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Sigmund Sandåker
62
Pastor
Gift med Siri, tre barn, seks (snart sju) barnebarn
Hva er de største utfordringene/gledene i ditt arbeid i Frikirken?
De største utfordringene ligger i det
jeg ikke rekker, eller det jeg ikke får
gjort nok av. Det er alltid masse som
skulle vært gjort i tillegg til det som
blir gjort. Å møte mennesker i livskriser er både vondt og godt. Vondt
fordi en kommer nær menneskers
smerte. Godt fordi en får bety noe i
en vanskelig situasjon. Men gleder er
det flest av. Tenk å få være visergutt
i verdens beste forretning.
Hva med hobbyer eller fritidsinteresser…
Både Siri og jeg like å være ute. Vi
gleder oss over å ha en hageflekk,
noen frukttrær, bærbusker og grønnsaksenger. Ellers har jeg fisket mye i
mitt liv. Torsk på 14 kilo er rekord!
Nå skal vi begynne å finne orienteringsposter i områdene rundt byen.

Fortell litt om deg selv!
Arendal er byen der jeg vokste opp.
Mine foreldre var aktivt med i Frikirken, og jeg fikk gå gradene i barne- og
ungdomsarbeidet. En bedre menighet
kan jeg vanskelig tenke meg. Særlig
er jeg takknemlig for ledere som ga
oss unge passe oppgaver å strekke
oss etter. Lederne var alltid tett på
oss og veiledet oss. Det jeg opplevde i
menigheten, ble etter hvert et indre
kall til å gå inn i tjeneste i Guds rike
og i Frikirken. Etter et år i Militærpolitiet, begynte jeg på Frikirkens seminar, LBM. Senere har jeg tatt noen
fag ved universitet og høyskoler, slik
at jeg er cand. mag. Mot slutten av
LBM fikk jeg det ytre kallet. Landsmisjonen kalte meg til distriktsevangelist i Bergen. Der begynte jeg i 1972 i
samarbeid med Reidar Paulsen som
var pastor. Etter seks lærerike år i
Bergen, gikk ferden til Meløy Nordre
som pastor. Seks år senere ble Toten
Frikirke mitt tjenestested. Der ble det
ni år. I Grimstad ble vi i 11 år og i Greåker Frikirke ble det nesten sju år.
Herren har gitt styrke, kraft og glede i
tjenesten hele veien.

2

Hva er dine arbeidsoppgaver i Frikirken?
Jeg er pastor med alle de oppgaver
som tilligger pastorkallet. Det blir vel
slik at jeg er den som har mest kontakt med den godt voksne delen av
menigheten. Det som kjennes godt nå
i min alder, er å slippe å ha hovedansvaret. Og Rune Tobiassen er en flott
hovedpastor som jeg gjerne vil støtte
og tjene sammen med.
Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut
for deg?
Det er veldig få vanlige arbeidsdager
for en pastor. Oftest er jeg på kontoret
fra ca kl. 9. Det er en mengde administrative og organisatoriske oppgaver
i en menighet nå til dags. Jeg tror det
går an å sammenlikne menigheten
med en mellomstor bedrift. Vi server
flere hundre medlemmer og frivillige
medarbeidere. En del besøkstjeneste
ligger i mine oppgaver. Det er flott å
komme rundt til menighetens eldre
medlemmer. Så er det ulike møter og
kveldsaktiviteter om lag fire kvelder i
uka. Arbeidsdagen varer ofte til kl.
22.00.

Har du et bibelsted du ofte kommer
tilbake til?
Mottoet for Junior i Arendal Frikirke
var: ”Søk først Guds rike.” Matt 6.33.
Det er et ord som har fulgt meg hele
livet siden. Det har nok fått stor betydning for de valg jeg har tatt. Men
jeg har fortsatt mye å strekke meg
etter i den sammenheng.
Min favorittbok/favorittmusikk
Det er mange bøker jeg setter stor
pris på. Men la meg nevne ”Kilden”
av Gabriel Scott. Den har jeg lest
flere ganger og jeg koser meg hver
gang .Av musikk kan jeg høre på det
meste, men spiller nok oftest frisk
lovsang. Av ikke-kristen musikk er
Jan Garbarek og Pink Floyd blant
favorittene.
Har du en oppfordring til leserne?
Enten du er hjemme eller borte: La
påsken være en tilkopling til Gud og
hans ord. Påskebudskapet blir aldri
uaktuelt. Det er livsviktig.

Pastorens spalte
Stein Arve Graarud

Vår største utfordring, og er vi villige til å gjøre noe med den?

Er det greit at våre ungdommer ikke finner seg til rette i Her er hva den avdekket:
menighetsfellesskapet sitt etter ungdomsskolen? Er
det greit at de må til andre menigheter for å finne et
i I disse menighetene har voksne mentorer en viktig
åndelig hjem? Tør vi ta sjansen på å vente på at de
rolle i de unges liv. Trygge voksne, som bryr seg, er
kanskje kommer tilbake når de en gang får egen famifaktisk viktigere enn «kulhetsfaktoren».
lie? Hvor langt er vi villige til å gå for at de skal oppleve i De har fokus på personlig gudsliv. De unge læres
seg innkludert i menighetsfellesskapet vårt?
opp til selv å lese jevnlig i bibelen og til å be.
i Menighetene har en «åndelig kultur». De unge oppUndersøkelser viser at 60-90% av ungdommer som er
lever et aktivt gudsnærvær i hele menighetens virkaktive i kristent ungdomsarbeid, forlater troen når de
somhet og i livene til foreldregenerasjonen. Menigblir voksne. De forlater ikke bare kirken. De forlater
hetene har stor fokus på misjon og livsforvandling.
også troen.
i Menighetens aktiviteter er basert på relasjoner i en
omsorgsfull atmosfære. Folk kjenner og bryr seg om
Dette betyr at det er mange menigheter som faktisk
hverandre.
mislykkes i sitt ungdomsarbeid, selv om de kanskje kan i De er flergenerasjonsmenigheter. Unge mennesker
ha mange ungdommer i arbeidet sitt. Jeg frykter at vi er
blir ønsket velkommen og integrert i det store genei denne gruppen. Etter snart 6 år her i menigheten, ser
rasjonsfellesskapet. Både i gudstjenesten, undervisjeg en klar tendens i at over 2/3 av våre unge forsvinningen, utadrettet arbeid og i avgjørelsesprosessener etter at de er ferdige på ungdomsskolen. Noen finne.
ner seg riktig nok til rette i andre menigheter, men det i Det aldersbestemte ungdomsarbeidet deres kjennegjelder ikke alle. Årsakene til dette er selvfølgelig samtegnes av trygge relasjoner og trosutøvelse med
mensatt.
høye forventninger til Gud.
i Menighetene utruster foreldrene til samtaler, bønn
Det er i midlertid noen menigheter som i stor grad lykog bibellesning i hjemmene.
kes i å formidle en tro som holder gjennom hele ungdomstiden og inn i voksenlivet. En omfattende underHer ligger det mange utfordringer for oss. De bør ligge
søkelse avdekket hva disse menighetene hadde til fel- til grunn for vår tenkning i årene som kommer.
les. Den lutherske professoren, Roland Martinson, presenterte resultatene på Menighetsfakultetet for en
Våre barn og unge er ikke morgendagens menighet. De
stund tilbake. Hva kan vi lære av disse menighetene?
er i aller høyeste grad dagens!

Hilsen Stein Arve Graarud, FriBUpastor
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Heidi Frigstad:

40 dager skapte nye tanker
Tekst og foto: Kåre Melhus
Det nyeste medlemmet av eldsterådet,
Heidi Frigstad sier at noe av grunnlaget
for hennes ja til eldstetjenesten ble lagt
på bibelkurset 40 dager. Her fikk hun et
nytt møte med Gud, et fornyet syn på det
å være disippel, og et sterkere ønske om
å leve et liv i tjeneste. Praktisk ligger det
også nå mer til rette enn tidligere å bruke mye tid på eldstetjenesten, i og med
at to av de tre barna nå er ute av redet.
Ektemannen Terje støtter også helhjertet
opp om Heidis nye tjeneste, og har i flere
måneder kalt henne for «Eldsta mi»
Heidi kommer til eldsterådet med mye
erfaring fra barne- og ungdomsarbeid.
Hun er utdannet førskolelærer og jobbet
i noen år på deltid i Skaugo barnehage,
men arbeider nå med ungdom, som adjunkt ved Kristiansand Katedralskole
Gimle.
I Kristiansand Frikirke har hun vært aktiv
i barne- og ungdomsarbeid siden hun og
Terje kom flyttende fra Østlandet i 1993.
Hun var involvert i søndagsskolen i 15
år, og var med å starte Skattkammeret
etter en tur til Willow Creek kirken i Chicago. Heidi snakker varmt og entusiastisk om søndagsskoleopplegget og gleder seg over at deltagertallet har fordoblet seg siden hun begynte, fra 30 til 60
barn. «Veldig gøy å være med på dette.
Det er en hjertesak for meg å bringe
Jesus til barna,» sier hun. Navnet Skattkammeret er ikke importert fra USA.
Konseptet med skattkista og skattkammernavnet var noe de fikk fra Gud, under et planleggingsmøte på Sødal, forteller hun. De siste årene har hun også
vært med i lederteamet rundt 40 dager,
og vært ansatt i menigheten som Barneog ungdomsarbeider.
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Kallet til eldsterådet kom helt uventet.
Heidi hadde egentlig tenkt å starte Alfagruppe på Gimlekollen, men fikk ingen
med seg på dette. «Det la seg liksom
ikke til rette,» sier hun. Likevel måtte
hun «gå noen runder» med seg selv, men
fikk ro til å svare ja til eldsterådet i fjor
høst. Hun uttrykker stor takk til menigheten for all støtte og tillit hun har fått i
forbindelse med innsettelsen. «Da jeg
kom hjem luktet jeg en blanding av parfyme og etterbarberingsvann, etter alle
klemmene jeg fikk,» sier hun .
Heidi har så langt vært med på 3 møter i
eldsterådet, og gleder seg allerede over
det gode åndelige felleskapet som finnes der. Hun regner med å jobbe en del
med barne- og ungdomsarbeid, men vet
at hun også må engasjere seg i andre
saker som er på eldsterådets agenda.
En sak som stadig er oppe til drøfting

både blant menighetens medlemmer og
blant lederne er gudstjenesteformen. På
årsmøtet var det flere som tok til orde for
både mer tradisjonelle og forutsigbare
gudstjenester, og behovet for ulike gudstjenesteformer. Heidis holdning er «ja
takk, begge deler.» Hun er glad i de store
familiegudstjenestene, der folk i alle aldre
deltar. «De gamle er rollemodeller for
barna,» sier hun. Samtidig ser hun også
et behov for friere gudstjenesteformer
med mye og god lovsang. Selv er hun
vokst opp i Pinsemenigheten Betesda på
Slemmestad i Røyken. «Det er mange behov som skal dekkes,» understeker hun,
og mener at det er fullt mulig hos oss.
«Jeg er glad i menigheten vår,» sier hun.
Et Bibelord hun særlig tar med seg inn i
eldstetjenesten er Jes. 41.10: Vær ikke
redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud! Jeg gjør
deg sterk, og hjelper deg, ja holder deg
oppe med min frelserhånd.»

Signaturen
Med tro og forventning til framtiden
Jeg hadde for noen år siden et par forunderlige møter
med en pastor i et muslimsk land. Mannen var selv fra
en kristen folkegruppe, men han hadde valgt å åpne
opp menigheten sin for muslimer. Mange kom til tro
på Jesus. Den første gangen jeg møtte ham, fortalte
han om noen ferske hendelser. «I formiddag kom en
muslimsk dame til kirken og ville snakke med meg.
Hun fortalte at hun hadde hatt en drøm. I drømmen så
hun kirkebygget hvor jeg er pastor og noen få ord. Hun
oppsøkte kirken, og jeg inviterte henne inn for å snakke med henne.» Som seg hør og bør, serverte pastoren
te og litt kake. Da hun hadde spist opp kaka, så hun
det som var skrevet på tallerkenen: «Jesus Kristus,
Guds sønn». Det var akkurat denne teksten hun hadde
sett i drømmen også!
Neste år traff jeg denne pastoren igjen. Han fortalte
ikke denne historien på nytt. Nei, nå fortalte han om
hva som hadde skjedd de siste dagene og ukene. Nye
mennesker kom til tro hele tiden. Det slo meg at denne pastoren levde et spennende liv, hvor han så at
Gud virket i menneskers liv. Han hadde visjoner for å
disippelgjøre de nye troende. En av hans medarbeidere, en tidligere muslim, var anklaget for evangelisering
og måtte møte i retten. «Dette vil bli en god erfaring for
ham», sa pastoren. Midt under bønnemøtet for denne
mannen stemte han i sangen «Dette er dagen som
Gud har gjort, la oss fryde og glede oss på den». Dagen
etter skulle denne mannen i retten. Denne pastoren

Ansvarlig redaktør:
Rune Tobiassen

Bankgirokonto:
3000.20.64908

E-post til
redaksjonen:
Jostein.senumstad@
frikirken.no

hadde skjønt mye som jeg selv ikke hadde forstått.
Det hører med til historien at mannen ble frikjent.
En gang besøkte jeg en norsk pinsemenighet og snakket med en av eldstebrødrene. Menigheten var nede i
en bølgedal, og denne mannen drømte seg tilbake til
sin ungdom, da han fikk så mange gode åndelige opplevelser. De lå 30 år tilbake i tid. Jeg tenkte i mitt stille
sinn at det var lite håp for en slik menighet, når dens
ledere ser langt tilbake i tid for å se på Guds storverk, i
stedet for å ha tro for at Gud skal gjøre store ting i dag.
Norsk kristenhet går en utfordrende tid i møte, hvis
man ser på avkristningen av samfunnet og lar omgivelsene være styrende. Det er lett å tenke at alt var bedre
før. La meg da minne om at mange av de største vekkelsene i verden i dag skjer i land hvor både samfunnet og politikerne er sterke motstandere av kristendommen! Guds rikes framgang avhenger heldigvis
ikke av politikk og lovgivning.
Norsk kristenhet går en lys tid i møte hvis den holder
seg til Guds ord, Den Hellige Ånds ledelse og at man
har tro og tillit til Gud! Vår menighet har mye flott å se
tilbake på. Men la oss ikke begrenses av fortiden. Vi
må tørre å forvente store, og kanskje helt nye ting av
Gud i tiden framover. Dermed kan mennesker, når de
snakker med oss, forstå at vi har med en levende Gud
å gjøre.
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Påskespillet:

Lys, lys levende
– sterkere enn døden
En fortelling om åtte dager i Jerusalem
Tekst: Randulf Roaldsnes
Bilder: Randulf Roaldsnes og Maria
Ringøen
Påskespillet ble framført for fjerde
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 prosjekt på tvers av generasjoner
er viktig for påskespillet. Her er barn,
unge, mødre, fedre, onkler, tanter og
besteforeldre med!
Søndag 25 mars ble en festdag! To
forestillinger med fulle hus betyr at det
var nærmere 1200 mennesker innom
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kirka denne dagen – de involverte
inkludert! Dette til tross for at det vakre vårværet skulle tilsi helt andre aktiviteter.. Responsen i etterkant har
vært utrolig.
Men øvelsene startet allerede i februar. Det er litt av en kabal å skulle få
nærmere 120 mennesker i alle aldre
til å finne sine roller, sine replikker
eller sine sanger slik at påskens budskap formidles til både hjerte og forstand. Prosjektgruppa har vært i arbeid i et helt år og uten dette utrolige
teamet hadde ikke dette vært mulig.
Det er 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. Ja, til og med blende av alle vinduene i kirka! Som pastor Rune Tobiassen sa det i innledningen – det er så mange å takke at
det rett og slett er vanskelig!
For påskespillet er både prosess og
resultat viktige. 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.
Det er ikke bestemt om dette skal
gjentas til neste år, men noe skjer. Du
kan være med på å heie dette fram.

Noa, Simon, Hanna og Ester forbereder palmesøndagen.
Ruth og Maria (Hildegunn S Strømme og Kristina J Moi) formidler møtet med den oppstandne gjennom sangen ”Jesus
Kristus er oppstanden”.

En sinna kjøpmann på tempelplassen (Øyvind Dovland) ber soldatene
gripe inn og arrestere Peter (Fredrik Kleveland).
Rikke Justnes (den lille engelen)

SPEIDERSKJORTER
Det er sikkert flere som har liggende brukte speiderskjorter. Nå
trenger speidergruppa skjorter i
forbindelse med sommerens leir.
Kan du hjelpe? Ta kontakt med
Kristina Jølstad Moi 932 95 955
eller Ole Andreas Augland 905
37 686. En grei pris kan avtales.
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Når far blir overflødig
Av Harald Flå
Onsdag 21. mars var
det omkring 70 fremmøtte på seniorforum for å høre på
Øivind Benestad. Han
holdt et tankevekkende og engasjerende foredrag med tittelen: ”Når far blir
overflødig. Konsekvenser av den nye
ekteskapsloven”.
Han bidro i vesentlig
grad til å tilføre forsamlingen kunnskap
om emnet og ikke
minst var hans engasjement smittende.
Vi har stilt ham noen
spørsmål som han
mer enn villig svarer
på.
- Hva er det som motiverer deg i ditt
engasjement for barn og ekteskap?
- Det er flere ting. Jeg er jeg dypt
overbevist om at vi har sannheten på
vår side når vi forsvarer ekteskapet
som et samliv mellom mann og kvinne, og at barn har en medfødt rett til
sine egne foreldre. Som kristne kan
vi ikke tilpasse oss løgnen, uansett
hvor sterkt presset er. Jeg får også
stadig ny motivasjon av mye støtte
fra forskjellig hold, og ved det faktum at mange ber for meg.

- Hva er hovedbudskapet ditt når du
holder foredrag om denne tematikken?
- På ulike måter prøver jeg å forklare
at Norges nye ekteskaps- og barnelover er mye mer skjebnesvangre og
destruktive enn mange forstår. Norge har faktisk begynt på et samfunnseksperiment av historiske dimensjoner. Stortinget vedtok i 2008
at biologiske relasjoner og slektskap
ikke lenger betyr noe spesielt i et
menneskes liv. Relasjonen mellom
mor, far og barn er ikke lenger definert som unik og grunnleggende for
mennesket og samfunnet. Barnelo-
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ven §4a sier f.eks. nå at barn som
har fått tildelt en "medmor", ikke har
noe far. Han er definert som overflødig i et barns liv. En slik ideologi er
en provokasjon mot alle fedre. Å vedta at det er til barns beste å nekte
barn å kjenne sin far, er både usant
og uakseptabelt. Det samme er tilfelle med den nye ekteskapsforståelsen. Stortinget gikk ut over sitt mandat da de opphevet den biologiske
definisjonen av ekteskapet som et
samliv mellom mann og kvinne som
potensielt kan få felles barn. Mor-farbarn-relasjonen er en av Guds grunnleggende skaperordninger som norske politikere ikke har noen som helst
myndighet til å oppløse.
- Hva ser du på som de mest dramatiske utslagene av statens nye samlivsideologi?
- Det er uten tvil krenkelsen av barns
rett til å kjenne sin egen mor og far.
Barns gudgitte rettigheter blir ofret
på de voksnes alter. Voksne har vedtatt at de har rett til å skaffe seg
barn, mens barn har mistet retten til
sine egne foreldre. Som en konsekvens av dette er Norge blitt en aktiv

deltaker på det internasjonale barnemarkedet, som er blitt en milliardindustri. På dette markedet kjøper
og selger man sæd og egg, donorer
og surrogatmødre. Barn er blitt en
handelsvare som skal tilfredsstille
voksnes behov og drømmer. For
bare tre år siden ble jeg og andre
anklaget for skremselspropaganda
da vi advarte mot en slik utvikling.
Nå er til og med Norges politidirektør kunde på dette markedet.
- Hvordan bør vi som kristne forholde oss?
- Jeg bruker ofte fire ord for å svare
på dette: Kall, kunnskap, kraft og
kjærlighet. Kallet fra Herren er å
leve i sannheten og forsvare den.
Kunnskap er nødvendig for å fremme sannheten og avsløre løgnen.
Kraften og utholdenheten vil Gud gi
oss hvis vi benytter hans ressurser i
Ordet, fellesskapet og bønnen. Kjærlighet må være vår dypeste motivasjon – kjærlighet til Gud og hans
skaperordninger, til barnet, og til
våre meningsmotstandere.

Parweekend – en pause fra hverdagspresset
Av Mari og Reidar Kleggetveit
16.-18. mars valgte 18 ektepar fra
Kristiansand Frikirke å tilbringe en
helg med sin bedre halvdel på Gautestad Misjonssenter på Evje. Etter å ha
plassert diverse barn rundt omkring på
Sørlandet fredag ettermiddag, var folk
klare til parweekend. Temaet for helgen var «å være to i en familie på flere»
og det var leid inn to dyktige foredragsholdere; Randi og Hans Jakob Sundby.
Som fembarnsforeldre og ledere i en
stor bedrift (Læringsverkstedet barnehage) har de opparbeidet seg god
kompetanse på temaet. Det er utfordrende å klare å prioritere og rydde
plass til «kjærestetid» i en hektisk hverdag. Vi fikk nyttige tips og det ble også
tatt frem endel morsomme situasjoner
som mange kunne kjenne seg igjen i.

En øvelse i Mesternes Mester
som førte til endel mørbanka
lårmuskler.. Heldigvis var ikke
alle øvelsene like
fysisk utfordrende!

Det var godt å komme seg vekk fra
hverdagen og kunne nyte god mat,
flott natur og selvfølgelig også hverandre! Vi hadde samlinger der vi fikk
god undervisning og deretter tid til å
snakke med sin ektefelle om temaet.
Lørdagen hadde vi også Mesternes
Mester- parvis. Det var en artig opplevelse som utløste masse latter. På
kvelden hadde vi også en deilig festmiddag.
Når man er på
parweekend
gjør det ikke
noe om det er
litt trangt i
sofaen!!

Søndagen var det en uthvilt gjeng som
satte nesene mot Kristiansand, forhåpentlig litt bedre rustet til å takle hverdagen som par- i en familie på flere.

Noen hadde valgt en litt mer krevende
måte å komme seg opp på, nemlig
sykkelen.

Våre flotte
foredragsholdere.
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MISJON
I høst og vinter har skattkammer barna vært
kjempeflinke til å ta med seg misjonskollekt,
som er blitt samlet inn på vår selvlagde misjonsbøsse. Misjonsbøssa som er lagd av ei brusflaske,
var så å si full, og kjempetung da vi fikk besøk av
familien Topland som er misjonærer i Japan. De
fikk overrakt pengene, hele 6 581.-, som skal brukes til søndagsskole og aktiviteter for Japanske
barn, i den menigheten de arbeider.

6 581,- kroner!
Ruth Kari viste bilder og fortalte om Japan, og var veldig takknemlig
for å få penger som kan brukes til barna i menigheten deres i Japan.

Det er stas å ha ansvar for å ta opp kollekten, og ivrige gutter passer på at kollekten kommer på sin plass i « misjonsbøssa.» Sondre Elias var sistemann som ga sin gave til Skattkammerets misjonsaksjon.
10

Ruth Kari fortalte litt om hvordan det var å
leve i Japan, Skattkammerbarna lærte å hilse
på japansk. Da bøyer man seg framover i 2
sekunder,og reiser seg opp igjen på 1 sekund
mens man fremsier en hilsen.
Hun hadde også en «Japan Quiz» som lærte
oss litt om Japan

Enannentingbarnalærtevaratjapanerne
pektepånesensinnårdesnakketomseg
selv.

Etter dette misjonærbesøket husker nok
de fleste at det japanske flagget er hvitt
med en rød sirkel i midten.
Japan blir også kalt«soloppgangens land»

EnavtingenebarnafikkhøreiQuizenvaratdenpo
pulærefiguren«HelloKitty»kommerfraJapan.

RuthKarifortalteogsåatlilleKarenkanskjevarden
størstemisjonærenifamilien,fordihunvarbarnoglys
ihåretfikkhunmyeoppmerksomhet,oggjennomhen
nekomdeikontaktmedmangeJapanere.
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Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Familieteam til Latvia
Nå til sommeren blir vi noen familier
fra Frikirken som drar sammen på tur
til Latvia. Vi drar 24. juni fra Gardermoen, flyr til Riga, og buss derfra til Dougavpils som ligger øst i Latvia.
I en uke skal vi være der, vi skal samarbeide med en menighet i byen som
driver et stort sosialt arbeid, også i
samarbeid med sosialmyndighetene i
byen. Denne menigheten er grunnlagt
av Nikolai og Slava Chevchuck som
har besøkt Kristiansand Frikirke flere
ganger. Vi skal bo en halvtime utenfor
byen på et leirsted, hvor det er en
blanding av campinghytter og militærtelt å bo i.
I skrivende stund er vi 35 stk som skal

dra, vi har muligens noen få
plasser igjen, send en mail
til
endre.sagedal@frikirken.no
for å sjekke hvordan det
ligger an. Parallelt med turen vil John Karsten Endresen kjøre en hjelpesending
inn til denne byen, og vi vil
være med og samle inn til
dette. Mer informasjon vil
følge om hvordan du kan
være med og bidra til dette.
Endre Sagedal
94 01 03 09
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Nytt fra menigheten
Kirken
Kontor
Kontortid

Tollbodgaten 66
Tollbodgaten 64
Tirsdag, onsdag og torsdag
kl. 10-14
38 12 10 30

Fra kontoret

Døpte

Hovedpastor Rune Tobiassen
38 12 10 32/95 84 18 56
Pastor
Sigmund Sandåker
38 12 10 34/48 05 91 75
Bydelspastor Endre Sagedal
92888204
FriBU-pastor Stein Arve Graarud
38 12 10 36/41 32 42 63
Adm. leder
Jostein Senumstad
38 12 10 33
41 10 17 92 (mob)
Sang- og musikkleder
Renate Rott Orre
38 12 10 43/99 63 68 69
Formann eldsteråd

PÅSKESELSKAP
Velkommen til påskeselskap
1.PÅSKEDAG kl.17.00
i FRIKIRKEN
Vi serverer hjemmebakte kaker
og kaffe/te.
MIKAEL JÄRLESTRAND
RAGNHILD EK ZEILER
REIDAR SKÅLAND

Kontaktperson Administrasjonsråd
Jan Olav Beckmann
40 40 09 87
Kontaktperson kirkeverter
Steinar Hopland
90 03 29 47
E-postadresse
kristiansand@frikirken.no
Hjemmeside
www.kristiansandfrikirke.no

i
i

Ida Mjaaland
Foreldre Therese Ilebekk
Mjaaland og Kristoffer
Mjaaland. Storesøster Lisa

Sang Opplesing
Kollekt
ALLE VELKOMMEN

Bankkontonummer
8220 02 86266

Døde
i
i
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Sigurd H. Frigstad
Jan Arvid Andersen

I vinter har vi vært en fantastisk gjeng på 22 stk på Alphakurs i Kristiansand frikirke. Vi ønsker å fortsette med Alpha-kurs til høsten og ønsker å utfordre deg til å invitere
med en venn, nabo, kollega, familie…
Da er det fint å kunne invitere allerede nå, denne våren, til
Alphamiddag. Det er for alle som vil se og høre om det er
noe for dem. Noen av deltakerene på vinterens Alphakurs deler erfaringer/vitnesbyrd, informasjon om oppstart
av nytt Alpha-kurs høsten 2012 og undervisning ved Rune
Tobiassen. Velkommen til gratis Alpha-festmiddag i
FriCafè mandag, 16.april kl. 18.00!

Program
Bønnemøte

19:30

Ytremisjonens kvinneforening.
Svein Fink. ”Den gode samtalen”

18:00

10:30

Bønnemøte

Fredag 13. april – lørdag 14. april

11:00

Nattverdgudstjeneste. Rune Tobiassen. Tigerloftet åpent

Sjelesorgkurs i FriCafé for påmeldte. Torleif
Elgvin

Torsdag 26. april

Skjærtorsdag 5. april

Lørdag 14. april

18:00

Den nye veien. Hilde Margrete
Sæbø Fjeldstad

18:00

19:30

19:30

Jubileumsmøte i FriCafé. Gimlekollen Radio 30 år. Elisabeth og
Jostein Sæth. Kai-Steinar Vangen

Nattverdgudstjeneste. Sverre Jølstad. Sigmund Sandåker. Vitnesbyrd

Langfredag 6. april
10:30

Bønnemøte

11:00

Gudstjeneste. Sigmund Sandåker

1. Påskedag 8. april
10:30
11:00
17:00

Den nye veien. Martin Roland

11:00

Palmesøndag 1. april

Vox

Søndag 15. april
10:30

Bønnemøte

11:00

Gudstjeneste. Torleif Elgvin. Tigerloftet. Skattkammer. HITS. Radiooverf. FM 101,2

Lørdag 28. april

Fellesskapskveld. Endre Sagedal.
Guttane fra Sandefjord - sang

Søndag 29. april

19:00

Bønnemøte
Gudstjeneste. Sigmund Sandåker.
Tigerloftet åpent
Påskeselskap. Mikael Järlestrand
taler og synger. Ragnhild Ek Zeiler
fiolin. Reidar Skåland orgel. Opplesning. Kaffe/te og hjemmebakte
kaker. Velkommen

1. Påskedag 9. april
11:00

Fellesgudstjeneste i Domkirken.
Sigmund Sandåker

20:00

Når vi kommer sammen. Lovsang,
forbønn, tid til å dele og lytte

Mandag 16. april
18:00

11:00

Formiddagstreff. Sigmund Sandåker

19:30

Menighetsmøte

Bønnemøte

Onsdag 18. april
11:00
20:00

Seniorforum i FriCafé. ”Besøk av
Øyvind Laundal”
Bibelundervisning. Hilde Grøthe.
Rom. Kap 12-13. Livet med Gud!
FriCafé er åpen fra 19:30

19:30

19:30

Ytremisjonens kvinneforening. Hilde
Margrethe Sæbø Fjeldstad.
”Refleksjoner etter påske”

Søndag 22. april

11:30

Landsmisjonens kvinneforening.
Sigmund Sandåker

Gudstjeneste. Rune Tobiassen.
Ungdomskoret. Tigerloftet. Skattkammer. HITS

11:00

Bønnemøte

Torsdag 12. april

11:00

Onsdag 2. mai

11:00

Samrådningsmøte. Ledere fra alle
virkegrener

Bønnemøte

Tirsdag 17. april

Tirsdag 10. april

19:30

Vox

10:30
Alphakurs. Middag. Se egen annonse i bladet

Torsdag 19. april

Onsdag 11. april

19:30

Torsdag 3. mai
11:30

Landsmisjonens kvinneforening.
Solveig og Sverre Jølstad

19:30

Sangmøte. Gordon Tobiassen.
Israelstema. Mannsmusikken
Greåker Frikirke

En kveld i bønn

10:30

Bønnemøte

11:00

Familiegudstjeneste. Endre Sagedal. Knøttekoret. Joy - dansegruppe. Musikkskolen deltar

19:30

FRIsted. Rune Tobiassen. Bibelundervisning for de mellom 20-40 år

Tirsdag 24. april

Søndag 6. mai
10:30

Bønnemøte

11:00

Natverdgudstjeneste. Sigmund
Sandåker. Vestergabet. Tigerloftet åpent

15:00

Stor familiedag. Middag, aktiviteter,voksensamling, samling for
hele storfamilien

19:00

Konsert. Vestergabet

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

Reisebrev fra Japan,
ved Karin Aske Ween
I dag er det 11.mars 2012, ett år etter
den forferdelige dagen da Nord-Øst
Japan ble rammet av jordskjelv og påfølgende tsunami. Jeg kom hit fredag
2. mars, og hver dag sender de reportasjer på TV; om mennesker som har
mistet sine kjære, sine hjem, alt de
engang eide. Om problemer de har
møtt dette året, i sin kamp for å komme igang igjen….om den ene byen
etter den andre som opplever at folk
ikke klarer å vente på å komme tilbake, og derfor velger å bosette seg andre steder. Jeg har sett så mange tårer
og hørt så mange åpenhjertige intervjuer som viser med all tydelighet at
de LIDER!
Men jeg har også fått se mange mennesker som vil videre, som hjelper
hverandre, som rydder og planter og
bidrar til at også andre rundt dem får
litt håp på at det nytter. F eks en gutt
på ca 20 år som fikk lyst til å bli helikopterflyger da han så hvor viktige de
var i redningsarbeidet. Mor hans var
ikke redd for å si hvor stolt hun var av
ham. Eller de 2 damene som går rundt
med ei tralle med varer til de som bor i
midlertidige brakker, langt fra butikker, uten bil, de fleste av dem gamle.
Kan tro de smilte og var glade for å få
butikken på døra!

I gudstjenesten i
Kawage i dag hadde vi vekselbønn
for de som lider, og
alle gikk fram og
gav en gave til arbeidet som de lutherske kirkene
driver i det rammede området, og folk
gav med glede!
Det var ellers festlig
å delta på en gudstjeneste der kirken
var full av folk i alle
aldre. Sangen ble
sterk og god, siden
de synger gjennom
dagens sanger 10
minutter før gudstjenesten begynner.
Det var studenter
fra Kina, Myanmar,
Indre Mongolia og
Japan, en barnefamilie, og voksne.
Spesielt vil jeg nevne ekteparet Itoh
(ca. 74 år), som Ingrid har fortalt om.
Det store er at de før nyttår fikk tatt ut
fedrealteret (buddhismen) og gudehylla (shintoismen) og i stedet hengt opp
et stoffkors sydd i lappeteknikk i huset
sitt. Prest og misjonærer bad om at
Gud skulle drive ut alt som ikke var av
Ham, og velsigne hjemmet med sitt
nærvær. Disse to ble presentert for

menigheten i dag, for de skal døpes til
pinse.
På vårens ungdomsleir i slutten av
mars, sender Kawage menighet hele
14 ungdommer (av i alt 40). Er ikke
det bra! I sannhet, det nytter også i
Japan å forkynne evangeliet! Ingrid ber
meg hilse så mye.

