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Vi ønsker alle våre lesere en
velsignet julehøytid!

Jostein Ørum ny pastor i
Randesund s. 4

TØFF og VOX
s. 6-7

Konflikten i Armenia s. 10-11

Fra julaften 2019, Foto: R Roaldsnes

Min julesalme

De hyrder stirrer i natten ut

Av Carl Otto Tønnesen
Denne salmen er skrevet av ingen ringere enn
M. B. Landstad, og melodien av min onkel
Peder Tønnessen, tidligere lærer og misjonær
for Misjonssambandet i Kina. Salmen synges
heller sjelden her i Norge, men det sies at den
er ganske mye brukt i Finland. Frikirkens
Blandetkor hadde denne julesangen på repertoaret til et nydelig arrangement av Thorleif
Sødal. I denne julesalmen vil jeg gjerne stoppe
litt ved et spesielt vers:

De hyrder stirrer i natten ut
og lenges til dagens komme.
De beder en bønn til høyeste Gud
at natten må være omme.
De tider skrider så langsomt hen
for alle ventende fromme.
Men lyset strålte og englene sang
så deilig et «Ære være»
og hyrdene styrte til krybben sin gang
og ville sitt offer bære.
Hver juleaften jeg ønsker til Gud
jeg måtte iblant dem være.
O, vær da velkommen, Jesus kjær!
Om deg så vil vi nu kvede:
Velkommen, Guds trøst, o, vær oss nær!
Velkommen, vår juleglede!
Velkommen med din velsignede fred
for gammel og ung her nede!

Så kommer du inn og bøyer deg ned
innunder de lave døre!
Der bliver så stor en glede og fred,
visst kan du det ennu gjøre;
Så svøpes du inn i krybberom
i hjerter som vil deg høre.
Jesus vil ha et møte med hver enkelt av oss i
denne julen. Men da må vi rydde plass for ham
- et krybberom i hjertet der han skal få hvile og
bo.

La meg så fortelle litt om julefeiringen i Masi,
da jeg var evangelist for Frikirkens Finnmarksmisjon for 40-50 år siden. Det var en helt annerledes julefeiring. De feiret jul uten juletre
og julegaver på læstadiansk vis. Fire-fem dager i strekk feiret de i kirka og på sykestua –
Frikirkens hus i Masi. Både prest og lekpredikanter talte lenge og vel. Et lite unntak gjorde
vi for søndagskolen. Der laget vi en fin julefest
for barna. På slutten av festen kunne de komme fram, en etter en, og få hver sin fine julegave. De strålte av glede. Jula i Masi var en annerledes julefeiring, der det for store og små
virkelig ble ryddet plass i hjertene for barnet i
krybben.
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Pastorens
Enklere - helere - dypere
«Det er bare så mye
nå», sier en ungdom
jeg snakker med, og
han er nok ikke alene
om å kjenne på dette.
Livet er mye. Kanskje
spesielt nå. Hvordan
manøvrere gjennom en
hverdag som blir mer
og mer uoversiktelig og
samtidig møte alle kravene som stilles? Noen
opplever til og med at
livet med Gud blir en
krevende prestasjonsgåte som det er vanskelig å løse. Da er det
godt at noen har gått
veien før oss. Noen har
kjent på livets og
Gudsmysteriets store
utfordringer og funnet
en ganglig livsvei. Her
er noen enkle åndelige
råd i mørketiden:
God adventstid!

Stein Arve Graarud

DET FØRSTE RÅDET
Forsøk ikke lenger å gripe Gud med tanken.
Gud kan du bare nå med din kjærlighet.
DET ANDRE RÅDET
Stol på at Gud søker deg og elsker deg
uendelig mye mer enn du søker og elsker ham.
DET TREDJE RÅDET
Søk Gud bortenfor dine ord. Be gjennom ditt liv.
La dine åndedrag være tegnet.
Ånd ut din lengsel, ånd inn fellesskap
DET FJERDE RÅDET
Ær Gud gjennom gode øyne, rene tanker
og villige hender
DET FEMTE RÅDET
Gi Gud et blikk, et sukk, en kort bønn.
Si:
Herre Jesus Kristus, Guds Sønn,
miskunn deg over meg.
eller
Alle mine ord og tanker, Jesus,
la dem ligne deg.
eller
Vær ikke urolig, og frykt ikke.
Den som har Gud, mangler ingenting.
eller
Du er evig. Du er nær meg.
Du er lys. Jeg er din.
(fra boken Tidebønn)
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Jostein Ørum ny pastor i Randesund
Av Kåre Melhus
MF-teologen fra Jessheim, som i august tok
fatt på sin pastorgjerning i Randesund Frikirke, er ikke helt som andre Frikirkepastorer. I
tillegg til sin prestegjerning har Jostein Ørum
siden 2012 skrevet en bok i året. Han skriver
også sanger og korverk.
Jostein kom til Randesund Frikirke fra stillingen som hovedpastor i Storsalen i Oslo.
Hit pendlet han fra Grimstad, der familien har
bodd siden han var prest i Landvik menighet i
Den Norske Kirke.
Familien, som består av kona Kamilla og fire
gutter i alderen 18 til 11 år, bor fremdeles der.
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Jostein var for øvrig en tid også lærer på Bibelskolen i Grimstad.
Han er glad for nå å være pastor i Randesund
Frikirke, og føler seg godt mottatt av menigheten. Spesielt fremhever han åpenheten han
ble møtt med, og menighetens vilje til å la
Jostein fortsette med sin forfattervirksomhet,
som også omfatter en del reise- og foredragsvirksomhet i forbindelse med bøkene. Pastorstillingen er på 80%.
Jostein sier at han har kommet til en menighet
med et solid arbeid og mange gode frivillige
medarbeidere. I likhet med alle andre menigheter er Randesund Frikirke som fellesskap nå
truet av korona-pandemien, sier Jostein. Han
henviser til forskning som viser at folk i disse
karantenetidene venner seg av med å komme

sammen i fellesskap. Likevel er han godt fornøyd
med oppmøte på gudstjenestene i Randesund Frikirke. Gudstjenestedeltagelsen ligger i gjennomsnitt på
ca 150 mennesker, et tall som har vært nokså stabilt
de siste årene.
Jostein har levd med den tosidige virksomheten av
prestetjeneste og forfattervirksomhet i lang tid. Han
trives med veksel-bruket og henter mye inspirasjon
fra skrivevirksomheten til forkynnelsen. Begge deler handler om troen og livet, sier han.
Josteins bøker utgis på Verbum forlag. Den siste
boken har tittelen «Telle dager». Det er en andaktsbok der han deler tanker og episoder fra eget liv.
Neste bok skal handle om Jesu disipler. Spørsmålet
han reiser er «hva gjorde disiplene etter Jesu himmelfart?» Det finnes en del materiale omkring dette, blant annet tradisjonen som sier at Thomas reiste
til India. Jostein var i India i fjor for å finne ut av
dette. Han har ellers reist mye i Midtøsten og møtt
mange kristne der og snakket med dem om sine kirkers røtter og tilblivelse. Det er dette materialet
som kommer i neste bok. Men før det kommer det
visst en barnebok også.
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TØFF:

Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmanter
Av Knut Hammersmark
Frikirkeaktuelt ble med en tur innom TØFFkurset da de hadde samling, onsdag 14. oktober. Det yngler det av liv på disse månedlige
samlingene.
Dagen etter, når støvet har lagt seg, får vi en
prat med pastor Stein Arve Graarud. Han skal
fortelle litt mer om disse samlingene.

lige, og erfarer Gud på forskjellige måter. Noen synes det er lettere å fokusere på Gud i lovsang, andre gjennom tale. Andre igjen synes
dette med synsinntrykk er viktig.»
Stein Arve forteller at ungdommene etter hvert
samles inne i kirkesalen. Der brukes 10-15
minutter på å dele inn i grupper, som deretter
går til forskjellige stasjoner. Den ene stasjonen
er kirkesalen med stillhet. Går man ned i kjelleren finnes forskjellige bønnestasjoner hvor

Som vi erfarte dagen i forveien, var det ikke noe å si
på stemninga blant 10.
klassingene. Vi får vite at
de representerte både Kristiansand, Østsida, Birkeland, Vennesla, Øvrebø,
Hægeland, Randesund,
Tveit og Hånes frikirker.
Lite blir overlatt til tilfeldighetene disse kveldene. I forkant har pastorer og møteledere en
samling i måneden, der de planlegger temaer,
og fordeler ansvar på det som har med undervisning og ledelse å gjøre. I tillegg møtes lederne hver gang kl 17, en time før ungdommene kommer. Stein Arve forteller: «Vi starter
med mat en halvtimes tid. Så er det fra 20 minutter til en halvtime med undervisning, deretter diverse aktiviteter.»
Videre får vi høre om noe som heter trospraksiser. Temaet denne kvelden var nemlig trosspråk, altså forskjellige måter å erfare Gud på.
Stein Arve utdyper: «Vi mennesker er forskjel-
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ungdommene gjør noe fysisk, f eks legge steiner ved et kors, tenne lys eller skrive bønnelapper. Der er det også mulig å knele ned og
bli velsigna.
I friCafé er den siste stasjonen, hvor kreativiteten vises på en ny måte. Ungdommene har
nemlig hver sin bok, der de kan tegne og fargelegge bønn til Gud.
Kvelden avsluttes med at ungdommene samles
i grupper. Det hele er ferdig kl 21. Da har kurset holdt på i tre timer.
Stein Arve avslutter med å fortelle at det mellom hver månedlige
samling organiseres
gruppesamlinger i
hver enkelt deltagermenighet. Vi konkluderer med at det
er godt å registrere at
det yngler, også
blant de yngre ungdommene våre.

Vox light og Vox

Vox light er en viktig del av barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Målgruppa er
barn fra 5. – 8. klasse. De samles én fredag i
måneden fra kl 1900 – kl 2030.

Bilder og tekst: Knut Hammersmark

Vi møter først tre av lederne,
som er i ferd med å forberede
kveldens samling. Som en del
bør legge merke til, er to av de
tre lederne – Herman Harv og
Amund Risa Fylling - blant
disiplene våre på Tigerloftet.

Fra venstre Herman Harv, Amund Risa Fylling og Sigrid Abusland. (Den fjerde lederen, Eline Holvik Repstad var ikke til stede da bildet ble tatt.

Etter den nødvendige
corona-registreringen,
tar Herman raskt lederansvar, og begynner med en velkomstlek, kalt Ninja-leken.
Barna samler seg i
ring, og deltar med
liv og lyst.

Det blir aldri feil å
stå i kø når det er
pizza i vente. Kvelden går deretter sin
gang med andakt
og øvrige sosiale
aktiviteter.

Her er vi inne på en
av Vox-samlingene.
Vox er en ungdomssamling fra 8– klasse
og oppover, og samles
annenhver lørdag. På
bildet har vi Voxbandet. De øver 2-3
timer før hver samling

Kor i Koronatida!
Me som held på med musikk og song har sidan 12.mars 2020 fått ein augeopnar på kva
det gjer med oss å IKKJE kunne delta i eit
musiserande fellesskap. Landet vart stengt ned
veka før me skulle ha eit stort musikalsk og
økonomisk løft med Kammerkoret, og framføre Passion Music av Will Todd med innleigd
solist og orkester. Det kjentest litt som om
nokon slo av lyset i hoppbakken rett etter at du
hadde satt ut for hoppkanten.
Som korleiar er eg ein del av eit stort og internasjonalt nettverk på internett, og her har det
vore mykje aktivitet i form av gode tips for å
halde oppe koraktiviteten. Kammerkoret prøvde ei stund å øve på Zoom, men det var ikkje
gøy med dårlege nettlinjer og forsinka lyd.
Dessutan hadde me ikkje noko å øve til. Etter
påske sette eg koret saman i kvartettar, og
starta på å øve inn Beethoven-operaen Fidelio
i små grupper, men i juni vart det klart at det
vart avlyst. Det same vart Beethovens 9nde
symfoni, den skulle gått av stabelen
14.november.

Lyspunktet var å synge inn julekoring til Rolf
Løvland si juleplate i Kongshavn studio i mai.
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Mannskoret Vestergabet har gjort det beste ut
av situasjonen og jobba med ei plate som har
blitt eit strålande resultat, og barnekoret Jubilo
har nytta tida til å spele inn video. Elles er det
berre å seie at kordrift er begredelige greier i
koronatida, det har kanskje aller mest Ungdomskoret og Bronselaget merka, dei har ikkje
våga å starte opp i haust.
Men Kammerkoret prøver! Etter ein del mandagar med halvt kor og god avstand, vart det
klart at me kunne møtast heile gjengen og likevel halde smittevernreglane som er utarbeida
for kor og korps. O lykke og samklang! Litt
avstand gjer berre sunt for sjølvstenda. Kammerkoret sin plan B har vore å ta fram gode
gamle songar og lære dei utanåt, og då me song
på gudsteneste 18.oktober, hadde me ikkje
sunge for folk sidan før jul i fjor! Responsen
frå salen var fantastisk å kjenne på! Denne
usynlege, men sterke dialogen som er så merkbar for dei som framfører musikk. Aldri gløym
at du som tilhøyrar faktisk er med på å musisere, det kjennest at du lyttar og er med, og det
kan gje meining for alle!
Med venleg helsing
Bodil og Kammerkoret.

Signaturen
Englesang med fredsbudskap
Kåre Melhus
«Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, blant mennesker Gud har glede i!»
Dette var teksten som englene på Betlehemsmarkene fremførte for gjeterne, etter at budskapet om Jesu fødsel var overgitt.
Det englene ville ha fram var at fødselen de
bar bud om ville resultere i ære til Gud og
fred blant menneskene på jorden. Hvor mye
ære Gud har fått er det vanskelig å måle, men
vi kan si med sikkerhet at Jesu fødsel, så langt
ikke har ført til fred på jorden.
Betyr det at Jesu fødsel var mislykket som
fredsprosjekt? Nei. Messias, som av profetens Jesaia kalles fredsfyrste,(Jes.9.6) og som
sa til sine disipler «Min fred etterlater jeg dere,» (Joh. 14.27) visste at den verden disiplene skulle forkynne i, ikke var et fredelig sted
den gangen, og ikke er blitt det i vår tid heller.
I Matteus kapittel 13 snakker Jesus med sine
disipler om dette. Han fortalte dem en lignelse
om gårdsfolk som oppdaget at noen hadde
sådd ugress i åkeren, og tilbød seg å luke det
vekk. Husbonden sa det var for risikabelt,
noe av kornet kunne bli luket vekk under slikt

arbeid. Nei, la kornet og ugresset vokse opp
sammen. Under innhøstningen er det lett å
se forskjell på hvete og ugress, mente den
erfarne bonden.
Jesu budskap om fred med Gud, og dermed
fred blant oss mennesker, er den gode hvete
som blir sådd der evangeliet forkynnes. Der
det tas imot, spirer det, men vokser opp
sammen med tistler og torner og all slags
ugress. Det må ikke gi oss mismot.
Vi går nå inn i et nytt ti-år med både kriger
og muligheter for fred. Som kristne må vi
engasjere oss i fredsarbeid der vi kan. Ole
Lunde, som vi møter i dette nummeret av
FrikirkeAktuelt, er et eksempel på hvordan
vi kan kjempe sammen med folk som lider
urett. Midt i koselig familiehygge, noe som
er veldig viktig, handler julen også om legge
en arm rundt de som ikke kan feire som vi.
Når vi gjør det, i Jesu navn, får Gud ære og
fred på jorden kommer litt nærmere.
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Ole Lunde:

Armenerne trenger vår hjelp og støtte
Av Kåre Melhus
Forretningsmannen Ole Lunde engasjerer seg,
ikke bare i business, men også i misjon og prosjekter som drives av kristen nestekjærlighet.
For fem år siden ble han introdusert for Armenia, et land han nesten ikke hadde hørt om.

1990 var det stort flertall for løsrivelse fra
Azerbaijan, men selv om de hadde sitt eget
selvstyre, var blitt undertrykt i tiden under
Azerbaijan og hovedsakelig bestod av etniske
armenere, så fikk de liten internasjonal støtte.

Denne høsten har alle som følger med på nyhetene hørt mye om både Armenia og Nagorno
Karabakh - landområdet som er befolket med
armenere, men beliggende inne i nabolandet
Azerbaijan. Ole forteller at denne enklaven
oppfyller alle krav til å bli en selvstendig stat,
og de har erklært sin uavhengighet 2 ganger. I
1917, samtidig med at Azerbaijan og Georgia
ble opprettet, og i 1990 i forbindelse med Sovjetunionens fall. Ved siste folkeavstemning i

I 1991 til 1994 kjempet partene en hard krig,
som endte med at Nagorno Karabakh vant noe
land i Azerbaijan og opprettet en sikkerhetssone rundt landet sitt. (Høydedrag rundt landet
ble tatt for å beskytte mot angrep «ovenfra»)
I nesten 30 år har Azerbaijan nektet å gi slipp
på Nagorno Karabakh, og 27.september gikk
de til angrep for å ta landet tilbake. 10 millioner azerbaijanere, støttet av 80 millioner tyrkere og tyrkisk millitærutstyr, utfordret lille
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Nagorno Karabakh med
sine 170.000 innbyggere,
med støtte fra 3 millioner
armenere. Etter 44 dager
med et regn av klasebomber, kjemiske våpen, bombing av sykehus og andre
sivile mål, og med hæren
hardt rammet av covid-19,
grep russerne inn overfor
partene og gav armenerne
valget: overgi dere eller bli
utslettet.
Tyrkerne har ved flere anledninger forsøkt å ta de
kristne armenerne. (Armenia var verdens første land som fikk kristendommen som statsreligion- år 301) Det hele toppet seg under
1.verdenskrig, da anslagsvis 1,5 millioner
armenere ble utryddet av tyrkerne. Da ofrene
for folkemordet ble hedret ved 100-årsminnet
i 2016, var også retorikken fra Tyrkia full av
hat. Azerbaijan og Tyrkia ønsker den dag i
dag at armenerne skal utslettes som folk. Og
de er ikke flaue for å si det. Hatretorikken
fortsetter og blir belønnet.

stortingspolitiker som våger å stå for noe i
denne konflikten. «De jeg håpte mest på, er
feigest,» sier han. Han tror Norges passivitet
kan skyldes at Equinor (tidligere Statoil) har
investert store summer i olje- og gassutvinning i det Kaspiske hav, utenfor kysten av
Azerbaijan. Ole synes det var ekstra trist å
lese at Israel har solgt mengder med droner og
bomber til Azerbaijan og bidro dermed til ekstra store lidelser for armenerne, i den siste krigen.

At ikke armenerne i Nagorno Karabakh, og
ellers i verden, skal kunne leve trygt og i fred
med sine naboer, opprører Ole, som ønsker å
sette fokus på den urett som er begått og den
lidelsen som pågår. Sammen med et nettverk
av mennesker, informerer og snakker de med
både politikere, forretningsfolk og ledere i
mange land.

Opplysningskampen fortsetter og det jobbes
hardt inn mot Europarådet og EU. De totalitære regimene Tyrkia og Azerbaijan er nå avslørt for å ha brukt 2,9 milliarder dollar på å
bestikke offentlige tjenestemenn, akademikere
og politikere, samt at de har kjørt store fake
news-propagandaer i Vesten.

Det er flere og flere land som begynner å sette
handling bak ordene overfor Azerbaijan og
Tyrkia. I 100 år har man vedtatt ting, men
vært stille når tyrkiske overgrep skjedde, men
de siste dagene er håpet tent. Ole nevner Canada, Østerrike, Nederland, Frankrike og
Danmark, hvor regjering eller bedrifter har
startet med sanksjoner overfor Tyrkia og
Azerbaijan.

«Få eller ingen analytikere tror den inngåtte
fredsavtalen vil bli varig,» sier Ole. Den
mangler en varig løsning for armenere, hvor
de får leve trygt og i fred med sine naboer. Ole
tror heller ikke på varig fred, så lenge Tyrkia
og deres «brødre» i Azerbaijan ikke stoppes
av verdenssamfunnet. Europa og Vesten må
samle seg, stå opp og sette makt bak kravene
for å få en stopp på hatet og forfølgelsene,
mener han.

Men, «Norge er en sinke,» sier han, og forteller at han ennå ikke har snakket med en norsk
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Gruer seg til iskald vinter
Av: Anette Torjusen
For å holde på varmen, bor småbarnsfamilien i et lite rom i teltet. Det var ikke fremtiden de så for seg da de flyktet fra Syria
for åtte år siden.
Livet er veldig vanskelig for oss og vi bekymrer oss mye for barna våre, sier mamma
Weedad stille.
Tre fødsler i flyktningleiren
Før de flyktet til værutsatte Bekaa, med iskalde vintre med mye snø, bodde hun i Um El
Jurayn ikke langt fra Aleppo i Syria. Krigen
gjorde det farlig å bo der, så farlig at hun til
slutt måtte flykte sammen med ektemannen
Mohammed Hassan Ibrahim og svigermoren
Serie i 2012. Nå deler de skjebne med 70.000
andre syriske flyktninger i dalen.

Slik gir du
årets viktigste
julegave:
Vipps et valgfritt beløp til 2426.
Send GAVE på sms til 2426 og gi
250 kroner.
• Gavekonto: 1594.22.87248
•
•

Familien på tre har blitt til seks. Tre barn er
født i flyktningleiren. Eldstemann Yousef ble
født for fem år siden, deretter kom lillebror
Aus, som er tre år, og til slutt veslejenta Talia
på ett år.

Du kan være med å hjelpe familier i nød
og gi dem trygghet til jul. I Libanon kjemper folk mot covid-19 i tillegg til sult, kulde og fattigdom. Eksplosjonen i Beirut har
gjort flere tusen hjemløse og ødelagt
mange liv. Sammen kan vi gjøre en forskjell. Vi sørger for rent vann og hygienepakker til mennesker på flukt, og hjelper
dem som er rammet av eksplosjonen med
varm mat og husly. Samtidig jobber vi på
spreng for å forhindre spredning av covid19.

Foto: João Sousa
Mamma Weedad Ahmad Al-Khalaf er bekymret
for fremtiden til datteren Talia. Det er ingenting for
dem å gjøre i flyktningleiren i Bekaadalen, og de
har hele livet satt på vent.

Kirkens Nødhjelp er norske menigheters egen
humanitære organisasjon, og har jobbet i Libanon siden 2013. Der jobber vi med vann,
sanitær, hygiene og kjønnsbasert vold. På
grunn av krig i nabolandet Syria har Libanon
siden 2011 opplevd en massetilstrømming av
flyktninger. Størrelsen på flyktningpopulasjonen har ført til en økning av landets befolkning på 25 prosent og et enormt press på
infrastruktur som vann, fast avfall og elektrisitet samt tilgjengelige offentlige tjenester, særlig i helse- og utdanningssektorene. Ifølge Lebanon Crisis Response Plan (LCRP) 2019
mangler 3 208 800 tilgang på trygt vann.
Dette kan føre til alvorlige helserisikoer og
eksponering for sykdom, særlig under overbefolkede leveforhold som enkle teltbosettinger
og husrom av dårlig kvalitet.
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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

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.krsandfrikirke.no
Bankkonto
8220 02 86266
Vipps

19388

Hvordan går det med økonomien i disse korona-tider?
1. Den faste givertjenesten til menigheten fungerer godt, stabilt og
gir en god plattform for driften.
2. Kollektene fra gudstjenestene er
blitt redusert pga lavere deltakerantall.
3. Misjonsmessa har vært kreative
og funnet andre måter å samle inn
på i år. Men blir en nedgang i forhold til tidligere.
Skulle du ønske å bidra til å dekke
inn noe, så har menigheten VIPPS
19388 eller konto 8220 02 86266
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Koronasituasjonen og
programmet fremover
I skrivende stund, midten av november, er vi noen dager inn i tilstrammingene som er gjort for å
øke smittevernet i Norge. Det betyr
at vi nå kan ha maks 50 personer i
kirkesalen. Da vi har kirkebenker,
og disse begrenser oss til maksimalt
50 personer. Det samme i friCafè.
Korene, det er faktisk seks stykker
her i Frikirka, er satt på pause. Med
unntak av barnekoret Jubilo. Av
andre arrangementer så er noen
seniorarrangementer avlyst, dette
både pga begrenset antall som kan
være med, og begrunnet i at deltakerne er i risikogruppen.
De nåværende tiltakene varer frem
til starten av desember. Så vil
smitteutvikling avgjøre hvordan
dette blir videre. Vi følger alle smittevernbestemmelser. Samtidig tror
vi at det er viktig for oss med det
kristne fellesskapet, særlig i disse

krevende tider. Du kan også låne
rom i kirka til egne samlinger, om
du skal møtes i en mindre gruppe.
Kontakt kontoret for reservering.
Hva med julaften? Hvis nåværende 50 personer maks blir stående
ut året, så er planen at vi lager en
god, digital julemarkering. Informasjon om hva som skjer kan du
finne på kalenderen på hjemmesiden. Det kan være raske endringer,
så følg med der. Hver fredag står
det også annonse i Fædrelandsvennen med informasjon om noe
av programmet.

Døde
•
•

Ingrid Støen
Helge Frigstad

To gudstjenester for NRK
Søndag 8. november hadde vi besøk av NRK som tok opp to gudstjenester som skal sendes på NRK P1. Den første ble allerede sendt 15.
nov og har fått mange positive kommentarer. I denne familiegudstjenesten var blant annet Jubilo og Sven Jarle Reinertsen medvirkende.
Den neste blir sendt i januar og der skulle blant annet mannskoret Vestergabet deltatt, men måtte dessverre avstå på grunn av koronasituasjonen. Bildet viser Jubilo under opptaket til radiogudstjenesten.

Program
Tirsdag 1. desember
15.45 Enkel middag for barnefamilier
16.30 Knøttis
16.30 Jubilo
18.30 StikkeCafé
Onsdag 2. desember
10.30 Bønnemøte
19.00 Menighetsmøte
Lørdag 5. desember

19.00 Damenes Misjonsforum. Besøk fra land i
Midt Østen
Onsdag 9. desember
10.30 Bønnemøte

10.30 Bønnemøte
Søndag 20. desember

12.00 Seniorforum. Jarle
Skullerud.
«Besteforeldrenes
rolle»

10.30 Bønnemøte

Fredag 11. desember

19.00 Vi synger julen inn.
Studiokoret

19.00 Voxlight

Garness-konsert

Søndag 13. desember

Søndag 6. desember

10.30 Bønnemøte

10.30 Bønnemøte
11.00 Gudstjeneste. Hilde
Grøthe Samling for 5.
-8. klasse

11.00 Gudstjeneste. Hilde
Grøthe, tale. Tini
Flaat, sang. Samling
for 5. - 8. klasse

19.00 Misjonsmøte

17.00 Konsert Agder Brass

Misjonærer fra Sentral
Asia. Voxbandet

18.30 StrikkeCafé
Onsdag 16. desember

11.00 Gudstjeneste. Ingunn
Holme, tale. Henriette
Børven, fiolin.

19.00 Voxnere i FriCafé
Julaften
Gudstjenester
Se www.krsandfrikirke.no
1.juledag

12.00 Høytidsgudstjeneste.
Hilde Grøthe, tale

Tirsdag 15. desember
16.30 Jubilo

Tirsdag 8. desember
16.30 Jubilo

Bildet til høyre er tatt
på julesanggudstjenesten i 2019. Vi håper og
tror at vi går bedre tider
i møte med tanke på
hvordan vi kan samles i
2020.

Det vil skje endringer i programmet så følg med på vår hjemmeside: www.krsandfrikirke.no

Avsender:
KRISTIANSAND
FRIKIRKE
Tollbodgaten 64
4614 KRISTIANSAND

Fellesmøtene 2021
12.-17. januar arrangeres Fellesmøtene 2021 i Q42.
Det er jo enda ikke sikkert hvordan smittevernsreglene vil være i januar. Men forutsatt
maks 200 i salen, vil det bli lagt ut billetter for
disse plassene. Tweens- og barnemøtet og Formiddagsmøtet utgår pga restriksjoner. Alle møtene blir streamet og vi fyller salen med så
mange vi har lov til på det gjeldende tidspunkt.

Egil Svartdahl fra tirsdag til
fredag.

Ingrid Marie Skjegstad
på lørdag kveld.

Torbjørg Oline Nyli på
søndag kveld.

