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Månedens hjelper:  
Kjetil Stangenes  

Tekst: Engebret Grøthe  
Foto: Privat 
 

 
En av de solide vok-
senlederne i konfir-
mantarbeidet er Kje-
til Stangenes. Noen 
så ham kanskje på 
NRK i sommer, da 
han fikk en tometers 
havål i teina si. Men 
selv om han trives 
godt med fiskestang 
på fjellet eller i 
skjærgården, har 
han også prioritert 
aktiviteter i menig-
heten gjennom 
mange år.  
 
Kjetil er gift med sin kjære Linda 
og de bor på Skaugo sammen 
med de to barna Henrik og Ka-
ren. Arbeidstiden sin har han 
solgt til Grim ungdomsskole, der 
han jobber som lærer. – Jeg er 
vokst opp i Frikirken, døpt og 
konfirmert der, forteller han. 
Speideren og Juniorkoret var en 
viktig sak for ham i oppveksten, 

sammen med Junior på lørdage-
ne.   
Speiderleder i mange år 
Mange kjenner nok Kjetil igjen 
fra tiden som speider. I ikke 
mindre enn 14 år har han vært 
med som speiderleder. Han 
brummer seg også gjennom 
sangene i mannskoret Vesterga-
bet, som trofast øver i kirken 
hver onsdag. I sommer var han 
sammen med familien på team til 
Latvia en uke, og skryter villig av 
de ansvarlige for dette opplegget. 
 
En velsignelse å være med 
Konfirmantarbeid opplever Kjetil 
Stangenes som utrolig menings-
fullt: - Konfirmantene har mange 
med den riktige ballasten er jeg 
glad for å være med på. I tillegg 
byr ungdommene i dag mye mer 
på seg selv enn det jeg opplevde 
da jeg var på den alderen, mener 
Kjetil. Han synes også at Stein 
Arve er utrolig flink til å lære fra 
seg god teologi, samtidig som 
han er full av galskap og humor.  
-Det å se at ungdommer får et 
direkte møte med Gud, og få lov 
til å være med dem på en slik 
leir, er stort. Det er ikke bare lett 
å sette av en uke i sommerferien 
til å være på konfirmantleir, men 
jeg ville ikke vært uten dette for 
alt i verden. Det var en rik velsig-
nelse å være med! 

 
På rett sted 
Ingen som kjenner Kjetil be-
tviler hans hang til å benytte 
seg av naturen, enten det er 
til fjells eller i de mer maritime 
omgivelser. Og han legger til 
at han kanskje også kan sup-
plere lederne gjennom sin fri-
lufts- og speiderrelaterte bak-
grunn. Kan hende blir det mer 
av bål og teltliv for konfirman-
tene framover.  –Jeg føler i 
hvert fall at jeg er på rett sted. 
Det er trivelig å være med 
ungdommene, og det er fint å 
kunne bidra litt, understreker 
han.  
 
-Jeg sover godt! 
Frikirkens barne- og ungdoms-
arbeid er han godt fornøyd 
med generelt. -Det å vite at 
jeg har barn som er med i bar-
ne-og ungdomsarbeidet gjør at 
jeg sover godt, sier han. Han 
vil samtidig gjerne også skryte 
av det flotte arbeidet som 
skjer gjennom «Den nye vei-
en», der våre nye landsmenn 
har fått et ankerfeste. Det 
skjer mye bra i vår menighet!  
 

 



 

Pastorens spalte 
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”…at de må bli frelst” Rom. 10.1 
 
Kristiansand Frikirkes visjon er: ”Åpne hjerter oppover og utover.” Jeg har reflektert over visjonen gjen-
nom sommeren. Hva sier den egentlig? For det første handler det om å ha en åpen relasjon i forholdet til 
Gud. Vårt liv som kristne skal ære Gud, vår Far. Pastor Rick Warren sier i boken ”Målrettet liv”: ”Du er 
planlagt for å glede Gud.” Han vil ha fellesskap med oss. For det andre handler visjonen om relasjonen 
utover til menneskene vi har omkring oss. Vi er her for et oppdrag. Det dreier seg om å vinne mennesker 
for Guds fullkomne rike! 
 
”At de må bli frelst” innebærer en dramatisk sannhet: Det er noe å bli frelst fra! Og det er noe å bli berget 
til. Paulus ba denne bønnen for sine jødiske søsken. Selv om de var Guds utvalgte folk, hadde de ikke no-
en automatisk frelse. Frelse finnes kun i Jesus, Guds Messias. Det var han Gud i sin kjærlighet sendte for 
å frelse oss.   
 
Hvordan er situasjonen hos oss, - på stedet der vi bor? Det er veldig viktig at vi ber den samme bønn for 
menneskene vi har omkring oss: ”..at de må bli frelst”. Heller ikke her er det noen som automatisk blir 
frelst. Ingen blir frelst ved å tilhøre en nasjon der kristendommen har lange tradisjoner. Ingen blir frelst 
ved å leve i en kristen kultursammenheng. Ja, et menneske blir nødvendigvis ikke frelst ved å gå ofte i 
kirka heller. Frelsen ligger på det personlige plan. Derfor er det viktig at hver og en av oss, har søkt til-
flukt hos Jesus og tatt imot hans frelse.  
 
Iblant tenker jeg at det er underlig at så mange mennesker tar sjansen på å leve dag etter dag uten å ha 
sin sak i orden med Gud. Men det er like underlig at vi kristne kan ta det så rolig når mange omkring oss 
ikke har sin sak i orden med Gud. Vi tror jo ut fra Bibelen at livet har kun to mulige utganger, det er frelse 
eller fortapelse. ”…at de må blir frelst” blir derfor et sterkt og inntrengende kall til oss som tror på Jesus.  
”…for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv,” står det i det vi kaller ”Den lille 
Bibel” I forlengelsen av Bibelens sterkeste understrekning av Guds kjærlighet (For så høyt har Gud elsket 
verden), kommer dette: …ikke gå fortapt.”  
 
Gud vil ikke at noen skal gå fortapt. 2. Tim. 2.3: ”Dette er rett og godt for Gud, vår frelser, han som vil at 
alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.” Så hva er Guds vilje for hver og en? ”….at de 
må bli frelst.” Han vil at du og enhver skal være et Guds barn nå og i evighet. Det er godt å kunne si det 
og vite det for visst: Gud vil ha deg blant sine frelste. 
 
Underlig at det ikke strømmer på med nyfrelste i kirka. Eller kanskje det ikke er så underlig. Det er nemlig 
en kamp om hvert enkelt menneske. Satan bruker den mulighet han fortsatt har til å forblinde mennesker 
åndelige syn. Og han gjør hva han kan for å sløve de troende og sette Guds menighet ut av spill. Derfor er 
det viktig å ta lærdom av Paulus, å be for de vi har omkring oss, ”..at de må bli frelst.” Det er etter Guds 
vilje.  
 
Vi må heller ikke glemme den delen av visjonen som handler om åpne hjerter utover. Det diakonale as-
pektet er en viktig del av vår totale formidling av evangeliet. En utrakt hånd kan åpne veien inn til Gud. 
Kanskje du skal være en utrakt hånd på Jesu vegne. 
 
La oss søke Herren, trenge inn på ham. Vi legger opp programmer og arrangementer, vi planlegger kirke-
bygg, og det er vel og bra, men alt dette er bare rammeverket. I sentrum skal Jesus være. Hvis ikke Je-
sus er tydelig i vår midte, da må vi be om hjelp til å sette ham på tronen midt iblant oss, be om at Herren 
må reise opp sitt folk i kraft, be ham fylle oss med sin Ånd og ruste oss ut til å bringe evangeliet til alle 
mennesker. Han fører oss med i sitt seierstog!  

  Sigmund Sandåker 
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gen til en gapahuk. Her blir mid-
dagen tilberedt på bål/grill. Litte-
ratur rekker hun også å lese, 
men  tilføyer at bøkene hun leser 
er etter Engebrets anbefaling. 
 
På spørsmålet om en bibeltekst 
hun stadig kommer tilbake til 
nevner hun 1. Joh. 4,10: ”Ja, 
dette er kjærligheten, ikke at vi 
har elsket Gud, men at han els-
ket oss og sendte sin sønn til so-
ning for våre synder”. 
 
Vi spør om hun har en oppford-
ring å komme med. Etter en li-
ten tankepause kommer svaret: 
”Vær bevisst på dine priorite-
ringer i livet. Bruk tid på Guds 
ord og ta alltid Gud med på råd!” 
 

Tekst: Harald Flå               
Foto:   Inge Auberg 
 
Vi møter Hilde i Fri kafe for et 
intervju. Det er ikke vanskelig å 
få samtalen i gang, for Hilde har 
en masse å fortelle. Og interv-
jueren må skjerpe seg for hun 
er rask i avtrekket.  
Det første vi er interessert i å 
vite er hvilke arbeidsoppgaver 
hun har i Frikirken. 
Da kommer det i rask rekkeføl-
ge: familiearbeid, lederskap, 
menighetstur, skattkammeret, 
forkynnelse og undervisning. 
Men det som har hovedfokus er 
ansvaret for 40-dager. Alt dette 
rekker hun på tross av at hun 
har en 50% stilling.   
Hun trives godt med arbeidet, 
som er interessant og varieren-
de. Ikke to dager er like. Særlig 
spennende er det å kunne ut-
vikle opplegget for 40-dager. 
Hun synes det er utfordrende og 
givende å være forkynner.  Det 
er ikke få som har sittet under 
hennes talerstol i kirken.(red. 
anm) 
Det er 14 år siden Hilde begynte 
i Frikirken som ungdomsarbei-
der og diakon, og er en av de 
med lengst fartstid, bare av-
brutt av et par år i Brussel og 
svangerskapspermisjoner. I 
Brussel var hun aktivt med i 

sjømannskirken. 
 
Vi spør om hvorfor Frikirken 
er blitt så sentralt i hennes liv. 
Svaret er klart, for hun er født 
og oppvokst med frikirken etter-
som foreldrene har vært aktive 
der. Som barn var det Østre Fri-
kirke i Oslo senere i Tønsberg. 
Men hun har også vært innom 
Den norske kirke i Nordstrand 
menighet hvor hun var aktivt 
med i barne- og ungdomsar-
beid.  Hun har  rukket et enga-
sjement i Oddernes menighet i 
ungdomsarbeidet og har også 
vært innom Lund bibelklasse. 
Fra eldsterådet i Kristiansand 
Frikirke fikk hun et kall, og at 
hun sa ja til det har hun øyen-
synlig ikke angret på.  
 
Når vi spør om hun kan si noe 
om seg selv kommer det raskt 
at hun er gift med Engebret og 
har tre barn. Hun er utdannet 
sosionom og kristendom mel-
lomfag. Hun har også utdannel-
se innen diakoni. 
 
Har denne aktive damen tid til å 
dyrke noen interesser utenom 
familie og menighetsliv? Joda, 
både håndarbeid og friluftsliv 
har hun tid til. Hver torsdag det 
meste av året går turen sam-
men med hele familien ut i sko-

 

Presentasjon av de ansatte:  
Menighetsarbeider 
 
Navn: Hilde Grøthe (f. Arntsen) 
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Det er ikke ofte jeg våkner opp om morgenen og 
husker hva jeg har drømt om natten. Et av unnta-
kene var en morgen etter et av vårens menig-
hetsmøter. Temaet på møtet hadde, som så ofte 
ellers denne våren, vært kostnader knyttet til kir-
kebygg.  Da jeg våknet denne morgenen følte jeg 
meg oppstemt og full av energi. Jeg hadde drømt 
at jeg hadde arrangert en basar til inntekt for kir-
kebygget. Om det var restaurering av den gamle 
kirka eller nytt kirkebygg, sa drømmen ikke noe 
om, men at basaren hadde vært en stor suksess 
visste jeg med det samme jeg våknet. Pengene 
hadde strømmet inn.  At jeg måtte handle på den-
ne positive energien, visste jeg også. Kreative 
ideer på hvordan skaffe penger på en festlig, so-
sial og billig måte begynte å ta form. 
Et par av disse ideene/prosjektene ønsker jeg nå 
å presentere. 
Ei krone koppen  (passer best for de voksne) 
Hver gang det serveres kaffe eller te i hjemmet 
ditt, legger vedkommende som drikker, ei krone 
pr. kopp på ei spareflaske. Dette gjelder både be-
boerne og besøkende. Dette kan inspirere til 
mange sosiale te- og kaffebesøk. Når kollekten på 
ei krone skal puttes i flaska, stiger stemningen og 
det er flere som syntes prisen er alt for billig og 
putter gladelig på en større mynt. Jeg har hatt et 
prøveprosjekt med 12 personer som har prøvd ut 
denne metoden i ca 3 måneder. Flere har gitt til-
bakemeldinger og sagt at «det virker» mens 
andre sier de syntes det er flaut og har ikke kom-
met i gang ennå. Frivillighet er viktig – ikke noe 
press. Gleden ved å gi er et av målene 
Flaskepanting for viderekomne  (passer bra 
for barn og unge) 

I tillegg til vanlig panting av tomflasker kan den 
enkelte: 
1) Gjøre faste  avtaler med bekjente (eks. 5 per.) 
om å hente tomflasker hos dem.  
2) Inngå sponsoravtaler med bekjente (eks. 5 
personer) om å bli sponset med en fast sum (eks. 
10 til  50 øre) pr. tomflaske 
I tillegg til den økonomiske gevinsten ved henting 
av flasker og sponsoravtaler, vil den sosiale og 
mellommenneskelig gevinsten  synliggjøres ved at 
det skapes møteplasser der  menighetens yngre 
garde  møter voksne og eldre i menigheten de 
kanskje ellers ikke ville samarbeide med. 
Et eierforhold til egen kirke  
Jeg var tenåring da den nåværende frikirka ble 
bygd. For oss ungdommer og andre ubemidlede 
personer fikk vi den gang tilbud om å støtte kirke-
bygget med summen av en stol. For meg ble det-
te et symbol på at kirka var «litt mi» også.  Den-
ne konkrete måten å støtte kirka økonomisk, bi-
dro til at  tilhørigheten til menigheten økte. 
Dagens unge ønsker sikkert å bidra på sin måte til 
at frikirka skal vokse. Da kan jo vi voksne av og 
til prøve å tilrettelegge dette for dem. 
 
Pengene som samles inn kan sendes til konto: 
3000 27 69898 og merkes med kaffeprosjekt/
panteprosjekt. 
Kontakt meg for utdeling av spareflasker og 
spørsmål vedrørende prosjektene. 
Tfl.: 99159505 
 
 

FRIKIRKA VOKSER – DET KOSTER 
Gudny Culley 
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Latvia team fra Kristiansand Frikirke 
uke 26, 2012. 

Tekst: Endre Sagedal  
 
I uke 26 dro 9 familier 
(45 stk med stort og 
smått) fra Kristiansand 
Frikirke fra Garder-
moen til Riga. Vi had-
de forberedt oss litt på 
forhånd med noen fa-
miliesamlinger der vi 
hadde vært sammen, 
bedt, snakket sam-
men, øvd litt drama, 
en fellessang og duk-
keteater. John Kar-
stein, Jorun og John 
Olav hadde dratt føre 
med to minibusser ful-
le av utstyr. Vi dro 
med åpent sinn for vi visste ikke 
så mye om hva programmet 
kom til å bli. Men vi reiste i for-
venting om at Gud var med oss 
og at hans planer overgår vår 
forstand. 
 
Hver dag begynte nokså likt; vi 
hadde felles frokost sammen 
med arbeiderne på stedet, der-
etter samling i teltet med bønn 
for dagen. Her hadde vi lov-
sang, bibellesning og takkebønn 
som både voksne og barn var 
delaktige i. Til slutt var det vik-
tig for oss å ha en stillestund 
sammen for å lytte etter Guds 
stemme.  Alle måltidene delte vi 
sammen med de som bodde og 
arbeidet i leiren, og følte vi fikk 

knyttet bånd selv om vi ikke 
fikk kommunisert så godt. Vi 
var veldig takknemlige til Kosta 
og Maris som var tolker for oss 
hele uka. 
 
Alle barna ble veldig begeistret 
for leirstedet og boltret seg i 
lekene der, både trampoliner, 
trøbiler, klatrevegg, tarz-
anslynge og badeaktiviteter var 
konstant i bruk. Barna og ung-
dommen fikk også god kontakt 
med de latviske ungdommene 
som var sammen med oss; bl.a 
borgemesterens sønn Mike. 
 
Av utflukter vi hadde, var en tur 
til Daugavpils for å se byen og 
be for den. Vi besøkte det gam-
le militærområdet inne i bor-

gen, og fikk se matutdelingen 
til barna der. Der fikk vi god 
kontakt med barna gjennom lek 
med baller, såpebobler og kritt. 
 
Mange av de samme barna kom 
til leiren dagen etter, og var 
sammen med oss noen timer 
der. Vi hadde sang for dem i 
teltet, men brukte det meste av 
tiden til å være sammen med 
de. Vi hadde aktiviteter som 
ansiktsmaling og perling av 
smykker, i tillegg til de lekene 
som er på leirstedet.  Det var 
sterkt å se hvor god kontakt vi 
fikk på tross av at vi ikke kunne 
snakke samme språk! Begeist-
ringen var stor da vi til slutt 
delte ut nye fotballdrakter til 
alle barna. 
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Noen av oss var også med på 
hjemmebesøk til to familier. Det 
gjorde inntrykk å møte fattig-
dommen på nært hold. Vi håper 
at det vi hadde med av matva-
rer, og den omsorgen vi forsøk-
te å vise, kunne bety noe for 
dem som bodde der. 
 
På torsdags ettermiddag kom 
borgemesteren , den lutherske 
biskopen i området, ledere for 
kommunen, samt folk fra me-
nigheten til leiren. Vi spiste 
sammen, og hadde møte i teltet 
der vi viste det vi hadde av 
sang, drama og dukketeater.  
Både borgermesteren og sosial-
sjefen, som begge var kvinner 
hadde mange gode ord om lei-
ren og det arbeidet som drives 
der. For oss var det ekstra 
sterkt å høre borgemesteren si 
at i kveld hadde de sett svaret 
på de problemene de slet med i 
området. Gud er den som kan 
fri oss ut fra rus og problemer. 
 
På fredagen var det klesutdeling 
i Sprogi. Vi hjalp til å legge ut 
tøy på forhånd og bistod i utde-
lingen av klær og knekkebrød. 
Mange av barna våre ble for-
undret over at folk kom med 
hest og vogn for å laste på sek-
kene med klær som de hadde 
fått. 
 
Vi ønsket også å bidra med 

praktisk arbeid i leiren, og ryd-
det trær rundt området ved du-
sjene, samt malte vanntanken 
sort slik at sola kunne komme 
til og få varmet vannet til dusje-
ne.  Vi ryddet bakken for kong-
ler og kvister, og både barn og 
voksne stod på. Noen av oss 
rensket teltene og impregnerte 
dem. Altmuligmannen John Kar-
stein fikset på motorer som var 
i nød på stedet.  
 
Alle vi som var der hadde like 
fleecejakker med leirstedets 

navn trykket på. Disse jakkene 
var en god uniformering slik at 
vi alltid var synlige der vi kom, 
og alle visste at vi var en del av 
gruppen fra Norge. Disse jakke-
ne lot vi ligge igjen etter oss i 
leiren, slik at de som er ledere 
der kan benytte seg av disse. 
 
Da vi skulle ta avskjed lørdags 
morgen, falt det tårer på både 
nordmenns og latvieres kinn; vi 
kjente alle at det hadde blitt 
knyttet sterke bånd i løpet av 
uka vi hadde vært der. Vi var 
takknemlige for å ha vært del i 
noe som stedet vi bodde på står 
for; gi barn og ungdom håp og 
glede, og til slutt men ikke 
minst; vise dem Veien, Sannhe-
ten og Livet! 
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Til alle frivillige medarbeidere i 
Kristiansand Frikirke  
tirsdag 19. oktober 

Eldsterådet, administrasjonsrådet og staben ønsker å ar-
rangere en fest for alle de frivillige i menigheten. Vi ønsker å 
vise at vi setter pris på den enkeltes arbeid, samtidig som 
det skal være faglig og åndelig input. Vi slår denne kvelden 
sammen med samrådingsmøtet for alle hovedlederne, slik at 
det kun blir én kveld som må prioriteres. Dette blir også en 
samling for de ulike styrene til å samtale om rekruttering og 
miljø i fellesskapet. 
Program (foreløpig): 
 
18.00 Mulig infomøte/styremøte for en virkegren eller tjenestegruppe . Her er det opp til le 
  dere og sende egen invitasjon. Her kan f.eks. være korledermøte, skattkammerleder 
  møte, kirkevertenes infomøte, infomøte for alle som er med i FriCafé etc.. Som sagt  
  blir det sendt ut egen innkalling til den enkelte, dersom det blir aktuelt. 
 
19.00 Velkomst og innledning. Videosnutt laget av VoX-ungdommene. 
 
19.15 Middag. Toastmaster Stein Arve Graarud. 
 
20.00 Inspirasjon v/ John Humborstad. Tema: Hvorfor være frivillig? Hvordan ta vare på og  
  rekruttere nye ledere? 
  John er leder for Terrengkarusellen i sitt 24. år. Over 3500 personer i 
  absolutt alle aldere er innom karusellen i løpet av året.  Karusellen er 

 kjent for mange trofaste frivillige medarbeidere. Mange står i kø for å v
  ære med som frivillige og ingen vil slutte. Hvorfor vil folk bruke hver 
  torsdag til Terrengkarusellen? Hva kan vi lære av Terrengkarusellen i en 
  menighet som er totalt avhengig av frivillige? Hva driver John personlig? 
  John har fått kommunens frivillighetspris, Kongens fortjenestemedalje i 
  sølv og var Sørlandets kandidat til «årets ildsjel» på idrettsgallaen 2010. 
  Se video her:  
  http://www.nrk.no/sport/idrettsgalla/1.7426896  
 
20.20  Kake og kaffe til samtale rundt bordene. Sitte rundt bordene med sin virkegren eller 

 ansvarsområde. 
 
21.00 Informasjon og deling av tanker for vårsemesteret. Hver virkegren gis anledning til å  
  komme med innspill til fellesskapet eller dele nye tanker de har for sin virkegren.  
 
21.30  Minikonsert + åndelig påfyll. 
 

22.00 Slutt 
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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 MÅLTIDJ Til en rimelig penge skal vi servere dei-
lig, barnevennlig mat. Tenk hvor deilig å slippe å lage middag annenhver uke! 
 
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 kanskje en mini-konsert 
med henholdsvis Jubilo og Knøttekoret. 

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 25.september! 

  
Bildet er fra måltidsfellesskap på Hove. 
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  

Datoer høsten 2012 og program for de voksne: 
25.9 Undervisning Rune Tobiassen (15 min) + kaffe og sosialt  
9.10 Undervisning Hilde Grøthe (15 min) + kaffe og sosialt 
23.10 Mini-konsert Jubilo + kaffe og sosialt 
6.11 Undervisning Sigmund Sandåker (15 min) + kaffe og sosialt 
20.11 Mini-konsert Knøttekoret + kaffe og sosialt 
4.12 Undervisning Endre Sagedal (15 min) + kaffe og sosialt 
 

Timeplan for annenhver tirsdag: 
16.30-17.30  Middag for familien (FLEXI) 
17.30-18.30 Guttis, Jubilo og Knøttekoret 
   (Knøttekoret slutter 18.15).  
17.45-18.15 De voksne i kafeen med kaffe og sosialt +  
  enten minikonsert eller livsnær undervisning.  
  Tigerloftet er åpent for de minste barna. 

SUPERTIRSDAG  
 – sammen som familie i kirka 

NB! Merk endring i oppstart fra 11. 
til 25.september. Dette på grunn 
av Protestfestivalens arrangement 

i Frikirken den 11.september 
kl.17. 
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Av Kåre Melhus 

«All tiende i landet, både av grø-
den på marken og av frukten på 
trærne, hører Herren til. Den 
viet til Herren.» 3. Mos. 27:30 
 
I vår evangelisk-lutherske tradisjon 
føler vi en viss avstand til Moselo-

ven.  Dette er sunt, men noen 
ganger kan denne avstanden bli så 
stor at vi ikke ser de velsignelser 
som er knyttet til prinsippene som 
ligger til grunn for forordningene i 
Det Gamle Testamentet.   
Da kong Hiskia (715-686 f. Kr) 
gjennomførte store reformer i Is-
rael, var gjeninnføring av tiende et 
vesentlig element.  I 2. Krønikebok 
31, fortelles det at israelittene kom-
me med førstegrøden i store meng-
er, og øverstepresten Asarja obser-
verer at: «Siden de begynte å kom-
me med gaver til Herrens hus, har 
vi spist oss mette og fått rikelig til 
overs. Herren har velsignet sitt folk. 
Derfor har vi alt dette igjen.» 2. 
Krøn 31:10 
I Kristiansand Frikirke står vi over-
for store økonomiske utfordringer.  
Men vi som medlemmer har også 
betydelige ressurser.  Gjennomsnitt-
lønningen er på ca 450.000 kroner i 
Norge i dag.  De fleste familier har 
to inntekter.  La oss si at en typisk 
medlemsfamilie i vår menighet sit-
ter igjen med 40.000 kroner i dispo-
nibel inntekt etter skatt hver må-
ned. Tiende av dette vil da være 
4.000 kroner.   Hvis 100 familier ga 

dette til menigheten ville det resul-
tere i en månedlig inntekt til menig-
heten på 400.000.  Mange givere 
støtter prosjekter og kanskje enkelt-
mennesker utenfor menigheten med 
tienden sin.  Det er veldig bra. Like-
vel tror jeg at 400.000 kroner i må-
neden til menigheten er et realistisk 
mål, hvis vi bestemmer oss for å ta 
på alvor det bibelske prinsipp om 
tiende.  For det første tror jeg vi 
kan involvere fler enn 100 familier, 
og for det andre har jeg lyst til å 
peke på den måten dette blir prakti-
sert på i mange amerikanske me-
nigheter: Her snakkes det om 
«tithes and offerings»  Tienden hø-
rer Herren til.  Dette er et urokkelig 
prinsipp.  Offeret er det de er villige 
til å gi av sine egne 90 prosent. 
Norge er verdens rikeste land. Vi 
har svært høye lønninger, lave ren-
ter, lav inflasjon og lav arbeidsledig-
het.  Pengene, til de økonomiske 
utfordringene vi står overfor, har vi. 
(i bøtter og spann) Det eneste som 
kan hindre oss er vår egen uvilje til 
å engasjere oss.  Hvis dette blir ut-
fallet, går vi glipp av de velsignelser 
som øversteprest Asarja beskriver i 
2. Krønikebok. 

Tiende og offer 

”Mamma, skal 
vi ikke på Visjon 
igjen?” 
Tekst: Finn E. Isaksen,            
foto: Bjørn Olsen 
Det er Anne Margit (4 ½), som 
spør. Og mamma Hilde, synes 
ikke det kan gis klarere tilba-
kemelding på noe som i alle 
fall traff de yngste i Olsen-
familien. For de har vært på 
det årlige frikirkestevnet i Sta-
vern for første gang, og det 
var utvilsomt vellykket. Ikke 
bare for Anne Margit, men 
også for skoleklare storebror 
Leif Birger – og for mamma 
Hilde og pappa Bjørn. 
- Vi så plakaten også i fjor, men 
kjente ikke andre som skulle dra, 
så da ble det ikke noe, forteller 
Hilde. - Men i år var det Rune og 
Yngvil Gammelsæter, som har 
vært med flere år tidligere, som 
fikk oss med, sammen med fami-
lien Skutlaberg. Vi bodde i teltlei-
ren sammen med mange fra Ran-
desund. Utrolig kjekt å bli kjent 

med mange nye når vi bor slik 
samlet. Håper bare det kommer 
flere fra menigheten vår neste år, 
så kan vi ha vår egen leir, forteller 
hun tydelig begeistret over som-
merens familieopplevelse i Sta-
vern. Hvor hun og Bjørn fikk god 
anledning til å være med på for-
middagssamlingene når barna 
gikk til sine egne samlinger, og 
senere var de en hel gjeng samlet 
på stranda. 
- Til neste år skal vi bli flinkere til 
å få med oss kveldssamlingene. 

Det klarte vi ikke i år. Så får vi 
heller gå på skift, Bjørn og jeg, 
forteller Hilde. 
- Så det blir Visjon også neste 
år ...? 
- Ja, uke 29 er fastlagt med 99 % 
sikkerhet, sier Hilde og skulle 
gjerne se at menigheten virkelig 
mobiliserte for dette, i alle fall 2. 
hvert år. Selv om noen sikkert vil 
reise hvert år. Blant dem familien 
Olsen, synes det som. 
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Av Kåre Melhus 
 
September måned blir viktig 
i byggesaken.  Onsdag 26. 
september skal menigheten 
ta stilling til om vi skal bli 
med Lunde Holding a/s i den 
videre planlegging av bygge-
prosjektet på Tangen.  
 
I juni la Ole Lunde fram to skis-
ser; en fra Skanska og en fra Vei-
dekke.  Begge inneholdt spennen-
de løsninger til frittstående kirke-
bygg på tomta.   Over sommeren 
skulle Lunde Holding bestemme 
seg for en av skissene, og vi ble 
lovet at en mer detaljert skisse 
skulle fremlegges på september-
møtet.   
 
Jostein Senumstad, prosjektleder 
i menigheten, sier til FrikirkeAktu-
elt at han tror Lunde Holding vil 
arbeide videre med skissen fra 
Veidekke. Denne inneholder to 
høyblokker i tillegg til kirkebyg-
get. Veidekke på sin side utarbei-
der nå flere detaljer på kirke-
tegningene etter innspill fram me-
nigheten.   
 
Svein Tønnesen, som sammen 
med Jostein Senumstad og Sig-
mund Sandåker har sett nye skis-
ser fra Veidekke, sier til Frikirke-
Aktuelt at han har stor tro på at 
skissene bli detaljerte nok til at 
menigheten vil kunne danne seg 
et bilde av planene og på den 
bakgrunn avgjøre om vi vil være 
med videre eller ikke.  Grunnen til 

at en form for avgjørelse må tas i 
slutten av september er at vi har 
et bud på vårt nåværende kirke-
bygg på NOK 35. mill.  Det blir 
stående til 1. oktober.  
 
Både Senumstad, Tønnesen og 
Lunde understreker at det er 
langt fram til de endelige teg-
ningene vil foreligge.  De viser til 
Filadelfias planer for kvartal 42, 
som jo har forandret seg gjentat-
te ganger.  Når Tangen-planene 
går igjennom regulerings- og 
andre kommunale instanser, vil 
de bli påvirket og endret, under-
streker de. 
 
Men slik skissen er nå, imøtekom-
mer den alle krav som arealkomi-
teen i menigheten utarbeidet, in-

nenfor 3.000 kvadratmeter, sier 
Tønnesen.  For ham er behovet 
for bedre lokaler for ungdomsar-
beidet en viktig drivkraft.  «Vår 
generasjon ville jo kunne klare 
seg greit med de lokalene vi har, 
men vi må tenke på neste gene-
rasjon,» sier han.  
 
Jostein Senumstad sier at det vil 
ta ca 4 år etter at vi har bestemt 
oss, før bygget er ferdig.  Det vil 
ta 2 år å utarbeide tegninger og 
få dem godkjent.  Byggefasen vil 
ta halvannet til to år, sier han. 
Svein Tønnesen sier at det paral-
lelt utarbeides skisser og kalkyler 
på oppussings- og ombyggingsal-
ternativene i vårt nåværende kir-
kebygg.  En ser på hvor mye vi 
kan pusse opp og forandre på 
bygget uten at det blir så mye 
forandring at myndighetenes nye 
byggeforskrifter vil måtte gjelde.  
Hvis det skjer, vil oppussingen 
fort bli like dyr eller dyrere enn å 
bygge nytt, sier Tønnesen. 

 

Byggesaken nærmer  
seg milepæl 

Jostein Senumstad, prosjektleder i 
menigheten 
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Speiderleir på Tautra i Nord 
Trøndelag 23.- 30. juni 
 
 
Natt til 23. juni troppet 25 speidere og ledere 
fra Kristiansand FSK opp på togstasjonen, klar 
for ei uke på leir. Og etter 15 timer med 
tog og buss var vi endelig fremme. Vi gledet oss 
masse til å tilbringe uken med ca 250 andre Fri-
kirke speidere fra hele landet. Og leiren svarte 
absolutt til forventningene. 
Det ble en uke med stort sett fint vær, mange 
nye vennskap og mye latter og glede. 
 
Leirmottoet var «MIDT I» og det handlet om at 
vi er midt i landet, midt i historien og midt i li-
vet. 
 
Tautra er en historisk øy, og inspirert av dette 
hadde vi blant annet vikingmarked der vi kunne 
betale tørrfisk i bytte mot aktiviteter som pil og 
bue, fletting av hår, armbåndslaging og så  
videre. En original og bra vri på markedsdagen. 
Speiderne fikk også være med på aktiviteter  
ellers i uken. Der laget  
de drager, raketter, 
hadde rollespill og 
primitiv matlaging. 
Nå har vi fått nye 
ideer og er inspirerte 
til et nytt år med nye 
aktiviteter og gøye 
turer. 
 
Tusen takk  
for en super leir!  
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Tekst og foto: Tone Nilsen 
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Tekst: Stein Arve Graarud    
Foto:  Thore Søvik 
 
 
Dette var det femte året vi ar-
rangerer sommerleir for konfir-
mantene, og vi fortsetter å vok-
se. I år ble også Flekkefjord fri-
kirke med. Tilsammen 115 kon-
firmanter og ledere fylte Ev-
jetun leirsted med liv i skole-
feriens siste uke. Leiren er et 
samarbeid mellom ulike frikirke-
menighetene på sørlandet.  
 
Aktiviteter 
Vi hadde et rikt program i løpet 
av uka. Natursti, gokart, Raf-
ting, fotball og volleyball. Leiren 
hadde også sin egen daglige 
nyhetssending, Newsflash, som 
tok opp aktuelle og uaktulle ting 
i fra leiren. Ettersom nettene 
gikk med til redigering, var det 
ikke bare konfirmantene som 
trengte litt ekstra søvn leiren 
var over.  
 
Kunnskap...  
Konfirmantene har fått mye un-
dervisning om den kristne tro i 

Tjeneste 
Å elske er mer enn en følelse. 
Det er et verb. En handling.  
Før leiren tok vi kontakt med 
Bjørn Alfred Robstad, som er 
ordfører i Evje og Hornnes. Vi 
tilbød ham 115 unge mennesker 
noen timer på lørdagen til å gjø-
re noe positivt for Evje. Han tok 
utfordringen og kontaktet ulike 
etater for jobber. Det ble en 
fantastisk lørdag: 
 

Klipping av gress og trær, 
stablet ved og ryddet i ga-
rasjer hos eldre og syke 
Besøk på sykehjem 
Gratis vask av biler med 
gratis vafler og kaffe.  

 
Responsen var veldig god.  
 
Mange påmeldte på leder-
kurs 
Ca. 50 konfirmanter har meldt 
seg på TØFF-kurset (Trening og 
Øvelse For Fjorårskonfirman-
ter), som starter opp i slutten 
av september. Dette er et års-
kurs som avsluttes med teamtur 
til Øst-Europa sommeren 2013.  
 

løpet av året. Det fikk de også 
gjennom leiren. Undervisningen 
var innom temaer som Den Tre-
enige Gud (Fader, Sønn og Hel-
lig Ånd), Bønn, Selvbilde og Shit 
happens (Hvor er Gud når man 
har det vondt?).  
Vi hadde også daglige gruppe-
samlinger hvor vi snakket om 
temaene. Gruppesamlingene er 
ekstra viktige når man er så 
mange, for det er lett å drukne i 
mengden. På slutten av uka 
hadde konfirmantene en prøve 
hvor de måtte vise hva de har 
lært. Det er imponerende å se 
konfirmantenes kunnskapsnivå.  
 
... og kjennskap.  
Det er forskjell på å vite om vei-
en og å vandre på veien. Den 
beste måten å lære om bønn på 
er å be. Learning by doing. Hver 
morgen hadde vi derfor stille 
stund med bibel og ettertanke. 
På kvelden var det aftenbønn på 
rommene.  Kristenlivet er ikke å 
ha bestemte meninger og syn 
på forskjellige saker. Det er et 
liv. En vandring. Å elske Gud og 
medmennesker.  
 

Konfirmantleir ble årets høydepunkt  
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Tusen takk til ledere og konfir-
manter som bidro til at vi alle 
fikk oss et minne for livet! 
Tekst: Renate Orre 
10.-11. august var 15 spente 
barn og 14 like spente foreldre 
samlet til skolestartleir, - et nytt 
tilbud i forbindelse med menig-
hetens dåpsopplæring. Skoles-
tartleiren var den første i sitt 
slag i vår menighet, men utfra 
tilbakemeldingene fra både 
store og små, ser dette ut til å 
kunne bli en tradisjon. Målet var 
å bygge relasjoner, - mellom 
barna, mellom barna og Gud, 
mellom de voksne og mellom de 
voksne og barna.  
Det nydelige sommerværet og 
leirplassen Fredheim like ved 
Oggevann lagde perfekte ram-
mer rundt opplegget, og ungene 
koste seg glugg med skattejakt, 
bading, kanotur og selvfølgelig 
åpen kiosk. Alle måltider og 
samlinger foregikk utendørs. 
Temaet for leiren var ”Sammen 
med Gud”, og vi snakka om at 
Gud er sammen med oss når vi 
starter på skolen, sammen med 
venner og når vi føler oss alene. 
På bålsamlingen fredagskvelden 
fortalte Jostein Senumstad om 
hvordan han som barn hørte 
Guds stemme og fikk kall til å 
bli misjonær. Kvelden ble av-
sluttet med pinnebrød, 
marshmallows og ”Jesus, her er 
jeg, send meg” før barna tusla 
trøtte i seng, slik seg hør og bør 
på en skikkelig leir… 
Det er noe eget med å reise på 
leir, - man blir kjent på en an-
nen måte enn om man bare 
treffes en time i uka. Selv om 
noen hadde grudd seg litt til lei-
ren fordi de ikke kjente så 
mange, var det før hjemreise for 
eksempel flere som hadde lyst 
til å prøve seg på guttis igjen, - 
nå kjente de jo flere som også 
gikk der! Trygge relasjoner er 
viktig når man er 6 år og når 
man er 60 år, og vi håper å 
kunne være med å stimulere til 
flere slike relasjonsbyggende 

møtepunkter for menighetsbar-
na våre. Det er en god investe-
ring for fremtiden. Takk til Gud 
og en fantastisk gjeng for en 
super leir! Med minneordet ”Hva 
ville Jesus gjort?” var 15 små 
misjonærer klare til å innta by-
ens skoler. Så ser vi frem til ny 

Skolestartleir sammen med Gud 

skolestartleir neste høst, da dre-
vet av neste års førsteklassefor-
eldre.  
Vi som menighet har fadderan-
svar for dåpsbarna i menighe-
ten. Vær med å løfte barna frem 
for Gud i bønn. Se dem og 
snakk med dem i kirka. De er 

 
Alle skolebarna klare for samling på trappa 

3 blide jenter, - Maria, Petrine og Rikke 
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Tekst og foto: Finn E. Isaksen 
 
Ett uttrykk går stadig igjen i vår 
sommerlige prat på verandaen 
denne ettermiddagen hos Leif og 
Arna Øymyr: Det har lagt seg til 
rette. Og det er to takknemlige 
seniorer som på forskjellig vis gir 
uttrykk for dette. Hvor de nå prø-
ver å nyte dagene i den trivelige 
leiligheten på Kløvertun. Selv om 
de må medgi at årene begynner å 
bli mange. Han er 93 og hun er 1 
½ år etter. Noe mer plagsomt for 
Arna nå som synet svikter, mens 
det er noe enklere for han som 
”bare” trenger litt hjelp for hørse-
len. 
- Hun skulle bare visst, hun som 
jaget oss, at det var rett i herlighe-
ten, forteller Arna med et smil, om 
da hun og en venninne i 1940 søk-
te ly og sto under for plaskregnet 
ved en inngang i byen. For da de 
måtte løpe videre til neste sted å 
stå under, traff hun det som ikke 
lenge etter ble sin kjære Leif. Og 
nylig har de gjort unna Krondia-
mantbryllupsdagen for 65 års tro-
fast kjærlighet! 
Leif vokste opp på Rjukan, men 
dro som 18 åring  til Oslo sammen 
med tre kamerater. Så var det en 
av dem som i 1940 hadde en tur 
til Kristiansand hvor altså Leif ble 
med – og traff ei flott jente, som 
han sier det. Og hun hadde ei flott 
kåpe, så han ville gjerne se om de 
hadde noe regntøy å låne henne. 
Det ble litt prat, og kanskje vil de 
si at det la seg til rette at det ble 
en prat om Fredtun, i alle fall viste 
det seg at de begge hadde bak-
grunn i Frikirken. De ble raskt eni-
ge om at de måtte treffes igjen. 
Men da Arna ringte på kort etter 
hvor Leif nå hadde fått seg hybel, 
fikk hun bare beskjeden: ”Han er 
på sykehuset.” Hvor det viste seg å 
være lungebetennelse, og det var 
ikke bare-bare på den tiden. Spesi-
elt siden mye tydet på at han had-
de hatt det i militæret i Garden 
året før. En av sykepleierne fortal-

Det har lagt seg til rette 

te ham sågar at ”mange må ha 
bedt for deg”. Noe som utvilsomt 
var tilfellet. Som han nå sier det: 
Det var en tydelig Guds ledelse. 
- Men det var en laaang vinter, 
1942, forteller Arna. For da var 
Leif på bibelskolen på Fredtun, 
blant annet sammen med Birger 
Hammersmark. Og etterpå var det 
prekentur. Han var sågar inne på 
tanken å bli forkynner. Men så ble 
det i stedet kolonialkjøpmann i 
kvadraturen. 
Arna, fra den ikke ukjente Abra-
hamsen-familien i Kuholmen, for 
mange i Frikirken og langt utenfor 
dens grenser, vel kjent for sine 
mange dikt, sanger og prologer. 
Hvor mange nyttårsfester i menig-
heten er det ikke som er innledet 
med nyskrevet prolog fra Arna? 
Hvor smilet og latteren satt løst, 
men også med den fine ettertan-
ken og dype refleksjonen. 
Hun vet knapt da de første diktene 
ble skrevet, men bidro i alle fall 
som 8-9-åring med dikt til sine 
besteforeldres gullbryllup. Og sta-
dig under samtalen kommer det 
lange sitater fra noen av hennes 

mange produksjoner. Litt ekstra 
oppstyr må det vel kalles da de i 
1946 overtok kolonialforretningen 
som ble Anna Abrahamsens Eftf. 
på hjørnet av Holbergsgate og 
Henrik Wergelandsgate, og Arnas 
kreative evner førte til at det ble 
en sak i kjøpmannsforeningen. For 
da ble et av de første direkterekla-
mefremstøt introdusert for naboe-
ne i området, og det var aldeles 
ikke vanlig på den tiden.  
- Men det medførte mange hygge-
lige kommentarer og kontakt med 
kundene, forteller Leif. For han 
hadde lagt et lite skriv i alle post-
kassene i området med følgende 
tekst:  
Vi gir Dem dette brevet, velkom-
men til vårt strøk. Og håper lytte-
sjauen har gått med liv og spøk.
Når møbler, klær og unger, er
bragt på rette sted, så renner ma-
ven hunger, og giver ingen fred.
Hos Anna Abrahamsen på hjørnet
like ved, der har vi hele ramsen i
beste kvalitet.

Om Arna har vært trofast mot sine 
dikteriske evner, har sannelig Leif 
vært trofast på andre områder, 

Leif og Arna nyter utsikten fra verandaen sin på Kløvertun. 
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ikke minst i menighetssammen-
heng. For hva annet kan en si, når 
er får høre om oppgaver som har 
vært utført i 50 år. For Leif var det 
både eldstetjeneste, besøkstjenes-
te og sykekomité, skjønt det virker 
nok som om mannskoret var den 
virkelig store gleden. Og sannelig 
bidro ikke Arna også her med 
sanger som ble benyttet av koret.  
- Men hvilke tanker gjør dere dere 
om menigheten i dag? Er den for-
andret, eller er det noe vi har 
”mistet”? 
- Å, vi savner mange, forteller de 
begge nærmest i kor. Kanskje ikke 
så underlig, når de selv begge har 
passert 90 år. For de forteller jo at 
mange av deres venner nå er bor-
te.  
- Men vi gleder oss over alle de 
unge, føyer de raskt til. Leif blir litt 
mer tankefull og uttrykker forsiktig 

noe om forkynnelsen. Det er kan-
skje forkynneren i ham som her 
kommer fram. For han er litt engs-
telig for at alt skal bli så kort og 
enkelt. Han er opptatt av at det må 
være dybde i forkynnelsen.  
Og kanskje er det nettopp dette 
som ligger bak når vi spør dem om 
hva kristentroen har betydd for 
dem – og de begge svarer temme-
lig samstemt: 
- Det er tryggheten. Tryggheten ved 
å være et Guds barn.  
Og selv om både Arna og Leif sik-
kert har kjent på tvil og uro i et 
langt liv, kanskje særlig i ung-
domstiden som de fleste, kan det 
antakelig være en god oppsumme-
ring på vår sommerlige samtale 
med dem på verandaen, når de – 
delvis sammen – siterer nok et av 
Arnas mange dikt: 

Gud følger sitt barn med det ømmeste blikk 
Han ser hvor du kjemper og lider 

Han vet der var torner på veien du gikk 
og synden ga sjelen det sårende stikk 

med mismotets tanker du sliter 
Min Gud gjør meg stille så hjertet mitt kan 

få høre hva du meg forteller 
Om gleden i frelsen som du fikk i stand 

om stedet der hjemme i himmelens land 
som ferdig for dine du steller 

Når du, Herre, kommer  og styrker min sjel 
blir jorden med sorgene mindre 

Den lykken jeg eier  er varig og hel 
Da vitner jeg glad: Du kan også få del 

i frelsen med fred i ditt indre 
 
 

 
Leif og Arna i 1947 

 
 



 
  

 

 
 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

 

  

 

  

 

Ledig annonseplass  

  

 

 

Ledig annonseplass 

 

Ledig annonseplass  
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Nytt fra menigheten 
 
Kirken Tollbodgaten 66 
Kontor Tollbodgaten 64 
Kontortid  Mandag 10:00-13:00 
 Tirsdag, onsdag og torsdag  
 10:00-15:00 
 38 12 10 30 
  
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  
  Sigmund Sandåker 
  Tlf  arb. 38121030  
  mob. 48059175 
 
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 
Bankkontonummer 
 8220 02 86266 

 

ALPHA-kurs 

Døpte 

 
 
Klara Gunhild Lauvland 
Eva Inger Svaba 
Olav Beckmann 
Sigrun Sofie Løvsland 

Velkommen til nytt 
ALPHA-kurs 
10 torsdager frem 
mot jul. 
Oppstart 11. okt. 
kl. 19.30 
Kurset holdes i 
friCafé 
 
Påmelding til:  
Gurly Endresen: 
gurlyeliseendresen@gmail.com 
Mobil 99270233 eller Frikirkens 
kontor: kristiansand@frikirken.no 
Tlf: 38121030 
 
De som underviser er:  
Rune Tobiassen,  
Sigmund Sandåker,  
Hilde Grøthe,  
Hilde Margrethe Sæbø Fjeldstad, 
Oddvar Søvik og  
Guri Jacobsen. 
Her er det en fin anledning til å 
invitere med seg naboer, kolle-
gaer, familie og venner. 

Døde 

Mathilde Øye Viken. Foreldre Ragn-
hild Maria Øye og  Bjørnar Bøe Vi-
ken. 

Mille Lande. Foreldre Karine Røs-
stad Lande og Thomas Lande.  
Brødre David og Mathias. 

Amanda Aaraas, Foreldre Lise 
Aaraas og Morten Aaraas. 
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Program 

Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i programmet. Følg med på ukens annonser og på vår hjemmeside: www.kristiansandfrikirke.no 

Søndag 2. september 

Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Nattverd 
Rune Tobiassen 
Tirgerloftet, Skattkammer, Hits-tur 
20:00  Når vi kommer sammen 
Lovsang, forbønn, tid til å dele og 
lytte 

Mandag 3. september 

Menighetsmøte 

Tirsdag 4. september 

11:00  Bønnemøte 
Kvinnestevne i Randesund Frikirke 

Onsdag 5. september 

11:00  Formiddagstreff 
Oddvar Søvik 

Torsdag 6. september 

19.30  En kveld i bønn 

7.-9. september 

Menighetstur til Hove 

Søndag 9. september 

10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Sverre Jølstad 
Anne Lise Aadland 
Tigerloftet åpent 

Tirsdag 11. september 

11:00  Bønnemøte 
19:30 .Ytremisjonens kvinne-
forening 
Helene og Erling Åsen 

Onsdag 12. september 

11:00  Seniorforum 
Ingeborg Muræus Hanssen  
”Det glade og forpliktende seniorliv” 
Torsdag 13. september 
18:00  Den nye veien 
Martin Roland 

Søndag 16. september 

Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Nattverd 
Elin Fagerbakke 
Konfirmantpresentasjon 
Tigerloftet, Skattkammer, Hits 
Radiooverf. FM 101,2 

Tirsdag 18. september 

Bønnemøte 

Onsdag 19. september 

20:00  Bibelundervisning i Peie-
sestua 
Rune Tobiassen 
Tema: Sendt av Jesus 
Joh.17,18 
Åpent fra 19:30 

Torsdag 20. september 

19:30  En kveld i bønn 
20:00  Bibelundervisning Mediehøg-
skolen 

Lørdag 22. september 

Vox 

Søndag 23. september 

10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Sigmund Sandåker 
Arendal Frikirkes menighetskor 
Tigerloftet, Skattkammer, Hits 
19:00  Fellesskapskveld i FriCafé 
Paul Roland 

Tirsdag 25. september 

11:00  Bønenmøte 
16:30  Supertirsdag 
19:30  Ytremisjonens kvinne-
forening 
Sigurd Abusdal 

Onsdag 26. september 

19:30  Menighetsmøte 

Torsdag 27. september 

18:00  Den nye veien 
Hilde Grøthe 

Søndag 30. september 

10:30  Bønnemøte 
11:00 Gudstjeneste 
Sigmund Sandåker 
Kammerkoret 
Dåp 
Tigerloftet åpent 

Tirsdag 2. oktober 

11:00  Bønnemøte 

Onsdag 3. oktober  

11:00  Formiddagstreff 
Svein Fink 

Torsdag 4. oktober 

19:30  En kveld i bønn 

Søndag 7. oktober 

10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Nattverd 
Sigrun Lauvland Ek 
Tigerloftet åpent 
20:00  Når vi kommer sammen 
Lovsang, forbønn, tid til å dele og 
lytte 
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Se fullt program på www.protest.no  
 

Tirsdag 11. september  
 
Frikirken, Tollbodgata  

1700 INTRO teolog og skribent Morten Dahle Stærk 

- Samboerskap i 2012 – synd eller selvfølge? - Hvordan 
påvirker de voksnes stadige partnerbytte ungdommens 
syn på sex? 

 
Fram til for førti år siden (1972) var samboerskap forbudt ved lov. Det er ikke så lenge siden det var en skam å få barn utenfor ekteskap og pinlig å 
”måtte gifte seg”. I dag bor unge kjærestepar sammen i foreldrenes hjem. Teolog Morten Dahle Stærk og professor i systematisk teologi Knut  
Alfsvåg, som står bak en samlivsetisk utredning fra åtte lutherske kirker og organisasjoner, mener det er grunn til å problematisere den økende sosi-
ale aksepten av samboerskap. 
I følge en ny svensk studie har ungdom mer sex uten kjærlighet, tre av fire har hatt one-night stand siste år. Sexolog og samlivsrådgiver Gro Isach-
sen mener tallene fra Sverige kan si noe om utviklingen i Norge. Hun tror funnene gjenspeiler en samfunnsutvikling der kvinner og menn er mer 
likestilt, og der synet på kvinners dyd som spesielt etterstrebelsesverdig, er et tilbakelagt stadium. 

 
Frikirken, Tollbodgata 

1800 DEBATT:Er Norge på vei mot et totalitært, multireligiøst 
og multikulturelt samfunn? 
”Samfunnet er ikkje totalitært no, men det er i den retningen det går,” sa avtroppende professor i Kirkehistorie Bernt Oftestad til Dag og Tid og 
hevdet at en politisk-kulturell elite fra venstresiden innen politikk og massemedia fullfører prosjektet om et multireligiøst og multikulturelt samfunn. 
Redaktør i Ukeavisen Ledelse Magne Lerø er et stykke på vei enig med han: ”Meningen er at alle skal være veldig tolerante i vårt samfunn. Vi skal 
respektere hverandre. Folk må gjerne være religiøse, bare de ikke gjør for mye ut av det. Skruen skrus til mot avvikere, selv om vi snakker om økt 
toleranse.” 
 
Debattanter: 
Innledning v/ religionshistoriker og forfatter Hanne Nabintu Herland 

 
Dag Nygård, spesialrådgiver Norges Kristne Råd 
Stein Reinertsen, prost i Mandal 
Odin Lysaker, filosof og førsteamanuensis i etikk UIA 
John Olav Egeland, kommentator i Dagbladet 
Louiza Louhibi, samfunnsdebattant og Fritt Ord-prisvinner 
Debattleder: Lars Helge Rasch 
Musikalsk innslag: 3G 
(kr 150,-) 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Konfirmantene 2012 
 

Rad 1: Andreas Lervik Gabrielsen, Andreas Randøy, Martin Hagen, Thea Skaar Davidsen, Stein Arve Graarud, 
Henriette Hansen, Malin Sofie Leirvik og Jenny Endresen.  
Rad 2: Laurits Jørgensen, Heidi Hilmer Engelshus, Markus Leland Øvensen, Anders Emil Vrålstad,  August 
Sællmann,  Veline Gautefall Olsson, Olav Nylund Dale og Helene Reinhardssen.  
Rad 3:  Jonas Pedersen, Magnus Natvig, Isak Moi, Martin Dovland, Fredrik Theisen Kleveland, Henrik Kjevik og 
Even Flå Kaarmo 
Rad 4: Ledere:  Kari Haugland, Trond Erlend Ryen, Kjetil Stangenes, Lars Petter Fidje, Lillian Ringøen og Helene 
Backer 
Jakob Sødal var ikke tilstede da bildet ble tatt.  

Fotograf:  Harald Dvergsnes. 


