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Redaksjonen ønsker våre lesere en
velsignet julehøytid!
Misjonsmessa 2011. Elias og Lukas synes
det er spennende å være på julemesse med
mormor Tone Beckmann.
(s 12/13)

Torstein lager ”Jul i Sør” (s 4)

Den store korkvelden (s 6)

Minimatroser på familiedag (s 14)

Tema: Alkohol og samfunn

Oddmund Harsvik i seniorforum
Tekst og foto: Harald Flå
Oddmund Harsvik er redaktør og skribent i gatemagasinet ”Klar”, et magasin som nylig hadde 10-års jubileum.
Mange har stiftet kjennskap med bladet som selges av mennesker som
har hatt et vanskelig forhold til alkohol og narkotika. Du ser ofte selgerne
på Markens eller utenfor noen av kjøpesenterne. Magasinet er vel verdt å
lese!
Harsvik holdt et engasjerende innlegg
på seniorforum onsdag 19. oktober
for en lydhør forsamling. Han innledet
med å fortelle fra sin egen livshistorie
og sitt eget alkoholmisbruk. Til å begynne med følte han at livet var lettere og at han ”fikk det til” når han hadde tatt inn et par glass. Han hadde
styring på det. Men etter hvert var det
alkoholen som tok styringen på ham.
Og livet sklei ut. Han mistet jobben og
alt så svart ut. Og han hadde en tendens til å gi alle andre skylda. Noe
som er typisk for en alkoholiker. Men
i 1990 ble han lagt inn på A-klinikken.
Og det ble redningen.
Etter en stund begynte han å engasjere seg i alkoholproblemet, og har gjort
en formidabel innsats i så henseende. Han bruker mye av sin tid på mennesker det har gått galt for på grunn
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av alkoholen. Han har skrevet bøker
om saken, holdt utallige foredrag og
undervist studenter. Han har etter
hvert ervervet seg svært mye kunnskap om alkoholens mørke sider.
Grensen mellom å styre sitt alkoholforbruk og å bli styrt er uklar, men det ser
ut som alle mennesker kan utvikle et
alkoholproblem, noen lettere enn
andre. Han mente å sitte inne med
informasjon om at rundt 400 000
mennesker i det norske samfunn sliter
med sitt alkoholforbruk. Videre nevnte
han at anslagsvis 150 000 barn bor i
hjem hvor en av foreldrene ruser seg.
Alkoholmisbruket er et gigantisk problem for helsevesenet. En stor del av
sykehussengene er belagt med mennesker som har alkoholrelaterte sykdommer. Mange ulykker skjer i alkoholpåvirket tilstand og han mente å
sitte inne med opplysninger om at det
i opp imot 70% av bilulykkene er alkoholpåvirkede sjåfører. Ikke minst er
rettsvesenet belastet med mange saker der alkohol er en del av sakskomplekset.
Harsvik uttrykte skuffelse over holdningen til alkoholbruk i mange kristne
sammenhenger. Her er en betydelig
utglidning. Han mente at hensynet til
de svake burde være avgjørende. Han
nevnte eksempler på tidligere rusmis-

Oddmund Harsvik
brukere som ønsket å komme bort
fra sitt tidligere miljø med den drikkekulturen det representerte. Noen av
dem ble anbefalt å oppsøke kristne
miljøer for å unngå å bli utsatt for
drikkepress. Men dessverre har de
opplevd et avslappet forhold til alkoholen, noe som har blitt et stort problem for dem. Så hans inderlige anbefaling er å ha et strengt forhold til
alkohol i kristne miljøer. I solidaritet
med de svake!

Pastorens spalte
Stein Arve Graarud

Om å bevege Vinden...

“Skip o´hoi!”, synger Ludvig og Fredvald på familiesamlingene våre. De er på vei til Amerika. Til det
love(n)de land. Med forventning i blikket forbereder de seg godt.
Kirken sammenlignes gjerne med et skip; Kirkeskipet. De fleste Lutherske menigheter har et skip hengende et
sted i kirken sin. Hos oss henger skipet i det stille rom. Symbolikken er klar. Vi er en flokk reisende i bevegelse. Vi er pilegrimer, som sprer duften av Den Evige der vi føres fram. “Men Gud være takk, som i Kristus alltid
fører oss fram i triumftog og gjennom oss sprer duften av kunnskapen om ham overalt.” (2.Kor. 2,14)
Vi kan bygge den flotteste seilskuta i verden - med det beste mannskapet, men vi blir liggende stille hvis ikke
Gud sender sin Vind. Om han ikke blåser liv inn i ordene våre, forblir det bare ord.
I dag fikk jeg endelig den nye Bibelen min. Selvfølgelig i predikantutgave. Jeg blar opp på første side og leser
om skapelsen. Noe av det første som møter meg er ordene: “... og Guds ånd svevde over vannene.” (1.Mos.1,2) Guds ånd kan også oversettes med Guds vind. Guds skapende vind var i bevegelse. Og er det
én ting som beveger Vinden, så er det bønnen. Gud kaller oss nær til seg. Til selve livets kilde. Både vinden og
duften kommer fra ham. I Johannes 15,5 sier Jesus: “Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og
jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre.” En amerikansk pastor sa det slik: “Stay
connected. Fruit happens!”. (Hold deg koblet på. Så skjer det frukt.)
Guds mektige Vind kjemper ikke vår sak. Den kjemper hans sak. I disse dager blåser det en bris over ungdommene våre. Noen av dem har startet med morgenbønn i Fricafé hver torsdag før skoletid. På mandagskveldene
samles unge ledere og ungdommer til bønn i det stille rom. Torsdag morgen samles en håndfull mennesker til
bønn for ungdomsarbeidet i Fricafé. To voksne damer har også kontaktet oss fordi de kjenner seg kallet til å
være forbedere. En av dem kommer til kirka hver lørdag det er VoX og ber for oss hele kvelden. I tillegg bes det
for menigheten hver tirsdag kl. 11:00 og før gudstjenesten kl. 10:30 hver søndag i det stille rom.
Vær gjerne med og be om at vinden må øke i styrke.
La oss gjøre mindre - for å utrette mer!
“Våkn opp, nordavind!
Kom sønnavind!
Blås gjennom min hage
så urteduften fritt får strømme.”
(Høys. 4,16)
Hilsen Stein Arve Graarud, fribu-pastor
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Jul i Sør
De siste syv årene har Torstein Sødal hatt over 260 julekonserter, og turnert landet med blant andre Hanne Kroghs juleturné, og suksessen ”Stille
Natt, Hellige Natt”. Etter påtrykk fra begeistrede publikummere har han nå
endelig spilt inn ”O Helga Natt” på plate. ”Jul i Sør” er et sterkt personlig
julealbum som hyller Torsteins barndoms jul i Kristiansand, og er for alvor
et prosjekt preget av artistens nære tilknytning til byen. For selv om Torstein i dag bor i Oslo, er det i Kristiansand hjertet hans hører hjemme:
Barndomshjemmet på Torridalsveien, turene til Skarpøya, familie, venner og tradisjoner.
Med "Jul i Sør" vil han for alvor ta turen hjem. Målet var at alle albumets
medvirkende skulle ha en relasjon til Sørlandet, og gleden var stor da Kristiansand Symfoniorkester ville være med på prosjektet. Gjestevokalister
på juleplaten er Maria Arredondo, Anne Takle, Ingrid Grøvan, Kim André
Rysstad og Espen Grjotheim, i tillegg til et stort felleskor bestående av
hele fem lokale kor.
”Med utgangspunkt i "Jul i Sør" ønsker vi å skape et samhold og bidra til å
tydeliggjøre vår sørlandske identitet. Vi ønsker å være tradisjonsbærere og
samtidig bruke musikken til å vise hvilke kunstnerisk skaperkraft vi har i
sør. Vi ønsker å sette fokus på alt det flotte landsdelen har å by på vinterstid - vi er så mye mer enn bare sommer, sol og sørland.”
Overskuddet av platesalget er øremerket talentutvikling på Kulturskolen i
Kristiansand. Turneen ”Jul i Sør” vil bli massivt annonsert på Sørlandet,
både i aviser og radio, samt via sosiale nettverk. NRK Sørlandet kommer
til å ha en egen julekalender viet ”Jul i Sør”, der den 85 år gamle historikeren Sturla Ertzeid vil kåsere over gamle dager.

Vi minner om at 22.desember er konserten i Kristiansand Frikirke
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Torstein Sødal, Maria Arredondo og Kim Andre Rysstad

Signaturen
Julesanger som har betydd mye for meg
Fra fjord og fjære, fra fjell og dypen dal
et Ære være, i dag gjenlyde skal!
Julestemningen i denne salmen var spesiell. Når juleevangeliet var lest på julaften, stemte far i, og alle
versene ble sunget. Jeg levde meg inn i teksten, og så
for meg ”Til kirken samles, ifra hver gård og grend, de
unge, gamle, av kvinner og av menn”. Selv om regnet
kunne piske mot ruten, var det alltid stemningsfullt å
synge: ”Her ute kulde - er nu, og dypen sne, Guds
himler fulle – av stjerner dog å se! Det som rører meg
på en spesiell måte er dette verset:
Ha takk, som treder til armods hytter ned!
Ha takk, som gleder oss med din søte fred!
Kom inn, o Kriste, tenn lys i hver manns gård!
La isen briste, gi varme snart - og vår!
La ingen miste hva godt din fødsel spår!
Årets første møte med julens budskap var da vi begynte å øve på juleprogrammet med Juniorkoret. Mange
toner og mange tekster sitter fast i minnet. Et av dem
er siste strofe på ”Long time ago in Betlehem” der vi
synger ”..and men will live for evermore because of
Christmas Day.” Altså – håpet for hele menneskeheten !

Guds son er komen til oss ned, ja til oss ned,
og englar syng so sælt om fred, om Herrens fred.
Sjå her er gåva rik og stor, so rik og stor
til kvar ei fatig sjel på jord. Halleluja!
Hans truna stod i himlens hall, i himlens hall,
so valde han den myrke stall, å tenk ein stall,
for døra stend so opa der, so opa der,
at fatigfolk kan koma nær. Halleluja!
Melodiene til julesangene er også med på å skape
stemning. Et godt eksempel er ”Mitt hjerte alltid vanker” hvor både tekst og melodi rører ved dype strenger.
Det syvende verset er en bønn
vi alle kan be i denne julen:
Akk, kom, jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn
og full av lengsel sukke: Kom, Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt;
så skal du blive trolig her i mitt hjerte svøpt.
Margrethe Sødal

Som lærer var adventstiden en god tid, elevene var
motivert for julefortellinger og julesanger. En klasse
var veldig glad i ”Nå vandrer fra hver en verdens
krok”, og det ble en sterk opplevelse å synge siste
vers:
Og finner du Ham i krybbens hø
som hyrder så, som hyrder så,
da eier du nok til freidig å dø
og leve på, og leve på!
Bestefar, Sigvard Engeset, har laget en julesalme som
betyr mye for oss i Engeset-slekten. Den blir alltid
sunget ved julesamlinger i familien, og den er også
tatt med i salmebokforslaget for den norske kirke. Jeg
tar med to av versene her:
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Minns du sången:

Stor korfest i Frikirken !

Tekst: Engebret Grøthe
For en fest det ble da gamle krefter
på nytt samlet seg for å synge sammen. Det ble glede, både for de
som sang i koret og for de som
sang med i salen. Kanskje kan dette være starten på flere sangsamlinger i regi av Sødal-folk og Frikirken?
Siste søndag i oktober var det duket for alle sangglade og mimreglade i Storsalen. Med Harald og Margrethe Sødal i bresjen ble det tatt
initiativ til en kveld der de gode,
gamle sangene stod på repertoaret. Tidligere medlemmer av de nå
nedlagte Musikk-koret, Mannskoret og Blandetkoret utgjorde et felleskor som ledet an i allsangen. Og
visst ble dette godt mottatt: med
omtrentlig 600 mennesker innenfor dørene kan man trygt si at interessen var til stede!
Etter en stemningsfull og rik opplevelse i kirkesalen ble mange med
inn i Frikafe for en ytterligere feststund i toner og ord. Kirkens musikalske leder, Renate Orre, begynte
med å takke for kvelden. – man
sitter med en følelse av ydmykhet
etter en slik kveld, mener hun og
overrakte en flott bukett til det drif6

tige ekteparet Sødal. Harald Sødal
kvitterte for blomsterbuketten med å
takke sin kone først og fremst, men
også sin “Moses”, broren Reidar
Sødal. Per Oleiv Hovland, som nå bor
langt fra det han kalte “Faderhuset”,
ønsket å takke sine forbilder, inspiratorer og forbedere i Frikirken i sin
oppvekst. – Jeg kunne ikke ha en
bedre oppvekst enn i Frikirken, mente han.

Det er mange som savner de gamle korene. Men kan det ikke bli mer
av dette, spurte flere i kafeen denne kvelden. Jo visst! I første runde
blir det julesang på korgudstjenesten den 11. desember. Noen har
vel når dette leses allerede vært
med på øvelser til dette. For det er
mange som opplever at det er godt
å være sammen og synge. Sangtradisjonene binder sammen og ska-

Mannskoret hadde også sin renessanse.

per et verdifullt fellesskap. Dette ser man kanskje
best i etterkant. Gunnar Ringøen som var kveldens konferansier, kunne opplyse om at det kom
inn over 31000 blanke kroner i kollekt til nytt flygel. I den overfylte kafeen var Ringøen også fristet
til å ta opp enda en kollekt til nytt ventilasjonsanlegg…
Så lød sangen igjen: “..det enda jeg vet det er at
nåden rekker – at Kristi blod min synd min skyld
betecker..” Avslutningssangen lød passende nok:
“ I himmelen sies ei mer farvel”. Denne kvelden
ble vel heller ikke et endelig farvel til sangkvelder
som dette, men kanskje heller en start på en ny
sangtradisjon i Frikirken. For dette er noe svært
mange vurderer høyt og etterspør.

Fellesmøtene 2012
Fellesmøtene i Kristiansand Domkirke 2012 arrangeres i tiden
10. – 15. januar. Det er den kjente pastoren fra TV2 Egil Svartdahl
som skal være hovedtaler ved årets fellesmøter.
Om fellesmøtene i Kristiansand uttaler han: Som pastor i Kristiansand gjennom mange
år, hadde jeg bare gode opplevelser fra Fellesmøtene i Kristiansand. Det er alltid en
fest å komme sammen som kristne fra alle slags kirker og oppleve fellesskapet på
tvers av alle forskjeller.
Det blir kveldsmøter hver kveld klokken 19.30 i Domkirken. Alle kveldmøtene blir overført på nærradioen på frekvensen 101,2 MHz. Lørdag klokken 16.00 ønsker søndagsskolene i Kristiansand velkommen til et ”sprell levende” familiemøte i Domkirken.
Lørdag klokken 19.30 er det ungdomsmøte i Domkirken. Egil Svartdahl taler og lovsangsteam One80 Worship
fra Betania i Kristiansand deltar med sang. Det blir laget en egen internettside for Fellesmøtene i Kristiansand
2012 med adresse: www.fellesmotene.no med egen link til Facebook.
Mer info i neste nr.
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Årets TØFF-kurs har satt seg et hårete mål:

Fangen

Tekst: Stein Arve Graarud
TØFF = (Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmanter)
Frikirkene i området har i flere år
samarbeidet om TØFF, som er et
Trenings- og Øvelseskurs For Fjorårskonfirmanter. Årets kurs har 65
deltakere og 20 ledere, noe som er
ny rekord. Én onsdag i måneden
samles alle sammen i Fricafé til
god mat, undervisning og gruppesamtaler. I tillegg er det gruppesamlinger i menigheten en til to
ganger i måneden.
Teori og praksis
For å få sertifikatet på bil, er det
ikke nok med kunnskap. TØFFdeltakerne har vært i gjennom et
omfattende konfirmantopplegg
med mye teori. På dette kurset får
deltakerne undervisning om ulike
aspekter av det å være en leder, og
da er praksis viktig. I høst har deltakerne blant annet prøvd seg som
barneledere på STOR familiedag.
De har også planlagt og gjennomført familiegudstjenesten i november. På Jesusveien er vi alle lærlinger.

Mor Maria og Far Gennady sammen med barna av huset.
Sommerteam
Kurset avsluttes med en teamtur i
begynnelsen av sommerferien. Vi
har i de siste årene sendt team til
Russland og Kina, men framover vil
fokuset være på Russland. Det er
viktig å snakke om urettferdiget og

nød, men dette blir straks viktigere
når man ser det med egne øyne. Vi
har samarbeidet med Levende
Vann Misjonssenter på Flekkerøy
over flere år. I år 2000 startet de et
langsiktig hjelpearbeid i Kaliningrad, og i årene som kom har
mange menigheter på Sørlandet,
deriblant Lillesand Frikirke, jevnlig
sendt ut team hit. Første gang
TØFF dro inn var sommeren 2009.
Les mer om arbeidet på
www.levendevann.org.
Lys i mørket
Barna som har vokst opp på barnehjem, blir til vanlig plassert i lugubre blokkleiligheter når de blir for
gamle til å bo på hjemmene. Veien
til jobb er adskillig lengre enn veien
til kriminalitet. Levende Vann Misjonssenter har derfor bygget et
hus for barn og unge i byen Svetly.
Et voksent ektepar - lønnet av Levende Vann - har adoptert mange
barn og forsøker å gi dem en trygg
framtid.

De kommunale boligene ligger i slummen.
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For 4 år siden kjøpte de en
stor tomt i nærheten med
plass til lignende storfamilier. I disse dager er det første av flere hus under oppbygging på tomta. Taket er snart
på plass, men det mangler
fortsatt kr. 300.000,- for å
komme helt i mål.
“Big and hairy goal!”
Det er her vi kommer inn. Vi
ønsker å ta med oss minst
kr. 300.000,- til sommeren,
og vi tror faktisk at vi kan
klare det. Avisen Vårt Land
har nå en vervekampanje,
som de har kalt Fangen. Klarer man å verve 66 abonnenter fram til 1. februar, får
man en splitter ny bil. Klarer
man 132, får man to biler og
sånn fortsetter det. Forrige
gang Vårt Land hadde en
tilsvarende kampanje fikk et
ungdomskor fra Aust-Agder
inn hele 11 biler. Disse ble
solgt, og pengene gikk inn til
koret. Vi ønsker derimot å gi
alle pengene videre til unge
mennesker som desperat
kjemper for en framtid.

Huset sett fra hagen.

Oppfordring: Er du ikke
abonnent på avisen, har du
sjansen nå. Du investerer kr.
2.500,- i forandrede menneskeliv, så får du en god
avis på kjøpet. Har du allerede avisen, kan dette være et
godt alternativ under juletreet.
Hvis du vil være med på noe
stort, kan du kontakte undertegnede.
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Randesund Frikirke:

Ungdommelig menighet, strategisk plassert
Tekst og bilder: Kåre Melhus
Da Randesund Frikirke ble innviet,
i Desember 1977, lå den litt ensomt til i et skogholt på Strømme.
Men tomtevalget var ikke tilfeldig.
Her skulle det bli storutbygging og
mye aktivitet, ifølge reguleringsplanen. Det tok en del år før den ble
realisert, men nå kan alle se at
Frikirken i Randesund ligger midt i
folks hverdag. Og mer utbygging
skal det bli: Det neste som skjer er
utbygging langs Høvågveien.
Hovedpastor Arnt Sigurd Sollie gleder seg over en ung menighet med
barnefamilier, men også et betydelig innslag av eldre. Menigheten
har i alle år satset mye på speiderarbeid, og kan nå glede seg over et
nytt og flott speidersenter ved kirken. Sollie sier at det finnes
mange eksempler på at folk som
begynte i speiderarbeidet senere
har funnet sin plass i menigheten.
Randesund Frikirke er blant de
mange som bruker Willow Creekopplegget “Skattkammeret” som
søndagskole. I fjor fulgte de også
“Show it” programmet, med vekt
på effekter og mange deltagere i
gudstjenester og møter. Det var
svært vellykket.

Skattkammeret

Nå ønsker menigheten å bli mer relasjonsorientert. Aktiviteter er viktig,
men enda viktigere er relasjoner, mener folkene i Randesund Frikirke.
Treffplassen er sentral her. Annenhver torsdag kommer folk sammen kl
17.00 under overskriften “Kom og
spis” Folk får også med seg en andakt etter middagen, og mye godt fellesskap. Sollie sier at dette er tenkt
som et lavterskel-tilbud, der en håper
at folk i området rundt kirken vil kom-

me, og etter hvert føle seg hjemme.
Randesund Frikirkes motto er å
gjøre Jesus synlig i Randesund.
Dette vil de forsøke å realisere
ved at menighetene preges av å
være raus, overgitt (til Gud) og
modig.

Open position:

Translator
We want to have a translation service
in our church worship. This will provide an opportunity for English
speaking to be part of our congregation.
Do you have the qualification to
translate from English to Norwegian
simultaneously? And the will to do it
every sixth service? We already have
4 translatorsJ
Please contact Rune Tobiassen at
rune.tobiassen@frikirken.no or
95841856.
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Menighetssalen i Randesund Frikirke

Vi øver til Kilden
Kammerkoret og Vestergabet er med på åpningskonserten den 6 januar samt en
flott vokalkveld den 15 januar. Vi har allerede inntatt
Kilden. Her ser vi Marianne
Sødal Misje inspirerer sangerne til konsertene.

Vi øver til jul
Alle er hjertelig velkommen til
felles julekorøvelse i forbindelse med sanggudstjenesten 11. des. Øvelsen er tirsdag 6. des. kl 1930. Dirigent
Jon Kleveland.

Sødal Terrasse 3 A, 4630 Kristiansand Mobil: 911 07 555
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Misjonsmessa 2011
Tekst og bilder: Kirsti Torvik
Lørdag 19 november var det klart for årets misjonsmesse. På
forhånd er forventningene store både hos unge og eldre. Det er
ingen selvfølge at kirken fylles av mennesker med giverglede og
hjerte for misjonens sak år etter år. Men det skjedde i år igjen.
Stor stemning og mye folk. Responsen er at det alltid er like hyggelig og ”givende” å møtes på denne måten. Og summen til
slutt? I det dette skrives viser opptellingen at det er samlet inn kr
330.000. Det er vi alle takknemlige for.

Det er ikke bare barna som koser seg på julemessa. Fra
venstre Lolla Ilebekk, Gjertrud Sæbø og Kari Nylund

Fruktkurvvinner Daniel Gabrielsen

Denne guttegjengen satt klistra ved gevinstbordet hele dagen
og fulgte nøye med når Roar Larsen leste opp vinnernumrene.
Og de ropte med i "Gøy, gøy, gøy!-koret" til Roar når glade vinnere kom løpende for å hente gevinstene sine.
Peter Stav Johansen (med mormor Brita) og Tiril Liland Holtet
og Emma Liland i tombolakø.
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Damene er de som er
mest interesserte i varene i håndarbeidsboden.

Ragna Marie Augland og
Camilla Andrea Coward
prøver å overbevise damene om at den hjemmelagde kakaoen er verdens beste.

Nybakte og duftende steinovnsbrød fra
Kjell Haugland.

Disse fruktkurvene hadde nok mange lyst til å
vinne...
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Ny stor familiedag!
Tekst og bilder: Engebret Grøthe
Første søndag i november var det
igjen duket for en ny familiedag.
Mange mennesker møtte også
denne gang opp til mye moro og
litt alvor i kirkens lokaler. Men noen plassproblemer begynner det å
bli. For denne gang måtte noen
spise middagen sin ute i foajeen..
Dette arrangementet, eller konseptet som det så vakkert kalles i
dag, begynner å sette seg litt i menigheten. Det er mange som vet
hva familiedagen er, og setter av
tidspunktet tidlig for at hele familien kan få det med seg.
Det hele begynte som før i kirkesalen til et kort møte og sang ledet
av gode musikalske krefter. Etter
en kort stund var det så middag i
kafeen, for de som fikk plass der.
Det er vanskelig å beregne mat til
alle når det ikke er påmelding,
men de gode medhjelperne på
kjøkkenet kunne heldigvis puste
ut etter hvert da det viste seg at
alle fikk det de ønsket av den gode lapskausen. Så forsvant unge-

Bandet stod for en solid innsats

ne til ulike aldersbestemte aktiviteter som drama, fotball, sang og
musikk. I mens kunne de voksne
nyte en kaffe og i ro og mak, og få
med seg ekteparet Harv sine betraktninger rundt familie og menighet.
Til slutt samlet alle seg inne i kirkerommet igjen til sang, besøk av de
legendariske fiskerne fra menig-

Nye forsangere er Lilly Sødal, Live Undheim, Vilde Kleggetveit og Pia Justnæs

14

hetsturen, og ulike innslag fra barna selv. Som Line Graarud også
informerte om underveis: -ideen er
at barna selv skal få prøve seg i
ulike roller i menigheten og møte
voksne som heier barna fram og
støtter opp. Derfor var eksempelvis bandet bestående av både uerfarne og noen mer erfarne. Hvis de
som er med også kjenner på en
god følelse av å være med i

Minimatrosene slår til igjen

“menighetsfamilien”, er det en oppfyllelse av et av målene for en slik dag. Velkommen til nye familiedager i 2012!

Bli med i Givertjenesten
Menigheten trenger fortsatt en økning i antallet faste givere for å nå sine målsetninger. Du er herved oppfordret
til å gi ditt faste bidrag. Gevinsten får du i form av en levende menighet — for alle generasjoner. Det er en meget
god investering med høy avkastning både på kort og lang sikt.
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Synodemøtet 2011
Tekst og bilder: Sigmund Sandåker

”Sammen om oppdraget” var motto
for synodemøtet 2011 som fant
sted på Stavern folkehøyskole –
Fredtun i dagene 16. – 20. november. ”Sammen om oppdraget” var
også temaet for åpningstalen til
synodeformann Arnfinn Løyning.
Talen kan leses på Budbærerens
nettsider og ligger i papirformat i
vestibylen i kirken.
Mange ga uttrykk for at dette synodemøtet ble til åndelig inspirasjon
og fornyelse i tjenesten. Tre unge
medarbeidere holdt morgensamlingene, Jarle Skullerud, Johanna
Engamo Kleveland og Håvard
Haugland. Med slike medarbeidere
på laget, kan vi se fremtiden for vår
kirke lyst i møte.

er nå utløpt. Det ble ikke fremmet forslag om forlengelse av ordningen, så
saken ble i realiteten ikke stemt over.
Dermed er det åpnet for at kvinner
kan inneha tilsynsfunksjon. Imidlertid
ble det, med stort flertall, vedtatt en
ordning der menigheter som ikke ønsker tilsyn av en kvinne, kan sikres
mannlig tilsyn.

ble valgt Arvid Hunemo fra Vennesla Frikirke.

Formannsvalget var også en sak som
hadde fått mye forhåndsomtale. Til
sist ble det et valg mellom Arnfinn
Løyning og Leif Gunnar Sandvand. Det
endte med et sterkt tillitsvotum til sittende formann, Løyning, som nå fortsetter i tre nye år. Som nestformann

Med det nye Frikirketorget på
plass, med Geir Sandberg som
leder for dette og med Løyning og
Hunemo i spissen for et meget
velkvalifisert synodestyre, kan vi ta
nye tak under mottoet: ”Sammen
om oppdraget”.

Hilde Grøthe ble valgt til leder av
valgkomitéen for synodemøtet
2014. Sigmund Sandåker ble valgt
inn i Synoderådet som en av representantene for Søndre presbyterium.

Arnfinn Løyning, ArvidHunemo og Geir Sandberg

Tidligere pastor i Vågsbygd Frikirke,
Geir Sandberg, ble presentert som
ny leder for Frikirkens sentraladministrasjon, som nå har navnet Frikirketorget. Hans preken på fredagskvelden ble til stor inspirasjon.
”Vi er med i Guds seierstog,” var
budskapet hans. Han utfordret forsamlingen på nærmere 200 på
hvor mange som hadde tatt imot
Jesus til frelse de siste 10 år. Én.
Og de siste 15 år? Tre. ”La oss se
for oss en helt annen situasjon når
vi stiller samme spørsmål i 2017,”
sa han. ”Vi er ”Sammen om oppdraget”, og vi er med i Guds seierstog. Vi ønsker å se mennesker
frelst.” En stor del av synodedeltakerne tok imot invitasjonen til å
komme frem og innvie seg på ny til
Herrens bruk.
En sak som det på forhånd var
knyttet spenning til, var saken om
ordinerte kvinner også skulle kunne
ha tilsynsfunksjon i kirkesamfunnet. Da det ble gjennomslag for
ordinasjon av kvinner i 2005, ble
det samtidig vedtatt en overgangsordning som sa at kun menn kunne
ha tilsynsfunksjon frem til synodemøtet 2011. Overgangsordningen
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Kristiansand Frikirke ble representert ved Jostein Senumstad, Rune Tobiassen, Sigmund Sandåker, Maria Ringøen, Ellen Myrvold og Hilde Grøthe

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Nytt fra menigheten
Tollbodgaten 66
Tollbodgaten 64
Tirsdag, onsdag og torsdag
kl. 10-14
Tlf 38 12 10 30
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
Kontaktperson Administrasjonsråd
Jan Olav Beckmann
40400987
Leder Diakoniråd
Steinar Hopland
90 03 29 47

Familieteam til Dougavpils

Kirken
Kontor
Kontortid

Latvia sommeren 2012.
Tid: 22.06 til 01.07
En drøy uke med familier på tur, hvor
vi ønsker å krysse noen grenser, være
med å oppleve et annet land, lære av
og bidra litt i samarbeid med det kristne arbeidet i Dougavpils, Latvia.
Mer informasjon: Kontakt Ruben Gausdal, 99 04 53 50, Ruben@valero.no

Et nytt syn..
Simen Flotve Lund. Foreldre Katrine
Flotve Lund og Geir Lund. Storebror
Ola.

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

Nye medlemmer




Tobias Svela. Foreldre Siri og Elling
Svela. Brødre Emil og Sebastian.

TAKK !!

Anne Aanensen Randøy og
Trond Randøy med barna Silje, Andreas og Paul Kristian er
overført fra Hånes Frikirke.

Takk til alle i menigheten som med
deres små og store bidrag og velvillighet gjorde misjonsmessa den
19. november til en festdag. Skal
vi få til en slik dag må vi løfte i
flokk! Resultatet på ca 330 000,kr er et godt bidrag til Frikirkens
misjonsarbeid.

Gerd Anda Svanholm og Finn
Christian Svanholm er overført fra Stavanger Frikirke

Studenter trenger husrom

Vi ser allerede med glede frem mot
neste Misjonsmessedag som er
17. november 2012.

Fra 16.januar til 5.februar får vi 3-4
studenter fra Staffeldtsgate på praksis i
menigheten vår. Er det noen som har
en ledig leilighet eller rom for 2-4 studenter og som har gjestfrihetens nådegave: Ta kontakt med kontoret!

Hilsen Misjonsmessekomiteen
Malin Quale Roaldsnes, foreldre Line
Quale og Tor Fredrik Roaldsnes

Døpte
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Vår kjære nabo, Shellstasjonen er
nå revet og for første gang på
svært mange år ser vi kirkens tårn
og østre fasade. Se godt på dette om ikke lang tid er denne bygd inn
av nye bygninger og dermed igjen
”usynlig” for byens innbyggere.

Hanne Krogh og de tre tenorer
Vi minner om konserten i Domkirken onsdag den 21 desember kl
18.30

Program
Torsdag 1. desember

Søndag 11. desember

Julaften

19:30 En kveld i bønn

10:30 Bønnemøte

Fredag 2. desember

11:00 Sanggudstjeneste Menighetens
kor og stort felleskor Tigerloftet
er åpent, Skattkammeret, KRIK
for HITS

14:00 Julegudstjeneste Stein Arve
Graarud Jubilo

19:00 Konsert med Reflex og Bjøro
Håland

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

Tirsdag 6. desember
11:00 Bønnemøte
19:00 Ytremisjonens kvinneforeningAdventfest Rita Åsen og Mosby
damekor
19.30 Felles julekorøvelse

Onsdag 7. desember
20.00 Bibelundervisning Endre Sagedal Rom. 5,12-6,23 Våg å velge
– velg å våge FriCafé er åpen fra
19:30

Torsdag 8. desember
11:30 Landsmisjonens kvinneforeningGerd og Harry Ekeland
18:00 Den nye veien Interkulturell
samling i Peisestua

Lørdag 10. desember
19:30 VOX Ungdomssamling i FriCafé

20:00 Når vi kommer sammen Lovsang, forbønn, tid til å dele og
lytte

Tirsdag 13. desember

16:00 Julegudstjeneste Rune Tobiassen Ungdomskoret

1. juledag
10:30 Bønnemøte
11:00 Høytidsgudstjeneste Sigmund
Sandåker Tonje Sæbø

11:00 Bønnemøte

Søndag 1. januar

Torsdag 15. desember

19:00 Nyttårsfest Alf Petter Hammersmark Kristina Jølstad
Moi

19:30 En kveld i bønn
19:30 Bydelsarbeidets torsdagsundervisning Endre Sagedal

Fredag 16. desember
09:00-14:00 Åpen dag 40 dager Jon
Arne Nygård ”Forstå Guds veier”
Pris: 120,- inkl. lunsj

Søndag 18. desember
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste Hilde Grøthe Nattverd Tigerloftet, Skattkammeret
-juleavslutning, HITS Radiooverf.
FM 101.2

Torsdag 5. januar
18:00 Den nye veien Interkulturell
samling i Peisestua

Søndag 8. januar
10:30 Bønnemøte
11:00 Nattverdgudstjeneste Sigmund Sandåker
16:00 Barnas julefest
20:00 Når vi kommer sammen Lovsang, forbønn, tid til å dele og
lytte

Tirsdag 20. desember
11:00 Bønnemøte

Torsdag 22. desember
18:30 Julekonsert Torstein Sødal, Maria Arredondo og Kim André
Rysstad May-Linne Vocal Team
og Benedictus

Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i programmet. Følg med på ukens annonser og på vår hjemmeside: www.kristiansandfrikirke.no
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Avsender:
KRISTIANSAND FRIKIRKE
Tollbodgaten 64
4614 KRISTIANSAND

Fri utfoldelse - Fri aktivitet på ”Friarena”

Garasjen i Frikirken i
Tollbodgaten er omarbeidet til barne- og ungdomslokaler og en 100
m2 idrettsplass, kalt
”friarena”. Med kunstgressbane gis muligheter til lek og spill for menighetens ca 300 barn
og ungdom med venner.
På tribuneplass er foreldre og venner heiagjenger.

Sponsorplass
Vi går rett på sak. Ombygging og drift koster
penger. Kan dere tenke og hjelpe oss med denne biten ved kjøp av reklameplass på endeveggene?
Ingen idrettsplass uten skiltreklame!
Prisen for 2011, inkludert skiltplate 60 x 20 cm, koster kr. 500,- pluss moms. Dette tilbudet forplikter imidlertid at dere også tegner et abonnement for neste år for kr.1000,pluss moms. Vi håper dere vil ha like stor giverglede til dette prosjektet som barna har
glede av å bruke det. Undertegnede tar kontakt senere om saken har interesse og eventuelt manus for oppsett på skiltet. - Vi håper på et positivt svar.

Fri Arena v/Arne Einstabland
Klipperveien 75, 4624 Kristiansand, Tlf. 915 37 416, E-post: a.ein@online.no)

