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Gud eller Mammon
Av Harald Flå
«Ingen slave kan tjene to herrer.
Han vil hate den ene og elske den
andre eller holde seg til den ene
og forakte den andre. Dere kan
ikke tjene både Gud og Mammon» Luk. 16, 13. Det var med
disse ord biskop Stein Reinertsen
innledet et møte i seniorforum.
Og budskapet hans var forøvrig
spekket med bibelvers som handler om dette temaet. Det er ikke
få steder i Bibelen hvor vi blir
advart mot faren ved å bli for
opptatt av Mammon, eller penger
som vi kanskje heller bruker i
vårt daglige språkbruk. Reinertsen var rask til å komme med
neste bibelhenvisning: «La ikke
kjærlighet til penger styre livet,
men nøy dere med det dere har.»
Hebr. 13,5. Det er ikke pengene
eller rikdommen i seg selv som
er problemet, men hvordan vi
forholder oss til det. Det er kjærligheten til rikdommen som er
farlig. Den stjeler mye av vår tid
og oppmerksomhet.
Reinertsen listet opp en del forhold om hva pengene eller rikdommen kan gjøre med oss. Og
han viste til et Luthersitat: «Det
som du fester ditt hjerte ved og
som du stoler på – sier jeg- er
egentlig din gud». Videre nevnte han at det
kan spille på våre dårlige sider og grådighet.
Igjen kom han med et sitat: «For kjærlighet til
penger er roten til alt ondt. Drevet av den er
mange ført vill, bort fra troen, og har påført
seg selv mange lidelser» 1. Tim. 6,10. Og
videre nevne han at det kan blende oss i synet
på mye. Interessant er det å registrere at vi har
lett for å stille spørsmålet «Hvor mye tjener
du?» i stedet for «Hvem tjener du?»
Biskopen kom med mange gode praktiske tips
om hvordan holde kjærligheten til Mammon i
sjakk. Noe av det viktigste er at vi tar inn over
oss at vi lever et liv i forvaltning av Guds gode gaver. «Jorden og det som fyller den hører
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Herren til, verden og de som bor der er hans» Salme 24,1. Han minte oss om at vi bør bruke pengene klokt, og det var samtidig en oppfordring til å
være aktiv i givertjenesten. Ikke minst ble vi oppfordret til nøysomhet under henvisning til 1.
Tim.6,3. Vi ble også oppfordret til å være hel i vår
ferd som er bedre enn å være rik og gå krokveier.
(Ordspr. 28,6)
Den viktigste oppfordringen som biskopen minte
oss om var det vi kan lese i Matt. 6, 33 «søk først
Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt
det andre i tillegg»
Det var en fullsatt frikafe som så ut til å være
svært lydhøre for Reinertsens budskap. Det må
også nevnes at Bronselaget gledet forsamlingen
med fin sang.

Pastorens
Vår tid trenger
Kristusdisipler
Hilde Grøthe
De to sitatene i stykket bør leses sakte. Og gjerne flere ganger.
Denne gangen har jeg lånt overskriften fra en bok av Edin Løvås, en bauta i Misjonsforbundet, som
også kalles retreatbevegelsens far i Norge. Boka er snart 40 år gammel, men jeg opplever den som
svært aktuell. Den handler i hovedsak om betydningen av at vi som ønsker å være Jesu etterfølgere
beholder fokus på Ham, konsentrerer oss om vår forhold til Jesus, det å lære ham å kjenne – og ut fra
dette intime vennskapsforholdet vil helliggjørelsen og Jesu gjerninger komme som en naturlig følge.
Samtidig beskriver den hvordan fokus på Jesus og åndelig fordypelse er vanskelig i en tid som er så
full av distraksjoner, stress og inntrykk. Edin skriver:
”For å hengi oss til åndelig fordypelse og betraktende bønn må vi bryte med grunnstemningen i vår
egen tid og finne en ny livsrytme. Vi må lære å forsake dersom vi skal finne inn til stillhetens velsignelser. Forsake goder som står i veien for det beste. Vi trenger stillhetens ånd. Den stillheten vi behøver er den som det gror i. Jeg mener den våkne og levende stillhet, den som ble til i det øyeblikk disiplene oppdaget at den oppstandne stod midt i blant dem. Den Hellige Ånds viktigst oppgave er å ta
av Kristus og gi til oss, og i denne stillheten kan også vi få erfare den oppstandne og levende Kristus.”
Tid til stillhet, til å søke Jesus, er en viljessak. Det krever prioritering, til dels hard prioritering, fordi
det er så mye og så mange som ønsker vår tid og oppmerksomhet. Likevel tror jeg det er avgjørende
viktig for oss som tror å gjøre denne prioriteringen. Uten tid med Gud gjennom Bibel og bønn, mister
vi fellesskapet med Ham som ønsker å være både vår Far og beste venn. Paulus skriver i 2.Kor.3,18:
”Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi bli alle forvandlet til dette
bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd.”
Asle Finseth, redaktør i magasinet STREK, har skrevet en vakker refleksjon om hva som kan skje når
vi prioriterer stillheten, fokuset og velger tid i Guds nærhet. Han sier:
”Det kan høres merkelig ut, men stillheten kan gi en påtakelig opplevelse, ikke bare av lydlig stillhet,
men av å være sett – av et ansikt og et par øyne som vender seg mot deg fra et sted bak alt det synlige. Blikket er uforlignelig; fast, mildt, avvæpnende – og bunnløst barmhjertig. Det smyger seg gjennom lagene av selvforakt, tar deg ved hånden og reiser deg opp. Det er Jesu Blikk, det som startet
forvandlingen i Sakkeus, som fikk Peters hjerte til å krenge og juble, og som en dag skal mønstre
verden fra dommersetet. I hans øyne er du ikke en ”nettprofil” eller et ”brand”. Han søker deg for din
egen skyld, ikke som en ressurs for noe annet, og lar deg langsomt komme – til deg selv, til det stedet
hvor noe stiger i deg, trangen til å besvare hans kjærlighet.”
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Bankgiro:
3000.20.64908

E-post til
redaksjonen:
karemelhus @gmail.com

Redaksjonen:
Kåre Melhus
Harald Flå
Randulf Roaldsnes

Ekspedisjon:
Oddvar Haugland
Hans Kristian Sødal
Ole Jens Fjelde
Kasserer:
Leif Sture Sørensen
Tlf 95989690

Layout:
Tormod Fidje
Randulf Roaldsnes
Offsettrykk:
07 Media Sør

3

Vi besøker nabomenighetene:

Østsida menighet
Av Harald Flå
Det er allerede fem år siden Østsida menighet
ble dannet. Menigheten har hatt en svært god
vekst. Noen tall viser dette tydelig. Ifølge årsberetningen var det 207 medlemmer i 2018,
og av disse 107 med stemmerett. På gudstjenestene møtte det i snitt opp 158 med smått
og stort. Og ifølge Rune Tobiassen, hovedpastoren, viser tallene en pen økning hittil i
2019.
Det er en menighet som har mye på gang, og
det går tydelig frem når vi får vite omfanget
av aktiviteter rettet mot både barn, unge og
voksne. Det vil kreve for mye plass her å nevne alt som skjer men noe må nevnes.
Det er gudstjeneste annen hver søndag formiddag og de ukene det ikke er søndagsgudstjeneste er det samling mandag ettermiddag.
Da er det Supermandag med barnekor, miniKRIK, dansegruppe, babysang og friluftsgruppe, som avsluttes med kveldsmat for hele
familien.
Det er tre ansatte i menigheten: Rune Tobias-

sen er pastor (90% stilling), Renate Orre er
administrativ leder (80%) og Frederik Notevik
begynte i august som ungdomspastor i 80%.
Frederik har forøvrig gjennomført en bachelor
i praktisk teologi på Ansgarskolen og har vært
to år som ungdomsarbeider i Fevik misjonskirke. For ham blir tjenesten i Østsida menighet
også en opplæring i planting av nye menigheter.
Det er forøvrig mange som gjør en omfattende
frivillig innsats i menigheten.
Selv om det er mange aktiviteter vil ikke Rune
kalle det en aktivitetsmenighet, men han vil
heller bruke begrepet en relasjonsmenighet.
Med det mener han at det er viktig å ha kontakt med alle. Og det oppnår menigheten ved å
ha mange smågrupperinger der den enkelte
blir sett. Det gjelder alle aldersgrupper og
rundt 200 personer er med i gruppefellesskap.
Alphakursene er en svært viktig i menigheten.
Hvert år deltar 40-50 på disse kursene og det
strekker seg over 10 kvelder. Rune synes disse
er så viktig at han kaller det menighetens

Frederik Notevik, Rune Tobiassen og Renate Orre .
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DNA. Hensikten er at de skal være en introduksjon til kristen tro. Her deltar mange som
ikke er medlemmer og på den måten når
menigheten vidt ut.
gudstjenesteopplegget må nevnes spesielt. I
de fleste frikirkemenigheter er det vanlig å
bruke søndagens tekst i gudstjenesten. Men i
Østsida gjør de det litt annerledes. Her legges
det vekt på mye lengre tekstopplesning, og for
tiden gjennomgås NTs brever. Dette under
henvisning til Kol. 3,16 : «La Kristi ord få
rikelig rom hos dere!»
Selv om Østsida for lengst har løsrevet seg fra
modermenigheten i byen er det fortsatt samarbeid om konfirmantene og ungdomsarbeidet.
Og ellers er jo menighetene fremdeles én kirke, hvor flere mennesker blir møtt totalt sett.
Snittet på gudstjenestene i Kristiansand og
Østsida menighet til sammen er jo på rundt
400 mennesker!
Menigheten har samarbeid med Oddernes
menighet og Justnes misjonskirke, som de
forøvrig har som kontornabo. Jevnlig treffes
stabene fra menighetene til lunchmøter.
Østsida menighet har ikke eget kirkebygg,
men har en flott avtale med Fagerholt skole

hvor mange av samlingene holdes. Dessuten
har de noen kveldssamlinger på Gimletun.
Vi utfordret Rune til å dele noen tanker om
fremtiden. Han sier noe av de viktigste er fortsatt å bygge relasjoner slik at den enkelte blir
sett. Og derfor er det viktig å ha mange gode
gruppeledere. Han som pastor kan ikke se alle,
men sammen med gruppelederne kan alle bli
sett. I forkynnelsen er det viktig å legge mye
vekt på opplesning av Ordet. Det jobbes også
mye med at Østsida menighet skal være en menighet for alle generasjoner. Østsida skal være
en inkluderende og tjenende menighet som gjør
disipler, og hvor det enkelte medlem deler sin
tro der det er.
Søndag 15. september var det tid for å markere
femårsjubileet. Og det ble gjort i forbindelse
med gudstjenesten. Som vanlig var det en stor
forsamling og omtrent halvparten var barn og
unge. Litt annerledes enn det vi er vant til i
byen var det nattverd først og siden gikk barna
og de unge hver til sitt. Frederik som holdt talen denne søndagen tok utgangspunkt i Fil.2, 611, Kristushymnen.
Etter gudstjenesten var det bløtkake og kaffe.
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Evangeliet skaper fred mellom fiender
Av Kåre Melhus
Frikirken støtter evangeliseringsarbeid i Israel, både
blant palestinere og jøder. I
midten av oktober besøkte
tre av de israelske medarbeiderne frikirkemenigheter i
Kristiansandsområdet.
Joel Goldberg er messiansk
jøde og leder et stort ungdomsarbeid som heter Netivah, som
betyr stien. Joel har viet sitt
liv til å hjelpe unge mennesker
fra det kristustroende jødiske
miljøet som kaller seg messianske jøder. Menighetene er
små, og ungdomsgruppene er
enda mindre. Joel samler disse
ungdommene fra hele Israel til Miriam og Joel deler Jesus med sine medmennesker. «Hanan»
konferanser, der de møter
vil ikke bli tatt bilde av.
andre unge jøder som tror på
Jesus.
Miriam er palestiner med kristen bakgrunn.
Når disse ungdommene fyller 18 år, innkalles
De utgjør mindre enn 2 prosent av den palesbåde guttene og jente til tre års militærtjenestinske befolkningen, og de fleste har ortodoks
te. Dette er en vanskelig tid for alle israelske
tilknytning. Selv fikk Miriam et personlig møungdommer, spesielt de messiastroende. Derte med Kristus som 13 åring. Livet forandret
for bruker Joel mye tid og krefter på å forbereretning, og i dag er Miriam opptatt av å dele
de ungdommene på det militære livet. Han
sine erfaringer med andre palestinere. Hun har
har selv avtjent sine tre år i førstegangstjenessamtaler med palestinske kvinner både på
ten og mer enn 20 år i reservestyrkene.
Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Hun driver
også et omfattende barnearbeid, sponset av
den amerikanske organisasjonen Samaritan´s
purse. I tillegg arbeider hun med ledertrening
i kristne menigheter i samarbeid med Haggai
Instituttet.
Alt dette gjør hun på sin fritid. Sitt lønnede
arbeid utfører hun som jurist i det israelske
justisdepartementet. Hun har også mann og
barn.
Kontrakten med justisdepartementet går ut
neste år og Miriam sier til FrikirkeAktuelt at
hun ønsker å finne en mer fleksibel jobb som
gjør det letter for henne å fokusere på sitt kristne engasjement. Dette engasjementet inkluderer også juridisk rådgivning og veiledning til
palestinere som trenger det.
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Israelske ungdommer snakker om soldatlivet

Den tredje personen i gruppen som besøkte
Kristiansand er «Hanan». Dette er ikke hennes
virkelige navn. Hun har muslimsk bakgrunn
og driver evangelisering blant muslimer. Etter at hun valgte å følge Jesus brøt familien
med henne, og hun lever nå alene og bruker
sin tid på å fortelle om Jesus. Frikirken betaler det meste av hennes lønn.
«Hanan» gir frimodig ut kristne traktater og
bibeldeler på gater og markedsplasser. Hun
mener selv at dette arbeidet ikke er spesielt
risikabelt. Hun sier at mange tar imot og er
interessert. «Hanan» har i det siste stått både
ved Damaskusporten ved gamlebyen i Jerusalem og ved fødselskirken i Betlehem. Begge
travle steder med mye folk. Noen av disse
flyktige møtene fører til ny kontakt og i øye-

blikket har «Hanan» en gruppe på 20 kvinner
som hun følger opp, og en gruppe på 10 som
er blitt kristne.
Frikirkens engasjement i dette arbeidet går
tilbake til bibelbutikken i Tel Aviv på 80tallet, og samarbeidet med både det israelske
og det palestinske bibelselskapet. Både Karin
Riska og Ingjerd Grimstad Bandak har arbeidet i Israel, utsendt av Frikirken. Kontakter
med både messianske jøder og kristne palestinere ble opprettet.
Selv sier både Joel, «Hanan» og Miriam at
deres tro på Jesus gjør det letter å strekke ut
en kjærlig hånd, til brødre og søstre på den
andre siden i den Israelsk/palestinske konflikten som tar så stor plass i hverdagslivet deres.
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Bokanmeldelse:

«Fri til å tjene – lederskap i Jesu fotspor»
av Magnus Malm

Av Knut Hammersmark
Dette er absolutt en bok å anbefale! Magnus
Malm henvender seg ikke bare til kristne ledere, men til hele menigheten. Han henter
nyttige perspektiver fra kirkeledere og forfattere fra hele kirkens historie.
Boka bygger på Malms lange erfaring med
retreatarbeid og åndelig veivisning. Retreat i
kristen sammenheng betyr å trekke seg tilbake, alene eller sammen med andre, for å samle
krefter/tanker og lytte til Guds stemme. Dette
foregår gjerne som en kombinasjon av undervisning, refleksjon, rekreasjon og stillhet. Boka belyser positive og negative aspekter ved
det å lede i kristen sammenheng. Som menighet har vi mye å lære av begge deler.
To sentrale tekstutsnitt på bokas omslag sammenfatter det hele:
«Kristent lederskap handler dypest sett om
Jesus Kristus: hvem han er, hva han vil med
livet vårt. Alt annet er vår respons til ham.»
«Lederskap handler ikke om å styrke mitt varemerke, hevde meg eller søke bekreftelse på
at jeg er en god leder. Det handler om at jeg
har et bidrag å gi til andres etterfølgelse, at
jeg bærer på noe som dekker deres behov, at
jeg kan vise dem veien til Kristus.»

Økonomirapport fra administrasjonsrådet
Gaveinntekter:

-10% under budsjettet. Budsjett: 3,2 mill innkommet: 2,9 mill.

Kostnader:

-10% under budsjettet, brukt ca. 300 000,- mindre enn budsjettert.

Dette betyr at vi ligger greit an i forhold til at regnskapet skal gå med litt pluss på slutten av året.
Samtidig så ønsker vi å se at flere blir faste givere, som vil gi større muligheter og forutsigbarhet
for menigheten. Ønsker du å bli med på givertjenesten, eller endre beløpet ditt? Gå til hjemmesiden og «bli giver», eller ta kontakt med kontoret på kristiansand@frikirken.no eller 38 12 10 30.
Kontonr: 8220 02 86266 Skattefradrag for gaver er en fin ting, og du får fradrag for inntil 50 000,i 2019.
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Fra Risør til Flekkefjord
Vi er 20 Frikirkemenigheter på Sørlandet.
Hvert tredje år møtes representanter for menighetene til det heter «presbyteriemøtet». 18.19.10 fant dette sted på Birkeland, i Frikirka
der.
Kjekt å komme til en nyrenovert, flott kirke
som ligger midt i sentrum av Birkeland. Vi var
fire fra Kristiansand Frikirke: Are Røiseland,

Hilde Grøthe, Knut Are Jølstad og Endre Sagedal.
Fra fredag ettermiddag til lørdag ettermiddag
var det nødvendige formelle saker som ble gjennomført. Og gode samtaler om hvordan vi i enda større grad kan samarbeid, oppleve at vi er
ett lag som kan hjelpe hverandre.

Nytt styre for presbyteriet ble valgt, her ser du
de. Vår egen Hilde Grøthe er med der. Ove Nybø fra Flekkefjord er formann.

Den gode samtalen over kaffekoppen er viktig.
Knut Are Jølstad sammen med Tormod Jakobsen fra Tveit.
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80 ungdommer på TØFF-kurs

Vi har alltid en konkurranse før vi starter med undervisningen.
Tekst og bilde: Stein Arve Graarud
TØFF – står for Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmanter . Det starter i september og
avsluttes med en teamtur til Kaliningrad sommeren etter. Kurset er det 10. i rekken, og er
et samarbeid mellom de fleste av områdets
Frikirker, og undervisningen er en onsdag i
måneden i Fricafé. En onsdag i måneden samles vi i våre respektive menigheter. Da har vi
lengre tid i gruppene.
Tanken bak kurset er å gi konfirmantene en
utfordring videre etter konfirmasjonsopplegget. Konfirmantene synes som regel at konfirmasjonsåret har vært et flott år, men det har
ikke vært så mange av dem som fortsetter i
kirka etterpå. Det er derfor meget gledelig at
så mange av fjorårskonfirmantene melder seg
på.
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Kvelden starter alltid med et varmt måltid. Liv
Marit Gumpen lager mat til denne store gjengen, mens Rigmor og Arne Einstabland hjelper
til med serveringen.
Etter en halvtimes undervisning går alle i
grupper hvor vi snakker sammen om kveldens
tema og ber sammen. Kveldene avsluttes alltid
med en stille halvtime i kirkesalen. Her kan
man benytte seg av flere bønnestasjoner. Ved
lysbåten tenner man lys og ber for noen man
kjenner som har det vondt. Er det bekymringer
som tynger, legger man en stein ved korset og
ber stille. Ønsker man heller å skrive en bønn,
kan man benytte bønnekrukkene. Noen synes
det er fint å knele ved knelebenken hvor en
leder står og lyser velsignelsen.

Kurset starter kl. 1800 og er ferdig kl.
2100. Lederne kommer en time før og går gjennom
kveldens program.

Tacoen var en vinner. Her er Tiril Holtet, Selma
Hjorthaug, Pernille Reisvaag Johannessen, Marie
Schou Lauvland, Caroline Robstad Bø (leder), Emma Matilde Sædberg og Fredrikke Dyrdal.
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Diakonisøndag 24 november
Det blir to arrangementer i regi av Diakonirådet søndag 24 november.
Kl 15 30 inviterer vi alle seniorer til et treff i Fricafe . Det blir sang og tale og sosialt
samvær . Besøkskomiteen er behjelpelig med transport. Ta kontakt med kontoret for påmelding til Seniorsøndag
kl 19 inviterer vi ektepar til en kveld med Parterapaut Maria Mork
"hva skjer med parforholdet når barne flytter ut " Påmelding til kontoret
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Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Nytt fra menigheten
Kirken
Kontor
Kontortid

Tollbodgata 66
Tollbodgata 64
Mandag kl. 10-13
Tirsdag, onsdag og
torsdag kl. 10-15
Tlf. 38 12 10 30

NB!

Årets julemesse er lørdag 16. november.
Sett av datoen i kalenderen!

Pastor

Harald Eikeland
92 42 76 40 (mob)
Pastor
Hilde Grøthe
47 91 42 92 (mob)
FriBU-pastor Stein Arve Graarud
41 32 42 63 (mob)
Daglig leder
Endre Sagedal
94 01 03 09 (mob)
Sang- og musikkleder
Jon Kleveland
46 88 71 22 (mob)
Formann eldsteråd
Are M Røyseland
91 366 556 (mob)
Driftsleder
Roald Fidje
90 09 63 50 (mob)
Kontakt Administrasjonsråd
Roald Fidje
90 09 63 50 (mob)
Kontaktperson kirkeverter
Kontoret
Tlf. 38 12 10 30
E-postadresse
kristiansand@frikirken.no
Hjemmeside
www.kristiansandfrikirke.no
Bankkonto
8220 02 86266

Nye medlemmer

Benedicte Beckmann
Simon Beckmann Kristiansen
Hanne Beckmann Kristiansen
Sofie Beckmann Kristiansen
Jona Holme
Karoline Dalane
Theodor Flåten
Elise Furset Jensen
Marthe Lende
Anna Abelsæth

Døde
Truls August Berntsen
Ruth Gundersen
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Dåp 1. september.
Camilla og Johannes Erland bar Sofie til dåp.
Storesøster Nicoline.

Program
Fredag 1. november

Søndag 17. november

Lørdag 30. november

09.00 Åpen dag 40 dager
Sigrun Lauvland Ek
“Elske seg selv – miste seg
selv”

10.30 Bønnemøte
11.00 Misjonsgudstjeneste
Endre Sagedal, tale
Nattverd
Supersøndag

19.30 Vox

Lørdag 2. november
19:30 Vox
Søndag 3. november
10.30 Bønnemøte
11.00 Allehelgensgudstjeneste
Nattverd
Harald Eikeland, tale
Vestergabet, sang
Supersøndag
Tirsdag 5. november
15.45 Pannekaketirsdag
16.30 Knøttis
18.30 StrikkeCafé
Onsdag 6. november
10.30 Bønnemøte
12.00 Bronselaget
Torsdag 7. november
18.00 Innlevering av loddbøker
til julemessa
8. – 10. november
Menighetstur til Solstrand
Påmelding på
kristiansandfrikirke.no
Søndag 10. november
10.30 Bønnemøte
11.00 Gudstjeneste
Sverre Jølstad, tale
Bronselaget
Tirsdag 12. November
15.45 Pannekaketirsdag
19.00 Misjonsforeningen
Yngvild Hofstad og Jorunn
Sagedal
Onsdag 13. november
10.30 Bønnemøte
12.00 Seniorforum
Helge Hollerud
«Inntrykk fra Egypt»
Lørdag 16. november
JULEMESSE
11.00 Åpning
Se egen annonse
19.30 Vox

Tirsdag 19. november
15.45 Pannekaketirsdag
16.30 Knøttis
18.30 StrikkeCafé
Onsdag 20. November

Søndag 1. desember
10.30 Bønnemøte
11.00 Gudstjeneste
Nattverd
Hilde Grøthe, tale
Supersøndag
Tirsdag 3. desember

10.30 Bønnemøte
12.00 Bronselaget

10.30 Pannekaketirsdag
16.30 Knøttis
18.30 StrikkeCafé

Søndag 24. november

Onsdag 4. desember

10.30 Bønnemøte
11.00 Familiegudstjeneste
Jubilo
Sprell levende
15.30 Seniorsøndag
Tale – sang – kaffe – sosialt
samvær
Påmelding til kontoret
19.00 Parkveld i FriCafé
Hva skjer med parforholdet
når barna flytter ut?
v/terapeut Maria Mørk
Suppe
Påmelding til kontoret

10.30 Bønnemøte
12.00 Bronselaget

Tirsdag 26. november
10.30 Vandretur med kjerka
Fra Kjosbukta
15.45 Pannekaketirsdag
19.00 Misjonsforeningen
Aud Karin Ringvold
Onsdag 27. november
10.30 Bønnemøte
12.00 Julesangsamling
Oddgeir Bruaseth og
Bronselaget

Søndag 8. desember
10.30 Bønnemøte
11.00 Julesanggudstjeneste
Hilde Grøthe
Menighetens kor
Opplegg for barna
Tirsdag 10. desember
15.45 Pannekaketirsdag
19.00 Misjonsforeningen
Adventfest
Lisbeth og Knut Are
Jølstad
Onsdag 11. desember
10.30 Bønnemøte
12.00 Seniorforum
Torbjørg Bjorvatn
«Møte med mennesker i
sentral Asia»
Lørdag 14. desember
18.00 Vox
Bryllup

Fredag 29. november

Søndag 15. desember

17.00 Superlight
19.00 Voxlight
19.00 Konsert Funky Baptized

10.30 Bønnemøte
11.00 Gudstjeneste
Nattverd
Harald Eikeland, tale
Studiokoret
Supersøndag
19.00 Vi synger julen inn

Fredag 29. november
09.00 Åpen dag 40 dager
Øyvind Valvik:
«Elske – gjennom å lytte og lyde»
Seminaravgift kr 150,- inkl. lunsj

Avsender:
KRISTIANSAND
FRIKIRKE
Tollbodgaten 64
4614 KRISTIANSAND

Påskespillet – LYS, LYS LEVENDE Audition
Audition: Kristiansand Frikirke tirsdag 21. januar.
Forestillinger: Kristiansand Frikirke lørdag 28. – søndag 29. mars
Hei alle sammen!
Nå er vi snart i gang med påskespillet igjen, og i den anledning ønsker vi å invitere til AUDITION på de fire barnerollene. Vi trenger to gutter og to jenter mellom 8-12 har lyst til å
både synge, danse og snakke masse.
Manuspugging skjer på hjemmebane – det vil si at du øver hjemme FØR øvelsene starter,
slik at du kan det meste før øvelsene begynner. Øvelsene blir mandag og tirsdag i hele mars
fra 17.30-20.00, og det er viktig at du kan komme på alle disse. Den siste uken øver vi også
på fredag.
Dersom dette er noe for deg, så kan du sende en mail til paskespill@gmail.com innen mandag 25. november. Da vil du motta tidspunkt for audition og de to sangene dere skal synge.
Dere vil bli delt inn i grupper på 5-8 personer som kommer inn sammen, og dere kan bli
spurt om å synge noe alene dersom dere synes det er greit. I tillegg vil vi ha noen enkle dramaøvelser.
Vi gleder oss til å møte dere.
Hilsen Ellen, Jon, Bjørg, Line og alle de andre i komiteen

