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Thea Bakke Eriksen på DTS i New York 

- Blokka jeg bor i, rommer en folkemengde som tilsvarer 
mer enn Åseral sin befolkning til sammen!  
Tekst: Thea B. Eriksen/Finn E. Isaksen  
Foto: Privat 
- Lørdag 19. januar landet jeg på J.F. Ken-
nedy Airport i New York. Velkomsten var 
veldig god på alle måter. Likevel må jeg 
ærlig innrømme at panikken begynte å 
melde seg relativt fort for min del etter 
hvert som vi kjørte innover mot Manhat-
tan. "Hva gjør jeg egentlig her – i New 
York City, av alle steder? Har jeg virkelig 
tenkt å være her i 6 måneder? Borte fra 
familie og venner så lenge? Og hva med 
språket, vil det går bra?” Hodet mitt føltes 
nesten litt trangt for alle spørsmålene og 
bekymringene faktisk, og det var nesten 
litt fascinerende at det var plass til så 
mange på en gang. Klumpen i magen - og 
i halsen - vokste seg stadig større for hver 
gule taxi vi passerte. Lite hadde jeg sett 
for meg at jeg kom til å kjenne så til de 
grader sterkt på hjemlengsel sånn helt 
umiddelbart etter landing i denne fascine-
rende storbyen.  
 
Det er Thea Bakke Eriksen (19) som for-
teller til FrikirkeAktuelt fra sitt første møte 
med New York hvor hun skal være fram til 
sommeren. Også hun er en av ungdom-
mene som menigheten har gleden av å 
sende ut både til tjeneste i misjonen og til 
skolegang. For hennes del, til Ungdom i 
Oppdrags Disippeltreningsskole (DTS) i 
New York, sammen med fem studenter 
fra hhv. Skottland, Alaska, Østerrike, Con-
necticut og Singapore, foruten to i staben. 
 
- Kontrastene fra lille Kristiansand – eller 
Åseral, for den saks skyld – var ganske 
stor på mange måter. De første par ukene 
brukte vi mye tid sammen med team og 
stab for å bli kjent - både med hverandre 
og med litt av alt det NYC har å by på. Og 
ja, New York er virkelig en stor, stor by... I 
alle fall for en landsens jente som meg, 
som opprinnelig kommer fra Kyrkjebygdi i 
Åseral med rundt 900 innbyggere. Blokka 
som jeg nå bor i rommer en folkemengde 
som tilsvarer mer enn Åseral sin befolk-
ning til sammen! New York har forøvrig litt 
andre dimensjoner enn Åseral i ganske 
mange sammenhenger. Men så har de 
heller ikke like bra fjelluft og fjellvann som 
det vi har i Kyrkjebygda! 
 
Hun forteller at til forskjell fra det oppleg-
get som vanligvis følger en ”standard” 
DTS, er DTS-en her lagt opp litt annerle-
des. Det som ofte er vanlig på DTS er at 
en først har en undervisningsdel, for der-
etter å dra på outreach til et annet land 
for å sette det en har lært ut i praksis. Her 
er ikke disse delene atskilt.  
 

- Når det gjelder 
min praktiske 
tjeneste, jobber 
jeg to dager i uken 
på "A House on 
Beekman" - en 
kristen organisa-
sjon som har to 
prosjekter i den 
sørlige delen av 
Bronx. Det ene er 
"Mommy and me” 
– et undervis-
ningstilbud for 
småbarnsmødre 
og deres barn, 
hvor mødrene får 
undervisning og 
gode tips med 
tanke på både 
selvutvikling og til det å være en god forel-
der. Og det andre er ”After School Pro-
gram” – et tilbud om leksehjelp hvor barn i 
alderen 5 til 11 år (til sammen 28 stk) kan 
komme og delta etter skoletid. I tillegg til 
leksehjelp er det satt av tid til lek og til at 
barna får høre bibelhistorier, forteller Thea. 
- I tillegg har jeg også jobbet noen dager 
med ”Restore” – en kristen organisasjon 
som jobber med å hjelpe tidligere ofre for 
Human Trafficking (menneskehandel). Det 
er spennende og meningsfullt, men kan 
samtidig være både utfordrende og kreven-
de noen ganger, forteller hun. 
 
- Men min påstand er at ”Uten utfordringer, 
ingen vekst”. Så sånn sett ville jeg ikke 
vært dem foruten. 
 
Utfordrende var det antakelig også for 
Thea da hun sammen med Sarah var på 
praktisk evangelisering og gikk bort til ei 
dame som de opplevde at Gud ledet dem 
til, og hun fortsetter: 
 
- Maureen så tilsynelatende - ytre sett - ut 
til å ha alt "på stell", og vi syntes derfor at 
det nesten var litt utfordrende å ta kontakt 
med henne. Det viste seg imidlertid at det 
som så ut til å være så bra og bekymrings-
fritt (sett utenfra) ikke nødvendigvis gav 
det riktige bildet av det som var gjemt på 
innsiden. Da vi først kom bort til henne så 
hun nesten ut til å ville avvise oss. Hennes 
første og umiddelbare spørsmål var: "Ser 
jeg ut som en som trenger å bli bedt for?" 
og "Prøver dere å få folk til å gi en dona-
sjon?". Etter å ha forsikret henne om at 
hun verken så ut som en som trengte for-
bønn spesielt, og at vi heller ikke var ute 
etter pengene hennes, utbrøt hun: "Oh, 
guys! That´s just so NICE of you!!!" Mau-
reen åpnet seg plutselig veldig for oss i 

samtalen, og fortalte om flere ting som 
opplevdes veldig vanskelig for henne. Vi 
ba for henne, og selv følte jeg ikke at 
ordene mine var spesielt bra, mildly spo-
ken ... Men da vi var ferdige med å 
be, rant tårene hos Maureen. Hun fortal-
te at hun opplevde at det skjedde noe 
spesielt da vi ba for henne. Hun sa også 
at hun hadde blitt minnet om en vennin-
ne som mange ganger hadde bedt henne 
med til en kirke, men at hun hittil ikke 
hadde blitt med. Maureen ønsket etter 
samtalen å ringe til venninnen sin og si 
at hun kanskje skulle bli med henne til 
kirken likevel. For meg og Sarah var mø-
tet med Maureen både lærerikt, trosstyr-
kende, inspirerende og oppmuntrende. 
Mange ganger tror jeg at selve tanken på 
å gjøre noe som er nytt og utenfor vår 
umiddelbare komfortsone er det som er 
det aller mest skremmende, - fremfor 
selve handlingen. Og nettopp den oppda-
gelsen er i seg selv ganske frigjørende, - 
og med på å gi meg større frimodighet. 
 
Så finner Thea det også en smule opp-
muntrende og lovende for sin del med 
Frank Sinatra som konkluderer i sin kjen-
te sang ”New York, New York” med at “If I 
can make it there, I'll make it anywhere” 
(viss jeg kan gjøre det der, kan jeg gjøre 
det hvorsomhelst), for som hun sier: 
 
-  Om jeg kom hit med både bekymring, 
hjemlengsel og dårlig retningssans, så er 
det likevel Guds ord i Matteus 6.33 som 
gjør at jeg går fremtiden lyst i møte, - og 
det med både glede og forventning: ”Søk 
først Guds rike og hans rettferdighet, så 
skal dere få alt det andre i tillegg.”  
 
Om ikke lenge treffer du henne igjen i 
Kristiansand.  

Thea og staben (”Det lyse hodet bak t.v. er Thea.”)  



 

Pastorens spalte 
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Stein Arve Graarud 

De fleste gutter har lekt med pil og bue i opp-
veksten. Hjemme kalte vi det «pil au båga» og 
skar ned passelig tykke grener til bue og spik-
ket tynne, rette kvister til piler. Så skjøt vi på 
blink til vi fikk blemmer på fingrene. En god 
«båga» var vel så viktig som pilene. 
 
Jeg skyter fortsatt på blink, selv om jeg bruker andre verk-
tøy. Vi har noen polske venner som i over 20 år har jobbet 
blant de fattigste i Polen og Ukraina. Dette har de gjort 
uten lønn. Vi har hatt gleden av å ha de boende hos oss 
noen dager mens de er her i landet for samle inn støtte 
for arbeidet sitt. Deres tro og overgivelse overvelder meg, 
og når vi gir dem penger, er det som om det er vi som sit-
ter igjen med velsignelsen. 
 
Våre venner er piler i Herrens kogger. (Jes. 49,2) Familien 
vår er som «bågan» når vi støtter vennene våre månedlig. 
Vi er med på å holde gode mennesker gående med gode 
gjerninger. Vi er med på å hjelpe de fattigste. Vi er en del 
av tjenesten. Vi er med i teamet. 
 
Bill Hybels sier mye godt, og det han gjentar til stadighet 
er: Menigheten er verdens håp! Jeg er enig i dette. Vi er 
verken satt til å bygge kirkebygg eller til å underholde. Vi 
er sendt av Gud med håp til en håpløs verden. Vi løfter 
mennesker. Vi investerer for evigheten. Vi bygger for frem-
tiden. Vår lille menighet utfører verdens viktigste oppdrag. 
 
Gud gjør noe dypt i blant våre barn og unge i dag. Det er 
stort å se unge øyne som stråler. Jeg takker Gud for at jeg 
får jobbe med det aller viktigste. Samtidig kjenner jeg det 
tungt at vi ikke har hatt råd til ansette en ny friBU-arbeider 
etter at Alice sluttet. 
 
FriBU har derfor det siste halvåret løftet opp fokuset på 
givertjenesten i menigheten. Vi vil  investere i familiene. I 
barn og unge. I framtiden. Vi trenger en friBU-arbeider. Til 
det trenger vi flere «bågar». Mange flere. Det er en formi-
dabel utfordring som står foran oss, for menigheten går 
pr. i dag mot et underskudd på 900.000. I tillegg kommer 
midlene til en friBU-arbeider. Siden nyttår har vi kommet 

1/3 av veien. Det er bra, men vi har et godt stykke igjen. 
 
Beløpet er til å kaldsvette av - hvilket jeg gjorde. Etter å ha 
svelget tre ganger og sukket til Gud, fattet jeg nytt mot. Vi 
er jo ganske mange som går fast på menighetens mange 
aktiviteter. Anslagsvis 500 voksne. Da blir det hele over-
kommelig. Hvis alle aktive medlemmer har en fast giver-
tjeneste på 1000 kroner i måneden, er vi i mål.  Under-
skuddet dekkes inn og vi får en etterlengtet friBU-
arbeider. Jeg vil understreke at det ikke er snakk om en 
ekstra stilling. Den har stått vakant i flere år. 
 
Noen må kanskje stramme buen slik at den skyter lenger. 
Har du ikke hatt en bue tidligere, er du hjertelig velkom-
men i buekorpset vårt. 
 
Ta en av de blå giverbrosjyrene, som ligger i foajéen, nes-
te gang du er innom kirka. Fyll den ut på stedet, og legg 
den i postkassa ved skranken. Velg mellom å øke ditt fas-
te beløp eller bli med i givertjenesten for første gang. Jeg 
investerer gladelig i våre barn. Jeg har stor tro på dem og 
på hva de kan utrette med livene sine.  
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Etter nøyakatig en måned, 17. april, var 
Arne og Reidun tilbake i St.Olavsvei  takk-
nemlige for alle inntrykk turen hadde gitt. 
De kunne glede seg over et meningsfylt 
besøk, og som Reidun uttrykte det: ”Vi har 
et stort hjerte for Japan”.  

Tekst: Harald Flå 
”For jeg lengter etter å se dere, så jeg 
kan gi dere del i Åndens gave for å styr-
ke dere – eller rettere sagt for at dere og 
jeg sammen kan bli oppmuntret ved vår 
felles tro” 
Inspirert av disse ordene i Rom. 1, 11-
12, dro Reidun og Arne Jørgensen til 
Japan 17. mars. Det var for å besøke 
Kinki-kirken i Kobe hvor de tidligere har 
tilbrakt mange år i misjonærtjeneste for 
Frikirken. Det var et ønske å oppmuntre 
menighetene i arbeidet, spesielt de små 
menighetene.  Og selvsagt så de også 
frem til å møte gamle kjente fra misjo-
nærtiden. 
 
Ekteparet Jørgensen registrerte mye 
positivt som hadde skjedd siden forrige 
besøk for ca to og et halvt år siden. Det 

var mye optimisme i menigheten, tilsig 
av nye medlemmer, dåp og konfirmasjon 
og mange ikke-kristne som kom til sam-
lingene. Men det var lite tilsig av nye 
arbeidere, noe som var litt bekymrings-
fullt. 
 
Første påskedag besøkte Redun og Arne 
Semboku kirke i Osaka, en forholdsvis 
stor menighet. Her møtte et femtitalls 
mennesker opp til gudstjeneste. Også 
her registrerte de en positiv utvikling. På 
en ettermiddagsgudstjeneste med kon-
firmasjon var det Arne som hadde pre-
ken. En fin opplevelse. 
På  morgenen kl 0700 deltok de på en 
utendørs felleskirkelig samling i en park. 
Dette har en lang tradisjon og det er 
flere kirkesamfunn som deltar. Også en 
fin opplevelse. 
Reidun og Arne rakk å besøke seks me-
nigheter den måneden de tilbrakte i Ja-
pan. 
 
Den tiden de var der, var midt i kirsebær-
blomstringen, og det er noe helt spesielt 
å oppleve dette. Og 
de fikk med seg den 
beste blomstringsti-
den. 
 
De fikk også anled-
ning til å besøke 
områdene noen mil 
nord for Tokio der 
tsunamien hadde 
herjet 11. mars 
2011. Selv to år 
etter ødeleggelsene 
var sporene etter 
havets herjinger på 
langt nær visket ut. 
Hele byer var rasert 
og feid med bølgene 
ut i havet. Dette 
gjorde et sterkt inn-
trykk. 

 

Glimt fra et Japan besøk  

Arne sammen med pastor Hagenoshita 
som han møtte første gang i 1974 på 
presteskolen  

Aoiki som ble døpt i 1971  
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Nylig var jeg på et foredrag om sola og solsystemet vårt. 
Det traff godt, vil man kunne si, like før alle skulle nyte 
den beste påskesolen i manns minne. Underveis i fore-
draget skulle man ikke lytte lenge før man ble satt ut av 
de enorme avstandene i verdensrommet og antallet av 
stjerner og planeter. La meg illustrere med noen tall som 
gjør meg lettere svimmel: 
 
Hvis vi reiser med lysets hastighet (300 000 km/s) (og 
det er jo veldig fort) tar det likevel 100 000 år å reise 
gjennom vår egen galakse, Melkeveien. Og det finnes i 
tillegg kanskje 100 milliarder, eller flere andre slike ga-
lakser der ute. Lyset har i dag brukt 13 milliarder år på å 
nå oss fra de ytterste galaksene.  Og hver av disse galak-
sene har sine soler og planeter. Det har blitt sagt at der-
som man teller opp alle sandkorn på hele jordkloden 
(inkludert sandstrender og ørkener) vil det fremdeles 
være 100 ganger flere stjerner i universet! 
 
Underveis i foredraget sporet tankene mine litt av til et av 
barndommens mange teltmøter på Skottevig bibelcam-
ping. Ett av mange minner er følelsen av at telttaket vir-
kelig løftet seg under lovsangen, og en av sangene fra 
denne tiden jeg kom til å tenke på, er denne: 
 
O store Gud, når jeg i undring aner 
Hva du har skapt i verden ved ditt ord. 
Ser universet med de mange baner 
Og vet alt liv oppholdes ved ditt bord 
:/:Da bryter lovsang ifra sjelen ut: 
O store Gud, o store Gud:/: 

 Jeg er sikkert ikke den første som blir svimmel når jeg 
forsøker å gripe tanken på størrelsen og omfanget av 
verdensrommet, og forstå at Gud står bak alt dette. Den-
ne sangen er bare en av flere som illustrerer vår lovsang 
til denne mektige Gud. Han er ikke bare Gud på vår jord, 
han er kongen i hele universet! Det at han kan klare å 
være konge iblant alle disse ufattelig mange stjerner og 
planeter, synes jeg likevel gjør det lettere å forstå at han 
ønsker å være konge i mitt og ditt liv. Vi er jo ”bare” noen 
milliarder mennesker på denne jorda. Et lite tall i forhold 
til antallet av himmellegemer.  Det var derfor ikke rart at 
refrenget tok helt av slik jeg opplevde det med barnets 
ører, og teltduken blafret i det som til slutt ble en lovpris-
ning av Guds storhet. 
 
Det er vanskelig å forstå alt ved Gud og hans ord. Noen 
ikke-kristne anklager oss kristne idet de spør hva Gud 
mener når han sier ting i Bibelen. ”Det må da du vite, du 
som er kristen”, sier de. Og hva vil det egentlig si å være 
en kristen? Det er det ikke lett å svare på. Dette var også 
tema under et fellesmøte jeg fikk være med på i vinter. 
Egil Svartdahl understreket at det er ikke nødvendig, ei 
heller mulig, å skulle forstå alt ved Gud. Troen kommer 
ikke av hva vi tror på, men hvem vi tror på. Et mye bedre 
spørsmål hvis vi ønsker å utfordre andre, er: ”Tror du på 
Gud”? 
 
Derfor er det godt å stemme i trosbekjennelsen, som for 
meg bekrefter hvem jeg tror på: ”Jeg tror på Gud Fader, 
den allmektige, himmelens og jordens skaper……” 
. 

Eivind Heier 

”O store Gud” 
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Det ”nye” misjonsutvalget 

Misjon 20/20  
Tekst: Finn E. Isaksen 
Foto: Privat  
Ikke før var misjonsutvalget nedlagt på 
årsmøtet, så oppsto det ”nye” misjons-
utvalget. Ikke veldig annerledes. Som 
han selv sier det, Roald Føreland, lede-
ren i utvalget:  
 
- Vi skal sette fokus på misjon i menig-
heten. Likevel med et viktig tillegg – 
som det fremgår av navnet: Vi skal 
hjelpe eldsterådet med å nå målet om 
å sende ut 20 misjonærer innen 2020. 
Derfor navnet Misjon 20/20. 
 
Med seg i arbeidet har Roald fått Jan-
ne og Paul Roland, Erik Lølandsmo, 
Kåre Melhus og Jostein Senumstad. 
Tydeligvis flere med misjonserfaring.  
 
- Det er allerede mye misjonsvirksom-
het i menigheten og vi vil løfte frem alt 
dette. Et eksempel er menigheten i 
Hviterussland som en gruppe fra vår 
menighet – med Arnt Sigurd Abraham-

sen i spissen – har vært med å 
støtte gjennom en årrek-
ke.  Menigheten i Hviteruss-
land ønsker nå å sende ut mi-
sjonærer selv. Her kan vi muli-
gens være med å finansiere 
dette, forteller Roald og fort-
setter: 
 
- Det er også en rekke kortids-
misjonsteam i menigheten. Vi 
vil arrangere en samling for 
disse til gjensidig inspirasjon. 
Møtet blir åpent for hele me-
nigheten og finner sted søndag 
22. september.  Korttidsenga-
sjementer kan være første 
skritt på veien til et mer lang-
siktig kall. De siste årene har 
vi hatt årlige team til Kalinin-
grad og Kina. I år hadde vi 
også team til Japan. Dessuten 
et annet eksempel på misjons-
virksomhet fra vår menighet 
hvor Øyvind Dovland i løpet av 

det siste året har vært tre ganger i 
Nord Korea og satt i gang et stort hu-
manitært prosjekt med å skaffe mat 
og rent drikkevann til en undertrykt og 
utsultet befolkning. 
 
Han forteller at de i utvalget holder på 
med å få en samlet oversikt over me-
nighetens misjonsengasjement,  men 
de vil ikke gå ut med dette før de er 
sikker på å ha fått med alt. Her hører 
antakelig også med å avklare hvilken 
rolle den tidligere vennemenigheten i 
Etiopia som noen kjenner til, skal ha. 
 
I sitt arbeid har de også måttet gjøre 

Mandat for Misjon 20/20: 
 
!" Hjelpe oss til å nå visjonen om å ha 20 misjonærer i 2020. 
!" Hjelpe eldsterådet og menigheten til å sette fokus på misjon 
!" Se nærmere på innspill fra eldsterådet som omhandler misjon og 

ev. utføre oppdrag. 
!" Hjelpe folk til å søke økonomisk støtte i menigheten og Frikirken 

sentralt. 
!" Oppfølging av våre kortidsmisjonærer 
!" Formidle info som skal inn i gudstjenestene, på hjemmesiden, i 

menighetsbladet. 
!" Finne måter å skape engasjement for misjon på og oppmuntre 

dem som allerede setter fokus på misjon i menigheten 
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noen refleksjoner om hva en misjonær 
egentlig er, og Roald forteller at de 
foreløpig har kommet fram til følgende 
definisjon: 
 
- En misjonær er en person som krys-
ser kulturgrenser og språkgrenser for 
å forkynne evangeliet. Tjenesten bør 
være av minst seks måneders varig-
het. Ut fra denne definisjonen er de 
eneste langtidsmisjonærene vi har i 
dag Ingrid Aske i Japan og Ane Hegén i 
Frankrike. 
 
Ellers registrerer vi at det har skjedd et 
paradigmeskifte i misjonen. Misjons-
marken har kommet til oss. Det er 
sikkert bortimot 100 etniske grupper 
representert i Kristiansand og de er 
mye enklere å nå med evangeliet enn 
når de befinner seg i sine hjemland. Vi 
ser også at våre nye landsmenn utgjør 
en stor ressurs i vår menighet. Flere av 
dem er engasjert i Frihjelp og annet 
praktisk/diakonalt arbeid, og de for-
kynner evangeliet for sine landsmenn. 
Vi ser for oss at vi kan engasjere 
«misjonærer» i Kristiansand for å nå ut 
med evangeliet.  
 
Vi skal fortsatt be Høstens Herre om å 
sende ut arbeidere, men det er ikke 
sikkert at han vil svare med å sende ut 
norske misjonærer. Kanskje han vil 
satse på nasjonale medarbeidere, som 
kan både språk og kultur, sier Roald. 
Samtidig vil han gjerne understreke en 
viktig del av arbeidet i det ”nye”  
misjonsutvalget – Misjon 20/20: 
 
- Vi skal legge forholdene til rette for at 
folk i menigheten, som bærer på mi-
sjonskall, skal få realisert dette. Med 
andre ord: Om du som leser dette og 
går og bærer på et kall til misjon, ta 
kontakt med oss. 

 

 

 

Velkommen!til!!

!
!

på!Fredheim!leirsted!ved!Oggevann!
9."10.!august!2013!

!
Til!deg!som!skal!begynne!i!førsteklasse!til!høsten!!

!
!

Nå!er!det!ikke!lenge!til!du!skal!begynne!på!
skolen!!Det!blir!jo!utrolig!spennende!!Vi!i!
Frikirka!har!også!lyst!til!å!markere!denne!
store!overgangen!og!inviterer!deg!til!tidenes!
tøffeste!skolestartleir!!Her!skal!vi!leke,!bade,!
fiske,!og!selvfølgelig!handle!litt!i!kiosken,!og!
forhåpentligvis!kommer!du!hjem!med!
mange!nye!venner!som!du!senere!vil!treffe!
igjen!på!Skattkammeret,!Supertirsdag,!Me"
nighetstur!m.m.!Vi!håper!du!har!lyst!til!å!
komme,!og!inviter!gjerne!med!deg!en!venn!!
Du!får!også!velge!ut!en!voksen!som!får!lov!til!
å!være!med…!!  
Informasjon om påmelding på side 14. 

!

Dette!blir!kjempegøy!!!!
Velkommen!!
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Frikirkekonfirmanter er ikke som andre  
konfirmanter! 
Tekst: Stein Arve Graarud 
Foto: Mehran Kianfar  
Vi er meget stolte av menighetens kon-
firmasjonsopplegg, men vi er enda stol-
tere av konfirmantene våre. Jeg sier det 
hvert år og mener det hver gang: Årets 
kull er det beste kullet vi noensinne har 
hatt! De er nå over halvveis i konfir-
mantåret sitt, og det passer derfor fint 
at de blir presentert i menighetsbladet.  
 
Årets kull, som er på hele 33 personer, 
har rukket å bli godt sammenspleiset. I 
løpet av høsten hadde vi månedlige 
samlinger som  Bli-kjent-tur til Randøya, 
VOX-kvelder, gudstjenester og 
”bryllupsfest”. 
 
På nyåret startet vi med ukentlige under-
visningstimer på torsdager i Fricafé. Det 
er godt å komme i gang, sånn på ordent-
lig. Vi starter presis kl. 1730. Såpass 
presist at de som kommer for sent, må 
ha med seg kake neste gang. Vi har fått 
mange kaker også i år… 
 
Konfirmantene våre skal få kunnskap 
om – kjennskap til en levende Gud. En 
Gud som er kjærlighet. En Gud som er 
nær. Det betyr at det forventes at konfir-
mantene skal tilegne seg kunnskap. 
Men vi legger også vekt på erfaring. De 
får undervisning om bibelen, men de 
skal også lese daglig i bibelen. De får 
undervisning om bønn, men de skal 
også forsøke å be selv. 
 
For mange har konfirmasjonstiden gitt 
en nødvendig ballast for å møte livets 
mange utfordringer. Gleder som sorger. 
Det finnes noe som er evig og uforander-
lig. Noe som gir fotfeste i en verden i 
stadig forandring. 
 
Årets høydepunkt blir som vanlig som-
merleiren, som også i år går til Evjetun 6
-11. august.  Leiren arrangerer vi i sam-
arbeid med frikirkene Vågsbygd, Rande-
sund, Songdalen, Flekkefjord, Grimstad, 
Hånes, Lyngdal, Øvrebø og Hægeland. Til 
sammen blir vi 84 konfirmanter og 25 
ledere. 
 
Ingen har svaret på alle livets spørsmål, 
men vi trenger alle plasser hvor undring-
ene våre får rom. Vi setter derfor av mye 
tid til gruppesamtaler på kveldene våre, 
og det er godt å ha med så mange dykti-
ge ledere i arbeidet.  
 

Årets ledere er Lars Petter Fidje, Kari 
Haugland, Lillian Ringøen, Trond Erlend  
 

Ryen, Kamilla Haugland og Kjetil 
Stangenes. 
 

"Suppe for 7", et konsept for alle som går i Kristiansand Frikirke. 
 

Vårt "sosiale hjørne" i kirka er Fri-kafe. Her 
samles vi bl.a. til kirkekaffe hver søndag. Be-
hovene for å bli sett og å se andre, kan dekkes 
her. Men dette er ofte lettere sagt enn gjort. 
Både nykommerne og de etablerte i kirka, kan 
ha sperrer for å snakke med fremmede. Det er 
her "suppe for 7" kommer inn. Dette er et lav-
terskel tilbud til oss alle, der vi knytter kontakt 
med stadig nye mennesker på en trygg og 
inkluderende måte. Terskelen for å slå av en 
prat med tidligere "litt ukjente" på kirkekaffen, 
bygges dermed ned. Vi har jo vært sammen på 
"Suppe for 7".og dermed har vi alltid noe å 
prate om! 
 
Dersom du ønsker en mer sosial og inkluderende menighet, er "Suppe for 7" noe for deg. 
Vi starter opp til høsten, med to samlinger pr. semester. Ideen er å komme sammen i 
smågrupper, hjemme hos hverandre. En tallerken suppe eller to, en kopp kaffe eller to, og 
oppmerksomheten rettet mot hverandre, tror vi vil være tilstrekkelig for at kveldene skal 
gi mersmak. Vi holder på å utarbeide et "forslag til samtale", for de som ønsker det i en 
oppstartningsfase. Så tenker vi at veien videre blir til mens vi går. Målet er at gruppene 
oppleves uformelle og hyggelige og at vi blir bedre kjent med hverandre. Dette er ikke 
ment å være noen diskusjonskveld eller bibelgruppe, men det forhindrer ikke at en drøf-
ter sitt forhold til menigheten, troen eller livet generelt. Gruppene rotere slik at en treffer 
nye folk på hver samling. Å være vertskap går også på omgang. 
 
"Suppe for 7" er et tilbud til alle generasjoner og vi håper at gruppene kan gjenspeile 
mangfoldet i menigheten. Det vil også bli lagt til rette for familiegrupper. 
Søndag 9/6 blir det mer informasjon om "Suppe for 7" i kirka. Da vil info-brosjyren med 
løpende påmelding også være klar. 
 
Hilsen Supperådet 
V/Gudny Culley 
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Tekst: Stein Arve Graarud 
Foto: Mehran Kianfar  
Søndag 14. april arrangerte ungdom-
mene våre lovsangskonsert i kirka. 
Jonas Pedersen, som går i 10. klasse 
på Oddemarka, fikk i fjor høsten idé 
om å arrangere en lovsangskveld for 
ungdommer. Han fikk med seg et stort 
band og sangere, som øvde ukentlig 
fra midten av november. De fleste av 
disse går på ungdomsskolen. 
 
Bandet 
Sangere:  Jonas Pedersen, Fredrik 

Kleveland, Linn Sødal, Sah-
ra Ødegård Blom 

Flygel: Benedikte Gausdal 
Synth: Joanna Voreland 
Gitar: Lars Petter Fidje, Jacob Key 

Graarud, Trond Erlend Ryen 
og Jonas Pedersen. 

Bass: Markus Myhren 
Trommer: Markus Øvensen 
Teknikk: Andreas Gabrielsen, Sander 

Johan Sædberg og Oskar 
Sødal 

 
En spektakulær åpning 

Olav Nylund Dale og Martin Dovland 
var møteledere, og under planlegging-
en på lørdagen fikk de en sprø idé: 
«Hva om vi kommer dalende ned fra 
taket som engler?» Oskar Sødal som 
er leder for filmgruppa vår, mente at 
dette slett ikke var noe problem etter-
som faren, Eivind, er klatreinnstruktør. 
Eivind var meget positiv til idéen og 
kom straks ned i kirka for å vurdere 
sikkerheten. 
 
Proff lyd 
Finn Nilsen i «Live Production» hadde 
ansvaret for lyden under Dvergsnes-
tangens jubileumskonsert på lørda-
gen. Han var veldig raus og lot ung-
dommene bruke lydanlegget sitt mot 
at de hjalp til med å rigge det søndag 
kveld. Vår tekniker, Andreas Gabriel-

sen, fikk tårer i øynene. 
 
Hillsong 
Mange av sangene er fra Hill-
song, og det passet derfor fint 
at kveldens taler, Rolf Wam 
Fjell, har vært en del av pas-
torteamet i Hillsong Sydney. 
 
Det var ca 160 ungdommer 
som kom, og det var ekstra 
hyggelig å se flere av menig-
hetens voksne som tok turen 
for å støtte ungdommene 
sine. 
 
Det er utrolig flott at vi har så mange 

levende og kreative ungdommer i kir-
ka vår. De har hjertet på riktig plass. 
Det var en helt fantastisk kveld. 

Ungdommene arrangerte lovsangskonsert  
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JUBILO 
Gjennom!årene!har!hundrevis!av!Kristiansands!jenter,!
og!noen!gutter!sunget!i!Jubilo.!Sang!gleden!har!vært!
stor,!og!de!har!gledet!mange!med!sin!sang.!En!av!de!
siste!tingene!de!gjorde!før!de!tok!sommerferie!i!år,!
var!å!holde!en!«mini"konsert»!for!foreldrene!på!!
Supertirsdag.!

Det!er!alltid!godt!å!ha!med!noen!store!jen"
ter!som!i!dette!tilfellet!tok!solistoppgaver!
på!sparket,!til!stor!beundring!fra!de!yngste.!

Siv!Justnes!som!har!dirigert!Jubilo!i!flere!år!slutter!som!dirigent,!og!i!den!forbindelsen!
fikk!hun!blomster,!gave!og!gode!ord!fra!Renate!Orre!som!er!sang!og!musikk!leder.!

Først!litt!øvelse!inne!i!kirka,!så!«mini"
konsert»!i!Fricafe!med!stolte!foreldre!og!
besteforeldre!som!tilhørere!!
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På!den!siste!Jubilo!øvelsen!før!sommerferi"
en!var!det!tid!for!fest.!
!
Det!var!pizzaspising,!lek!i!ballrommet,!og!
avslutning!med!deilig!sjokoladekake.!
!
På!denne!øvelsen!var!det!også!tid!for!å!tak"
ke.!Tre!av!jentene!som!nå!går!i!7.!klasse!slut"
ter!i!koret,!og!de!fikk!hvert!sitt!lille!sølvkors!i!
gave!som!en!takk!for!lang!tid!som!Jubilo!
sangere.!

Karen,!Helle!og!Bolette!var!stolte!mottakere!
av!nydelige!sølvkors.!
De!fikk!også!hvert!sitt!kort!med!en!flott!per"
sonlig!hilsen,!og!en!hilsen!fra!Josva!1,9.!
!
«Vær!modig!og!sterk,!la!deg!ikke!skremme!og!
mist!ikke!motet!for!Herren!din!Gud!er!med!
deg!overalt!hvor!du!går»!
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FriMat   
Tekst: Rune Tobiassen 
Foto: Roald Føreland og Inger Lauvland  
Visste du at Frikirken nå har 
utdeling av gratis mat to  
ganger i uka?  
Nå vet du det… 
 
FriMat er en del av FriHjelp 
(Frikirkens Hjelpetjeneste) og går ut 
på å formidle mat som skulle vært 
kastet, til dem som trenger det. Vi 
drømmer om at overskuddsmat som 
kastes i landet vårt, skal gis til men-
nesker som trenger hjelp til å få 
hverdagen til å gå rundt. Vi tror at å 
gi en pose med mat kan være en 
kjærlighetshandling, som viser at vi 
bryr oss om våre medmennesker og 
som formidler Guds kjærlighet til den 
enkelte.  
 
Mat som nærmer seg holdbarhets-
dato eller er utgått på dato, er som 
regel like god som ny. Det smerter 
oss, og butikkeiere, at denne maten 
blir kastet. Vi ønsker å være en mot-
pol til overflodssamfunnet og samar-
beide med butikkene om å kutte 
mengden mat som går i søpla. Fri-
Mat sin del av prosjektet går ut på å 
distribuere denne overskuddsmaten. 
Gratis mat inn – gratis mat ut. 
 
Vinn-vinn-situasjon 
Vi synes det er forferdelig med all 
maten som kastes i landet vårt. For 
at du og jeg skal kunne ha et rikt 
utvalg i matbutikken og aldri oppleve 
at butikken er gått tom for en vare, 
så kalkuleres det med mye svinn. I 
tillegg går faktisk hver fjerde handle-
pose rett i privat søppel. Tidsklemma 
og klokkertro på datostemplingen er 
noen av grunnene. Nå må vi lære 
oss å stole mer på sansene våre enn 
på datostemplingen! 
 
Mange bedrifter og butikker er rause 

og støtter viktige prosjekt innimel-
lom. Men her spør vi om mat som 
likevel skal kastes. Det er dermed 
ingen utgift for butikken, annet enn 
endring av rutiner. Det er faktisk en 
besparelse i utgifter til søppelavhen-
ting. 
 
Bak visjonen 
I høst tok jeg kontakt med et par 
butikker og spurte om de ville være 
med på et prøveprosjekt med å leg-
ge maten på frys eller kjøl i stedet for 
å kaste den i søpla, merket med 
«Frikirka». Bare for å se hvor mye det 

ble av det. Dette kjørte jeg til mot-
tak, Barnas stasjon og satt fram til 
mødregruppa til KUP som leier loka-
ler hos oss. Det var stor begeistring 
for denne maten over alt hvor den 
ble delt ut. Ellers har jeg solgt varer 
til ca. halv pris til staben, 40 dager-
deltakere og folk som har vært inn-
om, hvor inntekten har gått uavkor-
tet til ulike symbolske gaver som 
geiter, skoleplasser, trær osv. gjen-
nom Kirkens nødhjelp og Strømme-
stiftelsen. 
 
I vinter spiste familien Tobiassen 

 
Visste du at: 

 
!" Hvert år kaster nordmenn over 300 000 tonn mat (eller 50kg 

hver i snitt) som er fullt spiselig. 
!" All maten som kastes i Norge kunne ha gitt næring til rundt fem 

millioner mennesker. Alle verdens underernærte kunne faktisk 
spist seg mette dersom vi i den vestlige verden hadde gjort nytte 
av maten som kastes hvert år. 

!" F.eks. kastes 13 millioner fullt spiselige egg i Norge hvert år. De 
varer i minst 3 måneder, men så har vi datostempling på maks 
én måned pga EU-direktiver. 

         Kilde: nnrk.no 
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mye mat som var gått ut på dato, og 
vi har ikke blitt dårlig én gang. Vi 
som familie trenger ikke den økono-
miske støtten, så derfor var det fan-
tastisk å kunne støtte andre. Da jeg 
var liten ønsket jeg å putte brødet i 
en postsending og sende maten til 
dem som sulter. Nå opplevde jeg at 
maten noen ville kaste kom direkte 
til Afrika. Fantastisk! 
 
Delt visjon 
Så kom tiden for å utvide og få en 
gruppe som står samlet bak det. 
Steinar Voreland, Øyvind Dovland og 
Mashid og Meheran tente på ideen 
og har siden vært noen rivjern som 
har drevet det fram videre. Vi utgjør 
nå en ledergruppe for FriMat og har 
fått med 8-10 frivillige utenom. Men 
vi trenger flere! 
Vi trenger folk som er villige til å hjel-
pe til praktisk med henting av mat 
fra butikkene og legge fram på bor-
dene, og folk som er interessert i å 
komme i kontakt med nye mennes-
ker. Vi drømmer om en kafé i tilknyt-
ning til matutdelingen etter hvert. 
 
Hver uke har vi to matutdelinger. 
Matutdelingen skjer fra to utdelings-

dager i matsalen i kjelleren: 
 
Mandager kl. 17.45 for mødregrup-
pa i KUP, og åpent for alle 18.30. 
 
Torsdager kl. 17.30 (annenhver 
gang er det «Den nye veien» kl. 18) 
 
En mandag var det 59 personer inn-
om. Alle får 1-3 bæreposer med mat 
hver. Her er alt fra ferskt brød, indre-
filet, kjøttdeig, ost, pålegg, fisk, frukt 
osv. Vi har til nå fått avtaler med 6 

dagligvarebutikker og Kjøkkenska-
pets 3 avdelinger. Vi setter stor pris 
på deres villighet og raushet. 
 
Har du lyst til å være med å formidle 
evangeliet – om nødvendig med 
ord? 
Bli med på en matutdeling før som-
meren!  
 
Ta kontakt med Steinar på telefon 
nr. 90032856. 



MENIGHETSTUREN
HOVE

6-8. SEPTEMEBER

å

å
å å å

PRISER før 14.juni:  Etter:
 Voksne:  1.100,-   1.200,-
  0-2 år:   Gratis   Gratis
 3-12 år:   500,-    500,-
 13+ :   650,-    650,-
 Max pris: 3.ooo,-   3.200,-

 Egen leir i leiren 
 for ungdommene 

 også i år
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Av Kåre Melhus 
Ekteparet Paul og Mercy Rutto, som 
begge er ordinerte prester i Lighthou-
se Tabernacle International Church i 
Eldoret, Kenya  leder et bønnearbeid 
for Norge.  Under et besøk i Frikirken i 
mai fortalte de om bakgrunnen for 
dette. 
 
Paul Rutto fikk det bare for seg at han 
skulle begynne å be for Norge i 2008. På 
dette tidspunktet hadde han ikke hatt 
noen kontakt med Norge eller nord-
menn.   Året etter ble han invitert til en 
konferanse i Filadelfia i Drammen via 
John Bigirimana fra Burundi, som var en 
venn av en venn.  « I Drammen  stadfes-
tet Gud kallet om at vi skulle be for Nor-
ge,» sier han.   
 
Han tror at det komme en vekkelse til 
Norge, og at den vil starte i Kristiansand.  
Når dette vil skje vet han ikke. Men han 
er helt klar på hvorfor dette vil skje: 
 

«Gud er hukommelsens Gud,» sier han.  
Paul Rutto minner om Noa og Nehemia, 
som Gud husket for deres liv og innsats 
og som Gud forbarmet seg over og vel-
signet.  Han henviser også til Mordekai i 
Esters bok, som Gud huske på i et frem-
med land. 
 
Paul Rutto sier at Gud vil sende velsig-
nelse og vekkelse over Norge fordi Norge 
har vært til velsignelse for mange folke-
slag og kontinenter ved å sende ut mi-
sjonærer.  Et av landene som har nytt 
godt av Norges misjonsinnsats er Kenya.  
Paul Rutto ser derfor på Norge som en 
foreldrenasjon.  Han siterer det sist ver-

set i Det Gamle Testamentet, Malaki 
4,6:  «Han skal vende fedrenes hjerter til 
barna og barnas hjerte til fedrene.»  Han 
mener også at Guds velsignelse hviler 
over Norge fordi Norge har støttet Israel 
helt siden staten ble opprettet i 1948. 
 
Mary Voreland og Janne Roland besøkte 
Kenya og International Lighthouse Inter-
national Church i Eldoret i fjor høst.   I 
forbindelse med Ruttos besøk i Kristian-
sand ser Mary og Janne på muligheten 
for et oppfølgingsbesøk til Eldoret fra 
Kristiansand i oktober. 
 
 

 

Kenyanere ber om vekkelse i Norge  

Nye mailadresser til kontoret og stab 
 

Staben har fått nye mailadresser. Skal du kontakte kontoret, bruker du nå 
post@kristiansandfrikirke.no 
For å få kontakt med en i staben skriver du «fornavn.etternavn@kristiansandfrikirke.no» 
F.eks. rune.tobiassen@kristiansandfrikirke.no 
Mail som sendes til tidligere mailadresser kommer også fram, men fint å rette opp i kon-
taktlista di!   



 
  

 

 
 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

 

  

 

  

 

Ledig annonseplass  

  

 

 

Ledig annonseplass 

 

Ledig annonseplass  
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Her er sommerens  
program for Kristiansand  
Feriesenter på Dvergsnes-
tangen.  
 
Det må trygt kunne sies å 
være et variert program 
med noe for alle.  
 
I uke 28 arrangeres  
 
Sørlandsfesten 
 
som er et nyfødt festival-
konsept med seks dager 
med musikk og sommerak-
tiviteter. Det blir konserter 
innenfor ulike musikalske 
sjangere, og torsdag 11. 
juli arrangeres Sørlands-
talentiaden.  
 
Mer kan leses på: 
 
www.facebook.com/
Sorlandsfesten 
 
Det vil også bli delt ut 
80.000 eksemplarer av 
bladet ”Sommertid”, bl.a. i 
en postkasse nær deg, der 
det bl.a. kan leses et inter-
vju med daglig leder Lloyd 
Tryland om denne nye fes-
tivalen som arrangeres av 
Kristiansand Feriesenter. 
 
Vi håper mange finner noe 
for dem i sommerens  
program og legger turen til  
Dvergsnestangen.  

ref=stream&hc_location=stream 

 

 

Sommeren på Dvergsnestangen 
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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 
 38 12 10 30 
Hovedpastor  Rune Tobiassen  
 38 12 10 32/95 84 18 56 
Pastor  Sigmund Sandåker  
 38 12 10 34/48 05 91 75 
Bydelspastor Endre Sagedal 
 94 01 03 09 
FriBU-pastor Stein Arve Graarud 
 38 12 10 36/41 32 42 63 
Adm. leder Jostein Senumstad 
 38 12 10 33 
 41 10 17 92 
Sang- og musikkleder  
 Renate Rott Orre 
 38 12 10 43/99 63 68 69 
Menighetsarbeider  
 Hilde Grøthe 
 47 91 42 92  
Miljøarbeider FriCafe 
 Mary Voreland 
 97 16 88 36  
Formann eldsteråd  
 Sigmund Sandåker  
 38 12 10 34/48 05 91 75 
Kontaktperson Administrasjonsråd  
 Jan Olav Beckmann 
 40 40 09 87 
Kontaktperson kirkeverter  
 Steinar Hopland 
 90 03 29 47 
 

E-postadresse  
post@kristiansandfrikirke.no  
 

Hjemmeside 
www.kristiansandfrikirke.no 
 

Bankkontonummer 
 8220 02 86266 

#" Arne Eiken 
Foreldre Ragnhild og Hans  
Kristian Eiken, storebror Ånen 

#" Malin Tobiassen 
Foreldre  Randi og Rune Tobias-
sen. Søsken er Mathea og Marius 

 

!" Jenny Bjørnestad 

SKOLESTARTLEIR 
 
Som et ledd i dåpsopplæringen i kirka 
ønsker vi nå å invitere alle barn som 
skal begynne i førsteklasse sammen 
med en foresatt til leir på Fredheim, 
ca 2 mil nord for Vennesla. Dette døg-
net ønsker vi å investere i barna på 
alle måter, - først og fremst er målet å 
legge til rette for gode, trygge relasjo-
ner, - med hverandre og med Gud. 
Noen barn synes det er litt skummelt 
å komme i kirka fordi de ikke kjenner 
noen der. Dette ønsker vi å ta på al-
vor, - vi vil jo at barna skal føle seg 
sett og inkludert i menigheten vår! Vi 
håper å få mange med på leir, - kan-
skje vil det bety en forskjell for et 
barns relasjon til både Jesus og kirka! 
Barna får ha med en voksen på lei-
ren, og opplegget er foreldredrevet. 
Prisantydning: ca 300,- pr person.  
 
Mer informasjon om program og pris 
kommer senere.  
Påmelding pr mail til Renate Orre: 
renate.orre@frikirken.no 
 innen 20.juni.  

 
Velkommen på leir! VI GLEDER OSS!  
 

Nye medlemmer 

Fra kontoret 

Døde 

Døpte 
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Program 

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

Søndag 2. juni 
10.30 Bønnemøte 

11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Rune Tobias-
sen. Vestergabet. Tigerloftet. Skatt-
kammer 

20.00 Når vi kommer sammen. Lovsang, 
forbønn, tid til å dele og lytte 

Tirsdag 4. juni 
11.00 Bønnemøte 

16.30 Supertirsdag 

Torsdag 6. juni 
18.00 Den nye veien. Arne Jørgensen 

Lørdag 8. juni 
19.30 Vox 

Søndag 9. juni 
10.30 Bønnemøte 

11.00 Gudstjeneste. Sverre Jølstad. Tiger-
loftet. Skattkammer 

Tirsdag 11. juni 
11.00 Bønnemøte 

17.00 Konsert musikkskolen 

Torsdag 13. juni 
19.30 En kveld i bønn 

13.-16. juni 
Tur med Vox 

Søndag 16. juni 
10.30 Bønnemøte 

11.00 Gudstjeneste. Nattverd. George Ver-
wer. Tigerloftet.  
Radiooverf. FM 101,2 

Tirsdag 18. juni 
11.00 Bønnemøte 

Onsdag 19. juni 
19.30 Menighetsmøte 

Torsdag 20. juni 
18.00 Den nye veien. Stein Arve Graarud. 

Sommeravslutning 

Søndag 23. juni 
10.30 Bønnemøte 

11.00 Gudstjeneste. Sigmund Sandåker. 
Tigerloftet åpent. Aktivitetskoffert 

Søndag 30. juni 
10.30 Bønnemøte 

11.00 Gudstjeneste. Rune Tobiassen. Ti-
gerloftet åpent. Aktivitetskoffert 

Søndag 7. juli 
11.00 Gudstjeneste på Dvergsnestangen. 

Jens Petter Jørgensen. Anne Karin 
Kaasa 

Søndag 14. juli 
11.00 Gospelmesse på Dvergsnestangen. 

Apell v/Loyd Tryland 

Søndag 21. juli 
11.00 Gudstjeneste på Dvergsnestangen. 

Soul Children 

Søndag 28. juli 
Gudstjeneste på Dvergsnestangen. Harald 

Avtjern/Erik Tryland 

Søndag 4. august 
10.30 Bønnemøte 

11.00 Gudstjeneste 

Søndag 11. august 
10.30 Bønnemøte 

11.00 Gudstjeneste 

 

Lørdag 17. august 
12.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Stein 

Arve Graarud 

Søndag 18. august 
10.30 Bønnemøte 

11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Stein 
Arve Graarud 

Tirsdag 20. august 
11.00 Bønnemøte 

19.00 Ytremisjonens kvinneforening 

Søndag 25. august 
10.30 Bønnemøte 

11.00 Gudstjeneste 

Tirsdag 27. august 
16.30 Supertirsdag 

Søndag 1. september 
10.30 Bønnemøte 

11.00 Gudstjeneste 

Tirsdag 3. september 
11.00 Bønnemøte 

19.30 Kvinnestevne i Vågsbygd Frikirke. 
Ingrid Eskilt. Mosby damekor 

 

6.-8. september 
Menighetstur til Hove 

 

Søndag 8. september 
10.30 Bønnemøte 

11.00 Gudstjeneste 

19:30 Vox 

 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

”We are one” - Energisk releasekonsert 
med Ungdomskoret  
Tekst: Kjetil Høyer Jonassen  
Etter mange måneder med planlegging, 
øving, innspilling, miksing og coverde-
sign var endelig tiden inne: Ungdomsko-
rets nye plate «We Are One» skulle pre-
senteres for publikum. Søndag 28. april 
inviterte koret til releasekonsert hvor de 
fikk lov til å dele disse nye, flotte sange-
ne med sine «fans». For etter stemningen 
å dømme, var det ganske mange fans 
som hadde funnet veien til kirka denne 
kvelden for å backe koret, og for å dele 

dette øyeblikket med dem. Og det ble en 
flott konsert! 
Lyd, lys, et rutinert band, et flott publi-
kum og et vakkert knippe unge mennes-
ker på scenen satte rammen for en inn-
holdsrik konsert. Samtlige sanger fra 
plata ble presentert: alle skrevet spesielt 
for Ungdomskoret av Jon Kleveland og 
Kjetil Høyer Jonassen, med tekster av 
Tore Thomassen og Asle Bjorvatn. Og det 
at alle disse bidragsyterne også var til 
stede i salen denne kvelden, var spesielt 
hyggelig. Foruten Kjetil på tangenter, 

bestod bandet denne kvelden av bassist 
Oddvar Høgetveit, trommeslager Rune 
Mørland og gitarist Thomas Fagervik. 
 
I tillegg til at koret presenterte alle sang-
ene fra plata, hadde de også med seg 
tre gjestesolister: Martin Wikstøl, Sunni-
va Hamnes Johansen og korets egen 
Nina Myhrstad Ingvaldsen. Disse bidro 
både sammen med koret og med egne 
sanger, noe som gjorde kvelden både 
variert og spennende for de som var til 
stede.  


