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På medarbeiderfesten i slutten av november 
spurte jeg forsamlingen om hva som er menig-
hetens visjon. Svaret kom ganske greit. Men da 
jeg spurte om menighetens verdier, de såkalte 
LITT-verdiene, ble det vanskeligere. Ved felles 
innsats kom svaret til slutt på plass. Det er 
åpenbart nyttig å repetere visjon og verdier 
iblant. Her er de: 
Visjon: Åpne hjerter oppover og utover.  
 
Verdier:  Levende tro 
  Inkluderende fellesskap  
  Takknemlighet  
  Tjenestevillighet 
 
Visjon og verdier er hjelpemidler til å gå den 
veien vi tror Herren vil føre oss som menighet. 
Det er viktig å sammenholde tradisjon og vi-
sjon. Vi anerkjenner det arbeidet som er lagt 
ned i vår menighet inntil i dag og gleder oss 
over alt Gud har velsignet oss med. Vi vil vekt-
legge det som har særpreget Kristiansand Fri-
kirke og kirkesamfunnet vårt, hva Gud har gitt 
oss spesielt. Samtidig spør vi Herren hva han 
har for menigheten i dag og i fremtiden. Jesus 
vil bygge og lede sin menighet. “Hvis ikke Her-
ren bygger huset, arbeider bygningsmennene 
forgjeves.” (Salme 127,1). 
 
Sammen med fem andre menigheter har Kris-
tiansand Frikirke det siste året vært knyttet til et 
læringsnettverk som heter Agenda 1. Det har 

utgangspunkt i IMI-kirken i Stavanger. En 
gruppe fra menigheten, vesentlig fra eldsteråd 
og stab, reiser til Stavanger en gang i halvåret 
for å hente inspirasjon og lære av andre menig-
heter. Mellom samlingene har vi jevnlige sam-
taler med en veileder. Med utgangspunkt i in-
spirasjon fra dette nettverket, vil vi i vårhalv 
 
året 2015 ha bibelundervisning og temakvelder 
ut fra boka «Med Jesus som forbilde» av Mar-
tin Cave og Egil Elling Ellingsen. Se informa-
sjon om temakveldene annet sted i bladet. 
 
Vi har i denne forbindelse utviklet en trekant 
som skal hjelpe den enkelte i forhold til visjon 
og verdier og til å leve et gudsliv i balanse med 
tanke på dimensjonene opp, ut og inn. Trekan-
ten fins på motstående side og kan klippes ut og 
legges i Bibelen eller et godt synlig sted. 
 
Her er noen spørsmål til ettertanke i forhold til 
de tre dimensjonene: 
Opp: Gir jeg rom for Bibel og bønn i mitt liv? 
 Er jeg takknemlig til Gud? 
 Er jeg lydig når Gud kaller? 
Inn: Er jeg glad i menigheten? 
 Gjør jeg meg selv tilgjengelig for andre? 
 Tar jeg vare på familien? 
Ut: Bryr jeg meg om dem som ikke tror? 
 Vet jeg hvordan jeg leder en annen til 
Jesus? 
 Bruker jeg tid sammen med ikke-kristne? 

Et gudsliv i balanse 

 

Pastorens spalte Sigmund Sandåker 
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Rapport fra Paris 

lenge vil denne enheten vare her i Frankrike? Vil 
vi ha en enhet som varer må vi gå til Jesus, forstå 
hans kjærlighet.  
 
Det er på mange måter dette vi ønsker å gjøre her 
i Paris. Få kirker til å samarbeide, katolikker og 
protestanter, folk med forskjellig bakgrunn, klasse 
og interesser. Å være mer åpne og interesserte til 
å høre på andre og deres historie. Vi ønsker å ska-
pe relasjoner som er sterke og bygget på sannhet 
og Guds kjærlighet. For å forstå andre istedenfor 
å dømme. Men alt dette er så å si umulig uten 
Guds hjelp. Vi trenger at den Hellige Ånd leder 
oss og forandrer våre hjerter.  
 
Akkurat nå er jeg en av hovedlederne for teamet 
vårt. Jeg kjenner vekten av å ta de riktige avgjø-
relsene, si de riktige tingene og frykten for å ikke 
klare å lede godt nok. Likevel tror jeg på en nåde-
full Gud, som har valgt meg og rustet meg til den-
ne oppgaven. Jeg er takknemlig for at han vil bru-
ke meg til å skape orden, struktur og felleskap. At 
jeg kan oppmuntre og oppbygge. Og spesielt i en 
tid som dette, bringe trøst, omsorg og sannhet. 
Takk for all forbønn som hjelper meg til å fortset-
te selv i vanskelige tider. Gud er god, og han er i 
går og i dag den samme, ja til evig tid! 

Av Ane Hegen 
Det har skjedd noe forferdelig her i Paris. Først 
ble 12 mennesker skutt og drept av to terrorister, 
som påsto at de hevnet profeten Mohammed. Og i 
skrivende stund er det flere gisselsituasjoner, og 
man merker at situasjonen blir bare mer og mer 
spent og skremmende. Hva skjer med et samfunn 
etter en slik hendelse? Når frykt slår rot, og spesi-
elt mot en konkret religion, Islam. Hvordan kan vi 
som kristne og misjonærer være med å bringe 
helbredelse, håp, fred og tilgivelse, til alle, uansett 
tilhørighet.  
 
Dagen etter var det stor oppslutning på Place de la 
République. Det minnet meg om 22. Juli. Da folk 
gikk ut i gatene for å vise sin støtte og solidaritet. 
Proklamasjoner om at man ikke er redd, og at 
man vil stå sammen sees og høres over alt. Jeg er 
glad for dette, og det er viktig at vi står sammen 
og kjemper mot frykt. Men hva kjemper man for? 
Ytringsfrihet, en frihet til å si akkurat det man vil 
selv om det sårer? En frihet til å fortelle løgner, 
eller sannhet? Og hvor lenge vil dette motet vare 
før det blir erstattet med frykt?  
 
Så, hva gjør vi som kristne? Vi som er kalt til å 
være én kropp, til å stå sammen i enhet. Hvor 
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Midtøsten, hvor kristendommen opprinnelig 
kommer fra, er en utrolig utfordrende plass for 
kristne i dag. Mange enkeltstående kristne er 
isolert fra sin egen familie. Små, kristne sam-
funn blir marginalisert. Enkelte landsbyer og 
byer tømmes helt for kristne. Finnes det håp? 
Mona er en egyptisk kristen lærer. Hun er med i et 
prosjekt som heter «Ta min hånd». Prosjektet dri-
ves av Åpne Dører, i samarbeid med lokale krist-
ne. Prosjektet er rettet mot fattige kristne på lands-
bygda, hvor de fleste er analfabeter. De er en sår-
bar gruppe når det gjelder å få utdannelse. Mange 
unge jenter fra slike kristne samfunn tvangsgiftes 
hvert år med muslimske menn, og må dermed 
også konvertere til islam.  
«Mange av foreldrene til elevene mine er selv an-
alfabeter», sier Mona. «Derfor er det ingen hjem-
me som hjelper barna med leksene.» På grunn av 
dette, samt dårlig undervisning i den offentlige 
skolen og forskjellsbehandling ovenfor kristne 
elever, forblir ofte barna analfabeter. Prosjekt «Ta 
min hånd» er med på å skape en stor endring på 
dette feltet. Barna lærer å lese og skrive, og de 
begynner å drømme om en framtid som aktive 
deltakere i samfunnet. Noen vil bli leger, mens 
andre vil bidra på andre måter. Et nytt håp for 
framtiden skapes, midt i en utfordrende tid. 
Sylvia kommer fra Aleppo i Syria. Hun er en av 
mange kristne som gir hjelp til de tusenvis av in-
ternt fordrevne flyktningene i Syria. «Vi er så trøt-
te, så trøtte. Dette har pågått så lenge, og det er så 
mye å gjøre. Vi er bare mennesker.» På tross av at 
hun er utslitt, føler hun at hun ikke bare kan avvi-
se alle flyktningene som kommer i hennes vei.  
Syria er i ferd med å ødelegges. Hver dag flykter 
rundt 5000 syrere fra hjemlandet sitt. Men det fin-
nes håp. Kirken i Syria, som består av mennesker 
som Sylvia, strekker ut en hånd, og gir både mat 
og de gode nyheter om Jesus, som selv var en 
flyktning. 
En av Frikirkens medlemmer skal på forsomme-
ren delta i en maraton i Israel. Det kalles Musk-
athlon, og arrangeres av Åpne Dører i samarbeid 
med mannsbevegelsen ‘The 4th Musketeer’. Han 
skal ikke bare løpe for sin egen del, men løpe til 

inntekt for forfulgte kristne i land som Egypt og 
Syria.  
Ved å samle inn sponsorpenger for Åpne Dører 
fra norske kristne, kan hjelpen og håpet spre seg 
blant kristne i Midtøsten. 
 
600 kroner er nok til en nødhjelpspakke 
(inneholder mat og medisiner) i Syria 
500 kroner gir to års utdanning for en kvinne i 
Egypt 
350 kroner gir en person mulighet til å delta på et 
bibelkurs via radio 
100 kroner er nok til to bibler 
Vil du vite mer eller støtte ham, kan du skrive til 
reise@od.org eller ringe 38 11 14 17. 

Nytt håp for kristne i Midtøsten 



 

8 

Innsamlingen så langt: 1.1 millioner kroner  

Av Kåre Melhus 
Administrasjonssjef Endre Sagedal er godt fornøy 
med det foreløpige resultatet av innsamlingen til 
oppgraderingen av Frikirken.  «Det meste til nå er 
større enkeltgaver,» sier han.  Gavene er i størrel-
sesorden 200.000 kroner og nedover. 
Byggekomite-leder, Stig Berg Thomassen sier at 
de har flere prosjekter på blokka fremover:  Vik-
tig, men ikke så synlig, er taktekking, som skal 
forhindre både lekkasje og varmetap.  Fornying 
av ventilasjonsanlegget henger samme med dette.  
Åpningen, som i tidligere tider ga overlys til 
fonnveggen, har i årenes løp blitt tettet til og slip-
per ikke lenger inn lys.  Den skal nå bygges inn, 
men folk kommer ikke til å se noen forskjell, sier 
Thomassen. Det som derimot vil bli svært synlig 
er ombyggingen av inngangspartiet. Søknad om 
fasadeendring er sendt til kommunen.  Tanken er 
at nye glassdører skal slippe inn lys og luft, og at 
foajeen blir større ved at inngangsdørene flyttes 
lenger ut mot gaten.   
I tillegg til dette nevner Thomassen en oppgrade-
ring av kjøkkenet i underetasjen. Tanken er at 
mye av dette skal skje på dugnad, mens de andre 
prosjektene han har nevnt skal gjøres av innleide 
håndverkere.  Han sier man vil sette tæring etter 
næring. Det vil si at de forskjellige prosjektene 
blir igangsatt når pengene er der. 
Endre Sagedal understreker at det egentlig er 
snakk om et skippertak  i forbindelse med et opp-
samlet etterslep på vedlikehold av kirkebygget.  
Han mener at 50-årsjubeleet til neste år er en fin 
anledning til å sette bygget i ordentlig stand, slik 
at den neste generasjonen kan overta en funksjo-
nell kirke. 
Men, dette koster penger, ca  10 millioner kroner 
totalt.  Oluf Arntsen skisserer et par modeller for 
hvordan menighetsmedlemmer kan bidra: Hvis en 
sparer 10 kroner dagen, gir jo det 300 kroner i 
måneden og 3600 kroner i året.  Hvis du tar opp 
et avdragsfritt lån på 100.000 kroner til 4 prosent 
rente, blir det 4.000 kroner i året i renteutgifter.  
Dette koster altså ca 10 kroner om dagen, sier 
Oluf Arntsen. 

En annen modell han trekker fram er muligheten 
for å øke det huslånet en allerede måtte ha, med 
for eksempel 100.000. Dette gjelder kanskje først 
og fremst godt voksne mennesker, som han ut-
trykker det.  De sitter ofte med delvis nedbetalte 
lån, og med god økonomi.  Han påpeker at i en 
slik situasjon vil det kanskje bli litt mindre å for-
dele på arvingene, men, som han sier »ungene 
tjener mer enn oss»  Arntsen mener det er viktig, 
ikke bare å tenke på barnas fremtidige familiebo-
lig, men også på deres åndelige hjem.   
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Frikirkefolk med på oppstart av ny folke-
høyskole i Kristiansand 

Av Harald Flå   
Å starte opp ny folkehøyskole er ikke gjort i en 
håndvending. Men nå skjer det.  Etter ti års arbeid 
og venting er det nå klart for oppstart i Kristian-
sand til høsten.  Skolen blir lokalisert på Dvergs-
nestangen i leide lokaler på Kristiansand Ferie-
senter.  Den har bevilgning for 75 elever. 
Rektor blir Jens Kristian (Kikkan) Karstensen, 
som har ledet planleggingsarbeidet med skolen 
som et prosjekt knyttet til Kirkens Ungdomspro-
sjekt (KUP) i Kristiansand.  
Folkehøyskolen ble formelt stiftet 23. oktober 
2014 med to eiere, Rolf Solås og Jan Gossner og 
blir ledet av et styre som består av Jan Gossner, 
leder, Rolf Solås, nestleder, Bente Eikeland, Arn-
finn Østerberg og Hilde Grøthe. Det er således 
flere frikirkefolk med i ledelsen og skolen er en 
kristen folkehøyskole som skal ha Frikirkens ver-
digrunnlag og drives etter folkehøyskoleloven. 
Hovedtanken bak skolen er å utfordre ungdom til 
å ta ansvar for en positiv samfunnsutvikling lo-
kalt og globalt. 
 
Spennende linjevalg 
Det er flere linjevalg og de ser svært interessante  
ut. Det blir linje for transmedia, global, idrett og 
friluftsliv, dyr og natur og barn og oppvekst. 
De som er interessert i klima og miljø kan velge 

linje Global. Andre temaer på denne linjen er fat-
tigdom, helse  og menneskehandel.  
Det er ikke overraskende at idrett og friluftsliv er 
et linjevalg ettersom skolen ligger i et miljø der 
det er flotte forhold for idrettslig utfoldelse både i 
skjærgården og i skolens nærhet for øvrig. 
Dyr og natur er en linje for utforsking av dyrenes 
verden med fokus på truede dyrearter . Denne 
linjen skal ha et samarbeid med Dyreparken, noe 
ingen andre folkehøyskoler har. 
For de som vil gå dypere inn i kommunikasjo-
nens hvem, hva, hvorfor og hvordan er transme-
dia   det riktige linjevalget. 
Elevene på disse linjene kan glede seg til studie-
tur til Afrika. 
Linjen barn og oppvekst vil være et bra tilbud til 
de som er blitt mammaer i ung alder. 
- Jan Gossner oppfordrer menighetens folk til å 
be for den nye folkehøyskolen som står for en 
travel fase frem til oppstart høsten 2015, og til å 
oppmuntre ungdommer til å søke. 
Mer info om skolen er å finne på 
www.kristiansand.fhs.no 
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Krigen mot det onde - Juletrefest 04.01.15 

Hele festmøte startet med den gode, gamle 
«henteleken». Ledet av Max August Graarud og 
Stein Arve Graarud - salen ble delt i to og det var 
en gøy konkurranse! 

De sjarmerende og finkledde barna i Knøttekoret 
og Jubilo bidro med flott sang til møte. 

Pastor Stein Arve intervjuer pastor Sigmund på 
en litt annerledes måte -  en veldig morsom måte! 
Det ble til god underholdning for alle! 

Svein Jarle Reinhardsen holdt en spennende tale 
om krigen mellom det onde og det gode. Han 
fikk med seg flinke medhjelpere for å demonstre-
re hvordan vi kan overvinne det onde ved å være 
gode med hverandre, og hvordan vi kan gjøre 
det. 
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Familiegudstjenesten den 14.desember på Mediehøgskolen med ca. 190 til stede. Da ble det 
ordentlig feststemning med besøk av dansegruppa JOY, grøt og juleverksted. 

Bilder: Renate Rott Orre 

JUL i Østsida Frikirke 

Verdens første julegudstjeneste i Østsida Frikirke 
på Gimletun med ca 100 mennesker. En nær og 
fin start på julefeiringen for både store og små.  
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  Ledig annonseplass 

 

 
 



13 

Til Sibir med det levende vann 

Det er kanskje noen som har hørt litt om at to av me-
nighetens medlemmer har vært på en spennende tur til 
Sibir nylig. Nord i Sibir lever det en urbefolkning som 
har status som et unådd folkeslag. Men Eivind Sødal 
har lenge hatt ønske om å reise inn dit, og sammen 
med Øyvind Dovland har han nå startet en pionervirk-
somhet inn i dette området. 
Litt av formålet foreløpig har vært å kartlegge tilstan-
den i dette området, og hva det er behov for. I utgangs-
punktet er nordlige deler av Sibir et fantastisk naturs-
kjønt område med rike ressurser som olje, gass, gull, 
sølv og diamanter. Men når det gjelder urbefolk-
ningen, er det mange nedslående opplysninger de kan 
rapportere om: økonomien hos urbefolkningen er elen-
dig, gjennomsnittlig levealder er 40-45 år, det er store 
rusproblemer, dyp sosial nød, og de fleste har ikke rent 
drikkevann.  
-Vi ønsker å gi dem håp om en framtid, forteller Ei-
vind Sødal. Han kan fortelle at han har planer om mye, 
men at det er viktig å begynne på rett måte. Blant ur-
befolkningen er det også vanskelig å få innpass. Men 
så har det åpnet seg en mulighet for å komme inn i 
hjemmene. Det viste seg nemlig at det er mange av de 
som har bosatt seg i små landsbyer langs elvene som 
ønsket hjelp fordi de fikk ulike helseplager av å drikke 
urent vann. Så den enkle og smarte løsningen er å hjel-
pe dem med å skaffe rent vann. Vannfiltre er døråpne-
ren i disse områdene. Gjennom å motta slike filtre blir 
de en del av det sosiale programmet til samarbeidsme-
nigheten     fra en menighet i nærheten. De vil også få 
mulighet til å få evangeliene på sitt eget språk. d 
Eivind kan fortelle en sterk og sann historie om Jesus 
som viser seg for de lokale sjamanene. Sjamanene 

finner man blant annet hos folkeslaget Nentserne, en 
stor del av dette folket lever svært isolerte som noma-
der. Nentserne praktiserer en naturreligion med sjama-
nisme, der hvert av rovdyrene i området kan være en 
ånd eller gud.  Reinsdyr er hovedinntektskilden i om-
rådet, og alle vet hvem som eier reinsdyrene ut fra et 
merke som lages/kuttes i øret til hvert enkelt reinsdyr. 
For et par år siden ble ei jente satt til å passe reinsdy-
rene langt inne i villmarken, i overgangen mellom 
tundraen og taigaen. Hun ønsket å be om beskyttelse 
for seg og dyrene, og ba til «den største av alle guder». 
Plutselig står det en mann i skinnklær foran henne. 
Han sier: -Jeg er den største guden av alle. Jeg er veien 
sannheten og livet. Gå til lederne i din stamme og for-
tell at du har møtt meg.  -Ingen kommer til å tro meg 
sier jenta. Da lager mannen et snitt i øret hos jenta og 
ber henne fortelle at Jesus har merket henne som sin. 
Folk i stammen blir sterkt grepet da jenta forteller hva 
som har skjedd, og noen skjønner at det er Jesus som 
har vist seg for jenta. En pastor fra en liten menighet i 
provinsbyen i nærheten blir innkalt. Han var selv blitt 
kristen for noen år siden, og kunne fortelle menigheten 
at det var kristendommens Jesus som hadde laget mer-
ket i jentas øre. Pastoren blir fortsatt svært rørt hver 
gang han møter jenta, for han har sett og lært hvordan 
Jesus kan bruke enkle bilder og eksempler fra egen 
kultur slik at de kan forstå hvem Bibelens Gud er. Det 
er også denne pastoren som fortalte dette videre til 
Eivind.  
Nentserne og Khantierne er to av urbefolkningsgrup-
pene i det nordlige Sibir, der Nentserne utgjør den 
største gruppen. Ellers er det over tredve andre – og 
små – urbefolkninger i Sibir, som alle regnes som 
unådde. Det er svært få kristne av disse i dag, men i de 
siste årene har flere Nentsere blitt kristne, også på 
grunn av historier som den som er gjenfortalt her. Noe 
av utfordringen videre er å vise essensen av den krist-
ne tro til urbefolkningen i disse områdene. 
Eivind Sødal og Øyvind Dovland planlegger en team-
tur senere i år, der det blir muligheter til å være med 
inn i dette området. Eivind er glad for Øyvinds erfa-
ringer fra hjelpearbeid i Nord-Korea, selv om det er 
enklere å være utenlandsk i Sibir enn i verdens mest 
lukkede land. Reisen til Sibir vil foregå i ca. 10 dager 
fra slutten av juli  (27. juli) til et stykke ut i august. 
Det er mulig å melde sin interesse. Men dette er ingen 
pakketur, så en må nok være fleksibel og forberedt på 
at ikke alt kan planlegges på forhånd. Helt sikkert er 
det at deltakerne vil få en meget spennende og spesiell 
opplevelse. Vi ønsker Guds velsignelse over dette ar-
beidet framover.  Epost: sasodal@online.no  

Eivind og Øyvind  sammen med Borris som er en av 
lederne i Hanty folket. Han er fisker og fisker med 
båten i bakgrunnen . Han var  sjaman før han ble en 
kristen. 
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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) 
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  
 46 88 71 22 (mob) 
Menighetsarbeider 
 Hilde Grøthe 
 47 91 42 92 (mob) 
Barne- og familiearbeider 
  Silje Borøy 
   99787180 (Mob) 
Formann eldsteråd 
  Sigmund Sandåker 
  Tlf  arb. 38121030 
  48 05 91 75 (mob) 
Kontaktperson  Administrasjonsråd  
 Gudmund Jakobsen 
 mob 90784986  
 

E-postadresse  
post@kristiansandfrikirke.no  
 

 

Hjemmeside 
www.kristiansandfrikirke.no 
 

 

Bankkonto 8220 02 86266 

 

 

Døde 

Aage Leif Hafnor  
Ruth Haaverstad  

Nytt fra administrasjon og eldsteråd 
Da er det nye året godt i gang, og det har jo skjedd litt siden sist. 
Her er en del informasjon og utfordring presentert i tallpunkter.  
257 – gjennomsnittlig gudstjenestedeltakelse på søndagene 
(kveldsgudstjenester slått sammen med formiddag) Det er en ned-
gang fra 278 i 2013, men med tanke på at Østsida Frikirke nå er 
etablert og samler 150 til gudstjeneste hver 2. søndag, så er det jo 
egentlig en betydelig økning. 1472 – det er antall medlemmer vi 
starter med i 2015, en nedgang fra 1583 i 2014. Størstedelen av 
denne nedgangen er de som har meldt overgang til Østsiden Frikir-
ke.   
413 – er andelen av medlemmer med stemmerett. Denne er blitt 
redusert fra 780 som vi var etter dannelsen av Østsida Frikirke. Vi 
sendte ut et brev tidlig i desember hvor vi ba om tilbakemelding fra 
de som er medlemmer med stemmerett (under 75 år) for å bekrefte 
at de vil være det videre.  Dette var en påkrevd opprydding etter 
nye medlemskategoriseringer og nystartet menighet.  Hvis du ikke 
har gitt tilbakemelding på det brevet, så er det fortsatt anledning. 
Ring på 38 12 10 30  eller mail: kristiansand@frikirken.no  
 
20 000,- Er grensen for gaver med skattefradrag i 2015, opp fra 
16 800,- i 2014. Det betyr at 27% av det du gir, blir fratrukket skat-
ten din. Vi har også budsjettert med en liten økning på givertjenes-
ten i 2015. Vil du endre noe på din faste givertjeneste? Send en 
mail eller ring.  
18. mars – er datoen for årsmøte i menigheten. Da blir det en god 
oversikt over året som har gått, og hva som ligger foran. Sett av 
datoen.  Og før det har vi menighetsmøte 04.02  k. 19.30 

Biskop Stein  
Reinertsen på  
Seniorforum. 
 
Biskop Stein Reinertsen er 
gjest på Seniorforum i februar. 
Han skal tale over temaet: «Å 
stå i stormen». Velkommen i 
friCafé onsdag 18. februar kl. 
12.00 



Program 
 

Søndag 1. februar 

10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
 Hilde Grøthe 
 Musikkskolen deltar 
 Tigerloft, Skattkammer, 
 Hits 

Tirsdag 3. februar 

10:30  Bønnemøte 
19:00  Ytremisjonens kvinne
 forening 
 Årsmøte 
 

Onsdag 4. februar 

12:00  Formiddagstreff 
  Sigmund Sandåker 
19:30  Menighetsmøte 
 

Lørdag 7. februar 

11:00-14:00 Lørdagsseminar 
  Jens Petter Jørgensen 
19:30  Vox 
 

Søndag 8. februar 

10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
 Jens Petter Jørgensen 
 Lund kor 
 Nattverd 
 Tigerloft, Skattkammer, 
 Hits 
19:30  veldsmøte 
 Jens Petter Jørgensen 

Tirsdag 10. februar 

10:30  Bønnemøte 
16:30  Tirsdagsmiddag 
 

Onsdag 11. februar 

12:00  Bronselaget 
19:30  Bibelundervisning 
 Hilde Grøthe 
 Tema:  Godhet som for
 andrer. 
 

 

Torsdag 12. februar 

18:00  Den nye veien 
 

Søndag 15. februar 

10:30  Bønnemøte 
11:00  Familiegudstjeneste 
 Jubilo 
 Radiooverf. FM 101,2 
19:30  Kveldsgudstjeneste 
 Menighetskoret 
 Nattverd 
 

Tirsdag 17. februar 

19:00  Ytremisjonens kvinnef
 orening 
 Silje B. Hasseleid 
 

Onsdag 18. februar 

12:00  Seniorforum 
 Biskop Stein Reinertsen 
 «Å stå i stormen» 
 

Lørdag 21. februar 

19:30  Vox 
 

Søndag 22. februar 

10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
  Sigmund Sandåker 
  Nattverd 
19:30  Når vi kommer sammen 
 

Tirsdag 24. februar 

10:30  Bønnemøte 
 

Onsdag 25. februar 

12:00  Bronselaget 
 
 
 
 

 

Torsdag 26. februar 

18:00  Den nye veien 
 

Søndag 1. mars 

10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
 Paul Roland 
 Bronselaget 
 

Tirsdag 3. mars 

10:30  Bønnemøte 
19:00  Ytremisjonens  
  kvinneforening 
  Sigmund Sandåker 
 

Onsdag 4. mars 

12:00  Formiddagstreff 
  Hilde Grøthe 
 

Lørdag 7. mars 

19:30  Vox 
 

Søndag 8. mars 

10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
   Hilde Grøthe  
  Knøttekoret 
    Mega, kor fra Kragerø 
           Nattverd 
  Tigerloft, Skattkammer,   
  Hits 
 

Tirsdag 10. mars 

10:30  Bønnemøte 
16:30  Tirsdagsmiddag 
 

Onsdag 11. mars 

12:00  Bronselaget 
19:30  Bibelundervisning 
  Rune Tobiassen 
  Tema: Høre og gjøre. 

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 

 

Vil du være med på det aller største? 
Frikirken i Norge ønsker å snu en nedgangstrend, og få til en bevegelse der menigheter og enkeltmed-
lemmer får fokus på den verden vi har rundt oss og vår mulighet til å utbre Guds rike i nærmiljøet.  Da 
blir det også motstand, og uten mennesker som ber vil vi ikke lykkes! 
Kjenner du at du motiveres av at Guds menighet reiser seg og blir synlig og attraktiv igjen for det 
norske folk? Vil du være med som bønnepartner for Frikirkens satsing på misjonale menigheter og 
menighetsplanting?  Vi ønsker helt vanlige menn og kvinner, gutter og jenter som vet at de kan sette 
av litt tid til å stå sammen med de menigheter og ledere som går i front.  På din måte, slik du får det til 
i din hverdag.  Du forplikter deg for et halvt år av gangen, og vil få jevnlig oppdatering og konkrete 
bønneemner. Ta kontakt med en av de undertegnede, eller send mail til ivar.johnsen@frikirken.no 

Inspirasjonshelg med Jens Petter Jørgensen 
 

Også denne vinteren kommer Jens Petter Jørgensen på 
besøk til Kristiansand Frikirke. Lørdag 7. februar holder 
han seminar i friCafé. Søndag 8. februar taler han på 
gudstjeneste og kveldsmøte. Se møteprogram. 
 
På seminaret lørdag formiddag tar han utgangspunkt i sin 
nyeste bok «Når troen setter spor», som kom seint sist 
høst. «Av alle de konseptene jeg har arbeidet med gjen-
nom årene, har jeg aldri vært borte i et som skaper mer 
vekst og helbredelse enn å arbeide med sin troshistorie 
og dele sin trosfortelling i en stor eller liten gruppe. Jeg 
har lyst til å sette i gang en bevegelse i menighetene hvor 
medlemmene deler fra livet med hverandre. Garantert 
forandring!!  På seminaret kunne jeg være med å sette i 
gang denne bevegelsen i Kristiansand frikirke,» sier han. 
 
På søndag kveld vil han dele sin troshistorie: «Da kan jeg 
få sagt mye om åndelig fornyelse, ærlighetsteologi, syk-
dom/helbredelse med mere,» sier han.  

     Hilsen fra prosjektgruppe ” Bønn i Frikirken”: 
 
         Ivar Johnsen, Sidsel Lauten og Jan Rettedal 




