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Månedens hjelper:

Arne Wilhelm
Haugland
Tekst og foto: Harald Flå
Arne Wilhelm Haugland, født inn i
en kjøpmannsslekt i 1943, tar
meg imot i sitt hjem i Marviksveien til en samtale. Det er ikke
vanskelig å få ham på glid, og
han forteller villig om mangt og
mye av sin livshistorie. Mange vil
nok ha stiftet bekjentskap med
den munnrappe Arne Wilhelm
allerede da han begynte i sin fars
butikk, Normann Haugland, eller
da han i 30 år var hos Hans Haugen i Vågsbygd.
Arne Wilhelm er gift med Aud og
de traff hverandre på Elieser.
Han er ikke snauere enn at han
kaller henne en gave fra Herren.
De har rukket å bli besteforeldre
til tre barnebarn.
I mange år har han vært engasjert i kristent arbeid både som
ansatt og frivillig. Merittlista er
lang.
I 1970-årene var han engasjert i
Justøy Bibelcamp sammen med
John Olav Larsen og noen vintre
var han å finne i Indre Sjø-
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mannsmisjon helt oppe i Finnmark. Han var også et par sesonger på Verøy i Lofoten. I denne misjonen var han også fungerende kretssekretær i en årrekke.
Han har også vært innom Skjærgårdsheimen på Flekkerøya og var
da ansatt i Blå Kors. I Brodekretsen på havet har han også hatt en
opptreden.
De fleste steder Arne Wilhelm har
vært har han vært å finne på talerstolen som fritidsforkynner. Der
har han også vært i Frikirke flere
ganger.
Faren var sterkt engasjert i Frikirken, og Arne Wilhelm har fulgt
opp dette. Tidlig på 60-tallet var
han bibelklasseleder. Det var den
tiden bibelklassen holdt til i den
gamle lærerskolen i Tollbodgata. I
forbindelse med planleggingen av
ny frikirke på den tiden var han
aktivt med i finanskomiteen som
ungdommens representant. I sykekomiteen har han vært med i
20 år og var en periode formann.
Arne Wilhelm har ikke gitt seg en-

da og er nå aktivt med i Frikirkens besøkstjeneste. Området
hans er Vågsbygd og Flekkerøy
og her kjenner han mange
mennesker. Dette er en meningsfylt oppgave som passer
ham meget bra. Han har lett
for å komme i kontakt med folk
og han får mange gode samtaler når han er på sin besøksrunde. Flere av dem han besøker er faktisk ikke klar over at
de er medlemmer av frikirken
og da er utfordringen ekstra
viktig. Besøkstjenesten ser han
på som svært meningsfylt og
dette vil han fortsette med så
lenge han kan.
Vi avslutter samtalen etter å ha
tatt inn noen kopper kaffe som
Arne Wilhelm betrakter å være
den beste av alle jordiske drikker. Hans sluttbemerkninger er
at han ønsker mennesker med
nye nådegaver som kan gå aktivt inn på frivillig basis i menighetens tjeneste.

Pastorens spalte
Endre Sagedal

”Vi slutter ikke å tro. Men vi kan slutte å
la troen påvirke livet vårt. ”
Jeg har alltid likt Jakobs brev i Nytestamentet. Det er kort, 5 kapitler, og det er praktisk.
Forfatteren stiller ransakende spørsmål om hva som er ekte tro, og hvordan det skal vise
seg i livet vårt. ” Slik er det også med troen: i seg selv, uten gjerninger, er den
død.” (Jakob 2,17) Et utfordrende spørsmål blir da: Hvordan kan jeg ta vare på mitt åndelige liv? Da har jeg gode nyheter og dårlige nyheter, starter med de dårlige nyhetene først.
Vi må innse at vi befinner oss i en åndelig kamp. Bibelen er veldig tydelig på at det finnes
en motstander mot Gud, djevelen. Hans mål er å ødelegge alt som hører Gud til. Både ordet Satan og djevelen betyr anklager. Han anklager oss i vår samvittighet, han anklager
oss innfor Gud og han anklager Gud innfor oss med å prøve å få oss til å tro på et falskt bilde av Gud. Dette må vi være bevisst på, og i vår omvendelse til Jesus, så ligger det også
en klar forsakelse av ”djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen.” Vi må vurdere
hva som påvirker oss, og hva vi fyller sinnet med. ”Hvis du vil fly som en ørn, så kan du ikke bare være sammen med kalkuner.”
Gode nyheter. Vi kan stå sammen med mange andre kristne. ”For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt i blant dem” (Matt.18,20) Å samles i Jesu navn er det som
på engelsk heter ”have church.” Kirke er ikke primært en bygning, det er samlingen bygd
på fellesskapet med Jesus. Og sammen med den samlingen gis det mange formaninger i
NT. La Kristi ord få god plass blant dere. Bli fylt av Ånden, så dere taler til hverandre med
salmer, lovsanger og åndelige sanger. Og til oss som enkeltmennesker er det livsviktig å
leve i fellesskap med Jesus gjennom bibel og bønn.
Mer gode nyheter. Jesus er i forbønn for deg. Vi er ikke bare overlatt til oss selv og andre
kristne. ” Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi
han alltid lever og går i forbønn for dem.” (Hebr. 7, 25) Vi er svake mennesker og står midt
i en kamp mellom Gud og djevelen. Jesus vet dette, og han utfordrer oss til å vende hele
vårt liv over til ham, og leve vårt liv basert på Jesu nåde.
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Presentasjon av de ansatte:
Miljøfaktoren i FriCafé
Navn: Mary Voreland
-Fortell litt om deg selv Mary!

med jobben min.

Jeg vokste opp i USA i Spokane,
Washington. Etter High School
gikk jeg ett år på bibelskole i Estes
Park Colorado. På slutten av året
kom en ny student helt fra Norge,
Steinar Voreland. Og knapt ni måneder senere giftet vi oss. Vi flyttet til Norge og bodde i Kristiansand i nesten tre år. Men da hadde
vi bestemt oss for å flytte tilbake
til USA med vår nye lille jente, Joanna, på tre måneder. Nesten to
år senere kom sønnen vår, Kenny.
Årene i USA var spennende men vi
syntes at det var trist at ungene
ikke kjente så godt til den norske
kulturen, og de kunne heller ikke
språket. Derfor bestemte vi oss
for å flytte til Norge igjen, og her
har vi vært nå de fem siste årene.

-Hva med gleder og utfordringer i
arbeidet..
Den største gleden jeg har i mitt
arbeid er å være med på VOX kveldene. Det gir meg så mye glede
når jeg ser at så mange ungdommer samler seg her for å henge i
kirka på en lørdagskveld. Hver
eneste en som kommer gjennom
døra er så viktig i Guds øyne, og
jeg ser det som et stort privilegium
å få lov til å dele den sannheten
med dem. Vi som går i menigheten har så mye å glede oss til i forhold til framtiden med den neste
generasjonen… De er utrolige kule
og har et spesielt hjerte for Gud,
noe som er lett å bli inspirert av!

-Hva gjør du i Frikirken?
Mine oppgaver i kirken er å holde
styr på alt det som skjer i FriCafé i
en 50% stilling. Jeg har ansvar for
å holde kafeen ren og ryddig, gjøre
innkjøp, verve frivillige, litt matlaging, regnskap, og ha arrangementer.
-Hvordan ser en arbeidsdag ut for
deg?
En vanlig arbeidsdag varierer veldig for meg. Hver dag er forskjellig, og det er noe av det jeg liker
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Det som er mest utfordrende i jobben er å få nok frivillige til å hjelpe
i cafeen. For eksempel er Supertirsdag et UTROLIG bra opplegg for
unge familier. Vi har invitert dem
til å samles i cafeen annen hver
tirsdag til en deilig og rimelig middag. Etter middag kan ungene gå
på aktiviteter mens foreldrene får
seg en kopp kaffe og litt undervisning. Så langt er det bare en som
har meldt seg frivillig til dette arbeidet, men jeg trenger mange
flere.
Hva liker du å gjøre i fritiden din?

Jeg begynte på musikkskolen for
ett år siden og synes det har vært
så gøy å lære å spille piano. Vi kjøpte nylig et piano hjemme, så når jeg
har noen minutter for meg selv så
setter jeg meg ned for å spille litt.
Jeg synes det er best å spille sent
på kvelden når alle har lagt seg.
Dont worry, vi har ”silent system” på
pianoet så ingen kan høre meg..
Ellers er jeg vel ikke så veldig glad i
å lese, men jeg elsker all slags musikk.
Er det et bibelvers du er spesielt
glad i?
Jesaja 40,11: Som hyrden skal han
gjete sin hjord og samle lammene i
sine armer. Han skal bære dem ved
barmen og lede deres mødre varsomt.

Signaturen
Torleif Haugland

Inspirasjon
Starts nigerianske fotballspiller Owello fortalte nylig i et intervju at han før kamp satte på head-settet og lyttet til lovsang. Dette gav han inspirasjon til full innsats i kampen.
Før ei hektisk arbeidsuke starter, opplever
jeg at det er godt å hente den inspirasjon
og styrke som gudstjenestefellesskapet gir.
Det gir meg et møte med Gud og med et
fellesskap som er annerledes enn det jeg
møter i min hverdag. Skal troen min styrkes og skal Gud få tale til meg, trenger jeg
dette. Det er inspirerende og flott å møte
barn, unge, voksne og eldre i dette fellesskapet. Menigheten er en livskilde og
kraftstasjon!
På en godt besøkt gudstjeneste er vi rundt
300. Det er i seg selv bra, men det er bare
20% av menighetens samlede medlemstall. Noen er satt utenfor fellesskapet grunnet sykdom, alderdom, flytting mm. Jeg
har ingen tro på at pekefingeren får den
store massen til å prioritere dette. Herren
står med utstrakte hender og vil gi oss ny
kraft og livsglede. Vi er kalt til fellesskap
med Ham og hverandre. Noe mangler i

Ansvarlig redaktør:
Rune Tobiassen

Bankgirokonto:
3000.20.64908

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

dette fellesskapet når du og jeg er borte!
Vi har snakket mye om bygg i den senere
tid. Vi er kalt til å være et byggverk av
«levende stener!» Derfor trenger hver enkelt av oss denne kraftkilden for å bevare
troen og motta ny kraft til å være Jesu disipler.
Hva hindrer deg i å komme?
Vi opplevede å få noen svært varme vårdager i mars. Naturen eksploderte og plommetreet vårt kom tidlig i blomst. Så slo
været om og det ble ei kaldt. Det resulterte
i døde knopper og ingen frukt. Jesus minner meg på at kraften til liv og tjeneste finnes når jeg er podet i hans «frukt-tre».
Varme gudsopplevelser må stadig holdes
vedlike - ellers dør livet ut.
La oss aktivt be og positivt invitere mennesker til gudstjenestene våre, slik at troen
bevares og nye blir lagt til fellesskapet –
det er vår virkelige hovedoppgave!
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Med glede, håp og forventning tilbake til
Kawage
Tekst:FinnE.Isaksen,foto:privat


Nårtemperaturensgerl35°C
ogfukghetenl8090%,erdet
deiligåvendenesahjemover,for
tellerIngridAske,enavmenighe
tensmisjonæreriJapan.Hunhar
værtpåtomånedershjemmeopp
holdogkomlbakelKawagemot
sluenavseptember.
Hvabestosommeroppholdetavi
år?Fikkduopplevegledersomer
godeåhamedlbakelJapan?
Detvarmestferie.Menogså
deltagelsepåVisjonogMisjonær
møtetforosssomeransaimisjo
neniulikedeleravverden.Herfårvi
møteFrikirkensledere,ogdeter
tydeligatdeprioriterermisjonhøyt.
Jegdeltokogsåpåenfellessamling
formisjonsforeningeneiKrisans
andsområdet,ogtalteiRandesund
Misjonsforening.Deterimponeren
deåmøtemenneskersomsieratde
berformegdaglig,fortellerIngridog
fortseer:
Mendeterogsåvikgformegå
møtefamilien,ogiårvardetbåde
feiringavminbrors60årsdag,og
bryllupforenavminenieser.Festlig
beggedeler!Detvarikkealldslikat
jegkkkommehjemlfamiliens
feiringer.Somnymisjonæri1976
forNMSblejegnektetåreisehjem
lminbrorsbryllup.NMSvarredd
atgivernevilletroatmisjonærens
lønnvarforhøy!Detergodtat
ngforandresldetbedre!
Hvordanvardetsååmøteigjen
menigheteniKawage?
Deteralldgodtåkommelba
kelJapan.Herlhørerjegenliten
menighetsomkjempersammeni
gledeogsorg.Vitrengerhverandre,
oghverenkeltbetyrnoeforfelles
skapet,svarerhunoggirossetlite
innblikkienavderescellegrupper
somvarsamletkorteerathun
komlbake.
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GledesfestimenighetendadenkinesiskestudentenChobledøpt.
IngridAsket.v.forprestenMikajima.
Vivarbaretresammen,men
enavkvinnenekkdelesinsmerte.
Hunharhelesommerenprøvdåse
eernaboen,somereganger
prøvdepååtasiliv.Menvikk
snakkesammenogbeforhenne,og
leggeansvaretoverpåGud.Såi
nasovhunendeliggjennomhele
naen,ogutsleetpåkroppenvar
mindreilter.Jesussier«Komlmeg
meddinebyrder!».
EnannengledeIngridgjernevil
fortelleomerbroderiklassensom
ogsåvarsamletforkortdsiden,
hvordetkomerenyedamer.
Enavdemkjennerjegfranabo
laget.Tenk,såfortaltehunmegat
hunharenkristenkusinesomhar
oppfordrethennelågålenkris
tenkirke!Måhunledesviderefra
broderiklassenlbibelstudiumeller
gudstjeneste,fortellerIngridmed
tydeligforventningoghåp.
Ellershardefeiretdåpavlille
MarieTopland30.september.Men

gudstjenestenbleganskespesiell
fortellerIngrid:
Fortyfonenfeideoverområdet
ogøstenedmengdermedvann
mensvihaddegudstjenesten.PåTV
advartedemotågåut,såmangeav
demsompleieråkommeblehjem
me.MenIngebjørgogNathan
(Mikaelsen)ertøesomalld!De
komreisendeeremeribilmidt
gjennomstormen.Derakkakkuratå
seatbarnebarnetkkvannpåho
det.Bløtkakenejeghaddebaktgikk
nedpåhøykant,ogsåsamletvioss
rundtbordenelfellesmiddag.Ja,
detgirfeststemningmedmat!
Detmåvelværelovåsiatdu
begynneråblivoksen?Hvatenker
duomfremden?Bådefordegselv
ogikkeminstformisjonen?Servien
fallendemisjonsglød?
Jegfyller67årpåjula en2013
ogskalarbeideherl1.april2014.
Deeerendatojegtenkerpåmed
blandedefølelser.Detblirnoktø å
slitesegløsframenneskersombe

tyrmyeformeg.Ogsamdiggleder
jegmeglroligeredageriNorge,
svarerIngrid.
Nårdetgjeldermisjonensfrem
durykkerhunsegliundrende:
Deterfantasskåtenkepåat
Frikirkensendteut4misjonær
enheterlJapanogkjøptetomter
ogbyggetoppkirkerfra1950og
utover,endaNorgeneoppvar
kommetgjennomkrigen.Nårviten
kerpålevestandardenblantfolki
dag,såburdevikunnesendeut
mangeereennfor60årsiden?Er
detågi10%lbakelGudsomet
takkeoerbliavleggstro?Jegtror
atjomervigir,jomerblirvivelsig
netbådesomprivatpersonerog
somfolk.«Giogederskalgies!»Det
erenleveregeliGudsrike.
Enstorgledestårhunrikgnok
foranomfådager(ogergjennom
førtnårdeeleses):
ImorgenreiserjeglKinaog
møter70andrefraNorgeiShang
hai.Viertresomreiserherfra.Inge
bjørg(Kivle)Mikaelsenogjegsom
beggehaddeforeldreiKina,ogmin
japanskevenninneYukikoIdland.
DetblirspesieltåkommelKirkeni 
Ankanghvorfararbeideti11avsine 
ungeår,oghvormorkomsenereog
blevietlsinSigurd.Nåharmenig
hetenvokstslikatdepåonsdag11.
oktoberinnvierenkirkemedplass
l1500mennesker!

Ingridsammenmedsinjapanske
venninneYukikoIdland

kokeklasseogengelskforbarn.
Deleideetlitelokalepå24kvm
hvordeprøvdeåsamlenoenl
sangogandakt,mendettok
ereårførdevissteatnoen
villekommenårdeåpnetdøre
neldetlillekirkerommethver
søndag.
September1998komIngridforå
avløsedemetårmensdevari
Norge.Sidenarbeidetdesam
menireår.EerdeevarIng
ridalenenorsk,mendesiste
åreneharKnutOlaogRuthKari
Toplandværtplassertherogde
haretosamarbeidogsåmed
denansvarligejapanskepresten,
Mikajima.
Fra2000erdetdøpt25menneskeri
menigheten.Menfordifolk
yervidere,ogandresluerå
komme,såerdetbarerundt10
akvekristnenå.Menfremmø
tetpågudstjenesteneligger
rundt30,sådetstormulighetl
åvinnenye.
Menighetenkkfemnyemedlem
meriførstehalvdelavåret.Fle
reavdeungeharisommervært
påkristneleirer,såmenigheten
erspentpåomnoenavdemvil
tadetnesteskriogbeomåfå
dåpsopplæring.




LesmeromFrikirkensmisjoniJapan
påneet:www.jesustojapan.info.
OghvorforikkelesePerEriksensvikge
oginteressantebok”Medhelehjer
tet”?,omFrikirkens80årigemisjonshis
toriesomstartetiKina.




OmKawageogmenigheten
Kawageerenbykommunepå
40.000innbyggerehvordetkun
nnesenlitenkirkel.
KawageMenighetblestartetvedat
AnneMariogEspenTopland
yetldeeområdeti1996
oginviterteinnnaboerlte,
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Einar Lunde i
seniorforum

Tekst og foto: Harald Flå
Det har neppe tidligere vært så
mange mennesker på seniorforum som onsdag 17. oktober.
Fri kafe var fylt til randen av
forventingsfulle mennesker som
var kommet for å høre den
kjente TV-reporteren Einar Lunde. Mannen som har vært ankermann i utallige nyhetsendinger på norsk TV gjennom
førti år. Han som også er kjent
fra sine reportasjer fra SørAfrika og fra Etiopia. Den uredde reporteren som mer enn en
gang var utsatt for livsfare på
grunn av reportasjene som avslørte sannheten om apartheidsystemet i Sør-Afrika. Han var
persona non grata i seks diktatoriske land for sin kritiske journalistikk, men klarte å snike seg
inn i flere av dem – uten visum.
Som utenrikskorrespondent i
NRK har han dekket kriger, sultkatastrofer, flomkatastrofer og
stått ansikt til ansikt med døden
flere ganger. Og han har intervjuet mange av verdens mest
kjente personer. Han har et vell
av nervepirrende, dramatiske
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og humoristiske opplevelser å fortelle om.
På seniorforum var temaet
hans ”Fra konflikt til forsoning – et møte med Nelson
Mandela og Desmond
Tutu”. I mer enn en time
holdt han forsamlingen i sin
hule hånd. Han skildret sine egne opplevelser fra
apartheidtiden i Sør-Afrika.
Det var knapt til å tro det
han fortalte. Forskjellen
mellom de hvite herskerne
og de svarte var enorm. De
svarte var ikke betraktet
som fullverdige mennesker og
trengte derfor ikke utdannelse.
Det var egne lover som holdt
dem nede. Karrierestigeloven,
en helt spesiell lov i internasjonal sammenheng, sa hvilke posisjoner en svart kunne ha i
samfunnet. Og det var ikke
mye. De svarte bodde i ghettoer
i uutholdelige tilstander. Dette
var bakteppet da Nelson Mandela ble satt fri fra fengslet 11.
februar 1990 etter 27 år bak
murene. Alle ventet på hva han
ville si og på hevnens time.
Men så skjedde det noe aldeles
uventet, noe helt uvirkelig. Det

som er blitt kalt ”miraklet i SørAfrika”. I stedet for å oppfordre
til hevn manet han til forsoning
og tilgivelse. Nelson Mandela
med sterk hjelp fra Desmond
Tutu klarte det utrolige, å
unngå borgerkrig. Nelson Mandela var godt kjent med Gandhis ikke-volds linje og var også
blitt kjent med den kristne forkynnelse om tilgivelse gjennom
misjonærer.
Både Nelson Mandela og Desmond Tutu fikk Nobels fredspris. Einar Lunde har møtt dem
begge på nært hold. Han satt
på Tutus kontor i Johannesburg
da fredsprisen ble kunngjort i
oktober 1984.
Han var den første til å intervjue Nelson Mandela like etter at han slapp ut av fengslet i
1990.
Det var helt fortjent at Einar
Lunde fikk stående applaus etter et foredrag med innlevelse.
Han fikk god omsetning på to
bøker han har skrevet ”Safari
blant folk og røvere i Afrika” og
”Dramatiske år i Afrika”

Et lite utsnitt av forsamlingen som Einar Lunde hadde i sin hule hånd

Frikirkens
HovdenTour
2013
Knut Are Jølstad:

"Jeg har satt meg som mål å fullføre HovdenTour med Frikirken. Tida er jeg ikke opptatt av, men jeg
skal fullføre med stil. Jeg ønsker å få hjelp til å komme meg ut å trene og da er dette et opplegg jeg vil
være med på, ikke minst fordi vi kan heie hverandre fram mot målet. Frikirkens sprekprosjekt er for
alle! Bli med du også. Still opp på neste inspirasjonssamling 10.desember kl. 20 i FriCafe"
- Se mer på www.kristiansandfrikirke.no<http://www.kristiansandfrikirke.no> eller søk etter "Frikirkens
Hovden Tour" på Facebook. Neste samling er mandag 10.desember kl.20 med Solveig Pedersen og Rune Tobiassen med temaet "Mat før, under og etter trening/konkurranse og mat for sjela" .

Julekonsert 1. desember
kl 1930

Speiderens
blomsteraksjon

Støtt Frikirkens
speiderarbeid og kjøp
flotte blomster til jul! Årets
utvalg
består av asalea, amaryllis
og julestjerne i ulike
farger.
Blomster kan bestilles av
en speider du kjenner, på
gudstjenesten 11.
november eller ved å
sende en epost til:
camilltb@hotmail.com
innen 22. november.
Blomstene
leveres rundt 7. desember.
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SUPERTIRSDAG!
ANNENHVERTIRSDAGINVITERESDETTILSUPERTIRSDAG.DETTEERETNYTTTILBUDTILBARNEFAMILIERSOMGÅRI
VÅRMENIGHET.
FRAKL16.30SERVERESDETMIDDAG,FØRKNØTTEKORET,JUBILOOGGUTTISGÅRTILSINESAMLINGERKL17.30.
NÅRBARNAERPÅSINESAMLINGERERDETKAFFEOGLITTUNDERVISNIGFORDEVOKSNE.
DETERJOIKKEALLEBARNEFAMILIERIMENIGHETENSOMHARBARNSOMERMEDPÅAKTIVITETERPÅTIRSDAGER,
MENTILBUDETOMMIDDAGTILENRIMELIGPENGEANNENHVERTIRSDAGGJELDERFORALLE.PROGRAMMETFORSU
PERTIRSDAGFINNERMANPÅKRISTIANSANDFRIKIRKESNETTSIDER.

.

TIRSDAG9.OKTOBERSTODDETKJØTT
KAKERPÅSUPERTIRSDAGMENYEN.DET
SÅUTSOMOMDETSLOGODTANN
BÅDEHOSLITENOGSTOR

KJEMPEKOSELIGÅSPISEMIDDAGSAMMEN
MEDKOPISEN.
10

VELKOMMEN TIL MISJONSMESSE
LØRDAG 17. NOVEMBER
KL 11.00

ÅPNING

KL 12.00

FRUKTKURVLOTTERI

KL 12.30

AKTIVITETER FOR BARNA

KL 14.00

FRUKTKURVLOTTERI

KL 16.00

MISJONSMØTE FOR HELE FAMILIEN
MISJONSINNSLAG
JUBILO
KNØTTEKORET

KL 17.00

AVSLUTNINGSÅRESALG
TREKNING AV LOTTERIER
HELE DAGEN BLIR DET:
ÅRESALG, BARNETOMBOLA, SALG AV
HÅNDARBEIDER
OG HJEMMEBAKST, LOTTERIER OG
KAFETERIA.

TA MED FAMILIE OG VENNER,
TIL EN HYGGELIG DAG I
FRIKIRKEN!!!
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Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Bli med i givertjenesten
Menigheten trnger fortsatt en øking i antallet faste givere for å nå sine målsettinger. Du er herved oppfordret til
å gi et fast bidrag. Gevinsten får du i form av en levende menighet—for alle generasjoner. Det er en meget god
investering med høy avkastning både på kort og lang sikt.
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Nytt fra menigheten
Kirken
Kontor
Kontortid

Tollbodgaten 66
Tollbodgaten 64
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
Miljøarbeider FriCafé
Mary Voreland
90032947
E-postadresse
kristiansand@frikirken.no
Hjemmeside
www.kristiansandfrikirke.no
Bankkontonummer
8220 02 86266

Døde

Torleif Strømme
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Døpte
Josefine Westgaard
Foreldre Marthe og Kristian
Westgaard. Storebror Markus.

Nye medlemmer
Olav Nylund Dale
Thea Skaar Davidsen
Martin Dovland
Jenny Endresen
Heidi Hilmer Engelshus
Andreas Gabrielsen
Martin Hagen
Henriette Hansen

Laurits Jørgensen
Even Flå Kaarmo
Henrik Kjevik
Fredrik Kleveland
Malin Sofie Leirvik
Isak Moi
Magnus Natvig
Veline Gautefall Olsson
Andreas Randøy
Helene Reinhardsen
August Sællmann
Jakob Sødal
Anders Emil Vrålstad
Markus Leland Øvensen
Håkon Engelshus
Linda Beate Fidjeland
Are Mikael Røiseland
Inger Marie Røiseland
Hanne Sofie Røiseland
Miriam Røiseland

Nytt menighetsmøte 28. november
vedrørende framtidig kirkebygg.
I saken om fremtidig kirkebygg i menighetsmøtet 26. sept., stemte
et knapt flertall for å skrinlegge utredningen av Tangenalternativet.
Et enstemmig menighetsråd hadde gått inn for denne utredningen
og ble altså nedstemt. Dette gjorde at menighetsrådet trakk resten
av saken som gjaldt utredning av Tollbodgata. Grunnen til dette var
at rådet ønsket å se utredningssaken som en helhet der en utredet
de to mulighetene parallelt.
Menighetsrådet ønsker nå en grundig vurdering omkring prosessenes framdrift og trenger derfor noe tid. Menighetsmøtet som var
berammet 31.oktober, ble av den grunn kansellert. Saken kommer
opp på nytt i et menighetsmøte 28. november kl.19.30 i kirkesalen.
Menighetsrådet ønsker fortsatt å ha et bredt perspektiv, og vi tror
at engasjementet som er skapt, vil bli en ressurs i den videre prosessen med fremtidig kirkebygg.
Menighetsrådet

Program
Torsdag 1. november
19.30 En kveld i bønn
Søndag 4. november
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Allehelgenssøndag, Nattverd
Hilde Grøthe
Tigerloft, Skattkammer, Hits
20:00 Når vi kommer sammen
Lovsang, forbønn, tid til å dele og lytte
Tirsdag 6. november
11:00 Bønnemøte
16:30 Supertirsdag
19:30 Ytremisjonens kvinneforening
Synnøve Kvervavik Vatne
”Norea Mediemisjon”
Onsdag 7. november
Formiddagstreff
Hilde Grøthe
20:00 Bibelundervisning
Sigmund Sandåker
Tema: Sendt der du er
2. Kor. 2, 12-17
FriCafé åpen fra 19:30
Torsdag 8. november
18:00 Den nye veien
18:00 – 20:00 Innlevering av loddbøker
og gevinster til misjonsmessa
Lørdag 10. november
19.30 Vox
Søndag 11. november
Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Sigmund Sandåker
Vestergabet
Tigerloftet åpent, Aktivitetskoffert
15:00 Familiedag
Aktiviteter, middag, voksensamling, fellessamling
19:30 FRIsted i FRiCafé for unge
voksne
Tirsdag 13. november
11:00 Bønnemøte
Onsdag 14. november
11:00 Seniorforum
Ingunn Folkestad Breistein
Torsdag 15. november

11:30 Landsmisjonens kvinneforening
Janne Roland
19:30 En kveld i bønn
Bydelsarbeidet Gimlekollen
20:00 Bibelundervisning
Mediehøgskolen. Sigmund Sandåker
Lørdag 17. november
11:00 Misjonsmessa
16:00 Misjonsmøte for hele familien
Se egen annonse i bladet
Søndag 18. november
Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Rune Tobiassen
Kor de Ville
Dåp
Tigerloftet, Skattkammer, Hits
Radiooverføring FM 101,2
18:00 Ungdomsgudstjeneste
Bydelsarbeidet Gimlekollen
17:00 Familiesamling på Mediehøgskolen. Rune Tobiassen
Tirsdag 20. november
11:00 Bønnemøte
16:30 Supertirsdag
Ytremisjonens kvinneforening
Ingunn Holm
Onsdag 21. november
Temakveld: Misjon til Israel?
Andy Ball og Hallvard Myhren
Torsdag 22. november
18:00 Den nye veien
Rune Tobiassen
Lørdag 24. november
19:30 Vox
Søndag 25. november
10:30 Bønnemøte
11:00 Familiegudstjeneste
Stein Arve Graarud
Jubilo
Musikkskolen
19:00 Fellesskapskveld i Fri Café
Oddvar Søvik
”Likkledet i Torino”
Gerd og Harry Ekeland
Kveldsmat
Tirsdag 27. november

Onsdag 28. november
19:30 Menighetsmøte
Torsdag 29. november
19:30 En kveld i bønn
Lørdag 1. desember
Konsert Ole Børud og Samuel Ljungblahd
Søndag 2. desember
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Nattverd
Knut Are Jølstad
Flekkerøyguttene
Tigerloftet, Skattkammer- juleverksted, Hits
20:00 Når vi kommer sammen
Lovsang, forbønn, tid til å dele og lytte
Bydelsarbeidet Gimlekollen
17:00 Familiesamling på Mediehøgskolen
Tirsdag 4. desember
11:00 Bønnemøte
16:30 Supertirsdag
19:00 Ytremisjonens kvinneforening
Adventfest
Tone Benestad
Mosby Damekor
Onsdag 5. desember
11:00 Seniorforum
Rune Edvardsen
20:00 Bibelundervisning i FriCafé
Endre Sagedal
Tema: Sendt like til jordens ender
Apg. 1,8, Matt. 28,18-20
FriCafé er åpen fra 19:30
Torsdag 6. desember
18:00 Den nye veien
Lørdag 8. desember
Forestillingen ”Jesus, gutten min”
19:30 Vox
Søndag 9. desember
10:30 Bønnemøte
11:00 Sanggudstjeneste
Alle korene
Tigerloftet, Skattkammer – ikke myldring, Hits

11:00 Bønnemøte
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Avsender:
KRISTIANSAND FRIKIRKE
Tollbodgaten 64
4614 KRISTIANSAND

Nytt flygel på plass!
Så er da endelig det nye flygelet vel framme i kirkerommet.
Mange musikkglade har nok sett fram til dette, og i vår menighet feires dette med en real innvielse av det nye instrumentet.
Markeringen skjedde i oktober, med et bredt spekter av musikalske bidragsytere.
Musikkskolens elever viste forsamlingen hva de hadde lært den siste
tiden. Også korene sørget for god stemning. Både Jubilo, Kammerkoret, Vestergabet og Ungdomskoret sang. Flere dyktige solister og musikere bidro til at kvelden ble en stor musikalsk opplevelse. Konferansier Renate Rott Orre takket avslutningsvis via blomster og antydet at
dette kanskje var en aldri så liten musikalsk forsmak på himmelen.

Benedicte Gausdal spilte Griegs musikk

Kveldens konferansier var
Renate Rott Orre

Kjetil Høyer Jonassen og Ungdomskoret

Jubilo og Siv Justnes

