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Tro mellom venner-kurs
Lørdag 24. oktober kl. 10.00 – 14.30 i Kristiansand Frikirke.
Hvordan kan vi vise oss som gode, inkluderende
naboer og venner for innvandrere og flyktninger
med muslimsk tro? Kurset «Tro mellom venner» vil hjelpe oss til det.
Svein Granerud, Normisjons avdelingsleder i
for misjon i Norge, sier dette om kurset:
Da jeg leste «Tro mellom venner», ble jeg glad.
Her har vi fått den ressurs vi trenger til å bygge
troverdige relasjoner til medmennesker med
muslimsk tro. Vi lærer å lytte, forstå og dele. Nå
kan menigheter og ulike kristne fellesskap sette
seg ned og samtale om hvordan en lokalt kan
virkeliggjøre visjonen som «Tro mellom venner»
holder fram for oss. Bedre hjelp kan vi ikke få!

Er dette noe du er opptatt av? Meld deg på til:
Sigmund Sandåker, tlf. 480 59 175
E-post: sigmund.sandaaker@frikirken.no
Kursholder er Nina Janne Dalseth m. fl.
Kursavgift: Kr. 200,Det anbefales å kjøpe og lese boka «Tro mellom
venner» før kurset. Den kan kjøpes hos en bokhandel i byen, eller bestilles på nettsidene til
Luther forlag eller Proklamedia forlag.
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Pastorens
Sigmund Sandåker

Kristiansand Frikirke – en misjonsutsender
Menigheten har et visjonsdokument som løfter frem de drømmer og visjoner vi som menighet har
tro for å strekke oss mot. Et av hovedavsnittene dreier seg om misjon. Der står følgende:
I vår menighet skal det være naturlig for unge mennesker å bli misjonærer.
Mål: 20 misjonærer i 2020.
Vi vil støtte enkeltpersoner (ungdom spesielt) og familier som vil dra ut på DTS/Bibelskole, i
misjonsoppdrag eller liknende livsforvandlende prosjekt.
Vi vil jevnlig arrangere kortere misjonsturer for familier, ungdom og andre aldersgrupper.
Blant annet av følgende grunner:
Teamturer vil generere giverglede og misjonsengasjement, også for dem som hører vitnesbyrd
i etterkant.
Overgivelse, tilbedelse og bønn skjer på misjonsturer.
Når vi møter utfordringer for troen, ønsker vi å lære mer.
Vi trenger erfaringer med Gud og hjelp til å lære å gå sammen med Gud i hverdagen.
Vi trenger å utvide horisonten vår, se at folk har det vanskeligere enn oss og at vi kan bety en
forskjell for enkeltmennesker ved å bidra med økonomi og kjærlighet.
Vi trenger å bli knyttet tettere sammen som fellesskap. De ytre omstendighetene på teamturer
binder gruppen sammen.
Vår menighet har rekruttert en rekke misjonærer til tjeneste på Frikirkens misjonsfelter gjennom
årene, bl. a. til Japan og Etiopia. For en velsignelse det har vært for menigheten! Det ville være en
stor glede om menigheten også i tiden som kommer kunne sende misjonærer til de stedene Frikirken driver misjon.
Samtidig opplever jeg at misjonsarbeidet er i endring. Verden er mindre. Vi reiser fortere og billigere. Det gir muligheter for å tenke annerledes om hvordan vi driver misjon. Visjonsdokumentet
peker på en rekke gode sider ved å bruke team i misjon. Da dette dokumentet ble skrevet for noen
få år siden, kunne vi nesten ikke drømme om det vi nå ser. Menigheten har sendt flere misjonsteam
til Europa, Afrika og Asia. Jeg kan bare nevne Kaliningrad, Sibir, Japan, Latvia, og enkeltpersoner
bl.a. til Hviterussland, Nord-Korea, Nepal, Paris. Til vinteren planlegges teamtur til vår vennskapsmenighet i Nekemte, Etiopia.
Når vi setter fokus på drømmer og visjoner vi tror Gud har vist oss, ser vi at det begynner å skje
noe. Misjon er menighetens oppdrag og berettigelse. Misjonens Herre bruker oss til å bringe sitt
kongerike videre. I Markus 1.15 forkynner Jesus sitt og vårt oppdrag: «Tiden er inne, Guds rike er
kommet nær. Vend om og tro på evangeliet.» Herren vil misjon. Han vil bruke oss i tjenesten med
å nå mennesker med frelsens evangelium.
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I Kristiansand Frikirke er vi
mange medarbeidere – noen i lønnet stab – de fleste
som frivillige medarbeidere. Vi ønsker å ha en kveld
hvor vi kommer sammen
for felleskap – med underholdning, inspirasjon og
motivasjon. ALLE med en
oppgave og tjeneste – i barnearbeid, kor, praktisk, kirkevert og mye annet er
med dette invitert til:

Medarbeidertreff
Torsdag 5. november kl.
19:00
Kristiansand Frikirke
Kaffe og kake.
Alle frivillige medarbeidere velkommen!
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Jakten på ny seniorpastor/forstander er i gang
Av Kåre Melhus
En arbeidsgruppe under ledelse av eldsterådsleder Per Svein
Høyer-Jonassen og bestående av Ellen Myhrvold og Janne Roland, begge medlemmer av Eldsterådet og Stein Arve Graarud,
ansattes tillitsvalgte, er nå i gang med å finne ny hovedpastor.
Sigmund Sandåker, fyller 67 år 1. juni neste år. Arbeidsgruppen rapporterer fortløpende til samle eldsteråd.
Per Svein sier at arbeidsgruppen er kommet godt i gang og at den
har kontaktet flere sentrale frikirkeledere for å få råd om aktuelle
personer. Han sier at menigheten i utgangspunktet er ut etter en
person i alderen 45-50 år. «Menigheten trenger en visjonær leder i
den fasen vi er i nå, i og med at vi nå plantet en ny menighet
Eldsterådsleder Per
(Østsida Frikirke),» sier Per Svein.
Svein Høyer-Jonassen
Han understreker at menigheten har en flott stab, og at man leter
etter en person som kan jobbe i team, og som kan utfylle den staben
vi har.
Som sist har menighetens ledelse utfordret medlemmene til å komme med innspill når det gjelder egenskaper som en mener en ny hovedpastor bør ha. Per Svein understreker at Eldsterådet
har en lyttende holdning og at man er opptatt av at ansettelsesprosessen må være mest mulig
demokratisk. I henhold til forfatningen er det dog Eldsterådet som endelig innstiller kandidaten
overfor menighetsmøtet.
Arbeidsgruppen har hatt flere samtaler med konkrete personer allerede, men dette har så langt
ikke ført til noe. Gruppen er også i dialog med presbyterieformannen. Samtidig med at man tenker navn, rykkes det nå inn annonser i Vårt Land og Budbæreren i uke 39 med oppfølger i midten av november. Annonsene vil henvise til en nærmere definert stillingsbeskrivelse på menighetens hjemmeside. Stillingen blir også utlyst i en Facebook gruppe, samtidig som det skal henges
opp plakater på MF og på NLA Høgskolen i Staffeldtsgate. Det er folk fra Frikirketorget som er
behjelpelige med dette.
Per Svein sier at det er naturlig at en eventuell beslutning om å søke denne stillingen er resultat
av en prosess. Derfor er søknadsfristen satt til 31. desember, med tiltredelse 1. august neste år.
Per Svein sier også at man ikke utelukker at enkelte prester i Den Norske Kirke vurderer sine
stillinger i forbindelse med den utviklingen som denne kirken nå er inne i. Slike vil kunne være
interessert i å søke hovedpastorstillingen i vår menighet.
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Med fremtid og håp til Sibir
Tekst: Harald Flå

I fjor i septemberutgaven av FrikirkeAktuelt
hadde vi et intervju med Eivind Sødal som fortalte om et besøk i Sibir. Han og Øyvind Dovland besøkte en folkegruppe som bor langs elva
Ob, øst for Uralfjellkjeden. Urfolkene her,
nentsere og khantiere, lever kummerlig og
gjennomsnittlig levealder er ikke mer enn 4045 år. De er plaget med mange sykdommer både kolera, difteri og hepatitt ikke minst på grunn av dårlig
drikkevann. Da Eivind og Øyvind var
der i fjor så de en gutt som kom med
noe på en flaske som liknet på brun
saft, men det viste seg at innholdet
var forurenset drikkevann. Da dukket
ideen opp at her trengs vannfiltre.

for å gi vannfiltre som gave til de lokale folkegruppene, og de fikk gitt bort og installert i
hjemmene 212 filtre og dermed fikk de også
fine samtaler med nentsere og khantiere. De
resterende filtrene vil den lokale kirka ta seg
av. Men det var ikke bare vannfiltre de hadde
med seg, men også kopier av Johannes evangeliet og Markusevangeliet som var oversatt til
det lokale språket. Og det var en gave som ble

I år i overgangen juli/august var Eivind og Øyvind igjen på plass i Sibir
hos de to folkegruppene.
Vi har tatt en prat med dem, og de
forteller at i år dro de sammen med
seks ungdommer i alderen
16-20 år. Og med seg hadde de 500
vannfiltre som skulle gis som gave til
lokalbefolkningen.
Gruppa besøkte en lokal kirke, Good
News Church, og pastor i kirken
Anatoly Markachev satt stor pris på
besøket. Kirka opplevde besøket som
en døråpner inn til hjem der de ikke
hadde fått lov til å komme over dørstokken tidligere. Kirken er bygd der
det tidligere, under Stalins regime,
var en fangeleir. Pastoren kunne fortelle at bestefaren hans som var kristen satt i denne leiren til han døde.
Sammen med tolk fra kirka dro EiGutten med noe i flaska som viste seg å være sterkt forvind og Øyvind og ungdommene ut
urenset drikkevann
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godt mottatt.
Eivind Sødal og Øyvind Dovland er allerede i
gang med å planlegge neste tur til dette området i Sibir, og håper fortsatt å kunne bidra til
at folket der nord på tundraen kan få rent
drikkevann og samtidig levende vann. Vannfiltrene koster kr 500,- ferdig installert og
turen for øvrig koster en del så er du villig til
å støtte økonomisk kan du gjøre det ved å
sende ditt bidrag til konto 30003215683
DELF Kristiansand menighet. Du har også
mulighet for å støtte på en annen måte, nemlig ved å kjøpe vannfiltre til eget bruk på hytte eller steder der du ønsker å rense drikkevannet. Prisen er da kr 1000,- og overskuddet
går til Sibir prosjektet. Filter kan bestilles på
mailadresse post@jorgendovland.no
Johannesevangeliet leses

Kvinner med vannfilter
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Menighetsturen 2015
Takk for en kjempe flott menighetstur til Hove!
Vi var en fin gjeng på rundt 150 stk.
Fotballkamp ungdom mot voksne, felles vitnemøte, aktivitestløype, storsamlinger, bingo var bare noe av alt det gøye vi gjorde denne helgen!
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BRUK BIBELEN - Hva blir løsningsordet?
Send inn løsningsordet til
bfa.kristiansandfrikirke@gmail.com
og bli med i trekningen av en fin premie :)

Velkommen til oss,

Sandra Borøy










22 år (Snart 23) Vår nye
Barne- og familiearbeider,
vikar i 40% fra 01.oktober
Mailadr:
bfa.kristiansandfrikirke@
gmail.com

KONKURRANSE:
- Gjett hva babyen til Silje og Martin skal hete Send inn ditt forslag til
bfa.kristiansandfrikirke@gmail.com
De som gjetter riktig er med i trekningen av noen
fine premier!
(Forslaget må sendes inn innen termin 16.oktober.)
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Søster vikarierer for søster
Av Kåre Melhus

Sandra Borøy overtar for
sin søster Silje Borøy
Hasseleid som barne- og
familiearbeider i menigheten 1. oktober. Silje
har blitt mor og er ute i
et års permisjon.
Ikke bare er Sandra og Silje søstre, de har også nokså
lik bakgrunn, innen musikk. Sandra har nå begynt
på en Mastergrad i utøvende musikk på Universitetet
i Agder, eller å ha tatt en
Bachelor grad i samme
fag. Silje har sin utdannelse fra NLA Staffeldtsgate i
musikk, menighet og ledelse.
Sandra er glad for mulighetene til å arbeide i menigheten i 40 prosent stilling. (Silje hadde 80% stil- Sandra Borøy gleder seg til å ta fatt på barne- og familiearbeidet i
ling) Hun er samtidig fullmenigheten.
tids student, men tror det
skal gå greit. Studiet er
fleksibelt lagt opp, og mye av arbeidet i meår siden og har bodd i en kjellerleilighet hos
nigheten blir på kveldstid. Hun regner med
Jon Kleveland hele tiden.
en dag i uken på kontoret for administrativt
arbeid.
Hun var med på menighetsturen i september,
På Sandras program står Superlight ,VOX
og fikk mange gode kontakter der. «Det er en
light, ungdomskoret og familiegudstjenester. stor menighet, og fremdeles mange jeg ikke
Hun gleder seg til å ta fatt. «Det er veldig
kjenner,» sier hun.
fint å kunne ha en jobb der jeg blir engasjert i
et viktig arbeid der jeg kan gjøre en forskjell. På UiA studerer hun rytmisk musikk, og forDet er ikke så flust med slike jobber,» sier
klarer at det omfatter all musikk som ikke er
hun. De fleste av hennes studiekolleger har
klassisk. Hun har eget band og er vokalist og
også arbeid ved siden av studiet.
låtskriver der. Bandet har vært på turne fra
Søstrene Borøy er fra Gjøvik og har statskir- Kristiansand langs vestlandskysten til Ålesund
kebakgrunn. Sandra har vært med i vår meog så nedover Østlandet til Oslo. På programnighet siden hun kom til Kristiansand for tre
met sto en blanding av jazz og pop.
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Plateprosjektet med Barnekoret Jubilo :

«Kjærlighet er det største»

I 2015 består Jubilo av 28 glade jenter i alderen 8-12 år. Bodil Kvernenes Nørsett har vært
korets dirigent siden 2013. Pianist er Runar Nørsett. Her er noen av korets medlemmer på
øvelse i kirka.
Jubilo har i over 25 år levert ny kristen
barnekormusikk i Norge. Dette er korets
femte plate med original musikk.
Bodil poengterer dette: «Songane me lærer
som barn er viktige. Dei sit lenge i minnet, og
difor vil me gjerne lære borna gode songar.
Me ynskjer at Jubilo fortsatt skal vera leverandør av nye kristne barnekorsongar til
andre barnekor i Norge, og i år har me laga
fleire nye songar basert på bibelvers. Plata
skal heite «Kjærlighet er det største», etter
inspirasjon frå Jesus som gir den blinde mannen Bartimeus synet att. Me slår eit slag for
Guds kjærleik, det største av alt! Nokre songar er inspirert av talar over skriftstader,
andre har vers som kommenterer bibelsitatrefrenget.»
Bodil Kvernenes og Runar Nørsett er ansvarlig for arrangementene og Bodil, Thore Tho-

massen og Jon Kleveland er bidragsytere på
tekst og melodi. I studio har de med seg dyktige musikere som Per Erik Olsen, bass, Rolf
Wam Fjell, trommer, Kjell Tore Myre, gitar
og Runar Nørsett på piano. Opptakene er
gjort i Sanden Studio med produsent Jon Kleveland og Bodil som medprodusent. Prosjektet er i samarbeid med Acta.
Budsjettet er på nesten hundre tusen kroner
og Jubilo er derfor avhengige av sponsorer.
De ønsker enda flere bidragsytere. Skulle det
bli et overskudd, vil det gå til formål som kan
hjelpe barn som trenger det.
Selve releasekonserten er lagt til Misjonsmessa i Kristiansand Frikirke 21.november
Våren 2016 vil gå med til å promotere plata
og synge i forskjellige menigheter.
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Nicoline har det fint i sola
sammen med pappa, Kjetil
Høyer-Jonassen

Nora og Edward Aabel er klare til
å sette utfor rutsjebanen.

Nytt fra

Farida koser seg på menighetstur
sammen med sønnene Raphael og
Gabriel, -som er førstemann ned
vannsklia.-

Full fart i vannsklia!

Jonas Salves

en

Lakrisstang-underet på Evjetun:
5 stenger blir til 200...

Bibelvandringen “Velkommen hjem”

en og
Jonas Salves
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a på
med latterdør
vidt gap :D

21. - 23. august dro Østsida frikirke på menighetstur til Evjetun. Det ble tre herlige dager med god
stemning og fantastisk sommervær! Turens temaer var “Vår far i himmelen” og “Velkommen hjem”.

Menighetstur til Evjetun

Oppussingsarbeidet i rute
Av Kåre Melhus

Oppussingskomiteen leder Stig
Berg-Thomassen er godt fornøyd med fremdriften i arbeidet så langt. Et større arbeid
på taket er nå fullført. Det
dreier seg om et stort rom som
skal huse det nye ventilasjonsanlegget. Dette rommet er litt
større en galleriet i kirkesalen.
Når dette nummeret av FrikirkeAktuelt er ute, skal etter
planen aggregatet være installert og koblet opp.
Dette aggregatet skal sørge for
frisk luft i hele kirken. I Grønnsalen, for eksempel, er det lagt inn ny ventilasjon og ny himling er på plass. Herfra går
det nå nye ventilasjonskanaler til Det Stille
Rom og ned til toalettene i kjelleren.
I skrivende stund er de nye dørene til foajeen
kommet. Det nye inngangspartiet skal være
ferdig i løpet av oktober.
Stig nevner også at dugnadsarbeidet på rommet ved siden av kjøkkenet er ferdig. Dette
er et rom som skal huse kjøle- og fryseskap
samt annen skapplass, slik at en ikke trenger
å lagre mat på selve kjøkkenet, forklarer Stig.
Også gangen bak døren til høyre ved orgelet
har fått ny ventilasjon. Her skal det også inn
ny himling og ny belysning.
Dette til sammen utgjør del 1 av oppussingen. Regningen kommer på rundt 7 millioner
kroner. Her regnes også oppussingen av toalettene med.
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Stig forteller at del 2 er under planlegging, og
at Vennesla Entreprenørforretning, som komiteen er godt fornøyd med, vil bli invitert til å
være med i det videre arbeidet.
I første omgang skal det settes opp ny hovedtavle for elektronikken. Det skal inn ny belysning i kirkesalen og ny trapp mellom Fricafé
og kjelleren. Dette arbeidet blir påbegynt i
høst og blir trolig ferdig utpå våren.
Stig roser dugnadsgjengen veldig. Han gleder
seg over både dugnadsånden og givergleden
som oppussingsarbeidet er båret oppe av. Det
frivillige arbeidet som gjøres betyr veldig mye,
sier Stig. «Dette måtte vi ellers ha betalt 50
kroner timen for,» sier han.
Et lite problem innunder jul er at Misjonsmessa ikke kan arrangeres i kjelleren slik den
pleier, men Endre og de andre som steller med
den har full kontroll, sier Stig.

Ny innvandrerkonsulent i Frikirken
I september begynte en innvandrerkonsulent i en nyopprettet stilling i Frikirken.
Det er Per Kristian fra vår egen menighet.
Her forteller han litt om hva arbeidet vil
dreie seg om.
I Kristiansand alene bor det nå mennesker fra
over 150 forskjellige nasjonaliteter. 15 % av
innbyggerne er enten selv innvandrere eller
har foreldre som er innvandrere til Norge.
Det er litt mer enn gjennomsnittet i Norge.
Mange av dem kommer fra en kristen bakgrunn og har en kristen tro, mens flertallet
kommer fra en annen bakgrunn. Kanskje bør
det være et mål at Frikirken på sikt skal bestå
av minst 15 % innvandrere?
Frikirken ønsker med den nye stillingen å nå
ut til denne gruppen i større grad enn tidligere, og det er gledelig. Jeg er ansatt i hele kirkesamfunnet, men skal ha Kristiansand Frikirke som kontorsted. Erfaring fra flere års
frivillig tjeneste på dette feltet de siste årene
vil komme godt med. Samtidig er det stadig
nye utfordringer vi som kristne nordmenn
møtes med. Hva skal vi gjøre med alle flyktningene som strømmer innover kontinentet?
Hvordan kan vi som kristne møte dem? Vi
må evne å se dem som verdifulle enkeltmennesker som Gud elsker og har omsorg for, og
møte deres behov på best mulig måte, enten
det er av praktisk, sjelelig eller åndelig karakter.
I tidligere tider har vi sendt hundrevis av
nordmenn til jordens ender på oppdrag. Nå
kan det se ut til at Gud sender slike mennesker til jordens ende (les: Norge). Vi har som
menighet et stort oppdrag og et stort ansvar
overfor disse. La oss gripe muligheten!
Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom
du ønsker å høre mer konkret om hva som
kan gjøres og eventuelt for å melde deg til en
eller annen tjeneste! Det vil være behov for

mange slags nådegaver og mennesker i dette
arbeidet. Er du glad i mennesker? Er du interessert i å krysse noen kulturelle grenser? Har
du tid til å lytte? Vil du lære bort norsk? Vil
du åpne hjemmet ditt? Liker du å undervise i
en tverrkulturell kontekst? Ønsker du å dele
av Jesu kjærlighet i ord og handling?
Å møte våre nye landsmenn handler ikke om
at det er vi som er giver og dem som er mottaker. De har veldig mye å gi oss og berike
våre liv og menigheter med. Jeg er sikker på
at vår egen menighet, og Frikirken som kirkesamfunn, vil bli veldig beriket ved å åpne
dørene enda mer for mennesker fra andre
land og kulturer.
Husk på arbeidet i menigheten og kirkesamfunnet vårt i bønn!
Kontakt på e-post: per.kristian@frikirken.no
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Over 1200 ungdommer fra Sørlandet har vært i Kaliningrad
Stein Arve Graarud

TØFF-kurset ble som vanlig avsluttet med en
10 dagers tur til Kaliningrad i Russland, og i
år var vi 70 personer som reiste. I løpet av de
siste 12 årene har over 1200 ungdommer fra

Sørlandet vært med på disse turene. Dette har
hovedsakelig vært Frikirke-ungdommer. Det at
vi er med på et vedvarende prosjekt betyr mye.
Da kan vi følge forandringen over tid. Vår menighet har vært med i 6 år.
Det er ”Levende vann Misjonssenter” fra Flekkerøya som driver dette viktige arbeidet, og vi
får lov til å være med på en liten bit av det.

Det første året vi reiste sto vi på grunnmuren og ba for det nye barnehjemmet vi skulle bygge.

: Nå er huset ferdigstilt.
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Vi inviterte barn fra sosialkontoret til konsert og grillfest.

I løpet av uka fikk ungdommene være med
på mange ting. De kjøpte inn mat som de tok
med seg hjem til fattige familier. De delte ut
4000 traktater, som fortalte at Gud elsker
mennesker gjennom
Jesus Kristus og at han
vil at vi skal elske hverandre. En dag tok vi
med oss barn fra fattige
familier til stranda og
lekte med dem. Vi inviterte også russiske ungdommer til grillfest og
konsert. Dette ble også
dekket av russisk TV,
som lagde en positiv sak
om arbeidet vi gjorde.
Hver dag startet med
frokost og påfølgende
bibeltime.

Vi hadde også smågrupper i løpet av uka,
hvor vi snakket sammen om livet og om
troen.

En dag tok vi med oss barn fra fattige familier på stranda.

Speidernes store dag.
Lørdag 19. september markerte
speiderne Friluftsåret 2015 med
stort, åpent arrangement i skogen
ved Lindtjønn. Om lag 100 speidere overnattet fra fredag til søndag. Det var speiderne fra Kristiansand FSK og fra Justvik speidergruppe. Været var strålende og
det ble en fantastisk dag. I spei-

dergruppas eget område i skogen
ved Lindtjønn var det så mye folk
at trærne kom i mindretall. Speiderlederne med Ole Andreas Augland i
spissen hadde gjort en formidabel
jobb i forberedelsene. Korpsleder
for Frikirkens speiderkorps, Fridtjof Strøm, kom på besøk, og siden
han er kokk, stod han for grillingen.
Fem – seks lammelår ble tilberedt
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etter alle kunstens regler og stekt i
en varmegrop full av kull og glovarme stein. Foreldre og barn kun-

ne delta i en rekke aktiviteter, og
stemningen var høy. Speiding er
friluftsliv og speiding er gøy!

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Bronselaget på tur.

Menighetens seniorkor, Bronselaget, har vært på sin første lengre tur for å glede
med sin sang. Tirsdag 15. september gikk turen til Treungen Frikyrkje der det var
tillyst sangmøte.
Spenningen var stor både blant kormedlemmene og vertskapet. Ville det komme noen på et
slikt arrangement? Og det gjorde
det. Treungen Frikyrkje ble etter
hvert fullsatt og stemningen var
stor. Gud velsignet både gjestende
sangere og lokale møtebesøkende.
Noen av sangerne ble over til neste dag. De ble tatt godt hånd om
på et gjestehus som noen i menigheten på Treungen driver. Sangerne forteller om en fantastisk tyttebærsanking på onsdagen, full bærpiller på under 5 min. Et ektepar
hadde med seg 40 liter tilbake til
Kristiansand. Så her fikk man både i pose og sekk.
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Nytt fra menigheten
Kirken
Kontor
Kontortid

Tollbodgaten 66
Tollbodgaten 64
Mandag kl. 10-13
Tirsdag, onsdag og
torsdag kl. 10-15
Tlf. 38 12 10 30
Hovedpastor
Sigmund Sandåker
48 05 91 75 (mob)
FriBU-pastor Stein Arve Graarud
41 32 42 63 (mob)
FriBU-arbeider Sandra Borøy
95810217 (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
Jonassen
Mobil: 994 99
Kontakt 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

Døde
x
x
x
x
x
x
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Leif Føreland
Otto Bernhard Hovland
Signe Lindland
Klara Støyl Ådnevik
Inga Ranfrid Sødal
Antony Gabrielsen

Nye medlemmer:
Mary Ann Møyholm
Lindis Bakke Heier og Eivind
Heier med døtrene Maria, Ingvild og Stine.
Veslemøy Algerøy
Ketil Algerøy
Oddvar Søvik er overført fra
Songdalen Frikirke
Ingrid S. og Kristian Andersen
med barna Mildred, Markus og
Valdemar.
Solveig og Andreas Kolaas
Knut Hammersmark

Missjonsmessa

Misjonsmessa 21. Nov 2015.
Minner allerede nå om denne
datoen , slik at folk kan få
samlet familie og venner til
en festdag i kirka.
Vi i messekomiteen trenger
hjelp til så mangt både i forkant, og på messedagen.
Vi trenger bakst i alle varianter, gevinster, håndarbeider
mm, og ikke minst villige
mennesker .
Ta en telefon til Liv Marit
907 60340, så vil din tjeneste
bli videreformidlet.

Det var selvfølgelig god stemning i kirken da prins Carl
Philip og Sofia Hellquist giftet seg i sommer. Men da Samuel Ljungblahd som utgangsmarsj sang ”Joyful,
joyful” gikk stemningen i ikke bare i taket, men helt i
kirkespiret!
Nå er den svenske soulsangeren med bakgrunn i Frelsesarmeen, klar for konsert i Kristiansand Frikirke 4. november.
Billettene er allerede i salg på
www.ticketco.no
Samuel Ljungblahd har vært i
sang- og musikkbransjen lenge
og er en etablert artist i Sverige. Nå er han ute med ny CD
”The Psalmist”.
Vårt Land skriver: Hvit hud – svart stemme. Frelsessoldaten fra
Umeå har satt en ny standard for europeisk soul og gospel, men
fortjener også å bli sammenlignet med det de beste svarte gospelsangerne i USA er kjent for.
Det kan være verdt å få med seg denne konserten.

Program
«Elske Gud tilbake»
Seminaravgift kr 150,- inkl.
lunsj

Onsdag 28. oktober

Lørdag 17. oktober

Lørdag 31. oktober

10:00 FriHjelp

Vennefest i Aquarama

Søndag 18. oktober

Søndag 1. november

10:30 Bønnemøte
16:30 Tirsdagsmiddag

10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Nattverd
Hilde Grøthe
Menighetskoret
Skattkammer, Hits
Radiooverføring
FM 101,2

Onsdag 7. oktober

Tirsdag 20. oktober

12:00 Formiddagstreff
Sverre Jølstad

10:30 Bønnemøte
16:30 Tirsdagsmiddag

10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Allehelgensdag
Nattverd
Sigmund Sandåker
Kristina Jølstad Moi
Skattkammer, Hits
19:30 Åpen kveld
Lovsang. Forbønn, tid
til å dele og lytte

Lørdag 10. oktober

Onsdag 21. oktober

19:30 Vox

12:00 Seniorforum
Hans Petter Sagrusten
«Tre myter om Bibelen»

Søndag 4. oktober

10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Sigmund Sandåker
Nattverd
Bronselaget
Opplegg for barna
19:30 Åpen kveld
Lovsang. Forbønn, tid
til å dele og lytte
Tirsdag 6. oktober

Søndag 11. oktober

10:30 Bønnemøte
11:00 Familiegudstjeneste
Stein Arve Graarud
Jubilo, Utdeling av 4
årsboka
19:30 Kveldsgudstjeneste
Menighetskoret
Tirsdag 13. oktober

10:30 Bønnemøte
19:00 Ytremisjonens kvinne
forening: Svein Fink
«Kristen tilgivelse – en
lettvint løsning?»
Onsdag 14. oktober

12:00 Bronselaget
19:30 Temakveld
Hilde Grøthe
”En åpnet dør står
foran deg,” Åp 3.7-13
Fredag 16. oktober

09:00-14:00
Åpen dag 40 dager
Hilde Grøthe

Lørdag 24. oktober

10:00 Tro mellom venner
Seminar med påmelding
Se egen omtale i bladet
19:30 Vox
Søndag 25. oktober

10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste
Stein Arve Graarud
Dåp, Konfirmantpresen
tasjon
Skattkammer, Hits
19:30 Sangkveld
Bronselaget

12:00 Bronselaget
19:30 Menighetsmøte

Tirsdag 3. november

10:30 Bønnemøte
16:30 Tirsdagsmiddag
Onsdag 4. november

12:00 Formiddagstreff
Arvid Hunemo
20:00 Konsert med
Samuel Ljungblahd
Se egen artikkel
Torsdag 5. november

19:00 Medarbeidertreff
Frivillige medarbeidere er velkommen
Se egen ramme i bladet
Lørdag 7. november

19:30 Vox

Tirsdag 27. oktober

10:30 Bønnemøte
19:00 Ytremisjonens kvinne
forening
Torbjørg Oline Nyli
«Etterlysning: Åndelige
foreldre.»

Søndag 8. november

10:30 Bønnemøte
11:00 Familiegudstjeneste
Speiderne deltar
15:00 Kammerkonsert KSO
19:30 Kveldsgudstjeneste
Sigmund Sandåker

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

1. rekke: Henriette Robstad Bø, Julie Bolette Sødal Ringøen, Mathea Røsnes, Lars Pascal Grimm, Stein
Arve Graarud, Lotte Holtskog, Fredrik Larsen, Nikolai Hervold Atkinson, Fabian Arnvard Alsaker
2. rekke: Silje Maria Sæbø Fjeldstad, Thea Katharina Sødal, Johan Henrik Lothe Brodersen, Max August Key Graarud, Oda Andrea Møretrø, Nora Lønnerød, Christian Hsiung, Sverre Leonard Gundersen
Haug, Nicolai Haaland Wergeland, Helle Elisabeth Langeland
3. rekke: Benedikte Lunde (leder), Vegard Dovland, Kristoffer Sagen Refsnes, Karen Senumstad, Didrik Agerup Larsen, Simen Karlsen, Jens Stangenes, Aksel Setervang Sand, Helene Ringøen Vikeså
(leder)
4. rekke: Kristine Loland Gumpen (leder), Herman Gautelfall Olsson (leder), Jens Justnæs, Sander Johan Sædberg (leder), Kjetil Stangenes

