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Mange kjenner nok igjen Anette
Gausdal fra ulike sammenhenger. Hun har vært med i Frikirken
i en årrekke, særlig i barne- og
familiearbeid. Siden i høst har
hun vært leder for FriBU-rådet
(Frikirkens Barne- og ungdomsråd) i vår menighet. Her brenner
hun for at menighetens barn og
unge skal få gode opplevelser
med tro og fellesskap. Vi har
tatt en prat med den engasjerte
lederen.

Anette Gausdal er lærer på Oasen friskole i Songdalen, gift med Ruben og
har tre barn. Sine barneår og ungdomsår hadde hun i Tvedestrand og Kvinesdal, men fra og med studietiden har det
faste bostedet vært i Kristiansand. -Hva
er det FriBU-rådet har som sitt arbeidsområde Anette? spør vi. Hun starter med å gjengi visjonen rådet jobber
etter: «Jesus til barn, unge og familier» .
– FriBU-rådet skal være paraplyen som
samler alt barne- og ungdomsarbeid. Vi
skal ivareta lederne som er der og forsøke å legge til rette for at de skal bli inspirert. Intet mindre. Og medlemmene av
rådet har hvert sitt ansvarsområde der
de skal ha ekstra fokus og ansvar i forhold til det de har hjerte for.
Barn må tas på alvor
Menigheten er vel kjent for sitt brede
barne- og ungdomsarbeid. Speiderarbeid, Tigerloft, Skattkammeret, Guttis,
Hits og mini-Hits, VOX, konfirmantarbeid
og TØFF (trening og øvelse for fjorårskonfirmanter). Korene kunne også vært
nevnt, selv om de oftest sorterer under
musikkrådet. – Det er mye som skjer i
menighetens barne- og ungdomsarbeid,
men vi i rådet prøver å tenke helhetlig,
sier Anette. –Hvor skal vi satse? Hvordan kan det oppleves godt å komme til
vår kirke for den enkelte? Vi er bevisste
på at barn i dag er preget av underholdningsindustrien i vårt samfunn. Dette er
en utfordring vi ønsker å ta på alvor. Når
Jesus skal formidles, kan vi ikke bare
underholde. Vi er stolte av ”krakken” vår
som illustrerer godt slik vi ønsker å job-
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be; det ene beinet er at barna skal
lære å kjenne Gud, ikke bare i teorien, men gjøre troserfaringer selv. Det
andre beinet er tjeneste: vi tror at
alle mennesker har gaver og talenter
som Gud har ment vi skal bruke for å
glede andre, og dette gjelder også
barna våre. De skal ikke bli kristne
som voksne; de er Jesu etterfølgere
allerede nå. Det tredje beinet er gøy:
det er viktig at barna trives, er trygge
og har venner. Setet på toppen er
kjærlighet, noe vi håper skal være
drivkraften i alt vi driver med.
Takknemlig
Det betyr mye for vår FriBU-leder å
være med i menighetsarbeid blant
barn og unge. Men hva driver deg i
dette arbeidet? - Personlig er det
viktig for meg å være i tjeneste for
Gud. Da er det lettere for meg å holde meg nær til ham, og ikke hele
tiden være opptatt av meg og mitt.
Jeg liker å tenke helhetlig og langsiktig på det vi driver med, og tror jeg
kan ha noe å bidra med her. Jeg er
takknemlig og glad for å være med i
en slik flott og stor menighet med
mange inspirerende mennesker. Her
er både eldre og unge som bruker
sine talenter og gaver for å tjene oss
og våre barn, og det er utrolig flott!
Men jeg håper enda flere ønsker å
delta aktivt. Barn og ungdom strømmer til de ulike aktivitetene, og behovet for voksne som er til stede som
ledere er stort!

Pastorens spalte
Rune Tobiassen

Søskenkjærlighet
Søskenkjærlighet er et ord vi gjerne kan bruke ironisk overfor søsken som krangler: «For en søskenkjærlighet!» Jeg husker
at jeg kunne krangle godt med mine søsken når vi bodde hjemme, samtidig er og blir «blod tykkere enn vann». Og selv om
vi visste hvor glad vi var i hverandre, så kom det ikke så ofte til syne. «Søskenkjærlighet» er et ord som i senere tid er blitt
beskrivende for meg når det gjelder menighetsfellesskapet…
Jeg husker også at jeg mange ganger var irritert på mine foreldre. Jeg argumenterte mot deres standpunkt på hjemmebane, men samtidig kunne jeg forsvare mine foreldres standpunkt overfor vennene mine. Det er litt fint å ha «in mente» når
man er uenig i hjem og menighet.
Jeg tror at dersom vi ikke er en felles «fiende», kan det lettere bli interne konflikter. Vi trenger å stå sammen om det viktigste. Vårt felles mål er at flere mennesker skal bli kjent med Jesus. Når vi ikke fokuserer på det felles målet, så blir vi
mer opptatt av å se om vi passer sammen og fokuserer lettere på ulikhetene mellom oss.
ENIGHET  ENHET
Uenighet var det allerede mellom de første kristne. Det ble så skarp strid mellom Paulus og Barnabas at de skilte lag (Apg
15, 39-40). Men enighet og enhet er ikke det samme. Det kan være det samme, men man trenger ikke være enig for å
ha enhet. Det kan vel de fleste ektepar skrive under på…
I Ef.4,1-3 står det: «Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet
dere har fått, i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Sett alt inn på å bevare
Åndens enhet, i den fred som binder sammen.»
Enheten er ikke noe vi skal oppnå, men noe vi allerede har som vi ikke må miste. Derfor skal vi sette alt inn på å BEVARE
åndens enhet. Da vi ble kristne ble vi en del av Jesu kropp: «Fordi det er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange; for vi
har alle del i det ene brød.» (1.kor. 10,17)
Enhet er noe som er mer enn enighet, og som ikke forutsetter full forståelse eller at vi må ha sansen for alle sider ved
hverandre hele tiden. Noe som handler om å høre sammen, om å ha felles opphav og ikke minst felles mål. Vi er noe mer
enn en filateliklubb som møtes for felles interesse. Vi er ETT, liksom Far og Sønn er ETT. Derfor skal vi gjøre alt for å bevare åndens enhet. Og husk:
Jo mer vi nærmer oss Jesus, dess mer nærmer vi oss hverandre (vist i en enkel illustrasjon):
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Presentasjon av de ansatte:
Vår barne- og ungdomspastor!
Navn:
Stein Arve Graarud
Alder:
41 år
Stilling: FriBU pastor
Sivil status: Gift med Line og far til Jacob (14) og Max (12)
Tekst: Stein Arve
Fortell litt om deg selv!
Jeg er opprinnelig fra Finnmark, men
vokste opp på Romerike. Idretten var
viktig i oppveksten. Jeg spilte fotball i
Strømmen IF og hadde en kort og gripende karriere som alpinist i Lørenskog Skiklubb. Siden min far alltid tok meg med
på Åråsen for å se på LSK og Tom Lund,
ble jeg tidlig en Kanarifugl. Denne lidenskapen har brakt meg vel så mange sorger som gleder, men jeg er evig optimist
og tror alltid vi tar gull neste sesong.
Ungdomsarbeid har stått meg nært helt
siden jeg ble kristen i klasserommet på
Lørenskog Videregående skole kl. 10:55,
22. november 1987. Etter 4 år i Ungdom
i Oppdrag, ble Line og jeg ansatt som
barne- og ungdomsarbeidere i Lund menighet. Etter 10 år i Lund, startet jeg her
i menigheten høsten 2006.
Hva er dine arbeidsoppgaver i Frikirken?
Stillingen min kalles FriBu-pastor. Hvilket
betyr at mitt ansvarsfelt er rettet inn mot
barn og ungdom, men jeg har naturligvis
også et fokus på familiearbeidet. Ansvarsfeltet er veldig vidt, så jeg er glad
for at menigheten har et oppegående
Friburåd og mange frivillige som bærer
dette sammen med meg. Mitt hovedfokus er inn mot konfirmanter, VOX, Hits
og TØFF (vårt treningskurs for 10. klassinger).
Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for
deg?
Jeg har et veldig variert arbeid. Ingen
dager er like, men jeg er som regel i kirka kl. 0900 om morgenen til kontorar-
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beid og forberedelser. Oftest går jeg
hjem kl. 1400, lager middag for familien
før jeg går ned i kirka på ettermiddagen.
I snitt jobber jeg 3 kvelder i løpet av uka.
Hva er de største utfordringene/gledene
i ditt arbeid i Frikirken?
Den største utfordringen er utvilsomt at
vi ikke lenger har en FriBU-arbeider. Jeg
merker at det er vanskelig å dekke dette. Særlig gjelder det i familiearbeidet.
Den største gleden er å se barn og unge
ta troen sin på alvor. Det å se et menneske erfare en levende Gud er ubetalelig. På sommerens konfirmantleir er det
mange som erfarer dette. Det er verdt
alt!
Hva med hobbyer/fritidsinteresser?
Jeg spiller tennis mot kapellan Andersen
fra Vågsbygd. Siden begge synes at vi
selv er best, vinner vi annen hver kamp.
Det siste halvåret har jeg dessuten vært
så heldig å få spille fotball med gjengen
til Steinar Hopland de torsdagskveldene
jeg ikke jobber. En tunnel eller to er nok
til at jeg sovner smilende.
Har du et bibelsted du ofte kommer
tilbake til?
Fil. 4, 4-7 leser jeg hver kveld sammen
med Max.
Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si:
Gled dere! La alle mennesker få merke
at dere er vennlige. Herren er nær. Vær
ikke bekymret for noe! Men legg alt dere
har på hjertet, fram for Gud. Be og kall
på ham med takk. Og Guds fred, som
overgår all forstand, skal bevare deres
hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Min favorittbok/favorittmusikk
Min favorittbok er utvilsomt ”Å venne seg
til å leve nær Gud” av Broder Laurentius.
Den er gammel - men setter fortsatt dype
spor. Den er meget kort, men det tar en
levealder å lese den. Det er synd den ikke
lenger er å oppdrive.
Musikk er en stor del av hverdagen min.
Jeg hører på mye forskjellig, selv om Jerusalem fortsatt er mitt favorittband. På
Ipoden min har jeg over 1600 sanger,
som spilles på random. Kent, Kevin
Prosch, Keith Green, Larry Norman, U2 og
Jean-Michel Jarre går nok oftest igjen.
Har du en oppfordring til leserne?
Jesus kom ikke for å gjøre oss trygge. Han
kom for å gjøre oss modige.
Vi kan ha Gud i livet og likevel gå glipp av
eventyret.

Signaturen
40 dager
Jeg har dette året hatt gleden av å gå på vår egen bibelskole
”40 dager”, et kurs for utrustning til liv og tjeneste. Og akkurat
det har det vært!
40 dager har for meg vært en trygg havn helt fra jeg for et partre år siden ble med i lovsangsledelsen der med jevne mellomrom. Det er et åpent og ærlig fellesskap med trygge ledere, der
jeg har fått vokse med oppgaven og blitt tryggere på både meg
selv og i rollen som lovsangsleder. Da jeg var sykemeldt fra
jobben valgte jeg likevel å beholde dagene mine på 40 dager, det har vært en oase for meg personlig å få være med. Der har
jeg sittet ved flygelet og smilt, grått og bedt, - ja, lovsunget under alle forhold… Jeg har fått bidra med mine gaver, på min
måte, og jeg har fått konstruktive og gode tilbakemeldinger som
jeg har vokst på, fra folk jeg vet vil meg vel. Det er et sted jeg
har opplevd å kunne gi nistepakka mi til Jesus, uten at noen
har tråkka på den på veien… Og jeg vet at nettopp nistepakka
mi har fått bli til velsignelse for andre. Det har gitt frimodighet
til tjenesten for øvrig, og jeg takker Gud for at jeg har fått lov til
å være en del av dette fellesskapet. Jeg tror at jeg gjennom
blant annet dette fellesskapet har blitt noe mer ”hardhuda”,
kanskje mest på grunn av det tydelige fokuset på relasjonen
mellom meg og Gud, deltakerne og Gud, lederne og Gud, og
ikke på form eller farge. Det har jeg lært mye av, men jeg har
fortsatt en vei å gå…
Det var en utfordrende prioritering å rydde plass i en hektisk
hverdag til å gå på kurset selv. Jeg vil likevel si at det for meg
har vært en særdeles verdifull investering. Hver fredag er et nytt
høydepunkt, med god undervisning, deletid og viktig fortrolighet
og forbønn i faste grupper. Her blir vi utfordret, så det av og til
røsker skikkelig. Det er det jeg liker best med kurset. Jeg tror
alle blir litt forandret etter et slikt år. Jeg gikk i alle fall inn med
innstillingen om å ta til meg mest mulig, la meg utfordre hver
eneste uke, og ikke la mennesker stå i veien for at jeg skulle
tørre å ta noen nye steg. Og akkurat det har vært litt ekstra
utfordrende med mor på samme kurs… Men også det har vært
lærerikt og fint.

lesskapet her har hjulpet meg med å fokusere. Fokusere bort
fra meg selv, fordi jeg ER ELSKET og skal få ELSKE tilbake med
mine gaver og ressurser, slik Han har skapt meg. Så har jeg fått
LÆRE å TJENE og DELE med en bevissthet om at jeg gjør alt
sammen med min skaper og Far, han som elsker meg betingelsesløst. En bedre og mer relevant videreutdanning kan man vel
ikke få. Så er det nettopp disse 5 hoveddelene kurset er delt
inn i, hvor ELSKET-delen gjennomsyrer alle de andre delene, slik som tommelen på hånda berører de 4 andre fingrene.
Jeg har vernet om disse fredagene… Jeg tror ikke jeg har sittet
en eneste fredagstime på kontoret dette skoleåret… Det er
utrolig godt å bare få være, og ikke alltid gjøre når man er i
kirka. Nå går skoleåret mot slutten og dermed mitt ”sabbatsår”
på 40 dager. Jeg ber om at det må ha vært mer enn et godt år
der jeg har ”bunkret opp” mye godt, men at det får prege meg
og mitt liv. At det har vært en slags ”kostholdsendring” der innstillingen min til hva som er viktig er blitt justert. At livet med
Gud har blitt enda viktigere for meg og at det vil prege alle mine
relasjoner i større grad enn før, - på jobb, i familien og i fritida
mi.
I år har vi vært 3 deltakere fra menigheten vår. Det er altfor få!
Dette er jo et fantastisk tilbud, og attpåtil i vår egen kirke! Tenk
hva det ville gjøre med fellesskapet vårt om flere fra menigheten gikk sammen på kurset, lærte sammen, fokuserte sammen
og delte sammen. Man blir jo så glad i de andre deltakerne, og
jeg har fått meg gode venner som er godt over dobbelt så gamle som meg…;) På 40 dager går folk fra 19-90 år, fra ulike kirkesamfunn og med ulik bakgrunn. Statskirkefolk og pinsevenner,
studenter, pensjonister og bedriftsledere. Guds menighet er
mangfoldig, og det er flott! Vi trenger alle utrustning til liv og
tjeneste. Her er muligheten! Søk 40 dager nå! Oppstart 24.
august.
Les mer om kurset på frikirkens hjemmeside eller ta kontakt
med kontoret for mer informasjon. Jeg angrer i alle fall ikke!

Jeg har tenkt litt på utbyttet for meg som ansatt. Jeg tror faktisk
at det har vært avgjørende for at jeg fortsatt står i jobben. Fel-
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Mercy Ships – en utrolig organisasjon
Tekst: Harald Flå
”Vi gir håp i et hav av nød og behovet
er umettelig” utrykker nasjonal leder
for Mercy Ships, Arvid Solheim. Og vi
skal ikke ha mye kunnskap om helsesituasjonen, spesielt i Afrika, før vi kan
samstemme i at han har helt rett. Behovet for helsehjelp er virkelig umettelig!
Hva er nå egentlig denne organisasjonen som mange har hørt om men kanskje ikke vet så mye om?
Det hele startet i 1977 av Don og
Deoyn Stephens som ønsket å virkeliggjøre en drøm om å kjøpe et skip hvorfra de kunne tjene verdens fattigste.
Det første skipet var Anastasis
og dagens skip går under navnet Africa Mercy og seiler som
navnet tilsier langs Afrikas
kyst.
Organisasjonens visjon er
”Gjennom å vise kjærlighet i
praksis søker Mercy Ships å
bringe håp og legedom til de
fattige”. Organisasjonen er
verdensomspennende med
kontorer i mange land, og det
nasjonale norske kontoret
ligger i Kristiansand.
Skipet er bemannet med kun
frivillige, hele 400, som selv
må betale for oppholdet på
skipet. I 2011 var det 34 fra
Norge. Det er leger, tannleger,
sykepleiere og maritimt personell som alle gir en kortere
eller lenger periode av sitt liv i
den gode tjenesten. Driften av
skipet finansieres stort sett av
gaver fra faste givere. Her i
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landet kommer økonomien fra bedrifter, faste personlige givere og fra arrangementer. Det er hele 2400 faste
givere i Norge! Det norske budsjettet
var i 2011 på omkring 15 mill. kr.
Virksomheten er spredt på noen få
hovedfelter, pasientgrupper. Grå stær
er en viktig årsak til blindhet, spesielt i
Afrika. Mange er født med denne lidelsen og det er en enkel operasjon for å
bli frisk. Mange afrikanere har fått
synet tilbake takket være Mercy Ships.
En annen lidelse er komplikasjoner i
forbindelse med fødsel, og her er
mange kvinner hjulpet. Leppe- og ganespalte er en ganske vanlig medfødt
ansiktsskade og her har legene på

Mercy Ships hjulpet utallige mennesker til et bedre liv. De har også utført
en mengde ortopediske operasjoner. I
det hele tatt har mange mennesker
fått en vesentlig bedret livssituasjonen
takket være denne hjelpeorganisasjonen. Noen få tall kan illustrere dette.
Siden virksomheten startet er det utført mer enn 47000 livsforvandlende
operasjoner, behandlet 422000 pasienter i landsbyklinikker, gitt opplæring
til 15300 helsearbeidere og 125000
personer i grunnleggende helsetjenester. Som vi skjønner er dette en svært
omfattende virksomhet. Men fortsatt
er det utallige mennesker som trenger
helsehjelp på det afrikanske kontinent.

Jostein Senumstad:
Ny informasjon i byggesaken kommer i juni

Frikirkens musikkskole
Frikirkens musikkskole har ledige plasser for høstsemesteret! Vi tilbyr undervisning i sang (rytmisk og klassisk), piano (rytmisk og klassisk), gitar og trommer.
Inntaket er i gang og skjer fortløpende. Det nye styret har mange gode tanker, og
vi gleder oss til å iverksette noen av dem til høsten! Lærerne til høsten er som
følger: Kristina Jølstad Moi (sang), Irmelinn Stakkeland (sang), Marit B. Aas
(piano), Marina Wikstad (piano), Renate Orre (piano), Eivind Hegén (gitar) og Kim
A. Kristiansen (trommer).
Det er utrolig inspirerende å være med å heie frem våre nye menighetsmusikere,
og jeg er sikker på at vi kommer til å se flere i tjeneste fremover. Vær med å be
for elevene og lærerne, om velsignelse og frimodighet. Alle er forskjellige, skapt
av Gud med sine gaver og drømmer. Vårt ønske er å få være med å heie dem
frem, fra der de er, slik at de i tillegg til å beherske instrumentet sitt også får
oppleve at de er verdifulle, at noen har tro på dem og at de får prøve seg på passe store utfordringer i menigheten vår. På den måten vil de forhåpentligvis kunne vokse inn i tjeneste og bli en naturlig del av menigheten. Ta vare på de unge
og deres talenter, - de er menighetens fremtid!

Av Kåre Melhus
Lunde Holding A/S, som har invitert
Frikirken til å delta i utbygging på
Tangen, vil få prosjektskisser fra tre
entreprenører i juni. Holder tidsplanen, vil disse bli presentert på medlemsmøte den 20. juni, sammen med
oppdaterte kalkyler og skisser på tre
alternative nivåer av oppussing av kirkebygget vårt i Tollbodgaten. Det skal
ikke stemmes over disse skissene. En
slik avstemning kommer først i midten
av september. I første omgang skal
menigheten informeres.

Mer informasjon og søknadsskjema
på frikirkens
hjemmeside.
Velkommen
som elev! – Vi
har ingen øvre
aldersgrense

-

Jostein Senumstad sier til FrikirkeAktuelt at det er noe usikkert hvor detaljerte skissene fra de tre entreprenørene
vil være innen 20. juni. Derfor kan det
tenkes at menighetens ledelse vil måtte komme med utfyllende detaljer i
forbindelse med skissene etter 20.
juni. Denne datoen er likevel valgt for
det orienterende menighetsmøte, fordi
en av erfaring vet at det er vanskelig å
samle folk til menighetsmøte etter St.
Hans.
Neste milepæl i saken er i desember
etter menighetsturen. På møtet i midten av september vil menighetens
medlemmer bli invitert til å si ja eller
nei til å gå videre på et av alternativene. Jostein sier at det i denne sammenhengen vi vil starte med « fundraising» som disse prosjektene krever.
Det vil avgjøre mye, alle alternativer
krever mye penger.
Jostein oppfordrer alle til å glede seg
til vi får presentert alternativene. I
dette ligger det mye potensial for menigheten i årene som kommer.
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Rune Tobiassen:

Gudstjeneste er å tjene Gud
Av Kåre Melhus
På årsmøtet gav Eldsterådet medlemmene
mulighet til å komme med innspill på gudstjenestene. Eldsterådet valgte å lytte til hva
menigheten hadde å si uten å forsvare
verken det ene eller andre. Det var mange
vidt forskjellige synspunkter, noe som også
kom fram i forrige menighetsblad. Nå gir vi
anledning til forstanderen å tenke litt rundt
temaet.
Aller først, Rune, er du glad i liturgi?
- Ja, det er jeg. Jeg har fleipet tidligere med
at jeg er blitt «liturgisert». Jeg er blitt glad i
det faste, fordi jeg har oppdaget at min frie
bønn ikke alltid er så fri. Og så er jeg vanedyr som de fleste andre mennesker. Vi får
fort faste plasser og liker oss bedre når vi
vet hva som skjer. Det må vi ta konsekvensene av. Samtidig kan man da også gro
fast. For meg er det viktigste hvordan kirkefremmede opplever liturgi. Før jeg lærte
meg å bli glad i liturgi, opplevde jeg at liturgiske gudstjenester kanskje kunne være
litt lite personlige, kun oppramsing på en
måte. Og dersom man ikke erfarer gudstjenestene som ekte og levende, så er det
trist. Jeg var nylig i en konfirmasjonsgudstjeneste i den norske kirke, hvor det var
jeg, presten og 10-20 andre i en stappfull
kirke som var med på de liturgiske leddene. Jeg fikk en følelse av at kirken ikke
kommuniserte med folk. Trine Rein, som er
gift med Lars Monsen, har uttalt at hun
begynte i en pinsemenighet hvor hun ikke
trengte å øve først, og siktet til liturgien.
Det er en utfordring å sette fokus på at vi
stadig skal nå nye, og at det skal være vårt
viktigste mål. Ellers er det viktig for meg å
lytte til hva yngre mennesker ønsker.
Er to gudstjenester veien å gå i møte med
ulike ønsker for gudstjenesten?
- Eldsterådet har snakket om det å ha to
gudstjenester, men klarer enda ikke gi
slipp på verdien av en hovedsamling for
alle generasjoner i flergenerasjonsmenigheten som vi er. Vi tenker fortsatt variasjon
i gudstjenesteformen med noe for enhver
smak. Samtidig ser vi at vi vil nå flere mennesker med to gudstjenester og derfor er vi
åpne for å tenke nytt her. Nå har vi to samlinger flere søndager, så kanskje det ikke
er så stor forskjell å ha to samlinger hver
søndag. Vi vil fortsette å se nærmere på
dette.
- Ellers tror jeg små enkle grep kan gjøres,
slik at flere blir fornøyd. På bakgrunn av
respons fra menigheten, har vi nå gått
igjennom gudstjenestene slik at det blir
enda mer helhet gjennom de ulike variasjonene. Men uansett så må man gi og ta, og
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man må appellere til at den enkelte
legger bort den kritiske innstillingen og
stiller seg åpen for hva Gud vil si i alle
gudstjenester.
En gjentakende tematikk er spørsmålet om orgel eller lovsang i gudstjenesten. Hva tenker du om det?
- Renate Rott Orre gjør en veldig god
jobb som sang- og musikkansvarlig i
menigheten for å dekke alle de ulike
ønskene gudstjenstedeltakerne har.
Hun styrer etter de retningslinjer
Eldsteråd har gitt; cirka halvparten
med og halvparten uten orgel. Men
det hjelper så lite å si at det er halvparten av hver, dersom folk føler noe
annet. Det som da er interessant er at
vår egen Bodil Nørsett har studert vår
menighets musikalske estetikk gjennom skoleåret 2010/11, i forbindelse
med et forskningsprosjekt tilknyttet
UiA (hun skal presentere dette for
menigheten senere), og hun gjorde
oss nettopp klar over at 59% av gudstjenestene hadde orgel som hovedakkompagnement dette året, mens 18%
ble ledet av lovsangsteam.
-Da vi tok undersøkelsen i 2009 ønsket ca
40% mer orgel, mens 60% ønsket mer
lovsangsteam eller var fornøyd slik det var.
Dette var uansett alder, og det var nok
flest eldre som fylte ut menighetsundersøkelsen. Dersom man ser på aldersgruppen
26-40år, var det ca 85% som ønsket seg
mer team eller var fornøyde slik det var.
Derfor mener jeg at 50-50 har vært en fin
mal å arbeide ut fra. Det er dessverre slik
at man ikke hører så mye fra unge og nye
folk, de forsvinner heller bare stille ut.
- Det er en utfordring å lære seg et nytt
«musikkspråk», men samtidig trenger vi å
anerkjenne hverandres vei til Gud som like
verdifulle. Og når det er fremmed og nytt
så er det helt greit at man ikke får noe ut
av det i starten, men Gud får noe ut av det.
Noen liker ikke at man må reise seg under
lovsangen, samtidig som at de ikke kommenterer at man må reise seg under tekstlesning og trosbekjennelse. Eller at man
ikke liker at lovsangene gjentas så mange
ganger, samtidig som gjentakelse er et
hovedanliggende i liturgien og man gjerne
kan gjenta samme refreng mellom hvert
vers på noen salmer.
Hva med søndagens tekst?
- Vi trenger å forkynne hele Guds råd, og da
er det veldig flott at de tre tekstrekkene
hjelper menighetene til å belyse hele Bibelen. Derfor har Kristiansand Frikirke valgt å
følge tekstrekkene. Samtidig passer ikke

alltid tekstene med det fokuset Eldsterådet ønsker å sette som menighet. Derfor
har det alltid vært slik hos oss at man går
bort fra søndagens tekst enkelte søndager. Det er bedre at et annet tema annonseres enn at søndagens tekst blir brukt
som et springbrett for å snakke om noe
annet. Vi vet at flere forbereder seg på
tekstene før gudstjenesten, så derfor er
målet at et alternativt tema annonseres i
avisen.
Hvordan møter du alle de forskjellige
synspunktene på gudstjenesten?
Jeg fikk en reaksjon fra en person som er
ny i menigheten og som har blitt veldig
overrasket over diskusjonen. Hun har sagt
at det er så godt å gå i en menighet med
mennesker i alle aldre. Hun har fått lov til
å bli kjent med mennesker utover sin egen
generasjon, og fått lov til å dele liv og bønn
med mennesker det ellers ikke ville falle
naturlig å bli kjent med. For hun handler
det om en ting; verdien av flere generasjoner samlet i en hovedsamling i menigheten. Akkurat når du stiller dette spørsmålet
(lørdag 19.mai red.anm.) er et godt voksent ektepar i menigheten hjemme hos
henne og pusser opp og hjelper til. De har
ingen link fra før, bortsett fra at det var en
kristen søster i menigheten som trengte
hjelp. Og så tjener dette ekteparet Gud,
ved å tjene henne. Det er gudstjeneste
det!

Eldsterådets syn på gudstjenesten
i Kristiansand Frikirke
Gudstjenestene skal være et sted hvor vi
ærer Gud og hvor Gud kan møte oss der
hvor vi er i livet. Et sted hvor vi blir utfordret til å ta et skritt videre med Jesus, hvor
det går an å bli betjent og bli bedt for. Menigheten skal være et helbredende fellesskap.
Gudstjenestene skal gi åndelig påfyll og
bidra til vekst i tro. Kirkeuvante skal kunne
forstå hva som skjer og kjenne seg utfordret til tro. Alle skal se at alle generasjoner
er inkludert i måten vi tenker gudstjeneste
på, samtidig som vi ønsker å understreke
at barn og unge er framtiden. Gudstjenestene våre skal representere noe av bredden vi har i sang- og musikkliv, og vi vil
følge det Bibelske prinsippet i 1. Krøn.
25,8: «liten som stor, mester som lærling».
Vi er en flergenerasjonsmenighet, noe som
er av stor verdi for oss. Ulike syn på gudstjenestens form mener vi derfor er en
spenning vi må lære oss å leve godt med
og denne spenningen er sunn.
Vi ønsker å tilrettelegge for visuell forkynnelse; film, bilder, drama, dans, bønnevandring, dekorasjoner. Vi ønsker at vitnesbyrdet og de spontane nådegavene skal ha
sin naturlige plass.
Vi ønsker å forrette nattverd 2 søndager i
måneden. Den første søndagen i måneden
blir det tradisjonell liturgi, nattverd og frie
vitnesbyrd. Da legges det ikke opp til at
barna er til stede under nattverden, men
foreldre kan hente barna selv. Denne søndagen blir det også radiooverføring. Den
tredje søndagen i måneden blir det en
enklere nattverdhandling som del av en
bønnevandring og hvor det er fokus på
lovsang. Barna i Skattkammeret, på Tigerloftet og HITS hentes til nattverden.
Synoden anbefaler at gudstjenesten normalt består av seks hovedledd:
Innledning (Musikk, hilsen, sang).
Bønn og lovprisning (Syndsbekjennelse,
lovsang, bønn for dagen)
Herrens ord (Tekstlesning, trosbekjennelse, preken og sang)
Menighetens forbønn (Ofring, forbønn,
Herrens bønn)
Sakrament (Nattverd, dåp)
Avslutning (Sang, velsignelse, musikk, utsendelse)
Det er på bakgrunn av denne ordningen vi
har utformet 4 forskjellige maler for gudstjenestene våre. Dette for at det skal være
forutsigbarhet midt i all uforutsigbarheten
og for at de liturgiske elementer skal være
med, om enn i forskjellige former.
Tre av malene er vist til høyre.

1.søndag i måneden - Gudstjeneste m/nattverd. Radiooverføring (endring f.o.m. september ’12)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Preludium
Nådehilsen – velkomst – bønn
Salme
Syndsbekjennelse (Hellige Gud, himmelske Far) – stillhet –
kyrie (Gud, vår Far, miskunn deg) – løftesord
Gloria (ære være Gud i det høyeste)
Skattkista
Kunngjøringer
Salme
Solosang/korsang
Tekstlesing – bønn
Trosbekjennelse
Salme med kollekt
Preken
Solosang/korsang
Nattverd – ordet fritt til vitnesbyrd/lovprisning/takk/tungetale m/tydning m.m
Salme
Velsignelsen
Postludium
Utsendelse

3.søndag i måneden – Gudstjeneste m/nattverd og bønnevandring (temagudstjeneste)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Preludium/allsang
Nådehilsen – velkomst – bønn
Drama/filmsnutt
Fellessang
Skattkista
Kunngjøringer
Syndbekjennelse: kyrie (tilgi oss, Herre tilgi oss 1.vers) – stillhet – tilgi oss 1.vers – løftesord
Gloria m/lovsanger (kollekt)
Preken
Salme/solosang
Nattverd (Invitasjon - Bønn – innstiftelsesord – Bordet er dekket med nåde – Kom for alt er
ferdig)
Lovsanger – bønnevandring (De fem kirkebønnselementene er faste poster i bønnevandringen)
Velsignelsen og offisiell avslutning (fortsetter for dem som vil)

Gudstjeneste m/dåp (én søndag i måneden)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Preludium
Nådehilsen – velkomst – bønn
Dåpssalme
Dåp med trosbekjennelsen og Herrens bønn
Solosang/korsang
Skattkista
Kunngjøringer
Solosang/korsang
Tekstlesing - bønn
Salme med kollekt
Preken
Solosang/korsang
Takk og bønn (kirkebønn)
Salme
Velsignelsen
Postludium
Utsendelse
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Nytt flygel i kirka
Etter at det ble bestemt at menigheten
vår skulle investere i nytt flygel, ble det
satt sammen en komite som skulle
jobbe med instrumentutvelgelse og
finansieringsmuligheter. Komitéen har
bestått av Jon Kleveland, Runar Nørsett, Kjetil Høyer Jonassen og Hans
Kristian Sødal (fra administrasjonen).
På oppdrag fra flygelkomiteen ble Kjetil Høyer Jonassen og Runar Nørsett
bedt om å finne frem til aktuelle modeller som i pris og kvalitet ville passe
Frikirken. El-flygel ble diskutert som
mulig alternativ, men raskt gått bort i
fra, da dette ikke er et fullverdig alternativ tatt i betraktning den bruken
Frikirken både har tradisjon for å stå
for, og den bruken vi ser for oss videre.
Etter mailkorrespondanse med 4-5
ulike leverandører, landet de på ca 7
aktuelle flygler. I juni 2011 reiste Runar og Kjetil til Oslo for å prøvespille
disse modellene. Kriteriene var at flyglene skulle være av en slik størrelse at
de kunne fylle et stort rom
(hovedsalen i Frikirken), det skulle
være slitesterkt og tåle mye bruk, og
det skulle være et instrument som
passet ulike genre og ulike musikalske
uttrykk. Instrumentene som ble prøvespilt var: Schimmel, Yamaha, Bechstein, Sauter, Seiler, Shigeru Kawai og
August Förster. Disse ble testet i forhold til klang, anslag, mekanikk, spillefølelse og dynamikk og vurdert opp i
mot kriteriene som var satt og behove-

ne til Frikirken.
Etter en grundig
gjennomgang av
tilbudene og prøvespillingen, innstilte
komitéen Bechstein Academy A228 som sitt førstevalg, da dette
flygelet skilte seg
ut som det beste
alternativet i forhold til de kriterier
som er skissert
ovenfor.
Tirsdag 17. april ble flygelet levert i
kirka til stor begeistring for de fremmøtte. Leverandør Hellstrøm kom alene fra Oslo og hadde med sin gode
teknikk full kontroll på hvordan dette
drøye 450 kilos tunge instrumentet
skulle løftes inn i kirka.
Søndag 22. april ble flygelet første
gang brukt til gudstjeneste, og ekstra
stas var det at elever fra musikkskolen
var de første til å spille på det nye instrumentet i gudstjenestesammenheng. Flygelet skal offisielt innvies på
egen konsert i kirka 14. oktober. Før
den tid har blant annet de ulike korene
bidratt med konserter til inntekt for
flygelet, og finansieringen er snart i
havn. Totalt ble prislappen kr
370 000,- som inkluderer nytt klima-

anlegg tilpasset flygelet. Kirka forskutterte beløpet som gjensto slik at vi fikk
bestilt instrumentet før prisstigningen
1. april.
Vi oppfordrer nå alle våre medlemmer
til å ta godt vare på det nye, flotte flygelet vårt! Flygelet er ikke et spisebord, ei heller en pidestall. La oss hjelpe hverandre til å beholde instrumentet nytt og fint så lenge som mulig.
Den formsydde kappa skal ligge på
flygelet når det ikke er i bruk, og instrumentet skal flyttes minst mulig,
både av hensyn til stemmingen og
underlaget. Vi gleder oss over at menigheten så denne investeringen som
viktig, og håper og tror at det vil være
med å stimulere musikklivet i menigheten vår i mange år fremover.

SØNDAGSKVELDER PÅ DVERGSNESTANGEN I JULI 2012
For femte år på rad har Sverre Jølstad påtatt seg ansvaret for søndagskveldene på Kristiansand Feriesenter – Dvergsnestangen. At samværene har hatt sin berettigelse, er oppslutningen et tydelig vitnesbyrd om – gjennomsnittlig har i overkant
av 400 vært til stede disse søndagskveldene.
Hovedhensikten med arrangementene har vært å formidle sentral kristen forkynnelse i sang og tale. Vi er takknemlig for
alle som har stilt sine nådegaver til disposisjon, og mange har opplevd inspirasjon og ny glede i sitt kristenliv.
Også i år ser vi fram til å samles i det store teltet på Dvergsnestangen:
Søndag 1. juli gleder vi oss til enda en gang å høre vår svenske venn, sangerpastor Mikael Jarlestand. Sammen med ham
deltar Flekkerøy Sangkamerater med vitnesbyrd og sang.
Søndag 8. juli sørger Mette og Roger Sørensen for god duettsang og frisk allsang. Denne kvelden vil Sverre Jølstad ha ansvar for både ledelse og forkynnelse.
Søndag 15. juli får vi besøk av Geir Johannessen. Mange i Kristiansand og distriktet gleder seg til å høre tidligere pastor i
Salem forkynne. Det blir også god sang.
Søndag 22. juli kommer Oddvar Søvik. Gjennom sin sentrale bibelundervisning og sine mange bøker har Oddvar Søviks
forkynnelse vært en berikelse for mange. Kristina Jølstad Moi med flere tar hånd om sang og musikk.
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skje en mini-konsert?
Det er mulig bare å spise middag og gå
igjen, for de som ikke har anledning til
å være. I dag samarbeider flere om å
kjøre barna til aktivitetene, men vi har
lyst til å utfordre til å tenke annerledes
når dette tilbudet er her. Husk at dette
er en fin måte å invitere med seg nye
familier til kirka…
Velkommen til SUPERTIRSDAG, første
gang 11.september!

Fra høsten 2012 ønsker vi å samle
hele familien i kirka. Vi flytter flere aktiviteter for barn til samme tidspunkt,
samtidig som vi skaper et naturlig møtepunkt mellom barnefamilier.
Et MÅL med Supertirsdag er TID sammen som familie, derav MÅLTID- Til
en rimelig penge skal vi servere deilig,
barnevennlig mat. Tenk hvor deilig å

slippe å lage middag annenhver uke!

Bildet er fra måltidsfellesskap på Hove.

Ellers ønsker vi å gi et tilbud til de
voksne som kanskje har en utfordring
med å finne sted for åndelig påfyll i en
hektisk hverdag. Vi tror at man kan få
sagt mye fornuftig på 15 minutter, og
ønsker at det skal være en konsentrert
undervisning én gang i måneden. Den
andre gangen i måneden blir det kan-

NB! Legg merke til at Knøttekoret bytter øvingsdag fra mandag til tirsdag.
Jubilo og Guttis møter hver uke, selv
om det kun er Supertirsdag annenhver
uke.

Menigheten på Facebook
«Fristed» er en facebook gruppe, en slags inngangsport til menigheten, forklarer Trygve Waldeland. Ideen til «Fristed» kom egentlig fra Rune Tobiassen, under et kveldsmåltid han hadde tatt
initiativet til. En liten gruppe mennesker snakket samme om
hvordan menigheten kunne engasjere for i aldersgruppen 20 til
40.
Facebook gruppen, som startet i januar, har allerede 70 medlemmer. Det er ikke meningen å lage så mange spesielle arrangementer for de unge voksne, forklarer Trygve Waldeland.
«Fristed» er mer et medium der informasjon om menighetens
arrangementer legges ut, og der en for eksempel kan skrive inn
at en har tenkt å gå på bibeltimen på onsdag, og på den måten
få med seg flere. Waldeland tror det kan være aktuelt å ha et
par spesielle arrangementer i året for «Fristed» og ellers støtte
opp om, for eksempel, kveldsgudstjenester som «Når vi kommer
sammen.» Et annet eksempel på mobilisering rundt et arrangement, var opptakene i Fricafe av tre prekener til Norea Mediemisjons «Ikirken.» Rune Tobiassen prekte, mens 30 ungdommer fra
«Fristed» var publikum.
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STOR FAMILIEDAG
SØNDAG 6 MAI
.

«STOR FAMILIEDAG» ER EN ETTERMIDDAGSSAMLING CA. 2
GANGER PR. HALVÅR FOR MENIGHETENS BARNEFAMILIER.
DISSE SAMLINGENE HAR BARN
OG UNGE I FOKUS, OG DE ER
MED PÅ PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV GUDSTJENESTE
OG AKTIVITETER.

DAGENS «TROMMIS» BØRGE, 6 ÅR

FORSANGERNE LEDET AN I SANGER BÅDE PÅ
ENGELSK OG NORSK, OG VILDE SOM SPILTE FLYGEL TIL SANGENE FIKK GOD STØTTE AV JOANNA,
SOM VAR EN AV UNGDOMMENE SOM HJALP TIL.

GUDSTJENESTEN
BLE
AVSLUTTET
MED NATTVERD
OG LYSTENNING
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ETTER GUDSTJENESTEN VAR DET PIZZA SPISING I FRICAFE, FØR BARNA
GIKK TIL AKTIVITETER, MENS FORELDRENE HADDE VOKSENSAMLING.

BARNA KUNNE VELGE
MELLOM MANGE
AKTIVITETER:
MUFFINS
PYNTING
SPIKERSLAG
FOTBALL
DANSING
STYLING
SKATING

DET BLIR NY STORSAMLINGER TIL HØSTEN,
FØLG MED PÅ HØSTENS ANNONSERINGER!!!
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Sommerprogram for Kristiansand Feriesenter på Dvergsnestangen.

Sommeravslutning for Knøttekoret
Mandag 21. mai var kirkesalen fullere
enn vanlig da Knøttekoret møttes til
øvelse. Det var nemlig avslutning, og
foreldre og besteforeldre var invitert til
minikonsert og pizzafest. Barna ble
hemmelighetsfullt vinka bak i kirka og
kom stolte og syngende tilbake med
helt nyopptrykkede t-skjorter med
Knøttekor-logo i rosa og blått. Vi fikk
høre både Knøttekorsangen, Jesus er
min venn, Jesus bor i hjertet mitt og
mange andre flotte sanger med gode
tekster og fengende akkompagnement. Og blitsene haglet som på kjendiskonsert. Noen sang av hjertets lyst,
mens andre svingte fint på skjørtet
eller kikka på de andre. Ca 25 sangere
fra 3-7 år sjarmerte oss langt inn i hjertet og pastor Rune uttrykte glede og
stolthet både som pappa og pastor. Til
Knøttekoret kommer også barn som
ellers ikke går i kirka, og dermed kommer også foreldre og besteforeldre for
å heie frem sine søte små. En unik
arena! Konserten ble avsluttet med
bordverset før vi fortsatte festen i
grønnsalen med pizza, brus og frukt.
Neste år blir Knøttekoret en del av Supertirsdag, og øver altså annenhver
tirsdag fra 1730-1815. Lederne i koret
er Kirsti Vedå (praktisk), Henriette
Hauan (pianist), Hege Beckmann
(dirigent) og Liv Heidi Sletta Håland
(dirigent). Tusen takk for en kjempefin
avslutning på et fint år!

Leah Aasen som fikk gave av Knøttekoret v/dirigent Liv Heidi Sletta Håland
etter lang og tro tjeneste - .)
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Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Årets menighetstur
Startskuddet for påmelding til årets menighetstur har gått. Turen går i år
igjen til Hove leirsenter på Tromøya (www.hoveleirsenter.no), og vi satser friskt på å gjenta fjorårets sukssess . Sett av helgen 7.-9.september,
hiv dere rundt og meld dere på. Det er god rabatt ved påmelding før
20.juni.
Tema for årets weekend er «BYGGE GUDS RIKE», noe vi ønsker å ha alle
generasjoner med på, både i vår menighet, i vår by og ut til andre folkeslag som ennå ikke har hørt om Jesus. Det at vi er sammen alle generasjoner fra menigheten på weekend blir også et bilde på Gud. Hvor ellers
i samfunnet er vi sammen og bygger fellesskap med mennesker fra
3mnd til 88år (Jfr.Margit-3mnd og Margit-88 på fjorårets tur)?
Det blir storsamlinger, aktiviteter av ymse slag, sport, bingo, tur, aldersinndelte samlinger på kveldene, egen ungdomscamp i leiren, god mat
og sosialt og åndelig fellesskap.
Pris før 20.06: Familiepris 2300, Familie med 1 barn: 2100,
Voksen: 900, Ungdom 13-19år: 500.
Pris etter 20.06: Familiepris 2800, Familie med 1 barn: 2400,
Voksen: 1.100, Ungdom 13-19år: 550.
Påmelding til kristiansand@frikirken.no eller pr. tlf. 38121031. Oppgi navn, epostadresse, telefon og
fødelsår på evt. barn.
Betaling ved påmelding, til konto nr.8220.02.86266
«K
Kjenn Herren! For de skal alle kjenne meg , både små og store sier Herren.»
Hjertelig velkommen!
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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

Døpte

EN NYDELIG REISE TIL HALLINGDAL, MED VERDENS VAKRESTE
FJORDREISE SOM DAGSTUR.

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

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

Det er enda noen få ledige plasser på turen 26. – 31. august til
Hermon Høyfjellssenter.
Buss fra Kristiansand Frikirke retur samme sted.
Variert og rikholdig program fås
på kontoret i kirken
eller ved henvendelse til:
Rigmor og Arne Einstabland
(mob 90011450 ) eller
Solveig og Sverre Jølstad
(mob 91166967 )
i
i

Ella Sofie Holum Aanensen
Foreldre: Hanne Mee Aanensen og Andreas Holum
Storebror: Vetle Johan

Hjemmeside
www.kristiansandfrikirke.no

i

Bankkontonummer
8220 02 86266

I tillegg ble Anisa døpt på gudstjenesten 29. april og moren Anosha
gikk inn i menigheten.
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Fra kontoret

Pris – inklusiv buss, opphold,
dagsturer og besøk på Modum
Bad : Kr. 4.390.Påmelding snarest!
(senest 17 juni)

Program
Søndag 3. juni

Søndag 1. juli

Søndag 12. august

10:30

Bønnemøte

10:30

Bønnemøte

10:30

Bønnemøte

11:00

Gudstjeneste. Nattverd. Rune Tobiassen. Kammerkoret. Tigerloftet.
Skattkammer. Hits – tur

11:00

Gudstjeneste. Nattverd. Sigmund
Sandåker

11:00

Gudstjeneste. Hilde Margrethe
Sæbø Fjeldstad

Tirsdag 5. juni
10:30

Ytremisjonens kvinneforening. Tur
til Arendal Frikirke

11:00

Bønnemøte

Torsdag 7. juni
18:00

Den nye veien. Arne Jørgensen

Lørdag 18. august
19:30

Søndagskveld på Dvergsnestangen. Sverre Jølstad. Mikael Järlestrand og Flekkerøy Sangkamerater

Gudstjeneste på Dvergsnestangen.
Harald Avtjern

10:30

Bønnemøte

11:00

Søndagskveld på Dvergsnestangen.
Sverre Jølstad. Mette og Roger

Konfirmasjonsgudstjeneste.
Rune Tobiassen

Bønnemøte

11:00

Familiegudstjeneste på Dvergsnestangen. Hilde Grøthe. Jubilo

Søndag 15. juli

11:00

Konfirmasjonsgudstjeneste.
Rune Tobiassen

11:00

10.30

Tirsdag 12. juni

11:00

Søndag 19. august

19:30

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

Bønnemøte

Søndag 8. juli

Søndag 10. juni

20:00

10:30

11:00
19:30

Bønnemøte

Gudstjeneste på Dvergsnestangen.
Sverre Jølstad
Søndagskveld på Dvergsnestangen.
Geir Johannessen. Anne Karin Kaasa

Torsdag 23. august
11:30

Landsmisjonens kvinneforening

Lørdag 25. august
19:30

Vox

Torsdag 14. juni

Søndag 22. juli

Søndag 26. august

19:30

11:00

10:30

Bønnemøte

11:00

Gudstjeneste. Sigmund Sandåker

En kveld i bønn

Søndag 17. juni
10:30

Bønnemøte

11:00

Gudstjeneste. Bønnevandring med
nattverd. Rune Tobiassen. Tigerloftet. Skattkammer – sommeravslutning. Radiooverf. FM 101,2

Tirsdag 19. juni
11:00

19:30

Gudstjeneste på Dvergsnestangen.
Jon Arne Nygård
Søndagskveld på Dvergsnestangen.
Oddvar Søvik. Kristina Jølstad Moy
m.fl.

Søndag 29. juli
11:00
19:00

Bønnemøte

Gudstjeneste på Dvergsnestangen.
Arvid Pettersen
Olsok-aften på Dvergsnestangen.
”Haugespelet” v/Haugeinstituttet

Søndag 24. juni

Søndag 5. august

Bønnemøte

10:30

Bønnemøte

11:00

11:00

Gudstjeneste

Gudstjeneste. Paul Roland

Søndag 2. september
10:30

Bønnemøte

11:00

Gudstjeneste. Rune Tobiassen

20:00

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

7.-9. september
Menighetstur til Hove

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

TØFF-kurset klarte bilen!
Fra venstre: Frode Fjeldbråten (Randesund), Lars Ivar Bratsberg (Vågsbygd), Oddvar Talset (Markedssjef i
Vårt Land), Stein Arve Graarud og Håvard Haugland (Hånes)
Foto: Geir Skogdalen (G-Bil)

II desember hang TØFF-kurset seg på
Fangen-kampanjen til Vårt Land. Klarte vi å selge 66 abonnementer, ville vi
få en bil. Vi satte i gang med vett i pannen og mot i brøstet. Etter en noe treg
start, kjente jeg meg mer svett pannen
og hadde vondt i brøstet.

Etter en enorm sluttspurt av 10. klassingene våre, kom vi endelig i mål dagen før fristen gikk ut. Elinor Aanesland klarte 6 abonnenter alene og vinner en Ipod Touch.
Fredag 11. mai var vi ute hos G-bil og
fikk overrakt bilen. Den selges videre
og pengene går videre til barnehjemmet i Kaliningrad. Det blir gøy for oss

alle å se konkret hva pengene går til
når vi reiser inn i slutten av juni.
En stor takk til alle dere som gjorde en
stor innsats!
Takk også til alle dere som kjøpte
abonnement eller bidro med pengegaver.
Hilsen Stein Arve Graarud

