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Samvittighet – tema i seniorforum
Tekst og bilde: Harald Flå
”Samvittigheten god å ha – eller
bare til bry?” var tema i seniorforum onsdag 22. okt. Det var
tidligere prost i Lister prosti,
Svein Fink, som ga oss mye til
ettertanke om et vanskelig tema.
Kåseriet, eller forelesningen
som vi gjerne kan kalle det, var
spekket med henvisninger til
kjente personers uttalelser om
temaet. Han unnlot ikke å vise
til Store norske leksikons omtale av temaet: ”Samvittighet, en
egenartet følelse av behag eller
ubehag, hvorved en person opplever sine egne handlinger som
moralsk rette eller gale. Det finnes ulike teorier om hva samvittighet egentlig er. Kristen tenkning regner med at samvittighet
er nedlagt i oss av Gud ”. Så
langt Store norske.
Fink startet med å vise til den
aktuelle diskusjonen om legers reservasjonsrett i forhold
til samvittighetsfriheten ved å
henvise til abort. Dette har brakt
temaet samvittighet mer på banen i den senere tid. Unge
menn og militærnekt er også et
godt eksempel hvor samvittigheten er avgjørende.
Han var innom noen filosofiske
betraktninger av samvittigheten.
Tomas Aquinas har uttalt at
”uansett så er vi bundet til samvittigheten selv om den kan ta
feil”. Augustin har uttalt om
samvittighetens indre stemme:
”Det er noe inne i meg som er
2

mer meg selv enn
mitt jeg”. Søren
Kirkegaard ble også
nevnt i denne forbindelse:” Du og
samvittigheten er
ett. Den vet alt du
vet og vet at du vet
det” Man må kanskje stoppe opp litt
for å trenge inn i
meningen med så
bevingede ord.
At samvittigheten
kan formes er det
liten tvil om. Noen
har en særs følsom
samvittighet som
for enkelte kan gi
nevrotiske skyldfølelser. Men for de
fleste er skyldfølel- Svein Fink
sen reell nok og
god å ha dersom
man har forbrutt seg. Da er det
viktig å gjøre opp. Fink nevnte
også eksistensiell skyldfølelse.
Den er knyttet til hvordan vi
har brukt livet vårt i forhold til
de forutsetninger vi har. Hvem
er jeg og hvem kunne jeg vært?
Det er i høyeste grad et eksistensielt spørsmål.
Fink unnlot ikke å komme med
bibelhenvisninger hva angår
spørsmål om samvittigheten og
viste til 1. Kor. 8 der Paulus
omtaler den kristne frihet og
hensynet til de svake: ” Men
ikke alle har denne kunnskapen. Noen spiser fortsatt dette
kjøttet som avgudsoffer fordi

de pleide å dyrke avguder. Så
blir deres samvittighet skitnet til
fordi den er svak”. Poenget
her, som han ønsker å få frem,
er at noen handlinger kan gi dårlig samvittighet for noen, men
ikke for andre. Paulus sier videre ”Men pass på at friheten deres ikke fører til andres fall”.
Et viktig poeng er å ta hensyn til
de andre som kanskje kan ha en
mer følsom samvittighet enn din
egen.
De fleste gikk nok hjem med
mange tanker til videre refleksjon. Men om de gikk med
bedre samvittighet skal være
usagt.

Signaturen
EN JULESANG – SKREVET I VÅR BY !
Tidlig i november - for 22 år siden, tok en turnerende trubadur
inn på et hotell i Kristiansand. Inne i foajeen sto sesongens
første juletre pyntet, julebordene var i full gang, forretningene
forberedte julehandelen.
Gjesten som ankom hotellet med gitarkasse under armen, var
ikke innstilt på å bringes i julestemning så tidlig på høsten.
Bjørn Eidsvåg ble provosert av bjelleklang, nisser og reinsdyr.
I stedet for å ta del i julebordets lystige forsamling, valgte han
å sitte alene på hotellrommet. I stillhet og ettertenksomhet fant
han ord og toner til en julesang hvor budskapet sto i klar kontrast til julefeiringen som omgav ham.
”I en natt” kom med på hans CD i 1993 – og ble snart kjent
over hele landet. Den vakre julesangen er en ”protestvise” som
ikke har mindre aktualitet i dag.

Sverre Jølstad

I en natt så klar og kald
av en ung og tapper mor
I en krybbe i en stall
fødtes håpet til vår jord
så umerkelig og stille
byens gater helt forlatt
ingen opptog for den lille
lyset kom en vinternatt
Gjeterne satt rundt sin grue
skremtes opp av lys og lyd
himlen sto i veldig lue
engler sang om fred og fryd
Ikke frykt – vær ikke redde
Gud er kommet til vår jord
nå i natt var det det skjedde
gå til barnet og hans mor
I det stille til de små
bringer Jesus håp og fred
og han kommer da som nå
fra sin himmel til oss ned
Julenatt med lys og glede
minner oss om Gud som kom
evig er han her til stede
nå står grav og krybbe tom
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En nestenulykke på Misjonsmessa
Tekst og bilder: Engebret Grøthe
–Den gøyeste dagen i året i kirka, mener pastor Sandåker at misjonsmessa
kan omtales som. Årets store messehappening gikk av stabelen lørdag 15.
november, og som vanlig var det bare
blide fjes å se.
Som ved tidligere år er det noen faste
trekk ved Misjonsmessa. De ivrigste
står klar ved åpningen klokka 11 for å
sikre seg de aller beste godbitene. Salget av julebaksten var som før så populært at varene ble utsolgt etter hvert.
Årets mic-master var veteranen Roald
Larsen, som lett holdt temperaturen
oppe under åresalget og trekningsrundene. Kafeen kunne friste med godsaker som gjorde det lett å åpne lommeboka.

Tre generasjoner Gabrielsen samles til Misjonsmesse.

Under misjonsmøtet fikk vi se film fra
Japan og høre sang fra Jubilo og Knøttekoret. Messegeneral Liv Marit Gumpen ble velfortjent klappet fram for
blomster og en varm takk etter 25 år
som primus motor for Misjonsmessa.
Selv er hun beskjeden på egne vegne
og fremhever alle de hardt arbeidende
medarbeiderne til denne årlige storhappeningen.
Men så var det denne nestenulykken.
Kvelden før messa var det en av de
frivillige som ikke kunne finne jakka
si etter at de hadde gjort alt klart til
den store dagen og skulle gå hjem. De
brukte en del tid på å lete, helt til hun
selv fikk øye på jakka si oppe på gevinstveggen. Der hang den med nøkler
og lommebok og det hele…

Gøy, gøy, gøy var de tre ordene som ble refrenget denne dagen

Vi gratulerer messekomiteen og alle de
som hadde en hånd med i arrangementet med resultatet. Til sammen kom det
inn ca 315000 blanke kroner til misjonsarbeidet i Frikirken. Og bonusen
må vi kunne si er alt det som skjedde
av gøy og moro hele dagen til endes.
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Utrolig mye fint håndarbeid var til salgs på messa. Noe kom langveis
fra. Her er engler fra Madagaskar. Sikkert engler som har laget dem.

Knøttekoret og Jubilo med
en felles sang på misjonssamlingen.
Konferansier og
basarmester
Roar Larsen var
på hugget med
stor energi og
glimrende kontroll over trekningene.

Kaffe og kaker ble solgt i store mengder.

Kamp om å sikre seg lodd.

Uten de mange frivillige
som stiller opp år etter
år ,blir det ingen basar.
Stor takk til alle som bi-
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Ja, jeg tror på julenissen!
Tekst og bilde: Randulf Roaldsnes
Jeg sitter i en vakker kirke i sentrum
av Praha. Kirken er tilegnet Sankt
Nikolaus. Men den gamle helgenen
er ikke så lett å få øye på i kirkerommet. Kun på ett av de mange
glassmaleriene oppdager jeg en eldre mann med skjegg. Se bildet til
høyre.
Vi er vel alle enige om at moderne
julefeiring er overtatt av kommersielle krefter. Gaver byttes mot gaver
og penger mot penger. Vi lar oss
rive med. Det er kun noen få idealister som protesterer mot at det er blitt
slik. «Alternativ jul» hørte syttitallet
til.
Det er mange meninger om vår julefeiring. Som kristne har vi ikke noe
påbud om å feire Jesu fødselsdag.
Det er en tradisjon som gradvis har
vokst fram og som fikk et oppsving
da kristendommen ble statsreligion i
Romerriket. Senere er tradisjonene
blitt vevd sammen med lokale skikker og historier over hele verden.
I Norge var haugbonden en sentral
skikkelse i førkristen tid. Han var
slektens stamfar som fra sin gamle
gravhaug voktet gårdens ve og vel.
Midtvinter, solsnu, var en tid da
både de døde og underjordiske ga
seg til kjenne og måtte æres med
mat og offer. Dersom det ikke skjedde vanket det ulykker og dårlig år.
Fjøsnissen har gradvis overtatt som
julenisse etter haugbonden. Fjøsnissen var kravsom og heller ingen
nådig fyr og kunne påføre sykdom
og andre negative hendelser. Men
med godt stell kunne han være
hjelpsom. I vår romantiserte versjon
er han en godslig gubbe. Men jeg
stoler ikke på den karen.
Santa Claus eller «Sinter Klaas»
kom til Amerika med nederlenderne.
Han ga kun gaver til de skikkelige
barna og hadde med seg en mørk
hjelper som delte ut straff til de
uskikkelige. Den moderne ameri6

kanske julenissen ble først skapt i
1931. Sundblom, en svenskamerikaner ble engasjert av et
firma til å tegne Santa Claus. Han
bestemte seg for å bruke seg selv
som modell. Fra da av fikk Santa
Claus trekkene til Sundblom: stor
og tjukk, rød frakk og store støvler. Firmaet som bestilte jobben
var nettopp: Coca Cola. Denne
julenissen gidder ikke å ta oppdrag i den tredje verden, bortsett
fra på kjøpesentrene. Jeg har ingen sans for denne julenissen heller.
Tilbake til Sankt Nikolaus. Han
var en gavmild og barnekjær biskop fra Myra i Tyrkia, som led
martyrdøden på 300-talet. Foreldrene døde av pest mens Nikolaus
ennå var ung. Etter dette arvet han
farens formue. Nikolaus ga bort
alt til de fattige, men gjorde det i
hemmelighet slik at ingen skulle
rose ham for det. Han ble senere
helgenkåret og det finnes over
2000 kirker i Europa som er tilegnet Nikolaus. Etter hans død er det
spunnet mange myter og fortel-

linger om hans person. Den mest
kjente fortellingen er hvordan han
anonymt sørget for at tre unge piker fikk råd til medgift, slik at de
kunne gifte seg. Denne historien er
videreført i form av skikken med å
gi gaver til jul - opprinnelig på
Nikolaus-dagen 6. desember, men
senere ble tradisjonen lagt til juledag 25. desember.
Jeg er innom på et av kjøpesentrene i Kristiansand. Det er snart jul.
Glitter og stas dominerer fullstendig. Den norske julenissen er lett
synlig, men det er den amerikanske
nissen som dominerer med sitt
tvilsomme budskap «Er det noen
snille barn her?». Leter etter Nikolaus, men finner ham ikke.
Om du kommer til Praha en gang
så besøk denne kirken og finn fram
til glassmaleriet. Nikolaus er gavmild uten å spørre om du er verdig
eller ikke. Jobber hele året og i det
skjulte. Nådig og troverdig. Denne
julenissen har jeg tro på.
God jul.

Juleoratoriet

Juletrefesten
Vi vil også minne om den
flotte juletrefesten der alle
generasjoner møtes for å
feire jul og nyttår sammen.
Sammen med Kristiansand Domkor, Frikirkens Kammerkor og
en kvartett internasjonale solister under ledelse av Nicholas
Kraemer, flytter Kristiansand
Symfoniorkester inn i Domkirken for å fremføre fire av de seks
kantatene som er skrevet for å
fremføres ved ulike anledninger i
julehøytiden. Juleoratoriet ble
først ble fullført i 1732, men har
siden den gang aldri sluttet å berøre nye generasjoner mennesker. Denne framføringen torsdag
4. desember bør du få med deg.

Julenattkonsert

Vi minner også om konserten i Kristiansand Domkirke fredag 19. desember kl. 21.00 Ynglingeforeningens
Musikkorps og Frikirkens kammerkor
deltar med dirigentene Vidar Løvbrøtte og Bodil Kvernenes Nørset.

Merk av 4. jan. kl 16.00 i
kalenderen allerede nå.

Julesanggudstjenesten søndag 7. des.
Det er en lang og hyggelig
tradisjon i menigheten at
alle korene i menigheten
synger julen inn. Etter det
vi kan telle har menigheten
nå åtte ulike korgrupper—
alt fra Knøttekor til Studiokor. Om du får høre alle
åtte i denne gudstjenesten
skal være usagt, men vi tror
at du vil få oppleve julens
budskap på en måte som gir
det rette perspektivet i adventstiden.

Fri èntre med kollekt til Kirkens ungdomsprosjekt

Gled deg du jord!

Julekonsert med Garness
Søndag 7. desember står i julemusikkens tegn. Denne kvelden
er det klart for en julekonsert av
høyeste kvalitet – nemlig med
Garness.
Albumet ”Barnet i krybben” av
tvillingduoen Garnes (Hildegunn Garnes Reigstad og Ingelin
Reigstad Norheim) er den
"hjemmelaga" juleplata som ble
utropt til "Årets beste norske
juleplate" i Dagbladet, fikk en
drøss med rosende anmeldelser
og som har blitt favorittjuleplata
til flere av landets største artister. Plata ble til i en kjeller på
Grefsen høsten 2009 med Garness og keyboardist Torjus Vierli som kreative primus motorer.
Jentene og Torjus sto selv for
den tekniske innspillingen og
produseringen. Med seg på laget
fikk de venner og familie, både
habile musikere og glade amatører.
For å være helt sikker på at du
får plass på årets julekonsert i
Frikjerka bør du vurdere å forhåndskjøpe billettene. Det kan
du gjøre på www.ticketco.no
eller hos Vivo i Markens.
Konserten koster 295 kroner
pluss avgifter, men det finnes
gode rabattordninger for de som
er medlem av Vivo-klubben.
Konserten begynner kl. 19.00.
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Familien Harv på Hawaii
Hadde vi i familien Harv i mai blitt
stilt spørsmål om hvor vi som familie ville tilbringe den kommende
høst og vinter, ville vi nok tenkt at
det var da et litt rart spørsmål. Det
åpenbare svaret ville ha vært at både
høsten og vinteren skulle selvsagt
tilbringes i Kristiansand som vi
pleier.
Livet inneholder imidlertid den
egenskapen at endringer kan skje
raskt og uforutsett. Dette gjelder
også for vår familie, der vi alle fem
kjente at vi var klare for å prøve noe
helt nytt. Og i skrivende stund har vi
nå allerede rukket å tilbringe tre uker
på Hawaii på Ungdom i Oppdrags
hovedbase «University of the Nations». Observante leserne vil trolig
tenke at dette har vi da lest om før,
og det stemmer. Vi gjennomfører et
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temmelig tilsvarende løp som det
Randi og Rune Tobiassen gjorde i
vinter.
Hele familien går altså på bibelskole i regi av Ungdom i Oppdrag. Barnas bibelskole heter
Foundation School. Skolen er delt
inn i aldersbestemte klasser og
der undervisningen består av en
god blanding av å det bli bedre
kjent med Gud og vanlige skolefag. Vi voksne deltar på en bibelskole som heter Crossroads og er
tilrettelagt for voksne mennesker
som kjenner at de, som tittelen
indikerer, er i et veikryss i livet.
Sesongens Crossroads skole består av 37 personer fra hele verden, og i tillegg en stab av frivillige som i all hovedsak er tidligere

studenter. Sesongens studenter har
en god spredning i alder fra slutten
av tjueårene til slutten av sekstiårene, samt en god spredning i yrkesbakgrunn. Her finner vi husmødre,
pastorer, leger, sykepleiere, bedriftseiere, hjelpearbeidere, jurister, politiske rådgivere, forskere
og pensjonister.
Uavhengig av kultur, alder og profesjon er det imidlertid fascinerende å se hvor fort vi «ristes» sammen som gruppe, og hvor gjenkjennende de enkeltes personlige
prosesser er. Hver uke gjennomgår
vi et nytt tema. Undervisningen
skjer enten i plenum eller i smågrupper. I tillegg har vi en god
porsjon med «lekser» som hjelper
oss til virkelig å jobbe personlig
med ukens tema.

Dagsrutinen består av frokost kl. 7,
undervisning frem til kl. 12 og så en
ny undervisningsbolk frem til kl.
14.30. Så er det tid for lekser for barn
og mor, og «dugnadsarbeid» for far
frem til middag kl. 17. Kveldene består så av en god blanding av lekser,
trening, venner og stilletid
Trives vi? Svaret er en tre ganger tre
JA. Undervisningen vi har hatt så
langt har vært usedvanlig bra og har
satt i gang viktige prosesser for både
mor, far og alle barna. Barna stortrives og har funnet seg masse venner,
og det er stort sett kun på morgenen
og kvelden vi har mulighet til å gjøre
en endelig opptelling av hele familien.
Atmosfæren på universitetsområdet

her er fantastisk med over 1000
mennesker fra hele kloden som er
kommet hit for å få et nærmere
forhold til sin Gud. Her er det en
omtanke og vennlighet for hverandre som er fantastisk. Når så
alle sammen samles for ukentlige
møter med mye lovsang, er stemningen ubeskrivelig.
Det har også svært bra å kunne
tilbringe så mye tid sammen med
familien uten å være strukket i
alle ender av den velkjente tidsknipen som vi var godt kjent med
hjemmefra. Og så er vi på Hawaii
da – med palmer, sol, hvite
strender, krystallklart vann, surfebølger og snorkling blant koraller, fisker og havskilpadder….
Det er helt greit.

I skolen andre del skal vi som familie delta på en 8 ukers
«outreach» der vi får prøvd oss
som misjonærer. Vi er ennå ikke
klare på hvor vi skal dra men det
blir trolig enten Thailand eller Fiji
(uansett et like stykke unna nedre
torv i Kristiansand). Vi er både
spente og gleder oss. Og kanskje vi
til og med kommer med en liten
stemningsrapport til dere alle senere i oppholdet.
Men nå pakker vi kjølebagen, badebagen reiser ut til en «beach of
the day» for å nyte resten av fridagen vår. Håper for øvrig at alle
leserne har fått båten på land og
stablet grillen godt ned i boden…
Peace and love from the Harvs

Blir du med
på årsinnspurten?
Det er vel slik for de fleste kirker og organisasjoner at det må
tas et ekstra tak med økonomien
på slutten av året – det har jo
også vært en tradisjon for det
her i Frikirka at det har kommet
inn noe gode ekstragaver i desember som får økonomien på
plass. I år ligger vi an til et klart
underskudd slik det ser ut nå –
derfor denne oppfordringen til
en ekstra innsats i desember. Kontonummer til kirka
er: 8220 02 86266. Eller send
en mail hvis du ønsker å øke
avtalegirotrekket i desember.
Epost til
kristiansand@frikirken.no
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Inspirasjon fra Afrika
I mars var det en stor konferanse i Oslo, med omkring 1000 ledere i fra 15 kirkesamfunn i Norge. Konferansen het ”Sendt – for noe større” og hadde som mål å inspirere og hjelpe menigheter til å få fart på menighetsplantingsarbeidet sitt.
Av Endre Sagedal og Ole Lunde
Øivind Augland er svært
sentral i dette arbeidet nevnt ovenfor, og han inviterte mennesker i
sitt nettverk til en studietur til menighetsfamilien Doxa Deo i SørAfrika. Doxa Deo startet for snart
20 år siden i Pretoria, (landets
hovedstad for regjering og utøvende makt) av Alan Plat.
I løpet av fire hektiske dager fikk vi møte mange utrolig
herlige mennesker med ulik bakgrunn, hudfarge og ressurser, men
de hadde alle et varmt hjerte for
Jesus, menneskene rundt seg og
hele samfunnet. De brydde seg
virkelig og var opptatt av at de
ville være med å skape en bedre
fremtid – for alle, og med Jesus i
sentrum.
I Doxa Deo er alle ”City
changers” og ”partnere”. Det var
ingen medlemmer i kirken, de var
alle partnere og bære av den samme visjonen. Overalt hvor menigheten var representert, hang det
flotte bannere eller plakater, som
påminnelse om visjonen.
Kristen Norge har historisk
sett betydd enormt mye på mange
samfunnsområder. Diakonhjemmet, Blåkors, Oasen skoler, Solkollen barnehager, Evangeliesenteret, KIA, Shalam er bare noen
eksempler på hvor kristne verdier
har fått bety mye for samfunnet.
En av refleksjonene i fra denne
turen er likevel om vi i Norge, og
vårt kirkesamfunn spesielt, har
mistet noe av samfunnsengasjementet vårt i årenes løp.
Er belønningen for oss
kristne at vi får komme til Himmelen, eller begynner det her på
jorden, ved at vi får leve et liv i
Guds bilde og i tjeneste for andre?
Er vi for opptatt av å tale om frelsen, at vi glemmer å undervise om
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Doxa Deo, City Changers i Sør-Afrika
hvordan vi skal leve våre liv her
og nå? Hvordan vi i vårt daglige,
med våre evner og ressurser, kan
bety en forskjell akkurat der hvor
vi er. Andre del av Misjonsbefalingen lyder: ”… og lærer dem å
holde alt det jeg har befalt dere.”
I Sør-Africa fikk vi møte en organisasjon som var veldig opptatt av
og stolte av, at de klarte å øve

innflytelse på mange forskjellige
samfunnsområder. Arbeidet var
strategisk og langsiktig, og målet
var å forandre verden slik at flere
og flere mennesker hadde et bibelsk verdensbilde, som utgangspunkt for sine liv.
Innenfor 8 samfunnsområder, kirke, utdanning, sport, kunst,
myndighetene, media, sosialtjenes-

KNOWING GOD, LOVING PEOPLE, IMPACTING MY WORLD

ter og forretningsliv, jobbet de på
ulike måter for å forandre verden.
Strategien og virkemidlene ble
alltid tilpasset den aktuelle situasjonen og arenaen.
Noe av arbeidet de var involvert i
var kristne skoler, leder utdannelse, barnehjem, mentoring, matutdeling, ekteskapskurs, bibelundervisning, cellegrupper, utdanning i
praktiske fag (bake, sy, truckopplæring, lagermedarbeidere etc).
Gjennom de ulike typer arbeid de
drev, nådde de mennesker i mange
forskjellige livssituasjoner og i
ulike lag av befolkningen. Kun en
liten del av arbeidet var full finansiert og 100 % drevet av menigheten. På mange områder samarbeidet de med andre, gjennom Partner
-avtaler, og på den måten nådde de
mye lengre.

Det var ikke en diger ”moder menighet”, men mange likeverdige
mindre menigheter. Etter hvert
som de nådde en grense for hva de
kunne håndtere i lokalene, eller
det oppstod et behov et annet sted,
så plantet de en ny menighet. Siden starten for snart 20 år siden,
har Doxa Deo spredd seg til 11
campuser i Pretoria distriktet,
etablert seg i 4 andre sørafrikanske byer, samt England,
Tyskland og Australia.
Hvert år gjennomførte de et ”årshjul”. Det startet hos den øverste
ledelsen som søkte Gud om hva
Han ville de skulle vektlegge i det
kommende året. Når Budskapet og
målet var klart og forankret hos
lederskapet, ble det gjennom gode
prosesser og en gjennomarbeidet
struktur, formidlet og materialisert

i stedstilpassede planer og mål i
den enkelte menigheten. Hver menighet hadde stor frihet til å gjøre
ting på sin måte. Ved å måle oppslutning på Gudstjenester, gaver/
inntekter, deltakelse i cellegrupper
og en årlig spørreundersøkelse ,
fikk det lokale lederskapet tilbakemelding på om de hadde gjort ting
riktig, eller om noe burde korrigeres.
Til slutt vil vi runde av med et bibelvers som var høyt oppe i bevisstheten i menigheten, det var til
og med passordet til det trådløse
nettverket (om du skulle være i
nærheten av Pretoria). I Mika 6,8
står det: Han har kunngjort for deg,
menneske, hva godt er. Og hva
krever Herren av deg? Bare at du
gjør rett, viser trofast kjærlighet og
vandrer ydmykt med din Gud.

Releasekonsert med Kristina Jølstad Moi
Kristina Jølstad Moi lanserte sin nye CD «Uendelige favn» før
jul. Onsdag 14. januar er det klart for releasekonsert i Kristiansand Frikirke kl. 19.30. Med seg på scenen har hun Jon Kleveland på keyboards, Kjell Åge Stoveland på bratsj, Torbjørn
Alfsen på gitar og Per Erik Olsen på bass. På konserten får du
høre fra Eyvind Skeie og Jon Klevelands nye salmer. Det blir
også gjenhør av Kristinas tidligere og kjente sanger. Bill. 150,selges ved inngangen.

En liten omlegging av Frikirkeaktuelt
FrikirkeAktuelt er nå i sitt 88-år, men fortsatt frisk og rask. Vi gleder oss over at vi fortsatt blir lest, noe vi
stadig får hyggelige påminnelser om fra fjernt og nær. Gjennomsnittlig har vi hatt 10 nummer i året med ca
20 sider. Det blir noen tusen sider til sammen gjennom disse årene. Vi har det privilegiet at vi aldri mangler
begivenheter, store og små, å skrive om. Fordi vi gjør alt arbeidet selv, unntatt trykkingen, kan vi holde utgiftene på et moderat nivå slik at vi som regel har gått med overskudd i økonomien. Men vi merker også
kampen mot det digitale mediet og ønsker derfor å redusere antall numre til åtte i året - fire om våren og fire
om høsten. Selv med åtte numre tror vi at vi kan bruke betegnelsen ”aktuelt” om bladet. Vi skal bli flinkere
til å samkjøre innhold med menighetens hjemmeside.
Vennlig hilsen redaksjonen
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Brev fra en datter

Kjære mamma!
Nå er det en måned siden sist du har
hørt fra meg. Det er litt travelt og ikke
alltid så lett å huske å skrive hjem,
selv om det har vært mange ting å
skrive hjem om ☺
Det er en utrolig spennende tid for oss
som menighet. Folk er positive og det
er god stemning. Vi har rett og slett
fått et luksusproblem: vi har allerede
vokst oss ut av lokalene på Gimletun.
Vi har hatt rundt 150 på gudstjenestene og det er ikke mer enn 120 stoler.
Vi har derfor måttet tenke litt annerledes…
Barna går nå direkte til barnehagen
for å bli registrert i søndagsskolen og
er ikke inne i starten av gudstjenesten. Dette gir ro og relevant formidling for både voksne og barn samt
sparer seter i kirkesalen. Barna hentes
opp etter talen for å delta i nattverdsmåltidet. Dessuten bidrar barna med
en sang, et drama eller kirkebønn, og
de forteller hva de har lært på søndagsskolen. Dette blir hele menigheten oppbygd av, og barna får øve på
søndagsskolen på det de skal vise
fram.
En annen grunn til at vi har gjort det
slik, er for at de voksne kan møtes på
lik linje, med kaffekoppen i benkeradene. Slik håper vi alle kjenner seg
velkomne, uansett livsfase. Vi har heller ingen familiegudstjenester denne
høsten. Dette var nødvendig for å vise
at vi vil være en flergenerasjonsmenighet, - og jeg er takknemlig over
å kunne fortelle at det har vi nå blitt!
«1 pluss 1 er mer enn 2», skrev Endre
Sagedal i en nyhetsmail, og det er
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helt sant! Vi når flere ved å ha gudstjenester to steder. Flere kommer til gudstjeneste, flere får eierforhold, flere ser
at vi er avhengig av den enkelte. Nå er
vi oppe i et snitt på 400 til sammen på
gudstjenestene våre i høst… Det er flere
enn man kunne fått til ved at alle
hadde gått i byen. Det var på tide at
dattera di flyttet ut!
Ellers har vi helt fra starten av jobbet
med å ha fokus utover på Østsida. Dersom vi først skal lage et godt miljø med
gode verdier, før vi våger å invitere
nye inn, så blir kulturen slik at man
ikke inviterer. Vi skal ha Alphakurs,
selv om det er veldig mye annet å ta
seg til i det første året som menighet.
Vår identitet er å være misjonerende.
Det handler ikke bare om Alphakurs,
men om å være stolt av menigheten
sin, slik at det er naturlig å invitere
med seg folk på en vanlig gudstjeneste.
Se plakat på neste side for Alphakurset.
Dette ønsker jo dere også å sende deltakere til. Samlingene vil foregå på Mediehøgskolen og Endre Sagedal blir
også med og underviser fra byen.
Takk for at du husker på meg i bønn!
Og husk at du kan følge meg på
www.facebook.com/ostsidafrikirke
Hilsen dattera di,
Østsida Frikirke
(ved pastor Rune)

2300 personer på Vennefest i Gimlehallen !
Tekst: Stein Arve Graarud
Foto: Sander Johan Sædberg.
Vennefesten har vokst fram fra et
behov for et alternativ til Halloweenfeiringen. I starten hadde flere menigheter hver sine arrangementer,
men for to år siden gikk flere av oss
sammen for å gjøre det bedre. I år
var det 2300 personer som sluttet
opp om arrangementet.

Kvelden startet med en halvtimes
show, som ble ledet av Max August og Stein Arve Graarud. Med
oss hadde vi den ferske vinneren
av Melodi Grand prix junior,
Mathea-Mari – i tillegg til den
kristne tryllekunstneren Ruben
Gazki. Vi hadde også et lokalt
innslag med breakdansere fra
Brocks dansestudio.
Etterpå kunne barna gå rundt på

ulike aktiviteter i alle salene i Gimlehallen. Konfirmantene våre var
ledere for mange av aktivitetene og
gjorde en formidabel innsats.
Hovedarrangører var Filadelfia,
Betania, Randesund kirke og Kristiansand Frikirke. I tillegg var det
mange andre menigheter som stilte
opp med kakebaking, aktiviteter og
rydding.
(flere bilder på siste side..)

Alphakurs
Alpha-kurset er for alle som er interessert i å oppdage hva kristen tro handler om. Kurset består av 10 ukentlige og tankevekkende samlinger med et
måltid, undervisning og samtale i grupper. Her kan du slappe av, spise god
mat, dele dine tanker og utforske meningen med livet. Alpha har lav terskel, det er vennlig og det er moro! Mer enn 17 mill. mennesker over hele
verden har gått på et Alpha-kurs!
Sted: Gimlekollen Mediesenter
Pris: 700,- inkl. kursmateriell og undervisning, samt god mat
hver kurskveld
Datoer våren 2015:
14. jan., 21.jan., 28.jan., 4.feb., 11.feb., 18.feb., 4.mars, 11.mars, 18.mars,
25.mars. I tillegg blir det en kursdag lørdag 14.mars på Dvergsnestangen
For informasjon og/eller påmelding: ostsida@frikirken.no
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Ungdomskoret til London
Av: Torbjørn Alfsen
Sparegrisene var tømt, og dugnader
og konserter var gjennomført. I bagasjen lå musikalbilletter, engelske
pund og godt humør. Lørdag 27.
september kl 04.45 møttes 26 kormedlemmer og 6 ledere på Kjevik,
mer enn klare for fire dager i London!
Det ble fire flotte dager med musikalbesøk på Phantom of the Opera, tur til
Camden market, sightseeing og shopping. Alt hva en Londontur bør inneholde. Når man i tillegg fikk oppleve
Hillsong gudstjeneste, delta med fin
sang på Gudstjeneste i Sjømannskirken
og fikk treretters restaurantmiddag påspandert av Erik Erland og Kraggruppen - ja da kan man vel ikke få det
så mye bedre?

Kormedlemmene omkranser en ekte "”Bobby" på Piccadilly Circus.

Et høydepunkt for mange var å "kuppe"
2. etg på en Londonbuss med heftig
gospelsang på vei hjem til sjømannskirken om kvelden.
Undertegnede kan, som voksenleder
rapportere at vi har en gjeng med flotte
ungdommer i ungdomskoret. Humoren,
samholdet og omsorgen ungdommene
viste for hverandre gjorde inntrykk!
Londonturen ble Ellen Frøysaas avskjedstur etter 6 år som dirigent for
koret.
Takk for innsatsen!!

Koret varmer opp før gudstjenesten i Sjømannskirken.

Kirkelunsj etter
gudstjenesten i Sjømannskirken.

Blide jenter på
Piccadilly Circus.
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SPEIDEREN 40 ÅR: 1974-2014
25. -26. oktober var dagens speidere og ledere
og en god del av Kristiansand Frikirkes tidligere
speiderledere samlet til jubileumsfeiring. Lørdag formiddag var det tur til Speiderhytta i
Finsland, etterfulgt av festmøte i speidernes ånd
i kirka lørdag ettermiddag. Etter møtet gikk
dagens speidere og ledere til sin feiring, og tidligere ledere til feiring i Fricafe med god mat,
hilsninger fra korps og nabogrupper og mimring
i ord og bilder.
Ved et historisk tilbakeblikk ble det fortalt at
med initiativ fra Gladis Wirshing, som fikk med
seg Brith Wergeland ble det i mai 1974 gitt
grønt lys for å starte speiderarbeid i menigheten.
Høsten 74 ble KFUK gruppa Kr.sand 8.startet.
Etter noen år gikk jentene over til å bli medlemmer av Frikirkens speiderkorps.

Høsten 74 startet de opp med meiseflokk,
men de hadde fått så mange ledere at 3
stykker startet opp en ulveflokk for guttene
i etterkant. Dette var forløperen til guttespeideren. Guttene startet opp i oktober
1974. Da ble det startet en lederpatrulje som
ved å gjennomgå punktene i speiderhåndboka, forberedte seg til troppsoppstart i januar,
med Roald Sæbø som gruppeleder.
Guttene var fra starten FSK-speidere, Frikirkens speiderkorps, og gruppa het 12.
Kristiansand FSK. Etter noen år slo gruppene seg sammen til 12. Kristiansand 8 FSK,
og i dag heter gruppa Kristiansand FSK.
Jubileet ble avsluttet med speidergudstjeneste og kirkekaffe på søndagen.

Glimt fra festen:
Ole Andreas Augland er . dagens
gruppeleder, her
flankert av tidligere ledere, Hildegunn Strømme,
Kristina H. Kristiansen og Linn
Catrine Sødal

Gerd Grundetjern, ulveflokkens første
«Akela», Gjertrud Sæbø og Arne Einstabland i ivrig passiar i bakgrunnen

Øystein
Sæbø og
Grete Nilsen
Glenn Austegard er korpsleder og kom med
hilsen fra FSK.
Han overrakte
også en æresbevisning til Siri
Sandåker for 30
år i speiderens
tjeneste.

Synodemøtet 2015
Av Sigmund Sandåker
I langhelgen 30. oktober til 2. november hadde Frikirken sitt Synodemøte (landsmøte) på Stavern
folkehøyskole Fredtun. Utsendinger fra alle Frikirkens menigheter var innkalt, og fra Kristiansand møtte Hilde Gøthe, Arild Sæbø, Endre Sagedal og Sigmund Sandåker.
Møtet var preget av gode og saklige debatter,
men ikke minst en atmosfære av bønn og åndelig
fellesskap. Avslutningsgudstjenesten på søndagen ble
et høydepunkt med tale av Arvid Hunemo, innsettelse av Synodens tilsynsmenn, mektig fellessang og
nattverdfeiring.
Noen av sakene var sendt til menighetsbehandling på forhånd. I Kristiansand var sakene oppe
på menighetsmøte før sommeren. Menigheten hadde
fremmet en egen sak om at kirkens fellesarbeid må
komme i balanse og at innsparing vil være nødvendig. «Utgiftene som belastes menighetene, må reduseres betydelig,» uttalte menighetsmøtet. Disse anliggender ble i stor grad fanget opp av en sak som Synodestyret selv fremmet. Denne saken ble vedtatt med
stort flertall, slik at det ikke ble nødvendig å kjempe
for å få vedtatt formuleringene fra menighetsmøtet
her. Synodemøtet vedtok som en forutsetning for
fremtidig økonomistyring å «redusere tilskuddet fra
menighetene til sentralt fellesarbeid». Videre:
«Spisse forvaltning av fellesmidler mot de strategier
kirkesamfunnet vedtar.» Det sies også i et vedtak at
«synoden har forståelse for at Frikirketorget vil måtte
redusere aktivitetene i kommende periode, grunnet
endringer i økonomiske forutsetninger.»
En sak det var knyttet stor spenning til, var
fordelingen av midlene ved salg av Frikirkens Hus på
Holtet i Oslo, ca. 55 mill. Det ble vedtatt følgende
fordeling: 1) 15 – 20 mill. settes av som en økono-

Utsendingene fra Kristiansand Menighet. Fra venstre
Arild Sæbø, Sigmund Sandåker, den nye synode formannen Jarle Skullerud, Hilde Grøthe og Endre Sagedal.
misk buffer. 2) 10 % settes av til støtte for fattige i
2015. 3) Stavern folkehøyskole Fredtun tilgodeses
med midler til opprustning og tilrettelegging for stevnefasiliteter. 4) De resterende midlene settes i et utviklingsfond som forvaltes av et fordelingsutvalg.
Saken om medlemskategorier ble betraktet
som førstegangsbehandling av forfatningssak. Den
kan da vedtas endelig ved at 80 % stemmer for. Dette
skjedde, og dermed ble en viktig formulering som var
blitt utelatt ved en inkurie, føyd inn igjen:
«Medlemskap med stemmerett gir adgang til alle kirkens goder og del i det fulle ansvar for menighet og
kirke.»
Valg av ny synodeformann var en viktig sak.
Jarle Skullerud fra Bamble Frikirke ble valgt med
klart flertall. Som nestformann ble Arvid Hunemo
gjenvalgt. Fra Kristiansand menighet ble følgende
valgt inn i tillitsverv på synodeplan: Arild Sæbø, Synodestyret; Sigmund Sandåker, Synoderådet; Hilde
Grøthe, personlig vara for leder av valgkomitéen.
Det er en glede å bekjentgjøre at vår nye synodeformann, Jarle Skullerud, kommer til Kristiansand
Frikirke og taler i gudstjenesten 21. desember. Da får
vi mulighet til å bli bedre kjent med ham.
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Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

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
Sigmund Sandåker
48 05 91 75 (mob)
FriBU-pastor Stein Arve Graarud
41 32 42 63 (mob)
Fribu-arbeider Silje B Hasseleid
99 78 71 80 (Mob)
Adm. leder
Endre Sagedal
38 12 10 33
94 01 03 09 (mob)
Sang- og musikkleder
Jon Kleveland
94 88 04 07(mob)
Menighetsarbeider
Hilde Grøthe
47 91 42 92 (mob)
Formann eldsteråd
Per Svein Høyer Jonas
sen Mobil: 994 99
Kontaktperson Administrasjonsråd
Gudmund Jakobsen
mob 90784986
Kontaktperson Kirkeverter
Kontoret
Tlf. 38 12 10 30
E-postadresse
kristiansand@frikirken.no
Hjemmeside
www.kristiansandfrikirke.no
Bankkonto

8220 02 86266

Nye medlemmer:
Berit Jørgensen sammen med sønnen Zackarias Marion er overført
fra Oslo Storbymenighet.
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NYHET – SMS kollekt
Kontanter er noe vi har mindre og mindre av i samfunnet vårt, og det kan
vi vel merke noen og hver når kollektkurven kommer. Nå har vi bankterminal i kirka, og det er en god hjelp for å få inn nødvendig økonomi.
Fra november har vi også på plass SMS – kollekt, slik at nå kan du gi til
Kristiansand Frikirke via mobilen. Dette var en kostbar løsning tidligere,
via nye avtaler er nå kostnadene redusert til under 10% av beløpet.
Slik fungerer det:
1. Gå til SMS funksjonen på mobilen
2. Send frik200 til 2108 (beløp er valgfritt fra 50,- til 500,- med 50,- intervall, altså 50,- 100,- 150,- etc opp til 500,- Store eller små bokstaver spiller ingen rolle) Det går noen sekunder, og du får en «takk for
gaven» sms tilbake. Det vil ikke fungere hvis du har: Kontantkort eller har sperret for gavefunksjon. Da får du beskjed om det. Det er en
sperre du også kan oppheve.
3. Så vil det på din neste mobilregning
bli belastet for beløpet du har gitt,
og etter 45 dager vil kirka motta
dette beløpet.
4. Ulike prosjekter kan da skilles ut
med når beløpet er gitt, eller vi kan
lage egne nøkkelord. Så her kan vi
være kreative.
5. Har du noen spørsmål eller annet –
ta kontakt med Endre Sagedal på 94
01 03 09
6. Og har du lyst til å prøve – så kan
du gi hjemmefra nå. Hvis det gis
utenom faste kollekter, så vil pengene gå til menigheten generelt.
7. Bildet viser slik det ser ut på en Iphone skjerm – men dette fungerer
på alle mobiler.

Søndag 9. november var det innsettelse og høytidelig velkommen til barne
- og familiearbeider Silje Borøy Hasselseid (nr. 2 fra venstre) og musikkleder Jon Kleveland (3 fra venstre). De fikk gode ord både fra pastor Sigmund Sandåker, Fri-BU leder Anette Gausdal, musikkutvalget ved Bodil
K Nørsett og eldste Arild Sæbø. Vi gleder oss over at Silje og Jon har sagt
ja til disse to viktige tjenestene i vår menighet.

Program
Onsdag 3. desember

Onsdag 17. desember

Lørdag 10. januar

12:00 Formiddagstreff Arvid
Hunemo

12:00 Bronselaget

19:30 Vox deltar på fellesmøtet

Torsdag 18. desember

Søndag 11. januar

17:00 Musikkskolekonsert

18:00 Den nye veien, Knut Are
Jølstad

10:30 Bønnemøte

19:30 Menighetsmøte
Torsdag 4. desember

Søndag 21. desember

18:00 Den nye veien, Arne
Jørgensen

10:30 Bønnemøte

Søndag 7. desember
10:30 Bønnemøte

11:00 Gudstjeneste,
Synodeformann Jarle
Skullerud, Kristiansand
studiokor, Radiooverføring
FM 101,2

11:00 Familiegudstjeneste
Tirsdag 13. januar
16:30 Tirsdagsmiddag
Onsdag 14. januar
12:00 Bronselaget

19:00 Julekonsert med Garness

19:30 Kveldsgudstjenste, Sigmund
Sandåker, Menighetskoret

19:30 Releasekonsert Kristina Jølstad Moi m/band Presenterer
sin nye CD «Uendelige favn»
Bill. kr 150,- ved inngangen

Tirsdag 9.desember

Julaften

Torsdag 15. januar

10:30 Bønnemøte

14:00 Julegudstjeneste, Hilde
Grøthe, Jubilo

18:00 Den nye veien

16:00 Julegudstjeneste,
Sigmund
Sandåker,
Ungdomskoret

Vox tur til Hovden

11:00 Sanggudstjeneste, Sigmund
Sandåker, Menighetens kor

19:00 Ytremisjonens
kvinneforening, Adventfest,
Hilde Grøthe, Mosby
damekor
Onsdag 10. desember

1.juledag

16.-18. januar
Søndag 18. januar
10:30 Bønnemøte

12:00 Høytidsgudstjeneste, Sverre
Jølstad, Vestergabet

11:00 Gudstjeneste, Sigmund
Sandåker, Kammerkoret,
Radiooverf. FM 101,2

19:30 Temakveld, Leif Gunnar
Engedal: I menneskesønnens
fotspor. Hva betyr det for
oss å likedannes med
Kristus?

Søndag 28. desember

Tirsdag 20. januar

10.30 Bønnemøte

19:00 Ytremisjonens kvinneforening

Lørdag 13. desember

Nyttårsdag

12:00Seniorforum

18:00 Vox, ”Bryllup”

19:00 Nyttårsgudstjeneste

Søndag 14. desember

Søndag 4. januar

19:30 Bibelundervisning, Sigmund
Sandåker

10:30 Bønnemøte

16.00 Menighetens juletrefest

11:00 Gudstjeneste, Nattverd,
Endre Sagedal, Bronselaget
sang, Tigerloftet,
Skattkammer - juleverksted,
Hits

Tirsdag 6. januar

12:00 Seniorforum, Leif Gunnar
Engedal, Når troen setter
spor i livet

Tirsdag 16. desember
10:30 Bønnemøte

11:00 Gudstjeneste, Sigmund
Sandåker, Nattverd

19:00 Ytremisjonens kvinneforening
6. – 11. januar
Fellesmøter i Domkirken,
Hovedtaler Erik
Andreassen , fra Oslo
misjonskirke Betlehem

Onsdag 21. jaunuar

Lørdag 24. januar
19:30 Vox
Søndag 25. januar
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste, Nattverd, Arnfinn Østerberg, tilsynsmann
19:30 Når vi kommer sammen

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

Flere bilder fra vennefesten i Gimlehallen

Mathea-Mari vant nettopp Melodi Grand
Prix Jr med sangen #online. Etter showet
var det lang kø av barn som ville ha autografen hennes.

Far og sønn Graarud var konferansierer.

Konfirmantlederne gjorde en kjempeinnsats, her ved Benedikte Lunde og Helene Ringøen Vikeså.

