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Vi ønsker våre lesere en
velsignet julehøytid.

Jubileumsfesten (s 6)

Årets misjonsmesse (s 8)

Bildeaksjonen (s 16)

Harald Sødal:

Min julesalme
Det er enklere for meg å skrive om ”mine julesalmer”, fordi julens tekster og julens toner er
for meg knyttet til arbeid med julekonserter
gjennom 60 år. Først var det bBandekoret. En
av julesangene hadde ukjent forfatter og komponist, men bare sunget av Frikirkens blandekor:
«Bryt ut i jubeltoner oss er i
dag en frelser født.
Han kommet er å frelse fra evig dødStem opp og syng en frydesang
med strengelek og harpeklang.
O, Gud skje lov for julenatt
som gav oss sådan skatt.»
Som teksten markerer - den var feiende frisk,
og i ett enkelt vers får vi juleevangeliet presentert. I år skal Bronselaget fremføre den på julekonserten. Jeg dirigerte mannskoret i Indremisjonen noen år. Koret hadde et stort julerepertoar. Spesielt stemningsfull var en gammel,
fugert salme fra Bøhmen:
«Jord og himmel syng i dag halleluja,
Gud i oss har velbehag, halleluja,
oss til frelse vorden. Jesus kom til jorden».
Jeg håper at jeg en gang får høre den fra
mannskoret «Vestergabet». Men mine sterkeste
juleminner er knyttet til Juniorkoret. I 1962
fikk vi lov til å være med på julekonserten
sammen med «de store korene». Det var til
inspirasjon og en utfordring for juniorene,
Margrethe og meg. Jeg ser tilbake på dette med
glede, men også, av forståelige grunner, med
vemod.
Fra Mons Takle og Trygve Bjerkreims «Den
store kongen» huskes spesielt:
«Jul du har så ljos ein klang. No me syngja
vil ein song om det herlege som hende: Gud
sin son til verdi sende for å gi oss ljos og
fred».
Asbjørn Arntsen skapte med sin «Like til Betlehem» nye julesangtradisjoner. En av sangene
var «Kongelig gloria»:
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Sødal

Foto Fædrelandsvennen

« Se barnet som hviler i krybben så blidt –en
gave fra Herren som han vår jord har gitt.
Hør engleskarens lovsang til hyrdeflokken
ned. Et gledesbud til verden om fremtid håp og
fred»
Denne sangen blir også å høre på julekonserten.
Disse kjente, kjære melodiene gir oss stemningen og resonansen, og tekstene gir oss budskapet.
---med ønske om en verdifull og velsignet jul.
Harald Sødal

Kirkens julekrybbe
Noen har kanskje lagt merke til bildet av julekrybben på forsiden av frikirkeAktuelt. For ca
15 år siden ga familiene Hagen og Hegen de
utskårne figurene som gave til menigheten. De
to familiene har hatt en periode sammen i misjonens tjeneste på Madagaskar. Vedkommende treskjærer heter Bernard og er meget dyktig.
Du kan se at de har typiske gassiske klær og
hatter på seg. Selve krybba er laget av Gunnar
Nylund.

Pastorens

.. at han sendte sin sønn
Vi er i adventstiden, og snart er det jul. Advent handler om Herrens komme i fortid, nåtid
og fremtid. Han som kom en gang, kommer til
oss ved sitt ord og sin Ånd nå, og en dag kommer han igjen for å hente sine hjem til seg.
Hva advent og jul handler om, kan vel ikke
uttrykkes tydeligere enn i «Den lille bibel» i
Johannes 3.16:
For så høyt har Gud elsket verden at han ga
sin Sønn, den enbårne, for at hver den som
tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig
liv.

Sigmund Sandåker

har gjort til vår frelse. Gud har gitt den største
gaven. Ingen ting kan sammenliknes med det
Gud har gitt oss i Jesus.
Tro på Jesus. Siste del av Joh. 3.16. er alvorlig.
Det forteller om livets to utganger: fortapelse
eller evig liv. Uten et inngrep, en aktiv handling
fra Gud, ville alt håp vært ute. Vi ville vært fortapt. Men Gud sendte Jesus til vår frelse for at
hver den som tror på ham skal ha evig liv. Det er
ikke noe evig liv uten Jesus. Da er vi mistet for
Gud. Men vi inviteres alltid til å tro på Jesus, til
å ta imot ham som Frelseren, leve med ham her
og nå, og senere sitte til bords med ham i Guds
evige rike. Guds gave er til deg!

Tre viktige anliggender omtales:
Guds kjærlighet. For så høyt har Gud elsket
verden. Johannes sier også i sitt første brev at
Gud er kjærlighet. Kjærlighet er Guds vesen.
Det handler ikke bare om at Gud handler i
kjærlighet eller viser sin kjærlighet mot oss.
Han er kjærlighet. Hans kjærlighet til oss er
uendelig, ustoppelig. Med alle våre feiltrinn
kan vi ikke stoppe Gud i å vise oss sin kjærlighet. Han elsker oss ikke på grunn av, men på
tross av hvem vi er og hvordan vi er.
…at han ga sin sønn. Gud er kjærlighet, men
han er også hellig. Hellighet og syndighet kan
ikke forenes. Dermed var i bunn og grunn håpet ute for oss med tanke på en evighet hos
Gud. Dette kunne ikke Gud la være slik. Guds
kjærlighet gjorde at han sendte sin sønn som
vår Frelser. Det er julebudskapets kjerne. Vi
skal få feire jul i takknemlighet for hva Gud

Det er ikke mange forretninger som forteller kundene
sine om hva julen egentlig handler om. Et hederlig
unntak er Oddernes Gartneri. Denne flotte julekrybben
er det første som møter oss på vei inn til hagesenteret.
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Hjem fra Nord-Korea

Øyvind Dovland har nettopp
kommet hjem fra besøk i flomrammede områder i den nordlige Hamgyong-provinsen. Han
forteller om besøk i to landsbyer der til sammen 23.000
husstander er jevnet med jorden. Flere hundre er døde og
mer enn 100.000 mennesker er
hjemløse.

befolkningen i dette området få
rent drikkevann. Drivhusene
blir brukt som midlertidige boliger. Dovland representerer
Evangelisk Orientmisjon, som
er eneste norske organisasjon
med tilgang til de flomrammede
områdene. Orientmisjonen har
vært i Nord-Korea i fem år.

En forferdelig situasjon, men
det er godt å se at hjelpen kommer frem. Vi har levert 300
vannfilter, 14 drivhus og en
mengde grønnsaksfrø. Det er et
stort problem ved flomkatastrofer at drikkevannet blir forurenset. Hvert vannfilter renser
1500 liter vann per døgn. Når
filtrene blir brukt riktig, vil hele

Røde Kors og Unicef (FN) er
inne med hjelp, men klarer ikke
å hjelpe alle. I tillegg har myndighetene mobilisert hæren og
flere tusen hjelpearbeidere. Det
vil ta lang tid å få hjulpet mer
enn 100.000 mennesker som er
i akutt behov for hjelp, spesielt
nå som snøen kommer og det er
meldt 15 kuldegrader. Et av
problemene i Nord-Korea er at

Ansvarlig redaktør:
Endre Sagedal

Bankgiro:

3000.20.64908
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det er store mangler i infrastrukturen som gjør det
vanskelig å hjelpe, i sær når
det kommer snø.
– Vi ønsker å bidra med så
mye hjelp vi kan i de kommende månedene. Vi har
erfaring fra arbeid med rent
drikkevann og matforsyning
gjennom de fem årene som
vi har hatt prosjekter i NordKorea. Grønnsakprosjektet
vårt er genialt. Vi leverer
grønnsaker som spinat, kålrabi og gulrot. Spinat har en
vekstperiode på kun to uker,
og en kilo frø gir flere tonn
spinat.
(Artikkelen er hentet fra
Evangelisk Orientmisjon)
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Signaturen
Gudstjenesten – for hele familien?
Det er søndag. Året er 1978. En 9-år gammel guttekropp sitter i kirkebenken mellom far og mor. To eldre søsken har også funnet den
vante plassen sin. Klokka nærmer seg 10, startpunkt for gudstjenesten. Guttekroppen er opptatt med å se etter andre små kropper. Det stikker opp små hoder både
her og der. Blikk og smil veksles underveis, og etter gudstjenesten blir det tid til en liten prat.
Dette gjentar seg. Søndag etter søndag. År etter år. Den lille gutten forstår at det er viktig å
være i kirken, og som voksen skjønner han at søndagen er en gave. Her serveres det åndelig
mat – livets vann og brød (Joh. 6,33 flg) - og her treffes et fellesskap av barn, unge og voksne
som møter trofast opp. Det skaper samhold og styrke.
Året er 2014. Den 9-år gamle guttekroppen har nå blitt en 45-årig pappakropp. Den gamle kirken i Tordenskjoldsgate har blitt byttet ut med Frikirkens lokale i Tollbodgata. Også nå sitter
en 9-år gammel guttekropp i kirkebenken mellom pappa og mamma. Tre søsken har også funnet plassen sin. Klokka nærmer seg 11, startpunkt for gudstjenesten. Guttekroppen er opptatt
med å se etter andre små kropper. Han dunker i siden på pappaen sin og hvisker: Det er jo ingen andre barn her! Ungdommene kikker også langt etter jevnaldrende i kirkebenkene….
Den lille gutten og de eldre søsknene finner barna og ungdommene etter hvert som familien
blir bedre kjent i menigheten. På familiegudstjeneste, minihits, hits, voxlight, vox, familieturer
osv. Ja, det viser seg at det er et rikt og godt tilbud. Mange legger ned en imponerende innsats
i barne- og ungdomsarbeidet. Men – de treffer ikke fellesskapet av barn, unge og voksne så
ofte i kirkerommet, samlet til felles gudstjeneste på søndagen - den dagen vi har fått i gave for
å styrke det åndelig liv og fellesskap.
Min lille undring går på om dette er en utvikling som vi bare må forholde oss til. Er det å kjempe mot vindmøller å ønske seg at kirkerommet på søndagen, oftere og i større grad, ble fylt
opp av generasjoner på tvers?
Vi nærmer oss jul. Mange familier møter opp samlet på julegudstjenestene. Barn, unge og eldre får gleden av – sammen - å lytte til det livgivende budskap om fred og håp.
Tenk hvis vi fikk til mer av denne «julegudstjenesteinnstillingen» på andre søndager i løpet av
kirkeåret. Det fordrer at gudstjenesten legges opp slik at den blir relevant for alle gruppene. Jeg
tror det er mulig. Guds budskap har adresse til alle aldersgrupper. Enkle grep, som at barn,
ungdom og eldre bidrar i selve tjenesten og at det brukes ulike sang- og musikkuttrykk (både
gamle og nye) vil være lurt. Dagens familiegudstjenester har i seg elementer som kan videreutvikles.
Den største utfordringen tror jeg imidlertid ikke ligger på forkynneren(e) og gudstjenestens
form, men på tilhørerne. Det er noe med innstillingen. For å spisse det litt: Hvis tørsten er stor
nok, så er det å få drikke det «levende vann» viktigst, ikke hva jeg drikker vannet av eller hvordan jeg drikker det. Kanskje må vi foreldre med større iver lære barna og ungdommen til å «…
ikke for hurtigt fravælge en forkyndelse, der ikke lige passer dem…»? (God forkyndelse www.kpi.dk).
Kristian Andersen
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Kirkebygget 50 år

Jubileumsfesten
Søndag 23. oktober var det tid
for den store jubileumsfesten for
kirkebygget. Her er noen bilder
fra arrangementet som ble særs
vellykket og innholdsrikt. Et
flott punktum for et år med både
tilbakeblikk og for de kommende årene med mottoet ”Gi det
videre”.

Maria Ringøen
og Kristian
Sødal ledet
festen med
både stil, humor og engasjement.

Mange hilsener ble overbrakt. Både synodeformann Jarle Skullerud, biskop Stein Reinertsen og Aud Sunde
Smemo fra Domkirken hadde mange gode ord med til menigheten.

Meget godt oppmøte og i friCafe
og i den nyrenoverte kjelleren var
det dekket til bløtkakefest for 400.
Det ble nok til
alle...
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De mange korene i menigheten sto
sentralt i feiringen. Her er det Jubilo som gleder oss med sang.

Også de unge fikk sette sitt preg på
festen. Her er VOX-bandet i aksjon.

Frikirkens Kammerkor

Det nystartede ”Damene i kirka”

Mannskoret ”Vestergabet”

Bronselaget

.. og til slutt et felleskor ledet av Harald Sødal.

Foto: Kåre
Melhus
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Misjonsmessa 2016
Lørdag 19. nov var det klart for årets misjonsmesse. Det var ikke få som hadde funnet veien
til Frikirken denne lørdagen. Og nå fikk vi virkelig se hvor fint det fungerte etter ombyggingen og spesielt sammenhengen den nye trappa gir
mellom friCafé og underetasjen.
Gudny Culley og Ranfrid Øvensen var de første
som møtte deg på vei inn til friCafé. Blide damer med mye flott å selge.
Kjell Haugland fulgte opp sin tradisjon med sitt
tilbud om nybakte brød. Han forteller at han
startet kl 0400 for å fyre opp bakerovnen.
Roar Larsen fikk sving på årets loddsalg. Han så
ut til å stortrives som lotterisjef.

Roar Larsen

Tekst og bilder: Harald Flå

Gudny Culley og Ranfrid Øvensen
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Kjell Haugland

De som tror at misjon er noe for ”de eldre” tar grundig feil.
Den yngre garde koste seg. En av dem uttalte at dette var en
av de triveligst dagene nest etter julaften og 17. mai! Det var
da å håpe at Jenny (tv) og Mari Lise fikk tatt opp mange bestillinger på speiderblomsten.

Jubilo smeltet hjertene våre med vakker sang.

Kes Alemu Nega fra Etiopia her
intervjuet og tolket av Svein Gunnar Gundersen. Han fortalte fra sitt
arbeid i Didessa dalen, et område
med mye konflikt og elendighet.
Han valgte dette arbeidet på tross
av at han hadde fått tilbud om gode
jobber i hovedstaden etter en god
utdannelse i England. Men han
valgte å gjøre en innsats blant de
forkomne, ikke minst med å sørge
for at jenter som var henvist til gateprostitusjon fikk en utdannelse.
Mange av dem hadde han ved sin
innsats klart å få tilbake til livet.
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Frik light

Nytt fra

Tekst og Bilder: Steffen Andre Hauge
layout: Kirsti Torvik

Denne høsten har virkelig barne- og ungdomsarbeidet skutt fart i Østsida frikirke. I forrige nummer presenterte vi FRIK. Nå er turen kommet til FRIK-Light.
FRIK-Light er en videreføring av Ti-Tretten som har
vært en del vårt bydelsarbeid i mange år. Det er
et opplegg for tweens fra 5.-7. klasse. En lørdag i
måneden møtes 30 - 50 tweens på Fagerholt skole.
Vi opplever stor og god respons, og veldig mange
helt nye er kommet til denne høsten.
Vi tilbyr tre ulike grupper; bakegruppe, gymsalgruppe og spillgruppe. Vi spiser boller og fersk
bakst sammen, vi har kiosk og kos, samt en samling
med andakt og leker. Vi er heldige som kan bruke
nye og fine lokaler på Fagerholt skole.
I tillegg er vi en flott gruppe med ledere som virkelig
ønsker at FRIK-LIGHT skal være en god plass for
barna i vår bydel.
Vi opplever at barna er positive og nysgjerrige på
samlingene våre. Vi ønsker at andaktene, og det vi
formidler, skal vise Jesus som forbilde og hvordan vi
kan være hans etterfølgere i hverdagen. Det er viktig
å nå barna med både praktiske, tydelige og ekte eksempler. De skal vite at Jesus er glad i nettopp dem.
Visjonen vår er å tilby barna i vår bydel et godt og
inkluderende fellesskap der de kan treffe andre
barn, ha det gøy sammen og bli kjent med Jesus.

Steffen Andre Hauge (29 år) har for tiden
arbeidstrening i Østsida frikirke. Han har
akkurat avsluttet en bachelor i teologi og
skaffer seg nå praktisk erfaring før han søker
jobb som pastor. I Østsida har han blant
annet ansvaret for FRIK- Light, og trives
kjempegodt sammen med 5. - 7. klassingene.
I tillegg setter han stor pris på det diakonale
arbeidet som gjøres i menigheten.
Jula nærmer seg. Da må det
bakes kakemenn...

God

Menigheten
vokser
Foto: Rune Tobiassen

Søndag 13. november ble enda to barn båret til
dåp i Østsida Frikirke. Det gleder vi oss stort
over. Hvert eneste barn er en velsignelse.

God stemning rundt bordene.

Familien Ertzeid bar lille Teodor til dåp.

Familien Kind bar lille Mabel til dåp.

Hilde Grøthe taler på Fellesmøtene i januar
Av Kåre Melhus
Sammen med Siri Iversen,
pastor i Flekkerøya Misjonsmenighet, er Hilde Grøthe
satt opp som taler på Fellesmøtene i 10-15. januar. De to
skal tale tre kvelder hver.
Hilde gleder seg til å se hvordan fellesmøtene vil arte seg i
Filadelfiamenighetens nye
lokaler i Q42. Der blir det
mulig å ta i bruk lyd og bilde
på en helt annen måte enn i
Domkirken. Hun understreker at flyttingen ikke er noe
signal om at Fellesmøtene
ønsker å fjerne seg fra Den
Norske Kirke, men at de nye
lokalene gir nye muligheter
for nærhet og sosialisering,
for eksempel i forbindelse
med kaffebaren.
I perioder har Fellesmøtene
fungert som vekkelsesmøter,
som noen ganger er blitt forlenget. I den senere tid har
vel møtene fungert vel så mye
som økumeniske samlinger.
Hilde sier at årets fellesmøter
antagelig vil få et økumenisk
preg der vi viser omverdenen
at vi står sammen og er
mange. «Men selvsagt håper
vi også på at mennesker vil ta
imot Jesus og bli frelst,» legger hun til. Hun tror også at
de nye lokalene vil fungere
som et trekkplaster, fordi
mange er nysgjerrige på Q42
og vil komme for å se hvordan det er blitt.
Hilde skal ha med seg Siren
Roland som danser og Kristina Jølstad Moi som sanger.
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«Dette teamet er veldig viktig
for meg,» sier Hilde, som nå i
forkant forbereder seg til Fellesmøtene samme med disse
to.

10. - 15. januar
2017

Anna Stien:

Søndagsskolens juletrefester i den gamle kirka.
Av Kåre Melhus
«Det var to store fester etter jul:
Den ene var søndagsskolens
juletrefest, og den andre var
ungdomsforeningens nyttårsfest,» sier Anne Stien. De tidligste juletrefestene hun kan
huske var i begynnelsen av krigen. Den gamle trekirka ble
varmet opp av to høye vedovner
og et stort juletre sto midt i salen.
Det var sideinnganger til kirka.
Den ene vendte mot byen, den
andre mot Lund. Anna husker
at trappen inn til kirka var glatt
og veldig sølete. Vanligvis
satte folk seg nærme den inngangen de kom inn gjennom, så
den ene siden med benkerader
ble naturlig nok kalt bysiden,
men den andre het Lundsiden.
Men den sentralt plasserte julegranen fikk folk til å møtes over
bydelsgrensene i hyllest til verdens frelser som ble født i Betlehem. Juletreet var veldig stort,
minnes Anna. Hun husker også
en stor julekrybbe i papp som
hvert år ble plassert inn på en
gren i ansiktshøyde. Anna husker ikke så mye av talene som
ble holdt, men kan den dag i
dag se for seg gangen rundt treet og bevertningen.
Det ble ikke spart på noe: Her
var det boller, napoleonskaker
og kakao! Det var høy stemning
og trangt om plassen med en
festlyd på tre-fire hundre mennesker.

Bilde fra Thorleif Sødals album. Året er 1961.
trefesten. Da kom formannen i søndagsskolen Herman Hoverstad hjem til henne i Kristian 4. gate 93 med festmaten. Hun
husker også at han alltid sto på galleriet og telte opp alle barna
som kom på søndagsskolen. Anna fikk en følelse av å bli sett.
Senere har hun ofte sagt til seg selv at slik som Herman Hoverstad så henne, slik er hun også sett av Gud.

Et av Annas kjæreste minner fra
den tiden var et år da hun var
syk og ikke kunne delta på jule13

Årets julegaver?
Her er fire forslag til meningsfulle og flotte gaver til hele familien fra menighetens musikkliv. CD-ene kan kjøpes i kirka i søndagene før jul. Vakrere blir det ikke.
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Misjonsukas gjest:

Gründeren i Nekemte
Av Kåre Melhus
Dr. Alemu Nega virker beskjeden og kanskje
litt smålåten, men i Nekemte og området rundt
denne vest-etiopiske byen har han egenhendig
reddet utallige liv og fått unge mennesker på
rett kjøl. Underholdt av Mekane Jesus kirkens
nøkterne pensjon, startet han sammen med
fem venner organisasjonen Garuma Social
Development Association. To mennesker ble
fast ansatt. En sosialarbeider og en regnskapsfører. Alle andre jobber frivillig.
209 unge jenter er siden 2012 reddet ut av
prostitusjon og gitt en treårig utdannelse, ca
50 av disse har nå faste jobber i Nekemte, 30
var ferdig utdannet i år, og søker jobb. Organisasjonen har også sørget for rent drikkevann
til skoler og landsbyer i distriktet. Offentlige
toaletter og dusjanlegg er satt opp fire steder i
byen Nekemte, og et helseteam har kampanjer
for behandling av øyensykdommer. Finansieringen av dette kommer fra Sveits, Tyskland,
USA, Sverige og Norge. En del av pengene
kommer fra privatpersoner.

menigheter når det gjelder åndelig og fysisk
utvikling. Å avhjelpe fysisk nød er en del av
det kristne er kalt til, sider han. «Når vi ser et
problem, er det vårt ansvar å gjøre noe med
det,» er hans innstilling.
Alemu er også opptatt av lokalt eierskap av de
prosjektene han bygger opp, det være seg toalett og dusjanlegg i byen, eller vannpumper på
landsbygda. Disse overlates til lokale folk som
får ansvar for drift og vedlikehold. Det som
kommer inn av friske midler går derfor til nye
prosjekter.
Selv om det er veldig jordnære prosjekter
Alemu er opptatt av i hverdagen, har han et
evighetsperspektiv på det han gjør. «Når vi
arbeider er vi med å oppfylle Matteusevangeliet 25. kapittel,» sier han. Her taler
Jesus om dommen, og sier at «Det dere har
gjort mot en av disse mine minste brødre, det
har dere gjort mot meg.» For mer informasjon
se: www.alemunega.com/gsda

FrikirkeAktuelt tok en
prat med Alemu Nega i
Fricafé etter at han
hadde talt på misjonsgudstjenesten i november.
Kontakten med Alemu
Nega kommer gjennom
Frikirkens vennskapsmenighet i Nekemte.
Anne Grete og Svein
Gunnar Gundersen
startet opp helsearbeid
i dette området på
‘80tallet og gjenopptok
kontakten med menigheten for et par år siden. Alemu ser på denne kontakten som et
samarbeidsprosjekt
mellom søster-

Alemu Nega og Svein Gunnar Gundersen
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Ingen er så trygg i fare
Tekst: Kristian Sødal
Jubileumsfestkomiteen utfordret på forsommeren kunstneren Per Ove Sødal til å lage et
bilde i forbindelse med kirkebyggets 50 års
jubileum.
Undertegnede og Per Ove Sødal satte seg ned
og begynte å ”forme” bildet. Vi ble raskt enige om at tre elementer/temaer skulle være
fremtredende.
Vi skulle ha et
goldt landskap
og en mørk
himmel. Dette
ville ramme de
to andre elementene inn på
en sterk måte.
Det ville også
underbygge
tematikken i
bildet. For de
fleste er det
noe gjennkjenbart å innimellom vandre i
mørket...
Vi skulle også
ha to menneskeliknende
skikkelser, en stor og en liten. De skulle dog
være litt uformelige slik at alle på en måte
skal kunne passe inn. Det skal kunne være
bestemor/far/mor/søster/venn/nabo/flyktning/
Jesus…
De skulle også leie hverandre eller være knyttet sammen. Tanken var at de skulle hjelpe
hverandre frem.
Det viktigste elementet i bilde er det kraftige
lyset fra himmelen. Lyset som hjelper de
vandrende fremover, og viser vei og gir trøst.
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Bildets tittel “Ingen er så trygg i fare” kom
nærmest av seg selv.
Vi synes bildet passer fint som jubileumsbilde for kirka, først og fremst på grunn av sitt
budskap, men også fordi Frikirken i Kristiansand i kraft av lyset fra himmelen har lyst
som et fyr i denne byen, noe den også forhåpentligvis skal gjøre i fremtiden.
Så kan man mene hva man vil om bildet, det
du skal vite, er at det
ligger en tanke bak alle
elementene i bildet.
Bildet er trykket på et
av de mest anerkjente
grafiske verkstedene i
Norge, Anders Fredriksen Grafikk i Oslo.
Stenen bilde er trykket
på er destruert, så antallet bilder er begrenset.
Bildet er laget i to størrelser. Det store bildet
koster 4000 og det lille
1000. Overskuddet av
salget går til renoveringen av kirkebygget.
Bildene selges naturlig
nok uten ramme, men vi har fått en
«rammeavtale» med galleri Haavik her i
Kristiansand som gir oss 30% rabatt på innramming av disse bildene.
Det finnes fortsatt noen bilder for salg, ta
kontakt med kontoret eller undertegnede dersom du vil kjøpe.

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
Adm. leder
Endre Sagedal
38 12 10 33
94 01 03 09 (mob)
Seniorpastor
Sigmund Sandåker
48 05 91 75 (mob)
FriBU-pastor Stein Arve Graarud
41 32 42 63 (mob)
FriBU-arbeider Silje Hasseleid Borøy
99 78 71 80 (mob)
Sang- og musikkleder
Jon Kleveland
46 88 71 22 (mob)
Menighetsarbeider
Hilde Grøthe
47 91 42 92 (mob)
Formann eldsteråd
Per Svein HøyerJonassen
Mobil: 994 99778
Kontakt Administrasjonsråd
Gudmund Jakobsen
mob 90784986
Kontaktperson Kirkeverter
Kontoret
Tlf. 38 12 10 30
E-postadresse
kristiansand@frikirken.no
Hjemmeside
www.kristiansandfrikirke.no
Bankkonto

Vikar i 20-40 % stilling (januar – desember 2017)
Kan du koordinere og motivere frivillige medarbeidere? Kan du
se og engasjere barn, gjerne undervise? Da vil vi gjerne høre
fra deg.
Det er stor grad av fleksibilitet i stillingen, må påregnes noe søndagsarbeid. Vi tror stillingen kan passe bra for deg som er student. Tiltredelse fra 01.01.2017, eller etter avtale.
For mer informasjon om menigheten,
www.kristiansandfrikirke.no
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til administrativ leder
Endre Sagedal, 94 01 03 09, endre.sagedal@frikirken.no , eller
nåværende barne-og familiearbeider Silje Hasseleid, 99 78 71 80,
silje.hasseleid@frikirken.no
Søknad med CV sendes til: kristiansand@frikirken.no Søknadsfrist: 06.12.2016

Ester Larsen
Serene Kyrvestad

Misjonsmessa
2016
Vi vil herved takke alle som
bidro til en flott misjonsmesse.
Det gjelder all innsats i form
av tid, gaver og gevinster fra
både privatpersoner og bedrifter. Årets resultat ble kr .
305.000 noe vi er godt fornøyd
med.
vennligst
Messekomiteen
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Da vår barne- og familiearbeider skal ut i fødselspermisjon, søker vi nå

8220 02 86266

Døde



Den Evangelisk Lutherske Frikirke har ca.
22000 medlemmer fordelt på 83 menigheter. Kristiansand Frikirke er lokalisert i
Kristiansand sentrum, i eget, nyrenovert
bygg, og har 1425 medlemmer. Det er 8
ansatte fordelt på 5 årsverk. Menighetens visjon er «Åpne hjerter - oppover og utover», og våre verdier er Levende tro, Inkluderende fellesskap, Tjenestevillighet, Takknemlighet

Nytt Damedøgn !
Våren 2016 ble det arrangert "Damedøgn", for første gang. Det
var en litt annen variant av Kvinneweekend, som ble arrangert
for frikirkene i distriktet i mange år. Neste år er datoene 3-4 februar. Damedøgn varer fra fredag kl 17 til lørdag kl 17, i Frikirken i Kristiansand. Vi har samme innhold i løpet av dette døgnet som på Kvinnekonferansen, men vi sover hjemme. Dvs.
Godt påfyll for Ånd, sjel og legeme.
Taler denne gangen, blir pastor i Arendal Frikirke, Anne Mari
Schiager Topland. Anne Grete Hartvigsen med team, blir med
denne gangen også .
I vår var det deltakere fra 20 til 90 år, og det var fantastisk! Damer i alle aldre fra alle menigheter er hjertelig velkommen! Sett
av datoen allerede nå!
Vi gleder oss!
På vegne av komiteen Janne Roland

Program
Torsdag 8. desember

Julaften

Søndag 15. januar

19:00 Alpha- middag

14:30 Julegudstjeneste, Dag Sverre
Jølstad, Jubilo
16:00 Julegudstjeneste, Hilde
Grøthe, Ungdomskor

10.30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste, Nattverd, Tove
Rustan Skaar, Lund kor,
Radiooverf. FM 101,6

Fredag 9. desember
16:30 Superlight
18:30 Voxlight

10:30 Bønnemøte

Søndag 11. desember
10.30 Bønnemøte
11:00 Julesanggudstjeneste, Hilde
Grøthe, Menighetens kor,
Skattkammer og Hits
13:30 Halvtogudstjeneste, Oddvar
Søvik. Tema: Åndens frukt,
Vox bandet

Tirsdag 17. januar

1. juledag
11.30 Bønnemøte
12:00 Høytidsgudstjeneste, Hilde
Grøthe, Vestergabet

Søndag 1. januar

Onsdag 18. januar
12:00 Seniorforum, Magne Gulbrandsen, Livets opp- og
nedturer

18.00 Gudstjeneste, Nattverd, Endre
Sagedal

20. – 22. Voxtur til Hovden

Lørdag 7. januar

Søndag 22. januar

19:30 Vox

10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste, Hilde Grøthe,
Harald Eikeland med
Reaggieband
13:30 Halvtogudstjeneste, Kristina
Jølstad Moi med team

Tirsdag 13. desember
10:30 Bønnemøte
19:00 Misjonsforeningen, Adventfest, Endre Sagedal, Kristina
Jølstad Moi og Rigmor Stakkeland

Onsdag 14. desember
12:00 Seniorforum, Sivun Pen, "Han
overlevde skrekkregimet"
13:30 Kammerkonsert. Musikere
fra KSO

Lørdag 17. desember

Søndag 8. januar
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste, Sigmund Sandåker, Bodil Nørsett, Hege
Beckmann og Kjetil Høyer
Jonassen, sang
13:30 Halvtogudstjeneste, Oddvar
Søvik, Tema: Åndens gaver I,
Vox bandet
16:00 Juletrefest

19:30 Vox

10. - 15. januar
Søndag 18. desember
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste, Nattverd, Sverre
Jølstad, Kristiansand Studiokor, Skattkammer – juleverksted, Hits, Radiooverf.
FM101,2
16:00 Persisk møte
19:30 Vi synger julen inn, Hege
Beckmann, Gunhild Langemyr, Kristina J. Moi, Henriette Lie, Kristian Sødal, Runar
Nørsett, Jon Kleveland, Siv
Kristin Sællmann

Fellesmøter i Filadelfia Q42
Talere: Hilde Grøthe og Siri Iversen

Tirsdag 24. januar
10:30 Bønnemøte
19.00 Misjonsforeningen, Kirsten
Vatne, Colombia

Onsdag 25. januar
12:00 Bronselaget

Lørdag 28. januar

10:30 Bønnemøte

13:00 Konsert Engegårdkvartetten,
Arr. Musikkens venner
19:30 Vox

Onsdag 11. januar

Søndag 29. januar

12.00 Bronselaget

10:30 Bønnemøte
11:00 Familiegudstjeneste, Jubilo

Tirsdag 10. januar

Lørdag 14. januar
19.30 Vox på fellesmøte

Tirsdag 31. januar
10:30 Bønnemøte

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

VENNEFESTEN 2016
Hvor: Gimlehallen
Når: 31.oktober 2016
Hvem: Totalt 17 menigheter i Vest-Agder.
Hvorfor: Gi barna et annerledes alternativ for Halloween.
For 5 år på rad har vi, Kristiansand Frikirke, fått
være med i hovedkomitéen på dette fantastisk flotte
arrangementet: Vennefesten! Dette sammen med
Filadelfia, Vågsbygd kirke og Betania. I år var vi ca
2000 store og små i Gimlehallen. Det var først et
kjempegøy show, med både Cheerleeding, Urban
Dansestudio, Markus Bailey og andakt med Viggo
Klausen.
Etter showet løper barna rundt, i flotte kostymer, og
samler godteri (Vennefesten har et budsjett på
10.000 kr på godteri!!) Godteriet får de ved å delta
på rundt 50 ulike aktiviteter som er plassert rundt i
hele hallen. Aktivitetene er alt fra hoppeslott, støvelkast, dorullbrille-stafett til ansiktsmaling, luftgeværskyting, smakelek og masse mer.
Våre konfirmanter er med og deltar denne kvelden,
og dette tror jeg at de liker godt å få være en del av.
De er i hvert fall veldig flinke! De hjelper til på aktivitetspostene og er med å heie barna frem!
Vennefesten er voksende, og det blir bare bedre og
bedre! I år ville til og med Sport og Moro og Høyt &
Lavt ha stand i hallen, med lasertag og klatrevegg.
Elkjøp sponset med en Wii til en heldig vinner. Kult
at andre i byen ser hvor godt alternativ dette er for
barna våre akkurat denne kvelden og har lyst til å
være med. Jeg vil si at det i år igjen ble et veldig vellykket arrangement, og at jeg allerede gleder meg til
neste års Vennefest!
Silje Hasseleid Borøy

