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Min julesalme
Bodil Kvernenes Nørsett
Å velge ut EIN julesalme frå smykkeskrinet
av skinande julesalmar er ei heilt umogleg
oppgåve! Kva kriterier skal eg bruke på sånt?
Det er SÅ mange vakre melodiar og tekstar i
den avdelinga i salmeboka. Eg landa på ein
som ikkje er den absolutt alle kan, men den
er stadig å høyre på julekonsertane. Presten
Jonas Dahl skreiv teksten i 1895 og sonen
Alf Fasmer Dahl, som var sjømannsprest i
Antwerpen, komponerte melodien i 1905.
Den har fire vers, og den tek meg rett tilbake
til benkeradane på Syng jula-innarrangementet på Fitjar Bedehus. Eg ser for
meg rommet og folka, det eg hugsar som eit
varmt og syngande fellesskap av alle generasjonar frå bygda. Ei trygg kjensle av samhøyre i alt me song om. Teksten er på same tid
kvardagsleg og heilag. Den er verdsomfavnande og lokal. Den berører alle som lengtar
etter Guds fred, dei med hjartetrong. Eg ser
for meg dei som går mot kyrkjene i Noreg på
julekvelden og dei som søkjer den heilage
elles i verda. Den rører meg alltid når eg
syng den. Kanskje på grunn av melodien,
som er litt stillferdig, byrjar i det lave, der
alle kan bli med. Så stig frasen oppover og
før me veit ordet av det, har komponisten lurt
oss med vidunderleg langt oppe i høgda og
ned att før me landar trygt på grunntona.
Eg finn fellesskapet om trua på Jesus i denne
julesalma, og det lever eg på resten av året.
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Nå vandrer fra hver en verdenskrok,
i Ånden frem, i ånden frem,
et uoverskuelig pilgrimstog
mot Betlehem.
Se barna går foran glad i flokk,
så kvinner og menn,
selv skjelvende gamle tar sin stokk
til krybben hen.
For alle har samme hjertetrang
til julens fred,
Guds kirke i Norge ved våg og vang,
følg med, følg med.

Og finner du ham i krybbens hø,
som hyrder så,
da eier du nok til freidig å dø,
og leve på.

Pastorens
To bønnesvar
Sigmund Sandåker
Det var en stor begivenhet da Østsida Frikirke
ble dannet i 2014. Et stort antall unge familier
gikk ut av menigheten i byen og dannet en livskraftig menighet i området Gimlekollen/ Fagerholt/ Justvik. Østsida Frikirke har blitt en
blomstrende menighet i god vekst. To av Kristiansand Frikirkes tidligere ansatte er nå pastorer i Østsida, vår hovedpastor, Rune Tobiassen
og vår musikkarbeider, Renate Rott Orre. Vi
må bare glede oss sammen med menigheten på
Østsida over det som skjer der.
Men hva skjedde i byen? Jo, menigheten ble
temmelig gråhåret. En stor andel av de unge
familiene var borte. Bare noen få småbarn var
igjen. En periode var det slik at jeg gledet meg
når jeg hørte barnelyder i gudstjenesten, eller
når jeg så den lille gutten som gjerne løp frem
til podiet. Men det var også litt vemodig. Tanken kom: Skal Kristiansand Frikirke forbli en
seniormenighet? Det er flott med mange seniorer, men vi vil jo gjerne være en flergenerasjonsmenighet.
Omkring årene 2012 – 2015 vokste det frem et
ganske stort innvandrermiljø i kirken. «Den nye
veien» samlet innvandrere fra en rekke land.
Etter hvert ble det overvekt av iranere, og det
ble arrangert spesielle persiske møter. I gudstjenesten hadde vi simultantolking til engelsk og
persisk. Det var flott å oppleve. Av ulike grunner forsvant de fleste innvandrerne litt etter litt.
Innvandrerarbeidet ble satt på pause.
Flere enn meg har hatt disse to forholdene som
bønneemner: Kjære Jesus, send unge familie til
menigheten! Send innvandrere til menigheten!
Iblant får man mer enn man har våget å be om.
For hva ser vi nå? I løpet av et drøyt år har det
strømmet unge familier til menigheten. Jeg har

nesten mistet oversikten. På generasjonsgudstjenestene er det et yrende liv. Flere familier
møter opp med fire generasjoner. På tirsdagsmiddagene fylles friCafé med barn, unge og
voksne. Høstens nyhet er Rockis som hadde
sin debut under Misjonsmessa 12. november,
til stor begeistring. En tallrik flokk småbarn
sang av full hals.
Og hva med innvandrerarbeidet? Vi har fått en
ulykksalig krig i Europa. Det har ført krigsflyktninger til Norge. Et godt initiativ har resultert i at det hver onsdag samles en fin flokk
ukrainere til Frikontakt. Noen av disse kommer også til menighetens gudstjenester. Igjen
brukes utstyret for simultantolking. Først tolkes fra norsk til engelsk og deretter fra engelsk
til ukrainsk. Noen av de ukrainske barna går
på søndagsskolen. Der er det også iblant tolking fra norsk til russisk, et språk ukrainerne
forstår.
På lørdager låner menigheten ut lokaler til en
ukrainsk gudstjeneste. Dette er en gruppe som
arrangerer sin egen gudstjeneste, og de er
mange, helt opp til 70 deltakere.
Nå har vi en positiv utfordring i å integrere
disse i menigheten. De trenger å bli sett, snakket med, inkludert rundt bordene under kirkekaffen, få oppgaver i menigheten og i gudstjenestene. Det vil være bra for dem om tekstene
i gudstjenesten iblant kan leses både på norsk
og ukrainsk.
Kjære menighet, vi har fått to tydelige svar på
bønn. La oss ta godt vare på alle disse som har
kommet inn i menigheten nå. Og la oss takke
Gud.
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Etter covid-pausen:

Endelig misjonsmesse igjen!
Etter tre år med ufrivillig
pause på grunn av pandemien, var det godt å samles
til misjonsmesse på den gode
gamle måten igjen. Det var
mye folk innom på denne
lørdagen, både unge og gamle og vi kunne nyte godt av et
fantastisk utvalg av mat, gevinster og mere til. Vi takker
de som har gjort en glimrende innsats for å få dette til og
takk til alle som har støttet
opp om et viktig arbeid i vår
menighet: misjonen. Når alt
ble regnet sammen ble summen omtrent kr. 300.000
Igjen—tusen takk!

God gammeldags basarstemning.

Det er gøy, gøy, gøy når Sven Jarle og Roar lodder
ut gevinster.

Bilder: Randulf Roaldsnes og Harald Flå
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Kaféen var av ypperste klasse.

Knøttekoret «Rockis» åpnet
messa. Tøffere blir det ikke.

Arild er veldig god på kunsten å steke
velsmakende lapper.

Et par kule briller på barnelotteriet og dagen er berget.

Kunstlotteriet trakk mange loddkjøpere.

Siri kom ut av
tellinga med
tanke på antall
kanner kaffe
som ble traktet.
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Ny sang- og musikkleder i kirken
Av Harald Flå
Mange har nok lagt merke til at vi har fått en ny
sang- og musikkleder i kirken, Åsmund Reksten
Scheie. Han begynte i august etter at Jon Kleveland fikk et engasjement i Mandal kirke. Åsmund har allerede fått litt omtale i Frikirke Aktuelt septemberutgaven og der har vi fått vite litt
om hans data og vita. Men nå er vi interessert i å
få litt innblikk i hans musikkliv.
At han er en musikalsk begavelse har vi allerede
registrert på gudstjenestene. Her har han til fulle
vist at han behersker både flygel og gitar. Men
han er ikke ukjent med hverken bass, trommer,
el-gitar, klassisk gitar eller synt. Han er også
innom orglet av og til, og øver såpass på det at
han har vært å høre på dette instrumentet på enkelte gudstjenester. Men han sier at fotarbeidet
kan være krevende. Han har respekt for organister som virkelig kan instrumentet, men vil kanskje etter hvert, med litt øvelse, prøve seg på et
preludium eller postludium.
På spørsmålet om hvor viktig musikk er i gudstjenesten, er han veldig klar: Musikk er særdeles
viktig! I den forbindelse nevner han en uttalelse
fra den kjente amerikanske evangelisten David
Wilkerson, som engang fikk spørsmålet om hva
han mente var det viktigste, hvis man skulle
starte opp en kirke. Svaret hans var: bønn og
dernest god musikk. Åsmund er opptatt med at
sang og musikk skal harmonere med de forskjellige ledd i gudstjenesten, eksempelvis noe tematisk riktig i forbindelse med teksten og talen.
Men det er ikke alltid lett å få det til.
Unge og eldre kan nok ha litt forskjellige preferanser når det gjelder sang og musikk. Unge er
opptatt av autentisiteten til teksten, det vil si at
de skal kunne identifisere seg med teksten eller
sagt det med egne ord. Mange eldre er kanskje
mer opptatt av poesien i lyrikken. Dette er selvfølgelig ikke svart/hvitt, men kan hjelpe oss med
å kategorisere forskjellene. Ulike musikalske
stilpreferanser er det nok også. Selv om det kan
være vanskelig mener han at det er fullt mulig å
finne sang og musikk som passer både for unge
og de tilårskomne.
6

Det er tydelig at musikk betyr mye i Åsmunds
liv, og han gir uttrykk for stor glede av musikken. Han har tilegnet seg mye kunnskap gjennom
at han har studert musikk. Han tror at Gud har
skapt musikk til glede for menneskene. Han har
en bakgrunn i studium av klassisk gitar, og har
nok noe kjennskap til de store kirkemusikere
som f.eks. Johan Sebastian Bach. Men han har
vært innom mange ulike musikkstiler –både
rock, punk, metall, pop og lovsang for å nevne
noe. Selv har han komponert musikalmusikk. Så
vi har helt opplagt med en kapasitet å gjøre! Når
det gjelder musikksjanger han presenterer i kirken, er han opptatt av å lytte til hva folk vil ha.
Selv mener han at det ikke er noen stil som er
riktig eller gal.
Det er ikke bare i gudstjenesten Åsmund utfolder
seg musikalsk. Han er leder av et nyopprettet kor
som foreløpig kaller seg onsdagskoret, en videreføring av Kor 7. Ellers stiller han opp der det
trenges.
Han gir uttrykk for at han føler seg godt mottatt i
kirken.
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Musikk på tvers
Av Randulf Roaldsnes
Kristiansands mange menigheter har hatt et tett og godt samarbeid gjennom svært mange år. Det gjelder også sang og
musikklivet i de ulike menighetene. Vi samarbeider og støtter
hverandre ved både store og små anledninger. Frikirkens
kammerkor har deltatt på flere slike felles prosjekter. For oss
som er med er dette en berikelse både sosialt og musikalsk.
Vi var for eksempel med på åpningen av Kilden, og med på
konserten på Bystranda med Andrea Bocelli på 10 års jubileet i juni. I år har vi deltatt på oppførelsen av Brahms Requiem i samarbeid med Kristiansand Domkor, og flere konserter venter, også i vår egen kirke.
Bli med oss og syng! Det er vitenskapelig bevist at sang
fremmer god helse. Korsangere risikerer et godt og langt liv.

Fra en øvelse i Kilden

Fra konserten med Bocelli sommeren 2022

Brahms Requiem i Domkirken i november
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Signaturen
Julen er familiehøytid
I en tid da kjernefamilien og kristne familieverdier er under angrep, er det fint at julehøytiden
fremdeles har fokus på familien. Ikke slik å forstå et vi skal glemme de som ikke har en familie å
feire sammen med. All honnør til de som steller i stand julehøytid for ensomme og de som faller
utenfor. Det er altfor mange som sliter med å komme seg gjennom julen, og som trenger medmennesker å være sammen med.

Likevel, de fleste av oss har familie å dele julen med. Julen er mer en familiehøytid enn påske og
pinse. Jeg vet ikke hvorfor, men det kan vel hende at det har med en fødsel og et lite barn å gjøre.
Selv sekulære nordmenn med et distansert forhold til julebudskapet og evangeliet, tenker på julen
som noe en feirer med familien. Det er i seg selv verdifullt.
Juleevangeliet forteller at Josef og Maria måtte flykte til Egypt med den lille gutten sin for å
unngå at han ble drept av myndighetene i Israel.
Også denne julen opplever Norge og Europa at folk flykter fra krig og vold. De fleste flykter i
små grupper -ikke sammen med kolleger, naboer eller venner, men sammen med sin familie. Det
er denne enheten folk søker sammen i, når det står om livet.

La oss denne julen takke Gud for medlemmene i vår familie, og be om beskyttelse for denne kjerneinstitusjonen i vårt samfunn. La oss også åpne våre hjem for de som har måttet reise fra alt som
er kjent og kjært, slik egypterne tok seg av Maria, Josef og Jesus på flukt fra sitt hjemland.
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Tekst Randulf Roaldsnes

Hva er vel bedre enn å bruke adventstiden til å lytte seg inn i julehøytiden? Vår menighet har gjennom
mange år vært velsignet med mange
musikalske talenter som har vært
villige til å bruke sine evner og sin
tid til å glede oss alle. Musikkentreprenørene har gitt ut svært mange
vakre produksjoner, og på den måten
gitt oss anledning til å lytte og bli
velsignet—gang på gang. Mye er
tilgjengelig på det vi kaller
«streaming» som for eksempel Spotify.
Det er oppføring av «Like til Betlehem» i år. Det er tekster og melodier
som smyger seg inn i øret og hjertet
og som du ikke blir kvitt før langt
inn i 2023.
Her ligger det både helt ferske innspillinger som for eksempel «I stallen» fra årets versjon av «Like til
Betlehem». Du finner også tidligere
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produksjoner som nå er digitalisert.
Dette er det jeg vil kalle slitesterk musikk. Finn fram noen gode høretelefoner eller la musikken fylle stua og varme sjelen.
Lytt også til Kristina Jølstad Moi, Vox
-bandet, Jubilo og Frikirkens Kammerkor. 39 sanger som du kan høre
om og om igjen. Du har mye å glede
deg til.
God jul!

I midten av november
kom juleplata med Hanne
Krogh. Den plata ble produsert for nesten 20 år
siden. Her er Vestergabet
med, Studiokoret og Jubilo! Denne plata har vi
grunn til å være stolte av!
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Ukrainerne er glade for en åpen Frikirke
Av Kåre Melhus
60-70 ukrainere møtes hver lørdag
til gudstjeneste i scenerommet i Frikirken. De har flyktet fra krigen, og
bor nå på mottak i Kristiansand.
Noen kommer også fra Tangvall,
Birkeland, Bjelland og noen kommer helt fra Evje. Når de først er
kommet sammen, tar de seg god tid.
Gudstjenesten varer ofte to og en
halv time.
Når jeg kommer kl 13.00 har de
holdt på siden kl 11.00 Ikke alle
snakker ukrainsk, men alle kan russisk forklarer Zara, som tilbyr seg å
tolke for meg. Hun er fra Kirgisistan, og gift med en ukrainer. De to
hadde bodd i Ukraina et år da krigen brøt ut i februar.

komme til sykehuset. Sønnen
overlevde og familien er glade for å være i Norge, der
helsevesenet kan hjelpe sønnen videre.
Ukrainerne uttrykker stor
takknemlighet for gjestfriheten og varmen de blir møtt
med i Frikirken. Sasha er den
naturlige lederen for den ukrainske gruppen, som nå begynner å ligne en menighet.

De er alle
langt
hjemmefra, de
har forlatt
det de
hadde, og finner nå sammen
i bønn til Gud og i fellesskap med hverandre. I Frikirken begynner de nå å føle
seg hjemme, sier Sasha.

Etter gudstjenesten ryddes det plass
til et langbord, og gruppen benker
seg til påsmurte brødskiver. Bordfellesskapet er like viktig som gudstjenesten. Jeg setter meg sammen
med tolken Zara og Alexander
Sasha Bondarenko som har ledet
gudstjenesten. Det er mest kvinner
og barn rundt bordet, og da jeg kom
inn i gudstjenesten gikk mikrofonene på rundgang i benkeradene og
kvinnene snakket kort. Sasha, som
han kalles, forklarer at kvinnene
deler sorger og bekymringer og ber
om forbønn.
I Ukraina jobbet Sasha i en menighet, blant annet som ungdomsarbeider. Da russerne angrep måtte han
flykte med sin familie, først til Romania, så til Slovakia og til slutt
endte familien oppi Polen. Her følte
Sasha at familien var trygg, så han
returnerte til Ukraina. Men familiens yngste, en sønn på fem år ble
alvorlig syk, og Sasha ble rådet å
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Sasha er den naturlige lederen i flokken

.. og gudstjenestene blir tolket til ukrainsk
Noen har kanskje lagt merke til at det nå sitter
et par mennesker ved et bord inne i Grønnsalen under gudstjenesten, med mikrofoner og
hodetelefoner. Den ene er Olena Goncharuk.
Hun flyktet fra hjembyen Odesa 28. februar i
år, fire dager etter at Russland angrep landet
hennes. Da hun og mannen Anatoliy og datteren Nadia forlot hjembyen med bil i retning
Polen, var Odesa preget av harde kamphandlinger. «30 mennesker ble drept,» sier Olena.
I Polen ble de involvert i et bilkrasj, og Olena
fikk store skader i det ene beinet. Hun måtte
opereres, og måtte bli i Polen i flere måneder
før hun kunne reise videre. Derfor kom mannen hennes, Anatoliy og Naja til Norge 1.mai,
mens hun selv kom 1. juli.
De skulle egentlig reise til Norge i alle fall.
Anatoliy var blitt ansatt ved NLA høgskolen
før krigen brøt ut, på Hauge School of Management. Han underviser nå ukrainske studenter i business administrasjon på ukrainsk på
Gimlekollen. Selv har Olena også bakgrunn i
business administrasjon. Hun var avdelingsleder i en bank, og skulle ta over ledelsen av
en lokal bank filial da krigen brøt ut.
Familien gleder seg over livet i Kristiansand,

Olena tolker sangtekster med mobilen.
samtidig som de bekymrer seg over situasjonen
for venner og familier i det krigsherjede hjemlandet. Olena tar norskundervisning, og Naja (8)
går på mottaksskolen. Språk-kafeen i Frikirken
er til stor hjelp, sier Olena. Når en lærer seg et
fremmed språk, er det viktig å praktisere mye.
Da er språk-kafeen er flott tiltak, og et godt stede
å være. Målet er å bli så god i norsk at hun kan
søke på en jobb i en bank eller annen business,
sier hun.
Olena vil gjerne gi noe tilbake, og sa ja da hun
ble spurt om å simultan-tolke gudstjenestene til
ukrainsk. Norsken hennes er ikke så god ennå,
så inntil videre oversetter Kåre Melhus fra norsk
til engelsk. Så tar Olena det videre til ukrainsk.
Hun er en grundig dame, med stor forståelse for
mobiltelefonens muligheter. Når sangtekster vises på skjermen, står hun i døråpningen og tar
bilde av teksten. Mobilen oversetter den norske
teksten til ukrainsk på sekunder. Derfor kan Olena lese sangteksten på ukrainsk, mens den synges.

Olena og Kåre tolker fra norsk via engelsk til ukrainsk.
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Deilig julebakst
Det er vel noen generasjoner siden det var skikk
og bruk å ha minst sju kakesorter til jul, Men
hva er vel triveligere enn å samle barn og eldre
rundt kjøkkenbordet for å lage litt julebakst
sammen? Tradisjonene er så forskjellige så det
er ikke så lett å framheve noen favoritter. Her er
et par oppskrifter som dere kan prøve på. Takk
til Gina Gallefoss Stray og Siri Sandåker. God
appetitt!

Kanelpinner
Ingredienser:
200 g farin
200 g. smør
1 eggeplomme
1 ss lys sirup
1 ts kanel
1 ts vaniljesukker
1 ts natron
5 dl hvetemel
Fremgangsmåte:
•
•
•
•
•
•
•

Peppermyntekonfekt
350 - 400 gram melis
1 eggehvite
Ca 10 dråper peppermynte olje.
Visp sammen eggehvite og peppermynteolje
med en gaffel til det skummer hvitt. Rør inn
melisen, litt av gangen til massen blir ganske
fast. Trill kuler av mengde tilsvarende en god
teskje. Trykk kulene litt flate, for eksempel ved
hjelp av en gaffel eller pynt på klassisk hvis
med moccabønner og Nonstop. Man kan også
smelte sjokolade å dyppe konfekten i dette. Mulighetene er mange. Ved bruk av konditorfarge
har man dette i eggehviteblandingen før man
rører inn melis. Lag konfekten ferdig med det
samme for å unngå at massen tørker. Oppbevares i en tett boks i kjøleskapet. Kan også fryses.
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Rør smør og sukker hvitt
Tilsett resten av ingrediensene, og bland
godt
Del deigen i 6 emner, og rull til pølser
Legg 3 stenger på bakepapir på hvert
brett. Trykk dem flate
Pensles med eggehvite, og dryss gjerne
på perlesukker, evt. hakkede mandler
Stekes midt i ovnen på 175 grader i 10 –
12 minutter
Skjæres på skrå i passe stykker mens de
er varme

Endelig:

Familiegudstjeneste på julaften
Av Knut Hammersmark
Det er gledelig at vi for første gang siden jula 2019,
kan fylle kirkesalen med to gudstjenester på julaften
kl 1430 og 1600. Maria Sødal Arredondo forteller at
den første familiegudstjenesten har som mål å levendegjøre budskapet på en ny måte, ved at det skal fortelles av Stein Arve Graarud. «Underveis i fortellinga så kommer Maria og Josef og synger en sang.
Det blir hyrder som skal synge, og et englekor», forteller Maria. Hun tar med seg erfaringer fra søndagsskolen, når det gjelder å bruke det visuelle. Hovedsaken er at det skjer noe, og at barn skal være involvert. Hun kommer med en annen viktig presisering:
«Det blir mye sang og musikk, og selvfølgelig også
de kjente og kjære julesangene, f eks Jeg er så glad
hver julekveld, Deilig er jorden m fl» Maria har med
seg Line og Stein Arve Graarud i planleggingen.

Fra julaften 2018

..og julaften med ungdommelig twist
Når det gjelder årets andre gudstjeneste på julaften, blir det en kombinasjon av ungdom og tradisjon. Nytt av året er at et ungdomskor kommer til
å sette sitt preg på det hele.
Her er litt av bakgrunnshistorien; Toini Berg hadde på et tidspunkt utfordra Ellen Frøysaa på et kor
med ungdommer, med følgende spørsmål: «Hvis
jeg klarer å skaffe noen ungdommer til å synge,
kan du dirigere?» Så sa Ellen Frøysaa:
«Selvfølgelig!» Og vips, så hadde Ellen greid å
skaffe masse ungdommer på facebook. Når det
gjelder korets sammensetning, så blir det en blanding av julehjemvendte ungdommer, og kristiansandsboende.

Så langt er det 30 som har meldt seg, men kjenner du noen flere ungdommer, eller vet du om
noen som kommer hjem til jul, som har vært
med og sunget i kor i frikirka før, så er det flott
å videreformidle.
De skal ha tre øvelser før julaften – det er kjente julesanger. Øvelsesdagene er tirsdag 6. desember, onsdag 14. desember og tirsdag 20.
desember, fra kl 18 – 20. De som ikke kan på
øvelsen, møter opp 30 minutter før gudstjenesten på julaften i kjelleren. Ta kontakt med Ellen
Frøysaa på mobil 924 40 202.

Fra venstre:
Hilde Grøthe taler,
Toini Berg leder og
Ellen Frøysaa dirigerer.
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Buddhistmunken som ble evangelist
Av Kåre Melhus
Karma Dorji og en bror ble sendt til et
buddhistisk kloster som små gutter (7 og 5 år),
fordi faren ikke klarte å brødfø dem etter at moren døde. Her ble Karma og broren i 11 år.
I bhutanske klostre lærer guttene bare å
lese hellige skrifter på et språk ingen snakkerikke mye annet. «Vi lærte å blåse i en stor trompet,» sier Karma. Ellers var hverdagen preget av
faste bønnetider, men også av vold og overgrep.
Det var en eldre bror av Karma som til
slutt fikk dem ut av klosteret. Lederne der forlangte godtgjørelse for sine utgifter til mat og
lignende for guttene. Broren solgte sin scooter
og brakte pengene til klosteret.
En pastor fra Nord-India hjalp Karma til å
bli en kristen. Han bodde noen år hos en svensk
misjonærfamilie I India og fikk senere disippeltrening gjennom Ungdom i Oppdrag i Sverige.
Så kom kallet fra Gud om å reise tilbake
til Bhutan for å vitne om sitt nye liv, for guttene
i klostrene. Det var ikke uten risiko. 10 år tidligere havnet kristne i fengsel for å evangelisere i
Bhutan.
Karma preker ikke i klostrene, men viser
evangeliet i praksis, ved å bry seg om guttene.
Han bygger vennskap med dem og hjelper dem
med praktiske ting, som for eksempel å pusse
tennene. Det har disse guttene aldri gjort. Karma har også organisert besøk av en tannlege i
klostrene. Han er også opptatt av at de minste
munkene får tid til lek.
På samme måte som han selv ble hjulpet
ut av klosteret, hjelper nå Karma unge gutter ut.
Penger til virksomheten genererer han blant ved
å drive et lite reisebyrå.
Han har en liten to-roms leilighet der guttene kan bo i en overgangsfase, etter at de har
forlatt klosteret, «En gang var vi 18 mennesker
som overnattet der,» sier Karma. «Leiligheten er
liten, men hjertet er stort,» legger han til.
Karmas hjerte har også plass til rusavhengige unge mennesker. Han forklarer sin spesielle hårsveis med at narkotikamisbrukerne tror
han er en av dem, når de ser ham på gaten. Når
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kontakten er opprettet, forteller han hvordan
han kan hjelpe dem.
Gjennom det sosiale mediet Tik Tok har
Karma organisert søppelplukking på gatene i
Thimphu, hovedstaden i Bhutan.
Alt dette går ikke myndighetene hus forbi. De ser resultatene og er begeistret. Ved en
anledning kom kongen og dronningen og serverte lunsj til alle søppelplukkerne og ville
med det takke Karma for innsatsen, og ønske
lykke til videre.
På et misjonsmøte i Fricafe i oktober
fortalte Karma at det store prosjektet for nyåret
er å gifte seg med Chenzom. Hun blir en viktig styrking av arbeidet. «Hun kan gi guttene
morskjærlighet,» sier Karma. Han var invitert
av Andreas og Solveig Kolaas, som har arbeidet i Bhutan tidligere og som stadig er engasjert der..

Ledig plass

Ledig plass

Ledig annonseplass

Nytt fra menigheten
Kirken
Kontor
Kontortid

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

Pastor

Stein Arve Graarud
41 32 42 63 (mob)

Barne- og
familiearbeider Maria Sødal
Arredondo
Ungdom –
administrasjon Toini Berg
91 35 35 36 (mob)
Kontor
Torbjørg Nylund
Nilsen
41 19 26 34 (mob)
Sang- og musikkleder
Åsmund Reksten
Scheie
41 37 52 02 (mob)
Menighetsarbeider
Knut Hammersmark
41 12 84 74
Formann eldsteråd
Are M Røyseland
91 36 65 56 (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

Sangkveld med kulturhistorisk bakteppe

Tekst og bilder, RNR
Denne søndags kvelden samlet Harald Sødal en fullsatt kirke, med
relativt høy snittalder, til en reise
tilbake i tid. Til etterkrigstiden, før
TV-alderen, i sveivegrammofonens
dager. Otto Nielsen og Vera Lynns
repertoar sto sentralt denne kvelden
som begge var aktive på hver sin

arena under og etter krigen.
Medvirkende denne kvelden var blant
andre Benedikte Sofie Ribe og Hanne
og Nils Harald Sødal samt studenter fra
UIA. Forsamlingen var «vilt begeistret» om en kan si det slik: «Æ satt og
grein heile tida» for å sitere en godt
voksen dame.

Foruten Bronselaget fra Frikirken hadde
Harald engasjert «Grinikvartetten» - et
knippe mannlige sølvstruper i
sin absoluttbeste alder.

Døde
Redd Emran og Neda!
•
•
•
•

Agnete Lillian Lølandsmo
Eli Løvdal
Anna Stien
Tormod Thommesen

Mange vil huske Emran og Neda som var her i vår menighet i noen år.
Begge gjorde en flott tjeneste med en rekke praktiske oppgaver.
Emran og Neda trenger nå støtte til å komme i sikkerhet i Canada. De
ble kastet ut av Norge i 2014, og driver nå en kristen menighet i Tyrkia.
Der bruker myndighetene utkastingen fra Norge som et argument for å
sende dem til Iran, der de risikerer å bli fengslet. En pinsemenighet i
Canada, som arbeider sammen med canadiske myndigheter påtar seg å
ta imot 200 flyktninger hvert år. Emran og Neda kan få plass neste år,
men må ha 300.000 kroner på konto til dekning av daglige utgifter. Idet
bladet går i trykken er vi litt over halvveis. Vær med å sikre Emran og
Neda en trygg framtid i Canada.

Konto nummer: 3000.58.09661
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Program
Fredag 2. desember

Fredag 9. desember

19.00 Voxlight

9.00 Åpen dag 40 dager,
Martin Cave, «Forstå
Guds veier», Pris kr 150,
- inkl. lunsj
18.00 Konsert Sveinung
Hølmebakk

Lørdag 3. desember
19:30 Vox
Søndag 4. desember
10.30 Bønnemøte
11.00 Julesanggudstjeneste,
Nattverd, Hilde Grøthe,
Kammerkoret,
Onsdagskoret,
Bronselaget, solister,
Opplegg for barna

Søndag 11. desember

Tirsdag 6. desember

Onsdag 14. desember

16.00 Tirsdagsmiddag
17.00 Rockis

10.30 Bønnemøte
14.00 FriKontakt

Onsdag 7. desember

Fredag 16. desember

10.30 Bønnemøte
12.00 Seniorforum, Per
Emanuelsen, «Kunsten å
leve»
14.00 Frikontakt

19.00 Voxlight

Torsdag 8. desember
19.00 Menighetsmøte, Budsjett

Julaften

10.30 Bønnemøte
11.00 Gudstjeneste, Sigmund
Sandåker, tale, Opplegg
for barna
19.00 Voxnere

18.00 Voxbryllup

14.30 Julegudstjeneste, Stein
Arve Graarud, Maria
Arredondo
16.00 Julegudstjeneste, Hilde
Grøthe, Ungdomskor

Søndag 18. desember

1.juledag

10.30 Bønnemøte
11.00 Gudstjeneste, Nattverd,
Ingunn Holme, tale

12.00 Høytidsgudstjeneste,
Sigmund Sandåker, tale

Lørdag 17. desember

Avsender:
KRISTIANSAND
FRIKIRKE
Tollbodgaten 64
4614 KRISTIANSAND

Blues-gudstjeneste

Bilde/tekst: Randulf Roaldsnes
Søndag 20. nov var det Blues-gudstjeneste i Kristiansand Frikirke. Det er fantastisk flott at vi kan ha så mange
forskjellige uttrykksformer i vår sammenheng. Harald Eikeland hadde invitert sine musikalske venner, og presenterte en bukett tekster og bluesmelodier av første sortering. Alt fra Eric Clapton til gamle salmer i ny drakt. Med
seg hadde Harald: Tor Einar Daumann Jakobsen gitar, Nina Pernille Munksgaard vokal, Ingrid Kolstad Andås
vokal, Ole Louis Lilløy bass, Børre S Møinichen keys, Lars Andås gitar, Hugo Vimme gitar , Bjarne Ormestad
trommer og Frank Roar Fjellvang vokal og gitar. Svært dyktige musikere alle sammen.

