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Janne og Mary: Matutdelingen i Eldoret gjorde sterkt inntrykk 

Av Kåre Melhus 
«Det var fantastisk å se at vår me-
nighet kan være med å hjelpe helt 
direkte,» sier Janne Roland og Ma-
ry Voreland.  De var tilbake i Ke-
nya i oktober sammen med sju 
andre norske for å delta på en kon-
feranse om indre helbredelse i El-
doret Lighthouse Tabernacle.  Un-
der forberedelsen til turen fikk pas-
tor Rune Tobiassen ideen om å fi-
nansiere matutdeling i Eldoret ved å 
selge noe av maten som ble til 
overs fra vår egen utdeling av Fri-
Mat til folk her i Kristiansand.   
50 familier ble utpekt av lokal myn-
digheter i Eldoret og disse fikk 
mais, bønner, ris, sukker og te, nok 
til en til to måneders forbruk.  
Mange familier besto av enslige 
mødre med fra to til fem barn.  Dis-
se kom sammen på en idrettsplass 
og fikk både høre evangeliet om 
Jesus, de ble bedt for og de fikk 
med seg mat hjem. 
Selve konferansen samlet 203 delta-
gere i fire dager. Käte Anbjørg 
Kristoffersen var hovedtaler og 
snakket om hvordan en kan invitere 
Jesus inn for å lyse opp i vonde 
minner og dermed få klarhet i hvor-
dan mange personlige problemer 
oppsto og få lagt dem av.  Mary og 
Janne husker godt en gammel mann 
som fikk oppleve helbredelse fra 
gammel skyld og skam og som med 
begeistring ropte ut til forsamling-
en: «Nå er jeg fri!» 
De to er også enige om at mange av 

denne typen traumer oppstår 
på grunn av avvisning, vold, 
og i mange tilfeller onde ste-
mødre.  På grunn av økono-
misk press og alkoholisme går 
familier i oppløsning, foreldre 
dør av Aids og etterlater seg 
ofte store barneflokker som 
nok blir tatt hånd om av slekt-
ninger, som sørger for at de 
kan leve på et slags eksistens-
minimum, men de følelses-
messige behov blir ofte ikke 
dekket. 
Nå drømmer Janne og Mary 
om å få med seg noen av Fri-
kirkens ungdommer til Kenya 
for å møte jevnaldrende i Eldo-
ret. De tenker på om det ville 
være mulig å få til en ung-
domsleir der. 

Mange møtte fram på idrettsplassen for å få mat.  

Penger fra FriMat blir til  
velsignelse i Eldorett  



 

Pastorens spalte 

Oppdraget er uendret i 2014: Vi er sendt! 
 
Jesus bruker bildet av sauebonden som har mistet én 
av sine hundre sauer. Han lar de nittini være igjen 
og leter etter den som har kommet på avveier. Og 
hvis han finner den: 

Da gleder han seg mer over denne ene enn 
over de nittini som ikke har gått seg vill. 
Slik vil heller ikke deres Far i himmelen at 
en eneste av disse små skal gå tapt.           
Matt. 18.13-14 

 
Guds nød for mennesker som lever borte fra ham er 
ubegrenset. Han vil ikke at en eneste av disse minste 
små skal gå tapt. 
 
Hvert eneste menneske er verdifullt og umistelige 
for Gud. Gud sendte sin sønn med oppdrag om å 
kjøpe deg tilbake med sitt eget liv. Gud vil ha deg 
som sitt barn. "Jesus tek seg av den eine, - som om 
ingen annen fans," heter det i en sang. Det gjelder 
ethvert menneske: umistelig for Gud. 
 
Den gode hyrde leter etter den ene til han finner. 
Han gir aldri opp. Han blir aldri likegyldig i forhold 
til et menneske. Vi kan nok bli trette i vår forbønn. 
Vi kan nok tenke at nå nytter det ikke lenger. Men 
ikke han! Hyrden leter, til han finner, - og han leter 
gjennom oss. Joh. 20.21: ”Likesom Faderen har 
sendt meg, sender jeg dere.” Vi er sendt. Et nytt 
uttrykk har kommet sterkt i fokus: Misjonal menig-
het. Er vi misjonale? Vår hovedberettigelse og vårt 
hovedoppdrag er nettopp dette: Vi er sendt! Sendt 
på Jesu vegne. Sendt til menneskers frelse. Sendt til 
folkeslagene. Sendt til nabolaget.  
 
Misjonsengasjementet i denne menigheten er sterkt. 
De siste årene har vi sendt team til Japan, Kalining-
rad, Kenya og Latvia. Vi har hatt folk fra menighe-

ten i Nord-Korea og i Hviterussland. Der skjer det 
gode ting. Vi har medlemmer som er engasjert i 
Åpne dører, Orientmisjonen, døvearbeidet DMI som 
drives av Lill og Neville Muir. Dessuten har mi-
sjonsmarken kommet inn i vår egen kirke. Om tors-
dagene kommer over 80 personer og henter mat på 
Frimat. De fleste tilhører islam og andre religioner. 
Det er viktig å tenke bredt og tenke nytt. Globalise-
ringen gjør verden mindre. Utviklingen viser at lo-
kalmenighetene vil bli mer sentrale i misjonsarbei-
det i tiden som kommer. Menigheten vår har som 
mål å ha 20 misjonærer i 2020. 
 
Den tidligere Landsmisjonen i Frikirken heter på 
Menighetsutvikling. Det er et redskap for misjon og 
evangelisering innen vårt eget land. Et slagord er 
lansert de siste årene: ”Fordi Gud savner naboen 
min”. Mange mennesker har kommet bort fra Gud, 
bort fra sin skaper. Gud savner disse menneskene så 
sterkt. Det ligger på ham ustanselig. Han venter på 
at de skal komme hjem igjen. 
 
Frikirken hadde ekstraordinært synodemøte i juni i 
fjor. Kun én sak stod på agendaen: Bønn om men-
neskers frelse. Vi som var der, ble skikkelig utford-
ret på å holde fokus på at Gud vil at alle mennesker 
skal bli frelst. Vi er sendt!  
 
Hvor skal vi begynne? Hvor er du i berøring med 
moden høst? Se deg omkring og spør: Hvordan kan 
jeg bli et redskap til å bringe naboen min tilbake til 
Gud? Gud savner naboen min. Savner jeg ham? Er 
det noen nød for meg at naboen min er borte fra 
Gud? Med frimodighet og i Den hellige ånds kraft, 
skal vi få gå Jesu ærend til naboen, kollegaen eller 
slektningen som er savnet av Gud, - og videre til 
jordens ender. Hyrden leter gjennom oss.  
Vi er sendt! 

 

Sigmund Sandåker 
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Seniorforum:  
Oxfordbevegelsen 

Harald Flå   
 
Det var fullt hus i FriKafe onsdag 4. 
desember. Professor Helje Kringel-
botn Sødal var invitert til å kåsere 
om Oxfordbevegelsen, og hun troll-
bandt forsamlingen i nesten en time. 
 
Bevegelsen har utgangspunkt i uni-
versitetsbyen Oxford og kom til Nor-
ge i 1934. Dette var en kristen vek-
kelsesbevegelse som på mange måter  
var annerledes enn tidligere vekkel-
sesbevegelser. Noe av det mest ka-
rakteristiske var målgruppen for be-
vegelsen. Det var for det meste folk 
fra høyere sosiale sammenhenger 
som kom i kontakt med Oxfordbeve-
gelsen. Det var kjente samfunnstop-
per som C.J.Hambro, Johan Melbye 
og Francis Bennett for å nevne noen. 
En av initiativtakerne var den kjente 
forfatteren Ronald Fangen.  
Selve oppstarten var på et celebert 
hotell i Brumundal og det var her 
Ronald Fangen ble omvendt. Beve-
gelsen ble raskt kjent, for det ble lagt 
stor vekt på å ha media tilstede på 
møtene. Og oppslagene i avisene ble 
etter hvert mange og omfattende. 
Omtale av virksomheten førte sågar 

til opplagsrekorder for enkelte avi-
ser. 
Det ble lagt stor vekt på sjelesorg 
og her var syndsbekjennelser viktig 
og bevegelsen ble dermed sterkt 
etisk orientert.  I motsetning til 
pietismen var den kulturåpen både i 
forhold til litteratur, teater og mu-
sikk.  
 Bevegelsen var i stor grad manns-
dominert, selv om enkelte kvinner 
også var med. Og det var også en 
sterk dominans av spesielle yrkes-
grupper slik som prester, lærere, 
advokater, militære offiserer og 

forretningsfolk. 
Teologisk sto Oxfordbevegelsen 
langt ute på den liberale fløy. Og det 
var det som førte til at folk som Carl 
Fredrik Wisløff og Ole Hallesby 
med sin konservative profil fikk 
problemer med bevegelsen. Også 
Indremisjonen ble kritisk. 
Den opprinnelige Oxfordbeveglelsen 
ble ikke gammel her i landet, men 
den har likevel satt sine spor. 
Etter krigen gikk bevegelsen over i 
MRA (moralsk opprustning). Opp-
starten av Kristelig folkeparti var 
influert av folk fra Oxfordbevegel-
sen. Det samme gjelder avisen Vårt 
Land og kirkeakademiene. 
Så det er ikke tvil om at bevegelsen 
har satt sine spor her i landet  - og 
også på Sørlandet. 
 
En stor takk til Helje som hadde 
forsamlingen i sin hule hånd med sitt 
interessante kåseri. 

 Professor Helje Kringelbotn Sødal  
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Signaturen 

 
 
 

Kom – og bli en venn ! 
 
 
 
Det er torsdag ettermiddag. Tid for ”Frimat”.  
 
”Alle” har vel hørt om dette prosjektet. Honnør til Rune Tobiassen og Steinar Voreland m.fl. som 
startet det hele. 
Folk strømmer på. Enslige, familier, barn. Snart er peisestua fullsatt av mennesker fra mange na-
sjoner. En del av dem er muslimer. Tid for kaffe / the ved bordene. Jeg ser meg rundt. Møter blikk 
som forteller om tunge dager, savn og usikkerhet. Men også om håp . Jeg setter meg ned ved ett av 
bordene. Her er en familie fra Kosovo. De kan lite norsk. ( Men i årenes løp har man jo lært seg 
litt ”utenlandsk”). De vil gjerne ha kontakt. Og det er som de spør : Vil du være min venn?  Og jeg 
tenker --. Det er slik all misjon begynner : Bli kjent, lytte, få tillit, møte deres behov, - og omsider 
dele evangeliet. 
Kjære venner ,” misjonsmarken” er kommet til vår by – til vår kirke. Vi snakker om Misjon uten 
grenser. 
Alle får en pose mat, og de fleste går. Men noen blir igjen. Sitter kanskje med spørsmål som hand-
ler om mer enn konsum. En del av våre gjester venter på oppholdstillatelse. Og de har god tid. Her 
er utfordringen igjen: Kom – og bli en venn! Ref. Matt. 25.35 . ” Jeg var fremmed, og dere tok 
imot meg - -” 
Vi har en drøm om at ”Frimat” for noen kan være terskelen inn til ”DEN NYE VEIEN”. Dette er 
et spennende prosjekt, trivelig fellesskap sammen med våre nye landsmenn. Her spirer det og gror. 
Villige hender og varme hjerter! 
Jeg leser referat fra siste menighetsmøte : --- ” Misjonsarbeid vokser i sterkere og sterkere grad 
frem på menighetsplan. Det vil derfor være nyttig å ta hele kirkesamfundets misjonsarbeid – ute 
og hjemme – opp til vurdering”. Vårt misjonsutvalg har som målsetting : ”20 misjonærer ut i tje-
neste innen år 2020”. Ser vi på Ytre- og Indre misjon under ett kan vi nå dette målet. 
Misjon ute eller hjemme ? Spør ” Mesteren”! Hvilket potensiale Gud ser hos hver enkelt av oss! 
 
 

Arnt Sigurd Abrahamsen 
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Av: Engebret Grøthe   
 
Jeg møter Øivind Be-
nestad på Universitetet 
en stormfull desember-
dag. Stormfullt har det 
også vært rundt ham 
som person de siste 
årene. Mest gjelder 
dette engasjementet for 
ekteskapet og barns 
rett til mor og far. Men 
denne gangen er det 
arbeidet i Åpne Dører 
det skal handle om. 
Også her viser denne 
karen et sterkt engasje-
ment for en realitet 
som den jevne kristne i 
vårt land nok kjenner 
lite til. 
I dag arbeider Benestad 60% i 
Åpne Dører. De resterende 40 % 
av sin arbeidsinnsats bruker han 
til MorFarBarn-prosjektet, som 
har gjort ham kjent i mediebildet.  
 
- Hva er bakgrunnen for ditt eng-
asjement for forfulgte kristne?  
- Dette har interessert meg siden 
jeg var ung. Da hørte jeg om Mi-
sjon bak Jernteppet og leste 
«Med Guds ord gjennom jerntep-
pet» av broder Andreas. Jeg har 
holdt bladene til Åpne Dører og 
andre organisasjoner som arbei-
der internasjonalt. Etter hvert ble 
jeg også med i styret i Åpne Dø-
rer. 
Men det var Laget som fikk min 

I tjeneste for forfulgte kristne  

arbeidskraft til å begynne med. 
Familien var med i misjonsarbeid 
i Portugal i 10 år. Senere jobbet 
jeg på Hald bibelskole i Mandal, 
og deretter fem år som student-
prest i Kristiansand. I 2004 be-
gynte jeg på Åpne Dørers hoved-
kontor her i Kristiansand. 
 
- Hva skiller Åpne Dører og Ste-
fanusalliansen? 
- Stefanusalliansen er en uav-
hengig, norsk organisasjon, mens 
Åpne Dører er den norske avde-
lingen av Open Doors Internatio-
nal. Vi står sammen med 21 
andre nasjonale bevegelser rundt 
om i verden. Til sammen er 
Open Doors representert i 80 
land. Vi sender ikke ut misjonæ-
rer – det er forbudt i de fleste 
land der vi jobber – men arbeider 
gjennom nasjonale menigheter 

og grupper.  
 
- Hvor vil du si at det er farligst 
å være en kristen i dag? 
-Øverst på lista ligger Nord-
Korea. Der blir du fengslet bare 
du røper at du er kristen, eller 
eier en Bibel. Vi regner med at 
minst 50 000 kristne sitter i 
fangeleirer, der de jobber de seg 
til døde. Et annet svært vanskelig 
land å være kristen i, er Saudi-
Arabia. Der er det forbudt for 
kristne å møtes, og kristne kirke-
bygg er forbudt. Selv sponser 
Saudi-Arabia moskeer og koran-
skoler for milliarder av kroner i 
andre land. 
 
- Hva tenker du om det at vi lever 
trygt her hjemme og så lett over-
ser våre trossøsken i andre land? 
- I 1. Joh 3.17 står det noe rele-

Øivind Benestad 
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Syria? 
Ved siden av bønn, trenger både 
Åpne Dører og andre grupper 
økonomisk støtte for å kunne 
hjelpe. Vi har lokale kontakter i 
svært mange land, også i Syria. 
Menigheter og kristne grupper 
distribuerer nødhjelp og gir ånde-
lig støtte. Vi har hjelpeprogram-
mer i flyktningeleirer både i og 
utenfor Syria. Det går an å øre-
merke pengegaver, både til Stefa-
nusalliansen og Åpne Dører. I 
neste fase må vi støtte den norske 
regjeringen i å kreve religionsfri-
het og rettferdighet for religiøse 
minoriteter – både i Syria og i 
andre land.  
 
- Du er jo selv en av dem som har 
opplevd å få hatbrev og negativ 
oppmerksomhet i media. Føler du 
deg selv forfulgt som kristen?  
- Nei. Når jeg sammenligner meg 
med dem vi jobber for i Åpne 
Dører, føler jeg ikke det. Hvis 
ikke jeg skulle tåle noen vind-
blaff når mine trossøsken opple-
ver full storm, hadde jeg vært en 
pingle... 
-Tenker du noen gang at vi har 
for lite forfølgelse i Norge? 
- Gjør vi oss fortjent til motstand, 
er kanskje spørsmålet vi bør stille 
oss selv? Lever vi så forsiktig og 
utydelig at ingen reagerer? Jeg 
synes Markus 4,19 gir er en god 
beskrivelse av forholdene i Norge 
i dag. Mens kristne i mange land 
opplever forfølgelse, opplever vi 
for tiden mest av forførelse, ikke 
minst relatert til Mammon.  
 
- Hva tror du kan være en sann-
synlig utvikling i forhold til for-
følgelse? 
Det er vanskelig å vite. Situasjo-
nen i dag er at 75% av alle som 
blir forfulgt på grunn av tro, er 
kristne. I mange muslimske land 
ser det ut til at motstanden mot  

 
 
kristne blir stadig større. Akilles-
hælen i Islam er at man aldri har 
godtatt konvertering og frafall fra 
islam. Alle hovedretningene in-
nen Islam foreskriver dødsstraff 
for frafall fra Allah. Det som vir-
ker sikkert, er at forfølgelsen mot 
kristne aldri vil forsvinne. Det 
sier jo dessuten Jesus selv: "Har 
de forfulgt meg, vil de også for-
følge dere." 
 
-Er det noe du avslutningsvis vil 
si til leserne av Frikirkeaktuelt?  
La oss inspirere av tre stikkord på 
K som våre forfulgte trossøsken 
lever ut: Kjærligheten, kampen 
og kronen. De elsker Guds Ord, 
de aksepterer at det innebærer 
kamp å følge Jesus, og de er tryg-
ge på lidelsene for Ham er verdt 
prisen: De har noe ufattelig stort i 
vente på den andre siden. 
 

 

vant om dette. Det er en sammen-
heng mellom vår overflod og 
våre hjerter. Og vårt forhold til 
Mammon er noe av det Jesus 
snakker mest om. Nordmenn er 
blant de aller mest privilegerte. 
Likevel sammenligner vi oss som 
regel oppover, med dem som har 
litt mer, i stedet for å sammenlig-
ne oss nedover, med de 95 % av 
verdens befolkning som har 
mindre.  
 
De forfulgte kristne trenger oss – 
men vi trenger sannelig også 
dem. Som forbilder og inspira-
sjon. De følger Jesus på tross av 
hard forfølgelse. De hadde fått et 
mye mer behagelig og trygt liv 
hvis de hadde fornektet Jesus. 
Men det gjør de ikke. De lever 
under evighetsperspektivet. De 
tenker som Paulus i Rom 8,17: 
Lidelsene her er for ingenting å 
regne mot den lønn som venter i 
himmelen. De fleste av skriftene i 
Det nye testamente er skrevet 
med motstand og forfølgelse som 
bakteppe, og dette taler rett til de 
forfulgte. Våre forfulgte trossøs-
ken kan hjelpe oss til å lese Bibe-
len med nye øyne, på en mer au-
tentisk måte. 
 
- Ser du noen lyspunkter i situa-
sjonen? 
Det er grunn til å glede seg over 
at vi i Kina den siste generasjon 
har vært vitne til verdenshistori-
ens største vekkelse. Tross forføl-
gelse har antallet kristne i dette 
store landet økt fra 5-10 millioner 
mennesker midt på 1970-tallet til 
rundt 100 millioner i dag! Det er 
også inspirerende å se hva Gud 
gjør i mange muslimske land. Det 
foregår en stille vekkelse flere 
steder, f.eks. i Iran. 
 
- Hvordan kan vi hjelpe, for ek-
sempel de kristne som nå lider i 

 

Fakta: 
 
*Åpne Dører (Open Doors) 
er en upolitisk, internasjo-
nal kristen organisasjon som 
arbeider på tvers av kirke-
samfunn og foreninger. 
 
*Organisasjonen har pro-
sjekter for å hjelpe forfulg-
te kristne i rundt 60 land. 
 
*Grunnlagt av Nederlende-
ren broder Andreas i 1955. 
 
*Utarbeider liste over de 50 
verste land å bo i for krist-
ne. 
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SPEIDERARBEIDET BLOMSTRER. 
Det er ikke mange år siden det var snakk 
om å legge ned speiderarbeidet i 
Kr.Sand Frikirke. Rekruteringen var dår-
lig både når det gjaldt speidere og lede-
re. 
Noen ildsjeler blant foreldrene brettet 
opp armene, og bestemte seg for at spei-
derarbeidet var en viktig gren av vårt 
barne og ungdomsarbeid. 
Dette har gitt resultater, og en litt våt 
ettermiddag i desember var mellom 80 
og 90 speidere og ledere samlet til fak-
keltog og grøtfest i Jegers. 

Det er alltid spennende med fakler lyset 
og ilden, både for dem som har vært 
med mange ganger, og for dem som 
opplever fakler og fakkeltog for første 
gang. 
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Fakler, god organisering, 
god grøt og gode venner. 
Det ble en vellykket juleav-
slutning for speiderne i      
Kr. Sand FSK 
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Gudstjenestene på julaften: 
”Like til Betlehem” 
Foto: Randulf Roaldsnes 



 
  

 
 
 

 Ledig annonseplass  
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  Ledig annonseplass 

 

Ledig annonseplass  
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I dag leste jeg Johannes første brev, første 
kapittel. Det er et kort, men mektig kapittel. 
Det traff meg midt i sjelen. Jeg lot ordene syn-
ke inn. Så tikket det inn en sms fra Sigmund 
Sandåker. "Kan du tenke deg å skrive MITT 
BIBELORD til Frikirkeaktuelt for januar?" 
Og det kunne jeg. Jeg hadde jo nettopp fått 
noen herlige ord fra Herren. Som tidligere 40-
dager deltaker hadde jeg lært at det vi får av 
Gud, er det lurt å gi videre, for da er det stor 
sjanse for at du får påfyll.   
Fram til denne dag har MITT BIBELORD 
VÆRT fra matt. 6.33: "Søk først Guds rike og 
hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre 
i tillegg". Dette ordet har vært en rettesnor og 
en motivasjon for min daglige andaktstund. Å 
starte dagen med å søke Gud er en undervur-
dert gave Gud tilbyr alle syndere, inkludert 
meg!  
Men i dag skjedde det som ofte skjer når jeg 
åpner bibelen. Jeg fikk et nytt bibelord som 
berørte hjertet mitt. Ettersom jeg på mange 
måter er en person som også lever i nuet, er 

det dette jeg velger å dele med dere. Så i dag 
er MITT BIBELORD fra  1.Joh. 1,4:     
"Og dette skriver vi for at vår glede skal være 
fullkommen". Da jeg leste denne setningen, 
skjønte jeg at jeg måtte lese de foregående 
versene en gang til. For hvem vil vel ikke opp-
leve fullkommen glede? Jeg anbefaler dere 
alle å lese hele kapittelet for å få sammen-
hengen og alle godbitene. Kapittelet består 
kun av10 vers.  
Essensen i de fire første versene, slik jeg opp-
lever det, er at fullkommen glede oppnår vi 
ved: 
- at vi deler med hverandre det vi har sett, hørt 
og erfart med Gud  
- at vi snakker til andre om "det evige liv" 
- at vi har del i det kristne fellesskapet 
- og at vi har fellesskap med Gud og Hans 
sønn Jesus Kristus. 
Da skal vår glede være fullkommen, sier Guds 
ord. 
 
 
Gudny Culley 
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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  
 Jon Kleveland (vikar) 
 94 88 04 07(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 

 

 

Frikirken ØST inviter til Alpha kurs  
vinteren 2014 
Sted: Gimlekollen Mediasenter  
Tidspunkt onsdager fra 1930-2200 
Her er datoene:  
Januar:      22. 29.  
Februar:    05. 12. 19. Helg: 21. og  
        22. og 26. 
Mars:         12. 19. 26. 
April:         02. 
Pris: Kurset er gratis, kun 500,- 
totalt for varm mat hver kurskveld.   
Påmelding til :  
bydelsarbeidet@gmail.com I 

Alpha kurs  

Nye medlemmer 

Margrete Helleland 
 
Jorunn og Åge Grønningsæter er 
overført fra Trondheim Frikirke 

Oppussingsprogram for 
2014 
Av Kåre Melhus 
Oppussingsgruppen har et ambisiøst 
program for 2014.  Før jul hadde de 
et møte med arkitekt John Arild Øy-
na, som har vært involvert i kirke-
bygget vårt tidligere.  Endre Sagedal 
forteller til FrikirkeAktuelt at Øyna 
skisserte flere forslag til renovering: 
En mulighet er å lage en trapp/gang 
mellom Fricafe og spisesalen i kjel-
leren. Dette vil lette kommunikasjo-
nen mellom disse lokalene.  Øyna 
hadde også tanker om hvordan en 
kan skape en mer fleksibel kjeller 
med skyvedører mellom de forskjel-
lige rommene.   
Et annet prosjekt går ut på å lage en 
lysere og varmere vestibyle.   
Det kan også by på fordeler å flytte 
menighetskontorene nærmere kirkes-
alen, og ta i bruk for eksempel 
grønnsalen eller tigerloftet til konto-
rer. 
Endre Sagedal understreker at alt 
dette bare er forslag, og at de vil bli 
konkretisert i løpet av januar og skal 
legges fram på menighetsmøtet i 
mars. 
En overhaling av ventilasjonsanleg-
get og tetting av taket, slik det er 
blitt annonsert i løpet av fjoråret, vil 
bli fullført i løpet av 2014. 
Endre Sagedal understreker at målet 
med dette oppussingsarbeidet er å 
skape velfungerende og nøkterne 
lokaler, og at kostnadsrammen er 
fem til sju millioner kroner. 

Fra kontoret 

Nyhet: Onsdagsmøter med tale 
og vitnesbyrd: 
Møtene finner sted i baksalen av 
kirkerommet kl. 19.00 
29. januar, 26. februar, 26. mars 
30. april, (Torsdag 29. mai kl. 
19.00 i kirkesalen: Kristi Himmel-
fartsgudstjeneste).  

Planlagte menighetsmøter våren 
2014 (kan avlyses): 
Onsdager kl. 19.30 den 5/2, 19/3 
(Årsmøte) og 14/5 
 

Jon Kleveland er ansatt som vikar 
i stillingen som sang og musikkle-
der . 

Misjonsmøte 

Søndag 19. januar  
19:00  Misjonsmøte 
Tema: Iran og Nord Korea 
Møteleder er Roald Føreland 

Familien Tobiassen  
til Hawaii. 
 
Pastor Rune Tobiassen skal ha studie-
permisjon i januar, februar og mars. 
Sammen med fru Randi og barna 
Mathea, Marius og Malin skal tiden 
tilbringes på basen til Youth With a 
Mission (Ungdom i Oppdrag) på Ha-
waii. Der skal de gå på Crossroad DTS. 
Vær med å be om et godt og utbytterikt 
opphold. 



Program 
1. Nyttårsdag 
19:00  Nyttårsgudstjeneste 
 Sigmund Sandåker 
 Lisbeth Jølstad, tekstlesning 
 Kari Grostad Beckmann, 
 fiolin 
 Kirsten Tungland, sang 

Lørdag 4. januar 
19:30  Vox 

Søndag 5. januar 
Ingen gudstjeneste 
16:00  Menighetens juletrefest 
 for alle generasjoner 
 Sven Jarle Reinhardsen 
 Knøttekoret, Jubilo, 
 Bodil Nørsett, sang 
 Pølser og kakebord 

Tirsdag 7. januar 
10.30  Bønnemøte 
19:00  Ytremisjonens kvinne
 forening 
 Hilde Grøthe 

7.-12. januar 
Fellesmøter i Domkirken hver 
kveld kl 19:30 
Hovedtaler:  Rachel Hickson 

Lørdag 11. januar 
19:30 Vox – Ungdomsmøte i Dom
 kirken 

Søndag 12. januar 
10.30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
 Nattverd 
 Hilde Grøthe 
 Tigerloftet, Skattkammer, 
 Hits 

Tirsdag 14. januar 

10:30  Bønnemøte 
16:30  Supertirsdag 

Onsdag 15. januar 
19:30  Tamakveld i FriCafé 
 Derfor tror jeg: Gud gjør 
 under i dag. 
 45 min. dokumentar om 
 helbredelse av Adrian 

Torsdag 16. januar 
18:00  Den nye veien 
20:00  Hovden Tour inspirasjons
 kveld 
 «Økt utbytte av treningen 
 og livet» 
 Trening og kosthold v/
 Solveig Pedersen 

17.-19. januar 
Voxtur til Hovden 

Søndag 19. januar 
10.30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
 Arvid Hunemo 
 Radiooverf. FM 101.2 
 Tigerloftet, Skattkammer, 
 Hits 
19:00 Misjonsmøte 
 Tema: Iran og Nord Korea 

Tirsdag 21. januar 
10.30  Bønnemøte 
19:00  Ytremisjonens kvinne-
forening. Ivar Heier 

Onsdag 22. januar 
11.00  Seniorforum 

Lørdag 25. januar 
19:30 Vox 

Søndag 26. januar 
10:30  Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste 
 Nattverd 
 Sigmund Sandåker 
 Aktivitetskoffert 
16:00  Familiedag 
 Viggo Klausen 
 Middag, familiemøte,  
 grupper i hjemmene 
20:00  Når vi kommer sammen 
 Lovsang, forbønn, tid til å 
 dele og lytte 

Tirsdag 28. januar 
10:30  Bønnemøte 
16:30  Supertirsdag 

Onsdag 29. januar 
19:00  Onsdagsmøte i baksalen 
 Tale og vitnesbyrd 

Torsdag 30. januar 
18:00  Den nye veien 

Søndag 2. februar 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
 Endre Sagedal 
 Tigerloftet, Skattkammer, 
 Hits 

Tirsdag 4. februar 
10:30  Bønnemøte 
19:00  Ytremisjonens kvinne
 forening 
 Janne Roland 

Onsdag 5. februar 
11:00  Formiddagstreff 
 Hilde Grøthe 
19:30  Menighetsmøte 

7.-9. februar 
Møtehelg Jens Petter Jørgensen 
Se egen annonse 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

 

En helg til å mobilisere og utruste folk til tjeneste.  
 
Fredag kl. 19.30: Inspirasjonsmøte. Undervisning bønn og lovsang 
 
Lørdag kl. 10.00 – 14.00: Alle generasjoner inviteres til seminar der Jens 
Petter Jørgensen underviser med tanke på å hjelpe folk å finne en spirituali-
tet som passer med personligheten og en tjeneste som samsvarer med kall 
og utrustning.  
 
Søndag kl. 11.00: Gudstjeneste. 
 
Søndag kl. 19.30: Søndagskveld med Jens Petter Jørgensen og Ungdoms-
koret. Tale, lovsang, tid til deling og forbønn.  

Møtehelg Jens Petter Jørgensen 7. - 9. februar 

 


