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Ny pastor i Lyngdal Frikirke 

Av Harald Flå 
 
Søndag 3. september ble Kjetil Ausland 
innsatt som ny pastor i Lyngdal. Han over-
tok etter Helge Hollerud.  Det var Arnfinn 
Østerberg som foretok den formelle innset-
telsen. 
 
Ausland kommer fra næringslivet og har 
26 års erfaring som leder fra olje, gass, 
offshore og shipping, og var ansatt i det 
amerikanske oljeselskapet Conoco Phil-
lips. Han har således mye internasjonal 
erfaring. Men han er på ingen måte ukjent 
med Frikirken.  Han har vært eldste i Øvre-
bø Frikirke siden 1997, og eldsterådsleder i 
flere perioder.  Og han har vært forkynner 
regelmessig i gudstjenester og andre sam-
linger.  Han har ledet alphakurs og familie-
leirer i regi av Ungdom i Oppdrag. Kjetil 
er en mann i sin beste alder, 52 år. 
 
Vi ringer Ausland og spør hvordan det kan 
ha seg at han tar det drastiske skrittet og 
slutter i en godt betalt jobb for å begynne 
som pastor i Frikirken. Han svarer at da 
henvendelsen kom fra Lyngdal hadde han 
mange runder med seg selv og med sin 
kone Else Liv. Det var for dem begge et 
dramatisk skifte, men det ble altså Frikir-
ken. 
 
Vi spør ham hvordan han opplevde tiden i 
Øvrebø. Det var noen rike år selv om det i 
en tidlig periode kunne være krevende. 
Spesielt nevnte han den gode kontakten 
med barnefamilier og ungdomsarbeidet. 
 
I Lyngdal kommer han til en menighet 
med omkring 180 medlemmer. Her er det 
mye nytt som han må gjøre seg kjent med, 
men han tar fatt med godt mot. Han satser 
mye på å nå ut til nye mennesker, og få 
generasjonene til å samarbeide.  Ungdoms-
arbeidet, barnearbeid og konfirmanter lig-
ger ham spesielt på hjertet. Han håper også 
å få et godt samarbeid med andre menighe-

ter i området. Det er allerede en ungdomspastor 
som han gleder seg til å samarbeide med. Kjetil 
er opptatt av at Else Liv og han skal stå sammen 
i tjenesten. 
 
Han og kona har nå kjøpt seg hus og flyttet til 
Lyngdal og i menigheten fikk de en varm motta-
kelse. 
 
Vi spør ham om det er noen spesielle bibelvers 
han vil nevne. Etter en kort tenkepause kommer 
det: 
Salme 27,4 «En ting ber jeg Herren om, dette 
ønsker jeg: å få bo i Herrens hus alle mine dager, 
så jeg kan se Herrens skjønnhet og vær i hans 
tempel» 
 
Det er vel et ønske vi alle burde ha. 
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Pastorens 

Guds menighet er jordens største under 

Etter 19 års ansettelse i ulike stillinger i menigheten, er jeg nå i ferd med bli en del av menighetens pas-
torteam. Det er med ydmykhet, spenning og glede jeg i skrivende stund ser frem til ordinasjonen om to 
dager. 
 
Ydmykhet fordi innholdet i ordinasjonsløftene er omfattende, og jeg vet at for å være i nærheten av å leve 
opp til dem er jeg 100% avhengig av Guds nåde hver dag. Spenning fordi jeg går inn i nye ansvarsområ-
der, og lurer på om jeg har det som kreves. Men mest av alt glede fordi jeg blir en del at et fantastisk 
stabsteam der hver enkelt får gjøre det vi kjenner oss utrustet til, og vi kan utfylle hverandre. Og ikke 
minst glede over å få tillit av menigheten til å være en tjener som med Guds hjelp og etter beste evne skal 
sette fokus på Jesus som vårt sentrum og vårt håp. 
 
Siden oppstart av dette semesteret i august har jeg kjent på en stor begeistring over menigheten. Glede 
over å samles til gudstjeneste i kirken vår etter en lang sommer, glede over å de frivillige som stiller entu-
siastisk opp til ulike aktiviteter, og glede over godt generasjonsfellesskap og stort engasjement på menig-
hetstur.  
 
Roald Fangen skrev i sin kjente salme fra 1942 at Guds menighet er jordens største under. Og når det 
kommer til fellesskap er jeg helt enig. Fordi vi har del i Guds nåde, fordi Jesus er vårt sentrum, fordi 
Guds Ord er vår mat og fordi vi i dette fellesskapet kan få tjene hverandre med nådegaver gitt av Guds 
Ånd, er menighetsfellesskapet unikt.  
 
Her kan vi være på tvers av generasjoner, ulike nasjoner, forskjellig sosial status, alle mulige slags evner, 
i alle størrelser og fasonger – og vi kan være sammen i et fellesskap med Jesus som midtpunkt. Til sam-
men utgjør vi menighetskroppen, og Jesus er hodet.  
 
Da ideen om pastorteam kom opp i vår, dukket det opp et bibelvers som har jobbet i meg, og som jeg 
nesten kjenner som en programerklæring for den tjenesten jeg nå går inn i menigheten. Det står i Ef.4,1-
6: 
 
”Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet 
dere har fått, i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i i kjærlighet. Sett alt 
inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: En kropp, en Ånd, slik dere fikk ett håp då 
dere ble kalt, en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i 
alle.”  
 
Takk til både Gud og menigheten for at jeg har fått nåde og tillit til å tjene som en av menighetens pasto-
rer. Jeg gleder meg! 

 

Hilde Grøthe 
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Nytt pastorteam på plass 

Evige Gud, du som kan bruke 
svake og syndige mennesker i 
din tjeneste, vi takker deg fordi 
du kalte apostlene og grunnla 
din kirke på jorden. Vi ber deg 
for disse fire som i dag skal inn-
settes til pastor og eldstetjenes-
te i menigheten. Velsign dem 
ved din Ånd, du som gir kraft, 
kjærlighet og sindighet. Hjelp 
oss alle å tjene deg med våre 
nådegaver og med alt vi eier, så 
vi sammen kan bygge vår me-
nighet på den ene sanne grunn-
voll, Jesus Kristus, vår Herre. 
(Bønn i forbindelse med ordina-

sjon/innsettelse) 
 
Søndag 17.09 var det innset-
telse av nytt pastorteam her i 
kirka. Harald Eikeland, pastor 
med særlig ansvar for diakoni 
og utadrettede tiltak, Hilde 
Grøthe, pastor med ansvar for 
forkynnelsen, Endre Sagedal, 
pastor med ansvar for admini-
strasjon. Og Stein Arve Gra-
arud, pastor med ansvar for 
barn og unge.  
Harald Eikeland og Hilde 
Grøthe ble ordinert til tjenes-
ten, sammen med Are M Røi-

Presbyterieformann 
Arnfinn Østerberg 
stod for ordinasjon og 
innsettelse.   

Are M Røiseland 
ble også innsatt 
som ny eldste.  

seland som ny eldste. Det var 
presbyterieformann Arnfinn 
Østerberg som stod for ordina-
sjon og innsettelse.  Han holdt 
også søndagens tale – hvor han 
bl. a fokuserte på at en kristen 
er å være en Jesu etterfølger. 
Gunhild Langemyr hadde ny-
delig solosang, med Jon Kleve-
land ved flygelet. Kirkekaffen 
etterpå var av det oppgraderte 
slaget. Her ble også Per Svein 
Høyer Jonassen takket av for 
25 års tjeneste i eldsterådet, 
mange gode ord til ham denne 
dagen.  
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Litt om menighetens økonomi 

Fast givertjeneste 
 
Vi har en sterk givertjeneste 
her i Kristiansand Frikirke, og 
ca 80% av våre inntekter er 
fra denne givertjenesten. Og 
de fleste er på avtalegiro, som 
gir en ryddig forutsigbarhet.  
Vi har en god ordning i Nor-
ge, hvor vi kan få skattefra-
drag for gaver til frivillige 
organisasjoner og trossam-
funn. Frikirken er en del av 
dette, så hvert år innberetter vi 
din gave (vi må ha ditt per-
sonnr.) til skattemyndighete-
ne, og det kommer som et inn-
tektsfradrag på selvangivel-
sen. 
 
Kr. 30 000 er beløpet du kan 
trekke fra i 2017, dette er 
økt kraftig de siste årene, i 
2013 var det kr. 12000.  
 
Ønsker du å endre noe på din 
faste givertjeneste, eller bli en 
del av den? Send en mail til 
kristiansand@frikirken.no , 
ring oss på 38 12 10 30, eller 
kom innom, så kan vi ordne 
det for deg.  

Renovering av kir-
kebygget 
 
Nå er det over 2 år siden vi 
starta prosjektet med å renove-
re bygget. Det er i store trekk 
ferdig, siste punktet var tårnet 
fremst i kirkesalen som ble 
reparert, isolert og installert 
lysbom i. Så gjenstår ting som 
glassrekkverk på galleriet, det-
te har husstyret på «blokka» 
og vil snart få det gjort. Penger 
må jo også til. Etter 3 år med 
innsamling, så ser det slik ut:  
 
Innsamlet:  10,5 millioner 
Gjeld:  3,5 millioner 
 
Månedlig kommer det gaver, 
og så dukker det opp noen 
større enkeltgaver. Siste må-
neden har vi fått 2 enkeltga-
ver på 500 000,- hver – til 
sammen en million! 
 
Målet er at vi skal bli ferdig 
med gjelda, jo før jo heller. Vi 
har i snitt samlet inn 3,5 mil-
lioner i året i 3 år, kan vi klare 
det ett år til? Da blir vi gjeld-
frie i 2018.  
 
Kontonummer til byggkonto: 
8220 02 86835 
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Østsida Frikirke er 3 år 

Av: Endre Sagedal 

 
21.september 2014 ble Østsida Fri-

kirke offisielt etablert. Det er nå tre år 
siden, og vi har fått jevnlige rapporter i 
bladet, inntil i vår. Hvordan står det til, 
Rune Tobiassen?  
 
 Her står det veldig bra til! Vi har 
mye å glede oss over. Samme helg som 
Kristiansand Frikirke hadde vi menig-
hetstur på Evjetun. Da var vi 150 stk, 
hvorav 16 av dem var under 3 år, flere 
nye barnefamilier har kommet til. Men 
det er jevnt spredt utover opp til 60 år. 
Medlemstallet er oppe i 180 stk, økt fra 
140 ved årsskiftet. Ca 80 medlemmer 
gikk ut fra Kristiansand Frikirke for tre 
år siden, samt 25 fra andre menigheter, 
så det er jo en god vekst med ca 100 
medlemmer til Frikirkesamfunnet på 3 
år. Gudstjenestebesøket var i 2016 var 
på 140 i snitt.   

Siden starten i 2014, så er det blitt 
ansatt en til i staben, Birger Bjørnstad i 
en 25% stilling som ungdomsarbeider. 
Ellers er det Rune Tobiassen (90%) og 
Renate Orre (60%) som er ansatte. Fa-
gerholt skole er stedet hvor gudstjenes-
tene er, det krever en del tilrigging, 2 
timer før og 2 timer etter. Ellers brukes 
også Gimletun til mindre samlinger.  

Dere er hjertelig velkommen på be-
søk – understreker Rune i telefonsamta-
len, det er oppmuntrende for oss, og det 
har stor betydning for oss å vite at vi 
har modermenigheten i ryggen. Takk 
for forbønn! 

Pastor Rune Tobiassen 

Skolestartleir  

Første babysang på Supermandag i høst  
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Gudstjenestene i gymsalen på Fagerholt skole 

Første øvelse med miniSang på Supermandag  
Årets konfirmanter på Østsida 
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Christian IIIs Bibel 

 

Av Leif Jensen i samtale med Kåre 
Melhus 
 
Leif Jensen trekker fram tre bibelut-
gaver som spesielt viktige for Dan-
mark/Norge.  Den første er Christian 
IIIs bibel som kom i 1550. Den nes-
te er Fredrik 2. bibel fra 1589 og 
Resens bibel fra 1607. Alle tre fin-
nes i Frikirkens bibelsamling. 
 
Vi begynner vår oppdagelsesferd 
med å legge Christian IIIs bibel på 
bordet.  Den er i folio-format og litt 
av et løft.   Danmarks kong Chris-
tian III var en nær venn av Martin 
Luther og hadde selv vært til stede i 
Riksdagen i Worms i 1521 og hørt 
Luthers forsvarstale.  Christian III 
var der i egenskap av å tilhøre Ol-
denburger-slekten som rådde over 
det dansk/tyske området Sleswig-
Holstein sør på Jylland. Luthers tale 
gjorde enormt inntrykk på den unge 
danske prinsen, som ble luthersk og 
som hjemme i Danmark innførte 
reformasjonen i 1536. 
 
Kongen så klart behovet or en dansk 
bibeloversettelse.  Luthers egen 
oversettelse til tysk kom som første-
utgave i 1534 og senere i en revidert 
utgave i 1545. Christian III ga en 
kommisjon av teologer fra universi-
tetet i København i oppdrag å pro-
dusere en dansk bibelutgave. Den 
ble stort sett basert på Luthers revi-
derte utgave av 1545, siden ingen 
danske teologer behersket gresk og 

Tittelblad på Christian IIIs bibel 
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Bibeleksperten 
 
Leif Jensen er praksisleder for lærerutdanningen på UiA, 
og kan samtidig mye om gamle bibler. Denne interessen 
utviklet han mens han vokste opp i menigheten Samfun-
net.  Her var oppfatningen at den sanne kirke var på sitt 
reneste på 1500-1600 tallet.  Det var derfor viktig å få 
fatt i gamle bibler, som ble et bindeledd tilbake til kirken 
på sitt reneste. 
 
Den bibelen som ble mest brukt i menigheten Samfunnet 
da Leif vokste opp ble utgitt av det Britisk og Utenlands-
ke Bibelselskapet i 1883.  Teksten var dansk og trykt i 
gotisk skrift.  Leif Jensens bestefar var bokbinder og sta-
dig på jakt etter gamle og rette bibler som kunne brukes i 
menigheten og i andaktsliv. Leif ble introdusert til en 
spennende verden der Guds ord spilte en helt sentral 
rolle i europeisk kulturhistorie og politikk. 
 
I en serien artikler vil Leif Jensen i samtale med Kåre 
Melhus fortelle historien bak noen av de mest berømte 
biblene i samlingen som Kristiansand Frikirke har fått. 

 
Leif Jensen med Christian IIIs bibel 

hebraisk godt nok til å oversette 
fra grunntekstene på den tiden.  I 
kommisjonen satt blant andre Pe-
der Palladius, Niels Hemmingsen 
og Peder Tiedemand.  Det som ble 
hetende Christian IIIs bibel kom i 
1550, etter at et trykkeri med 18 
boktrykkere og deres presse ble 
hentet opp fra Rostock i Nord-Øst 
Tyskland og kvalitetspapir ble im-
portert fra Nederland. Det tok 18 
måneder å trykke et opplag på 
3.000 eksemplarer. Disse ble for-
delt på de største kirkene.  96 ek-
semplarer ble sendt til Norge.  Det 
finnes i dag 46 eksemplarer av 
Christian IIIs bibel i Norge. 
 
Christian IIIs bibel fikk stor innfly-
telse på utviklingen av det danske 
språket.  Den spilte også en stor 
rolle i innføringen av reformasjo-
nen i Danmark/Norge.  De 96 ek-
semplarene som kom hit til lands,  
ble brukt som alterbibler det ble 
lest fra under gudstjenesten og de 
ble også brukt av prestene under 
prekenforberedelsen.  Bibelen kos-
tet 5 daler, noe som tilsvarte prisen 
på en okse eller 30 tønner rug. 
 



 

 

Alle tiders menighetstur! 
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Tekst og foto Stein Arve Graarud 

 
Vi var 150 personer, som tok turen til Sol-
strand andre helgen i september. Til tross 
for dyster værmelding fikk vi strålende 
vær.   
 
Som tidligere hadde vi egen ungdomsleir i 
leiren. 60 ungdommer satte farge på leiren.  
Aktivitetsløypa på lørdag ble en stor suk-
sess. Alle ble delt inn i lag på tvers av alder 
og konkurrerte i mange krevende øvelser.  
 
På en av postene skulle en på laget sette fast 
så mange klyper som mulig i ansiktet. Åge 
Nilsen er for evig en legende med svimlen-
de 78 klyper. En uslåelig rekord!!! 
 
Lagene skulle også lage en kreativ sel-
fie. Her er utvalg. 
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”Fryden” - Kristiansand folkehøyskoles nye flaggskip 

 
Skolen har fått opsjon på Risør-skøyta Fryden og må 
betales innen 1 januar 2018.  Skuta har vært igjennom 
en omfattende totalrestaurering hvor over 70% av alt 
trevirke er nytt og ble ferdigstilt 2007. Skuta het opp-
rinnelig Terje Viken og ble bygd for fiske i 1928. Den 
ble senere ombygget til lastebåt og gikk mest med 
sement fra Brevik til tettsteder på Sørlandet og Vest-
fold/ Østfold frem til den ble pensjonert 1990. Den er i 
dag rigget som galeas. 
 
Fryden er 54 fot, 22 meter lang med baugspryd og 6,1 
meter bred. Båten er en kraftig bruksbåt som vil rom-
me en klasse på lengre ekspedisjoner vinterstid. På 
eksotiske turer langs kysten er det plass til flere klas-
ser ombord samtidig. Fryden vil fungere som et 
”flytende klasserom” og en pedagogisk plattform der 
individuell utvikling og bygging av gode fellesskap 
står i sentrum. Planen er å drive båten i samarbeid med 
en eller flere frivillige organisasjoner. I sommerse-
songen er det planer om å bruke båten i hjelpearbeid 
hos urbefolkningen i Sibir. 
 
Skolens motto er Framtid og håp!  
 
Vi erfarer at mange av dagens ungdommer er usikre 
på framtiden. De opplever et sterkt press fra samfun-
net om å prestere på skolen og på fritiden.  
 
Vi er en skole som ønsker å hjelpe elevene våre til å 
bli bedre kjent med seg selv. Gjennom skolens peda-
gogiske opplegg, får de et mangfold av rike opplevel-
ser som bindes sammen gjennom fellesfaget Framtid 
og håp. Dette er et selvutviklingsprogram hvor elevene 
får tett oppfølging gjennom samtaler og undervisning i 
sentrale tema innenfor psykologi og tro. 
 
Skolen har et eget tilbud til aleneforeldre med små 
barn i alderen 1 - 6 år som også deltar på flere av våre 
turer. På enkelte turer benyttes åpne båter også på vin-
terstid. Vi ønsker at denne gruppen elever skal få være 
med på disse flott turene. Med en varm båt som Fry-
den, vil det muliggjøre at disse elevene får de samme 
opplevelsene som resten av skolen. 
 
For flere opplysninger om Fryden, eller ønske om å 
delta på en tur, ta kontakt med:  
 
Eivind Sødal, tlf 450 10 767 eivind 
@kristiansand.fhs.no 

Pris kr. 650 000,- 

Tillegg: nye seil og diverse 

sikkerhets- og navigasjonsut-

styr ca kr. 250 000,-  

Driftskostnader dekkes ho-

vedsakelig av elevene. 

Gavekonto nr: 

3000.32.02433 eller  

Vipps #103673 



 
  

 
 
 

    

 

 

 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

  

 Ledig annonseplass  

Ledig annonseplass   

  Ledig annonseplass 
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Nytt fra menigheten 

Kirken Tollbodgaten 66 
Kontor Tollbodgaten 64 
Kontortid  Mandag kl. 10-13 
 Tirsdag, onsdag og 

torsdag  kl. 10-15 
  Tlf. 38 12 10 30 
 
Daglig leder Endre Sagedal 
 94 01 03 09 (mob) 
FriBU-pastor Stein Arve Graarud 
 41 32 42 63 (mob) 
Pastor Hilde Grøthe 
 47 91 42 92 (mob) 
Pastor  Harald Eikeland 
  92 42 76 40 (mob) 
FriBU-arbeider Maren Aas Hansen 
  90 70 52 97 (mob) 
Sang- og musikkleder  
 Jon Kleveland  
 46 88 71 22 (mob) 
Formann eldsteråd 
  Arild Sæbø  
  99 71 13 38  (mob) 
Vaktmester Roald Fidje 
 90 09 63 50 (mob) 
Kontakt  Administrasjonsråd 
 Gudmund Jakobsen 
 90 78 49 86  (mob) 
Kontaktperson  Kirkeverter 
 Kontoret 
 Tlf. 38 12 10 30 
 
E-postadresse  
kristiansand@frikirken.no  
 
Hjemmeside  
www.kristiansandfrikirke.no 
Bankkonto 8220 02 86266 

Dåp 

Cyntia Neri Trydal ble døpt i Baneheia 
søndag 3. september  

Mathea ble døpt 25 juni. Foreldre 
Margrethe Sødal Riiser og Thoralf 
Riiser 

Døde 

 Lars Ilebekk 

Vil du være med å  
styre lyd? 
 
En viktig faktor i våre samlinger og 
gudstjenester er at lyden fungerer. 
Vi trenger nå noen flere til denne 
tjenesten. Opplæring blir gitt, og da 
vil du nok se at dette er mye enkle-
re enn du trodde. Så blir du med i 
en turnus, slik at det ikke blir for 
mye. Noe du kan tenke deg? Kon-
takt: 
Åge Grønningsæter 413 05 796 

Påskespillet 2018 
 
Søndag 18. mars er det klart for 
nytt påskespill igjen. Når dette 
leses er forberedelsene godt i 
gang. Påskespillet er en viktig 
begivenhet i vårt barne– og ung-
domsarbeid. Det kommer mer 
informasjon, men merk av datoen 
i kalenderen allerede nå. 

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


Program 

Søndag  1. oktober  

10:30  Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste, nattverd, 
Oddvar Søvik 

Tirsdag 3. oktober 

10:30  Bønnemøte 

19:00  Misjonsforeningen Sibir-
kveld, Gudny og Anthony 
Culley 

Onsdag 4. oktober 

12:00  Seniorforum, Sten Søren-
sen, Når bønnebarna ven-
der hjem 

Lørdag 7. oktober 

19:30  Vox 

Søndag 8. oktober 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste, Hilde 
Grøthe, tale,  

16:00  Persisk møte  

Tirsdag 10. oktober 

10:30  Bønnemøte 

19.00  Strikkekafé  i Peisestua 

Onsdag 11. oktober 

12:00  Bronselaget 

19:30  Støperiet, For ungdom over 
18 år 

Fredag 13. oktober 

19:00  Åpning av Bibelutstilling, 
Sylfest Lomheim  m.fl. Ves-
tergabet 

Søndag 15. oktober 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste, Nattverd, 
Hilde Grøthe, tale, Kam-
merkoret, Skattkammer, 
Hits 

 

19:00  Åpning av bildeutstilling, 
Bibelen  fortalt fra Kasakh-
stan av Nelly Bube, Fore-
drag av Alfred Vaagsvold 

Tirsdag 17. oktober 

10:30  Bønnemøte 

19:00  Misjonsforeningen, Kari 
Klingsberg, «Romfolket» 

Onsdag 18. oktober 

12:00  Formiddagstreff, Besøk fra 
Norsk Gideon, Bevertning 

Lørdag 21. oktober 

19:30  Vox 

Søndag 22.oktober 

10.30  Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste, Hallvard Myh-
ren, Elever fra musikksko-
len, Skattkammer, Hits 

NB:   Menighetsmøte rett etter 
gudstjenesten. 

19:00  Kammerkonsert, Pål 
Svendsberget, fiolin, Ariel 
de Wolf, cello, James Dudd-
le, piano 

Tirsdag 24. oktober 

10:30  Bønnemøte 

19:00 Strikkekafé i Peisestua 

Onsdag 25. oktober 

12:00  Bronselaget 

19:30  Støperiet, For ungdom over 
18 år 

Fredag 27. oktober 

16:30  Superlight 

18:30  Voxlight 

Søndag  29. oktober 

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

10:30  Bønnemøte 

11:00  Vi feirer Luther, Familie-
gudstjeneste, Nattverd, 
Tore Thomassen, Jubilo,  

19:00  Luther (smilogglede) kveld 

  Oppstandelseskomiker: 
Arne Nordbø 

  Lutherkjenner: Leif Jensen 

  Solist: Helene Jensen 

Tirsdag 31. oktober 

10:30  Bønnemøte 

17:30  Hallovenn i Q42, Show , 
Aktiviteter i Betania og 
Frikirken etterpå  

Onsdag  1. november 

12:00  Seniorforum, Peter Hahn, 
Nord-Korea 

Torsdag 2. november 

18:00  Fakkeltog  for forfulgte 
kristne 

Fredag 3. november 

20:00  Konsert Sveinung Hølme-
bakk, Studiokoret og band, 
Bill. Kr 300,- kan kjøpes på 
kristiansandfrikirke.no 

Lørdag 4. november 

19:30  Vox 

Søndag 5. november 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Allehelgensgudstjeneste, 
Nattverd, Jan Inge Rings-
by, tale, Vestergabet 

14:30  Tom Waits-gudstjeneste, 
Tribute-bandet Blow og 
Harald Eikeland, «Jeg slip-
per aldri din hånd» 

Tirsdag  7. november 

10:30  Bønnemøte 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 


