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Tekst: Finn E. Isaksen 
 
Som det har fremgått flere steder i 
senere tid, senest informert om av 
pastor Rune på årsmøtet, arbeides 
det med å få gruppefellesskap inn 
som en viktig del av menighetens 
arbeid. Hva var da mer naturlig enn å 
spørre pastoren litt nærmere om hva 
dette med gruppearbeid og gruppe-
fellesskap er og hva lederskapet ten-
ker omkring dette. 
- Det har kanskje alltid vært noe gruppear-
beid i menigheten. Og nye grupper er nettopp 
startet opp knyttet til den bibelundervisning-
en som foregår. Men er det riktig at det tas 
sikte på en noe mer samlet og bevisst satsing 
på dette med gruppearbeid i menigheten fra 
høsten av?  

- Ja, det stemmer. Men vi begyn-
ner allerede nå. Selv om flere er med 
i en mindre gruppe, er det likevel få i 
forhold til antall medlemmer. Vi øns-
ker at alle skal være del av et funge-
rende og livsnært gruppefellesskap. 
Dette er et område vi har fokusert 
for lite på og vært dårlige til å legge til 
rette for, så det ønsker vi gjøre noe 
med framover. Den enkelte må se 
viktigheten av å prioritere gruppear-
beid. 

- Hva er det som er så viktig og verdi-
fullt med et gruppearbeid? 

- To viktige mål med gruppear-
beid i menigheten er inkludering og 
utrustning. Vi er en stor menighet 
og dermed er det vanskelig å inklude-
re alle som ønsker å bli det. På sam-
me måte er det vanskelig å utruste 

hverandre til å leve som etterfølgere 
av Jesus, når vi er så mange. Gruppe-
arbeid gjør det lettere å praktisere det 
vi er kalt til å gjøre som kirke; vinne 
nye mennesker. 

- Men trenger alle grupper være åpne for 
å invitere inn nye? 

- Det kan være lett å tenke at så 
lenge jeg har et gruppefellesskap, så 
er alt i orden. Men da tenker man 
bare på seg selv. Hva med dem som 
ikke har et slikt fellesskap? Hvordan 
skal de få det? Setter vi bare nye per-
soner sammen i egne grupper, blir de 
ikke inkludert, men kommer på siden 
av kirka. Kirka er jo oss mennesker. 
Det vi kan gjøre er å velge å være del 
av et mindre gruppefelleskap som er 
åpent for å invitere inn nye. En del er 
med i en gruppe som de har vært en 
del av i mange år. Det kan fungere, 
men min erfaring er at slike grupper 
utvikler seg til å bli vennefellesskap. 

- Kan du si noe om hvordan dere tenker 
gruppeopplegget? 

Kanskje man skal bli flinkere til å 
sette en tidsbegrensning på gruppe-
ne? Danne gruppe som følger et opp-
legg og så ferdig. Eller at man sier på 
forhånd at vi ønsker å skifte om på 
gruppa etter 3 år, for at man ikke skal 
«gro fast». Det ideelle er at det er et 
jevnt sig av nye medlemmer, slik at 
man deler naturlig når gruppa er blitt 
for stor.  

Vi ønsker ikke å tvinge grupper til 
å måtte følge et låst opplegg. Mange 
ønsker å finne ut av hva de ønsker å 
fokusere på selv. Samtidig er min 

erfaring at svært mange grupper bru-
ker mye tid på å snakke om hva de 
skal snakke om eller for å lete etter et 
opplegg de vil bruke. Da ønsker vi å 
legge til rette på best mulig måte for 
gruppene. Samtidig er det fint å kun-
ne gå i samme retning som menighet. 
Slik vi har gjort det i vår, har vi valgt 
å tilby gruppene å følge «BETA-
kurset» til Nicky Gumbel. Dette vil vi 
fortsette med til høsten. Den mest 
utfordrende talen som er blitt holdt 
noensinne, Bergprekenen, utfordrer 
oss til å leve det nye livet med Jesus. 
Hva betyr dette for min hverdag og 
hvordan kan vi hjelpe hverandre til å 
leve slik vi ønsker? Med dette oppleg-
get overlater vi også mye til gruppe-
ne. Og nøkkelen er ansvar. 

- Vet du ellers hvor mange grupper som 
pr. nå er aktive i menigheten?  

- Vi har registrert 13 grupper i 
dag, men mange er med i en gruppe 
som ikke ligger under menigheten 
direkte. Kartleggingen av grupper er 
en naturlig del av arbeidet fremover. 

- Hva er utfordringen din nå til leseren?  
- Hva gjør du for at nye skal bli 

inkludert i menigheten, også på lang 
sikt? Ellers trenger vi et lederskap 
som har ansvar for gruppearbeidet i 
menigheten i samarbeid med eldste-
råd og pastor. Jeg har lyst til å utford-
re de som har lyst til å engasjere seg, 
enten i lederskapet for gruppearbei-
det eller som gruppeleder, til å ta 
kontakt med meg. Så kommer vi 
selvfølgelig nærmere tilbake med in-
formasjon når mer er avklart.  

Om gruppearbeid i menigheten 

Sammen mot målet 



 

Pastorens spalte 
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Sammen mot målet 
 
 

For 14 år siden var jeg på besøk i en menighet i Bergen. Like etter at møtet var ferdig, kom en mann i 50
-årene målrettet bort til meg og hilste. Ikke lenge etter kom én på min egen alder og inviterte meg med i 
cellegruppa hans, uten at han visste noe annet enn fornavnet mitt. Jeg fortalte at jeg bare var på besøk, 
men jeg kjente at jeg var blitt sett og inkludert. Det gjorde inntrykk og jeg drømmer om at det skal være 
slik i vår menighet… 
 
Det er mange nye i Kristiansand Frikirke som har vitnet om at de er blitt hilst på og ønsket velkommen 
og at vi er en varm menighet i så måte. Men det er umulig å se alle og heller ikke lett å følge opp alle per-
sonlig når man gjerne har et vennenettverk fra før. Dessuten er det for mange som forsvinner ut, uten at 
de blir savnet før det er for seint. Dette er en smerte for oss som en så store. Men vi trenger å bli mindre 
for å bli større… 
 
Jeg drømmer om en menighet som er bygd opp av mindre  gruppefellesskap som ser på seg selv som 
SENDT. Gjerne til et geografisk område. Et gruppefellesskap er et menighetsfellesskap, bare i mindre 
skala. Når vi har et felles mål om å nå ut, får vi et unikt fellesskap på kjøpet, hvor vi bygger hverandre 
opp som med-lemmer på Jesu kropp. Fokuset mitt som gruppemedlem bør ikke være hva jeg kan FÅ ut 
av det, men hva jeg kan GI. Har alle en slik innstilling, blir alle oppbygd. På samme måte som vi er 
mange forskjellige mennesker i menigheten, trenger vi ikke være like eller finne kjemien for å invitere inn 
i et gruppefellesskap. Det som binder oss sammen er at vi er sammen mot målet. Jesus er fellesnevneren. 
Mangfoldet i et gruppefellesskap gjør at vi kan se enda mer av hvem Jesus er. 
 
Ett av målene med Frikirkens Hovden Tour, var å få et synlig mål som vi kunne heie hverandre fram mot. De 120 luene 
bandt oss sammen i den kuperte løypa gjennom isende kald vind og dårlige spor. Vi hadde et felles mål, og det var det 
eneste som gjorde at jeg personlig «fullførte løpet og bevarte troen» gjennom dette løpet, til tross for sykdom.  
 
Du trenger noen å gå sammen med i livet, og derfor vil jeg anbefale et mindre gruppefellesskap 
på det varmeste. Et sted hvor du blir sett, utfordret, oppmuntret, får delt sorger og gleder, an-
svarliggjort, bedt for, et sted hvor du Jeg er livredd for at bibelgruppa blir et sted hvor man bare dis-
kuterer og deler meninger. Bibelgruppa må ikke være en diskusjonsgruppe hvor man er for eller mot, 
men et sted hvor man er FOR hverandre og hvor man lar seg utfordre av Bibelen. Det vanskeligste i 
Bibelen er jo ikke det man ikke forstår, men det man forstår. Hovedbudskapet er vel ganske klart, men 
bare så utrolig radikalt. Derfor trenger vi hverandre for å kunne klare å gå noen skritt i riktig retning… 
…sammen mot målet! 

Rune Tobiassen 
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tent. Kanskje er det noen ganger så 
enkelt at Han som kaller til tjeneste, 
bruker de interesser vi ellers har i 
livet? Som da det ble tydelig for Ane 
under DTS-en i Paris og 3 måneder 
på outreach i Kambodsja, at Gud 
kalte henne tilbake til Paris. 

For menigheten må det være lov 
å være takknemlig for alle dem som 
blant annet gjennom speideren, Ju-
bilo, ungdomskor og som konfir-
mantleder, har vært med å så noe i 
Ane. Med en særlig takk til Håvard 
Haugland fra ungdomstida, forteller 
hun, som en flott rollemodell. Noe 
som altså er så verdifullt at hun gjer-
ne vil bringe det videre til folk i 
Frankrike.  

Selv om menigheten nå har påtatt 
seg både forbønns- og noe økono-
misk ansvar, er hun likevel avhengig 
av andre støttespillere. Skulle du der-
for ha lyst og mulighet for å følge 
Ane i Paris, er det bare å sende en e-
post til anechegen@gmail.com. Du 
kan også følge Ane på bloggen hen-
nes: 
www.laneeenfrance.blogspot.com.  

Hei, kan jeg fortelle deg noen 
spennende? 

å hjelpe de som trenger det, på flere 
plan, først og fremst ved å bygge 
gode relasjoner og vennskap. En 
viktig del kan også være den res-
turanten vi driver, Kiwizine, forøvrig 
et navn inspirert av kokken fra New 
Zealand og det franske ordet for 
kjøkken, forklarer Ane.  

Så hører det også med at på sam-
me basen startet i februar igjen opp 
en 6 måneders DTS 
(disippeltreningsskole). En skole 
hun forøvrig gikk på forrige år, og 
som kan antas også å ha gitt noe 
mersmak på Paris? Men ellers inngår 
hun i staben på 10 personer som er 
temmelig  internasjonal, med folk fra 
USA, Sveits, Australia og New Zea-
land, foruten lille Norge. 

Litt forsmak på misjonærlivet har 
hun kanskje også fra tidligere i livet, 
som misjonærbarn på Madagaskar i 
fire år, ved den norske skolen. Med 
et halvt års forberedende opphold 
nettopp i Frankrike, hvor fransken 
ble lært. Og siden ser det ut for at 
interessen for fransk kultur og språk 
har fulgt henne, om enn i litt varie-
rende grad. Men er nå utvilsomt 

�
 
 
Tekst: Finn E. Isaksen 
 
”Fra og med mars 2013 skal jeg jobbe 2 
år som stab på  Ungdom i Oppdrags ny-
oppstarta base i Paris, The city of lights”, 
sto det å lese på den infolappen hun 
delte ut etter gudstjenesten i februar. 
”Kanskje er hun en av de 20?”, var 
det noen som antydet. For de som 
ikke måtte vite det; en av de 20 som 
menigheten innen 2020 håper å kun-
ne sende ut i misjonstjeneste. Og 
denne søndagen var det flere som 
fikk legge sine hender på Ane Hegén 
(23) i forbønn for den tjenesten hun 
nå skal inn i. Kanskje ikke på den 
tradisjonelle ”misjonsmarken”. Men 
i Paris. Også som utsending for vår 
egen menighet. Med de gleder og 
forpliktelser som det medfører for 
fellesskapet og menigheten. 

- Jeg tror at Gud har kalt meg til 
å leve en stund i Paris, som kristen, 
som en moderne misjonær, og at 
interressen for den franske kulturen 
er noe Han har lagt i meg. Det er 
ingen tvil i mitt hode om at disse 
årene vil bli fantastiske milepæler i 
mitt liv, forteller Ane kun noen få 
dager før avreisen 4. mars.  

- Du sier en moderne misjonær. Hva 
gjør en moderne misjonær? 

- I første rekke handler det om å 
bygge relasjoner, forteller hun. - Vi 
skal være åndelige lys i et av verdens 
mest sekulariserte land og fortelle 
franskmenn hvem Jesus er. Vi vil 
være en del av nabolaget. Vi ønsker 
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Signaturen 

Ole Kristian Lauvnes 

 

Tiggerne 
 
La meg si det med en gang: Jeg gir til tiggerne! Jeg trosser alle advarsler og gir. Litt naiv vil noen si. Noen vil ha 
tiggerkontroll, eller aller helst bli kvitt disse menneskene som står og rister med disse pappkrusene sine. Jeg 
kjenner jeg blir engasjert - og protesterer med å gi.  

Jeg finner det meningsfylt å gi til disse menneskene som nå en tid har inntatt vår by. Det gjør noe med meg å 
se inn det glade ansiktet, møte øynene og bli velsignet idet jeg haster videre. 

Jeg tror at tiggerne er kommet for å bli. Alle som har reist omkring i vår verden, har møtt dem før – enkelt-
vis eller i grupper. De synliggjør som regel samfunnets manglende evne til å ta seg av fattige og nødlidende 
mennesker som trenger materiell hjelp til å berge seg igjennom livet. 

I våre dager krysser de landegrenser. Norge som et av verdens rikeste og mest vellykkede samfunn, virker 
som en magnet på fattige og nødstedte mennesker. I årene som kommer vil vi oppleve en folkevandring sørfra 
av disse menneskene. Dette gir oss nye muligheter til å vise barmhjertighet. Som kristne har vi et spesielt ansvar. 
Jesus selv viser oss at troen og håpet skal drive oss til gode gjerninger mot alle mennesker (Mt 5.13-16). 

Bibelen er svært så konkret om situasjonen: «Men den som ser en bror lide nød...» (1. Joh.3. 17-18). Jeg vil 
fortsette med å gi til tiggerne. 
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Påskespillet 
Engebret Grøthe 
 
Søndag 17. mars var det igjen tid for 
påskespillet, både formiddag og kveld. 
Tradisjoner er alt som gjentas, og for 
mange har dette utviklet seg til å bli en 
sterk og stemningsfull opptakt til pås-
ken og alt det den inneholder. Ikke 
bare som et teaterstykke om historiske 
hendelser i en by langt borte, men 
også som et spill der handlingen utdy-
per og forklarer hvorfor Jesus døde. 
Fra første stund blir tilskuerne dratt 
inn i handlingen gjennom en levende 
beskrivelse av en tenkt familie. Skue-
spillerne får oss til å føle glede og sorg 
i de ulike situasjonene. Kulissene og 
kostymene er med og gir den rette 
stemningen. Selv om regissørene har 

måttet forholde seg til en relativt liten 
scenekapasitet, har de maktet å få mye 
ut av den. Sangen og musikken gir liv 
og variasjon i framstillingen. Både 
store og små ser ut til å trives på po-
diet, og det er særlig imponerende at 
barna er så frie og utvungne  i utførel-
sen av replikkene og sangene.   
Øverstepresten Kaifas og hans følge 
gjør sitt inntog, sammen med Pilatus 
og soldatene. Vi kjenner jo historien, 
men blir grepet av den ekstra dimen-
sjonen det er å få framført innholdet 
på denne måten.  Peters og Marias 
sanger gjør at vi kjenner fortvilelsen 
hans langt ned i mellomgulvet, men så 
skjer påskeunderet og de to englene 
framfører den vakre gledesdansen. 
Avslutningen gjør et ekstra sterkt inn-

trykk, der kvinnene i hagen leder an i 
sangen om at Jesus virkelig lever. 
Dette stykket krever mange deltakere, 
og over hundre personer i alt er aktive 
på ulike måter. Alt er på frivillig basis 
og krever til dels mye arbeid, men 
samtidig er det ikke få menighetsmed-
lemmer som på denne måten har fått 
et mer nært forhold til påskens egent-
lige mening. Mange barn får prøvd 
seg på en rolle og forstår bedre hva 
påsken innebærer utover påskeegg og 
kvikklunsj. Både pedagogisk og tros-
messig er dette spillet viktig for den 
oppvoksende generasjon og har fått 
en stor plass hos mange. Hittil har 
seks tusen sett dette. Derfor er det 
forhåpentligvis duket for et da capo 
for påskespillet en gang i fremtiden! 
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7 kvelder om 
å være to 
 
Samlivskurs starter fra høsten 
Høsten 2013 starter samlivsgruppa 
i menigheten opp kurset "7 kvelder 
om å være to". Kurset vil strekke seg 
over en 6-månedersperiode, med i 
alt 7 kurskvelder det er vel verdt å 
få med seg. Kveldene er lagt opp 
som "dater", med et bedre måltid 
og hyggelig vertskap i romantiske 
omgivelser.  

Det serveres ikke bare mat for 
ganen, men også mat for sjelen og 
kvalitetsnæring til samlivet.    
Kurset passer for alle par som vil 
jobbe for et livslangt og godt sam-
liv. En meget god investering! 

 
 

Vi i samlivsgruppa gleder oss til å starte opp og håper mange har lyst til å prioritere et 
slikt kurs forteller  
(fra venstre) Gerd og Finn Christian Svanholm, Lise og Anders Kind, Beate og Martin 
Vestergaard, og Trygve Waldeland ( med Anne som var fotograf) 

  

 

 

VISJON 2013 
 

Tenk om vi ble en stor flokk fra 
Kristiansand Frikirke? Med sam-
me, gode sommeropplevelse å se 
tilbake på. Fellesskap og fritid, 
store og små, unge og gamle, ens-
lige og familier. Det er mulig! 
Sett allerede nå av UKE 29 (17.-
21. juli). Stavern Folkehøyskole 
Fredtun. Påmeldingen startet 1. 
april.  
Snakk om det med venner og 
kjente – og følg med i Budbære-
ren og på 
www.visjon.frikirken.no.  
Der finner du også programmet. 
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Tekst: Kjetil Høyer Jonassen             
Foto: Adele Grosås 
 
Merk dere datoen: søndag 28. April kl 
19:30. Da blir det releasekonsert med 
Ungdomskoret og plateslipp for ko-
rets første CD. Plata har fått tittelen 
We Are One, og er et resultat av en 
drøm og en vilje til å legge ned masse 
tid og krefter på et prosjekt som vi 
tror og håper skal berike både korets 
medlemmer, menigheten vår, og kan-
skje også nå et godt stykke utover me-
nighetens grenser.  
Spesielt korets dirigent, Ellen Frøysaa, 
og korets medlemmer har lagt ned en 
enorm innsats for å få dette til. Alle 
har vært involvert i alt fra sponsorjob-
bing, ekstraøvelser og timer med ter-
ping og venting i studio, til å ta bilder, 
lage platecover, skrive tekster og plan-
legge konsert. 
På plata har koret fått med seg en rek-
ke dyktige folk: produsent og låtskri-
ver Jon Kleveland, teknikker Roald 
Råsberg, tekstforfatterne Asle E. Bjor-

vatn og Tore Thomassen, pianist og 
låtskriver Kjetil Høyer Jonassen, musi-
kerne Rune Mørland, Torbjørn Alf-
sen, Oddvar Høgetveit, Espen Olsen, 
Arild Andresen og Svein Andresen, og 
gjestesolistene Tini Flaat Mykland og 
Martin Wikstøl. Et team som har gjort 
sitt beste for at plata skal bli en musi-
kalske opplevelse og en formidler av 
tro og verdier til de som lytter på den.  
Alle sangene er spilt inn i løpet av to 
hektiske februar helger i Sanden Stu-
dio på Gimlekollen. Og alle sangene 

er nyskrevet til prosjektet. Og det er vi 
veldige stolte av! Når da i tillegg koret 
synger dem slik som bare de kan, så 
blir det garantert noen magiske øye-
blikk! Det er bare å glede seg! 
Så vær med og støtt opp om prosjek-
tet ved å komme på konserten og ved 
å kjøpe CD-en både til deg selv og til 
andre. Bli med å spre sanggleden og 
budskapet ut til så mange mennesker 
som mulig. Det er den beste motiva-
sjon vi kan få til å fortsette å synge 
om Jesus! 

Ungdomskoret  
kommer med CD i 
april. 

Vårfest i Kilden 

Det er et sterkt Frikirke-
preg over Visst skal våren 
komme-forestillingene i 
Kilden 13. april. 
 
�Dette blir en utrolig flott forestilling, 
sier Bodil Kvernenes Nørsett. Diri-

 
 
Mer informasjon og billettsalg på 
www.kilden.com eller 
www.visstskalvarenkomme.no 

genten for Kristiansand Frikirkes 
kammerkor er musikalsk ansvarlig for 
prosjektet, og har satt samme et 
«vårkor» med 150 sangere. I tillegg til 
vårt eget kammerkor, er sangere fra 
Candela i Randesund Frikirke, Mandal 
kantori og Koremi fra Lyngdal med.  
Det er Sigvald Tveit, velkjent fra Kris-
tiansand Frikirke på 1950- og 60-tallet, 
har komponert verket. Tekstforfatter 
hans mangeårige gode medspiller Ey-
vind Skeie. 
 
Ingrid Grøvan er forestillingens so-
pransolist.. Nils Harald Sødal er tenor-
solist og i rollen som  Johannes på 
Patmos opptrer den kjente  skuespille-
ren Helge Jordal. 
 
Vårturné.  
I Kilden blir det forestillinger klokka 
17.00 og 20.00 lørdag 13. april. Fredag 
12. april vises forestillingen i Mandal 
kirke, mens «miniturneen» avsluttes i 
Lyngdal kulturhus søndag 14. april.  

Ingrid Grøvan er forestillingens sopransolist. 
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�

Tekst: Finn E. Isaksen 
�
Da er de for lengst tilbake til tangente-
ne og skrivepulten. Forhåpentlig med 
mange gode minner fra et noen få 
ukers praksisopphold i Kristiansand 
Frikirke. De tre studentene fra NLA 
Høgskolen Staffeldtsgate – eller bare 
Staffeldts som de sier. Før de dro 
måtte vi selvsagt spørre dem: 

- Hvordan var det? 
- Veldig bra!, sier de temmelig 

samstemt. - Det var en god praksis. 
Og de kan fortelle at de har vært 

innom det meste i menigheten. Hvor 
de også har fått et inntrykk av en ekt-
het i lederskapet. Et lederskap som 
kunne fortelle dem at det er utford-
rende – men givende! De har også lagt 
merke til en brann for en levende kir-
ke, med et sterkt fokus på bønn og 
Guds visjon, og å finne Guds vei for 
menigheten.  

At de selv fikk bety noe for ung-
dommer i menigheten og ungdomsar-
beidet, er ikke uventet eller unaturlig. 
De har ledet korøvelser og søndags-
skolesamling, vært på helgetur med 
ungdommene, undervist om bønn på 
konfirmaltundervisningen, for å nevne 
noe. Som pastor Stein Arve sa: ”Vi 
var veldig fornøyde med studentene 
våre. De utviste stor fleksibilitet og 
tjenestevillighet.” 

- Har dere merket dere noen forskjeller 
fra deres menighetsbakgrunn? 

- Det er mer bønn her. Og litt sti-
vere fra der jeg kommer, forteller He-
lene. Mens Ole Bendik synes mye er 

overraskende likt. Og et godt ung-
domsarbeid. Petter merker seg også 
noe med størrelsen på arbeidet og 
menigheten. 

Når vi så ber dem peke på spesielle 
svakheter eller mangler, er de klare på 
at unge voksne-tilbudet virker å være 
svakt. For aldersgruppen 18-25 år.  

Men vil gjerne understreke at det 
er mye spennende på gang i menighe-
ten. 

- Og møtet med de ”innfødte” – kristi-
ansanderne, hvordan har det vært? 

- Det er hyggelige folk! Og de er 
hjelpsomme, når du ber om hjelp, 
forteller de. - Og folk er mer åpne om 
kristendom. De skammer seg ikke 
over kristentroen. 

Et annet sterkt inntrykk var utvil-
somt en skoleandakt. Det kom 70-100 
ungdommer! De ville høre på tale og 

lovsang. Som Ole Bendik sier: Det ga 
bakoversveis! 

Skjønt de har også fått med seg et 
annet innblikk i tilværelsen. Gjennom 
Frihjelp fikk de dele ut boller i Blå 
kors og fikk snakke med folk der. 
Foruten et besøk på Shalam. 

Det er kanskje ikke all verdens 
inntrykk og erfaring en får med seg 
gjennom en slik få ukers praksis, men 
noen inntrykk sitte utvilsomt igjen. 
Og de vant utvilsomt en del ungdom-
mer – og eldre! – som har fått gleden 
av å treffe tre flotte ungdommer som 
gjerne vil tjene Gud gjennom interes-
ser og gaver de har fått. Og som tem-
melig uhemmet skryter av det studie-
stedet hvor de nå befinner seg: NLA 
Høgskolen Staffeldtsgate. 
De forsvant – men er ikke glemt  

 Kort�om�de�tre�
Helene Teistedal Vikre 
Kommer fra Tysværvåg, en halv time fra Haugesund. 
(De færreste har hørt om denne plassen, men alle som har kjørt fra Oslo til Haugesund eller  Karmøy, eller fra Stavanger til Haugesund eller Karmøy, har vært der.) 
I fjor gikk jeg på Sagavoll folkehøyskole i Gvarv, rett ved Bø, i Telemark. Der gikk jeg på KRIK-linja. Det var et fantastisk år! 
Aktiv i Den norske kirke i Tysværvåg og Aksdal (mamma er kateket �). Planen er tre år til på NLA Høgskolen Staffeldtsgate, vil stude-
re mere musikk. Med sangpedagog i det fjerne. Drøm om USA. Og ender opp i Oslo eller på Sørlandet. 
Petter Jølstad: 
Kommer fra Oslo. Gått på KG (Kristelig gymnasium), deretter Viken Folkehøyskole og nå Staffeldts. Går i og oppvokst i Østre Frikir-
ke i Oslo. Drømmen er å kunne bruke musikken til Guds ære. Gi ut Cd og jobbe med Soul Children konseptet. Og musikklærer? 
Ole Bendik: 
Kommer fra Ålesund. Gått musikklinja på videregående, før jeg gikk to år på Hedmarktoppen folkehøyskole, først som elev og så som 
miljøarbeider. Har vært engasjert i ungdomsarbeidet og lovsangsteamet i Pinsekirka Filadelfia i Ålesund. Går nå på Staffeldts fordi jeg 
har lyst å finne ut hvor mye musikk jeg har lyst å ha i en jobb, og ikke minst finne en måte å kombinere musikk med en jobb, spennende 
i kombinasjon med menighet. Ende opp som ”basspastor”? 

De kom, så, vant – og forsvant 

De tre på fiskebrygga, fra v. Petter, Ole Bendik og Helene 
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UT PÅ TUR, ALDRI 
SUR. 

28 SPEIDERE HADDE EN FANTASTISK TUR 
TIL SPEIDERHYTTA I FINSLAND EI KALD 
HELG FRA 1.-3. FEBRUAR, MEN KULDE OG 
SNØ STOPPER IKKE EN EKTE SPEIDER. 
DET VAR HØY AKTIVITET FRA MORGEN TIL 
KVELD, OG MANGE FERDIGHETSMERKER 
BLE TATT.     
SPEIDERMERKER I ORIENTERING, SCOUTS 
OWN (HOLDE SPEIDERGUDSTJENESTE FOR 
SINE MEDSPEIDERE), PRIMITIV MATLAGING, 
FØRSTEHJELP OG LIVLINEKASTING BLE 
TATT I  LØPET AV HELGA. 

Ved å holde andakt, dramatisere og synge for sine 
medspeidere ble «scouts own» merket tatt. 

Her lages båre med hjelp av stokker og tau. Her gjel-
der det å surre fast og godt. Tror det var godt at pasi-
enten ikke var hardt skadet. Men det holdt til at først-
hjelpsmerket var i boks. 

Speiderne var ute fra morgen til kveld, 
og en «snurretur» på speidernes egnelag-
de karusell er alltid gøy. 
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Med friskt mot i 18 minusgrader var det en 
gjeng av speiderne som rigget seg til for 
overnatting i lavoen. Det ble litt for kaldt 
for enkelte i løpet av natta, men 4 av spei-
derne sov som noen steiner natta gjennom 

Deilig 3 retters middag ble tilberdet ute i 
det fri, og mange tok merket for primitiv  

Kutting av isblokker, og egnenproduserte ispigger var også 
en del av aktivitetene. 
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Ledig annonseplass 

 

Ledig annonseplass  
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Årsmøtet 
Glede over det som har vært, men utfordringer fremover. 
Tekst: Finn E. Isaksen 
 
Det var flere som ønsket å supplere 
årsberetningen med glede og takknem-
lighet. For etter at årsberetningen for 
2012 var formelt og enstemmig god-
kjent med kun to små tillegg – om 
andaktstelefonen og at det var 6 eldste 
i menigheten, og spørsmål om diakon-
rådet vi ikke har, men som menighe-
ten gjerne skulle ha om noen er villige 
– var det ”åpen mikrofon for å dele 
gode ting i menigheten i 2012”. Og 
det var det altså flere som ville gjøre.  

Like enstemmig og uten særlig de-
batt ble regnskapet for 2012 godkjent, 
til tross for et underskudd på 250.000 
kr. At det i en slik situasjon kommer 
til uttrykk spørsmål om hva vi får igjen 
for det menigheten er både pålagt og 
forventet å yte til det felles arbeidet i 
Frikirken som kirkesamfunn, er kan-
skje ikke uventet. Men det ble selvsagt 
ikke en sak på årsmøtet. 

Ved valgene var det tid for akkla-
masjon. Hvor Kjersti Aulin Heggem 
ble valgt til kasserer, Hans Obrestad 
og Terje Gabrielsen ble valgt til inter-
ne revisorer og iRevisjon v/Sigmund 
Omsland ble valgt som ekstern revi-
sor, noe menigheten nå er pålagt å ha. 

Spesielt gledelig var det for årsmø-
tet å få presentert fire nye kandidater 
til administrasjonsrådet (AR). En en-
delig avklaring som fant sted kort tid 
før årsmøtet. Og enstemmig valgt ble 
følgende for tre år: Gudmund Jakob-
sen, Jostein Håland, Kolbjørn Ertzeid 

og Siri Frigstad. Og en takk ble frem-
ført for de som nå trer ut av AR: Egil 
Tellefsen, Geir Orre, Tarjei Berg og 
Jan Olav Beckmann. Sistnevnte står 
imidlertid fram til sommeren. 

Noe mer debatt ble det riktignok 
da budsjettet for 2013 skulle behand-
les. Det hadde tidligere vært oppe til 
behandling, da presentert med et un-
derskudd på 530.000 kr, noe menighe-
ten avviste og ba om et nytt forslag i 
balanse. 

Rett nok ble budsjettet nå også 
fremlagt med et underskudd for 2013, 
nå på 295.000 kr. I dette lå imidlertid 
en økning av givertjenesten som ville 
gi balanse på årsbasis, men siden me-
nigheten ikke kunne regne med en 
økning i givertjenesten med effekt før 
fra mai, ville dette likevel gi et under-
skudd for 2013. Menigheten ville like-
vel være ”på rett vei” økonomisk. Og 
budsjettet ble vedtatt med 75 stemmer 
(mot 1 stemme og 4 blanke). 

Også her dukket, ikke uventet, opp 
spørsmålet om vårt bidrag til felleskas-
sen og fellesvirket i Frikirken. Noe 
som består i et visst beløp pr. medlem 
i menigheten som menigheten er på-
lagt å bidra med, foruten et forventet 
beløp til fellesvirket, bl.a. misjonsar-
beidet og menighetsutvikling. Noe 
som noen kan synes å være urimelig 
for menigheter med forholdsvis 
mange medlemmer, men hvor kanskje 
flere ikke er aktive og ellers ikke bidrar 
økonomisk. Noe som blant annet gjel-
der Kristiansand menighet. Videre 

fremkom bl.a. kreative forslag om 
medlemskontingent o.l., uten at det 
ble noen realitetsbehandling av disse, 
men oversendt til menighetsrådet for 
vurdering. Og det ble sterkt understre-
ket fra andre at det skal være mulig å 
være medlem uten at det skal stilles 
økonomiske krav. 

I forutsetningene for budsjettet for 
2013 lå imidlertid at det skulle gå ut til 
alle faste givere en stor takk for det 
som gis i gave til menigheten – og 
med en utfordring  og oppfordring om 
å vurdere en økning av givertjenesten. 
Samtidig vil det gå ut informasjon til 
alle medlemmer med stemmerett (tidl. 
full medlemskap) som ikke er med i 
givertjenesten, om å vurdere dette. 

Avslutningsvis på årsmøtet orien-
terte pastor Rune om planene for en 
større satsing på gruppefellesskap i 
menigheten. Dette har å gjøre med å 
bli kjent og inkludert, og det har å gjø-
re med å vokse, som kristen og som 
menighet. I tillegg luftet han tanken 
om et ”Yngsteråd” i menigheten?! I 
alle fall var han opptatt av at ungdom-
men må få større innflytelse i menig-
heten. 

Som et annet bli-kjent-tiltak i me-
nigheten, presenterte Kai Flå planene 
med å starte opp ”Suppe for 7”.  

Med presentasjon av spennende 
fremtidstanker, var det bare helt på sin 
plass at Knut Are Jølstad fikk avslutte 
menighetsmøtet med følgende opp-
fordring: 

- La oss heie hverandre fram! 
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Nytt fra menigheten 
 
Kirken Tollbodgaten 66 
Kontor Tollbodgaten 64 
Kontortid  Mandag 10:00-13:00 
 Tirsdag, onsdag og torsdag  
 10:00-15:00 
 38 12 10 30 
  
Hovedpastor  Rune Tobiassen  
 38 12 10 32/95 84 18 56 
Pastor  Sigmund Sandåker  
 38 12 10 34/48 05 91 75 
Bydelspastor Endre Sagedal 
  94010309 
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 
Miljøarbeider FriCafé 
 Mary Voreland 
 97 16 88 36.  
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 

 

 
 

Sonja Grana 
Lars Aasheim 

Døde 

Nye medlemmer 

Christina Trydal 
Åge Harald Drangsholt er overført fra 
Randesund Frikirke 

Vil du være med å lede  
menigheten? 

Vil du være med å påvirke hvordan 
menigheten skal ledes? 
Vil du være med å forme en framtidig 
funksjonell kirke? 
Vil du være med å legge til rette for 
kirkevekst? 
Vil du være med i et lederfellesskap 
der du vil oppleve Guds velsignelse? 
Da kan du være med å styre og ta 
avgjørelser som medlem av Admi-
nistrasjonsrådet eller utvalg for kirke-
bygg eller utvalg for finansiering. Ad-
ministrasjonsrådet med underutvalg 
trenger nye medarbeidere. Du kan 
være den rette! 
Ta kontakt med administrasjonsleder 
Jostein Senumstad eller pastor Rune 
Tobiassen for en samtale. 
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Program 
 

 

Søndag 14. april 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Rune Tobiassen 
Dåp 
Tigerloftet, Skattkammer, Hits 
16:00  FriBU seminar 
”Making Choices” 
18:00  Ungdomsgudstjeneste 
Rolf Wam Fjell 
Lovsang 
 
Tirsdag 16. april 
11:00  Bønnemøte 
19:00  Ytremisjonens kvinneforening 
Gunnar Dehli 
Den norske døvemisjon 
 
Onsdag 17. april 
11:00  Seniorforum 
Gunnar Dehli 
”Å være døv i den 3.verden” 
  
Torsdag 18. april 
19:30 Torsdagsmøte 
Besøk fra AsiaLink  
Se egen omtale i bladet 
 
Lørdag 20. april 
19:30  Vox 
 
Søndag 21. april 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Nattverd 
Hilde Grøthe 
Knøttekoret 
Tigerloft, Skattkammer, Hits 
Radiooverf. FM 101,2 
17:00  Evangeliesenteret i Østebro 
David Filtvedt 
19:30  FRIsted - iKirken 
Rune Tobiassen 
Tema: Hvordan bli rik? 
 
 

Tirsdag 23. april 
11:00  Bønnemøte 
16:30  Supertirsdag 
 
Torsdag 25. april 
20:00  ”En kveld i vekst” 
Rune Tobiassen 
Matt 5,31-32 
Å unngå skilsmisse 
FriCafé åpen fra 19:30 
 
Lørdag 27. april 
Den nye veien 
Tur til Finsland 
 
Søndag 28. april 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Sigmund Sandåker 
Ungdomskoret 
Tigerloftet åpent, Aktivitetskoffert 
19:30  Konsert Ungdomskoret 
Martin Wikstøl 
Cd slipp 
Billett kr 100,-. 
 
Tirsdag 30. april 
11:00  Bønnemøte 
19:00  Ytremisjonens kvinneforening 
Vårkveld med Trine og Normann Liene 
 
Torsdag 2. mai 
19:30  En kveld i bønn 
 
Lørdag 4. mai 
19:30  Vox 
 
Søndag 5. mai 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Nattverd 
Oddvar Søvik 
Tigerloftet, Skattkammer, Hits 
20:00  Når vi kommer sammen 
Lovsang, forbønn, tid til å dele og lytte 

Tirsdag 7. mai 
11:00  Bønnemøte 
16:30  Supertirsdag 
 
Torsdag 9. mai 
18:00  Den nye veien 
Carl Otto Tønnesen 
 
Søndag 12. mai 
10:30   Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Rune Tobiassen 
Tigerloftet åpent, Aktivitetskoffert 
 
Tirsdag 14. mai 
11:00  Bønnemøte 
19:00  Ytremisjonens kvinneforening 
Mette Stoveland 
”Lær av løken” 
 
Torsdag 16. mai¨ 
19:30  En kveld i bønn 
 
Søndag 19. mai 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Nattverd 
Sigmund Sandåker 
Tigerloftet åpent, Aktivitetskoffert 
Radiooverf. FM 101,2 
 
 
 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Tekst: Finn E. Isaksen 
Vinden har nå løyet. HovdenTour de Frikir-
ken er gjennomført. Men gleden over å ha 
fått være med – og gjennomført! – har tyde-
ligvis ennå ikke lagt seg. Heller ikke hos i 
alle fall én av initiativtakerne (for ikke å si 
den ene?), pastor Rune. Da er det rimelig å 
spørre han:  

- Hva nå, ”skipastor”? Hva er neste trekk? 
Har du noe i tankene? 

- Hva med terrengkarusellen ...?, svarer 
han litt spørrende. Skjønt han er tydelig på 
at det ikke blir en slik offensiv som for 
HovdenTouren. Og han kan tydeligvis ikke 
helt slippe den touren, når han gir uttrykk 
for litt fundering på hva med neste år? Han 
ser ikke for seg en blåkopi av årets opplegg, 
men hva kan det da bli, undres han. 

Siden han er i det ettertenksomme hjør-
net er det naturlig å spørre han: 

- Hvorfor denne satsingen på HovdenTour – og 
kanskje Terrengkarusellen? Hvorfor, Rune? 

- For meg handler det om noe så enkelt 
som å nå folk. Hva er folk opptatt av? Og 
hvor treffer vi dem? Dessuten handler det 
om å nå et mål, og vi heier hverandre frem! 
Akkurat som vi gjør i menigheten. Det 
handler om å fullføre løpet, bevare troen – 
og motta seierskransen, noe jeg forøvrig 
minnet om på vår avsluttende feiring lør-
dagskvelden med middag på Hovden Fjells-
toge, forteller han. 

På den avslutningen var forøvrig 85 av 
”hvitluene” til stede. Og ”hvitluene” var 
altså de som hadde oppgitt Frikirken som 
lag/sponsor, og det ble totalt 119 i lys lue! 
Med både Frikirke-logo og et tydelig motto 

HovdenTouren: 

119 i lys lue! 
i fronten på lua: ”Sammen mot målet”. Be-
hørig feiret under den offisielle premieutde-
lingen etter løpet som sprekeste bedrift/
klubb.  

Her er noen av heltane 
Prestasjonsklassen. Knut Are Jølstad 

kjempet seg gjennom 30 km og hadde sik-
kert satt som mål å komme under 5 timer. 
Og det klarte han med en klar margin på 22 
sekunder! Noe som ga en sikker 789. plass i 
trimklassen, men nr 1 i prestasjonsklassen. 
Behørig feiret på banketten!  

- Kjempeflott og kjempeslitsomt, fortel-
ler han når han får det klassiske sports-
spørsmålet fra FrikirkeAktuelt: Hva føler du 
nå? 

- Jeg gikk mitt løp. Og kunne prate med 
folk. Dessuten var det jo trygt når det kom 
sneskutere forbi meg rett som det var og 
spurte om det gikk bra? Og det gjorde det 
jo, forteller han med smil om munn. Og litt 
stolt, tror vi? 

Omtales her – nok en gang – må også 
bursdagsgutten Oddvar Haugland. Til tross 
for anti-dopingmidler/medisiner for å holde 
”turtallet” nede, kjempet han seg inn til en 
586. plass på 22 km på sin blytunge 78-
årsdag. Og fikk forøvrig gratulert og slått av 
en prat med sin navnebror, Oddvar Brå, 
som også fylte år samme dagen, riktignok 
bare 62 år. 

- Vanvittig tungt, fortalte 78-åringen til 
Fevennens nettavis etter målgang. Og var 
klar på at det blir ikke noe neste år. Han 
holder visst på å trappe ned, for det var 16 
år siden forrige skirenn.  

Misjonærklassen. Med en smule forbe-
hold må det antas at Svein Gunnar Gunder-
sen her må utropes som vinner, med 6,69 
km/t på 22 km, med Paul Roland på en 
rimelig sikker 2. plass, med 6,58 km/t. Og 

den tidligere etiopieren, Jostein Senumstad, 
la ut på 30 km og gjennomførte med en fart 
på 7,31 km/t, og høyst sannsynlig på brons-
eplass i misjonærklassen. 

Av de med litt dårligere tid (les: hast-
verk) må vi ta med disse: 

Menighetsmester for menn på 30 
km: Åge Harald Drangsholt (51. plass i 
konkurranseklassen) 

Menighetsmester for kvinner på 30 
km: Grethe Ringøen Vikeså ( 48. plass i 
trimklasssen) 

Menighetsmester for menn på 22 
km: Aleksander Fredvik (45. plass) 

Menighetsmester for kvinner på 22 
km: Grethe Fredvik (46. plass) 

Mest bittert: Hans Jakob Nilsen – som 
ble slått av Oddvar Brå med 29 sekunder, 
knapt ett sekund pr. kilometer! 

 
Beklager! Men neste år ...? 
”Det er klart jeg stiller!”, sa han så opti-

mistisk til FrikirkeAktuelt i desember i fjor. 
Men så var det bare det at han kom ikke 
skikkelig i gang med treningen før uti fe-
bruar. Og når aldri skiene hadde vært på 
beina før, fikk det foreløpig holde med no-
en runder i Jegersberg. Det er nemlig ikke 
vanlig fritidsaktivitet på Sri Lanka. Men bare 
vent – for alt vi vet satser Rupan på Hov-
denTour-debut neste år? 

 
 


