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Tilbake fra Japan (s 2) 

Ny Fri-BU-arbeider  (s 4) 

Familiedag med Jarle (s 10) 

Vi ønsker våre lesere en riktig god sommer! 



Tekst: Harald Flå    

 

I begynnelsen av april var hun tilbake i Kristian-

sand og da var det 38 år siden første gang Ingrid 

Aske reiste ut som misjonær til Japan. Til å begyn-

ne med var det meningen at det bare skulle  være 

et korttidsopphold i Japan, men slik ble det altså 

ikke. I førstningen  var hun i i NMS sin tjeneste i 

fire år, men siden har det vært Frikirken som har 

vært hennes oppdragsgiver.  

 

På gudstjenesten i Frikirken søndag 4. mai ble 

tilbakekomsten ettertrykkelig markert. Det ble en 

festgudstjeneste med påfølgende festkirkekaffe til 

ære for den hjemkomne. På talerstolen ble hun 

intervjuet av Arnfinn Løyning og hun fortalte på 

sin stillferdige måte fra noe av det hun hadde vært 

med på i byen Kawage i Japan. Løyning overrakte 

henne en symbolsk gave fra menigheten,  et ikon 

som symboliserte treenigheten malt i et nonneklos-

ter i Hviterussland. 

 

Ingrid kom til Japan som fireåring sammen med 

familien og det var kanskje det som brakte henne 

tilbake dit. Men først utdannet hun seg som før-

skolelærer og tok kristendom grunnfag. Og kunn-

skapen i japansk er det ikke noe å si på, hun snak-

ker det som en innfødt japaner.  Til å begynne med 

virket hun i byene Osaka og Tsu, men den lengste 

perioden har hun vært  i Kawage. Dette var ny-

brottsarbeid hvor 

hun sammen med 

Anne Mari og Espen 

Topland startet opp 

en ny menighet fra 

bunnen.  Her har hun 

vært svært engasjert 

i barnearbeid og stu-

dentarbeid.  Hun 

synes selv at hun 

fikk et stort ansvar 

på sine skuldre. 

 

I de siste ukene har 

hun blitt svært opp-

tatt av stillhet for 

gjennom det å lytte 

til Guds stemme. 

Hun tror at i stillheten kan du lettere fornemme Hyr-

dens røst. Et av hennes gode bibelord i den forbin-

delse er Joh. 10, 27 ”Mine får hører min røst, jeg 

kjenner dem, og de følger meg ”.  Hun har vært med 

på å etablere det hun kaller meditative bønnegrupper 

hvor det å lytte til Guds stemme er det viktigste. Det 

gode kristne fellesskapet er for henne av uvurderlig 

betydning.  

 

Hun gir uttrykk for at Gud har kalt henne til å gå 

videre med dette i Norge, og hun håper at menighe-

ten kan være i bønn for hennes fortsatte virke her 

Tilbake i Kristiansand etter et rikt liv i Japan 
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Ingrid Aske 

Ingrid Aske 



hjemme. Hun håper på gode bønnegrupper og reg-

ner med at det gir resultater i Guds rikes arbeid.  

Det ser dermed ikke ut til at Ingrid kommer til å 

nyte sitt otium som pensjonist. I Guds rike er det 

som kjent ikke noe pensjonstilværelse. Vil du lese 

mer om Ingrids virke er det en lengre artikkel i 

Budbæreren. Du kan også google på henne og vil 

finne mye interessant lesning. 
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Nytt kor og kveldsguds-
tjenester til høsten 

- Det nye koret er svært hyggelig og meningsfullt å 

drive med. Musikk i funksjon er godt, mener Jon.  

Det er ennå plass til flere sangere i koret. Særlig 

gjelder det på herrestemmene. 

- Tre-fire nye herrestemmer hadde gjort susen, re-

klamerer han, og henvender seg til folk i hovedsak i 

40/50 årene. Yngre sangere er selvfølgelig også 

hjertelig velkomne! 

 

Koret øver tirsdager – to ganger i måneden i tillegg 

til gudstjenestene. Interessert i være med i koret? 

Ta kontakt med Jon Kleveland. 

Det nye menighetskoret i Kristiansand Frikir-

ke tar form. Til høsten deltar koret på de må-

nedlige kveldsgudstjenestene. Men det er enda 

plass til noen flere sangere i koret. 

 

Til høsten blir det arrangert kveldsgudstjenester 

hver tredje søndag i måneden. Fast innslag på 

gudstjenestene vil være menighetens nye menig-

hetskor.  

- Jeg skriver og arrangerer musikk så blekket 

spruter, forteller Jon Kleveland. Han leder koret 

og arbeidet med de nye kveldsgudstjenestene. 

Koret skal synge egne sanger, men like mye være 

med å løfte allsangen og liturgien.  

- Jeg gleder meg veldig til dette, sier Jon entusias-

tisk.  Musikklederen synes det er spennende å 

kunne være med på å utvikle et helt nytt gudstje-

nestekonsept. Han trives også godt blant mennes-

ker som liker å gjøre musikk sammen. 
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Ny barne- og ungdomsarbeider 

I Kristiansand Frikirke har vi hatt et tydelig ønske 

om å styrke vår satsing på barn og familier. Vi søk-

te etter ny medarbeider høsten 13, men det falt ikke 

på plass. Så stillingen har stått ubesatt inntil videre.  

 

Via Jon Kleveland fikk vi tips om en god kandidat 

til stillingen. Hun søkte, vi har hatt intervju og 

kommet frem til at dette virker veldig riktig, både 

for henne og kirka. Hun heter Silje Borøy, er 25 år 

og oppvokst på Gjøvik og Oslo. Familien kommer 

fra Sørlandet, Birkeland og Søgne. Hun har studert 

musikk, menighet og ledelse ved NLA høgskolen i 

Staffelsgate, med Jan Gossner som rektor. Hun har 

også jobbet mye med korledelse, konfirmant – og 

ungdomsarbeid. Og som sanglærer på Viken folke-

høgskole – hvor hun vokste opp.  

 

Nå skal hun flytte til Kristiansand i august, gifter 

seg 16. august med Martin Mathisen Hasseleid, og 

flytter inn i leilighet på Bellevue.  

 

Hun starter i kirka 1. september, og blir dermed 

med på menighetstur 05-07. september. Vi ser frem 

til at hun blir en del av staben, og oppfordrer dere 

til å begynne å be for henne.  

 

Silje Borøy 
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Pastorens spalte 

Takk til Neda og Emran. 

Søndag 4. mai hørte jeg som vanlig på radioen om 

morgenen. I nyhetene kl. 9.00 ble det sagt at en 

kvinne var hentet ut av kirkeasyl i Filadelfia i Kris-

tiansand. Jeg visste at det var Nahid fra Iran. Hun 

gikk på «Den nye veien» og våre persiske møter til 

hun gikk i kirkeasyl i Filadelfia for to år siden. Med 

det samme tenkte jeg på Neda og Emran, vår to 

gode iranske hjelpere som har gjort tjeneste i kirken 

omtrent hver dag siden nyttår. Kunne de også være 

hentet av Politiets Utlendingsavdeling? Jeg visste at 

de var på sin registrerte boligadresse i Søgne denne 

natten. En telefon til Neda gjorde meg enda mer 

urolig. Telefonen var slått av. Et par telefoner til 

andre kontakter ga svaret. De var hentet kl. 7.00 om 

morgenen. Jeg hadde hjulpet dem å skrive begjæ-

ring om omgjøring av vedtak i deres sak, men svar 

var ikke kommet. Så vidt jeg kunne forstå forskrif-

tene, skulle svar gis før politiet kunne sende dem ut 

av landet. Svaret kom i posten torsdagen 8. mai fire 

dager etter at de var hentet.  

 

Vi på kirkens kontor snakket med dem på telefon 

flere ganger etter at de var hentet. De kunne ikke 

benytte sin egen telefon. Den var konfiskert. Men 

de fikk benytte politiets telefon et par minutter av 

gangen.  

 

Fredag 9. mai ble de sendt hjem til Iran til en uviss 

fremtid. Like før utreise fikk de igjen sine egne tele-

foner. Fem minutter før flyavgang skriver Neda en 

melding: «Tusen takk! Hvis vi har storm og vanske-

ligheter i livet, må vi huske at Jesus er jordens og 

himmelens konge. Jesus er sammen med oss. Jeg er 

ikke ferdig med å lese boka jeg fikk av pastor Rune: 

Fengslet i Iran. Men kanskje jeg kan prøve å lese 

den i fengselet i Iran. Jeg vet at Jesus ikke glemmer 

oss, men vi er veldig alene. Ingen familie, ingen. Vi 

savner dere og Frikirken og alle mennesker i Frikir-

ken. Gud velsigne dere. Ha det bra. Neda og Em-

ran» 

 

Jeg har vært svært sterkt berørt av denne situasjonen. 

Jeg er frustrert over Utlendingsnemda som har så 

rigide regler at de nesten har bestemt på forhånd at 

konvertitter fra Iran ikke skal få beskyttelse i Norge. 

Nemnda trekker i tvil deres kristne integritet og synes 

heller ikke å legge vekt på at en pastor bekrefter deres 

kristne troverdighet. Men dette må vi jobbe med i 

samarbeid med andre som kjenner nød for mennesker 

som risikerer å bli sendt hjem til fengsel på grunn av 

sin kristne tro. I skrivende stund vet vi ikke hvordan 

deres situasjon er. De ble arrestert da de ankom Tehe-

ran og ble utsatt for intense avhør i 24 timer. Deretter 

ble de satt fri med beskjed om å melde seg igjen neste 

dag. Da måtte de ta med bankkort, fikk de beskjed 

om, slik at de kunne handle varer i fengselet. Med 

andre ord ble det forutsatt et lengre fengselsopphold. 

Nå har vi ikke hørt mer fra dem på to døgn. 

 

Vi er mange som kjenner stor takknemlighet for hva 

Neda og Emran har fått bety i vår menighet. Hver 

mandag og torsdag har de jobbet med matutdeling til 

vanskeligstilte (Frimat). De har gjort alt slags forefal-

lende arbeid. De har jobbet i Fricafé. Neda har vasket 

og ryddet. Emran har trukket om alle kirkebenkene 

med nye puter og montert puter i ryggene. Her har 

han hatt god hjelp av Rupan fra Sri Lanka. Neda stod 

for herlig bevertning under påskemåltidet på skjær-

torsdag. De har begge vært med oss i bønnemøter og i 

det hele tatt vært til stede på det meste i kirken. Da de 

begynte i kirken for et par år siden, kom Neda med en 

brodert tavle med skriftordet: «Gud, jeg roper til deg, 

du som svarer.» Salme 17.6. Denne står nå i «Det 

stille rom».  

 

Takk, Neda og Emran! Dere har vært til stor velsig-

nelse. Vi savner dere. Mange ber for dere. Og vi hå-

per å møte dere igjen.  

Sigmund Sandåker 
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Suppe for 7 

men det blir også kaker og kaffe og mye variert 

og uformelt program. Bli med, da vel! Alle som 

vil være med, må melde seg på til Gudny innen 

10. juni på mobil 991 59 505, gjerne med en sms.  

Hjertelig velkommen!   

       

       

    Hilsen  Supperådet 

 

Tiltaket ”Suppe for 7” skulle være rimelig godt 

kjent i vår menighet, gjennom informasjon på 

gudstjenester, her i menighetsbladet eller ved 

oppslag.  

 

Vi har gjennomført 3 omganger med suppe-

kvelder og den fjerde går av stabelen etter 

påske. Det er nå påmeldt 68 deltakere. Men vi 

vil gjerne ha med flere når vi starter på nye 

runder til høsten. 

 

Suppe for 7 er primært tenkt for at nye som 

kommer til menigheten skal bli kjent med de 

som pleier å gå her. Men skal det bli slik, må 

også de som er kjente her melde seg på som 

deltakere. Ellers blir det liten integrering! 

 

Et nytt tiltak er planlagt: 

Tirsdag 17. juni samles alle deltakerne i 

Suppe for 7 fra kl 18 til fellestur til Gudny 

og Anthony Culleys hytte på Sodefjed hytte-

område. Her kan alle som ønsker å bli kjent 

med deltakerne bli med for å se og høre hvor-

dan Suppe for 7 kan skape nye relasjoner mel-

lom oss. Det blir selvfølgelig servert suppe, 

At speideren har en hytte på Fins-

land er det kanskje ikke alle som 

vet. Det er speidere som har hånd 

om hytta. Nå har Gruppelederle-

der Ole Andreas Augland sam-

men med Kjell Haugland hatt en 

gjennomgang på hytta og sett hva 

som må til av vedlikeholdsoppga-

ver for at ikke forfallet skal få 

herje med den. De vil male inne 

og ute, bytte litt kledning, en dør, 

takrenner og noe annet. Allerede 

har de fått noen gaver til dette, 

men de vil behøve noe mer mid-

ler, og ikke minst: Noen villige 

Speiderhytta 

på Finsland 

hender. Vil komme ut noe mer info om dette, men om dette er noe du 

kjenner lyst til, ta gjerne kontakt med Ole Andreas Augland på 

o.augland@gmail.com  





 8 

Synoden samles til ordinært møte hvert tredje år, og i år er det synodemøte 

på Stavern Folkehøyskole, Fredtun, 30. oktober - 2. november. Synoden er 

betegnelsen på samlingen av alle kirkesamfunnets medlemmer. Synode-

møtet er Frikirkens øverste organ. Der møtes utsendinger fra alle menighe-

tene til drøfting av årsmeldinger, strategi, forfatningsendringer og andre 

viktige saker. Fra vår menighet kan vi sende fire delegater der minst én 

skal være valgt fra eldsterådet. 

 

Til behandling i menighetsmøte fikk vi tilsendt et hefte med saker. Dette 

ligger til utdeling i foajéen eller kan leses på www.frikirken.no. De mest 

interessante sakene for menigheten er: 

 Strategi for årene 2014 - 2020 

 Revidering av økonomiske 

ordninger 

 Forvaltning av frigjorte kapi-

talmidler fra salg av Kongsvn. 

82, Frikirkens Hus. 

 Fellesarbeid i økonomisk ba-

lanse og innsparing. 

 

Sakene ble behandlet i menighets-

møte 14. mai, og det var for det 

meste stor enighet om å følge inn-

stillingen fra synodestyret. Det er 

en god del nytenkning om hvordan 

kirkesamfunnet best kan fungere i 

en ny tid. Vår menighet fremmet 

saken om økonomisk balanse og 

innsparing i fellesarbeidet, og vi 

opplever at våre tanker har blitt 

hørt. 

 

Saken angående forvaltning av 

frigjorte kapitalmidler ved salg av 

Frikirkens Hus, skapte en del enga-

sjement. Det dreier seg om hvor-

dan 55 millioner kroner best skal 

forvaltes innen kirkesamfunnet. 

Flere gode innspill og forslag ble 

presentert, og det ble vedtatt en 

grundigere utredning av disse. 

Derfor blir saken tatt opp i et nytt 

menighetsmøte i  juni. 

 

Menighetens utsendinger som ble 

valgt på møtet: 

 

Fra eldsterådet:   

 Sigmund Sandåker 

Øvrige utsendinger:  

 Endre Sagedal 

 Arild Sæbø 

 Hilde Grøthe  

 

1. vararepresentant:  

 Oluf Arntsen 

Synoden 2014 
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Menighetsmøte 11. juni 
 

Av Kåre Melhus 
 

Det er viktig at menighetens medlemmer har 

et aktivt forhold til oppussingen av kirken. 

Derfor innkaller Eldsterådet til et eget menig-

hetsmøte 11. juni der byggeplanene blir enes-

te sak.  I 2016 fyller kirkebygget 50 år, og 

tanken er at bygget da skal stå fram i oppus-

set stand, med nytt inngangsparti og dirkete 

adkomst fra FriCafé til kjellerlokalene som de mest iøynefallende elementene.  Det vi nok vil merke, men ikke se, 

er at ventilasjonsanlegget skal overhales, slik at vi fyrer mindre for kråkene, som Endre Sagedal uttrykker det.  

Samlet prislapp på dette prosjektet blir ca 10 millioner kroner. Kom på menighetsmøtet og si hva du mener. 

Av Kåre Melhus 

 

Også i år blir det menighetstur til Hove leir på Trom-

øya.  Datoene er 5-7 september, og Birgit Senumstad 

lover et minst like bra program i år som tidligere år. 

Menighetens egne krefter står for innholdet i storsam-

Byggesaken 

Menighetsturen betyr tid til hverandre 

linger både formiddag og kveld, og det blir egne 

arrangementer for hits, og ungdom.  Tema for turen 

er «Ladestasjon»   I vår tid er det et begrep som alle 

har et forholde til.  Vi har mobiltelefoner, ipader og 

ipoder og nå er det stadig flere som kjører til en la-

destasjon for å «fylle opp» bilen, i stedet for til en 

bensinstasjon. Så på menighetsturen blir det oppla-

ding til et nytt arbeidsår i menigheten, samtidig som 

vi får tips til hvordan vi kan lade opp i hverdagen, 

både hjemme og i kirken. 

 

Utladning blir det også tid til, lover Birgit. Som van-

lig blir det bingo hvor alle deltar.  Hun minnes følel-

sen i fjor da bingospillet fikk forsamlingen på ca 400 

mennesker til å være helt stille i lange strekk.  Ikke 

det at det bare blir stille og stillesittende aktiviteter. 

Fotball og volleyball står også på programmet.  Det 

samme gjør joggeturer i forskjellige alders- og vekt-

klasser, samt rusletur under kyndig ledelse av Sig-

mund Sandåker. 

 

Deltagelsen på menighetsturen har tradisjonelt vært 

preget av barnefamiliene. Birgit ønsker seg flere av 

den litt eldre garde nå.  Samtidig med at hun gleder 

seg over at det er mer enn 100 ungdommer på 

kveldsmøtene, ønsker hun seg flere 60 åringer.  Hun 

understeker at på Hove er det plass til alle.   

«Menighetsturen er det beste vi har,» sier Birgit.  

«Vi har tid til hverandre og blir bedre kjent enn vi 

gjør når vi møtes i kirka,» sier hun. 



 

Søndag 11. mai var en morsom dag for barna. Vi 

hadde besøk av selveste Jarle Waldemar, som er en 

av få barne-evangelister i Norge. Han reiser rundt i 

landet og forkynner gjennom sang, musikk, kreativ 

preken, drama og trylling.  

 

Mange av sangene hans synges av barnekor over 

hele landet, og DVD’ene hans – ”Jarle TV” er til 

god hjelp for søndagsskolene. Han har også gitt ut 

flere bøker, som er til god hjelp for foreldrene i 

trosopplæringen hjemme. Se gjerne mer på 

www.barnesang.no eller på 

www.jarlewaldemar.com.  

 

Søndagen startet selvsagt med at Jarle Waldemar 

deltok på familiegudstjeneste med ”Frikirken Øst” 

på Gimletun. Etterpå holdt han barnekorseminar 

for Jubilo.  

Tekst og bilder: Stein Arve Graarud 

Familiedag med Jarle Waldemar! 

Prekenen var veldig morsom. Gud leter etter 

mennesker som har gått seg vill. Gud snakker 

til oss mennesker. Det opplevde Samuel. Gud 

svarer også på bønnene våre. Bønnesvarene kan 

ligne litt på et trafikklys: Grønt betyr JA.  Gult 

betyr VENT. Rødt betyr NEI.  

Da familiemøtet startet kl. 1600, hadde over 100 

personer funnet veien til kirken.  

Jubilo sang først noen av sine egne sanger, før de 

sammen med Knøttekoret sang noen av Jarle 

Waldemar sine sanger.  



 

Lovsangskonserten har blitt en flott i 

tradisjon i byen vår. Det hele startet 

med at USB (Ungdom Sammen for 

Byen) ønsket å tilby byens ungdom-

mer et rusfritt arrangement på ung-

dommens store festekveld. Den førs-

te gangen var arrangementet på 

Hamresanden camping. Siden den 

gang har byens menigheter byttet på 

å huse det. Det har vært i Salem, 

Frikirken, Betania og Filadelfia. I år 

var det Lund kirke sin tur.   

 

Et av lovsangsbandene til Filadelfia 

ledet oss i lovsang og Credokoret 

sang. Taler var Stein Arve Graarud 

og Thomas Natvig fra Betania ledet 

møtet. Thomas er jo egentlig litt 

”vår”  ;0) 
 

Lund kirke har plass til 600 personer, 

men det var ikke nok sitteplasser til 

alle. Ungdommene tok opp en kol-

lekt til KUP – Kirkens UngdomsPro-

sjekt, og det kom inn over 20.000 

kroner.  

 

Da møtet var ferdig gikk vi alle ut på 

plenen bak kirken. Der var ungdoms-

gruppa i Lund kirke klare med ham-

burgere og pølser.  

Felleskristen lovsangskonsert 
Tekst: Stein Arve Graarud 

Bilde: Stian Gustafsson, Vågsbygd 

Frikirke 

Lund kirke 16. mai 

Credokoret 

Stein Arve Graarud 

Maren Aas Hansen 

Thomas Natvig 
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Kristiansand Feriesenter - sommercampen 2014 

HUSK – Gratis entrè på alle arrangementer! 
28.06 kl.20.00; Summer Encounter-ungdomsmøte, sjekk våre facebook sider 
01.07 kl.18.00; Åttendedels finale VM på storskjerm i Hagekroa 
 kl.20.00; TENOR; Sveinung Hølmebakk fra Nordic Tenors! 
 kl.22.00; Åttendedelsfinale VM på storskjerm i Hagekroa  
02.07 kl.18.00; SWING; Swingkurs (kl.18.00) og Swingkveld (kl.20.30) 
03.07 kl.20.00; Brød og vin i stranda med Ann Karin Kaasa  
04.07 kl.18.00; Kvartfinale VM på storskjerm i Hagekroa 
 kl.20.00; FORTH OF JULY; ”Gospeltrain” m/Jan Arvid Nygaard. Amer. BBQ 
 kl.22.00; Kvartfinale VM på storskjerm i Hagekroa  
05.07 kl.18.00; Kvartfinale VM på storskjerm i Hagekroa 
 kl.20.00; FOTBALL; VM i Brasil -ekspertpanel med flere IK Start-spillere!!! 
 kl.22.00; Kvartfinale VM på storskjerm i Hagekroa 
06.07 kl.11.00; Sommergudstjeneste; J.P. Jørgensen/Tom Jarle Istad Kristiansen 
 kl.19.00; Søndagskveld; Jens Petter Jørgensen/Tom Jarle I.K. m/band 
08.07 kl.19.00; SOUL; ”Summer Feeling” med Rebekka Mæland m/ band! 
 kl.22.00; Semifinale VM på storskjerm i Hagekroa  
09.07 kl.20.00; GOSPEL; Gospelnight med ”Restart” i Hagekroa 
 kl.22.00; Semifinale VM på storskjerm i Hagekroa 
10.07 kl.20.00; Brød og vin i stranda med Marius og Eric 
11.07 kl.18.00; VG Sommershow kl.21.00; REFLEKSJON; ”Nesten” v/Ragnar 
 Kaasa. Visesang ”Bjarne Portner” 
12.07 kl.20.00; Summer Encounter-ungdomsmøte, sjekk våre facebook sider 
 kl.22.00; Bronsefinale VM på storskjerm i Hagekroa 
13.07 kl.11.00; Sommergudstjeneste; Kari Holmås/Kristina Jølstad Moi 
 kl.19.00; Søndagskveld; Kari Holmås/”Ungdomsteamet” fra byen  
 kl.21.00; FOTBALLFINALE VM; på storskjerm i Hagekroa  
15.07 kl.20.00; BLUES; Fra Notodden Bluesf.- Rev. John Band m/Nina Gromstad! 
16.07 kl.18.00; SWING; Swingkurs (kl.18.00) og Swingkveld (kl.20.30) 
17.07 kl.20.00 Brød og vin i stranda med ”Bjarne Portner” på gitaren 
18.07 SØRLANDSFESTEN; 2 dg, sjekk; sorlandsfesten/facebook.com 
19.07 ROCK; -med et knippe av byens aller beste musikere….! 
20.07 kl.11.00; Sommergudstjeneste, Harald Avtjern/Arvid Pettersen m/singers 
 kl.19.00; Søndagskveld; Arvid Pettersen m/singers ”Stor er din trofasthet”  
22.07 kl.19.00; BASAR; til inntekt for flyktningerammede i Syria 
23.07 kl.20.00; COUNTRY;  ”Gama” (setesdølsk for moro) med Åsmund Åmli 
24.07 kl.20.00; Brød og vin i stranda med Ingunn Tryland  
25.07 kl.20.00; GLADSANG; Arnold Børud med familie  
26.07 kl.20.00; Summer Encounter-ungdomsmøte, sjekk våre facebook sider 
27.07 kl.11.00; Sommergudstjeneste; Rune Tobiassen/Marius og Eric 
 kl.19.00; Søndagskveld; Tale og sang v/Mikael Jarlestrand 
 29.07 kl.18.00; FAMILIEKONSERT; Jentegruppa ”Seven” 

INTERVJU MED DAGLIG LEDER 
LLOYD TRYLAND 
 

Kristiansand Feriesenter eies av frikirkeme-

nighetene i Aust- og Vest Agder. Senteret, 

best kjent blant eierne som Dvergsnestang-

en eller ”Tangen” er det største feriesenteret 

i området. Senteret ble tildelt 5 stjerner 

status i 50 års jubilèet i 2013, som en av fire 

plasser i Norge. Og ikke nok med det; nylig 

kom Kristiansand Feriesenter på 3. plass i 

trivselskåringen ”Beste campingplass i Nor-

ge”! 

 

For Frikirken gir dette uante muligheter til å 

bygge vennskap og relasjoner med mennes-

ker vi ellers sjelden eller aldri ser i våre 

sammenhenger. Samtidig må vi nærme oss 

gjestene våre med varsomhet og respekt, for 

langt de færreste av disse har oppsøkt Kris-

tiansand Feriesenter på bakgrunn av frikirke

-eierskapet.   

 

Av denne grunn er det derfor helt naturlig 

for oss å tilby størst mulig bredde i 

”Sommercampen”. Her håper vi det skal 

være noe for enhver smak. Samtidig er vi 

bevisste på hva som er selve ”arvesølvet” 

vårt, og vi legger derfor stor vekt på å få tak 

i de beste aktørene til gudstjenestene, bibel-

timer om formiddagen og andre møter. 

 

For å utnytte kontaktflaten vår, trenger vi 

imidlertid folk fra menighetene i ulike aldre 

som vil spandere noen dager av ferien for å 

bygge relasjoner med gjestene som kommer 

– enten de kommer langveis fra, eller er 

dagsbesøkende.  -Kort sagt være vertskap, 

og ønske velkommen til både Sørlandet og 

Frikirken! Ta gjerne kontakt med Lloyd på 

telefon 41 56 41 05  

 



 

  

 

 

 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

  

 Ledig annonseplass  

Ledig annonseplass   

  Ledig annonseplass 
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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  Sigmund Sandåker  
 48 05 91 75 (mob) 
Pastor  Rune Tobiassen  
 95 84 18 56 (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 

 

 

 Edel Berglihn 

Døde 

Lise og Anders Kind bar Maud til 

dåp sammen med storesøstrene 

Malia og Margit. 

Døpte 

Elise Løvgren og Erlend Johansen 

bar Albert til dåp. 

Hans Obrestad tak-
ker av i layoutgruppa 
i FrikirkeAktuelt 
 

Etter ca 20 år i trofast tjeneste for 

Frikirkeaktuelt sier Hans nå takk 

for laget. Vi har satt stor pris på 

dette dugnadsarbeidet som har 

betydd mye både praktisk og øko-

nomisk og vil med dette si tusen 

takk for innsatsen. Det var Yngvar 

Tellefsen som i sin tid som redak-

tør tok initiativ til at vi selv kunne 

ta hånd om det meste  av layoutar-

beidet. I starten laget vi sidene i 

Word og trykkeriet gjorde bildear-

beidet. Senere kunne vi levere fer-

dige PDF-filer til trykkeriet i far-

ger! Det at vi gjør dette selv gir en 

rekke andre fordeler som for ek-

sempel enklere administrering av 

innholdet og mer fleksible dead-

lines. Det at Hans og de andre i 

layoutgruppa har holdt posisjonen i 

over 20 år vitner om at det er en 

trivelig jobb. Plassen etter Hans er 

nå ledig og vi oppfordrer alle som 

er litt over middels kyndige i data-

maskinens muligheter om å melde 

seg til tjeneste. Bindingstiden er 

ikke 20 år. Send gjerne en epost til 

redaksjonen eller ta kontakt med 

oss direkte.  (Red.) 

friMat 
Har du bil og lyst til å bety en 

diakonal forskjell i byen vår? 

Vi trenger flere frivillige til å 

hente mat fra en av våre 7 sam-

arbeidsbutikker. Du henter da 

fast fra én butikk én dag i uken, 

enten mandager eller torsdager. 

Maten må være innlevert til 

Frikirken før kl. 17. Ta kontakt 

med Steinar Voreland på tlf. 

900 32 856 eller smvore-

land@hotmail.com  

«Fint å kunne være med å bi-

dra til at mindre mat blir kastet 

og formidle en pose med nes-

tekjærlighet til de som trenger 

det.» 

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


Program 

Søndag 1. juni 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Rune Tobias-
sen Aktivitetskoffert 

20:00 Når vi kommer sammen 

Tirsdag 3. juni 

10:30 Bønnemøte 

16:30 Supertirsdag, sommeravslut-
ning Knøttekoret, Jubilo og 
musikkskolen deltar 

Torsdag 5. juni 

18:00 Den nye veien Arne Jørgen-
sen 

Søndag 8. juni 1. Pinsedag 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Nattverd Linn 
Sæbø Kristina Jølstad Moi 
Aktivitetskoffert 

Mandag 9 juni 2. Pinsedag 

17.00 Konsert med Kammerkoret 
Møvig Fort 

Tirsdag 10. juni  

10:30 Bønnemøte 

Søndag 15. juni 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Sigmund Sand-
åker Dåp Tigerloftet, Skatt-
kammer – sommeravslutning 
Hits/Minihits har tur Radio-
overf FM 101,2  

11:00 Frikirken Øst, Gudstjeneste på 

Gimletun 

Tirsdag 17. juni 

10:30 Bønnemøte 

Torsdag 19. juni 

18:00 Den nye veien Sigmund 
Sandåker 

Søndag 22. juni 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Paul Roland 
Nattverd Aktivitetskoffert 

Søndag 29. juni 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Jan Gossner 
Aktivitetskoffert 

Søndag 6. juli 

11:00 Gudstjeneste på Dvergsnes-
tangen 

 

Søndag 13. juli 

11:00 Gudstjeneste på Dvergsnes-
tangen Oase i Gimlehallen 

Søndag 20. juli 

11:00 Gudstjeneste på Dvergsnes-
tangen 

Søndag 27. juli 

11:00 Gudstjeneste på Dvergsnes-
tangen 

Søndag 3. august 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Nattverd Sig-
mund Sandåker 

Søndag 10. august 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste 

Torsdag 14. august 

18:00 Den nye veien 

Lørdag 16. august 

10:00 Bønnemøte 

10:30 Konfirmasjonsgudstjeneste 
Stein Arve Graarud 

13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste 
Stein Arve Graarud 

Søndag 17. august 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste 
Stein Arve Graarud Radio-
overføring FM 101,2 

19:30 Kveldsgudstjeneste 

Tirsdag 19. august 

10:30 Bønnemøte 

19:00 Ytremisjonsens kvinne-
forening Hjemme hos Jølstad, 

Høivold Brygge 

Torsdag 21. august 

19:30 En kveld i bønn 

 

Lørdag 23. august 

19:30 Vox 

Søndag 24. august 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Nattverd Sig-
mund Sandåker Kristina Jøl-
stad Moi Tigerloftet, Skatt-
kammer og Hits Aktiviteter og 
grilling på Tangen etter guds-
tjenesten 

 

Tirsdag 26. august 

10:30 Bønnemøte 

16.30 Supertirsdag 

Onsdag 27. august 

19:30 Bibelundervisning i FriCafé 

Torsdag 28. august 

18:00 Den nye veien 

Søndag 31. august 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Rune Tobias-
sen Tema:  Jesus som forbil-
de Tigerloftet, Skattkammer, 
Hits 

20:00 Når vi kommer sammen 

Tirsdag 2. september 

10:30 Bønnemøte Kvinnestevne i 
Øvrebø 

Onsdag 3. september 

12:00 Formiddagstreff 

Torsdag 4. september 

19:30 En kveld i bønn 

Fredag 5. – 7. september 

 
Menighetstur til Hove. For in-
formasjon og påmelding se 
menighetens hjemmeside: 
www.kristiansandfrikirke.no 
eller ved henvendelse til kon-
toret tlf. 38121030 

 

Søndag 7. september 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Sverre Jølstad 
Sang av Bronselaget 

Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i programmet. Følg med på ukens annonser og på vår hjemmeside: www.kristiansandfrikirke.no 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Kristiansand Frikirkes Musikkskole underholdt et lydhørt publikum ved  Presteheia  

omsorgssenter 12 mai. 

 

Stemningen var til å ta og føle på da de innøvde sangene og melodiene ble fremført for de rundt 30 

fremmøtte. Musikkstykker som «True colors», «Blessings» og «Hall of fame» ble fremført av de unge 

sangerne og musikerne som går på Frikirkens Musikkskole. Sanger ble fint akkompagnert med instru-

menter som piano, gitar og trommer. Avslutningsvis var det selvsagt litt allsang, og publikum stemmet 

i gjennom tre vers av «Alle fugler små de er». Musikkskolen avslutter vårsesongen med en rekke kon-

serter.  Vi har hatt tre konserter, og 12. mai skal vi ha en stor konsert i Frikirka i Kristiansand, forteller 

pianolærer Marit Birkedal Aas og sanglærer Marit Lid Bjerkvik. Lærerne kan fortelle at musikkskolen 

har rundt 40 elever og har øvelse en gang i uka.  
 

Foto: Oddernes Avis. 

 

Musikkskolen holdt konsert på Presteheia omsorgssenter. 


