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Presentasjon av de ansatte:
Navn: Torbjørg Nylund Nilsen
Alder: 51 år
Stilling: Kontormedarbeider (40% stilling)
Sivil status: Gift med Åge.
Har to barn: Ingrid 18 og Jørgen 13 år.
Fortell litt om deg selv!
Jeg er født og oppvokst i Kristiansand
og har bodd i byen hele livet bortsett
fra et år på Drottningborg. Etter videregående ble jeg ansatt i Sørlandsbanken, og var deretter et par år på
Statsarkivet i Kristiansand før jeg i
2007 begynte i Frikirken. Jeg har
vokst opp i en familie hvor det både
på mors- og farssiden var et stort menighetsengasjement, og det kunne
nok enkelte ganger bli litt store
”doser” menighetsprat i familiesamlinger. Jeg har tydeligvis arvet noe av
dette engasjementet, så helt fra tenåringsalderen har jeg stort sett vært
med i frivillig arbeid i menigheten.
Dette har gitt meg veldig mye, og jeg
har på tvers av generasjoner blitt
kjent med og glad i mange flotte mennesker.
Hva er dine arbeidsoppgaver i Frikirken?
Jeg sitter i resepsjonen og tar i mot
folk som kommer på kontoret. Telefonen skal besvares, post fordeles, regninger attesteres og epost skal åpnes
og besvares. Og så er det jo annonser som skal ordnes og sendes, samt
program som også skal sjekkes opp
og skrives. Det er mange detaljer
som skal på plass, for vi har jo en
svært levende menighet med mye
som skjer. En viktig oppgave er å holde menighetsregisteret à jour med
nye oppdateringer. Selv om vi nå har
elektronisk register, skal fortsatt alt
føres for hånd i kirkeboka!
Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut
for deg?
Det blir sjelden en «vanlig» arbeidsdag
i kirka. Mye blir styrt av ting som
skjer når jeg kommer på jobb. Det er
mye henvendelser via epost, og med
disse følger mange oppgaver som må
sjekkes ut og undersøkes før jeg kan
svare. Jeg er behjelpelig med henvendelser fra alle virkegrenene og avlaster kollegaer med ulike oppgaver. Alt
dette gjør at arbeidsdagen blir variert
og sjelden kjedelig.
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Hva er de største utfordringene/gledene i ditt arbeid i Frikirken?
Gleden er at jeg jobber i en menighet med et stort frivillig engasjement og med mange engasjerte mennesker. Jeg arbeider også
i en stab med engasjerte og kreative mennesker. Da kan utfordringen være å samle ”trådene”.
Som deltidsansatt strekker ikke
tida alltid til, og jeg skulle ønske
jeg kunne avlaste mine kollegaer
mer. Som aktiv i menigheten kan det
også være litt vanskelig å skille mellom jobb og fritid.
Hva med hobbyer eller fritidsinteresser…
Jeg er et familiemenneske, men er
også veldig glad i naturen og er en
flittig turgåer. Det er fantastisk å ta
seg en spasertur i skogen. Det skjer
så mye rundt meg til daglig at det er
deilig å gå alene. Om sommeren tilbringer familien mest mulig tid på hytta i Søgne og får nyte godt av den fantastiske skjærgården der.
Har du et bibelsted du ofte kommer
tilbake til?
Som tenåring gikk jeg på Ungdomsgruppa på Gimletun og der var det en
voksenleder som stadig minnet oss på
2. Kor. 5,17: « Derfor, hvis noen er i
Kristus, er han en ny skapning. Det
gamle er borte, se det nye er blitt til».
Hva med bøker eller musikk..
Leser ikke mye, men en av de siste
bøkene jeg leste var «Fuglene under
himmelen» skrevet av Nils Harald Sødal. Den gjorde et sterkt inntrykk på
meg og kan anbefales. Musikalsk sett
har jeg ingen store favoritter, men liker
mye forskjellig.
Har du en oppfordring til leserne?
Les om disiplene! Det er spennende å
lese om dem. De var helt alminnelige
mennesker som Gud brukte til å spre
evangeliet. Jeg vet ikke hvordan det er
med andre, men jeg regner meg i hvert
fall som alminnelig. Det er derfor opp-

muntrende å vite at Gud fortsatt bruker helt vanlige mennesker. Det gir
håp.

Gaven
Et lite barn
var gaven Gud oss sendte
Et fredsimperativ,
et lys som mørket vendte
En gledesstrøm som tente
et håp i hvert et hjerte
En kjærlighet, en smerte
Et lite barn som ble en mann
med styrke til å bære
all verdens synd og skam
Vi bøyer kne og ærer Ham
Gjertrud Sæbø

Pastorens spalte
Rune Tobiassen

menigheten trenger at du
som ikke har tenåringer, er
med og hjelper de til å oppdra barna sine. Det kan
være lettere å si noe inn i
en ungdoms situasjon for
Men når går man fra å være gjest til å bli vertskap? Du
skal få lov til å være gjest i Frikirken. Bruk gjerne et halvt andre voksne enn for forår, kanskje opp til ett år, men så er det bedre å bestemme eldrene selv. Så bidrar disseg for at dette er «hjemme» – ditt nye hjem. Ellers vil du se foreldrene på et annet
område, f.eks. i kirkekaffen
lete forgjeves etter den perfekte menighet…
eller i bønnetjenesten. Menigheten er et spleiselag, hvor
Alle må ta del i det felles ansvar det er i et hjem. Rydde og man på forskjellige tidspunkt i livet bidrar ulikt med tjenester og økonomi. Men alle bidrar på sin måte.
være med å gjøre i stand. Ellers blir vi lik en lat tenåring
som ikke vil gjøre noe hjemme, og som forventer at maten
står på bordet. Istedenfor Det er mange drømmer for hjemmet vårt. Vi er en generasjonsbolig med alle generasjoner samlet. Og nå trenger vi
å ha fokus på hva man
kan få ut av fellesskapet, oppussing av hjemmet vårt… Vi trenger å lytte til hverandså gir alle inn, og dermed re i familierådet (menighetsmøtet). Hvordan vil Gud at vårt
får alle rikelig tilbake. Ten- hjem skal være?
ker jeg at andre skal se
Det er mange «hjemløse» mennesker, som trenger et
meg, eller begynner det
hjem hvor man får den omsorgen man trenger. Be Gud
med at jeg ser andre?
vise deg en person du kan invitere til ditt hjem? Det er
Dersom noen kommer for også mange som lengter etter å vende tilbake til sitt eget
hjem. Kanskje nettopp du trenger å komme hjem igjen?
seint når du har invitert
gjester hjem til deg, så
går du fra bordet for å ta Jeg vet ikke om du har lagt merke til at liknelsen om «Den
bortkomne sønnen» (Luk. 15,11ff), nå har fått overskriften
de imot i døra. Dersom
«Sønnen som kom hjem» i 2011-oversettelsen. Det er en
noen skulle komme for
sent til gudstjenesten, så mye bedre overskrift, for fokuset er nå at han er kommet
hjem, mer enn at han har vært borte. Først kom han til
trenger ikke alle å reise seg for å ta imot de som kommer. Av praktiske hensyn har vi delegert ansvaret i kirka, seg selv (luk.15,17). Og så kom han hjem.
slik at det er noen som ønsker velkommen på vegne av
deg. Men det er veldig fint om du hilser på de som er
Julen handler om at Jesus kom til jorden for å si:
kommet til ditt hjem etter gudstjenesten er ferdig…
«Velkommen hjem!» Gud løper oss i møte. Og vi er

Kristiansand Frikirke er vårt hjem.
Når du anser kirken som ditt eget hjem, har du lyst til å
gjøre det fint og innbydende, for at mennesker skal trives
i hjemmet ditt og for at andre skal få lyst til å komme.

kalt til å løpe mennesker i møte med samme inklu-

Vi hjelper hverandre til å oppdra hverandre og hverandres derende invitasjon: «Velkommen til vårt hjem!»
barn som faddere for hverandre. Noen tenåringsforeldre i
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FriHjelp – Guds hender ut i hverdagen
Tekst: Engebret Grøthe
Foto: Mehran

Den 20. oktober gikk startskuddet for Frihjelp – en hjelpende
hånd til de som trenger det
rundt oss. Hvordan det gikk og
hva som er planene videre skal
du få litt innsikt i nå.
Mahshid, som sitter i komiteen forteller
litt om hva som skjedde da 27 personer
stilte opp for å gi litt av sin tid og sine
krefter til å spre godhet rundt seg. Aller
først var det en samling i Fricafe der
Knut Are Jølstad, Gudny Culley, Andreas
Jølstad og Øyvind Dovland fortalte litt om
det som skulle skje. Så var det tid for å
ta i bruk hendene og gjøre noe. Alle ble
delt opp i grupper. Noen hadde bakt
boller som måtte pakkes, noen ryddet i
nærområdet rundt kirken, andre reiste
opp til Elvegata omsorgssenter for å
hjelpe til med å plante løk, og besøke 3
avdelinger med boller, sang og fortellinger. Utdelingen av boller skjedde både i
«Markens», hjørnet Dronningens
gate/Elvegata og på Blå Kors’ sin bolig i
Vågsbygd. Ja noen ble til og med observert utenfor butikker i sentrum vaskende
på vinduene. Hele tiden var Fricafe

Komiteen tok kontakt med Kvadraturen skolesenter, for å høre om de trengte hjelp til noe.
Frikirken velsignet naboen med å gjøre det flott i bedene deres

åpen for en kaffe og en base for alt det
utadrettede.
Mahshid er godt fornøyd med oppstarten, og er svært ivrig på å drive dette
videre. –Dette er en start, men vi forventer mer og er klare for å få ideer og innspill til hvordan vi kan gjøre dette i fortsettelsen. Og så blir det hele mer organisert og systematisk etter
hvert som ting går seg til,
sier hun. Nye prosjekter
er planlagt i tiden fremover.
Andreas Jølstad er engasjert i en egen hjemmeside som er tenkt tverrkirkelig og som kan være
en slags finn.no for de
som tilbyr og de som
trenger hjelp. Siden er
tenkt å være godt synlig
og tilgjengelig. Andreas
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kan fortelle at det nå jobbes med en nettløsning der behov kan meldes og der man
kan tilby hjelp. Ennå er altså dette i startfasen, men dette åpner for et nytt og
spennende arbeidsområde.
Men hva er poenget med å gjøre noe for
andre – kan det i seg selv forandre noe
eller forkynne det glade budskapet på en
tydelig måte? Slike innvendinger kan nok
noen fort komme med. Det fortelles faktisk at mange folk ble både overrasket og
glade over å møte slik uventet godhet
denne lørdagen. Ja sågar var det slik at
noen som ikke hadde gått i kirken på
lenge fortalte at de nå fikk lyst til å besøke
kirken igjen. Og søndagen etter gjorde de
det faktisk også!

Signaturen
Anders Kind

Tro er bra.
Håp er bra.
Vi tror på det gode.
Gode intensjoner og god vilje. Og på ekteskapet.
Vi tror på ekteskapet som en helt nødvendig og bærende institusjon i vårt samfunn.
Vi tror på gode samliv, og håper på bedring for de som er rammet av det motsatte.
Uten gode og forutsigbare premisser for samlivet, kommer uhelsen raskt snikende.
Konsekvensene av dette ser jeg daglig i mitt virke.
Mennesker går til grunne sjelelig, og kroppene sier stopp når
samlivene dysfungerer.
Derfor må vi snakke om verdien av gode samliv.
Vi må dele liv og våge å berøre det vanskelige. Vi må forebygge.
Vi må snakke om at samliv koster innsats, og at det krever vilje
til å stå i livslange og ærlig forpliktende samliv.
Vi VIL elske og ære. Her er det ikke øyeblikkets lyst vi spør etter.
Derfor har vi en samlivsgruppe i Frikirken. For fokus.
Vi må snakke om samliv.
Om gode og vanskelige dager
Vi vil forebygge ulykke og sorg.
Samlivskurs kan virke, rett og slett ved at man der retter hverdagsfokus mot tosomheten.
Tosomheten blir fort nedprioritert. Det er i beste fall en kortsiktig prioritering.
Vi er i gang med planlegging av et nytt samlivskurs nå. I forbindelse med dette skulle den nye samlivsgruppa i Frikirken møtes
en tirsdagskveld i Jegersberg for å bli bedre kjent. Alle parene
skulle bringe til skogs en gjenstand som betød noe spesielt i
deres historie. Som lidenskaplig jeger og friluftsmann dro jeg
tidlig med meg hun som nå er min kone, til skogs. Vi datet rundt
bål, vi forlovet oss ved et bål og nyter som familie friluftslivets
glede og bålkosens kvaliteter. Vår gjenstand denne tirsdagen i
Jegersberg ble derfor bålet vi bar ved til.

Alle bålentusiaster vet at godt begynt er halvt fullendt. Man må
skaffe mye flis av god kvalitet før man fyrer opp i det små. Underlaget må være egnet. Man må ta hensyn til vær og vind og
skjerme mot dette. I uvær må veden være tørr, og man må ekstra ofte til med påfyll av solid og tørr ved. Av og til brenner bålet
forsiktig og varmen merkes knapt. Legger man til surt og vått
virke kan man risikere å kvele grunnvarmen, og sur røyk gir en
utrivelig atmosfære. Motsatt vil man innimellom finne ekstra fin
tyrived og bålet brenner stort og heftig, varmen slår omkring, og
det knitrer lidenskaplig i natten.
Bålet må næres for ikke å dø ut. Av og til ser det veldig mørkt
ut.
Heldigvis er det håp.
For selv med bare antydning til glør igjen i asken, kan man med
tilførsel av tørr og solid ved- med lidenskap til varmen - igjen få
et livskraftig og sprakende bål som lever.
Rundt dette bålet er det godt å være.
Overføringsverdien er betydelig.
Gjennom forelskelse og kjærestetid bygger vi et godt grunnlag
og underlag.
Vi forplikter oss og verner i forhold til omgivelsene.
Kontinuerlig tid og innsats kreves for god varme. Tidvis vansmektes relasjonen, men bevisst våkenhet, innsats og fokus
kan redde oss tilbake til varme og lidenskap. Omgivelsene preges på godt og vondt, både av sur røyk og inspirerende varme.
Vi erfarer hvordan vanskelige dager smerter og tynger oss ned.
Overskuddet forsvinner.
Vi erfarer hvordan gode dager gir uendelig glede og harmoniske
liv. Inspirasjonen spirer.
Derfor bål.
Derfor tro på samlivsarbeid og innsats.
Derfor tro på gode ekteskap og håp om bedring for de som er
rammet av det motsatte.
Tro er bra.
Håp er bra.
Men størst er kjærligheten.

Anders Kind mottar gjerne respons på
akindone@hotmail.com
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”Det er klart jeg stiller!”
Tekst og foto: Finn E. Isaksen
Jo, da. Vi så alle dem vi ventet å finne.
Ole Kristian Lauvnes var der. Jan Ragnar Hagen var der. Inger Lauvland var
der. Det samme var Dag Sverre Jølstad, Thor Bjorå, Lars Myrvold, Reidar
Stav Johanssen, Jan Ivar Nilsen, foruten den ”overspreke” komiteen – og
over 100 andre. Da det første rykket
gikk. Med oppstart og fellessamling
mandag 29. oktober. Alle fokusert på
16. mars og HovdenTour 2013. Ja,
selv Fædrelandsvennen var til stede
og fikk med seg Arild Jørgensen og
Rune Tobiassens introduksjon til mål
for trening og mål i livet.
Men også Rupan var der – med bakgrunn fra Sri Lanka, og hittil ikke hatt
ski på beina. Så han synes det holder
med kortløypa på 22 km.
- Blir du med?, sto det i oktobernummeret av FrikirkeAktuelt. Og det er
klart jeg stiller!, forteller han. Da vi

snakket med han kort etter oppstarten var han bare opptatt av hvor første
treningen skulle være. Og ekstra
spent var han på å komme igang med
rulleskiene ...
Så om noen fortsatt tror at dette bare
er for de ”superspreke”, tar de skammelig feil. For det er et godt utvalg av
mer moderate skigåere som også har
tenkt seg med på HovdenTour-en.
Sammen med Rupan og Knut Are Jølstad. Og fortsatt er det mulig å henge
seg på.

Lyset skinner igjen!

Neste storsamling blir 7. januar. Men
inntil da er det faste treninger på mandager. Med oppmøte for rulleskigruppa ved Donnhuset og gå/jogge gruppa
ved parkeringa på Presteheia. En
mandag i november stilte 45 ivrige
rulleskigåere og 25 som gikk/jogget!
Som entusiastene sier det: inntil vinteren og snøen inntar Sørlandet og vi
endelig kan få skiene på
bena igjen!

Du kan følge forberedelsene
til Touren på Facebookgruppa
”Frikirkens HovdenTour”

Også Fædrelandsvennen var
til stede ved oppstarten
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Klart jeg blir med, sier Rupan

Har du lagt merket til at skiltet
"Frikirken" ut mot Tollbodgata har
vært uten lys en god stund? Ikke
det? Vel, mangelen på lys har sine
gode grunner, men det at noen tar
tak i det og gjør noe med det setter
vi pris på. Arne Einstabland og Trond
Anton Ringøen fikk grønt lys og har
egenhendig koblet og fått liv i de
gamle kontaktene. Et lyspunkt i de
mørke høstdagene.
Vi applauderer - lystelig. Red.

Frikirkens Ytremisjon: Strikking redder liv
Av Kåre Melhus
Frikirkens misjonskvinner strikker
fremdeles ullplagg til Afrika. Arthur
Klæbo gjorde denne virksomheten
berømt gjennom sin bok «Ullstrømper
til Afrika, som kom ut i 1963. Virksomheten er fremdeles stor, og for noen
uker siden kunne Dr. Jorunn Ulriksen,
overlege på barneavdelingen ved Sørlandet Sykehus, ta imot hundrevis av
luer, gensere og andre plagg til nyfødte
barn ved Haydom Lutheran Hospital i
det nordlige Tanzania.
Dr. Jorunn har hatt kontakt med Haydom i 10 år, og besøkt sykehuset 22
ganger. Oppholdene har vart fra en
uke til tre måneder. Strikkeplaggene
fra Frikirkens Ytremisjon er viktige i
barnas første leveuker. Sykehuset
mangler kuvøser, og i Tanzania er det
ofte kaldt om natten. Det er først og
fremst de for tidlig fødte (premature)
spebarna som trenger å holde varmen.
Dr. Jorun forklarer at det fødes flere
premature barn på Haydom enn på et
vanlig norsk sykehus. Dette er et resultat av at mødrene ofte har dårlig
helse, som igjen kan ha sammenheng
med et dårlig kosthold. Dessuten føder hver kvinne i gjennomsnitt 6-7
barn i løpet av sitt liv. Alt dette bidrar
til at antallet premature fødsler øker,
sier Dr. Jorunn.

Ni barn på Haydom med lue og sokker fra Frikirkens Ytremisjon
som mulig, sier Dr. Jorunn.
Barna får med seg luene
hjem når de reiser fra sykehuset, og disse blir brukt helt
til barna vokser fra dem.
5.000 barn blir født på Haydom hvert år. Til sammenligning har Sørlandet Sykehus
1.800 fødsler i året. Frikirkens misjonskvinner blir ikke
arbeidsledige med det første.

Fra Frikirkens Ytremisjon,
til dels med favnen full

Til nå har Haydom fått 30.000 luer fra
Norge til spedbarna. Det er stort varmetap gjennom hodet, så derfor er det
viktig at barna få på seg en lue så fort
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Birgitte Lervik Gabrielsen og
Nina Marie Gyberg solgte
godteri laget av speiderne
våre.

Mille Skjekkeland og Johanne og Julia Jølstad har
tatt seg en liten pause med muffins og julebrus.

Misjonsmessa er noe
seg til. Også i år ble d
355 000 kroner ble telt
Det er et kjempeflott
ner mer inn i fjor.
Mye godt å velge mellom i matboden.
Sofie Kallevik viser stolt
fram den nye Madagaskar-veska si.

Åresalget gikk unna!

Syvert og Jostein Senumstad, Pål Jakob Sødal og Ole Sødal Ringøen digger Æks’en lotteriet.

Av Kristi Torvik

Det er ikke bare barna som koser seg på misjonsmessa.

hele menigheten gleder
det ”stinn brakke” og hele
t opp da dagen var over.
resultat, hele 24 000 kroFamilien Kleggetveit har vunnet
fruktkurv og er strålende fornøyde!
Sivert Jølsted gliste bredt da han
vant denne fristende fruktkurven.

Lille Malin var heldig å ha både bestemor
og bestefar og oldemor og oldefar med seg
på messa. Og oldefar Torleif Sødal var heldig og vant adventskalender!

Matheo Lindal i aksjon på tombolaen, mens lillesøster
enda er litt for liten til å forstå
hvor spennende dette er...

Jul i Sør
3 av Norges flotteste stemmer gjentar
suksessen fra 2011 og gir deg årets
mest stemningsfulle julekonsert: Torstein Sødal, Maria Arredondo og den
kritikerroste kvederen fra Setesdalen,
Kim André Rysstad. Sammen med
Vestergabet inviterer vi til en konsertopplevelse som gir deg ekte julestemning.

Tilbakemeldingene fra fjorårets julekonserter var fra både publikum og presse
så positive at vi hadde lyst til å gjøre en
reprise. Frikirkens eget mannskor
"Vestergabet" med Jon Kleveland som
dirigent gir et ekstra løft musikalsk. Sammen ser vi virkelig fram til å gi menigheten en flott, høytidsstemt konsertopplevelse like før julaften, avslutter Torstein.
Maria Arredondo er godt kjent i mange
sammenhenger. Marias sang "Himmel
på jord" har blitt en av våre kjæreste
julesangskatter, og hun gleder seg til å
synge den på de kommende julekonsertene.
Kim André Rysstad synger fra sjel til sjel.
Hans tilstedeværelse og musikalske
nerve er unik i norsk sammenheng. Utdrag fra Fedrelandsvennens anmeldelse
av hans forrige plate; "Her er kvalitet fra
ende til annen. Det lukter nominasjon til
Spellemannsprisen lang vei."
Jul i Sør har konsert i Kristiansand Frikirke fredag 21. desember kl. 19:00. Billetter selges på www.billettservice.no,
Bok&Media, samt før konserten.
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Foto: Kilian Munch

Turneen "Jul i Sør" er basert på Sødals
juleplate med samme tittel, og inneholder tradisjonsrike sanger, i en spennende, elegant innpakning. Til terningkast 6
uttalte Fædrelandsvennen i 2011: "En
flott julekonsert for Sørlandet. Vakkert
og storslått til stående applaus."
Trioen som danner "Jul i Sør" kommer fra
forskjellige steder på Sørlandet og for
alle tre er det er høydepunkt når scenen
entres på hjemmebane, forteller Torstein. For meg som har bodd i Oslo i 13
år er det ingen tvil om hva som er
"hjem". Når dørterskelen passeres og
lukten av gamle minner fyller nesekanalene, da skrider spenningen og forventningene fram i meg. Et vanlig rituale for
meg når jeg skal synge i frikirken er at
jeg alltid må varme opp på herretoalettet. Ingen steder i byen har så behagelig
klang som der! Jeg foreslo en gang at vi
skulle legge korøvelsen dit, men ble utrolig nok nedstemt.

Frikirkens musikkskoles nye tilbud fra våren 2013
Er du en av dem som aldri har sunget i kor? Som har tenkt; dette ser gøy ut
– men det er ikke noe for meg!? Da er musikkskolens tilbud våren 2013
kanskje noe for deg?
Våren 2013 starter vi opp et kurs for dem som ønsker å synge sammen med
andre som av ulike årsaker heller aldri har sunget i kor tidligere. Dette er et
lavterskeltilbud der fokuset blir å trene opp lytteevnen, samsang og kanskje
bryte noen barrierer..? Et av målene med kurset er at vi skal finne gleden i
allsangen samt få mer dreis på fellessangen i kirkerommet når alle tør synge
med den stemmen de har! Aldersgruppen vi ønsker å henvende oss til er
mellom 30 og 60 år.
Kurset er todelt og Del A er på 6 uker fra uke 2-7. Så blir det et opphold noen
uker før det blir et påbygningskurs, Del B, fra uke 17-20. Tidspunkt er onsdager fra 1630-1800 og kursleder er Kristina Jølstad Moi. Kristina har erfaring
med lignende kurs fra andre sammenhenger og er ei positiv og dyktig dame
fra vår egen menighet.
Prisen for kurset er:
Del A: 1000,Del B: 650,Kurset vil ha en nedre
grense på 10 deltakere
og en øvre grense på 15.
Førstemann til mølla!

Fortsatt interessert?

Ta kontakt med en av oss innen 20.12.2012, på:
renate.orre@frikirken.no / kristina.jolstad.moi@kristiansand.kommune.no

Besøk hos menigheten
New Life Church i Daugavpils, Latvia
Av Jostein Senumstad
Turen inn til Daugavpils i Latvia gikk i
perioden fra lørdag 13. oktober til tirsdag 23. oktober 2012. Noen kjørte bil,
noen fly.
Dauvgavpils er Latvias nest største by.
Kan sammenliknes med Kristiansand i
størrelse. Byen og distriktet den ligger i
(Latgale region) er det antatt mest fattige området av landet. Bybildet preges
blant annet av åpenlys fyll og rusmisbruk, det gjorde inntrykk. Med så relativt
mye synlig rusing i offentlige omgivelser
kan en tenke at totalutfordringen for den
enkelte, familien, organisasjoner, bedrifter og samfunnet må være omfattende.
Graden av synlig rusmisbruk kan indikerer et enormt problem, tanken på hva
som skjer mindre åpenlyst og i hjemmene er urovekkende.
Når menigheten ble grunnlagt for ca 15
år siden hadde Daugavpils by ca
120 000 innbyggere. Nå er det færre,
anslagsvis 80-90 000. Økonomiske krisetider har ført til utflytting, mye resurspersoner reiser til Riga og områdene
rundt hvor det er mindre arbeidsledighet. Andre emigrerer til utlandet. Som

andre plasser i slike tider er det slik at
av de som reiser ut er de med ressurser
og initiativ overrepresentert. Dette gjenspeiles i menigheten også, de mister
ressurspersoner. Samtidig kommer det
nye til, men det er liten tvil om at utskiftninger av medarbeidere er en utfordring
i menigheten.
Jeg kjørte bil sammen med Jan Olav Grosås fra Øvrebø Frikirke. Kjell Haugland,
John Karstein Endresen, Svein Hillestad
og Jan Helge Vigsnes (de to siste fra
Røyknes) var også med på turen og vi
møttes i Daugavpils. Fra Norge er det en
støttegruppe som kaller seg for
«Daugavpils brødrene» Fra denne er Jan
Helge Vigsnes den som leder an i arbeidet og han har god kontakt med menigheten i Daugavpils. Han ledet turen og
det praktiske arbeidet som ble foretatt.
Jan Helge har også kontakt med de
svenske samarbeidspartnerne. Fra Sverige kom det en semitrailer (19m lang)
med høyspentkabel og annet utstyr til
leirplassen. I tillegg til
sjåføren som reiste
hjem igjen var det tre
svensker som var med
å legge kabelen.

staute karene brenner for de som bor
der og har vært med på å hjelpe til med
det som er starten på en menighetsplanting. Forsamlingslokalet er en liten leilighet. Gudstjeneste i stua og barnearbeid i
et annet lite rom. Vi som var så heldig å
få bli med på besøk satt oppstilt foran
alle i en sofa. En litt morsom detalj, men
som der og da betød lite. Fellesskapet
varmet og vi hadde en god stund sammen med Jesus i sentrum. Landsbyen og
traktene rundt er meget fattig. Å kalle
det stusselig mye av det vi så, er å være
diplomatisk. De som kom til gudstjenesten var tydeligvis kledd opp med tøy fra
hjelpesendinger blant annet. Sommerteamet var også her sist sommer! Kan
dette være starten på et mer konkret
samarbeid for oss i Kristiansand Frikirke? Det vil tiden vise.
Fellesskapet i Kristus er sterkt og det er
viktig at vi i Norge er klar over vår enorme velstand. Hva kan du og jeg gjøre?
Hva kan vi som menighet gjøre for å
bringe ut evangeliet og hjelpe andre?

På søndagen var vi så
heldige at vi fikk full
pakke, gudsjeneste i
kirken inne i Daugavpils og i landsbyen
Lininiski. Her var John
Karstein og Jan Helge
virkelig i sitt ess. De to
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Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Julekonserter i Frikirken - noe for enhver smak
I desember er det mange muligheter til
å få seg et musikalsk avbrekk også i
Kristiansand Frikirke. På denne siden
ser dere to annonser, og på side 10 er

det omtale av ”Jul i sør” med bl.a. Torstein Sødal.
Frikrikens egen musikkskole har sin
konsert den 11. desember der alle er

hjertelig velkomne. Ikke minst stiller
menighetens kor opp på det tradisjonelle sang-gudstjenesten som i år er
den 9. desember.
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Nytt fra menigheten
Kirken
Kontor
Kontortid

Tollbodgaten 66
Tollbodgaten 64
Mandag kl. 10-13
Tirsdag, onsdag og torsdag
kl. 10-15
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
48 05 91 75 (mob)
Kontaktperson Administrasjonsråd
Jan Olav Beckmann
40 40 09 87
Kontaktperson kirkeverter
Steinar Hopland
90 03 29 47

Døpte

Husk Fellesmøtene hver kveld kl.
19.30 i Domkirka 8.-13.januar 2013
med Egil Svartdal.
Programmet finner du på
www.fellesmotene.no.
Familiemøte lørdag kl. 16 i Domkirka.
Dette er det Kristiansand Frikirke
som er ansvarlig for.
Hvem skal du invitere?
Snakk med Gud om dine medmennesker, før du snakker med dine
medmennesker om Gudi Josefine Westgaard
i Foreldre Marthe og Kristian
Westgaard, storebror Markus

E-postadresse
kristiansand@frikirken.no
Hjemmeside
www.kristiansandfrikirke.no
Bankkontonummer
8220 02 86266

Døde

x Thor Borgen Pedersen
x Bjarne Stenberg Tønnesen
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Nye medlemmer
x Frode Stakkeland

Fra kontoret
I oktober fikk Frikirken inn to ekstraordinære gaver på til sammen kr
530 000,- En god velsignelse i samme tid som vi har hatt spesiell fokus
på menighetens egen økonomi gjennom givertjeneste og kollekter.

Program
Lørdag 1. desember
19.30

Konsert Ole Børud og Samuel
Ljungblahd

Søndag 2. desember

18.00

Konsert med Jubilo og Kammer
koret

Mandag 10. desember

14.00 Julegudstjeneste. Hilde Grøthe.
Jubilo

20.00

16.00

Frikirkens Hovden Tour inspirasjonskveld. Solveig Pedersen og
Rune Tobiassen

10.30

Bønnemøte

11.00

Gudstjeneste. Nattverd. Knut Are
Jølstad. Flekkerøyguttene. Tigerloftet. Skattkammer-juleverksted. Hits

Tirsdag 11. desember
11.00

Bønnemøte

20.00

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

17.00

Frikirkens musikkskoles julekonsert. Alle er hjertelig velkommen

17.00

Bydelsarbeidet Gimlekollen. Søndagssamling på Mediehøgskolen

Torsdag 13. desember
11.30

Landsmisjonens kvinneforening.
Sverre Jølstad. Solveig Frustøl

Bønnemøte

19.30

En kveld i bønn

16.30

Supertirsdag

19.30

Bibelundervisning Mediehøgskolen.
Endre Sagedal

19.00

Ytremisjonens kvinneforening. Adventfest. Tone Benestad. Mosby
Damekor

Lørdag 15. desember

20.00

Seniorforum. Rune Edvardsen.
Tema: Alt mellom himmel og jord
Bibelundervisning i FriCafé. Endre
Sagedal. Tema: ”Sendt like til jordens ender”. Apg. 1,8, Matt. 28,1820. FriCafé er åpen fra 19.30

18.00

19.30

Vox

Søndag 9. desember

10.30

Bønnemøte

11.00

Gudstjeneste. Sigmund Sandåker. Kristina Jølstad Moi. Tigerloftet åpent

Januar 2013

19.00

Nyttårsfest. Arnfinn Løyning.
Flekkerøyguttene

Lørdag 5. januar

10.30

Bønnemøte

19.30

11.00

Gudstjeneste. Rune Tobiassen.
Nattverd. Tigerloftet. Aktivitetskoffert. Hits. Radiooverføring,
FM 101,2

Søndag 6. januar

11.00 Bønnemøte

Forestillingen ”Jesus, gutten min”.
Ole Geir Feste

Høytidsgudstjeneste. Rune Tobiassen. Tigerloftet åpent

Søndag 16. desember

18.00

19.30

11.00

Vox. Bryllupsfest

Tirsdag 18. desember

Lørdag 8. desember

Bønnemøte

Fredag 4. januar

Torsdag 6. desember
Den nye veien. Hilde Margrethe S.
Fjeldstad

10.30

Søndag 30. desember

11.00

11.00

Julegudstjeneste. Sigmund
Sandåker. Ungdomskoret

1. juledag

Tirsdag 4. desember

Onsdag 5. desember

Julaften

Torsdag 20. desember
18.00

Vox

10.30

Bønnemøte

11.00

Gudstjeneste. Nattverd. Rune
Tobiassen

16.00

Barnas juletrefest

20.00

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

Den nye veien. Stein Arve Graarud

Fredag 21. desember

Mandag 7. januar

19.00

20.00

Konsert med Torstein Sødal, Maria
Arredondo og Kim André Rysstad.
Vestergabet

10.30

Bønnemøte

Søndag 23. desember

11.00

Sanggudstjeneste. Alle korene.
Tigerloftet, Skattkammer, Hits

Ingen gudstjeneste

Frikirkens HovdenTour inspirasjonskveld. Arne Jensen, Siv
Kristin Sællmann og Rune Tobiassen

Tirsdag 8. januar
11.00

Bønnemøte

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

Hallo Venn!
Den 31. oktober arrangerte Salem,
Betania, Filadelfia og Kristiansand
Frikrike vennefest for barn i alderen 412 år. Dette som et alternativ til halloween.
Arrangementet startet kl. 17.30 med
et show som fenget alle. Sanggruppa
”Bli med” fra Flekkerøy deltok sammen med klovner og dansegruppa
”Galaxy” fra ”Norske talenter” og vi
fikk en flott andakt basert på historien
om den bortkomne sønnen. Nesten
400 barn og mange voksne fylte lokalet.
Etterpå var det aktiviteter for enhver
smak: q-tipskamp, putekrig, hoppslott,
ansiktsmaling, quiz, smakelek, hinderløype, skigåing, m.m. Etter gjennomført aktivitet fikk barna godteripose.
Mens barna deltok i aktivitetene kunne foreldrene nyte tilbudet i kaféen.
Både store og små koste seg på en
super vennefest, og mange gleder seg
allerede til neste år.

