av en speider du kjenner,
på gudstjenesten 20. nov., eller ved å
sende en epost til khjonas@online.no
innen 24. november. Blomstene leveres rundt 9. desember.

Program
Tirsdag 1. november
Bønnemøte
Onsdag 2. november
11:00 Formiddagstreff -Svein Fink
19.30 Menighetsmøte
Torsdag 3. november
19:30 En kveld i bønn
Lørdag 4. november
19:30 Konsert Kristiansand Janitsjar
Søndag 6. november
10:30 Bønnemøte
11:00 Nattverdgudstjeneste
Allehelgensdag -Sigmund Sandåker
Kammerkoret
Tigerloftet Ikke skattkammer pga familiedag
16:00 - 19:00 Stor familiedag
Aktiviteter, kafé, voksensamling,
samling for hele storfamilien
Tirsdag 8. november
11:00 Bønnemøte
19:30 Ytremisjonens kvinneforening
Yngvar Woxmyr fra Shalam
Onsdag 9. november
Bibelundervisning i friCafé
Hilde Grøthe.—Rom. 4,1-5,11
Hvordan møter vi motgang?
FriCafé er åpen fra 19:30
Torsdag 10. november
11:30 Landsmisjonens kvinneforening Hilde Grøthe
18:00-20:00 Misjonsmessa
Innlevering av loddbøker og gevinster
18:00 Den nye veien
Interkulturell samling i Peisestua
Fredag 11. november
19:00-21:00 Lys og Salt-Konferanse
Laget og Damaris arrangerer konferan-

se i samarbeid med menigheten.
Talere: Rebbecka Pippert og Os Guiness. Se egen annonse
Lørdag 12. november
10:00 – 16:00 Lys og Salt - Konferanse
16:00 2års-samling i Peisestua
19:30 VOX Ungdomssamling i friCafé
Søndag 13. november
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Rebbecka Pippert
Dåp
Tigerloftet, Skattkammeret, HITS
Familievennlig rusletur til Odderøya
etter gudstjenesten. Guide: Harald Flå
20:00 Når vi kommer sammen
Lovsang, forbønn, tid til å dele og lytte
Tirsdag 15. november
11:00 Bønnemøte
Onsdag 16. november
Seniorforum
Jan Pedersen:”Det onde sett gjennom
Kai Munks øyne”

Kveldsmat
Tirsdag 22. november
11:00 Bønnemøte
19:30 Ytremisjonens kvinneforening
Arvid Hunemo, pastor i Vennesla Frikirke
Torsdag 24. november
18:00 Den nye veien
Interkulturell samling i Peisestua
Onsdag 23. november
19:30 Menighetsmøte
Budsjett
Lørdag 26. november
19:30 VOX Ungdomssamling i FriCafé
Søndag 27. november
10:30 Bønnemøte
11:00 Familiegudstjeneste
Stein Arve Graarud
18:00 Ungdomsgudstjeneste
Stein Arve Graarud -Ungdomskoret
FriCafé åpen etter gudstjenesten

Torsdag 17. november
19:30 En kveld i bønn
19:30 Bydelsarbeidets torsdagsundervisning
Hilde Grøthe

Tirsdag 29. november
11:00 Bønnemøte

Lørdag 19. november
11:00 MISJONSMESSA
Se egen annonse i bladet

Søndag 4. desember
10:30 Bønnemøte
11:00 Nattverdgudstjeneste
Espen Topland -KIA-koret
Tigerloftet, Skattkammeret – juleverksted, HITS

Søndag 20. november
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Rune Tobiassen
Nattverd
Tigerloftet, Skattkammeret, HITS
Radiooverf. FM 101,2
19:00 Fellesskapskveld i FriCafé
Arnold Vige, Bernt Jørgen Beckmann

Torsdag 1. desember
19:30 En kveld i bønn

Tirsdag 6. desember
11:00 Bønnemøte
19:30 Ytremisjonens kvinneforening—Adventfest
Rita Åsen og Mosby damekor
18:00 Den nye veien
Interkulturell samling i Peisestua
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Avsender:
KRISTIANSAND FRIKIRKE
Tollbodgaten 64
4614 KRISTIANSAND

VELKOMMEN TIL MISJONSMESSE
LØRDAG 19. NOVEMBER
KL 11.00 ÅPNING
KL 12.00 FRUKTKURVLOTTERI
KL 12.30 AKTIVITETER FOR BARNA
KL 14.00 FRUKTKURVLOTTERI
KL 16.00 MISJONSMØTE FOR HELE FAMILIEN
JOHAN TIDEMAN JOHANSSEN
JUBILO
UNGDOMSKORET
KL 17.00 AVSLUTNINGSÅRESALG
TREKNING AV LOTTERIER
HELE DAGEN BLIR DET:
ÅRESALG, BARNETOMBOLA, SALG AV HÅNDARBEIDER
OG HJEMMEBAKST, LOTTERIER OG KAFETERIA.
TA MED FAMILIE OG VENNER,
TIL EN HYGGELIG DAG I FRIKIRKEN!

