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”Der pepper’n gror”
Med Jostein Senumstad tilbake i Etiopia
Side 6 - 7

Jens Petter Jørgensen:

Det handler om å finne en tjeneste som passer
for deg, heller enn at du skal fylle et hull
Av Kåre Melhus

Helgen 7.-9. februar setter menigheten fokus på mobilisering
og utrustning av folk til tjeneste.
Taler er Jens Petter Jørgensen,
tidligere leder av OASE bevegelsen, lærer ved Ansgar Teologiske Høgskole, journalist i Vårt
Land og nå lederutvikler og menighetskonsulent i Frikirken og
Willow Creek i Norge.
Til FrikirkeAktuelt sier Jørgensen at det
er gjort mange feil når det gjelder utvikling av kristnes spiritualitet. Ofte ble

kristne ledere med sterke personligheter framtilt som forbilder både i
væremåte og når det gjelder andaktsliv. Dette har ført til mye dårlig samvittighet blant folk som følte
at de ikke strakk til når det galt
systematisk bibelstudium, memorering av bibelvers og andre øvelser
av mer intellektuell art. Jørgensen er
opptatt av at det finnes mange måter
å oppleve sterke og gode relasjoner
til Gud på. «Det finnes bare en vei
til Gud, gjennom Jesus Kristus, men
det finnes mange veier til Jesu hjerte,» sier Jørgensen. Som eksempler
nevner han lovsang og fellesskap.
Selv regner han seg som en fel-

lesskapsmann. Det vil si at han
opplever Gud gjennom felleskapet
med andre.
Jens Petter Jørgensen vil på lørdagens seminar fra 10-14 også snakke
om å hvordan en kan finne en tjeneste som samsvarer med ens kall
og utrustning. Mange brenner seg ut
i tjenesten, fordi de er presset inn i
en tjeneste de egentlig ikke fungerer
godt i. Rekrutteringen skjer ofte ved
at menighetsmedlemmer blir utfordrer til å fylle hull i menighetens
mange aktiviteter. Jørgensen mener
at en forutsetning for at folk skal
lykkes i sin tjeneste er at de har lyst

Møtehelg Jens Petter Jørgensen 7. - 9. februar
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 spiritualitet som passer med personligheten og en
tjeneste som samsvarer med kall og utrustning.
Søndag kl. 11.00: Gudstjeneste.

2

Pastorens spalte

Stein Arve Graarud

Et tronsalperspektiv på livet
Videre så jeg:
Tronstoler ble satt fram,
og en som var gammel av dager, tok sete.
Hans klær var hvite som snø
og håret på hans hode som ren ull.
Hans trone var flammende luer,
og dens hjul var luende ild.
En strøm av ild fløt fram,
og den gikk ut foran ham.
Tusen på tusen tjente ham,
ti tusen, ja, titusener stod foran ham.
Retten ble satt, og bøker ble åpnet.
(Dan. 7,9-10)
Daniels liv ble ikke som han hadde forestilt seg da han var
liten. Han var en pen, sunn og intelligent gutt fra en velstående familie, og framtiden hans var lys. Men da han og
mange av folket ble fraktet vekk til Babylon som slaver, ble
han frarøvet alt. Alt bortsett fra troen på Gud. Daniel kunne
lett ha utviklet en offermentalitet, men han valgte å fastholde sin tro på hvem Gud er og at at Gud alltid har kontrollen. Denne bemerkelsesverdige tenåringen valgte å lete
etter Guds veier i en ny og vanskelig situasjon, og denne
guttens tenkemåte gjorde ham i stand til å influere en hel
nasjon.

Se, med himmelens skyer
kom det en som var lik en menneskesønn.
Han nærmet seg den gamle av dager
og ble ført fram for ham.
Han fikk herredømme, ære og rike;
folk og stammer med ulike språk,
alle folkeslag skal tjene ham.
Hans velde er et evig velde,
det skal ikke forgå;
hans rike går aldri til grunne.
(Daniel 7,13-14)

Paulus og Barnabas sang lovsanger i fengselet på tross av
smerter etter tortur. Lenkene var som smykker i tronsalperspektivet.
For Stefanus gjorde steinene mindre vondt når han så
Guds trone åpenbart. Han ba dog for sine drapsmenn.
“Gud tilregn dem ikke denne skyld.”
Hvilke problemer trenger du å se utfra et tronsalperspektiv?

«During my lifetime I have dedicated my life to this struggle
of the African people. I have fought against white dominaDaniel tjente Gud trofast i en hedensk kultur i flere tiår, og tion, and I have fought against black domination. I have
cherished the ideal of a democratic and free society in
han fikk stadig større visdom fra Gud. I visjonen, som vi
leser om over, blir nasjonenes skjebne brettet ut for ham. which all persons will live together in harmony and with
equal opportunities. It is an ideal for which I hope to live
Han så nå alt ut fra Guds tronsalperspektiv.
for and to see realised. But, My Lord, if it needs be, it is an
I Efeserne 2,6 skriver Paulus: «I Kristus Jesus har han reist ideal for which I am fully prepared to die.»
Nelson Mandela, mandag 20. april 1964
oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham.»
Vi er satt med Kristus i himmelen. Likesom Daniel trenger
vi å fokusere på Jesus og hans allmakt istedet for å se på «Dersom en mann blir kallet til å feie gatene, skal han feie
gatene slik Michelangelo malte, slik Beethoven komponervåre ytre omstendigheter. Når vi begynner å se livet i et
te musikk, slik Shakespeare skrev poesi. Han skal feie
tronsal-perspektiv, innser vi at ingenting kan rokke ved
gatene slik at himmelens og jordens hersker stopper opp
hans planer.
og sier: - Her levde en stor gatefeier som utførte jobben sin
Tronsalperspektivet hindret Daniel å bli preget av en ugu- godt.» (Martin Luther King)
delig kultur. Det gjorde ham djerv til ikke å bøye seg for
avgudene i tilbedelse, selv om det høyst sannsynlig ville
koste ham livet. Når man har Guds trone for øyet, blir løvene små og ildovnen uvesentlig.
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Jon Kleveland tilbake på orgelkrakken
ønsker at det skal
starte enda et voksenkor, sier han.
Koret vil ta litt utgangspunkt i det
som var før het
«Frikor». Men
målet er ikke å kopiere dette koret.
Det skal bli et kor
som øver en gang i
uka, første gang
tirsdag 4. februar.
Jon vil gjerne få
opp et fint repertoar, med røtter fra
70-tallet, men med
litt ulikt. Selvfølgelig er også målet et
godt sosialt miljø
og mye sangglede.

Av Engebret Grøthe
Som mange har registrert: vår tidligere organist, Jon Kleveland, er tilbake. Han begynte ved nyttårstider
og vil foreløpig være her et halvt års
tid. – Først og fremst må jeg si at det
er hyggelig og spennende å være
tilbake her hvor jeg var i 7 år, sier
han. Videre understreker Kleveland
at han jo er inne i et vikariat for Renate Rott Orre. – Men nå er jeg klar
for å ta en tørn i denne vikarperioden. Og jeg kan tenke på to måter:
opprettholde de aktivitetene som er i
denne perioden, eller jeg kan «gi
jernet». Jeg har bestemt meg for det
siste.
Jon har gjort mye spennende tidligere, det aller meste i skjæringspunktet
musikk, kultur og kirkeliv. Han kommer for øvrig nå fra kulturhuset Kilden, der han har vært en del av miljøet i fem år, blant annet som pro-
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gramsjef. En periode var han også
kultursjef i Lyngdal.
Nytt seniorkor
Men tilbake til Frikirken og arbeidet han begynner på nå. Kleveland
har allerede en god del på gang,
særlig på korsiden. Det første er at
han nå starter opp et seniorkor sammen med andre. -Onsdag blir seniorens dag, kan han berette om. Harald Sødal har sagt ja til å lede dette
koret, mens Jon blir å finne foran
tangentene. (se egen ramme i bladet
for flere opplysninger om dette).
Målet er å synge og ha det godt
sammen. Så dette kan anbefales.
Og som Jon sier: -de som synger i
kor lever lengre.
Nytt voksenkor
Men så har vår vikarierende sangog musikkleder mer i ermet. -Jeg

Vestergabet er i
gang igjen.
Mannskoret Vestergabet har hatt en dvaleperiode på et
halvt, men er nå i sving igjen og i
god driv.
–Drømmen er å bli rundt førti, men
foreløpig er vi i underkant av tredve.
Nye er altså hjertelig velkomne, understreker dirigent Jon. Øvelsene er
som før på onsdager kl. 20.
Ellers ønsker Jon å delta på gudstjenester der han kan. Han liker det
godt når det musikalske er på plass. Menigheten er jo nokså profilert i
forhold til musikk. Men det handler
om å finne ut hva man gjør og hvorfor og hvordan man gjør det, ikke
minst i gudstjenestesammenheng,
mener Kleveland.
Vi ønsker vår nygamle medarbeider
på musikkfronten lykke til framover,
både med korvirksomhet og andre
prosjekter.

”Legg alt i Guds hender”
En veldig enkel bønn, men samtidig en bønn som gjør at
jeg kan hvile i at Gud har fått ansvar for å følge med
barna mine. Det høres kanskje naivt og rart ut, men denne bønnen har gitt meg en indre fred i forhold til mine
egne barns hverdag og fremtid som jeg er utrolig takknemlig til Gud for at jeg får oppleve.

”Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på
hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk, Og
Guds fred, som overgår all forstand skal bevare deres
hjerter og tanker i Kristus Jesus”
Filipperne 4. 6-7.
Jeg må ærlig innrømme at jeg leser alt for lite i Bibelen
og mangler evne til å huske passende bibelvers som jeg
kan dra frem når jeg diskuterer tro og liv med andre. Men
noen setninger som ikke står ordrett i Bibelen har fulgt
meg hele livet. Jeg lærte tidlig både av mine foreldre og
første søndagsskolelærere at var noe vanskelig eller tungt
å bære skulle man be om å få legge det i Guds hender.
Gjennom barndommen var det godt å legge vonde drømmer, vanskelige tanker og frykten for alt det onde som
kunne skje, i Guds hender hver kveld. Denne grunnleggende troen på Gud som en omsorgsfull og kjærlig far
har fulgt meg hele livet og ble ekstra viktig for meg da
jeg fikk egne barn. Egne barn er den største velsignelse
man kan få oppleve, men ble for meg også utgangspunktet for en grenseløs bekymring. Trøsten fant jeg da i ordene jeg lærte som søndagsskolebarn: Legg dine bekymringer i Guds hender, så kan du selv få hvile. De siste 15
årene har jeg hver kveld og nesten hver morgen bedt den
samme bønnen:
”Kjære Gud, jeg legger Benedikte, Joakim og Krister
i dine gode hender. Beskytt dem mot alt ondt og bevar
dem hos deg”

Jeg har også erfart at det i alle store valg i livet blir enklere å ta en beslutning når jeg ber om å få legge alt i
Guds hender. Det er merkelig hvordan jeg i mange store
og vanskelige valg i livet, har opplevd en indre fred i
forhold til hva jeg skal beslutte, når jeg bare har bedt om
å få legge veien videre i Guds hender. Sist dette skjedde
var i høst. Jeg hadde fått noen jobbmuligheter som gjorde at jeg måtte ta et vanskelig valg. Jeg ba lenge om
hjelp til å ta en avgjørelse for jeg syntes det var veldig
vanskelig å se hva som hva riktig å gjøre. Så en kveld
etter at jeg hadde lagt dette valget i Guds hender, våknet
jeg plutselig etter bare en halvtimes søvn. Jeg pleier
aldri våkne slik, så jeg var litt forvirret, men kjente samtidig en følelse av fred som var så sterk at jeg følte Gud
sa til meg helt konkret hva jeg skulle velge.
Jeg vil bare oppfordre alle til å prøve ut denne form for
bønn. Legg barna dine, familien din, bekymringene
dine, vanskelige tanker, konflikter, vanskelige valg eller
utfordringer i Guds hender. Vær tålmodig og kjenn etter
hvordan dette etter hvert påvirker livet ditt.
Jeg tror at Gud ønsker å hjelpe oss med å styre valgene
vi tar, men da må vi også la han få lov til å virke i oss.
Vil bare avslutte med et bibelvers som er en av mine
favoritter, både fordi jeg husker det og fordi jeg syntes
det lover utrolig mye:
”Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist
ikke motet! For HERREN din Gud er med deg over
alt hvor du går”
Josva 1.9

Ruben GausdalJ
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Sammen om oppdraget –
nå de unådde!
.I november var vi
igjen på tur, denne
gang til Etiopia for å
møte vår partner Mekane Yesus. Kirken
som vokser stort og
som har vært vår partner i å løse oppdraget
siden 70´tallet. For
meg var det første
gang siden 2001. Da
reiste vi hjem Birgit
kona mi, Karen på ni
måneder og meg selv
etter noen flotte år i
Didessadalen, forteller områdeleder Jostein Senumstad.
Han er veldig fornøyd
etter turen til Etiopia.

GJENSYN Wollege Gudina og Jostein Senumstad. Wollege var tidligere prosjektassistent, han er halvt Gumuz/Bertha. Gumuzfolket er nå i ferd med å bli nådd, de kristne
Bertha folkene i Didessadalen kan kanskje gi evangeliet videre til sine egne? Bertha er
i all hovedsak muslimsk folk. Lueteksten illustrerer det Frikirken er med på i Didessadalen sammen med Mekane Yesus kirken.

Foruten møtevirksomhet av ulikt slag som
hører med jobben reiste
jeg også ut i Didessadalen for å
møte gamle kjente. Det ble et
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hjertelig gjensyn og jeg hadde en
uforglemmelig tur. Store kontras-

ter i å møte en”ny dal”, totalt
endret bosetting grunnet væpnet

PEPPER Der pepperen gror: Balo Didessa. Dette er en fjerntliggende landsby i Didessadalen. En av de første
utpostene til utviklingsprosjektet Frikirken hadde sammen med Mekane Yesus kirken. Her var det Reidar Rødland sammen med blant annet nåværende generalsekretær i Mekane Yesus kirken, kjørte ut i jungelen for å starte opp evangelisering. Representanter for Gumuzfolket hadde kommet den lange veien opp til Central Synoden i
Nekamte og bedt om hjelp. For å finne frem var veien merket ved at korsmerker var skåret inn i trærne der de
skulle kjøre. De fant frem og i dag er landsbyen stort forandret: de har blant annet kirke, strøm og skoler.

konflikt og samtidig levende menigheter som jobber jevnt og trutt
med å løse oppdraget.
Jeg er takknemlig for at vi i Frikirken er med å støtter freds- og
forsoningsprosessen i Didessadalen og distriktene rundt. Det mest
gledelige er at jeg fikk inntrykk
av at Gumuz er på god veg til å
bli nådd! Mange oppegående
selvstendige menigheter, både
innen Mekane Yesus kirken, men

også andre kirkesamfunn. Fantastisk!
Du som er med å støtter misjonen
kan virkelig takke Gud for at du
får være med på dette. Sammen
om oppdraget – nå de unådde!
Frikirken har ikke lenger misjonærer i Etiopia, men man ønsker
fortsatt å støtte utdannelsen av
lokale evangelister. Det gir blant
annet en unik mulighet for å være
med å nå ut til Bertha og Mao

folket, to folkegrupper som har
svært mye til felles med Gumuzfolket. Brorparten av Bertha og
Mao bor lenger vest i landet, så
vidt vi vet med de opplysninger
vi har i skrivende stund. Bertha er
i all hovedsak muslimer. Det som
er spesielt er at det i Didessadalen
er mindre grupperinger av disse
folkene som er aktive kirkegjengere! (Budbæreren)
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VI SATSER PÅ SKATTKAMMERET, MINI HITS OG HITS.
EN SØNDAGS FORMIDDAG MED HØYE SNØFONNER OG NESTEN UFREMKOMMELIGE VEIER VAR DET 30
BARN OG UNGDOMMER SOM HADDE FUNNET VEIEN TIL FORSKJELLIGE SAMLINGER I KIRKA.
PÅ DISSE SAMLINGENE ER DET VIKTIG Å SAMLES OM GUDS ORD I UNDERVISNING, SAMLINGER I GRUPPER, LEK OG AKTIVITETER.

SKATTKAMMERBARNA MØTES FØRST TILUNDERVISNING FØR DE
DELER SEG I GRUPPER. PÅ GRUPPENE SAMTALER DE RUNDT
DAGENS TEMA, OG HAR GJERNE EN FORMINGSAKTIVITET

400 GR MELKESJOKOLADE.
EN STOLT JAKOB VISER
FRAM PREMIEN HAN HAR
FÅTT FORDI HAN MØTTE PÅ
ALLE SKATTKAMMER SAMLINGENE HØSTEN 2013

MINI-HITS ER SAMLINGER
FOR 4. OG 5. KLASSE.

SEMESTERPLAN FOR MINI-HITS 0G SKATTKAMMERET VÅREN 2014

DE SAMLES RUNDT UNDERVISNING, SAMTALE LEK OG
AKTIVITETER.
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JANUAR

DE ARBEIDER BL.A. EN DEL
MED Å LÆRE Å SLÅ OPP I BIBELEN.

19. SKATTKAMMER
26. FAMILIEDAG KL 16.00. BESØK AV
VIGGO KLAUSEN

FEBRUAR
2., 9., 16., OG 23. SKATTKAMMER

MARS
2., OG 9. VINTERFERIE
16., 23. OG 30. SKATTKAMMER

APRIL
6. PÅSKESPILL
13. OG 20. PÅSKE, IKKE SKATTKAMMER
HITS, ER SAMLINGER FRA 6. KLASSE OG OPPOVER.
DE HAR SINE SAMLINGER MED UNDERVISNING OG
AKTIVITETER I FRICAFE.

27. SKATTKAMMER

MAI
4. AKTIVITETSKOFFERT
11. FAMILIEDAG KL 16. BESØK AV
JARLE WALDEMAR
18., OG 25. SKATTKAMMER

JUNI
1. AKTIVITETSKOFFERT
8. PINSE, AKTIVITETSKOFFERT
15. SKATTKAMMERET HAR
SOMMERAVSLUTNING
PERNILLE OG STINE
HADDE BAKT KAKE
TIL SINE HITS-VENNER

AKTIVITETSKOFFERT, ER EN KOFFERT MED LITT BØKER, SPILL, TEGNESAKER MM SOM KIRKEVERTENE
SKAL SETTE FRAM, OG SOM BARN OG FORELDRE
SOM ER I KIRKEN KAN NYTTE SEG AV, FOR EKSEMPEL TA MED SEG INN I FRICAFE.

Topp innsats på vedlikeholdsfronten!
Av Harald Flå
Hver torsdag formiddag er de å finne i kirka. De svinger både hammer
og sag og malerkoster og mer med.
Det er rydde- og vedlikeholdsgruppene som er i sving. Og det er ikke
lite vedlikeholdsarbeid som blir
utført.
Undertegnede har innfunnet seg en
torsdag og treffer noen av dugnadsarbeiderne i gang med malerkosten.
Vi tar en prat med Sverre Kaddeberg Skaar som sørger for å holde
oversikt over det som til enhver tid
må gjøres. Han kan fortelle at det er
tre dugnadsgrupper/vaktmestergrupper som stiller opp tredje hver
torsdag slik at det er en gruppe i
sving hver uke. Denne dagen er det
malerarbeid og noe ryddearbeid og
innsatsen er upåklagelig. Gruppene
har gjort en formidabel innsats i
forbindelse med oppussingen av
toalettene i kjelleren. Her gikk de til
hånde sammen med profesjonelle
håndverkere. Og resultatet av arbeidet er utmerket. De fleste, kanskje
alle, som vi finner her på torsdag
formiddager er spreke pensjonister.
Noen har litt håndverksmessig bak-

Kjell Haugland og Oluf Arntsen med et godt grep på malerrulla
grunn, men det arbeidet som utføres krever som regel ikke spesiell
håndverksmessig kompetanse, men
vilje til å gjøre en jobb.
Sverre var ansatt som vaktmester i
deltidsjobb og sluttet i fjor sommer. Men det gikk ikke lang tid før
han var i sving igjen, og styrer nå
arbeidsgruppene med sikker hånd
sammen med Endre Sagedal og Ole

Jakob Sødal. Sverre kan fortelle at
i tillegg til tilfredsstillelsen ved å
gjøre en meningsfylt innsats for
kirka betyr det sosiale mye. Dugnadsgjengene avslutter alltid økten
med en felles kaffepause, noe alle
synes å sette stor pris på.
Innsatsen til dugnadsgruppene sparer kirka for store utgifter, ettersom
alternativet var å leie inn betalt
arbeidskraft. Det er fortsatt plass til
flere. Så dersom du ikke er redd for
å svinge hammer og malerkost så er
det bare å melde deg enten til Sverre Kaddeberg Skaar eller Endre
Sagedal på kontoret. Og miljøet er
trivelig, det er det ingen tvil om!

Sverre Kaddeberg Skaar holder
det ryddig
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Påskespillet 2014

Inspirert av entusiasme og gode tilbakemeldinger vil vi sette opp påskespillet «Lys, lys levende» ennå en gang. Datoen er satt til 6. april som er søndagen før palmesøndag.
Det blir to oppsetninger kl 11 og kl 18. Begge i Kristiansand Frikirke. Av praktiske grunner
blir det i år ikke audition på hovedrollene, men de som har lyst til å være med som barn i
forestillingen er hjertelig velkommen til det. Send en epost til Anette Robstad:
anette.robstad@scantrade.no
Vennlig hilsen prosjektgruppa
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Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

LEGENDE MOTIVERER I FRICAFE
Han er to ganger verdensmester, vant verdenscupen
sammenlagt to ganger og
har 16 norske mesterskap.
Selv om Oddvar Brå sjelden traff toppformen under
de store mesterskapene, er
han blitt selve symbolet på
Norsk langrenssport og
suksess. Stavbrekket under
VM-stafetten i Holmenkollen gjorde trønderen legendarisk. Nå har han sagt ja
til å treffe mosjonister og
andre interesserte i Frikirkens Fricafe.
Møtet skjer i forbindelse
med Frikirkens satsing mot
ski rennet Hovden Tour den
Siv Kristin Sællmann og Oddvar Brå
15. Mars.
I fjor fikk Frikirken premie som
beste bedrift, ved å stille med hele
119 deltakere i rennet. I år håper vi
å gjenta suksessen, og inviterer alle

som liker å gå på ski til å gå Hovden Tour med oss.
Men uansett om du skal gå rennet
eller ikke er du hjertelig velkommen til Fricafe:

Oddvar Brå i samtale med Siv
Kristin Sællmann om:

Trening – ski – livet og
en brukket stav!!
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Nytt fra menigheten
Kirken
Kontor
Kontortid

Tollbodgaten 66
Tollbodgaten 64
Mandag kl. 10-13
Tirsdag, onsdag og
torsdag kl. 10-15
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

SENIOR-ONSDAG alle onsdager.
Det har vært et savn hos mange i den øvre aldersgruppe å kunne
synge sammen. Musikkoret, Mannskoret og Blandetkoret er lagt ned.
Her opplevde medlemmene et nært og godt fellesskap og de hadde
stor glede av å synge firstemt sammen.
Jon Kleveland og Harald Sødal ønsker å gjøre noe med dette. Ikke
nødvendigvis et nytt kor, men komme sammen for å synge kjente og
ukjente korsanger og et fellesskap mellom sangglade mennesker.
Onsdag 12.februar starter vi opp. Vi møtes i kirkesalen kl. 12 til
«øvelse», dvs «Vi synger sammen». Harald kommer med noter og vi
skal øve, synge sammen og få til et skikkelig godt seniorkor, men som
sagt, ikke nødvendigvis et kor som skal synge på møter og holde konserter i ny og ned. Men hvem vet? Kanskje det kan skje under med
våre gamle stemmer. Alle som har lyst til å synge er velkommen her.
Etter en god times tid rusler vi inn i Fricafe og har en kopp kaffe
sammen før vi går hver til vårt.

MERK! Vi begynner kl.12.

Kontaktperson Kirkeverter
Kontoret
Tlf. 38 12 10 30
E-postadresse
post@kristiansandfrikirke.no

For ikke å gå i surr med klokkeslett, så vil inntil videre også Formiddagstreff og Seniorforum begynne kl. 12. Så får vi ta en endelig avgjørelse om tidspunkt før sommeren. Dette er i full forståelse med
lederne av Formiddagstreff og Seniorforum.

Hjemmeside
www.kristiansandfrikirke.no

MERK! VI BEGYNNER KL.12 HVER ONSDAG.

Bankkonto

8220 02 86266

Jon Kleveland, Harald Sødal, Rannveig Hærås, Gunnar Ringøen

Format på Frikirkeaktuelt
I høst endret vi størrelsen på bladet
fra A4 til B5. Grunnene til dette var:

2. I dette formatet kan vi levere
bladet til distribusjon når vi selv ønsker det. Vi slipper dermed rigide avtaler med Posten.

1. Spare porto. Før omleggingen var
porto kr. 7.50 pr blad mot kr. 5 nå.
Det gir en innsparing på ca 3500 pr
nummer. Pr år blir det kr. 35.000.

Vi har ikke mottatt mange negative
henvendelser på denne omleggingen, men ser godt de estetiske inn-
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vendingene. Vi må bruke både mindre plass og litt mindre skrift.
Men på tross av dette ser vi de økonomiske og praktiske sidene som
viktigere. Men dette er ingen endelig
beslutning. Dersom vi får flere glade
givere og flere annonsører så kan vi
gjerne ta opp det gamle systemet på
nytt.

Program
Søndag 2. februar
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste. Endre Sagedal.
Tigerloftet, Skattkammer, Hits
Tirsdag 4. februar
10:30 Bønnemøte
19:00 Ytremisjonens kvinneforening. Janne Roland
Onsdag 5. februar
11:00 Formiddagstreff. Hilde
Grøthe
19:30 Menighetsmøte
Torsdag 6. februar
19:30 En kveld i bønn
7.-9. februar
Møtehelg Jens Petter Jørgensen
Fredag 7. februar
19:30 Inspirasjonsmøte. Undervisning , bønn og lovsang
Lørdag 8. februar
10:00-14:00 Seminar: Utrustning og
tjeneste. ”Hva har Gud kalt
deg til?”. Lunsj
Søndag 9. februar
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Jens
Petter Jørgensen. Tigerloftet,
Skattkammer, Hits
19:30 Søndagskveld. Jens Petter Jørgensen. Ungdomskoret. Tale,
lovsang, delestund, forbønn
Tirsdag 11. februar
10.30 Bønnemøte
16:30 Supertirsdag

Onsdag 12. februar
19:30 Temakveld i FriCafé. Oddvar
Søvik. Lik-kledet i Torino –
der tro og vitenskap møtes

Tirsdag 25. februar
10:30 Bønnemøte

Torsdag 13. februar
18:00 Den nye veien

Onsdag 26. februar
11:00 Seniorforum. Mia Voreland.
«Nytt fra Nepal»

Søndag 16. februar
10:30 Bønnemøte

19:00 Onsdagsmøte i Peisestua.
Tale, vitnesbyrd

11:00 Gudstjeneste. Joel Dopico.
Leder av «Cubanske kristne
råd». Hege B. Beckmann,
sang. Tigerloftet, Skattkammer, Hits. Radiooverf. FM
101,2
Tirsdag 18. februar
10:30 Bønnemøte
19:00 Ytremisjonens kvinneforening. Årsmøte
Torsdag 20. februar
19:30 En kveld i bønn
20:00 Hovden Tour inspirasjonskveld. «Hva gjør du hvis du
brekker staven?». Oddvar Brå
og Siv Kristin Sællmann.
«Formtopping» v/Arild Jørgensen
Lørdag 22. februar
19:30 Vox
Søndag 23. februar
10:30 Bønnemøte

16:30 Supertirsdag

Torsdag 27. februar
18:00 Den nye veien
Søndag 2. mars
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste. Sigmund Sandåker. Aktivitetskoffert
Tirsdag 4. mars
10:30 Bønnemøte
19:00 Ytremisjonens kvinneforening. Åshild Jensen. Tema:
Mali
Onsdag 5. mars
11:00 Formiddagstreff. Sverre Jølstad
Torsdag 6. mars
19:30 En kveld i bønn

11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Hilde
Grøthe. Tigerloftet, Skattkammer, Hits

Søndag 9. mars
10.30 Bønnemøte

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

11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Paul
Roland. Aktivitetskoffert

Avsender:
KRISTIANSAND
FRIKIRKE
Tollbodgaten 64
4614 KRISTIANSAND

Utvalgt til å bli med på Les Miserables
Av Engebret Grøthe
Den aller største oppsetningen til
nå på Kilden må vel være «Les
Miserables». Denne musikalen
spilles i vår, fra mars til slutten av
mai, og krever stor innsats.
Mange lokale krefter er engasjert,
også noen med bakgrunn fra Frikirken. Vi har samlet tre heldige
som gjennom auditions og nøye
utvelgelse får være med på storsatsningen.
Paul Gundersen og Max Graarud skal
begge spille Gavroche, den lille gutten
som tappert kjemper på barrikadene i
Paris. –Vi skal synge to sanger, men også
være med på fellessanger, forteller Paul.
Han forteller også at det er enda en gutt
som skal spille denne rollen, slik at det til
sammen er tre lag som spiller barnerollene i musikalen. Både Paul og Max har en
god del erfaring fra før. Begge har vært
med på «Påskespillet» i Frikirken. Paul
har vært med i Mini-Hits og Hits i kirka,
og har spilt i Putti Plutti Pott og Reisen
til julestjernen. Max, som er med i Vox i
kirka sammen med sin far, kan skilte
med å ha vært Pinky i Sabeltannforestillingen, deltatt i Evita, samt i ulike teaterstykker de siste årene. –Kilden er et topp
sted å være, og vi får også litt fri fra skolen, kan han opplyse om. Men han legger
raskt til at de også får tid til å gjøre lekser
innimellom alt det som skjer på Kilden.
Begge guttene håper at de får lov til å
være der i skolens arbeidsuke.

Kristian Sødal bør være et kjent navn for
mange av Frikirkens aktive medlemmer.
Han har trådt sine barne- og ungdomssko i Frikirken, gjennom barnekor og
ulike sangspill, nå sist som Josef i «Like
til Betlehem» på julaften. Kristian er med
i solistensemblet, og har hatt en rekke
oppdrag på Kilden og rundt forbi. For
tiden jobber han i Arbeidstilsynet, har tre
små barn, men er innstilt på å være med
på Les Miserables denne våren. -Jeg har
fått to måneders permisjon fra jobben og
skal nok få dette til, selv om det blir
hektisk. Det gjelder bare å holde seg
frisk, smiler han. Som en del av ensemblet i Les Miserables skal Kristian ha omtrent 10 roller og være med på å synge en
god del sanger.
Vi snakker litt om hva den kan være at
det kommer så mange sang- og musikkkrefter fra Kristiansand Frikirke til ulike
sammenhenger. –Her får vi muligheter til
å synge, spille og opptre, ofte foran flere
hundre tilskuere, og med gode folk i
ryggen. Det er klart at de som får prøve

seg her etterhvert blir attraktive for de
som rekrutterer til Kilden og andre steder. Musikkskolen har vært et kjempebra
tiltak, og jeg ser i ulike sammenhenger at
Frikirken har vært en startplass for
mange. Og dette ser bare ut til å fortsette, mener Kristian. Alt dette er jo bra for
kirka, og fører til vekst.
De tre unge herrene er opptatt av at de
har vært heldige som får være med på
musikalen, men at de også på sett og vis
har et ansvar som forbilder. Vi synes det
er spennende og viktig å delta. Men så
skal det jo først og fremst være gøy,
samstemmer alle tre.
Les Miserables er et stykke som i bunn
og grunn handler om tilgivelse. –Det er
nesten som å lese et evangelium, og jeg
håper publikum vil tenke over hva handlingen egentlig betyr, sier Kristian. Han
kan absolutt anbefale folk å få med seg
denne musikalen. Dermed er oppfordringen gitt, og skal du bare én gang i
Kilden denne våren, må Les Miserables
være førstevalget. Ingen tvil!

