
Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet November 2017 
Nr. 7 Årgang 91 

Pilegrimsvandring (S 4-5) 

Etiopiatur (s 10-11) 

Bibelsamlingen (s 6-7) 



Av Harald Flå 









Av Leif Jensen i samtale med Kåre Melhus 



Sentrale aktører i realiseringen av  Bibelutstillingen: f.v. Johnny 
Kaspersen, Bitten Kaspersen, Sissel Rasmussen, Einar Rasmussen 
og Leif Jensen 

Hilsen fra Johnny Kaspersen som har bygd 
opp samlingen 

Sylfest Lomheim kåserer 

Av Endre Sagedal Foto: Harald Flå 



Av Stein Arve Graarud 

«Jeg har blitt bedre kjent med Jesus!»
«Jeg har blitt sikker på troen min. Det er 

virkelig noe jeg ønsker å leve for.»
«Og så har vi fått så mange gode venner»

«Jeg har lært så 
mye om troen mi. Før konfirmasjonen visste jeg 
ikke så mye. Jeg hvilte på en måte på troen til mam-
ma og pappa. Nå har jeg selv valgt å følge Jesus.»  

«Jeg ønsket å bli bedre kjent meg selv og 
lære mer om troen min» 

«Vi blir utfordret til å ta nye steg og gå ut 
av komfortsonen vår. Jeg har lyst å ta utfordringer.»

«Jeg har hørt så mye bra om turen til Kali-
ningrad, så det vil jeg ikke gå glipp av!»

«Vi fikk et veldig godt samhold på konfir-
mantleiren. Det får vi bygd videre på nå.»

«Jeg synes ikke det er så vanskelig.»,  
«Det hjelper nok at jeg går i siste klasse på ungdoms-
skolen og er størst. Jeg har blitt «grillet» av noen i 
klassen enkelte ganger, men det var egentlig gøy.»

«Det er noen som er veldig negative mot krist-
ne. Da er det viktig å ha et kristent fellesskap.  

«Jeg er med i styret for skole-
laget vårt. Det betyr mye for meg.»

«Oi! Det er vanskelig å velge. Det står jo så mye 
bra.»

«Jeg tror jeg velger 1. 
Joh. 4,19» Vi elsker fordi han elsket oss først.  
 

)

Ina Holthe fra Østsida frikirke sammen med Rikke Atkinson, Sara Kleppe Gundersen og Kristian Holvik fra 
Kristiansand.  



Av Harald Flå 

Av Endre Sagedal. Foto Harald Flå 



Av Birgit Senumstad 
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