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Ny menighet i 2014?  

Frikirken Øst 

Tekst: Engebret Grøthe 
 
«Frikirken øst» er den foreløpige ar-
beidstittelen på det som skjer av me-
nighetsutvikling i bydelene Justvik, 
Fagerholt og Gimlekollen. Tidligere 
har  det te  vær t  omta l t  som 
«bydelsarbeidet på Gimlekollen». Nå 
er det geografiske nedslagsfeltet noe 
utvidet, og flere krefter er nå i sving 
for å grunnlegge en egen menighet 
her. 
 
En sentral person i denne prosessen 
er Renate Rott Orre. Hun har i flere 
år vært sang- og musikkleder i Kris-
tiansand Frikirke. Men hun skal i høst 
kombinere dette med å være menig-
hetsutvikler i 40 % stilling, og kan 
fortelle om en spennende utvikling 
som er på gang. ”Vi regner med at det 
vil være minst 30 familier som blir 
med i dette arbeidet, sier hun. Selv 
om det er mange familier med mindre 
barn, understreker hun sterkt at det er 
et ønske om å beholde flergenera-
sjonspreget.” Vi ber spesielt om at det 
er noen i alderen 50+ som kjenner at 
Gud kaller dem til å være åndelige 
mødre og fedre; sier hun. 
 
Det blir jevnlige gudstjenester på 
Gimletun, som i dag brukes både som 
barnehage og bydelshus.  I tillegg blir 
det samlinger i hjemmene:  «Åpne 
hjem». Her blir terskelen for å delta 
enda litt lavere, og er ment å være 

relasjonsbyggende.   
 
”I løpet av høsten må vi få en 
oversikt over hvem som kjenner 
at de skal være med, slik at vi vet 
hvor mange frivillige vi kan regne 
med,” sier Renate, og understre-
ker at det primære med å gå i 
retning av menighetsdannelse er å 
gjøre det enklere å invitere nye 
inn i fellesskapet. 
 

En eldste er allerede på plass: 
Bjørn Einar Strandberg. I tillegg 
arbeider et bydelsutvalg tett sam-
men med Renate. Utover dette vil 
en bruke ressurser fra det gamle 
bydelsarbeidet og menigheten i 
byen. Øivind Augland vil veilede i 
denne prosessen, som nå er kom-
met ganske så langt. ”Vi jobber 
mot en egen menighet om ett år, ” 
kan menighetsutvikleren fortelle.  

Bjørn Einar Strandberg og Renate Rott Orre 



 

Pastorens spalte 

Vi har en spennende tid framfor oss som menighet. 
Kristiansand Frikirke er i ferd med å plante en ny 
menighet i området Gimlekollen/ Fagerholt/ Justvik, 
med arbeidstittelen «Frikirken Øst». Menighetsmøtet 
19. juni 2013 vedtok følgende tre punkter: 
 
1. Kristiansand Frikirke arbeider for å skille ut 

bydelsarbeidet som egen menighet innen ett 
år. Bydelsutvalget blir gitt ansvar for å lede 
arbeidet mot egen menighetsdannelse i dialog 
med eldsterådet. 

2. Kristiansand Frikirke gleder seg over medlem-
mer som føler seg kalt til å bli med å plante ny 
menighet, velsigner dem til å være med å satse 
på dette. 

3. Menigheten ser at en menighetsplanting vil få 
konsekvenser med hensyn til ressurser, øko-
nomi og relasjoner, og er innforstått med det-
te. 

 
Denne høsten starter arbeidet med å bygge et funda-
ment for de nye menigheten. Renate Rott Orre er 
prosjektleder. Øivind Augland skal være med som 
konsulent for ledergruppen, som består av Bydelsut-
valget med noen forsterkninger. Det har vært flere 
samlinger i hjemmene i vårsemesteret og det er en 
stor begeistring og overgivelse blant flere involverte 
familier. 
 
Vi gleder oss over dette. Kristiansand Frikirke er en 
stor menighet, og det er vanskelig å se alle og disip-
pelgjøre så mange medlemmer. Veien til vekst tror 
Eldsterådet er å plante mindre fellesskap: «Bli mindre, 
for å bli større»1. I menighetens visjonsdokument står 
det at vi ønsker å være en menighetsplanter. Vi har 
vært flinke til dette tidligere. Nå er det Misjonsfor-
bundet som er forbilledlig på dette punkt i byen, og vi 
gleder oss over de mange forsamlinger som har duk-
ket opp rundt forbi i byen. Det gjør at enda flere 
mennesker får møte det glade budskap. Flere av våre 
trofaste eldre medlemmer snakker med erfaring og 

tyngde når de forteller at medlemstallet vil ta seg opp 
igjen etter noen år. 
 
Annerledes denne gangen er at plantingen vår skjer 
enda nærmere enn tidligere plantinger i menighetens 
historie. Folk er mer og mer opptatt av en lokal kirke, 
og derfor trenger vi å være enda mer lokalt til stede 
for dette området. Det er bare å erkjenne at relasjoner 
og trivsel er viktigere enn teologisk standpunkt for 
folk flest i dag. 
 
Hvordan skal du forholde deg til dette? 
Det at du bor i området er ikke ensbetydende med at 
du må være med i menighetsplantingen. Her kan du 
føle deg helt fri. Spør Gud hvor du og din familie skal 
være. På et senere tidspunkt blir det mer klart hva du 
inviteres inn i og da kan du ta stilling til dette. Nå 
trengs det noen familier som sier at de vil gi seg til 
plantingsprosjektet over en lengre periode. 
 
Bor du ikke i området, er det flott om du vil være 
med å be og velsigne dette arbeidet. Ellers vil det jo 
merkes at mange engasjerte vil være mindre til stede i 
sentrum. For at ikke overgangen skal være så brå, har 
vi anbefalt at flere personer forblir i vervene i det 
minste fram til jul. Det betyr samtidig at vi trenger 
flere som engasjerer seg i byen, for å kunne opprett-
holde dagens høye aktivitet. Og kanskje det er bra for 
deg å gå en ekstra runde i forhold til hva du brenner 
for og ønsker å engasjere deg i. Vi må for øvrig ikke 
være redde for å legge ned noe, inntil nye personer 
kjenner engasjement for å starte opp igjen noe liknen-
de eller noe nytt.  
 
Guds velsignelse over din høst!. 
 
Tittelen på boken til Jan Gossner, Yngve Kolltveit og Øi-
vind Augland. 

 

Rune Tobiassen 
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Endre Sagedal 
Tekst:  Engebret Grøthe 
  
Den tidligere lederen av bydelsarbeidet på 
Gimlekollen og Fagerholt, Endre Sagedal, er 
ansatt som ny administrasjonsleder. Han tar 
over etter Jostein Senumstad, som nå begyn-
ner som områdeleder for Ytremisjonen. Vår 
nye leder er kjent av mange fra før, og er en 
kar som har erfaringer fra mange ulike om-
råder. 
 
Endre Sagedal kan sies å være litt som 
den velkjente poteten: anvendelig til så 
mye.  Venner av ham betegner ham 
som positiv, god på teamarbeid og 
allsidig. Han er også kjent for å være 
glad i ordspill og bløde Sørlandsvitser.  
En framtidig kollega omtaler ham som 
«en person som alle liker» og en som 
får ting til å vokse rundt seg. Deltaker-
ne på Pinsefestivalen har sett ham 
som «karen som informerer om og 
holder styr på alt det praktiske», så det 
er ikke nytt for ham å trekke i organi-
satoriske tråder. Det har han allerede 
gjort i ulike sammenhenger. 
 
-Hva gjorde at du søkte denne stilling-
en? 
Jeg har jobbet 2,5 år med Bydelsarbei-
det i Frikirken, og dermed blitt «varm i 
trøya».  Etter en lengre betenkningstid, 
og prat med kona Jorunn, valgte jeg å 
søke.  
 
-Fortell litt om din bakgrunn. 
Jeg har en variert bakgrunn i balansen 

mellom kirke/misjon og forretningsli-
vet.  Har vært 10 år som salgsleder i 
Beckmann skolesekker, 7 år i Rein-
hardtsen & Co, men også 5 år på fulltid 
med Ungdom I Oppdrag Skjærgårds-
heimen og King`s Kids. Siste årene har 
jeg ved siden av Bydelsarbeidet også 
jobbet med database og fundraising i 
ProFundo. 
 
-Hva blir arbeidsoppgavene dine som 
administrasjonsleder? 
Det som står i instruksen er å jobbe 
med daglig drift, blant annet økonomi, 
informasjon og personalarbeid.  Kort 
sagt kan man si at det går ut på å få det 
hele til å fungere. 
 
-Hva blir de største utfordringene og 
gledene i din nye jobb? 
Av gleder må det være at det er en flott 
stab å jobbe sammen med.  Her er 
mange medlemmer og frivillige som er 
engasjerte og vil noe. Det er også en 
glede å kunne bruke flere sider av meg 
selv og mine erfaringer. Men det finnes 
jo utfordringer også. Det er eksempel-
vis ikke enkelt å drive menighet i dag.  
Det er nye tider med tanke på frivillig 
engasjement, noe som gjør at jeg tror vi 
må gjøre mange endringer for å være 
relevante for en ny generasjon. Og 
endringer er utfordrende.  Personlig 
blir det for meg også en utfordring å bli 
trygg på hva jeg skal gjøre, og ikke gjø-
re. Og hvordan gjøre dette på en god 
måte.  

-Hva tenker du om Frikirken i Kris-
tiansand framover? 
Jeg tror vi har et veldig godt ut-
gangspunkt for å være en relevant 
kirke for nye generasjoner. Men det 
vil kreve endringer i måten vi er 
kirke på, men ikke endringer i det 
sentrale, i evangeliet, og i overgivel-
sen til Jesus som Herre.  

Endre Sagedal 
 
Alder: 47 år 
 
Bosted: Paulen, Flekkerøya. 
 
Sivilstand:  Gift med Jorunn Kleiven 
Sagedal, 3 barn, Paul (18) Linn (12) 
og Mari (8). 
 
Utdanning: Mellomfag Kristendom fra 
Ansgar THS, lederskole i Ungdom I 
Oppdrag, diverse kurs . 

Ny administrasjonsleder: 
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I sommer har jeg snekret. Vi har renovert familiehytta 
som salige svigerfar bygget tidlig på 50-tallet. Neste 
generasjon har nå tatt over, laget et sameie, og satt i 
gang oppussing. Men det har ikke vært uten mange og 
lange år med tankefulle prosesser og samtaler. Skal vi 
beholde dette? Må vi ikke eventuelt rive alt og bygge 
nytt? Det er jo så gammeldags og upraktisk. De eldre 
er fornøyd med det som er, slik har vi jo alltid hatt 
det. De unge vil ha moderne bekvemmeligheter. Ellers 
blir det for lite attraktivt å være der. Noen antydet 
tilmed at de kanskje ville kjøpes ut. Andre at plassen 
var for langt unna. Vi kunne jo få oss et koselig spi-
kertelt på en campingplass for  vår andel. Og så vide-
re. Imens avtok  iveren etter å gjøre dugnad og å in-
vestere.   
 
Men så kom en etter en av arvingene, og deres respek-
tive, til sannhets erkjennelse. Hva er det vi tenker, skal 
vi kvitte oss med arvesølvet? Det er jo her vi har vært 
hver sommer siden vi var barn. De eldste husker at de 
var med å bygget hytta. Vi som har giftet oss inn i 
dette klenodiet, har jo også lært å sette pris på det, 
med all sine mangler: Sommervann som fryser, bio-do 
som lukter, kjøkkenfasiliteter som er så trange at de 
krever egenskaper som slangemenneske osv. Men du 
så koselig, om ikke praktisk. Der er slik vi er vant til 
det. Og tilmed enkelte av barnebarna smerter når det 
blir snakk om å måtte fjerne det gamle vegg-tapetet 
under oppussingen av kjøkkenet. Det er jo her vi vil 
være, dette er jo vårt sommerparadis.  
 
Det nye hyttesameiet har hatt høytidelig generalfor-
samling. Oppgaver og ansvar er fordelt. Etter at diver-
se alternativer har vært diskutert, er et oppussingspro-

sjekt vedtatt og budsjettert. Det er laget en detaljert 
plan for arbeide og dugnader for sommeren og høs-
ten. Prosjektet har gjort noe med oss. Vi er alle trygge 
på hva vi vil, og det er romslighet for individuelle be-
hov og ønsker.  
 
Jeg har vært midt i rivningen innvendig for å oppdate-
re kjøkken og bad. Mye kom for en dag. Om ikke bare 
gudsfrykt, så i hvertfall mye nøysomhet i materialvalg 
og løsninger. Dessverre kom det fram i dagen både 
råte og maurangrep, så dette blir et stort prosjekt. 
Nesten som å bygge nytt på halvparten av hytta. Men 
vi prøver å bevare mest mulig av atmosfæren. Det 
gamle tapetet blir værende på noen dør-speiler og i et 
av soverommene, og stua blir som før. De som øns-
ker lite forandring må akseptere at vi trenger ordentlig 
kjøkken og bad med innlagt vann og kloakk. De som 
vil ha mest mulig nytt må akseptere at noen trenger å 
beholde noe av det gamle. Estetikerne må få sitt, og 
praktikerne også sitt. Tradisjonalistene og nytenkerne 
er blitt enige. Dette er faktisk mulig, om man snakker 
sammen.  
 
Hva har så dette med kirke-renovering å gjøre? Det 
får hver enkelt leser selv tenke gjennom. Vår familie-
prosess har vist meg at det absolutt er mulig å få mye 
god prosess og godt tjenlig resultat ut av renovering 
av eksisterende bygningsmasse. Trass i at utgangs-
punktet i manges øyne ser ganske 
håpløst ut.  
 
Jeg vil ønske menigheten og le-
delsen en god høst og lykke til 
med videre renoveringsprosess.  

Svein Gundersen 

Hytte- og kirkerenovering  

IAN RICHARDS: ORGELKONSERT SØNDAG 15. SEPTEMBER 
I sommer har organisten i Oddernes kirke, Ian Richards, holdt orgelkonserter med 
Bachs samtlige orgelverk. Serien består av ti konserter, alle i Oddernes kirke med unn-
tak av den nestsiste som holdes i Kristiansand Frikirke den 15. september. Grunnen til 
at Ian har valgt orgelet i frikirken til den ene konserten er blant annet fordi det har en 
stemme som orgelet i Oddernes kirke ikke har. Men det er jo også et praktfullt instru-
ment! Konserten i Frikirka begynner kl 19.00. Det blir en pause ca kl 19.50. Det blir et 
rikholdig program. Ian har spart mange «godbiter» til denne konserten, og også tatt med 
en del ting som ikke opprinnelig er skrevet spesifikt for orgel, men som publikum kjen-
ner, for eksempel «Air», «Jesu, joy of man’s desiring», Sinfonia fra kantate nr. 29 («Vi 
takker, deg, Gud»), og «Schübler» koralene («Wachet auf», bl.a.)  
Du kan lese mer på Ians blogg: http://ianmrichards.blogspot.com   

http://ianmrichards.blogspot.com
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Endre Sagedal, teamleder 
 
I år var det andre gangen vi dro på 
familieteam til Dougavpils, Latvia. 
Vi var ca 50 stk fra Frikirka, 45 med 
fly fra Oslo til Riga, og i bil kom det 
fem til. Vi dro med buss fra Riga til 
leirstedet hvor vi skulle tilbringe 
uka. Latgales Dzintars er navnet på 
stedet. Arbeidet er i samarbeid med 
Nicolai Chevchuck som har vært på 
besøk i Frikirken, og har samarbei-
det med flere i Kristiansand i 21 år. 
Han refererer stadig til Arnt Sigurd 
Abrahamsen og hva han har betydd 
for arbeidet der inne.  
 
Det er et flott leirsted med 10 cam-
pinghytter, mange flotte barneaktivi-

teter, utedo og kalde dusjer. Gjen-
nom uka hadde vi som hovedmål at 
leirstedet skulle bli klart til som-
merens leire, og ta del i noen aktivite-
ter i samarbeid med menigheten i 
byen. På stedet fikk vi gjort mye: 
Bygd to nye terrasser, med skikkelig 
fundamentering og hele pakka. Ryd-
da stranda, klippa plener, lagd mat 
hele uka til teamet og en del ekstra 
gjester som var med. Vi hadde også 
daglige teamsamlinger, med tema 
Fadervår. Utover leirstedet var vi også med på et møte i menigheten i byen. I 
teamet hadde vi flere sanger med bevegelser til, drama og vitnesbyrd. Det ble 
en opplevelse å se og oppleve dette. 
Siste kvelden hadde vi et fremstøt i en ny landsby noen kilometer unna leirste-
det. Omtrent  100 mennesker bodde der. Vi rigga til med griller, og serverte 
middag til 200, hadde et flott og sterkt møte, og etterpå var det anledning til å 
få klær og sko for de som hadde behov for det. Dette ble en minnerik kveld, 

Familieteam til Latvia  
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både for oss som arrangerte og jeg 
tror også for mange av gjestene. Og 
det er også et område hvor den lokale 
menigheten vil følge opp videre. Siste 

døgnet kjørte vi buss tilbake til Jur-
mala, en badeby i nærheten av Riga. 
Det ble hvit sandstrand, hotell og en 
fin avrunding med teamet. Takk til 

dere som deltok, takk til dere som har 
vært med i bønn og støttet på andre 
måter.  
 

Ruth Kari og Knut Ola Topland er to 
av de unge misjonærene Kristian-
sand menighet har fått et spesielt 
bønne- og kontaktansvar for. Og er 
du til stede ved gudstjenestene hører 
du gjerne at de og deres barn, Karen 
og Marie, nevnes ved navn når me-
nigheten i fellesskap ber. Men hvem 
er disse unge misjonærene? Her 
kommer en liten presentasjon. For å 
si det med salige Anna Onsum 
Skrefsrud: «Thi Kundskab giver 
Kjærlighed til Gjerningen.»  Kanskje 
du blir mer utfordret og inspirert til å 
være med i det viktige bønnearbei-
det, når du kjenner dem litt mer? 
 

- La oss like godt begynne med et vesentlig 
spørsmål: Hvorfor er dere i Japan? Og når eller  
hvordan møtte dere kallet til denne tjenesten?  

Knut Ola: - Vi er i Japan fordi vi 
ønsker å dele Jesus med andre. Kallet 
har vi begge fått på ulike måter, men det 
viktigste er at vi kjenner det godt å være 
med japanere med en sterk nød om å 
dele evangeliet med dem.  

Ruth Kari: - Fordi jeg ble født og er 
oppvokst i Japan. Jeg har sett mine bes-
teforeldre og foreldre jobbe som misjo-
nærer og den glede det er å se et men-
neskets sjel bli frelst. Det var en av mo-
tivasjonene for å bli misjonær. Men også 
da jeg var 13 år fikk jeg kall til å jobbe 
for menneskers sjeler.  

- Om dere ikke hadde vært i misjonstjenes-
te, har dere noe formening om hva dere da 
hadde drevet med? Tanker og drømmer tidligere 
i livet?  

Knut Ola : - Jeg solgte min del av 
aksjene i et firma jeg startet og drev i 6 
år. Det handlet om utvikling av applika-
sjoner for smarttelefoner for næringsli-
vet, og ville nok ha fortsatt med det om 
ikke. Men nå kan jeg ikke tenke meg 
noen annen tjeneste og livsstil. For det 
er jo det det er, å være misjonær.  

Ruth: - Tenkte kanskje litt på over-
settelse eller internasjonalt arbeid, men 
fikk ikke helt gnisten for det.  

- Hva er det største problemet eller utford-

ringen for dere i Japan?  
Knut Ola: - Religionen er sterkt 

knyttet til familien og forfedre selv 
om vi ikke ser mye til en sterk leven-
de religion. Japanere er religiøse, men 
utøver den bare der familien eller 
samfunnet forventer det. Derfor er 
det ikke problematisk å snakke om 
Jesus med folk i alle aldre.  

Ruth: - Den store utfordringen er 
å holde håp og tro på at Japan en dag 
skal åpne seg for evangeliet.  

- Hva tenker dere om skolegang for 
deres barn når den tid kommer, blir det da 
opphold i Norge for noen år?  

Knut Ola: - Ruth vokste opp i 
Japan og gikk på japansk barne- og 
ungdomsskole, videregående var 
internasjonal. Hun opplevde det 
veldig bra og vi kommer til å bruke 
det flotte japanske skolesystemet. 
Karen går nå i japansk barnehage.  

- Har dere noen spesielle gleder dere 
opplever i tjenesten?  

Knut Ola: - Når vi ser enkelte blir 
kjent med Jesus og opplever det han 
gjør med dem.  

På våre studentsamlinger så vi 
mange som ble berørt gjennom 

samtaler og felles bønn. Noen til tro, 
og andre der vi kunne peke dem i 
riktig retning mot Jesus. Andre hel-
bredet av sykdom eller funnet den 
nødvendige jobben som de trengte. 
Nå i det siste har studentsamlingene 
blitt forandret til lovsang og bønne-
møte der folk i alle aldre kommer, 
kristne og ikke kristne. Der får vi 
påfyll for uken og derfor har vi kalt 
samlingen Pit Stop, som oftest knyt-
tes til den korte, men nødvendige 
bilsjekken på en Formel 1- bane.  

En stor glede er det også at vi 
har mange som går til dåpsundervis-
ning. Ingrid Aske tar de  fleste, men 
også Ruth Kari og jeg underviser.  

Ruth: - For eksempel når ei jent 
på 15 år kommer for å be om å bli 
døpt når jeg vet hun kommer fra en 
familie med mishandling og mye tøft 
og at hun kommer til å bli den første 
i hennes slekt til å ta imot Jesus.  
 
Fortsettelse neste side.. 

Knut Ola og Ruth Kari – våre utsendinger 
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Tekst: Engebret Grøthe 
 
Som kjent trer vår administrative leder 
av i disse dager. Han har fått jobb 
som områdeleder i Frikirkens Israels- 
og ytremisjon, en stilling som tidligere 
ble omtalt som «misjonssekretær». 
Området Jostein har fått ansvaret for 
dekker Afrika og Midtøsten, der land 
som Etiopia, Mali, Israel, Jordan og de 
palestinske områdene står sentralt i 
arbeidet. Han får kontor her i byen, 
men må nok påregne noen ukers rei-
setid i året. 
 
”-Jeg begynte her 1. september 2004, 
så nå har jeg vært ni år i Kristiansand 
Frikirke. Det er det lengste jeg har 
vært i noen stilling”, forteller vår av-
troppende administrative leder. Han 
har følt en dragning mot misjon, og 
har da også, som mange vet, tidligere 
vært misjonær i Etiopia sammen med 
resten av familien. Misjonstanken har 
for øvrig også vært der mens han har 
arbeidet i menigheten vår. –Jeg er 
fornøyd med Arild Sæbøs uttalelse om 
å ha et ønske om å integrere nye inn i 
menigheten. Vi er ikke kalt til å være 

oss selv nok. Misjonstanken bør 
være langt framme i forhold til hvor-
dan vi driver menigheten vår, mener 
Jostein bestemt. Men nå er det altså 
tid for nye arbeidsområder. Vi er 
meget takknemlige for alt som er 
gjort i disse årene, og ønsker lykke til 
med nye og spennende utfordringer 
i misjonsarbeidet. 
 
Sverre Kaddeberg Skaar, av mange 
kjent som «Pelle», slutter nå av som 
vaktmester. Han har arbeidet på 
pensjonistvilkår i 20% stilling, men 
har nok ytt betraktelig mer enn hva 
en slik prosentsats skulle antyde av 
arbeidstimer. I flere år har han vært 
«gull» for menigheten, som admini-
strativ leder uttaler det. Det å holde 
et så stort og såpass gammelt bygg 
krever sitt, men her har Pelle gjort 
en topp jobb. Administrasjonen 
påpeker også at han har gjort mye i 
forhold til å holde bygget varmt, og 
han har spart mange penger for me-
nigheten. Vi takker vår avtroppende 
vaktmester for en utmerket innsats 
disse årene. 

Skifte i mannskapet 

Jostein Senumstad inn i ny tjeneste og ”Pelle” vaktmester trer av  

19 juni ble Sverre og Jostein takket av me-
nigheten for sin innsats gjennom flere år. 
(foto Randulf R) 

Nytt format:  

FrikirkeAktuelt 
 
Som dere sikkert har lagt merke til - 
formatet på bladet er endret fra A4 
til B5. Grunnene til dette er i ho-
vedsak to:  

 Spare portoutgifter samt at  

 selve innleveringen til Pos-
ten kan gjøres på en enklere 
og mer fleksibel måte.  

En konsekvens er at vi minsker 
skrifttypen litt for å unngå å måtte 
bruke mange flere sider. Håper det 
likevel er leselig og ikke ”stenger for 
selve budskapet”. 
 
Vennlig hilsen redaksjonen. 

- Hvordan er en ”vanlig” misjonær-
dag? Hva består tjenesten i for dere begge?  

Knut Ola: - En vanlig misjonær-
dag finnes dessverre ikke. Vi står 
opp og spiser selvsagt, men noen 
rutine ellers har vi ikke. Uken består 
i bønnemøter, dåpsundervisning, 
bandøvelse, cellegruppe, engelsk 
bibelundervisning, andakter på akti-
viteter i kirken. Stabsmøte med 
Ingrid Aske eller av og til misjonær-
samlinger med alle misjonærene i 
Frikirken og NMS.  

Ruth: - For eksempel at en av 
oss å ta med Karen til barnehagen 
kl 09.00. Rett i kirken for bønn og 
stabsmøte. Babysang i en av menig-
hetene. Ha lunsj sammen med en av 
mødrene. Dåpsundervisning. Hente 

Karen kl 16. Leke med henne på 
veien hjem. Lage middag. Celle-
gruppe på kvelden.  

- Hva ”forventer” dere av menighe-
ten som har et bønne- og kontaktansvar 
for dere?  

Knut Ola: - Be, send gjerne 
epost direkte til oss. Det må ikke 
gå gjennom offisielle kanaler. 
Kjenner du noe fra Gud som du 
tror kan være nyttig i vår tjeneste i 
Japan, så send det til oss. Vi er et 
felles team. Fortell gjerne om hva 
ståa er i dagligliv, eller i menighet. 
Da blir vi bedre kjent med dere 
også. 

 
Står det ikke noe om frimodig-

het i vår Bibel? Kanskje det skulle 

gjelde i ditt bønnearbeid for våre 
utsendinger i Japan? Og driste seg 
til en frimodig kontakt med dem via 
epost eller brev? Nå som de er vel 
k o m m e t  t i l b a k e  t i l 
”misjonærhverdagen” i Japan. 

Knut Ola og Ruth Kari  forts.. 
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Tekst: Finn Isaksen 
 
Vi traff de på tribunen. Der hvor gjerne 
ungdommen befinner seg når det er stor-
samling i Stavernhallen. Birgitte Gabriel-
sen (13 ½) t.v. og Miriam Røiseland (14 
½). Birgitte som flere års deltaker og 
Miriam deltaker i fjor. Med eget telt i 
Yess-leiren. Rett nok med god plass for 
bare de to i teltet de første dagene, men 
senere ankom flere venner og fylte opp 
teltet. Da er det naturlig å spørre hvordan 
det er å sove der i Yess-leiren? 

 
- Når vi sover, så sover vi godt!, 
svarer de begge, ytterst diploma-
tisk. Mer er det ikke å si om det. 
Og mener klart det er kjempeflott 
på Yess. 
 
- Vi treffer mange venner og blir 
kjent med flere nye. Dessuten 
kommer vi unna de små, forteller 
de med noe smil om munnen. 
 
- Hvordan er det så med maten på 

To på Visjon: 

Stiller til neste år! 

Visjon, undres vi? 
 
- Tja ..., mener Miriam, mens Birgit-
te forsøker seg med å si at den er litt 
annerledes.  
 
- Men den er bra!, mener de begge, 
etter å ha tenkt seg litt om. På ett 
punkt er de imidlertid krystallklare 
og samstemte: 
 
- Ser vi dere på Visjon til neste år? 
 
- Ja!, svarer de begge. 
For alt vi vet er de allerede på-
meldt ...? 

Fullte
gnet!! 
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Tekst og bilder: Bjørn Olsen 
 
I år var det 5 spente deltakere på sko-
lestartleier for de som begynner i 1.  
klasse. Leiren var i år på gården til 
Strandberg på Lie i Øvrebø. Det var  
fantastisk med leir på gården med 
natur og kuer rett utenfor døra. Tema 
for leiren var "Sammen med Gud". 
Ungene ble godt kjent både med hver-
andre og Gud  gjennom andakter, 
sanger og aktiviteter. Noen av høyde-
punktene var å handle  i kiosk, sporlek 
og grilling. Barna gleder seg til å tref-
fes igjen i  Frikirken. Takk til familien 
Strandberg for lån av gården og takk 
til  foreldrene som var med barna 
sine.  

Tekst: Harald Flå  
 
Har du opplevd å miste en du er glad 
i, ektefelle, foreldre, barn eller nær 
slektning? Da er du ikke alene om 
det. De fleste har opplevd eller kom-
mer til å oppleve sorgen og smerten 
ved å miste en man er glad i. Å sørge 
i denne situasjonen er helt naturlig. 
Fortvilelse over at noe har tatt slutt. 
Ingen vei tilbake.  Men livet må gå 
videre…… 
 
Det kan være svært tungt å bære på 
sorgen og smerten. Har du ingen å 
dele den med kan det bli enda verre. 
Venner og familie kan være gode å 
dele sorgen med. I tillegg vil det for 
mange være godt å dele den sammen 
med noen som er i samme situasjon, 
som også har mistet en av sine kjære. 
Da kan en sorggruppe være et godt 
tilbud. 
 
På initiativ fra Den norske kirke og 
Frikirken gjøres det et godt arbeid i 

så henseende. Gjennom mange år har 
sorggrupper vært til god hjelp for 
mange som har opplevd dødsfall og 
samlivsbrudd. Sorggruppene er ver-
ken terapi eller forsøk på å gi råd, 
men det er en gruppe hvor man gjen-
nom samtaler forsøker å hjelpe hver-
andre videre. Det gjør man ved å lytte 
til hverandres opplevelser og histo-
rier.  I denne prosessen kan det være 
godt å kjenne fellesskap med andre i 
samme situasjon. Det finnes ingen 
fasit på hva som er den rette sorgen, 
eller noe kart som viser den letteste 
veien gjennom den.  Målet med sorg-
gruppene er at du skal finne din vei 
gjennom din sorg. 
 
Det etableres sorggrupper fortløpen-
de etter behov. Det er normalt ikke 
mer enn seks til åtte personer i hver 
gruppe. De fleste grupper er for de 
som har mistet ektefelle, men det er 
også grupper for de som har mistet 
andre av sine kjære. De som er blitt 
alene etter samlivsbrudd får også til-

Skolestartleir 2013 på Lie i Øvrebø: 

bud om gruppe. Normalt vil det 
være åtte til ti samlinger før gruppe-
ne oppløses. 
 
Det er laget en egen brosjyre som 
orienterer om sorggrupper. Den er 
tilgjengelig på Frikirkens kontor. 
Dersom du er i eller kommer i en 
situasjon hvor du ønsker å bearbei-
de sorgen sammen med andre i en 
sorggruppe kan du kontakte sokne-
diakon i Vågsbygd kirke Mette 
Brammer Stoveland, tlf. 38196831. 
Flere opplysninger finner du på 
www.kristiansand.kirken.no 

Når du mister en du er glad i 

Sorggruppe: 



Velkommen til Kristiansand Frikirke 
 
Kristiansand Frikirke er landets største menighet i Den Evangeliske Lutherske Frikirke. 
Vår visjon er «åpne hjerter oppover og utover». Vi ønsker å være åpne for hva Gud har for 
oss og å være tilkoblet ham. På samme måte ønsker vi å være utover-fokusert, slik at vi 
ikke blir oss selv nok.  
 
Vi ønsker at fellesskapet vårt skal være preget av raushet. Vi er avhengige av raushet for å 
kunne være så mange forskjellige mennesker sammen. Det som binder oss sammen er ikke 
at vi er så like, men at vi har samme mål – være sammen med Gud vår Far og leve slik at 
flere kan bli kjent med ham.  
 
Det er mye som skjer hos oss. Denne menighetskalenderen gir deg en kort oversikt over 
den organiserte virksomheten i menigheten. Du finner også alt på våre nettsider – www.kristiansandfrikirke.no.  
 
Når vi er en stor menighet, er det en større utfordring å være en varm menighet hvor alle blir sett. Ansvaret lig-
ger på den enkelte, hvert medlem og hver nye besøkende. Ta kontakt med en av kirkevertene eller bruk gudstje-
nestefolderen til å nå få fram med dine behov. Vi vil gjøre vårt for at du vil trives!  
 
Hilsen Rune Tobiassen, hovedpastor  

MENIGHETENS KONTOR—
Tollbodgaten 64  

 
Kontoret er betjent mandag 10.00 til 13.00 
tirsdag, onsdag og torsdag kl.10.00-15.00. Om 
ingen tar telefonen, så legg gjerne igjen dine 
beskjeder og spørsmål på telefonsvareren. 
Telefon: 38121030 
 
Epost: post@kristiansandfrikirke.no 

”Frikirken øst” er i oppstartsfasen og vil høsten 2013 ha gudstjenes-
ter på Gimletun første søndag i måneden kl 11.00. Tredje søndag i 
måneden vil vi fortsette med «Veien videre-samlinger» kl 20.00, også 
disse på Gimletun. I tillegg er det grupper i hjemmene. Se 
www.bydelsarbeidet.no for informasjon og program.  
 
Kontaktpersoner: Renate Orre (leder prosessen med menighetsut-
vikling) Epost: renate.orre@kristiansandfrikirke.no, mob.: 99 63 68 
69 / Bjørn Einar Strandberg (eldste), mob.: 95 26 10 15.  

Frikirken øst 

Ukentlige oppdateringer finner du på vår hjemmeside: www.kristiansandfrikirke.no 



 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør. Søndag 

Kontoret  10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-14.00    

Formiddag  Bønnemøte 
 

Formiddags-
treff /Senior-
forum 

 40 dager  Gudstjeneste  
Tigerloftet, Skattkammeret/  
MiniHITS/ HITS/  
Bydelssamlinger 

Ettermiddag Småspeider Supertirsdag: 
Knøttekoret 
Jubilo, Guttis  

Speider 
 

Den nye veien 40 dager   

Kveld Kammerkoret Ytremisjonens 
kvinneforening 

Vestergabet  
Bibelundervis-
ning, menig-
hetsmøter 

Junior, Konfir-
manter 
Ungdomskoret 

 VOX 
 

Kveldssamlinger ”Når vi 
kommer sammen” 

Ukens aktiviteter: 
 
Her er en ”timeplan” for menighetens aktiviteter. I teksten som følger finner du flere opplysninger om hver enkelt aktivitet. Detal-
jert program henges opp i kirken og deles ut på søndagens gudstjeneste. Det ligger også på menighetens hjemmeside.: 

GUDSTJENESTER OG MØTER 
 

Hver søndag kl.11.00 samles folk i alle aldre til 
gudstjeneste. 
 

”Når vi kommer sammen”:  

Første søndagskveld i måneden kl. 20.00 inviterer vi til en 
kveld med fokus på lovsang og fellesskap, men også med 
tid for stillhet og ettertanke. Her kan du komme med lave 
skuldre og høye forventninger. 
 

Under gudstjenesten kl 11.00: 
 

TIGERLOFTET 
Samling og lek for barn under 4 år ved 
formiddagsgudstjenestene. Kontakt: Linn Catrine Refstie Sødal,  
Epost: lcrefstie@hotmail.com, mob 97501215 
 

SKATTKAMMERET 
Opplegg for barn fra 4-9 år, lek /aktiviteter/ kreativ 
undervisning og samtalegrupper etter ”sprell levende” 
konseptet. Kontakt: Kari Ertzeid, epost: kari@ertzeid.no, mob. 
98436633 
 

Mini- HITS 
Søndagsskolegruppe for 4-5. klassinger. Kontaktperson: 
Engebret Grøthe tlf: 467 68 790   
Epost: engebret@hotmail.com 
 

HITS 
6-8. klasse. Her er det musikk, spennende historier, lek og 
moro. Vi samles i Fricafé de søndagene det ikke er fami-
liesamlinger på ettermiddagen. Kontaktperson: Kjell Rag-
nar Løvåsen tlf: 922 55 513, epost: kjrloev@online.no 
 

 

BARN OG UNGE 
 

SUPERTIRSDAG!!  
Annenhver uke er det det Supertirsdag i menigheten. Da 
starter vi med felles middag fra 16.30-17.30 (flexitid) Etterpå 
går barna enten til Guttis, Knøttekoret eller Jubilo. Tigerloftet 
er åpent. Kort voksensamling og sosialt samvær.  
 

”GUTTIS” 
Gjør det som gutter fra 5-8 år synes er gøy! Treffes annenhver 
tirsdag kl.17.30-18.30 Kontakt: Thor Erling Haaland Mob 
97530053 epost t.e.haaland@gmail.com  
 

FAMILIEARBEIDET 
Vi har et voksende familiearbeid i kirken med hensikt å hjelpe 
hverandre å leve det kristne livet i hverdagen. Familiegruppene 
samles i hjemmene eller ute i naturen.  
Felles samlinger der alle generasjoner er sammen. 
Voksensamlinger. Kontakt pastor Stein Arve Graarud, tlf 
38121030, epost: steinarve@mac.com, eller Birgit Senumstad 
på mob. 45235370 
 

VOX 
Kl. 19.30-23.00. Ungdomssamling fra 8. klasse og oppover. 
Annenhver lørdag. I tillegg er det jente– og guttegrupper for 
ungdom annenhver uke. Kontakt: FriBU-pastor Stein Arve 
Graarud, tlf: 38121030 eller epost: steinarve@mac.com 
 

SPEIDERARBEIDET 

Kontakt: Ole Andreas Augland, mob. 90537686, epost: 
o.andreas@losmail.no eller Kristina Jølstad Moi, mob. 
93295955, epost: kmoi@losmail.no for nærmere opplys-
ninger om tidspunkter for de enkelte gruppene. 

mailto:engebret@hotmail.com
mailto:kjrloev@online.no


KONFIRMANTER 
Vi ønsker å tilby konfirmantene våre det aller beste 
og har stort fokus på den enkelte. Gruppesamlinger 
er derfor et viktig element i tillegg til undervisning-
en. Høydepunktet er sommerleiren i august. Her er 
vi sammen med frikirkekonfirmanter fra hele lands-
delen.  

 

MANNSKORET VESTERGABET 

Øvelse onsdager kl 20.00-22.00 i kirka. Kontakt: Kjetil 
Stangenes på mob. 95246555 eller på epost:  
kjetil.stangenes@kristiansand.kommune.no 
 

MUSIKKSKOLEN 

Sang– og instrumentalundervisning. Løpende opptak av 
elever ved hvert semester ved ledig plass. Kontakt Sang 
og Musikkleder Renate Rott Orre på mob. 99636869, 
epost:  renate.orre@kristiansandfrikirke.no. Mer info på 
menighetens hjemmesider.   

YTREMISJONENS    
KVINNEFORENING 

Annenhver tirsdag kl 
19.00 i Peisestua. Kon-
takt: Solveig Jølstad mob. 
99045460 
 

40 dager 

Kurs for utrustning til liv og tjeneste. Hver 
fredag fra kl. 09.00 til 15.00 fra oppstart 
medio august. Egen påmelding. Se 
www.40dager.no  Åpne dager: Følg med i 
avisen om åpne dager. Hilde Grøthe, tlf. 
38121030 mob. 47914292 epost:   
hilde.grothe@kristiansandfrikirke.no 
 

BØNN- OG VEILEDNINGSTJENESTEN 

Tilbyr forbønn og samtale. Kontakt: Paul Roland Mob. 
99756000 
 

BØNNEMØTE 

Tirsdag kl 11-12. Kontakt: Olaf Drangsholt tlf. 38045656 
mob 90970480 
 

EN KVELD I BØNN 

Åpent møte 2. hver torsdag kl 19.30 i Peisestua. Kontakt: 
Arnt Sigurd Abrahamsen  
Epost: arntabra@online.no Mob. 90506210 
 
”Den nye veien” 

Interkulturell samling i Peisestua annen hver torsdag. 
Kontakt pastor Sigmund Sandåker på tlf 38121034 epost: 
sigmund.sandaaker@kristiansandfrikirke.no 

Misjon og forkynnelse 

 

KNØTTEKORET 

Kor for gutter og jenter 3-7 år. Øvelse annen-
hver tirsdag kl.17.30-18.15 i kjelleren. Kontakt: 
Hege Bjørnestøl Beckmann Mob 98619113 
Epost beckmann@ansgarskolen.no 
 

JUBILO 

Kor for gutter og jenter fra 2.-7.klasse. Øvelse 
annenhver tirsdag kl 17.30-18.30 i kirkesalen. 
Kontakt: Bodil K Nørsett Mob 99797152 
Epost bodilknrz@me.com 
 

UNGDOMSKORET 

Øvelse torsdag kl 19.30-21.00 i kirkesalen. Fra 
8 klasse. Kontakt dirigent Ellen Frøysaa på 
mob. 92440202, epost: el-
len.froysaa@gmail.com 
 

KRISTIANSAND FRIKIRKES KAMMERKOR 

Øvelse hver mandag 19.45 til 21.30. Kontakt 
dirigent Bodil Kvernenes Nørsett på mob, 
99797152, Epost: bodilknrz@me.com 

Første samling er torsdag 12. september kl. 1730-1900 i 
våre lokaler i Fricafe. Konfirmasjonsdato er søndag 17. 
august 2014. Du finner mer informasjon på hjemmesiden 
vår. Du kan også ta kontakt med FriBUpastor, Stein Arve 
Graarud tlf. 38121030 eller epost: steinarve@mac.com.  

Sang og musikk 

mailto:steinarve@mac.com


BESØKSTJENESTEN 

Menighetens besøkstjeneste.  
Kontakt: Anthony Culley Mob 97425210  
Epost james.anton.culley@avinor.no 
 

FRIMAT 
Frikirkens matutdeling. Kontakt: Steinar Vore-
land. Mob. 90032856. E-post: 
smvoreland@hotmail.com 

FRIHJELP 
Frikirkens hjelpetjeneste. Hjelper mennesker med praktis-
ke oppgaver. Kontakt: Øyvind Dovland.  Mob: 40400315.  
E-post: post@jorgendovland.no 
 

SYKEKOMITÉEN 

Holder andakt på ulike sykehjem og sykehus i byen søn-
dags formiddager. Kontakt: Kjell Haugland på mob 
97560840 epost lis.kje@online.no 

LYST TIL Å ENGASJERE DEG ? 

Har du lyst til å engasjere deg i menighetsarbeidet så 
ta kontakt med kontoret eller en av de mange leder-
ne/kontaktpersonene som er nevnt i  denne infor-
masjonsfolderen. Du finner mer informasjon på 
menighetens hjemmeside. 
 

Bli medlem ? 
Vi oppfordrer alle dere som går ”fast” i kirken til å 
bli medlemmer. Ta en samtale med en av våre pas-
torer: , Rune Tobiassen mob. 95841856, Sigmund 
Sandåker mob. 48059175 eller Stein Arve Graarud 
mob. 41324263 

GRUPPER 
Vi ønsker at alle skal være del av et mindre fel-
lesskap – en livsnær gruppe, hvor man kan dele 
liv og utfordre hverandre i kristenlivet. De mind-
re fellesskapene kan ha forskjellige visjoner og 
sammensetninger. Ønsker du å være med i et 
gruppefellesskap, ta kontakt med  
Rune Tobiassen: 38121032 
Epost rune.tobiassen@kristiansandfrikirke.no 
 

FRISTED 
Et sted for unge voksne.  Se egen facebook side. 
Kontakt Rune Tobiassen.  Tlf. 38121030.  
E-post: rune.tobiassen@kristiansandfrikirke.no 
 

friCafé 
Menighetens kafeteria og treffsted. Åpen etter 
gudstjenester, konserter og andre arrangementer. 
Kontakt Mary Voreland mob. 97168836 (Se eget 
program i caféen.) Mulighet for utleie. Kontakt: 
Frikirkens kontor på tlf. 38121030 
 

FORMIDDAGSTREFF 
Første onsdag i måneden i Peisestua/Fricafé kl 
11.00. Kontakt: Øystein Nylund, tlf. 38090066 
eller 90012250 
 

SENIORFORUM 
Samlinger onsdag formiddag i Fricafé. Følg med 
på programmet. Kontakt: Gunnar Ringøen på 
tlf. 38091209 eller 90590045 eller  
epost: torgunas@online.no 

Samlivsgruppa 
Arrangerer temakvelder/kurs med fokus på ekteskapet. 
Kontaktperson: Lise Kind. Mob 95731954.  E-post 
lise.kind@hotmail.com  
 

”FRIKIRKEAKTUELT” 
FrikirkeAktuelt er Kristiansand Frikirkes menighetsblad 
og kommer ut 10 ganger i året. Kontakt kontoret tlf. 
38121030 for mer informasjon.  Bladet er også tilgjenge-
lig på menighetens hjemmesider. Ønsker du bladet til-
sendt så send en epost til  post@kristiansandfrikirke.no 

Det evangeliserende og sosiale liv 

Diakonalt arbeid 

mailto:smvoreland@hotmail.com
mailto:post@jorgendovland.no
mailto:rune.tobiassen@kristiansandfrikirke.no
mailto:lise.kind@hotmail.com
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Av Kåre Melhus 
 
Arild Sæbø (55) har, etter betenk-
ningstid, sagt ja til å tjene som eldste i 
Kristiansand Frikirke.  Han har blitt 
spurt før og sagt nei, men mener at 
det føles riktig nå. 
 
Rektoren på Fagerholt skole er opp-
vokst i menigheten.  «Jeg husker at vi 
gikk på søndagsskole i den store tre-
bygningen til lærerskolen, som lå mot 
Elvegata der Kvadraturen Videregå-
ende er nå,» sier han. Senere har han 
vært mye engasjert i barne- og ung-
domsarbeid. Han har hatt lederverv i 
junior, via 18 gruppa og ungdomsrå-
det til Unge Hjem.   
 
Arild Sæbø gleder seg over all aktivite-
ten i menigheten, spesielt på barne- 
og ungdomssektoren. Han peker også 
på menighetsdannelsen på Gimlekol-
len som både gledelig og strategisk, og 
mener at den menigheten som nå skal 
dannes blir et godt tilbud til barnefa-
milier på Justvik, Fagerholt, Gimlekol-
len og Kongsgård II. Han tror også at 
den nye menigheten vil være med å 
løfte modermenigheten og peker på at 
tidligere knoppskytninger har ført til 

vekst både i den nye og den gamle 
menigheten. 
 
Med tanke på de meningsbrytningene 
som har vært i menigheten i forbin-
delse med byggesaken, sier Arild 
Sæbø at han ikke er redd for uenig-
het.  «Hvis alle er enige, vil vi ikke 
utvikle oss,» sier han, og tror at dis-
kusjonen kan ha ført til at vi tenker 
over hva det er å være en menighet. 
 
Arild Sæbø mener at noe av det vik-
tigste for en menighet er å være ink-
luderende og må ha en lav terskel.  
Like viktig er det at kirken er en sta-
bil organisasjon.  Den må ikke snu 
seg etter vinden. Samtidig må den ha 
evnen til å tale til folket av i dag. «Vi 
må være rause i forhold til mening-
er,» sier han.   Som et eksempel nev-
ner han spørsmålet om tvil og tro. 
«Vi skal ikke dyrke tvilen, men ta den 
på alvor,» sier han. 
 
Gudstjenesten er et tema som opptar 
Arild Sæbø.  «Den skal ikke nødven-
digvis gi fasitsvar,» sier han, og peker 
på at vi ofte sier at det har vært en 
god gudstjeneste fordi talen var god. 
Han oppfordrer menigheten til å 

reflektere om gudstjenesten, og egen 
deltagelse: hva engasjeres jeg av, hva 
tenker jeg i gudstjenesten? 
 
Kirkekaffen i FriCafe er veldig viktig, 
sier Arild Sæbø.  Han mener det er 
verdifullt at så mange deltar her. Det 
nye tiltaket Suppe for Syv, er noe han 
har stor tro på, ikke minst som et red-
skap til inkludering. «Vi er en privile-
gert menighet som har så stor oppslut-
ning og så mange engasjerte mennes-
ker,» sier han. 

Ny eldste: 

Arild Sæbø 

   Kaliningrad 2013 

Av: Anine Netland Hulløen, en av ung-
dommene fra Vågsbygd Frikirke.  
 
Natt til 1 juli var vi en god gjeng på 
ca 40 som kjørte med buss inn til 
noe de fleste av oss aldri hadde opp-
levd før. Etter et ferdig TØFF-kurs, 
som er et kurs for fjorårskonfirman-
ter, skulle vi avslutte med en tur til 
Kaliningrad i Russland! Her skulle vi 
dele ut bibler til folk på gaten, ha 
drama, dele ut mat til familier, være 

med barn fra barnehjem, og sist 
men ikke minst: få et nærmere og 
mer åpent forhold til Gud! Vi reis-
te ned med organsisasjonen 
«Levende Vann» som er startet av 
ekteparet Käthe Annbjørg og Øy-
stein Kristoffersen fra Flekkerøya. 
Disse fantastiske menneskene har 
vært i Kaliningrad flere ganger før, 
og det er stort å få være en del av 
det som har skjedd i løpet av det 
siste tiåret.  

Reiseruten var lang, og vi kjørte 
buss og båt. Vi kjørte fra Rande-
sund Frikirke 01.00 mandag 1. Juli, 
og var på plass i byen Svetly på tirs-
dag ettermiddag. Denne turen gikk 
fra Norge, over til Sverige, videre 
med båt om natten over til Polen, 
der vi måtte over grensen, før vi var 
i Russland! Selvom turen var lang, 
var det ingen sure miner! Alle hadde 
det kjempegøy, og vi var allerede da 
blitt mer knyttet sammen og klare 
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for nye opplevelser! 
 
Vi bodde på det som vi kaller 
«huset». Her bor flere barn, som har 
opplevd traumatiske ting, sammen 
med et eldre ektepar, som er helt 
fantastiske! Disse lever akkurat som 
en familie, og barna er i alle aldre, fra 
6 år og opp til 23. 
 
Tiden vår der nede gikk til mye for-
skjellig. På onsdagen fylte vi mange 
poser med mat, toalettsaker og vas-
kepulver, som vi dagen etter ga til 
forskjellige fattige familier. Etter det-
te fant alle frem klovnen i seg, vi tok 
på oss røde klovneneser: nå skulle vi 
ut og evangelisere! Dette var fantas-
tisk gøy. Det var givende å se alle de 
positive reaksjonene som vi fikk, bå-
de fra eldre og fra yngre! Samtidig 
som vi delte ut bibler, var det noen 
av oss som hadde drama og noen 
hadde såpebobler som trakk folk - 
alt kom i god jord! Senere på kvel-
den dro vi ut til et shoppingsenter i 
Kaliningrad, der fikk vi tid til å spise 
en god middag, og se litt rundt i bu-
tikkene!  På torsdagen var det tid for 
å dele ut mat til familier! Dette ga 
oss mange forskjellige inntrykk, og 
det kom frem alt fra tårer til latter! 
De gode følelsene vi fikk fra denne 
dagen, kom også frem neste dag: på 
fredagen tok vi med oss 20 barn fra 

fattige familier til et badeland. Dette 
hadde de aldri opplevd før. Disse 
barna har en dårlig fortid, både når 
det gjelder familie og opplevelser. 
Det at vi kunne bruke denne dagen 
til å glede disse, var helt spesielt. 
Alle hadde det kjempegøy, og gle-
den fortsatte da alle dro tilbake til 
«huset» der det var gjort klart til 
grillfest! Her koste alle seg med god 
mat og drikke, lovsang, drama, dans 
og flere av russerne sang selv! Dette 
er en kveld jeg aldri vil glemme.  
 
På lørdag var det tid for å si ha det 
til den fine familien vi hadde bodd 
hos. Det var veldig rart, og vi var 
alle enige om at vi lett kunne blitt 
en uke til! Turen hjemover gikk vel-
dig fint. Vi stoppet på en stor lager-
butikk der det var mulighet til å 
kjøpt alt fra billig godteri til tre-
ningsvekter (ironisk nok). De som 
ikke hadde brukt opp pengene sine 
enda, fikk brukt opp de siste ruble-
ne! Grenseovergangen gikk også 
bra, og alle var godt førnøyde når vi 
kom ombord på båten som tok oss 
tilbake til Skandinavia. Der fikk vi 
spist middag, og de fleste av oss, 
unntatt de helt voksne, koset oss på 
et discotek ombord på kvelden!  
 
Da vi natt til Søndag kom tilbake til 
Kristiansand, hadde vi lagt fra oss 

mange timer med buss, men vi vil 
ikke legge fra oss alle de gode minne-
ne vi fikk på turen, de fantastiske 
vennene vi har fått, og sist, men desi-
tert ikke minst: Guds gode budskap! 
 
Nok en gang vil jeg takke dere alle 
som gjorde denne turen fantastisk! 
Også håper jeg at du som har lest 
dette, som kanskje har lagt merke til 
at flesteparten av adjektivene som er 
blitt brukt er i positiv forstand, likte å 
lese om vår uke på tur for Gud!  

Her er vi klare for å evangelisere! Og på 
siste bilde ser du litt fra dramaet! 

Mange av oss som reiste på tur + barna til en familie som var med oss og tolket: kjempehyggelige mennesker! 



 

Sammen med 11 000 andre norske og uten-

landske speidere deltok denne flotte gjengen på 

27 speidere og 5 ledere fra Kr.Sand FSK  på 

speiderlandsleir i Stavanger. Det var flotte dager 

med masse aktiviteter. 

Leiren startet og avsluttet med show hvor 

mange norske artister deltok. Her er det en 

gjeng med Kristiansands-jenter som gjør sitt for 

å skape god stemning. 

Volleyballbane på eget leirområdet er alltid po-

pulært, og tiltrekker seg speidere fra andre grup-

per. En fin måte å bli kjent på. 

Spikking og bålbrenning er aktiviteter som 

hører til på speiderleir. 



 

Ut på Haik er 

obligatorisk på 

speiderleir. 

Godt humør og 

en god vand-

ringsstav er 

godt å ha. Noen 

av speiderne 

måtte gå i en 

«Ku-tunnel» un-

der E 39 for å 

komme seg ut i 

terrenget. 

Deilig å få satt føttene i vann etter 

en lang haik. 

Hver dag var det ca 

2 000 speidere som 

besøkte prekestol pla-

tået. 

 

I strålende vær var det 

en fantastisk opplevel-

se 
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Tekst: Stein Arve Graarud 
 
Dette var det 6. året vi arrangerer 
sommerleir for konfirmantene, og vi 
fortsetter å vokse. I år ble også Lille-
sand frikirke med. Tilsammen 113 
konfirmanter og ledere fylte Evjetun 
leirsted med liv i skoleferiens siste 
uke. Leiren er et samarbeid mellom de 
ulike frikirkemenighetene på sørlan-
det. 
 
Før leiren lover vi konfirmantene den 
beste uka i livet. Vi holder det vi lo-
ver. 
 
Aktiviteter 
Vi hadde et rikt program i løpet av 
uka. Natursti, gokart, rafting, fotball 
og volleyball. Leiren hadde også sin 
e gen  d ag l i ge  nyhe t s send ing , 
Newsflash, som tok opp aktuelle og 
uaktuelle ting i fra leiren. Ettersom 
nettene gikk med til redigering, var det 
ikke bare konfirmantene som trengte 
litt ekstra søvn da leiren var over. 
 
Kunnskap...  
Konfirmantene har fått mye undervis-
ning om den kristne tro i løpet av året. 
Det fikk de også gjennom leiren. Un-
dervisningen var innom temaer som 

Den Tre-enige 
Gud (Fader, Sønn 
og Hellig Ånd), 
bønn, selvbilde og 
sh i t  hap pe ns 
(Hvor er Gud når 
man har det 
vondt?). Vår nyes-
te misjonær, Mari-
anne Boklund 
Jakobsen, under-
viste om misjon. 
Vi hadde også 
daglige gruppe-
samlinger hvor vi 
snakket om temae-
ne. Gruppesam-
lingene er ekstra 
viktige når man er 
så mange, for det 
kan være lett å 
drukne i mengden. 
 
... og kjennskap.  
Det er forskjell på å vite om veien og 
å vandre på veien. Den beste måten å 
lære om bønn på er å be. Learning by 
doing. Hver morgen hadde vi derfor 
stille stund med bibel og ettertanke. 
På kvelden var det aftenbønn på 
rommene.  Kristenlivet er ikke å ha 
bestemte meninger og syn på for-

skjellige saker. Det er et liv. En vand-
ring. Å elske Gud og medmennesker. 
Det er fantastisk å ha med så mange - 
og flotte - frivillige medarbeidere. 
 
Kveldssamlinger rundt bålet 
Kjetil Stangenes er en egen leir i lei-
ren. Han skaper et fantastisk miljø 
rundt leirbålet om kvelden med flam-
meblåsing og spennende historier. 

Evjetun 2013: 

Konfirmantleiren ble årets høydepunkt. Igjen! 
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Gitar, sang, bål, stjerner og trangt 
om plassen gir minner for livet. Det 
er moro å lese konfirmantenes opp-
dateringer på Facebook. «Beste uka i 
mitt liv», «Minner for livet», «Dette 
er det beste miljøet jeg har opp-
levd!». 
 
Mange påmeldte på lederkurs 
Ca. 50 konfirmanter har meldt seg 
på TØFF-kurset (Trening og Øvelse 
For Fjorårskonfirmanter), som star-
ter opp i slutten av september. Dette 
er et årskurs som avsluttes med 
teamtur til Øst-Europa sommeren 
2014. 
 
Respekt 
Det er deilig å reise på tur med så 
flotte ungdommer. Tidligere år har 
vi ledere brukt mye energi på negati-
ve hendelser på turene. I år viste 
ungdommene en helt fantastisk re-
spekt ovenfor oss og hverandre. 
 
Tusen takk til ledere og konfirman-
ter som bidro til at vi alle fikk oss et 
minne for livet! 
 
 
 
 
 

 
Lørdagens vitnemøte startet med at 
vi alle gikk ned til elvebredden for å 
overvære at Markus Andersen ble 
døpt. Markus er frimodig i sin tro 
på Jesus og ønsket å derfor å bli 
døpt. Det ble en sterk opplevelse 
for oss alle. Ikke minst for Markus.  
 
Da vi kom opp fra vannet, spurte 
jeg om noen hadde lyst til å komme 
fram og be for Markus. Straks kom 
det tre konfirmanter og to ledere 
fram, la sine hender på ham og ba 
høyt for vennen sin.  
 
Vi gikk så inn og fortsatte vitnemø-
tet. Det er modig at unge mennes-
ker tør reise seg foran 112 personer 
og fortelle om ting som virkelig 
betyr noe. Det at de deler både 
gleder og sorger, sier mye om mil-
jøet på leiren.  

Ved midnatt samlet vi oss alle rundt 
bålet til Kjetil. Der delte vi nattverd 
sammen under stjernehimmelen.  
  

En uforglemmelig kveld på Evjetun! 
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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 
 Tlf. 38 12 10 30 
Hovedpastor  Rune Tobiassen  
 95 84 18 56 (mob) 
Pastor  Sigmund Sandåker  
 48 05 91 75 (mob) 
FriBU-pastor Stein Arve Graarud 
 41 32 42 63 (mob) 
Adm. leder Endre Sagedal 
 38 12 10 33   
 94 01 03 09 (mob) 
Sang- og musikkleder  
 Renate Rott Orre 
 38 12 10 43 
 99 63 68 69 (mob) 
Menighetsarbeider 
 Hilde Grøthe 
 47 91 42 92 (mob) 
Formann eldsteråd 
  Sigmund Sandåker 
  Tlf  arb. 38121030 
  48 05 91 75 (mob) 
Kontaktperson Administrasjonsråd  
 Jan Olav Beckmann 
 40 40 84 77 
Kontaktperson Kirkeverter 
 Steinar Hopland 
 90 03 29 47 (mob) 
 

E-postadresse  
 

post@kristiansandfrikirke.no  
 

 

Hjemmeside 
 
www.kristiansandfrikirke.no 
 

 

Bankkonto 8220 02 86266 

Døde 

 Odd Tellefsen 

 Ada Arntsen 

 Anne og Trygve Walde-

land bar Henrik til dåp 

11.august  

 Markus Andersen  

Bibelundervisning  
høsten 2013 
21. aug.  Matt. 6,1-4 Å gi  
  Hilde Grøthe  
Grupper  Matt.6,5-14 Å be 
  I hjemmene 
18. sept.   Matt.6,16-18 Å fast
  e. Hilbert Norheim 
Grupper Matt.6,19-24 
  Å håndtere penger
  I hjemmene 
16. okt. Matt.6,25-34 Å 
  slutte å bekymre seg 
  og begynne å leve
  Rune Tobiassen 
Grupper  Matt.7,1-6  
  Å takle kritikk 
  I hjemmene 
13. nov. Matt.7,7-12  
  Å bygge rette  
  relasjoner 
  Endre Sagedal  
Grupper Matt.7,13-14  
  Å finne livet  
  I hjemmene 
11. des. Matt.7,15-23  
  Å avsløre falske pro
  feter. Sigmund 
  Sandåker 
Grupper Matt.7,24-29  
  Å bygge en trygg 
  framtid 
  I hjemmene  
Undervisningen starter 19.30 i Fri-
Café (NB! NYTT TIDSPUNKT), 
med kaffe og gjærbakst etterpå. 
Det mulig å samles som Bibelgrup-
pe fra 20.30 til 22.00. 
 

Bakgrunn 
I forrige semester og nå denne høs-
ten har vi valgt å sette fokus på 
Bergprekenen i Matt 5-7 og la Jesus 
konfrontere oss med en radikal og 
utfordrende livsstil. 
 
Nicky Gumble, som er gründer og 
forfatter av Alphakurset, har skrevet 
boken «Utfordrende livsstil», og det 
er denne boken som danner utgangs-
punktet for temaene. Man kan gjerne 
kalle det et BETA-kurs, en viderefø-
ring av Alphakurset, som tar opp 
utfordringer man møter på som kris-
ten. 
 
Vi vil i løpet av høsten gå igjennom 
de 10 resterende temaene i boka, 
hvor annet hvert tema blir undervist 
på 5 onsdager i høst og annet hvert 
tas opp i gruppefelleskap i hjemme-
ne. Hver enkelt undervisningskveld 
står for seg selv og man trenger ikke 
følge serien. Man kan komme alene 
eller sammen med sin bibelgruppe.  
Vi vil utfordre dere som er med i en 
Bibelgruppe til å være med på dette 
felles opplegget. Går like godt an å 
begynne nå. Spørsmål vil bli laget til 
hver kveld, også etter undervisning-
en. Da er det mulig å samles halvan-
nen time og snakke om temaet på ett 
av grupperommene eller i et hjørne 
av FriCafé. 
 
Ønsker du å være med i en Bibel-
gruppe som følger dette opplegget?  
Ta kontakt med kontoret eller skriv 
deg opp på folderen i en gudstjenes-
te. 

Døpte 

mailto:kristiansand@frikirken.no
http://www.krsandfrikirke.no/


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 1. september 

10:30 Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste Nattverd Sig-
mund Sandåker Tigerloftet, 
Skattkammer, Hits 

20.00 Når vi kommer sammen 

Tirsdag 3. september 

11:00 Bønnemøte 

19:30 Kvinnestevne i Vågsbygd Fri-
kirke Ingrid Eskilt Mosby 
damekor Ytremisjonens kvin-
neforening deltar 

21:00  Protestfestivalen Tema: Må vi 
bare godta at Norge er blitt 
sekularisert? 

Onsdag 4. september 

11:00 Formiddagstreff   

 Sverre  Jølstad 

Torsdag 5. september 

19:30 En kveld ibønn 

6.-8. september 

Menighetstur til Hove 

Søndag 8. september 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Tore Oustorp 
Tigerloftet åpent, Aktivitets-
koffert 

Tirsdag 10. september 

11:00 Bønnemøte 

16:30 Supertirsdag 

 

 

Torsdag 12. september 

18:00 Den nye veien 

Carl Otto Tønnesen 

Søndag 15. september 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste 

 Nattverd Rune Tobiassen 
Konfirmantpresentasjon Ti-
gerloftet, Skattkammer,Hits  

19:00 Orgelkonsert. Ian Richards 
Rikholdig program fra Bachs 
orgelverk 

Tirsdag17. september 

11:00 Bønnemøte 

19:00 Ytremisjonens kvinneforening 
Reidun og Arne Jørgensen 
«Japan» 

Onsdag 18. september 

11:00 Seniorforum 

19:30 Bibelundervisning  

 Matt.6,16-18  Å faste 

Torsdag 19. september 

19:30 En kveld i bønn 

Lørdag 21. september 

16:00 Toårssamling i Peisestua. For 
menighetens 2 åringer 

19:30 Vox 

Søndag 22.september 

10.30 Bønnmeøte 

11:00  Gudstjeneste Hilde Grøthe 
Dåp Tigerloftet, Skattkam-
mer, Hits 

19:30 Misjonskveld Vi setter fokus 
på misjon med innslag fra de 
ulike misjonsteamene.  

Tirsdag 24. september 

11:00 Bønnemøte 

16:30 Supertirsdag 

Onsdag 25. september 

19:30 Menighetsmøte 

Torsdag 26. september 

18:00 Den nye veien 

Søndag 29. september  

10:30 Bønnemøte.  

11:00 Gudstjeneste Åpne Dører 30 
år Gilbert og Takoosh 
Hovsepian Tigerloftet åpent, 
Aktivitetskoffert 

Tirsdag 1. oktober 

11:00 Bønnemøte 

19:00 Ytremisjonens kvinneforening 
Oddbjørn Kleivane: Ole 
Hallesby—Mannen som ville 
kristne Norge 

Onsdag 2. oktober  

11:00 Formiddagstreff Arvid 
Hunemo 

Torsdag 3. oktober 

19:30 En kveld i bønn 

Søndag 6. oktober 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Nattverd Sig-
mund Sandåker Tigerloftet 
åpent, Aktivitetskoffert  

20:00 Når vi kommer sammen 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Årets konfirmanter 

Første rekke fra venstre: Birgitte Maaike Feddersen, Sara Therese Møretrø, Kamilla Haugland (leder), Stein Arve 
Graarud (pastor), Lars Petter Fidje (leder), Nils Eikeland og Jakob Fredvik 
Andre rekke fra venstre: Sigrid Frøystad Tveiten, Maren Straume Aateigen, Frida Yvonne Grimm, Benedikte 
Gausdal, Jørgen Holtskog, William Justnæs, Anton Ringøen, Sander Emanuelsen,  
Tredje rekke fra venstre: Kari Haugland (leder), Ragnhild Rekve, Andrea Takle Knutzen, Nora Wirsching Byre-
mo, Benedikte Lunde, Astrid Ringdal, Rosa Kornelia Holter, Tobias Jølstad, Jacob Key Graarud, Herman Gautefall 
Olsson, Markus Myhren 
Fjerde rekke fra venstre: Lea Aspelund, Andrea Trondsdatter Haugland, Lena Wirsching Byremo, Helene Ring-
øen Vikeså, Amalie Aasen, Jørgen Backer, June Flå Kaarmo, Kenny Voreland, Markus Andersen, Sander Johan 
Sædberg, Kjetil Stangenes (leder), Trond Erlend Ryen (leder) Lillian Ringøen (leder) var ikke tilstede da bildet ble 
tatt.  


