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Sommerteam til Latvia 

Dette er andre gang at Bydelsarbeidet og Frikirken arrange-
rer sommerteam til Lativa. Vi samarbeider med et leirsted 
og menighet i Dougavpils, øst i Latvia. Leirstedet heter 
Latgales Dzintars.  
 
Målet for denne uken er at vi skal bo på leirstedet, klargjøre 
stedet for sommerens leire. Inspirere og ha fellesskap med 
leirledere. Møte en nystartet forsamling i nærheten av leir-
stedet. Og mye annet. Samt ha godt fellesskap internt i 
teamet. 
 
Teamet flyr fra Oslo til Riga 23.06 og hjem igjen 30.06. 
Møtes i Oslo området en dag før, 22.06. Det vil også være 
noen forberedelsessamlinger med teamet fra påske og ut-
over.  
 
Mer info kan du få ved å sende espost til bydelsarbei-
det@gmail.com eller tlf 94010309 Endre Sagedal. Forelø-
pig ledergruppe: Birgit Senumstad, Ruben Gausdal, Reidar 
Kleggetveit og Endre Sagedal. 
 
Det ble fort fullt til teamet i fjor og årets tur er allerede 
fullbooket.  
 
For mer informasjon ta kontakt med Birgit og Jostein Se-
numstad eller Endre Sagedal.  

Sommerteam 22.06 til 30.06-2013 

Visste du at det vert forska på Kristiansand Frikirke? I sam-

band med prosjektet RESEP- Religionens estetiserende 

praksis- har Bodil Kvernenes Nørsett skrive eit kapittel 

som omhandlar musikklivet i Frikirka. 13. mars vert bo-

ka  ”Fra forsakelse til feelgood” gitt ut av Cappelen Damm 

Forlag. Denne boka omhandlar ulike aspekt rundt musikk, 

song og dans i religiøst liv. Mellom anna skriv Per Kjetil 

Farstad om musikk i pinserørsla, og Hildegunn Tønnessen 

Schuff skriv om dans i kristen samanhang. Pål Repstad og 

Irene Trysnes er redaktører for skriftet, og interesserte kan 

lese om Kristiansand Frikirke i ”Der korene og ikkje pasto-

rene regjerte”. 



 

Pastorens spalte 

3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Stein Arve Graarud 

ME - WE 
 
Et av bibelens sterkeste bilder på menigheten er familien.  
Gud er Fader VÅR. Ikke Fader min.  
 
I et arbeidsfellesskap har man bruk for produktive med-
arbeidere. Det er helt annerledes i en familie. En familie 
er familie. Uansett. På tross av meningsforskjeller og pre-
feranser.  
Det er ikke sånn at man sender vekk en sønn som mislyk-
kes eller som er annerledes.  
 
“Jeg takker alltid Gud for dere når jeg ber for dere.”, sier 
Paulus når han skriver til menighetene. Det er kun én 
menighet han ikke takker for i brevene sine, og det er 
Galaterne, som tilsynelatende var vellykkede. I hvert fall i 
egne øyne.  
 
Urmenighetene fikk ikke egne kirkebygg før på 300-tallet. 
Før det var man samlet i hjemmene i åpne, pulserende 
fellesskap på tvers av generasjonene. En kirkekritiker sa 
på 200-tallet: “Selv slaver, kvinner og barn tas imot med 
åpne armer.” De fleste av dem var analfabeter, så alle fikk 
undervisning samtidig. Man var mye sammen - alle sam-
men.  
 
I dag opplever vi heller at generasjonene ”krasjer” sam-
men i kirken. Hvis vi ønsker å ha flere generasjoner sam-
let, må vi forvente konflikt. Hver generasjon har sin egen 
musikk, tankemåte og sjargong. Vi lever i et segregert 
samfunn. Generasjonene lever ikke lenger sammen. Vi 
har få - om ingen - fellesarenaer. Menigheten er en slik 
arena, og det må vi sloss for.  
 

 
 
 
Ungdomstiden er den idealiserte tiden i vårt samfunn. 
Før var målet å bli voksen. Nå er målet å forbli ungdom. 
Man er ungdom til man er 50. Etter det holder man seg 
uforskammet godt. Vår mulighet i dag er at ungdommene 
liker voksne som er voksne. Det gjorde man ikke før. 
Ungdommer trenger voksne mennesker med stor ”V”. 
 
Før jul inviterte noen godt voksne ektepar ungdommer 
hjem på kveldsmat. Både brød og liv ble delt rundt bor-
det. Kvelden ble avsluttet med at man ba for hverandre. 
Da jeg snakket med en av ungdommene i etterkant, sa 
hun opprømt: ”Dette var et bønnesvar!” Hun hadde bedt 
om å få komme nær godt voksne kristne mennesker.  
 
Man trenger ikke være kul eller oppdatert på teknologi og 
musikk for å bety noe for ungdommer. Alt en trenger, er 
å være ekte og vise omsorg. Det største behovet er å bli 
sett. Ungdom er mer skjøre nå og sliter mer med selvbil-
det sitt. De søker etter trygge voksne og særlig de med 
grått hår.  
 
På vår første gudstjeneste i 2013 deltok lovsangsbandet 
fra VoX med to sanger og vitnesbyrd. Selv om sangene 
var fremmede for de fleste i rommet, så alle brannen de-
res. Brannen for Jesus. Det var flere enn møtelederen 
som ble rørt til tårer. Ungdommene våre trenger foreldre-
generasjonen. De trenger besteforeldrene. De trenger 
gudstjenester hvor hele menighetsfamilien samles.  Ikke 
minst trenger de voksne som har tid til å lytte.  
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Bodil og Runar har vore med i bydels-
arbeidet på Gimlekollen, og her har dei 
og sett opp eit nytt hus det siste året. 
Det gamle vart nemleg øydelagd i ein 
brann for to år sida. Viss ein og legg til 
at ekteparet er aktive i Kristiansand 
solistensemble og har tre søte små i 
heimen, forstår vi at dei ikkje har fri-
tidsproblem for tida. Dei retteleg kvik-
ke har no registrert at denne teksten har 
ei anna målform enn vi til vanleg nyttar 
i Frikirkeaktuelt. Når intervjuobjektet 
har trakka sine barnesko i Fitjar på 
Stord og er medlem i mållaget, så kan 
det passe godt denne gongen å heve 
nynorskprosenten i bladet. Men sam-
stundes nyttar vi og høvet til å gratulere 
med ny bustad og takke for framifrå 
friviljug innsats i det musikalske miljøet 
i Kristiansand Frikyrkje. 

Tekst: Engebret Grøthe 

 
Bodil Kvernenes Nørsett har diri-
gert kor i mange år, og er ein godt 
lika leiar av Kammerkoret. Den 
driftige dama har og meir å by på 
enn å fekte med hendene framføre 
songarane i koret. Mellom anna 
har ho utfordringar og oppgåver 
som høgskulelektor og ikkje minst 
som husbyggjar og mor. 
 
Men attende til Kammerkoret – kva 
gjorde at du starta opp med dette? – 
Vel, det heile starta med at Bente 
Hegen og andre «maste» ei stund på at 
vi måtte starte opp med eit kor i kyr-
kja. Blandakoret hadde gått inn ei tid 
før, og det var ein gjeng som hadde 
lyst til å starte opp noko nytt.  Så 
hausten 2004 byrja vi så smått.  Koret 
har til nå profilert seg med eit variert 
utval frå klassiske songar og store verk 
til jazz og folketonar.  
 
Forutan å syngje på gudstenester i 
Kristiansand, har Kammerkoret vitja 
ulike frikyrkjer på Sørlandet. Gjerpen 
kyrkje og Sofienberg kyrkje i Oslo har 
og vore konsertstader. Somme hugsar 
nok med glede den flotte adventkon-
serten dei hadde i kyrkja sist desem-
ber. For tida er det omkring 20 med-
lemmar, og Bodil kan melde at dei 
gjerne kan ta inn nokre til. Særleg 
menn ynskjer vi velkomne, smilar ho. 
Det er ikkje opptaksprøve i koret, 
men ei stemmeprøve vil ho gjerne ha 
og håpar ikkje det verkar for skrem-
mande på potensielt nye korfolk.     
 

Elles er Bodil ei all-
sidig kvinne. Ho 
jobbar til dagleg på 
Ansgar Teologiske 
Høgskule som mu-
sikklektor og song-
pedagog. Her har ho 
oppgåver innan mu-
sikkfag på høgsku-
len, men og på bi-
belskulen. I tillegg 
har ho faktisk forska 
på musikkmiljøet i 
Frikyrkja. – Det 
kjem eit kapittel om 
dette i ei bok snart, 
lovar ho. Namnet på 
denne blir truleg 
«Frå forsakelse til 
feelgood». Musikkhistoria for Frikyr-
kja tykkjer eg er fascinerande. Forsam-
linga er stor, men vi står no i ei ut-
vikling i høve til musikkpraksis. Dei 
nye generasjonane er i ferd med å 
endre det musikalske biletet, og den 
vegen er nok lagt allereie, meiner lek-
tor Kvernenes Nørsett.  –Frikyrkja er 
ei forsamling der tradisjonane står 
sterkt, men det må og vere rom for 
framtida. Å gjere alle generasjonar til 
lags er ein umogleg balansekunst, men 
variasjon og kvalitet har vore varemer-
ker det må vere mogleg å halde fast 
ved.  Bodil har alltid kjend seg velko-
men her. -Det er og ein varm plass å 
komme til, sjølv om mange har sterke 
meiningar. Jon Kleveland hanka inn 
mannen min Runar til å spele på G2-
gudstenestene då me flytta til Kristian-
sand i 2001. Slik gjekk det til at vi byr-
ja i denne forsamlinga.  
 

Ho held styr på Kammerkoret  

Månadens friviljuge 

Bodil Kvernenes Nørsett 
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GEVIR AS 

Hei, er du ny her? 
 

- Hei, deg har jeg visst ikke hilst på? 

- Nei, det kan nok stemme. Jeg har ikke vært her før. 
Jeg heter Peder Olsen. 

- Hyggelig. Jeg heter Ole Jakobsen. Kjenner du noen 
her ...? 

- Neeei. 

- Da kan du vel bli med ned på kirkekaffen, så kan vi 
slå av en prat? 

(Og så ble det en liten samtale der under kirkekaffeen. Noe 
som vel er tanken med kirkekaffeen ...?) 

- Det var hyggelig å hilse på deg, Peder. Håper jeg ser 
deg neste søndag? 

- Jaaaa. Jeg får se. 

Jo, da. Det kan nok tenkes at Peder Olsen dukket opp 
neste søndag. Og søndagen deretter. Og kanskje var det 
andre som også hilste på han? Og kanskje burde både den 
ene og den andre ha invitert Peder Olsen inn i fellesskap 
og vennskap? Noen ganger er det kanskje en ”match” 
som gjør dette enkelt. Det kan ha noe med alder, med 
jobb, med interesser eller andre ting å gjøre som gjør at et 
vennskap kjapt etableres. Og en Peder Olsen er kommet 
”innenfor”. (Selv om dette bare var en fiktiv samtale.) 

Likevel. Et kanskje frimodig spørsmål: Er det lett å kom-
me ”innenfor” i vår menighet? 

Jeg er selvsagt ikke ute etter å tegne et dystert bilde av me-
nigheten vår. Likevel er noe av det tristeste jeg hører, når 
noen forteller at de har oppsøkt en menighet, men det var 
ingen som ”så” dem, kanskje ikke engang snakket med 
dem, de kom i alle fall ikke ”innenfor”. Det må bare er-
kjennes; det har skjedd også i Kristiansand menighet. Det 
er fristende å bruke Jakobs ord: ”Slik må det ikke være, 
mine søsken!” 

Nå er det åpenbart en del som kan sies om dette med tan-
ke på virkelig å se og ta imot nye som kommer til menig-
heten vår. Her bare én refleksjon og undring. 

For det har undret meg at det jeg selv har hatt umåtelig 
nytte av som kristen gjennom ganske mange år, og som 
jeg alltid har sett på som viktig og som en klar styrke i me-
nigheter og fellesskap jeg har tilhørt, nemlig det jeg vil 
kalle bibelgrupper – det synes ikke ha noen svært fremtre-
dende plass i menigheten vår. Skjønt jeg vet at det fins 
gruppefellesskap. For det går an å krysse av på infolappen 
som deles ut ved gudstjenestene at en er interessert i å 
være med i det. Og hva kan ikke det bety for å komme 
”innenfor” i den store menigheten vår?  

Mitt enkle spørsmål her er bare om det ikke hadde hatt sin 
verdi om slike mindre gruppefellesskap helt bevisst var en 
vesentlig og åpen del av menighetens arbeid? Som alle (!) 
kjente til, hadde et bevisst forhold til, og i vesentlig grad 
selv var med i? Og i denne sammenheng: var innstilt på å 
invitere nye med i? 

Desto hyggeligere er det da å fortelle at det er et ønske i 
menigheten vår om å ta tak i dette med en slags restart fra 
høsten. Da har vi ennå god tid til å snakke sammen. For vi 
må snakke om det. Og kanskje utfordres litt i våre tanker 
om den gruppa jeg har vært med i i 10-20-30 år ...? Slik at 
nyankomne til menigheten vår virkelig kan finne tilhø-
righet, fordi det alltid er litt ledig plass i gruppene? Og vi 
selv kan bli kjent med i alle fall noen av de andre (ukjente) 
i menigheten? Kanskje til og med på tvers av aldersgrup-
per? – Bare vent og se.  

Da har jeg ikke engang nevnt det andre vesentlige formå-
let: ”... for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi 
kropp bygges opp”. 

  

Finn E. Isaksen 
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Påskespillet fem år! 

Tekst: Randulf Roaldsnes               
Bilder: Maria Ringøen, Randulf 
Roaldsnes, Bram Kreunen 

 
17. mars 2013 blir påskespillet «Lys, lys 
levende» framført femte år på rad. Det 
som begynte med et påskeopptrinn på 
HITS (søndagsskolens eldste klasse) 
med Alice Coward og Tone Fredvik i 
spissen, har utviklet seg til en musikalsk 
og kulturell arena der mange barn og 
voksne har fått prøve seg på nye ut-
fordringer.  Gjennom disse fire årene 
har nesten fem tusen mennesker vært 
involverte som deltakere eller tilskuere. 
Tilbakemeldingene har inspirert til vide-
re innsats. 
 
For påskespillet har både prosess, resul-
tat, kvantitet og kvalitet vært sentralt. 
Det at så mange får prøve seg er verdi-
fullt. Her er barn, unge, mødre, fedre, 
onkler, tanter og besteforeldre med! 
Samspill mellom generasjonene har 
vært en av målsetningene. 
 
Organiseringen har vært gjennomført 
med en stabil prosjektgruppe. Det er 
fantastisk at vi har mennesker som er 
villige til å øse av sin tid, energi og krea-
tivitet i vår menighet. Uten dette utroli-
ge teamet og mange frivillige hadde 
ikke dette vært mulig. Det praktiske 
med lyd, lys, kostymer og kulisser er 
også et stort løft. Ja, til og med kirke-
vinduene skal blendes! Vi er også takk-
nemlige for økonomisk støtte fra Kris-
tiansand Kommune. 
 
Tekstene i påskespillet er skrevet av Jan 
Gossner, Tore Thomassen og Randulf 
Roaldsnes. Det er både forventning, 

glede og humor underveis. Men også 
tvil, undring og spørsmål om det som 
den gang måtte oppfattes som et for-
ferdelig nederlag. Når målet er å for-
telle påskebudskapet fra barnas syns-
vinkel er det ikke naturlig å bruke de 
store ordene.  
 
Musikalsk har Jon Kleveland gjort en 
formidabel innsats. Melodiene vil be-
nyttes i mange sammenhenger i årene 

som kommer. 
 
Line Graarud og Bjørg I Berntsen har 
stått for regien. Det er litt av en kabal 
å skulle få nærmere 120 mennesker i 
alle aldre til å finne sine roller, sine 
replikker eller sine sanger slik at pås-
kens budskap formidles til både hjerte 
og forstand.  
 
Kulisser og kostymer har hatt en me-
get høy standard. Inger Arntsen og 
Liv Marit N. Gumpen har brukt 
tryllestaven. Resultatet er slik at en 
nesten blir satt to tusen år tilbake i 
tid. Bare lukten mangler. Etter oppfø-
ringen bør du ta deg en ekstra kikk og 
studere detaljene. 
 
Årets prosjektleder er Renate Rott 
Orre - godt assistert av Anette Rob-
stad. Vi har også valgt å gjennomføre 
en ”audition” de siste årene. Det er 
gjort for at flest mulig skal få sjans til 
å vise sin interesse. 

Dyktige musikere har vært med hele veien. Her i 2009: Thorbjørn Alfsen, Erik Dale, Oddvar Høgetveit og 
Jon Kleveland. 

Familien i 2009. Olav Dale, Markus Øvensen, Kristine Sødal, Stein Arve Graarud, 
Sven Jarle Reinhardsen, Elisabeth Abrahamsen, Benedikte Gausdal, Mathilde Sødal. 
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En av intensjonene fra starten var å involvere 
de unge i menigheten. Mange kunne vært 
nevnt, men Andreas Gabrielsen har vært en av 
de mest ivrige på lyd og lys gjennom alle disse 
fem årene.  
 
Det er ikke bestemt om påskespillet skal gjentas 
til neste år eller om dette blir den siste oppfø-
ringen. Prosjektgruppa vurderer dette fra år til 
år.  
 
Påsken er i ferd med å bli en tapt høytid i Nor-
ge. Gudmund Hernes sa i sin tid at det er viktig 
at de unge vet forskjellen på «gågata» og Golga-
ta. Å formidle påskens budskap til nye genera-
sjoner er et avgjørende oppdrag for den kristne 
kirke og hovedmålsetningen for påskespillet.  
 
Er du med? 
 

 

Fra 2012. Rikke Justnes er engel. 

Fra 2011: Av-
slutningen. 

Fra 2010: Pilatus 
(Øystein Jørgensen) 
diskuterer med de 
skriftlærde) 
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Dro til Afrika i tro og ble til velsignelse 
Av Kåre Melhus 

 
Mary Voreland hadde ingen erfaring som 
predikant. Likevel ble hun spurt om å 
komme til Eldoret i Kenya for å tale på 
en kvinnekonferanse.  Det var pastorpa-
ret Paul og Mercy Rutto fra Eldoret 
Lighthouse Tabernacle International 
Church som spurte.  De hadde vært i 
Norge flere ganger, og denne gangen føl-
te de sterkt at de skulle spørre Mary, som 
de hadde hilst på, men ikke kjente godt.  
Spørsmålet kom i slutten av oktober og 
konferansen skulle være i begynnelsen av 
november. 
 
Mary snakket med Janne Roland om invi-
tasjonen uten å nevne behovet for en 
ledsager, men Janne våknet kl 03.30 en 
morgen med klar beskjed fra Gud (på 
engelsk):  Be her support!   
 
Tema for kvinnekonferansen var  Marias 
møte med engelen Gabriel i Lukas 1. 
«Frykt ikke, Maria! For du har funnet nå-
de hos Gud» Mary fikk ikke forberedt 
noen tale fordi hun ble syk av vaksinene 
hun tok før turen.  Men hun fikk hun 
mange oppmuntringer fra folk i menighe-
ten på sms, eposter og på annet vis, etter 
at hun hadde fortalt om turen på en guds-
tjeneste. 

 
I forventning til at Gud selv skulle gi en 
tale, dro Mary og Janne til Eldoret, via Nai-
robi og ble vel tatt imot på en tirsdag.  Ta-
len skulle holdes på fredag, og onsdag kveld 
hadde Mary ennå ikke fått noe fra Gud.  
Janne salvet og ba for henne, mens Mary 
gråt mye.   Så la de seg.  Torsdag morgen kl 
04.30 våknet Mary og hadde talen klart for 
seg. Den handlet om nåde, og utvelgelse av 
de som ikke er noe i seg selv.  Maria hadde 
ingen kvaliteter som gjorde henne kvalifisert 
til å bli Jesu mor.  Mary ble minnet om å 
fortelle sin egen livshistorie, om oppvekst i 

Mary og Janne:   

Mary Voreland og Janne Roland i Kenya. 

Fotvasking – tjenersinn og omsorg i praksis. 
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et hjem med skilsmisse, kaos og mye 
smerte.  Denne bakgrunnen kvalifiser-
te heller ikke til noen forkynnerkarrie-
re. Men Mary fortalte også om frelse 
og oppreisning.  Hun hadde skrevet 
ned talen, ord for ord, om morgenen, 
og hadde laptopen med seg på talers-
tolen, men glemte både den og teks-
ten, mens hun kommuniserte direkte 
med kvinnene i salen. 
 
Historien gjorde inntrykk på de 70 
tilhørerne. Disse var ikke vant til å 
høre folk fra Vesten som innrømmet 
problemer og vanskeligheter.  Marys 
budskap om at Gud ønsker å rense 
vår bakgrunn, ble understreket av en 
fotvaskingsseremoni som  Gud hadde 
bedt henne om å avslutte møtet med.  
Menighetens ledelse deltok som fot-
vaskere. Mary hadde inntrykk av at 
lederne levde adskilt fra menighetens 
vanlig medlemmer.  Fotvaskingen 
førte derfor menighets medlemmer og 
ledelse nærmere hverandre. 
 
Frikirkefolk i Kristiansand hadde ikke 
bare sendt hilsener og oppmuntringer 
før Mary og Janne reiste.  De hadde 
også sendt med dem 57.000 kroner.  
For disse pengene kjøpte Mary og 
Janne mat og utstyr til et barnehjem 
og en skole i Eldoret.   
 
Vel hjemme igjen sier Mary at opple-
velsen har forandret henne.  Hun er 
blitt mer frimodig.  «Gud er blitt vel-
dig stor for meg,» sier hun. «Jeg har 
lært å stole på ham på en helt ny må-
te.»  
 
Janne karakteriserer også turen som 
en kjempeopplevelse. «Den har styrket 
troen og forholdet til Jesus,» sier hun. 
 
 
 
 

Av Harald Flå 

 
Forfatter: Arne G. Skagen 
Luther Forlag (Prokla-Media) 
 
Bokens tema er hverdagsevang-
elisering for alle. Utgangspunk-
tet er at evangelisering ikke 
handler om oss og hva vi kan 
utrette, men om hva Gud har 
utrettet gjennom sin sønn Jesus. 
Når drivkraften er Guds kjærlig-
het er det utrolig hva vi kan 
utrette. I boka får vi en masse 
eksempler på situasjoner forfat-
teren har vært oppe i, og om 
overraskende resultater. Men 
han er ydmyk og viser at det er 
en forutseting at han hele tiden 
er drevet av den Hellige Ånd. 
Det er et sentralt tema i boken 
at det er Den Hellige Ånd som 
må vise vei. Og da kan mye 
skje. 
 
Høsten er moden, er et eget 
kapitel i boka.  Skagen viser til 
Lukas 10, der vi finner de kjente 
versene ”Høsten er stor men arbeider-
ne få. Be derfor høstens herre sende ut 
arbeidere for å høste inn grøden hans.  
Gå av sted! Jeg sender dere som lam 
blant ulver”.  Disse versene mener han 
er arbeidsinstruksen i innhøstningsar-
beidet.  I et kapitel skriver han om å 
forstå høstspråket, med andre ord 
hvordan oppdage situasjoner der det er 
mulig å være et Jesu vitne. Alle har vi 
muligheter som ligger snublende nær. 
Det er bare å se dem og å være villig. 
 
Forfatteren har ikke intensjoner om at 
boka skal være en lærebok i evangelise-
ring, men snarere en bok til inspirasjon. 
Og det er den. Spekket med eksempler 
fra forfatterens hverdag, og hvordan 
Den Hellige Ånd har ledet ham i 
mange situasjoner. Han har besøkt 
mange menigheter både her i landet og 
i utlandet og gitt inspirasjon til den dag-
lige evangeliseringen. Og det har gitt 
nytt liv i mange menigheter. 
 
Arne G. Skagen (f.1957) er utdannet 
brann- og sikkerhetsingeniør og har i 
en årrekke jobbet med risiko- og bered-

skapsrådgivning. Men i de siste årene 
har han vært ansatt i Kristent Nett-
verk for å hjelpe ulike menigheter til å 
vinne nye mennesker for Jesus. 
 
Pastor i Frikirken, Øivind Augland 
har gitt en sterk anbefaling av boka: 
”Endelig mandag er en av de viktigste 
bøkene som er skrevet de siste årene. 
På en oppbyggende og oppmuntrende 
måte hjelper Arne Skagen oss til å 
forstå at å nå andre mennesker med 
evangeliet er noe som gjelder alle. Jeg 
anbefaler boken på det varmeste. Den 
bør bli en obligatorisk studiebok i alle 
grupper og foreninger i våre menighe-
ter og forsamlinger” 
 
Boka er lettlest og anbefales på det 
varmeste. Den kan kjøpes på Bok og 
Media for en overkommelig sum. 
      

Månedens bok 



 

 

GUDS STORE  
FARSHJERTE 

Det var temaet for årets familiemøte på Fellesmøtene. En gruppe fra vår menighet sto 
som arrangør av dette møtet . Med på laget hadde vi Jubilo og Flekkerøy Soulchildren. 
Stein Arve Graarud og Kristian Nilsen var møteledere, og de er vel de første som har gått 
på ski opp midtgangen i Domkirka. Litt skrytete var de i starten, og kranglet gjorde de om 
hvem som hadde den sterkes pappaen, men etter at Benedicte hadde fått satt dem på 
plass, ledet de oss gjennom møtet med humor, flotte ordspill og tanker rundt temaet. 

Jubilo med solister var med og sang. 

faren som sto utenfor det lille huset 
og viftet med et hvitt tørkle. Da toget 
stanset og Sawath kom ut av toget 
kom faren, omfavnet ham og sa: «Jeg 
har ventet på deg!» Det var helt stille i 
Domkirken da Benedikte leste, og 
historien gjorde inntrykk på dem som 
var til stede. 

Stein Arve Graarud og Kristian Nilsen  

Benedicte Gausdal leste med stor innle-
velse historien om den thailandske gut-
ten Sawath som hadde reist hjemmefra 
for å leve livet i storbyen. Der var det 
ingen ting som gikk som han hadde 
tenkt, og til slutt var han så fattig og 
fortvilet at han sendte et brev hjem til 
sin far. Der skrev han:  
 
Jeg ønsker å komme hjem igjen og lørdag mor-
gen tar jeg toget her fra storbyen. Hvis du vil ta 
imot meg igjen, må du henge et hvitt tørkle i Po 
-treet utenfor huset vårt.  
 
Sawath var urolig og engstelig på hele 
turen, og da de nærmet seg landsbyen 
måtte han bare fortelle historien sin til 
en mann som satt ved siden av ham. Da 
de kom til landsbyen holdt han seg for 
øynene og ba mannen se om det hang et 
hvitt tørkle i det eneste Po-treet i lands-
byen. Da de kjørte gjennom byen utbrøt 
mannen; «Det er ikke bare ett tørkle, 
hele treet er fullt av små hvite tøybiter.» 
Sawath tok bort hendene, og han fikk se 

Her ser 

dere litt 

av treet 

som var 

fullt av 

hvite 

tørklær. 



 

«Gud er så glad i meg, at han kan ikke holde øynene 
fra meg» 
 
Disse jentene fra Jubilo ledet oss kjempeflott gjennom 

allsangen. 

Johanne Frigstad, Benedicte Gausdal, 
Stein Arve og Max Grårud og Kristian Nilsen viste oss gjennom drama hvor godt det er å ha Gud som far. En kjærlig far 
som også hjelper oss til å ta de rette valgene.  
 
Heidi Frigstad leste om «Den bortkomne sønn», og til slutt utfordret hun alle som var i Domkirken til å koble seg på Guds 

hjerte. For å understreke Heidis utfordring, kunne alle «koble» seg på Guds hjerte ved å sette fingeravtrykket sitt på et stort 

hjerte ved utgangen. 

 
Møtet ble avsluttet med sprudlende sang fra Flekkerøy 

Soulchildren. 
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Dag Dato Tekstavsnitt Fokus Bønneemne 

 Uke 7    

1 13.feb Ordsp 14:12 Søk Guds vei Seniorforum og Vestergabet 

2 14.feb Jesaia 55:9 Guds tanker er høyt opphøyet Kammerkoret og Formiddagstreff 

3 15.feb 1 Joh. 2:15-17 Elsk ikke verden Bydelsarbeidet og tirsdagsbønn 

4 16.feb 2 Kor 4:18 Det synlige tar slutt, det usynlige er evig Familiearbeidet og "En kveld i bønn" 

5 17.feb Rom 12:2 La dere forvandle ved at sinnet fornyes Hjelp til å prioritere tid med Gud! 

 Uke 8    

6 18.feb 1 Sam 16:7 HERREN ser på hjertet Jostein Senumstad, Renate R. Orre 

7 19.feb Jesaia 43:3-4 Du er dyrebar i mine øyne Torbjørg Nylund Nilsen, Hilde Grøthe 

8 20.feb Jesaia 43:25 Dine synder minnes jeg ikke Stein Arve Graarud, Endre Sagedal 

9 21.feb Efes 2:10 Gå i ferdiglagte gjerninger Sverre K. Skaar, Jan Skogen 

10 22.feb Jesaia 54:10 Min fredspakt skal ikke vakle, sier HERREN Sigmund Sandåker, Mary Voreland 

11 23.feb Fil 4:11-13 "Jeg har lært å klare meg med det jeg har" Rune Tobiassen 

12 24.feb Fil 3:7-10 Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse Be for samholdet i menigheten 

 Uke 9    

13 25.feb Fil 1:6 Han skal fullføre sin gode gjerning i dere Alphakurs og grupper i menigheten 

14 26.feb Fil 4:8 Alt som er sant og edelt, rett og rent, legg vinn på det Besøkstjenesten og sykekomiteen 

15 27.feb Fil 4:6-7 Legg alt dere har på hjertet frem for Gud. Bønne- og veiledningstjenesten 

16 28.feb Jesaia 43:19 Se, jeg gjør oe nytt. Merker dere det ikke? Den nye veien og våre nye landsmenn 

17 01.mar Joh 10:10 Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod Byen vår og ditt nabolag! 

18 02.mar Jakob 4:7-8 Hold dere nær til Gud, så holder han seg nær til dere Natteravntjeneste, FriHJELP 

19 03.mar Matt 6:33 Søk først Guds rike. Gudstjenestene våre, kirkevertene 

 Uke 10    

20 04.mar Efes 5:15-17 Bli fylt av Ånden Knøttekoret og Speideren 

21 05.mar Matt 7:13-14 Den brede og den smale vei Jubilo og Guttis 

22 06.mar Ordspr 27:19 Med hjerte for hverandre Konfirmantene og TØFF 

23 07.mar Salme 86:11 Herre, lær meg din vei. Gi meg et helt hjerte Ungdomskoret og musikkskolen 

24 08.mar Joh 13:35 … at dere har kjærighet til hverandre Samlivsgruppa og FriSted 

25 09.mar Matt 5:13-16 Dere er jordens salt og verdens lys VOX, Minihits og Hits 

26 10.mer Ordspr 13:20 Søk Herrens visdom Tigerloftet og Skattkammeret 

 Uke 11    

27 11.mar 1 Kor 15:33 La dere ikke føre vill Misjonsturer til Kaliningrad og Latvia 

28 12.mar 1 Sam 18:1 Han fikk ham så kjær som sitt eget liv Ytremisjonens kvinneforening og Kina 

29 13.mar Luk 9:23-25 Ta opp sitt kors Velsign og be for Israel 

30 14.mar Rom 5:11 Jesus Kristus har gitt oss forsoningen Japan, Ingrid Aske 

31 15.mar Ordspr 12:25 Et godt ord gjør mennesket glad Bibelskolen "40 dager" og Mali 

32 16.mar Efes 4:29 Tal ord til velsignelse Tyrkia og de palestinske områdene 

33 17.mar Mark 12:42-44 Enken ga alt hun eide At vår menighet har misjonsfokus 

 Uke 12    

34 18.mar 2 Kor 9:6-7 Den som sår velsignelse skal høste velsignelse Eldsterådet og Menighetsrådet 

35 19.mar Mark 8:34-35 Kristushengivenhet for evangeliets skyld Staben 

36 20.mar 1 Kor 12:27 Menigheten, Kristi kropp Alle frivillige i menigheten 

37 21.mar Daniel 3:16-18 Gud vil berge oss Adm.rådet  

38 22.mar Fil 4:13 Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk Diakonirådet 

39 23.mar Jesaia 43:2-3 Går du gjennom vann, er jeg med deg FriBU-rådet og leder Anette Gausdal 

40 24.mar 1 Peter 5:6 Ydmyk dere under Guds mektige hånd Guds vilje med menigheten! 

Bibel- og bønnekalender Fastetiden 2013 - Kristiansand Frikirke 

Her er årets Bibel- og bønnekalender for fastetiden. Vi utfordrer deg til å sette fokus denne perioden, sammen 
med resten av menigheten. I neste menighetsblad vil vi komme tilbake til mer av opplegget i fastetiden. I år har 
vi tatt utgangspunkt i en leseplan som du kan få tilsendt hver dag til din mobil eller mail. I den elektroniske ver-
sjonen er ordene til ettertanke på engelsk, men selve Bibelordet kan du lese i Bibelen 2011-oversettelse. Du får 
en påminnelse hver dag om å lese på ditt eget valgte tidspunkt. Leseplanen finner du ved å bruke QR-koden på 
mobilen eller gå inn på følgende side: https://www.youversion.com/reading-plans/397-rethink-life-40-day-devotional 
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Nytt fra menigheten 

 
Kirken Tollbodgaten 66 
Kontor Tollbodgaten 64 
Kontortid  Mandag 10:00-13:00 
 Tirsdag, onsdag og torsdag  
 10:00-15:00 Tlf. 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 
  94010309 

FriBU-pastor Stein Arve Graarud 

  38 12 10 36/41 32 42 63 

Menighetsarbeider  
 Hilde Grøthe 
 47 91 42 92 (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 
Miljøarbeider FriCafé 
 Mary Voreland 
 90032947 
Formann eldsteråd  
  Sigmund Sandåker 
  Tlf  arb. 38121030  
  mob. 48059175 
Kontaktperson Administrasjonsråd  
 Jan Olav Beckmann 
 40 40 09 87 
Kontaktperson kirkeverter  
 Steinar Hopland 
 90 03 29 47 
E-postadresse  
kristiansand@frikirken.no  
 

Hjemmeside 
www.kristiansandfrikirke.no 
Bankkontonummer 
 8220 02 86266 

 

Hilde Margrethe Sæbø Fjeldstad ordinert og inn-
satt som pastor i Lillesand Frikirke 
 
Søndag 6. januar ble en stor dag for Lillesand Frikirke og Hilde Margrethe 
Sæbø Fjeldstad. Menigheten hadde kalt henne til pastor i halv stilling ved si-
den av hovedpastor Sigbjørn Jakobsen. Kirken var fullsatt, og det ble en flott 
og verdig gudstjeneste 
der tilsynsmann Arn-
finn Østerberg foresto 
ordinasjon og innset-
telse. Det er alvorlige 
og ransakende spørs-
mål som blir stilt til 
kandidaten, men Hilde 
Margrethe svarte med 
ro og trygghet. Under 
kirkekaffen fikk hun 
mange gode hilsener, 
også fra Kristiansand 
menighet hvor hun har 
tilhørt frem til nå. La 
oss huske Hilde Mar-
grethe i våre bønner 

 

mailto:kristiansand@frikirken.no
http://www.krsandfrikirke.no/
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Program 

Lørdag 2. februar 

19:30 Vox 

 

Søndag 3. februar 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Nattverd Sigmund Sand-
åker Sveinung Hølmebakk, sang Tiger-
loftet, Skattkammer, Hits 

20:00 Når vi kommer sammen Lovsang, for-
bønn, tid til å dele og lytte 

Mandag 4. februar 

20:00  Hovden Tour inspirasjonskveld Arild 
Jørgensen og Eivind Sødal 

Tirsdag 5. februar 

11:00 Bønnemøte 

19:00 Ytremisjonens kvinneforening Rune 
Tobiassen Årsmøte, ostebord 

Onsdag 6. februar 

11:00  Formiddagstreff Sverre Jølstad 

19:30 Menighetsmøte 

Torsdag 7. februar 

19.30 En kveld i bønn 

Søndag 10. februar 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Stein Arve Graarud Tiger-
loftet åpent, Aktivitetskoffert 

15:00 Familiedag Aktiviteter, middag, voksen-
samling, fellessamling 

Tirsdag 12. februar 

11:00 Bønnnemøte 

16:30 Supertirsdag 

Torsdag 14. februar 

11:30 Landsmisjonens kvinneforening, Års-
møte 

18:00 Den nye veien 

 
 

Søndag 17. februar 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Rune Tobiassen Tigerloftet 
åpent, Aktivitetskoffert Radiooverf. FM 
101,2 

Tirsdag 19. februar 

11:00 Bønnemøte 

19:00 Ytremisjonens kvinneforening Siri og 
Sigmund Sandåker 

 

Onsdag 20. februar 

11.00 Seniorforum Bjørn Øivind Fjeld 
”Menighet, spiritualitet og kultur” 

Torsdag 21. februar 

19:30 En kveld i bønn 

 

Søndag 24. februar 

10:30 Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste Marianne Boklund Jacob-
sen Tigerloftet åpent, Aktivitetskoffert 

19:30 Fristed i FriCafé Temakveld 

 

Tirsdag 26. februar 

11:00 Bønnemøte 

16:30 Supertirsdag 

 

Torsdag 28. februar 

18:00 Den nye veien 

20:00 ”En kveld i vekst” Sigmund Sandåker 
Matt.5,17-20 Å forstå det gamle testa-
mentet FriCafé åpen fra 19.30 

Lørdag 2. mars 

19:30 Vox 

 

 
 
 
 

Søndag 3. mars 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste  Nattverd, Sigmund 
Sandåker Kammerkoret Tigerloftet, 
Skattkammer, Hits 

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

 

Tirsdag 5. mars 

11:00 Bønnemøte 

19:00 Ytremisjonens kvinneforening Japan-
kveld Marianne Boklund Jacobsen og 
Paul Roland 

 

Onsdag 6. mars 

11:00 Formiddagstreff 

 

Torsdag 7. mars 

19:30 En kveld i bønn 

 

Fredag 8. mars 

09:00 Åpen dag 40 dager Sigrun Lauvland 
Ek Tjene med Jesu fullmakt Pris kr 
120,- inkl. lunsj 

 

Søndag 10. mars 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Hilde Grøthe Dåp Ti-
gerloftet, Skattkammer, Hits 

19:30 Sangkveld med Marianne Sødal Misje 

 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND FRIKIRKE 

Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

”Nå driver de med smøring i Frikjerka”  
Tekst: Finn E. Isaksen 

 

De ivrige HovdenTour-istene ble denne 

gang møtt med en viss variant av noe 

ellers kjent: ”Gå derfor ut!” – skjønt bud-

skapet var å sørge for at mange flere ble 

påmeldt fra ”idrettslaget” Frikirken til 

HovdenTour-en den 16. mars. Selv om 

det allerede er lagt merke til  at det er over 

50 som er påmeldt derfra. Og når 100 var 

til stede da det 3. rykket i forberedelsen 

ble avholdt 7. januar, og flere også der ga 

til kjenne at de skulle melde seg på, ja, da 

er kanskje 100 likevel et mulig mål. Ikke 

rart at de nå driver med smøring i Frikjer-

ka, som en sa. 

 

En muligens litt løsmunnet Oddvar Haug-

land hadde på forhånd gitt noen antyd-

ninger om at han skulle stille, og da han 

dukket opp på samlingen og av møteleder 

Siv og resten av de ivrige ble utsatt for et 

litt lett press, var det vanskelig ikke å måt-

te bekrefte at, ja, han skulle stille. Det kan 

bli litt av en bursdagsfeiring den 16. mars 

for den 78-årige tidligere Himmelsyna-

veteranen! (Skjønt akk, under den allerede 

oppstartede oppkjøringen opplyser han nå 

at han ganske nylig havnet på legevakta 

med en vond arm etter et fall. Spørsmålet 

er bare om dette blir et gyldig forfall?) 

 

Temaet for denne HovdenTour-

samlingen var ”Preppekurs for ski og 

liv” og det var den ikke ukjente skismøre-

ren, Arne Jensen, som tok for seg den 

første delen. Og han kunne øse av rikhol-

dige erfaringer og beretninger fra et 

smøreliv noen hakk over det den ellers 

lyttende forsamlingen må antas å operere 

innenfor. For noen var det kanskje nytt at 

det var viktig med rengjøring av skiene. 

Og om du skal ha 1, 2 eller 17 lag med 

’glaider’ i glisonen kan kanskje fortelle litt 

om hvor du sikter deg inn på resultatlista. 

Men det var uansett viktig med mange 

tynne lag, forsto vi. Og håndspåleggelse 

var helt berettiget, enten det var for å gli 

ut klisteret eller det var ising i det samme 

klisteret. Så da han etter en grundig gjen-

nomlosing i skismøringens mysterier om 

grundvalla, G35 som aldeles ikke var 

brunost og en forsiktig advarsel om bruk 

av konas (eller mannens?) strykejern, kun-

ne konkludere med at  

- Egentlig trenger du bare litt feste på 

midten. Og møteleder Siv avrundet det 

hele med 

- Frykt ikke! Ja, da hadde utvilsomt de 

ivrige touristene fått en rikelig dose å 

grunne på fram til den dagen i mars, og 

skuldrene senket seg. 

 

Det var da pastor Rune stilte det beretti-

gede spørsmålet: Hva kan skiprepping 

lære oss om livet? Og han svarte selv: Vi 

fokuserer på det som ligger foran – og 

legger ting bak oss. Som i skipreppingen; 

vi fjerner gammel skitt! Og må sørge for 

at vi både har feste og gli. Så var det kan-

skje ikke HovdenTour Job hadde i tanke-

ne med sitt spørsmål: ”Finnes et mål jeg 

kan strekke meg mot?” Skjønt veiledning-

en hebreerne fikk om å ” la oss legge av 

alt som tynger, og synden som så lett 

fanger oss inn, og med utholdenhet fullfø-

re det løpet som ligger foran oss, med 

blikket festet på ham som er troens opp-

havsmann og fullender, Jesus”, har kan-

skje relevans for både livet og Hovden-

Tour? 

 

Det fremkom ingen hørbare protester da 

kvelden i tillegg til all mulig sunn frukt, 

var sponset med to kransekaker.  

- Det er sunt med mandler, forklarte pas-

toren. 

 

Følg med på Facebook: Frikirkens Hov-

den Tour 

Arne Jensen og Rune Tobiassen 


