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Nytt fra Ane Hegén i Paris 

En liten statusoppdatering. Jeg sitter i 
den nye leiligheten som jeg flyttet til 
for en uke siden. Det er roligere her, 
både inne i leiligheten og utenfor. 
Mindre folk, mere plass. Jeg har hel-
digvis ikke blitt rammet av ensomhets
-ånden som rår her i Paris, takket 
være vennene mine og Gud. Min nye 
romvenninne, Carrie, er også ei veldig 
bra dame og vi kommer godt overens. 
Jeg føler meg hjemme. Takk til dere 
som har bedt for meg og flyttingen.  
Så, for å nevne noen av hovedbegi-
venhetene som har skjedd før ferien, 
har vi blant annet hatt en mini-
outreach til Marseille med teamet. 
Summer of Service/Paris je t’aime; et 
to-ukers arrangement der man prøver 
å gi litt av Guds kjærlighet til Paris, 
gjennom evangelisering, show med 
vitnesbyrd og bønn. Jeg dro også på 
en spontantur til Oslo og Stockholm, 
der jeg lærte mye om å lytte til og å 
følge Guds stemme.  
Hjemme i Norge hadde jeg 3 ukers 
ferie. Prøvde å bruke mest mulig tid 
sammen med familien og med venner. 
Jeg fikk også dratt på GOfest, Ung-
dom i Oppdrags sommerfestival. Der 
ble jeg kjent med masse bra mennes-
ker, hørt på kloke og bereiste talere, 
vært med på fantastisk lovsang og 
knyttet gode kontakter.  
Tilbake i Paris dro hele teamet ned til 
Syd-Frankrike for å være med på JEM 
France (Ungdom i Oppdrag Frankri-

ke) sin årlige nasjonale konferan-
se. Der også ble jeg kjent med 
mange bra folk, og enda mer av 
Guds karakter.  
Nå har hverdagen hentet oss inn, 
men det føles deilig. Ferie er fint, 
men det kan lett bli mer stress 
enn ro. Jeg trives så godt i mine 
daglige gjøremål at jeg lengtet 
etter å komme tilbake. Vi har 
søkt på fransk-kurs som staten 
tilbyr billig til utlendinger, og vil 
forhåpentligvis begynne med det i 
slutten av september. Vi er også 
delt opp i to team nå, et DTS-
team og et Kiwizine-team. Jeg er 
med i Kiwizine-teamet, som betyr 
at vi jobber med restauranten. 
Den første helga var det fullt hus 
og god stemning. Be gjerne om at 
det må fortsette sånn og at vi kan 
bli enda bedre kjent med folk i 
nabolaget gjennom restauranten 
vår. Ellers vil jeg fortsette med 
det administrative arbeidet; email 
og økonomi, og forhåpentligvis 
drive med noen kunstprosjekter i 
tillegg.  
Helt til slutt vil jeg be dere om 
noe, fordi denne nye sesongen 
som jeg går inn i nå krever mer 
penger av meg. Som dere vet 
stoler vi som jobber for UiO på 
at Gud forsørger, dvs ingen lønn. 
Leien nå er nesten 3 ganger dyre-
re enn før, og jeg må også gjøre 

diverse innkjøp som følger med å 
flytte til et nytt sted. Franskkurset 
er ikke dyrt, men det koster peng-
er. I tillegg ønsker jeg å gjøre noen 
investeringer bl.a en iPad, fordi jeg 
tror det vil gjøre flere sider av livet 
mitt litt lettere. Derfor, be gjerne 
til Gud om å støtte meg økono-
misk. Jeg stoler på at han vil si 
hvor ofte og hvor mye. Tusen 
takk!  
Les enda mer om hva jeg gjør i 
nyhetsbrevene mine. Om du vil ha 
det, send en mail til aneche-
gen@gmail.com, eller se bloggen 
min 
www.laneeenfrance.blogspot.com.  



 

Pastorens spalte 

Det er Carola som synger dette.  
Du vet väl om att du är värdefull.  
Att du är viktig här och nu?  
Att du är älskad för din egen skull.  
För ingen annan är som du. 

 
Jeg vil gjerne si dette til hver enkelt: Du er viktig 
her og nå! I Kristiansand Frikirke er vi hundrevis 
av mennesker som Gud har skapt. Hver enkelt 
er unik, et kunstverk fra skaperens hånd. Hver 
enkelt har en livshistorie og en troshistorie som 
leder frem til dagen i dag. Slik du og jeg er nå, 
skal vi fortsatt få legge våre liv i Guds hender, og 
han holder omkring oss som det mest dyrebare 
han har skapt. Det hender nok at vi ikke er forn-
øyde med oss selv. Vi synes ikke vi strekker til. 
Andre kan så mye mer. Ja, det kan iblant opple-
ves som om det ikke er så viktig at vi er her. 
 
Kristiansand Frikirke er en stor menighet. Det 
går godt an å bli borte i mengden. Når vi er så 
mange, er det lett å tenke at «det kan sikkert no-
en andre ta seg av». Tenk ikke slik. Da gjør du 
deg selv uviktig. Du er overmåte viktig for Gud. 
Herren trenger hver enkelt i sin tjeneste. Å tjene 
Gud er ikke noe vi gjør for å fortjene hans gunst, 
men noe vi gjør i glede og takknemlighet for at 
vi får være Guds barn.  
 
Vi står overfor en svært gledelig og samtidig ut-
fordrende situasjon i menigheten. Menighetsmø-
tet 19. juni vedtok å gå inn for menighetsplanting 
i østre del av byen innen ett år. Kristiansand Fri-
kirke plantet menighet i Randesund i 1977, i 

Lyngdal i 1981, i Vågsbygd i 1986 og i Songdalen 
i 1990. Nå har det snart gått 24 år siden siste 
menighetsplanting. Det er veldig bra om vi slip-
per å feire 25års-jubileum. Men dette betyr at det 
trengs arbeidere i Herrens vingård. Vi har hatt 
første søndag med gudstjeneste på to steder. 1. 
september var 140 samlet til gudstjeneste på 
Gimlekollen og 230 i Tollbodgata. Midt i gleden 
opplever vi også utfordringen med at folk flytter 
fra oppgaver i gamlemenigheten til oppgaver i 
det som skal bli en ny menighet. Da blir det ty-
delig hvor viktig hver enkelt er. Du är viktig här 
och nu! Her er det ingen førtidspensjonering. 
Alle permisjoner er inndratt!  
 
Det trengs trofasthet og tjenestevillighet. Nå er 
det viktig at hver og en tenker igjennom sin ut-
rustning og hva vi brenner for. Spør Gud: Hva 
vil du bruke meg til? Vi skal få stå sammen og 
tjene under Guds velsignelse og i den kraft han 
gir. Det er store og små oppgaver. Vi trenger 
veldig sterkt noen til å gå inn i barnas søndagsar-
beid. Vi trenger flere til vaktmestertjeneste, til 
vasketjeneste, til lyd og bilde, til fricafé, til admi-
nistrasjonsråd, ja, det er så mange ulike tjenester 
at det er noe for enhver utrustning. Bruk gjerne 
klipp-av-delen på flyeren som deles ut hver søn-
dag, eller ta kontakt. Vær også åpen for å be over 
saken dersom du måtte få en utfordring i tiden 
som kommer. Se det ikke som en byrde å tjene 
Herren. Det er en velsignelse. Gå ikke glipp av 
velsignelsen. Vær med å investere for fremtiden.  
Du är viktig här och nu! 
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Jubel i Jubilo! 
Tekst og foto:  Engebret Grøthe 
 
Denne høsten starter barnekoret 
Jubilo opp med ny dirigent. Siv 
Justnæs takker av og Bodil Nørsett 
har sagt seg villig til å være den nye 
kosten. Vi har vært med på den 
første øvelsen i høst. 

Annenhver tirsdag fra 17 til 1830, 
parallelt med supertirsdagene, er det 
full fart i kirkesalen. Da samles flere 
titalls barn i alderen syv til tretten år 
(2.-7. klasse) for å synge og ha det fint 
sammen. Stemningen er høy, og det er 
helt klart at mange synes det er flott å 
kunne komme i gang etter et langt 
avbrekk i sommer. Når dirigenten 
spør om noen vil være solister, er 
køen lang. Løsningen blir at de får 
prøve seg litt hver. Her skal alle få en 
mulighet til å bli sett! 
-Vi fortsetter med en god del av de 
gamle sangene, samtidig som det vil 
bli noen helt nye sanger på repertoa-
ret. Dette blir gøy, understreker den 
nye dirigenten Bodil Nørsett. –Her 
står fellesskap, sangopplæring og tros-
opplæring i sentrum, fortsetter hun. 
Og planene framover er flere: Koret 
skal delta i en video om Barnas stasjon 
(Blå Kors prosjekt), det er planlagt 
konsert, og det skal synges inn sanger 
fra Påskespillet.  
I salen sitter også Siv Justnæs, den 
«gamle» dirigenten. –Det er en miks av 
følelser rundt det å slutte av, og det er 

litt rart å være her og ikke måtte lede 
an, sier hun. Ett av høydepunktene 
de siste 3-4 årene tenker hun har 
vært påskespilldeltakelsen, der Jubilo 
har fått en stadig større rolle etter-
hvert. Koret har også hatt flere flotte 
sosiale hendelser, som skøytetur, 
besøk i svømmehall og middag. Siv 
har i tillegg vært dirigent i Ungdoms-
koret, så til sammen har hun stått på 
med kor i 12 år. – Nå skal det bli litt 
godt med en pause, smiler hun. 
Men Jubilo fortsetter altså med Bodil 
som musikalsk leder. Med seg har 
hun Liv Marit Gumpen, Monica 

Gundersen, Solfrid Salvesen og Hil-
de Grøthe som hjelpere. Anders 
Randøy vil delta som pianist, med 
Runar Nørsett som reserve. Kan 
hende vil det også bli med flere mu-
sikere, og nye sangere er det alltid 
plass til (også gutter!) Vi takker Siv 
Justnæs for innsatsen gjennom 
mange år, og ønsker Jubilo lykke til 
med nye satsninger i semesteret som 
ligger foran. 
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Sven Reinhardsen 

Hvis det fins en Gud… 
Jeg leser av og til en spalte i avisen Vårt Land som heter 
”Min tro”. Der blir forskjellige folk intervjuet, blant 
annet om sitt forhold til Gud. Jeg synes det er interes-
sant å lese om andres tanker om Gud. Blant oss men-
nesker fins mange varianter av tro og meninger om 
Gud. Noen tror ikke det fins noen Gud, andre tenker at 
alle religioner snakker om samme Gud, andre igjen tror 
det fins en Gud, men er kritiske til en del av det som 
står i Bibelen om Gud. 
  
Hvis det fins en Gud, vil jeg gjerne vite hvordan denne 
Gud er. Det vil kanskje du også. Hva tenker denne 
Gud om oss mennesker? Er han glad i oss? Vil han ha 
kontakt med oss? Har han noen meninger om hvordan 
vi bør leve? - og så videre. 
 
Men når jeg leser om andres tro, lurer jeg noen ganger 
på om mange mennesker er mest opptatt av å tro på en 
Gud som er mest mulig behagelig for oss. Men hva 
hjelper det å tro dette hvis Gud ikke er sånn? 
Hvis det fins en Gud, er det ikke da viktigere å 
finne ut hvordan denne Gud er, enn å tenke på 
hvordan jeg ønsker at han skal være? 
 
Nå vil nok mange si at det er vanskelig å si noe sikkert 
om hvordan Gud er. Noen mener at Bibelen bare er 
menneskers tanker om Gud og derfor ikke noen sikker 
kilde om hvem Gud er. Andre mener at Bibelen er skre-
vet av mennesker, men inspirert av Gud. Noen mener 
Koranen er den beste kilde til å vite noe om Gud. 

Andre mener at menneskers åndelige opplevelser bør 
telle mest når en skal finne ut hvordan Gud er.  
Vi mennesker har mange forskjellige meninger om hva 
som er de beste kilder til å vite noe om Gud. Mitt po-
eng her er ikke å diskutere hvilke kilder som er best. 
Mitt poeng er at hvis vi skal finne ut hvordan Gud er, 
bør vi legge bort alle tanker om hvordan vi ønsker at 
Gud skal være, og heller søke ærlig og oppriktig etter 
sannheten om hvordan Gud er. Hvis vi da finner ut at 
Gud er annerledes enn vi ønsker, da vil i hvert fall jeg 
heller tro på den Guden, enn å tviholde på min ønske-
drøm om Gud. 
 
Hvilke konsekvenser får dette for de av oss som tror at 
Bibelen er beste kilde til å vite noe om Gud? 
For meg betyr dette at jeg vil prøve å lese Bibelen med 
et åpent sinn og ikke så lett henge meg opp i hva jeg 
liker og ikke liker av det som står der. Jeg mener ikke 
dermed at Bibelen blir lettere å forstå av den grunn, og 
heller ikke at alt som står i Bibelen skal forståes boksta-
velig. Men jeg tror det er viktig å lese Bibelen uten å 
tenke på hvordan jeg ønsker at Gud skal være. Jeg inn-
rømmer at det ikke er lett, men hvis jeg er bevisst på 
det, er det større sjanse for at mine ønsker ikke får styre 
min forståelse av Bibelens Gud. 
 
For meg er sannheten om Gud viktigere enn mine 
ønsker om Gud. 
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Tekst: Engebret Grøthe   Foto: 
Engebret Grøthe og Stein Arve Grårud 
 
For tredje gang har menig-
hetsturen gått til Hove på 
Tromøya, det tidligere mili-
tærområdet som har omstilt 
seg til å bli et møtested for 
ulike festivaler og leirer. Og 
som før bød menighetstu-
ren på morsomme og spen-
nende opplevelser for delta-
kerne.   
 
 
Bøndene slo til i møteteltet 
I år var temaet «ny vekst», og en 
tok utgangspunkt i bondens 
arbeid med å få det til å gro. 
Felleskjøpets grønne dresser 
fylte plattformen. Småbøndene 
innledet hvert fellesmøte, med 
pastor Stein Arve Graarud som 
energisk sjefsbonde.  Han og 
Randi Tobiassen, begge i lett 
utkledd versjon, fortalte om 
hvordan det går til når bonden 
sår og høster. Situasjonene 
frembrakte både latter og smil 
blant store og små. Familien 
Strandberg forklarte begreper 
som pløye og harve, og sam-
menlignet bondens arbeid med 
det som skjer i menigheten.  
Ellers var det de unge selv som 
stod for musikken, både med 
forsangere og eget band.  
 
Mange aktiviteter å velge 
mellom 
Lørdag formiddag var viet ulike 
aktiviteter for barn og unge. På 
ettermiddagen var volley- og 
fotballen i lufta, det var rusletur 

Bønder på menighetstur! 
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og joggeturer. De minste fikk 
prøve seg litt på hesteryggen. 
Drøsen over kaffekrusene må 
ikke undervurderes, og mange 
ble litt mer kjent med andre i 
menigheten. Om kvelden var 
det samlinger for de ulike alders-
gruppene. Barna var med på 
kveldsstund inne eller rundt bå-
let. Ungdommene hadde kvelds-
møte i teltet, og de voksne sam-
let seg til møte i kafeen. 
 
Nytt om menighetsplanting-
en 
Ett av møtene for de voksne 
presenterte siste nytt fra den nye 
satsingen på Østsida av byen. 
Det ble sagt litt om bakgrunnen 
for den prosessen som er i gang, 
samt noe om planene videre. 
Trolig er denne menigheten en 
realitet fra neste høst, og moder-
menigheten ønsker å heie fram 
den nye «avleggeren». 
 
«Menighetstur et heilt år» 
Den avsluttende søndagsgudstje-
nesten i teltet ble nok en gang en 
flott opplevelse. Det progressive 
bondeparet tok igjen for seg 
vekstens utfordringer og mulig-
heter for bonden – og for me-
nigheten. Samlingen ble rundet 
av med nattverd og forbønn.  
Å reise på menighetstur er det 
mange som setter pris på. Årets 
tur kan vi betegne som en suk-
sess. Blandingen av skjemt og 
alvor gir noe på ulike plan, og 
det virket som om alle alders-
grupper trivdes. En av podene 
sa det slik på søndag morgen: -
Æ kunne ha vært på menighet-
stur et heilt år! 
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Tekst og foto: Harald Flå     
 
Det er ikke tvil om at Kristiansand 
Frikirke var forutseende da eiendom-
men på Dvergsnestangen ble inn-
kjøpt for 50 år siden.  Det var noen 
entusiastiske frivillige som startet opp 
det hele. Til å begynne med var stedet 
mest brukt i barne- og ungdomsar-
beidet.  Tar vi et tilbakeblikk ser vi at 
her har det vært en eventyrlig utvik-
ling. 
Kristiansand Feriesenter, som det i 
dag heter, er blitt et svært kjent og 
kjært sted for mange.  Feriesenteret 
disponerer ca 100 mål i idylliske om-
givelser og her er det utbygd og blitt 
et moderne feriesenter med alle fasili-
teter. I år ble feriesenteret oppgradert 
til en femstjerners camping, et av de 
flotteste feriesentre i hele landet. Det 
er daglig leder Lloyd Tryland som 
opplyser det, og han har vanskelig for 
å skjule sin stolthet i den forbindelse. 
Og mye av æren kan nok tilskrives 
han som i lang tid har stått entusias-
tisk på for å utvikle stedet. At mange 
har lært seg å sette pris på Tangen 
sier tallene mye om. I toppmåneden 
juli er det til enhver tid mellom 1000 
og 2000 gjester som fyller opp stedet 
i campingvogner, bobiler, telt og ut-
leiehytter. Da er det et yrende liv. 
Men også i skuldersesongen, i mai og 
september, er det mange som gjester 
stedet. Da kommer utlendingene, 
mest tyskere, nederlendere og belgie-
re. 

Femtiårsjubileet er blitt behørig mar-
kert i løpet av året. Vi spør Lloyd 
om hva som var høydepunktet. Uten 
å tenke seg lenge om fremhever han 
arrangementet i midten av april der 
200 gjester var invitert til fest i Beta-
nia. Her var det femretters middag 
og taler fra både ordfører og leder av 
NHO-reiseliv. Om kvelden var det 
jubileumskonsert i Frikirken hvor 
ulike artister var i ilden, bl.a Reflex 
fra Oslo. Ellers ble jubileet markert 
med arrangementer i hele juli med 
sommerstemning, musikk og under-
holdning på Dvergsnestangen.  I 
midten av juli var høydepunktet 
festuke, seks dager til ende med mu-
sikk og sommeraktiviteter. 
Det skjer selvsagt mye på Dvergsnes 
uavhengig av jubileumsaktivitetene. 
Fire uker i juli var det bibeltimer i 

50 år på Dvergsnestangen 

Møteteltet – kjent og kjært for mange Foto: Harald Flå 

hovedbygget hver tirsdag, onsdag og 
torsdag, hvor 30-50 ferierende møtte 
opp. På barnetimene kunne det være 
70-80 barn, og flere av dem var ikke 
vant til søndagskole. Sommermorge-
nene i juli startet med ”guttas bad” 
for de morgenfriske etterfulgt av 
Guds ord og gode samtaler. Det ville 
føre for langt å nevne all den kristne 
aktivitet som finner sted på feriesen-
teret. Nevnes må imidlertid møtetel-
tet. Her har Frikirken gudstjenester 
hver søndag i juli måned, noe som 
har pågått i mange år.  
Lloyd ser optimistisk på fremtiden 
for feriesenteret og ser muligheter 
for å nå mange kirkefremmede med 
Guds ord gjennom de mange aktivi-
teter som finner sted på Kristiansand 
Feriesenter. 

Daglig leder på Kristiansand Feriesenter, Lloyd Tryland : Foto: Sol Nodeland 
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Av Kåre Melhus 
Leder av oppussingskomiteen Kjetil 
Stangenes gleder seg til å ta fatt på opp-
gaven med å fornye kirken. Sammen med 
seg har han Per Helge Gumpen, Kai 
Arnesen, Tom Lindahl, Arnfinn Johan-
nesen, Reidar Frigstad og Endre Sagedal, 
den siste er sekretær for komiteen. Kjetil 
Stangenes beskriver komiteen som en 
gjeng med mye fagkompetanse og vold-
somst driv når det gjelder snekring, rør-
legging og ventilasjon.   
Komiteens mandat er å finne ut hva som 
må, bør og kan gjøres med kirkebygget i 
et tiårsperspektiv. Hittil har komiteen 
hatt to møter og det ble raskt oppnådd 
enighet om hva som haster mest:  full 
oppussing av toalettene i kjelleren. Priser 
innhentes nå på fliser og veggfestede 
toalettskåler og arbeidet kan være ferdig 
til jul, lover Stangenes.  Men han sier at 
det er viktig å ha menigheten med seg, så 
derfor vil komiteen legge fram prisover-
slag og detaljerte planer for denne oppus-
singen på menighetsmøte 26. september 
og håper på grønt lys. 
Kjetil Stangenes, som til daglig er peda-
gog, sier at i tillegg til at oppussing av 
toalettene absolutt trenges, er noe av 
grunnen til at man starter her at komi-
teen ønsker å vise synlige resultater av 
sitt arbeid så raskt som mulig.  «Vi kunne 
ha begynt med ventilasjonsanlegget, men 
da ville kanskje folk ikke merke så mye til 
det vi gjør, så entusiasmen rundt oppus-
singen ville kanskje blitt mindre,» sier 
han. 

Stangens håper i det hele tatt på 
entusiasme for det arbeidet som 
nå må gjøres.  Han påpeker at det 
er mye penge å spare på dugnads-
innsats. Det er nok å ta fatt på: 
ventilasjonssystemet må overhales.  
Det er snakk om nytt anlegg i de 
eksisterende kanalene.  Det nye vil 
være at varmen som samler seg 
under taket i kirkesalen skal hen-
tes derfra og pumpes tilbake til 
gulvnivå.  Dette vil gi jevnere tem-
peratur og vi vil spare strøm, iføl-
ge Stangenes. 
Taket må også tekkes på nytt.  Det 
må gjøres noe med vinduene i 
tårnet.  De er ikke tette og gjør at 
vi fyrer for kråkene nå.  «Det er 
kanskje ikke så mange som vet det 
vi har vinduer der,» undrer Kjetil 
Stangenes.   
Et annet problem er fukt og mugg 

Nå begynner  
oppussingen 

på bakre vegger. Eksperter mener at 
dette vil forsvinne av seg selv, når 
Filadelfia begynner sitt byggearbeid 
vegg i vegg. 
Ellers vi komiteen engasjere en inte-
riør-arkitekt til å se på hva som kan 
gjøres i den gamle delen av kjelle-
ren.  Den gamle spisesalen kan for 
eksempel gjøres om til et ungdoms-
lokale med en liten scene, tenker 
Stangenes.  Hvis dette arbeidet gjø-
res på dugnad, vil det ikke koste all 
verden. 
En annen ide er å gjøre om grønn-
salen til et kontorlandskap for admi-
nistrasjonen.  I en slik løsning vil 
også det stille rommet kunne tas i 
bruk som kontor igjen, slik det var 
før i tiden. «Hvis vi vil shine opp 
kirka, må vi ta på oss arbeidsklærne.  
Dette vil samtidig skape samhold og 
eierskap til både kirka og oppus-
singa,» sier Kjetil Stangenes. 

Den gamle spisesalen foreslås omgjort til ungdomslokale med en liten scene 



 

«BARNAS  STASJON» 
I sommer fikk Bodil Nørsett en forespørsel fra Blå 
Kors om hun kunne samle sammen noen barn som 
kunne være med og synge inn en sang i forbindelse 
med Blå Kors sin reklamekampanje for «Barnas Sta-
sjon», som er et fristed for familier som trenger støtte 
i hverdagen. Barn fra Frikirken og Betania var i studio 
hjemme hos Sveinung Hølmebakk som har skrevet 
sangen, og da sangen skulle spilles inn som video, 
ble Jubilo spurt om å være med. 
Det ble en laaaaaang dag i studio i Grimstad, men 
det var også veldig gøy og spennende å få lage video. 

Det var mange små sekvenser som skulle spilles inn, 
og det skal bli gøy å se det ferdige resultatet som 
legges ut på YouTube. 



 

Det var kjempegøy da Pia badet i appelsiner. 

Spennende ting 
skjedde foran ka-
mera, og det var 
gøy å se på, men 
det var også gøy å 
få leke med rekvi-
sittene, hoppe tau 
og prate med lyd 
mannen 



 
  

 
 
 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ledig annonseplass  

  

  Ledig annonseplass 

 

Ledig annonseplass  
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Allerede nå vil vi i misjonsmessekomiteen minne om datoen for 
årets misjonsmesse. Misjonsmessedagen er en festdag i menighe-
ten, og vi trenger din hjelp for å klare å gjennomføre dette arrange-
mentet. Har du noe å bidra med så ta kontakt. Vi har behov for 
bakst, gevinster, hjelpende hender. Send oss en melding, eller ta en 
telefon. Det vil spare oss for mye arbeid.   
 
 
Anne Kari Jakobsen, åresalg,                   tlf 41564307 
Anne Grete Vihle Hansen; kafeteria,         tlf 92252463 
Ellen Fredheim Kirkhus, kafeteria,            tlf 45443004 
Ester Tufte Larsen, hovedlotteri,              tlf 48141814  
Kari Obrestad, hovedlotteri                      tlf 92848418 
Rut Anne Hagen, barnetombola,              tlf 90645026 
Randi Gabrielsen, regnskap,                    tlf 97468722 
Liv Marit Gumpen, varesalg /matbod        tlf 90760340 
 
 
TILBY DIN TJENESTE. PÅ FORHÅND TAKK! 

16. NOVEMBER,  
MISJONSMESSE 2013 
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Nytt fra menigheten 
 
Kirken Tollbodgaten 66 
Kontor Tollbodgaten 64 
Kontortid  Mandag kl. 10-13 
 Tirsdag, onsdag og 

torsdag  kl. 10-15 
 Tlf. 38 12 10 30 
Hovedpastor  Rune Tobiassen  
 95 84 18 56 (mob) 
Pastor  Sigmund Sandåker  
 48 05 91 75 (mob) 
FriBU-pastor Stein Arve Graarud 
 41 32 42 63 (mob) 
Adm. leder Endre Sagedal 
 38 12 10 33   
 94 01 03 09 (mob) 
Sang- og musikkleder  
 Renate Rott Orre 
 38 12 10 43 
 99 63 68 69 (mob) 
Menighetsarbeider 
 Hilde Grøthe 
 47 91 42 92 (mob) 
Formann eldsteråd 
  Sigmund Sandåker 
  Tlf  arb. 38121030 
  48 05 91 75 (mob) 
Kontaktperson Administrasjonsråd  
 Gudmund Jakobsen 
 mob 90784986  
  
Kontaktperson Kirkeverter 
 Kontoret 
 Tlf. 38 12 10 30 
 

E-postadresse  
post@kristiansandfrikirke.no  
 

 

Hjemmeside 
www.kristiansandfrikirke.no 
 

 

Bankkonto 8220 02 86266 

Anne og Trygve Waldeland bar 
Kristian til dåp 11.august  

Døpte 

Ragnhild Øye Viken og Bjørnar Bø 
Viken bar Magnus til dåp sammen 
med storesøster Mathilde  

Karoline Sture Sørensen og Felipe 
Lopez bar Santiago til dåp. 
 

 
Supertirsdag er i gang igjen, og vi 
gleder oss over godt besøk og en 
god start for både Knøttekoret, Ju-
bilo og guttis! Annenhver tirsdag 
(oddetallsuker) tilbys god og sunn 
middag i FriCafé fra kl 1630-1715 
(flexi). Maten koster kr 50,- pr vok-
sen og kr 25,- pr barn, - max kr 150,- 
pr familie. Mens barna er på de ulike 
aktivitetene, har vi voksne mulighet 
til å bli litt bedre kjent, og Inger og 
Jørgen Lauvland leder sammen med 
Solveig og Tom Lindal små samling-
er for de voksne. Kaffekoppen er 
selvsagt også på plass. Av og til får 
vi også besøk av barna som synger 
eller viser hva de holder på med. Se 
fullstendig program på 
www.kristiansandfrikirke.no  
Supertirsdag er spesielt tilrettelagt 
for barnefamilier, men vi ønsker 
også å presisere at det er åpent for 
alle. Dette er en flott arena til å sam-
les hele flergenerasjonsmenigheten. 
Du inviteres herved til ferdig, billig 
og god middag kombinert med et 
relasjonsbyggende fellesskap. Håper 
å se mange barn, voksne og eldre 
fremover! Velkommen!  

Supertirsdag 



Program 
Tirsdag 8. oktober  
10.30  Bønnemøte 
16:30  Supertirsdag 
 
Torsdag 10. oktober 
18:00  Den nye veien 
Janne og Paul Roland 
 
Lørdag 12. oktober 
19:30  Vox 
 
Søndag 13. oktober 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Rune Tobiassen 
Sang av Kor stort 
Ordinasjon av eldste 
Tigerloftet åpent, Aktivitetskoffert 
16:00  Familiedag 
Middag, familiemøte og samlinger i 
hjemmene 
Tirsdag 15. oktober 
10:30   Bønnemøte 
19:00  Ytremisjonens kvinneforening 
Hilde Margrethe Sæbø Fjeldstad 
«Egypt» 
Onsdag 16. oktober 
11:00  Seniorforum 
Einar Lunde 
«Er det lurt å gå på rød løper med 
joggesko?» 
19:30  Bibelundervisning 
Rune Tobiassen 
Matt.6,25-34  Å slutte å bekymre seg 
og begynne å leve 
Intervju med Espen Hennig-Olsen 
(eier av Fly Nonstop) 
Linda B. Fidjeland, sang 
 
Torsdag 17. oktober 
19:30  En kveld i bønn 

Søndag 20. oktober 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Nattverd 
Hilde Grøthe 
Tigerloftet, Skattkammer, Hits 
 
Tirsdag 22. oktober 
10.30  Bønnemøte 
16:30  Supertirsdag 
 
Torsdag 24. oktober 
18.00  Den nye veien 
Rune Tobiassen 
 
Lørdag 26. oktober 
19:30  Vox 
 
Søndag 27. oktober 
10:30  Bøennemøte 
11:00  Familiegudstjeneste 
Stein Arve 
Knøttekoret 
Utdeling av 4 årsbok 
Hittegods utlagt i anretningen 
 
Tirsdag 29. oktober 
10:30  Bønnemøte 
19.00  Ytremisjonens kvinne-
forening 
Halvard Myhren 
«Israel» 
 
Onsdag 30. oktober 
11:00  Seniorforum 
Herman Kahan 
«Toleranse og forståelse» 
 
Torsdag 31. oktober 
19:30  En kveld i bønn 

Søndag 3. november 
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. november 
10.30  Bønnemøte 
16:30  Supertirsdag 
 
6. november 
11.00  Formiddagstreff 
Svein Fink 
 
Torsdag 7. november 
18:00  Den nye veien 
Ellen Myrvold 
18:00  Innlevering av loddbøker til 
misjonsmessa 
 
Bibelhelg 

Lørdag 9. november 
11:00-14:00   
Kurt Hjemdal 
Bedehuskoret 
19:30  Vox 
 
Søndag 10. november 
10.30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Kurt Hjemdal 
Tigerloftet, Skattkammer, Hits 
19:30  Kveldsmøte 
Kurt Hjemdal 
Vestergabet 
 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Temakveld:  
«Å slutte å bekymre seg og begynne å leve».  

    
Intervju med Espen Hennig-Olsen (eier av Fly Nonstop og «ikke-bekymrer»)  

Undervisning ved Rune Tobiassen ut fra Jesus sin Bergpreken i Matt. 6,25-34. 
Velkommen i Kristiansand Frikirke onsdag 16.oktober 2013 kl. 19.30 

SENIORFORUM. 
 
I oktober blir det to Seniorforum, først 16.oktober med Einar Lunde, «Er det lurt 
å gå på rød løper med joggesko?». Han skulle være godt kjent fra før. Han gjestet 
oss sist i oktober i fjor med foredrag om Nelson Mandel og Sør Afrika. 
Jeg vil imidlertid peke på møtet 30. oktober hvor vi får besøk av Herman Kahan. 
Han er en av få norske jøder som overlevde Auschwitz. Han ble funnet av ameri-
kanske soldater på en likhaug i 1945 og berget således livet. Hans foredrag har 
tittel «Toleranse og forståelse.» Han ble tidligere i år utnevnt til kommandør av St. 
Olavs Orden «for å fremme toleranse og forståelse.» Jeg vil tro mange vil finne 
veien til Fricafe denne formiddag. 
Seniorforum er ikke kun for pensjonister. Alle er velkommen til disse møtene og 
det ville være hyggelig om folk fra andre sammenhenger enn vår egen menighet 
også kom til Fricafe denne dagen. Vær med å gjøre det kjent! 


