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Meningsfull menighetstur!

Trosopplæring i Kristiansand Frikirke

Tro på hjemmebane
”Tro på hjemmebane” handler om at vi som menighet ønsker å være med å utruste foreldrene til å oppdra barnet i den kristne
tro, mer enn at foreldrene overlater ansvaret til kirken. Hovedansvaret for dåpsopplæringen/trosopplæringen ligger i hjemmet. «Velkommen til min verden» er et ressursark, som er laget av Willow Creek Norge i samarbeid med FriBU. Det skal hjelpe
foreldre til å vite hva barnet mellom 0-10 år er opptatt av og hvor barnet er i kroppslig og åndelig utvikling m.m.
Menigheten er barnets faddere. Vi ser det som viktig å få møtepunkter med foreldrene på strategiske tidspunkter i barnets
utvikling:

0 år:

Dåpssamtale. Boken ”Tro på hjemmebane” gis familien. ”Velkommen til min verden”-ark
for spedbarnet gis i samtalen.

1år:

”Velkommen til min verden”-ark for 1-åringen sendes ut.

2år:

2års-samling i kirka en lørdag i november. ”Sprett-opp”-bok gis barnet. ”Velkommen til
min verden”-ark for 2-åringen sendes sammen med invitasjonen.

3år:

”Velkommen til min verden”-ark for 3-åringen sendes ut.

4år:

4års-fest en lørdag og markering i gudstjenesten dagen etterpå med 4års-bok som gis
barnet. ”Velkommen til min verden”-ark for 4-åringen sendes sammen med invitasjonen.

6år:

6-åringene inviteres til leir i midten av august, dersom foreldre ønsker å være med å ar rangere dette. Alternativt inviteres foreldrene til egen kirkekaffe etter en gudstjeneste.
DVD eller annen ressursgave deles ut til barna. ”Velkommen til min verden”-ark for 5-6åringen sendes ut sammen med invitasjonen.

7år:

”Velkommen til min verden”-ark for 7-8-åringen sendes ut.

9år:

”Velkommen til min verden”-ark for 9-10-åringen sendes ut. Invitasjon til mini-HITS.

11år:

11-åringene inviteres til HITS ved utsendelse av program for høsten. Det nye testamentet
pocketutgave deles ut til barna. Møtepunkt med foreldre.

12år:

Foreldrene til 7.-klassingene samles på menighetsturen og utfordres til å danne grupper
for deres barn rundt om i hjemmene.

14-15år:

I konfirmasjonsopplæringen er det flere møtepunkt mellom menighet og foreldre. Konfirmantene får skinnbibel av menigheten.
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Pastorens spalte
Stein Arve Graarud

"Hovedsaken er å gjøre hovedsaken til hovedsak!"
Jeg ønsker meg enda større fokus på misjon! Hvorfor må det alltid være så kjedelig og traust? Misjonsmøter og info om misjon skal være det morsomste av det morsomme. De fleste misjonærer får jo misjonskallet før de er 16 år.
Jeg blir lei meg når det blir kjedelig. Inn med evangelistene og profetene. Her må det blåses kraftig og
rent i trompetene. James Bond- og Indiana Jones-faktoren bør opp. Bort med lysbilder, flanellografer og
statistikker.
Fram med parolene og slagordene! Hjemmeværende misjonærer bør ikke snakke for å tekkes de gamle.
(De over 40.) De må henvende seg til barna og ungdommene. Brennende og engasjert. Med tårer på kinnene og med ild i blikket.
Misjon er ikke bare for gamle tanter. Det er for gutta! De som sitter bakerst og ikke klarer å sitte stille. Det
er for eventyrerne og verdensforandrerne. Det er for mennesker som vil sette livene sine på spill.
I misjonen er ADHD en ressurs. 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.
Etter min mening har vi alle kall til misjon - om ikke Herren har sagt noe annet. Man trenger ikke steintavlene for å reise. Man trenger dem for å bli værende.
I Kristiansand Frikirke ber vi med forventning om 20 nye misjonærer i løpet av de neste 10 årene. 20
mennesker som har tatt et valg om å reise. Dette fokuset gjør noe med meg som FriBU-pastor. Det gjør
noe med søndagsskolelærerne våre. Med besteforeldrene. Med Eldsterådet.
Tiden er inne for å

... tenke STORT!
... bruke STORE ord!
... forvente STORE gjerninger, under, kraft og mirakler!
Vi tjener en STOR Gud!
Stein Arve Graarud
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BESØK FRA ETIOPIA
Tekst: Gunnar Ringøen

Menigheten hadde besøk av presidenten for Sentral-synoden i Mekane Yeasus kirken, Kes Asfaw Terfasso søndag 5.august. Han talte på
kveldsgudstjenesten og fortalte
også om situasjonen i Etiopia og i
kirken. Kirken opplever stor vekst
og teller i dag over 5 mill medlemmer.
Han fortalte også om en stor splittelse som hadde plaget kirken i
mange år og ført til mye vondt og at
menigheter hadde forlatt kirken i
protest. Det gjaldt bruk av språk i
den enkelte menighet. Amhari er
det offisielle språket men det er et
flertall som snakker oromo. For 2
år siden fikk kirken samlet alle involverte parter til et møte for å forsøke å få til en forsoning. Under
møtet ble det arrangert fotvasking
(som er relativt vanlig i Etiopia, se
Joh. 13) og alle måtte på kne og
vaske føttene til motparten. Resultatet ble et rop til Gud om tilgivelse
for et uforsonlig sinn. Etter dette
møtet ble det full enighet om hva
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som skulle gjøres når det gjaldt
spørsmålet om språk og gruppene
som hadde skilt lag kom tilbake til
kirken. En direkte inngripen fra
Guds side, i følge Terfasso.

hadde penger. Vi tok utfordringen
og offeret på kveldsgudstjenesten
ga kr.11.100. Kes Asfaw og synoden takker menigheten på det
hjerteligste.

Han kunne også fortelle at i Didessadalen hvor Gumuz-folket bor,
måtte hele landsbyer flykte for
noen år siden grunnet motstand
fra Oromo-folket. I landsbyen Kutumora, hvor vår menighet bygget en
kirke på tidlig 90-tallet, kom folket
tilbake for ca 2 år siden og fant
kirken i en bedrøvelig forfatning.
Den trengte å repareres og det
ville koste 10-12.000 kroner. Men
kirken, verken lokalt eller sentralt

Mandag 6.august fikk han møte
en liten gruppe etiopere som bor i
Kristiansand og fikk holde en tale
til dem på deres morsmål. Det
satte de umåtelig stor pris på og
Senait Hagos, som representerer
gruppa, takker hjertelig menigheten at de fikk denne muligheten til
å høre evangeliet på deres eget
morsmål.

Signaturen
I have a dream
Vi har hatt en bok oppe til bearbeidelse i bibelgruppa
vår. Tittelen er : "Han som gir drømmer", med undertittel: ”Lev livet slik som Gud har tenkt” (av Bruce Wilkinson). Denne boka har satt i gang mange tanker
hos meg.

Paul Roland
Etter hvert som tiden gikk, ble drømmen justert, men
den inneholdt de samme tingene, om enn på en litt
annen måte, med litt andre prioriteringer.
Nå er jeg blitt 65. Jeg spør meg selv: Hva nå? Lever
jeg i drømmen min? Er det ok å be Drømmegiveren
om å gi meg en ny drøm når jeg går inn i en ny fase i
livet? Eller – lever den gamle drømmen i beste velgående i hjertet mitt? Den trenger bare å justeres
noe?

Han påstår i boka si at alle mennesker har fått en
drøm, en visjon, for livet sitt, av Gud selv. Så gjelder
det å bli bevisst på den drømmen, og være modig
nok til å gjennomføre drømmen sin, og leve den.
Han påstår også at mange mennesker, som har en
drøm, av forskjellige grunner, ikke vil eller tør, leve ut Jeg synes dette er spennende og utfordrende. Jeg ser
noen rundt meg som har en drøm og som lever den,
drømmen sin. Det er lettere å være i det vante og
selv om alderen tilsier at de kunne "nyte sitt otium",
trygge livet sitt.
hva nå enn det måtte bety.
Jeg kjenner igjen dette i livet mitt.
Som ung fikk jeg et kall, en visjon, en drøm for livet
Jeg tenker på fru Sponbugt som i relativt høy alder,
mitt. Det var et kall og en drøm, men ble etter hvert inviterte noen ungdommer, til samtale rundt Bibelen
som jeg tenkte på det, heller et mareritt. Jeg måtte
da jeg studerte i Oslo. Vi hadde mange flotte kvelder
nemlig ta noen valg som ville utfordre det trygge og hos henne. Hun sa av og til: Jeg er så redd for ikke å
kjente. Jeg måtte begi meg ut i noe ukjent. Ville det være midt i det Gud har planlagt for meg. Jeg er så
redd for å bli satt bort som en dukke. Jeg ønsker å bli
lykkes??? Jeg hadde ingen garanti for det! Men jeg
kunne ikke la være og bestemte meg for å begi meg brukt av Gud.
ut i det ukjente.
Har Gud fått gi deg en drøm?
Nå er det mange år siden jeg bestemte meg for å gå Lever du drømmen din?
for drømmen min. I ettertid er jeg så takknemlig
forat jeg overvant frykten og begav meg ut i det
Det hadde vært utrolig trist å ha levd og ikke ha levd
ukjente. Drømmegiveren hadde gitt meg en drøm, og ut drømmen min, fordi jeg lot meg stoppe av frykt
var med. Det var spennende.
eller makelighet!
Da vi snakket om dette i bibelgruppa, kom vi til
spørsmålet : Hva slags drøm har jeg nå? Lever jeg i
drømmen min nå, eller har godstolen, tryggheten, og
"det gode liv" overtatt førersetet i livet mitt?
Da jeg møtte ørkenen i mitt liv som 43 åring, ble det
vanskelig med den drømmen. Den forsvant liksom. Jeg hadde mer enn nok med å overleve.
I etterkant ser jeg at drømmen og ting rundt den
måtte justeres. Men drømmen var ikke borte. Den
levde i beste velgående inni meg.
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Portrettet:

Framfor alt; tryggheten
Tekst: Finn E. Isaksen, foto: Privat

Det er ingen tvil om at Borgny har sterke og
gode minner etter bestemor. Ei bestemor
som utvilsomt ga grunnlaget for tryggheten
i livet for lillemor, som ”besta” kalte henne.
- Jeg har jobbet med tall hele livet, forteller
Borgny, men nyter nå pensjonisttilværelsen
og mener hun har det veldig bra, med understreking av veldig forstår vi. - Men travelt!, fortsetter hun med et smil og har
åpenbart skjønt at hun ikke er annerledes
enn andre pensjonister på dette området.
Skjønt tyttebærturen er like rundt hjørnet,
og om kort tid bærer det igjen nordover, for
da er det elgjakt, og legger til at de velger
kanskje litt av travelheten selv ...?
Så ble det 40 år med regnskapsarbeid, og
ga seg med det for 11 år siden. At det var
tallene som interesserte henne, var bare
slik, forstår vi. I alle fall var det interessen
for tall som bragte henne til Drottningborg
handelsskole i 1954. For mamma hadde
sett en liten annonse i avisen og via talestasjonen i bygda fikk hun litt mer greie på
hva slags skole dette var. At det var en kristen skole, var helt ok. Så da bar det avgårde for å få seg en vandelsattest fra ei
lærerinne, først 3 km på sykkel, deretter på
stien over fjellet. Men hun forteller at hun
tok ”dampen” hjem.
Litt avslepen er utvilsomt dialekten blitt
etter over 50 år i Kristiansand, skjønt fortsatt høres litt av klangen fra Helgelandskysten. For det var ute i Petter Dass sitt
rike, i tidligere Tjøtta kommune, nå Vefsn
kommune med Mosjøen som hovedsenter,
inne i den vakre Husvika at Borgny vokste
opp, sammen med foreldre, farmor besta,
to yngre brødre og to ugifte onkler, i samme
huset. Besta, som hun alltid ble kalt, var
forøvrig poståpner i bygda.
Ikke mye rikdom
- Halve kjøkkenbenken var mammas, og
andre halvdelen tilhørte besta, forteller

hun og legger til at det var ikke akkurat rikdom som preget tilværelsen. Hvor jakt og
fiske, sammen med litt jordbruk var det som
berget dem.
Jeg hadde ikke egen seng, men måtte ligge
sammen med mamma. Da bror min, Konrad,
ble født halvannet år senere, måtte jeg flytte
til bestas seng, og der lå jeg sammen med
henne til jeg var 13 år. Jeg husker det var
iskaldt på loftet om vinteren, med rim på
spikrene i taket og vi hadde saueskinnsfell
både over og under oss. Men besta varmet en
stein i ovnen og tulla den inn i et klede og la
den i senga så vi kunne varme beina. Og
besta fortsatte: ”Nå må vi folde hendan, tenk
om han henter oss heim i natt.”, forteller
Borgny tydeligvis ikke helt uberørt når minnene trenger på. Hun forteller videre om besta
som var en ”høvding”, med en kristentro som
hun levde i, med mye omsorg og gjestfrihet.
Men ingen av Borgnys foreldre var kristne,
selv om mamma leste juleevangeliet fra ei
lita salmebok, og var varm og god. Foreldrene
møtte ellers opp sammen med de fleste
andre i bygda, når presten hadde oppbyggelse i skolehuset. I kirka var de bare én gang i
året, når det var konfirmasjon. Da tok de
båten 1 ½ time ut til kirka på Tjøtta. Det var
rett nok noen pinsevenner i bygda, og indremisjonen hadde møter i bygda, men der var
ikke foreldrene med.
Drottningborg

- Din egen kristne tro, når ble den bevisst?
- Å, jeg hadde en lengsel da jeg kom til Drottningborg. At jeg måtte få møte Jesus ordentlig. Så jeg ble omvendt allerede på første
møte på skolen, sier Borgny og nærmest stråler av glede. Da gikk det et brev hjem til Husvika som åpenbart satte i gang noe hos mammaen. Fra den dattera som hadde hatt si
barnetro, men som de fleste andre ungdommene i bygda, deltakende på de festene som
var.
”Borgny, æ må snakke med dæ”, sa mamma
da Borgny kom hjem en tur fra Drottningborg.
- Og der ved senga bøyde mamma kne, sier

Borgny Falch Tønnessen (74) om troen
og livet.
Borgny og forteller om ei mamma som alltid
hadde hatt en lengsel i seg.
Etter Drottningborg bar det i 1956 til Kristiansand sammen med noen venninner, og
jobb i et reklamebyrå. En dag kom det innom
en kjekk gutt og spurte om jobb, uten at det
verken ble jobb eller noe annet, da. For det
var på Kjærrane ikke lenge etterpå at det ble
Tor og Borgny. Og i 1961 brakte fiskebåten
igjen Borgny de 1 ½ timene, nå sammen med
Tor, til giftermål i kirka på Tjøtta, med derpå
bryllupsfeiring i Husvik-bygda.
Etter å ha vanket noe tid i Blå Kors og blant
annet vært med i kor der sammen med venninnene, ble det etter hvert Kristiansand Frikirke som ble hennes åndelige hjem.
Frikirken helt ukjent
- Det var jo enkelt for meg. Jeg hadde jo Tor,
svarer hun når vi spør om hvordan det var å
komme til den menigheten. En kirke som
forøvrig var totalt fremmed for henne. Hun
har heller ikke opplevd problemer med klikker i menigheten, som nok enkelte har kunnet fortelle om.
- Det er en fantastisk menighet! Jeg er så
takknemlig, svarer hun når vi spør henne om
menigheten i dag. Og etter å ha deltatt på
menighetsturen til Hove nylig uttaler hun med
begeistring: - Å, det er et godt byggverk! Med
mange gode ledere i barne- og ungdomsarbeidet. Det gir håp for fremtiden. Bare å se
den ”myggsvermen” av barn på sparkesyklene!
Så har hun en tanke – og en drøm – om at de
som kommer til kirken, virkelig må få høre
Ordet. Og kjenne glede over tilhørighet og
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Utdrag fra Arven:
fellesskap. Selv finner hun mye glede
i Ytremisjonens kvinneforening. Hvor
de får be, og får høre mye god forkynnelse.

- Men hva har kristentroen betydd for
deg?
- Fremfor alt; tryggheten. Det fremgår
ellers av dagboka mi. Jeg skjønner
ikke hvordan jeg skulle klart meg
Borgny og Tor
uten Jesus. Selv om jeg alltid har
bedt, må jeg samtidig si: Jeg tror – hjelp
min vantro, svarer hun. Så er det kanskje
Å tro det er å legge seg ned ved korsets fot,
både hennes og bestas bønner som har
og begge armer strekke vår Herre Krist imot.
vært i bakgrunnen når alle hennes nærmesÅ tro det er å slippe sin egen herlighet,
te er kommet til tro. Selv om det var et barog fly til nådens klippe, til Jesu kjærlighet.
nebarn som fikk være med å føre Borgnys
Å tro det er å bygge sitt liv på Herrens ord,
pappa til tro på sine eldre dager. Og dageog søke fred og lykke kun der hvor Jesus bor.
ne ble mange både for han og kona; de ble
Å tro det er å hvile på hans fullbragte verk,
91 og 97 år gamle.
mot døden kunne smile, i sorgen være sterk.
Men vi forstår at besta – fremfor noen – har
Å tro det er å takke, Guds vei er nådens vei,
betydd mye for Borgny. Så har det da blitt
går titt det oppad bakke, Gudsbarnet klager ei.
et varmt og tankevekkende epos hun har
Å tro det er å tage sin Frelser fast i hånd, og vandskrevet om nettopp besta – kalt Arven, med
re alle dage veiledet av hans Ånd.
utgangspunkt i Fader vår. Sikkert til glede
for mange – både bestemødre og etterkommere. Selv vil gjerne Borgny gi dette som en
avsluttende hilsen:

Lat viljen din råda på jorda så som i himmelen

Lat viljen din råda
Besta hadde så lite
Ho delte med andre av det ho åtte
Ho gav husly for prest og fant
Fanten som ingen hadde hug til å gje rom
Der var herberge hos ho
Fanten trong ikkje å liggje i ein stall som
Frelsaren måtte
Besta reidde opp senga
Ei seng av tørka høy og strå
Veslejenta hjelpte
Dei rista høyet inn i bolen
så det skulle verta godt å liggja
La teppe og pute oppi
Der var rom i huset til Besta
Rom nok for alle
Ho viste aldri nokon bort
Ho kom i hug ordi om at
”Det ein gjer mot ein av mine minste
det gjer ein òg mot meg”
Årene lever oppe på hendene hennar
Lat viljen din råda

Ho hadde gitt fanten husly
Gjev oss i dag vårt daglege brød

Det hadde ikkje alltid vore lett
å få fatt i nok dagleg brød
men ho hadde greidd det
Ho hadde fostra opp fem gutar mest åleine
Ho hadde site ved senga åt mannen sin
og lese for han frå den store boka
Frels oss frå det vonde
For riket er ditt

Ho hadde fylgt han til gravi i ung alder
Åleine hadde ho slite
No låg ho der og lærte bornebornet sitt
Fadervår
Knepte dei gamle, men sterke hendene sine om
veslejentas
om Lillemors, som ho kalla ho.

Husvika garden
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Meningsfull menighetstur!
Tekst: Engebret Grøthe
Bilder: Bjørn Olsen

Det betyr mye for en slik forsamlingstur at alderssammensetningen er variert. Barnefamiliene
var som vanlig godt representert.
I tillegg var det også en god del i
kategorien «godt voksne» som
var med og skapte trivsel og helhet. Ungdommene ble en temmelig stor gruppe i år. Til sammen deltok rundt om 325 på turen, med stort og smått. Et så
stort arrangement går ikke av
seg selv. Men arrangementskomiteen ledet av Birgit Senumstad hadde på nytt gjort et
formidabelt forarbeid, og det
meste fungerte som det skulle.
Matserveringen var effektivt nok
satt bort til et cateringfirma, og
et stort partytelt fungerte som
møtested for fellessamlingene.

Gode innslag i møteteltet
Å samle alle sammen til møter
For andre gan
g har menighe
i et stort og avlangt telt er en
tsturen gått til Ho
ve
på Tromøya, d
krevende øvelse, men med gotidligere militæ
et
rområdet som
de innslag og velvilje fra alle
har
omstilt seg til
å bli e
parter fungerte også dette. Ung for
ulike festivale t møtested
r og leirer. Og
som gammel søkte til teltet i
som i
god tid for å få med seg alt det ma fjor ble menighetsturen for
nge i Kristiansa
nd Frikirke syspennende som skjedde der.
nonymt med e
n spennende
Vår eminente ungdomspastor
og
begive
Stein Arve Graarud viste seg fra sen nhetsfull helg i begynnelav september.
enda en ny side, der han svingte hammeren sammen med
minisnekkerne og sin medhjelper Kristian Nilsen. Både møteMange aktiviteter å velge mellederne og talerne fikk på hulom
moristisk og underfundig vis
Lørdag formiddag var viet ulike
formidlet sine tanker rundt teaktiviteter for barn og unge. De
maet “bygge Guds rike”. Vi læryngste bakte muffins og var i
te at Guds rike ikke bygges
grupper og lekte. 1. - 7. kl. var
med stein og tre, men ved at
Guds Ord såes inn i mennesker. delt inn i grupper og hadde ulike
konkurranser. Ungdommene
Musikken stod barna og de
fungerte som ledere. På etterunge selv for, med forsangere
middagen trillet fotballen, det
og eget band.
var rusletur og joggeturer, og de
minste klippet, limte, lekte og

Se flere bilder fra menighetsturen på vår nettside – www.kristiansandfrikirke.no
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ble pyntet i Flimra. Mange gode samtaler fant sted over kaffekrusene utenfor Hovestua. I
det hele tatt er det fint å ha
god tid til å ta kontakt med
andre menighetsmedlemmer
på uformelt vis, noe som er en
styrke på slike samlinger. Det
er noe med følelsen av å være
en del av et fellesskap og å
kjenne menigheten bedre på
tvers av de ulike gruppene og
aktivitetene.
Menigheten som byggeplass
Lørdag kveld smalt Dag Sverre
Jølstad til som bingovert og
sørget for at stemningen steg
til pipa. Etter at de minste la
seg, samlet de litt større barna

seg til egne aktiviteter. Ungdommene hadde et kjempeflott møte
i teltet, mens de voksne fikk åndelig føde i spisesalen, der temaet «vi er levende steiner» ble
understreket ytterligere. I det
hele tatt ble disse møtene preget
av et Gudsnærvær som tok tak i
mange og gjorde godt. Den avsluttende søndagsgudstjenesten
i teltet ble rundet av med nattverd og forbønn.
Mer Hove?
Birgit Senumstad er godt fornøyd
med denne turen og synes det
meste gikk bra. Været var godt

og tjenlig stort sett hele helga.
Spesielt godt likte hun at det
var så mange ungdommer denne gangen, og at de gjorde en
så god jobb som forbilder og i
lederjobbene. -Alle kommer på
samlingene og vi er sammen
som en stor flergenerasjonsfamilie, synes hun. Helgen vil nok
mange huske som storveis. Fire
år gamle Erlend sa det slik på
vei hjem: Når tid skal vi på menighetstur igjen, pappa?

9

Tolking tilbys i menigheten
Tekst og foto: Engebreth Grøthe og Finn E.
Isaksen

Som noen har registrert: Det er nå mulig
å få tolket gudstjenesten til andre språk
gjennom oversettere. De to språkene
som til nå har vært aktuelle, er farsi
(iransk språk) og engelsk. Dermed blir
gudstjenesten mer aktuell for mange av
våre nye landsmenn.

Tolking til engelsk
En av dem som har prøvd tilbudet allerede, er Vasantharupan Thankalingam,
eller bare «Rupan» som han oftest blir
kalt. Rupan har bakgrunn fra Sri Lanka,
men har bodd i Norge i et par tre år. Dermed har han ikke lært godt nok norsk
ennå. Så for ham er det nye tilbudet
glimrende. Han kan følge med på hva
som skjer når det tolkes til engelsk.
- Nå får jeg med meg 90% mens jeg før
fikk med meg kanskje 10%, forteller Rupan. Han går litt på vent for å få papirer
fra UDI, men er glad for å ha muligheten
til å gå i kirken. - Jeg følger også «Den
nye veien» på torsdagene, sier Rupan.
Ellers prøver han å få dagene til å gå
med å gjøre positive oppgaver. Blant
annet er han fast natteravn
(trygghetspatrulje i sentrum) i helgene.

- og til farsi
To andre som også gjør seg nytte av tolkingen er Mehran og Mahshid , begge
med bakgrunn fra Midt-Østen. Hun arbeider med en masteroppgave på Universitetet i Agder om tospråklige barn, utvilsomt av faglig interesse siden hun arbeidet som lærer. Mens Mehran er
”hjemmeværende”. Nå ja, han kan drive

sin bygningsingeniørvirksomhet i noen
grad via nettet, så han får utvilsomt
dagene og virksomheten til å gå, forstår
vi.
At Mehran og Mahshid fant veien til
Kristiansand Frikirke i vår, skyldes
ganske enkelt at en venninne inviterte
Mahshid til å bli med i kirken. Og siden
har de blitt her. Og trives både på gudstjenesten og på Den nye veien.
- Det var Siggen som spurte, og da tenkRupan med lytteredskapet som gjør at han
te jeg at det kunne jeg og kanskje var
det min spesielle gave her. Hvis jeg kan får med seg hva som skjer på gudstjenesten
hjelpe til med oversettelsen, hvorfor ikke? - spør
Mahshid som den største
selvfølgelighet og smiler.
Og gir uttrykk for glede over
å få være med i denne tjenesten. For hun sitter ikke
bare og lytter. Nei, hun tolker til farsi – fra engelsk.
Først lytter hun til den engelske oversettelsen og oversetter videre til farsi! Og de
er begge klare på at det er
viktig og nødvendig med
denne tolketjenesten. Ellers
ville helt sikkert flere utebli
og gå glipp av dette felMehran (t.v.) er lytter og Mahshid både lytter og oversetter
lesskapet.

Misjonshuset forbilde

- Det er ingen tvil om at det var Misjonshuset her i byen som har vært vårt forbilde. De har vært flinke med dette,
forteller pastor Rune Tobiassen. - Det
er en måte å legge til rette på, for å
inkludere. Og det går selvsagt hånd i
hånd med norskopplæring. Om ikke
du forstår språket,
vil integreringen
forsinkes. Jeg mener
dette passer med
vår visjon om åpne
hjerter – utover,
forteller Rune åpebart engasjert når vi
spør han. Og han er
glad for at Kåre Melhus var villig til å dra
dette i starten. Selv
Hilde Margrethe Sæbø Fjeldstad sitter i grønnsalen og over- om flere andre har

setter til engelsk
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stilt seg villige og bidrar på skift i tolketjenesten. Per i dag til engelsk og
farsi, skulle flere språk bli aktuelt, må
det mer utstyr til. For nå er det kun to
språk som kan håndteres parallellt.
Håpet er å kunne tilby tolking fast under gudstjenestene, så lenge det fins
frivillige som vil bidra. For behovet er
åpenbart til stede. Da kan du forhåpentlig bære over med at du tidvis hører litt svak snakking på et fremmedartet språk fra grønnsalen eller fra en
person plassert langt framme i kirkesalen. Det er simultantolking som pågår.
Og sannelig var det ikke før sommeren
noen engelsktalende gjester på besøk
som også fikk nyte godt av denne servicen ved gudstjenesten i Kristiansand
Frikirke.

Til alle frivillige medarbeidere i Kristiansand Frikirke
Eldsterådet, administrasjonsrådet og staben ønsker å arrangere 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.

Tirsdag 16.oktober 2012
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 være 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 virke
gren eller ansvarsområde.
21.00 Informasjon og deling av tanker for vårsemesteret. Hver virkegren gis anled
ning til å komme med innspill til fellesskapet eller dele nye tanker de har
for sin virkegren.
21.30 Minikonsert + åndelig påfyll.
22.00 Slutt

VELKOMMEN!
Påmelding innen 9.oktober til kristiansand@frikirken.no
eller telefonnr. 38121030
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Hånes frikirke med ny storstue
Tekst og bilder : Harald Flå
Vi møtes en fin septemberdag pastor Yngve Kolltveit og undertegnede
til en samtale om frikirkemenigheten på Hånes. Pastoren snakker
med entusiasme om menigheten
som i disse dager har tatt i bruk et
nytt kirkebygg. Dette er blitt flott og
romslig og er et flerbruksbygg som
også benyttes av Solkollen barnehage som eier 80% av bygget mens
frikirken eier resten. Dette har vært
et stort økonomisk løft for menigheten. Hele 18 mill. er prislappen for
Frikirkens del. Men pastoren er
svært takknemlig for menighetens
økonomiske bidrag og ikke minst
dugnadsinnsatsen. Det er også gitt
økonomisk bidrag fra Frikirken sentralt og fra menigheten i Kristiansand.
Bygget inneholder en stor kirkesal
med plass til 600 dersom også nabogymsalen tas i bruk. Dette burde
holde i hvert fall de nærmeste år!
Det er meningen at kirkesalen skal
leies ut til andre aktiviteter når det
er ønskelig. I bygget finner du også
fine kontorfasiliteter og kafe til bruk
ved kirkekaffe og andre sammenkomster.
På spørsmålet om det er mye aktiviteter i menigheten, er pastoren
kvikk til å svare. Vi er en menighet
der relasjoner er viktigere enn aktiviteter, svarer han. Han utdyper dette med at mange aktiviteter krever
mye resurser og innsats, og derfor
satses det mye på små grupper der
relasjoner er det viktigste. Men
uansett så får vi det inntrykket at
det er en aktiv menighet.

Og her ser menigheten ut til å lykkes!
”Track” er menighetens ungdomsarbeid med møter og
aktiviteter hver tirsdag og annenhver
lørdag. Her er et
godt kristent fellesskap.
Vi blar i informaYngvar Kolltveit viser stolt fram kirkesalen med plass atskillige
sjonsskrivet som
mennesker.
menigheten har
delt ut til samtlige husstander i
Vi utfordrer Kolltveit til å gi oss et
området. Og da får vi et tydelig
bibelvers som han synes er spesielt
inntrykk av den frivillige innsatsen
viktig. Ivrig siterer han
i Hånes Frikirke. I et billedgalleri
1.Kor. 1,9: ”Gud er trofast, han som
får vi se glade mennesker som
har kalt dere til fellesskap med sin
yter sin innsats på svært mange
Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.” Han
områder, for barn, unge, sang og
utdyper dette bl.a. ved å si at det vikmusikk, i menighetsråd. Og lista
tigste Gud ønsker er å ha felleskap
kunne gjøres mye lenger.
med oss mennesker. Det gir også
svar på hva som er det viktigste for
Fast ansatte utgjør bare 1,5 årsmenigheten, nemlig å demonstrere
verk. Hovedpastor er Yngve Kollet nådens fellesskap med hverandre
tveit og medpastor Øivind Aughvor Gud er i sentrum.
land. Ungdomspastor er Håvard
Haugland.
Før undertegnede forlater stedet blir
jeg innstendig anmodet om å overPå spørsmålet om hvordan nå ut
bringe en takk til Frikirken i Kristiantil nye mennesker er pastoren rask sand for all støtte i forbindelse med
med svar. Dette er absolutt en av
etableringen av det nye bygget. Ikke
våre store utfordringer. Vi planlegminst for oppmuntring og forbønn.
ger Alphakurs og samlivskurs og
Han har allerede sett enkelte fra
ellers forsøker vi å besøke alle
byen på gudstjenestene og ser gjerhjem i området for å fortsette å
ne at flere kommer på besøk.
bygge relasjoner.

Det er gudstjeneste annenhver søndag. Da er det også søndagsskole
under navnet ”byggeplassen”. Og
annenhver tirsdag har ”Push”, som
er kirkens arbeid for 5.-7. klassinger, treff i kirken. De andre tirsdagene møtes ungdommen i mindre
grupper hjemme privat. Også de
voksne møtes jevnlig privat i små
cellegrupper. Dette for å realisere
ønsket om å bygge gode relasjoner.
Det flotte bygget som rommer kirken og barnehagen.
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Våre ansatte:
Navn:
Alder:
Stilling:
Sivil status:

Rune Tobiassen

Rune Tobiassen
34
Forstander
Gift med Randi
og to barn på 2
og 4 år (og ett
barn som kom
mer i februarJ)

Fortell litt om deg selv!
Jeg er en Hellemyrsgutt som nå bor i Dalsveien på Justvik. Jeg begynte å studere
siviløkonom på NHH, men hoppet over til
å studere Bibelen og har nå master i kristendom. Reiste i team og jobbet 3 år som
bibelskolelærer på Bildøy i Bergen. Var
også ungdomsarbeider på Frikstad Bedehus i studietiden. Jeg har nå vært 5 år i
Kristiansand Frikirke, 2 år som Bydelspastor og 3 år som ansvarlig pastor.
Hva er dine arbeidsoppgaver i Frikirken?
Oppsummert kan man si at jeg er ansvarlig for alt det åndelige i menigheten, men
heldigvis finnes det en stab og noen
hundre frivillige å dele oppgavene på. Jeg
opplever at vi fire pastorer utfyller hverandre på en veldig god måte.
Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for
deg?
Det er jo noen som lurer på hva en pastor
gjør når han ikke taler på søndagen. Da
har jeg veldig lyst til å invitere dem til å
følge meg en dag!
Bibel og bønn. Det å lede gudstjenester
og preke er tidkrevende i forberedelsene.
Samtaler, oppfølging av ledere og styrer,
programplanlegging, mailbesvarelse,
møter med de andre i staben og da særskilt Jostein. Jeg er med i styret for
«Sammen for byen» (kristent ledernettverk i Kristiansand) og «Lederforum for
tro og livssyn» (dvs. ledere for de andre
livssyns- og trossamfunn i byen) for å nevne noe. Det er alltid oppgaver som er
ugjorte, noe som er utfordrende å ha
hengende over seg.
Hva er de største utfordringene/gledene
i ditt arbeid i Frikirken?

Største gleden ved
arbeidet er å få lov
til å undervise og
tale ut fra Guds
Ord, møte mange
flotte mennesker
som ber for og
støtter sin pastor,
arbeide i team
med en fantastisk
flott stab.
Det er utfordrende
med over 1600
medlemmer, som
har hver sin mening om hvordan
ting kunne vært
gjort bedre. Men
stort sett har folk
forståelse for avgjørelsene som
tas.
Hobbyer / fritidsinteresser..
Løping og ski
(rulleski). Sesilåmi er målet om
vinteren og Terrengkaruselløp om
sommeren. Beachvolley er vanvittig
gøy og jeg trives
også både i skjærgården, på fjellet
og i skogen. Om høsten har jakt på rype,
rådyr og elg blitt svært så interessant.
Ellers er nok livet som pastor en livsstil.
Har til gode å ikke ha noe å gjøre.
Har du et bibelsted du ofte kommer tilbake til?
«Totimensju», altså 2.Tim. 1,7:

«For Gud ga oss ikke en ånd som gjør
motløs; vi fikk Ånden som gir kraft,
kjærlighet og visdom.»

Har du en oppfordring til leserne?
Det har jeg alltid, både til meg selv og
andre. Denne gangen skal jeg ikke la
det være en utfordring fra Bibelen, men
fra Hundremeterskogen:
«Tenk om et tre veltet og vi var rett under det?» sa Nasse Nøff.
«Tenk om det ikke veltet» sa Brumm da
han hadde tenkt seg om en stund.

Min favorittbok/favorittmusikk
”Kristen med god grunn” av Stefan Gustavsson eller noe av C.S.Lewis.
Arvid Pettersen og Casting Crowns har
gode sangtekster.
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«GUTTIS»
Hver tirsdag, fra kl 17.30 til ca
18.30
Samles en gjeng med gutter
fra 5 år og oppover til Guttis.
På programmet står samling
om Guds ord, lek og mye
moro. Det er utelek med, natursti ballspill og lek, besøkskvelder, ikke minst er det
snekkerkvelder, da ljomer
hammerslagene i kirka. På
hver samling synger de
«Guttissangen» Ja, nå vet jeg
hva jeg vil.

Her synges «Guttis sangen rundt bordet på lekeplassen på Gimle gård, og utover parken ljomet;
Ja, nå vet jeg hva jeg vil, jeg vil følge JESUS.
La meg si det en gang til, jeg vil følge JESUS.
Ingen ting å lure på, for jeg har bestemt meg nå,
jeg vil følge JESUS, jeg vil følge JESUS.

Etter inndeling i lag, som fikk navn som Brann,
Liverpool og Lynet, gikk guttene løs på sporlek.
Der var innsatsen stor både når det skulle sparkes
ball og svares på spørsmål.
14

Her er det ivrig diskusjon om hvem som er hvem på bildene, er det kongen, statsministeren
eller borgermesteren? Men når det kom til fotballspørsmål var guttene enige i det meste.

Alltid gøy med en tur på rutsja.
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Chris og Øystein i byen!
Mange er de foreldre som har fått med seg hvem Chris og Øystein
er. Øystein er altså den morsomme og frittalende tøydukka fra Løten, som er over snittet glad i å tegne kjøleskap. Sammen med
buktaleren Chris reiser de land og strand rundt for å fortelle barna
om Jesus. De har gitt ut tre CD’er som er blitt svært populære hos
mange barn.
Den 25. august besøkte Chris og Øystein Kristiansand og underholdt mange barn utenfor Kilden kulturhus. Kristiansand Frikirkes
barnekor Jubilo sang, og flere menigheter fikk profilert sine tilbud
til de besøkende. Chris og Øystein gir nå ut sin tredje CD, og målet
er at alle barn i Norge skal få tilbud om en slik CD gratis. I Kristiansand har det blitt delt ut CD’er til mange husstander allerede. Se
nettsiden chrisdowe.com for å lese mer om dette.

Frikirkens barnekor: Jubilo
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Chris og Øystein
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HovdenTour de Frikirken 2013 – Blir du med?
16. mars 2013: En hel flokk av
kvinner og menn fra Kristiansand
Frikirke står på startstreken. Vi
drar kjensel på noen av
”sprekingene” – de vi venter å finne her. Men sannelig er det ikke
noen vi slett ikke hadde ventet ...?
Er det ikke også noen fra Den nye
veien, mon tro? Alle gleder seg,
ser det ut som? Tenk så gøy å gå
maraton på ski – 41 km, tenker i
alle fall noen? Eller kanskje det
holder med 22 km for andre?
Høres ikke dette moro ut? I alle
fall drømmer komiteen om det.
Samlinger
Selvsagt må vi samles før dette.
Derfor inviterer vi til 4 samlinger,
alle på mandager kl. 20-22, og
kan friste med følgende tema:
29. oktober: «Mål for trening og
mål i livet», med Arild Jørgensen
og Rune Tobiassen. Her blir også
presentert forskjellige tips og treningsopplegg.
10.desember: «Mat for kropp og
sjel». Om mat før, under og etter
trening/konkurranse, samt mat
for sjela, med Solveig Pedersen og
Rune Tobiassen
7. januar: «Preppekurs for ski og
liv», med Arne Jensen, Siv Kristin
Sællmann og Rune Tobiassen

En ytterst tent komité inviterer til HovdenTour de Frikirken 2013: Åge Harald Drangsholt (foran f.v.) og Rune Tobiassen, Grete Ringøen Vikeså (bak
f.v.), Alf Steinar Vikeså, Solveig Pedersen, Siv Kristin Sællmann, Hans Jakob Nilsen og Arild Jørgensen.

Vil du vite mer om HovdenTour de Frikirken 2013, finner du alt du
trenger å vite på nettsiden : www.krsandfrikirke.no. Kanskje en idé
å invitere med en venn, kollega eller nabo?
Men husk: Det kan være taktisk klokt å bli med når første rykket går 29.
oktober!
Bli gjerne medlem av Facebook-gruppa ”Frikirkens HovdenTour”

4. februar: «Taktikk og motbakke i
skiløypa og livet». Om motivasjon i
motgang, med NN og Rune Tobiassen

Nyhetsbrev fra Bjørg & Shmuel Aweida
Vi gjengir litt av nyhetsbrevet fra Bjørg og Shmuel i Israel. De som ønsker
å lese hele brevet kan gå til:
shmuel@beiteliahu.org
Hjemmeside på hebraisk: www.beiteliahu.org
Hjemmeside på engelsk: www.beiteliahu.org/en
Vi hadde gleden av å være ledere på den største ungdomsleiren noen
gang arrangert i Israel. Den fant sted ved Genesaretsjøen og hadde tittelen: "Å gå på vannet". Rundt 350 ungdommer og over 400 mennesker til
sammen var samlet i tre dager til god, tydelig og utfordrende bibelundervisning. Akkurat der gikk Jesus på vannet og akkurat i dag kaller Han oss til et liv i tro, tillit og lydighet. Be for denne generasjon messianske jøder og ikke-jøder som ønsker
å leve i tro på Yeshua og for Yeshua!'
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Byggesaken

Menigheten takker nei salg av kirken

Av Kåre Melhus
På menighetsmøtet onsdag 26. september takket først menigheten nei til et bud fra Morgenstjerne/Filadelfia på 35 millioner for kjøp av kirkebygget i Tollbodgaten. Morgenstjerne/Filadelfia har store planer for kvartal 42 og ønsket å innlemme
Frikirkens kirkebygg i disse planene.
Deretter takket menigheten nei til et tilbud fra Lunde Holding AS om en tomt på Tangen til en antatt verdi av 20 millioner
kroner. Forslaget fra Lunde Holding gikk ut på at Frikirken på denne tomten skulle bygge ny kirke som ville ha ført til et kapitalbehov for nybygg for menigheten på ca 50 millioner kroner. Forslaget om å takke nei til dette tilbudet fikk 130 stemmer, mens 116 stemte mot. I debatten var omtrent like mange talere som oppfordret menigheten til å utrede Tangenplanene videre fordi den nye generasjonen trenger nye lokaler, som de som mente at den kirken vi har er god nok, men
trenger noe oppussing. Disse mente også at Tangen-prosjektet blir for dyrt.

Menighetsmøtet ang salg av kirkebygg og videre planer om nybygg var meget godt besøkt.
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Bli med i Givertjenesten
Menigheten trenger fortsatt en økning i antallet faste givere for å nå sine målsetninger. Du er herved oppfordret til å gi ditt faste bidrag. Gevinsten får du i form av en levende menighet — for alle generasjoner. Det er en
meget god investering med høy avkastning både på kort og lang sikt.

20

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Nytt fra menigheten
Kirken
Kontor
Kontortid

Tollbodgaten 66
Tollbodgaten 64
Mandag kl. 10-13
Tirsdag, onsdag og torsdag
kl. 10-15
Tlf. 38 12 10 30
Hovedpastor
Rune Tobiassen
95 84 18 56 (mob)
Pastor
Sigmund Sandåker
48 05 91 75 (mob)
Bydelspastor
Endre Sagedal
92 88 82 04 (mob)
FriBU-pastor
Stein Arve Graarud
41 32 42 63 (mob)
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
Menighetsarbeider
Hilde Grøthe
47 91 42 92 (mob)
Formann eldsteråd
Sigmund Sandåker
Tlf arb. 38121030
48 05 91 75 (mob)
Kontaktperson Administrasjonsråd
Jan Olav Beckmann
40 40 84 77
Kontaktperson Kirkeverter
Steinar Hopland
E-postadresse
kristiansand@frikirken.no

Innvielse av flygelet
Søndag 14. oktober kl 1800
inviterer vi til innvielse av
det nye flygelet. Menighetens sang- og musikkrefter
deltar. Kollekt.

Velkommen til en festkonsert i kirka!

17. NOVEMBER, MISJONSMESSE 2012.
Allerede nå vil vi i misjonsmessekomiteen minne om datoen for årets misjonsmesse. Misjonsmessedagen er en festdag i menigheten, og vi trenger din hjelp
for å klare å gjennomføre dette arrangementet. Har du noe å bidra med så ta
kontakt. Vi har behov for bakst, gevinster, hjelpende hender. Send oss en melding, eller ta en telefon. Det vil spare oss for mye arbeid.

Hjemmeside
www.kristiansandfrikirke.no
Bankkontonummer
8220 02 86266

Døde



Anne Kari Jakobsen, åresalg,
Anne Grete Vihle Hansen; kafeteria,
Ellen Fredheim Kirkhus, kafeteria,
Anne Katrine Kreunen, matbod,
Ester Tufte Larsen, hovedlotteri,
Kari Obrestad, hovedlotteri
Rut Anne Hagen, barnetombola,
Randi Gabrielsen, regnskap,
Liv Marit Gumpen varesalg

Tenk deg at 50, 100, 200 personer fra Kristiansand Frikirke satte av én dag for å gjøre
gode gjerninger rundt omkring i byen vår…
Hvilke ringvirkninger ville det få? Hva ville
det gjort med oss? Hvordan kan vi utgjøre en
forskjell i byen vi er sendt til?

Lørdag 20. oktober kl.
10 i FriCAFE
Møt opp:

Vi er en gjeng som har et hjerte for å gi gratis hjelp der det er behov, for på den
måten å bringe Guds kjærlighet ut til byen vår. Vi starter med en times samling
med inspirasjon og informasjon om hva vi ønsker å gjøre. Etterpå går vi ut og gjør
gode gjerninger. Gjennom praktiske oppgaver som rydding, vask og bakst og lignende får du muligheten til å spre godhet til omgivelsene. Folk i alle aldre er velkommen. Åpen kafe hele dagen. Kanskje dette kan være starten på noe mer for
de som opplever dette bra? Kontaktpersoner: Knut Are Jølstad: tlf. 97194474
epost: kna-joe@online.no Øyvind Dovland: tlf. 40400315 epost:
post@jorgendovland.no
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41564307
92252463
f45443004
95331261
48141814
92848418
90645026
97468722
90760340

TILBY DIN TJENESTE.
PÅ FORHÅND HJERTELIG TAKK!

Åsta Sigurdsen
Mirjam Rugland

friHJELP

tlf
tlf
tlf
tlf
tlf
tlf
tlf
tlf
tlf

Fra visjonsdokumentet:
Kristiansand Frikirke – en tjenende
menighet





Vi vil være et tjenende felleskap
utad. Vi ønsker ikke å være oss
selv nok.
Vårt kristne fellesskap skal være
en gave til byen/fellesskapet/
nabolaget. Vi skal gi en forsmak
på Guds rike for folk.
Vi ønsker å fokusere på et sterkere engasjement UT til vår by,
og ser at mange mennesker i
sentrum trenger å møte medmennesker som ser dem, og er
bærere av Jesu kjærlighet.

Program
18:00 Flygelinnvielse, Kor og solister,
Se egen annonse i bladet
19:30 FRIsted for unge voksne i FriCafé, Rune Tobiassen, Tema:
Kan vi tro på himmel og helvete?

Tirsdag 23. oktober

Tirsdag 16. oktober

Torsdag 25. oktober
18:00 Den nye veien

Tirsdag 9. oktober

11:00 Bønnemøte
19:00 Medarbeiderfest /samrådningsmøte for frivillige medarbeidere i menigheten, Inspirasjon v/John Humborstad, Påmelding innen 9. oktober til
kristiansand@frikirken.no, tlf
38121030

11:00 Bønnemøte

Onsdag 17. oktober

16:30 Supertirsdag
19:30 Ytremisjonens kvinneforening,
Dr. Jorun Ullriksen, Haydomprosjekt

11:00 Seniorforum, Einar Lunde: ”Fra
konflikt til forsoning” Møte med
Nelson Mandela og Desmond
Tutu

Bydelsarbeidet Gimlekollen

Onsdag 10. oktober

Torsdag 18. oktober

20:00 Bibelundervisning i FriCafé, Hilde Grøthe, Tema: Sendt som du
er, 2.Kor.4,7 FriCafé er åpen fra
19.30

11:30 Landsmisjonens kvinneforening, Hilde Grøthe
19:30 Bibelundervisning Mediehøgskolen, Hilde Grøthe

20:00 Frikirkens Sprekprosjekt,
Kickoff, Solveig Pedersen og
Rune Tobiassen, Se egen
omtale

Torsdag 11. oktober

Lørdag 20. oktober

18.00 Den nye veien, Janne og Paul
Roland
19.30 Alphakurs - oppstart, Påmelding
til kontoret tlf 38121030, eller

Diakonidag
10:00 Inspirasjon v/Knut Are Jølstad
og Øyvind Dovland, Etterpå går
vi ut og gjør gode gjerninger i
byen vår

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

Kristiansand @ frikirken.no

11:00 Bønnemøte
16:30 Supertirsdag
19:30 Ytremisjonens kvinneforening, Endre Sagedal

Lørdag 27. oktober
19:30 Vox

Søndag 28. oktober
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste, Endre Sagedal,
Tigerloftet, Skattkammer,
Hits
17:00 Familiesamling

Mandag 29. oktober

Tirsdag 30. oktober
11:00 Bønnemøte

Onsdag 31. oktober
19:30 Menighetsmøte

Torsdag 1. november
19.30 En kveld i bønn

Lørdag 13. oktober

Søndag 21. oktober

Søndag 4. november

16:00 Fireårsfest

10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste, Nattverd, Jens
Kristian Karstensen, Ungdomskoret, Tigerloftet, Skattkammer,
Hits, Radiooverf. FM 101,2
18:00 Konsert, Ungdomskoret med
gjester, Steinar Revheim, Gunhild Langemyr, Caroline Eid Nodeland med flere

10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste, Allehelgenssøndag, Nattverd, Hilde
Grøthe, Tigerloft, Skattkammer, Hits

19:30 Vox

Søndag 14. oktober
10:30 Bønnemøte
11:00 Familiegudstjeneste, Rune Tobiassen, Knøttekoret, Musikkskolen, Utdeling av 4 årsboka

20:00 Når vi kommer sammen

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

ALPHAKURS HØSTEN 2012
Velkommen til høstens Alphakurs!!!
Oppstart 11 okt. til 13 des.
Dette er en kjempeanledning til å
spørre med seg en nabo eller arbeidskollega.
Jeg ønsker å utfordre deg!! ”Hvem
skal han sende hvem vil gå?” - synger vi i en sang.
Dette er et trygt og godt sted å ta
opp spørsmål om tvil og tro. Tar du
utfordringen?

Alphakurs oppstart torsdag 11 oktober kl. 19.30 22.00 Pris kr.400 betales etter 3.gang. Resten sponser
menigheten. Inkluderer: kursmateriell, undervisning,
lokaler og kveldsmat. Mat for mini-weekend kommer i
tillegg. Kursene er åpne FOR ALLE. Kom og se! Undervisning: Rune Tobiassen, Sigmund Sandåker, Oddvar
Søvik m fl.
Datoer blir:
11 okt. 18 okt. 25 okt. 1 nov. 8 nov 9 og 10 nov. mini
weekend ( i kirka, overnatting hjemme)
15 nov. 22 nov. 29 nov. 6 des. 13 des.
Alpha står for:
ALLE
som er interessert i å lære mer om den kristne tro.
LÆRING og LATTER:
En kveld med undervisning i en god atmosfære. Det går an å lære om

den kristne tro og samtidig ha det gøy. Smågrupper gir
en unik mulighet til det.
PIZZA og PASTA:
Alle kvelder skal inneholde kveldsmat, noe og bite i.
HODE og HJERTE:
Undervisning og felleskap søker å møte hjertes og følelsenes behov. Vi tar opp tanker og spørsmål som oppstår
i møte med den kristne tro.
ALLE spørsmål er tillatt. En Alphakveld er stedet der en kan stille spørsmål, og hvor alle
spørsmål er de rette.
Påmelding: Kontoret i Kr. sand Frikirke: tlf:
38121030
Mail: Kristiansand@frikirken.no
Eller til Gurli Endresen mob: 99270233
Mail: gurlieliseendresen@gmail.com

