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Av Harald Flå   
 
Siste onsdag i februar fikk seniorforum besøk av Mia 
Voreland. For mange er hun et kjent navn og hun 
forbindes med Nepal. Det er nå 50 år siden hun og 
hennes ektemann Asbjørn reiste til Nepal som misjo-
nærer. Hun ga oss et lite innblikk i det arbeidet hun 
har fått lov til å være med på, og det var med glød 
hun formidlet om tjenesten til oss rundt 60 fremmøtte 
i Frikafe. 
Det var i 1938 Tibetmisjonen, nå endret navn til Hi-
malPartner, startet opp sitt arbeid blant tibetanske 
folkegrupper. Mia kunne fortelle at fra den spe be-
gynnelse med rundt 200 til i dag er det mer enn to 
millioner kristne i Nepal.  Mia og Asbjørn har vært 
vitne til denne veksten på tross av at tibetanske områ-
der har vært forholdsvis stengt for kristent arbeid. Det 
hinduistiske presteskapet har ikke gjort dette lett. 
Men misjonærparet har funnet mange utradisjonelle 
måter å arbeide på. Mia har spesielt interessert seg for 
arbeid blant barn som falt utenfor samfunnet på grunn 
av ulike funksjonshemninger, og har vært aktiv i ar-
beid på barnehjem. 
Vi som hadde funne veien til seniorforum fikk også 
et innblikk i rørende historier om  innfødte enkelt-
mennesker som hadde kommet til troen, og hva de 
hadde klart å utføre.  En pastor hadde fått en visjon 
og startet arbeid i grenseområdene mot Tibet og han 
kunne fortelle at det var startet opp 40 menigheter 

som han jevnlig besøkte. Her var stor virksomhet og 
han kunne berette om mange som ble kristne. Så på 
tross av at områdene er forholdsvis lukket er det mye 
positivt som skjer. 
Selv Dalai Lama har gått ut offentlig og vært positiv 
til det arbeidet som misjonen utfører i det tibetanske 
området. 
Det var på alle måter inspirerende å lytte til Mia Vo-
relands glød i det hun fortalte fra arbeidet i det tibe-
tanske området.  Hun formidlet optimisme. 

Seniorforum: 

Nytt fra den tibetanske verden 
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For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til 
gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt 
ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 
2.10  
Eldstrådet sendte en gruppe til IMI-kirken i 
Stavanger i januar for å delta i Agenda1 læ-
ringsnettverk. IMI-kirken har opplevd stor 
vekst og fremgang de siste årene, ikke minst 
basert på å fremelske en godhetsatmosfære i og 
omkring menigheten. Gjennom Agenda 1-
nettverket vil de dele sine gode erfaringer med 
andre menigheter og hente nye impulser fra 
menigheter som er i en liknende situasjon. Det 
nettverket vi er en del av består av forholdsvis 
store menigheter fra større byer i Norge. 
Utgangspunktet for læringen er at Jesu liv på 
jorden har tre tydelige kjennetegn: godhet, or-
det og undrene. Som kirke er vi Kristi kropp, 
og de samme kjennetegn skal følge oss. Det 
viser seg at et språk som taler tydelig og som 
blir mottatt av mennesker i dag, er godhet, - 
hverdagsgodhet.  
Gjennom årene har jeg vært med på mye for å 
bringe Guds rike videre. Mange bølger har 
skyllet inn over kirkelandskapet. Noe har fung-
ert, og noe har ikke fungert. Jeg har blitt stres-
set og følt meg utilpass iblant. Jeg har kjent at 
jeg har vært med på ting bare fordi jeg følte det 
var forventet. Kanskje tenker noen slik når 
eldsterådet kommer med nytt fra et læringsnett-
verk: Er det enda noe vi skal utfordres på? Nok 
en bølge? Da vil jeg si at for meg kjennes det 
veldig tiltalende å skulle vende meg til mine 
omgivelser med Guds godhet i hverdagen. Å få 
være med å gi Guds godhet videre, får meg til å 
senke skuldrene og tenke at dette er det fint å 
være med på. Her er det tjenester og oppgaver 
både for praktikere, bønnefolk, de med om-
sorgsgaver og evangelister. 
Ef. 2.10 minner oss om at vi skal får gå i fer-

diglagte gjerninger. Jeg tror vi kan snakke om 
både planlagte og ferdiglagte gjerninger.  Be 
om ledelse i hverdagen. Be om å være opp-
merksom, se. 
Hvordan kan din dag se ut? Hvordan kan en 
uke se ut? Hvem møter du? Hvordan er kon-
taktflaten mot omgivelsene? Det er kanskje 
noen der som ikke vet hvor høyt de er elsket av 
Jesus. 
Det ble sagt om de kristne i urkirken: «Se, hvor 
de elsker hverandre!» At omsorg og godhet 
fungerer innen menighetens fellesskap, er en 
forutsetning for at det skal fungere utover. Det 
vil gi menigheten en tiltrekningskraft. En me-
nighet der vi taler vel om hverandre, støtter 
hverandre, ber for hverandre, gir anerkjennelse 
og gode ord, vil være en smittsom menighet. 
Godheten vil smitte.  
«Åpne hjerter oppover og utover» er menighe-
tens visjon. En smittsom menighet vil være en 
misjonal menighet, en menighet som er opptatt 
av å gi Guds godhet videre. Vi er med på å gi 
Guds godhet ut, bl. a. gjennom FriMat og  Fri-
Hjelp. Vi skal ikke bare la det bli med «Se,hvor 
de elsker hverandre,» men også «Se, hvor de 
elsker andre!» 
Gruppa som var i IMI-kirken i Stavanger, har 
foreslått følgende mål innen 2016: 
- Menigheten fremstår som en oase for Guds 
godhet. 
- Menigheten har fått et misjonalt fokus/
misjonalt preg. 
 -Menigheten betyr en forskjell for byen og for 
menneskene her. 
- Mennesker trekkes til, blir frelst og følger Je-
sus. 
Gi Guds godhet videre. Herren har bruk for 
hver og en av oss. Han vil gi kraft ved Den hel-
lige ånd. 

Gi Guds godhet videre 

 

Pastorens spalte Sigmund Sandåker 
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Harald Flå  
 
«Foreldre, særlig tenåringsforeldre, må ut 
og se og oppleve nattelivet! Det er deres 
ungdommer vi ser etter. De yngste sender 
vi hjem og de over 18 år stiller vi opp for 
når de trenger en voksen som byr på seg 
selv» heter det i intensjonen til natteravne-
ne. 
 
Det er imidlertid ikke nødvendig å være foreldre til 
ungdom på byen for å stille opp, også besteforeldre tar 
en tørn som natteravn. Vi har pratet med en av dem, 
Arne Einstabland. Han kan fortelle om positive opple-
velser han har hatt som natteravn i Kristiansands gater. 
De aller fleste er fin ungdom og unge voksne som opp-
fører seg pent og som det er hyggelig å snakke med, og 
det er de som tar kontakt. Han kan fortelle at det synes 
som ungdommene setter stor pris på natteravnene. 
 
Skal du være natteravn, må du holde deg våken noen 
sene nattetimer. Natteravnene møtes kl 23.oo til smør-
brød og kaffe på et av byens hoteller. Her gjøres forbe-
redelser sammen med politiet til nattens økt. Etter en 

halvtimes tid går natteravnene på byen og avslutter 
tjenesten ca kl. 03, bare avbrutt av en pause med varm 
suppe på hotellet. Natteravnenes oppgave er primært 
å følge med på det som skjer. De oppholder seg i ga-
tene og går ikke inn på utestedene. Oppdager de uhel-
dige episoder, er det avtale at de ikke skal gripe inn i 
situasjonen, men tilkalle politiet om det er nødvendig. 
Ifølge Arne er det ikke ofte det skjer. Overstadig be-
rusede personer er det ikke ofte natteravnene ser.  
Når utestedene stenger kan det bli noe uryddig i en-
kelte gater og særlig ved drosjeholde-plassene. Her 
har også natteravnene en viktig oppgave bare ved å 
være til stede. Alle lørdagskvelder i desember stiller 
natteravnene opp i Børsparken med boller, kaffe og 
te. 
Det er veldig populært og har en roende virkning. 

Natteravn 

 

 
Mange organisasjoner, 
skoler, bedrifter, menig-
heter blir tildelt lørdags-
kveldene  fra kommunen. 
Vår menighet setter pris 
på å få være med i dette 
fellesarbeidet i byen og 
de faste vandrerne, ca 8 
personer, ønsker gjerne å 
fortsette som «ravner» 
avslutter Arne. 
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Signaturen 

Vi har en menighet med enormt mange kvali-
teter. Vår familie har opplevd å bli ønsket 
varmt velkommen og inkludert fra dag en, og 
2 år etter at vi stakk innom første gang opple-
ves kirken som vår, og som et ordentlig hjem 
bebodd av en virkelig familie. Jeg håper 
mange skal få oppleve kirken som vi har gjort 
i årene som kommer.  For å bidra til dette vil 
jeg gjerne slå et slag for en aldri så liten refor-
masjon av gudstjenesten vår.  Jeg vet at det 
har vært mange og til dels opphetede disku-
sjoner rundt gudstjenestens form tidligere, og 
at dagens ordning er et forsøk på kompromiss 
mellom motstridende standpunkter, men jeg 
opplever ikke at vi ha kommet dit vi ønsket. 
Så hva er problemet med dagens gudstjenes-
te? Vel, Det vet jeg faktisk ikke sikkert. Det 
jeg derimot vet er at gudstjeneste- og natt-
verdsøkningen går nedover, statistikken i års-
rapportene er tydelige på det.  Jeg observerer 
også at "publikum" på gudstjenestene varierer 
kraftig og systematisk avhengig av hvilken 
"type" gudstjeneste som feires. Alt dette er 
leit, men det er noe som er langt, langt mer 
alvorlig: ungdom, det vil si unge fra 13 til 30 
år, er nesten helt fraværende uansett gudstje-
nesteform. Selv menighetens egne unge kom-
mer altså ikke på våre hovedsamlinger. Er det 
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da sannsynlig at de vil invitere med seg venner 
dit? Eller at de om 10-15 år plutselig skal finne 
ut at gudstjenester er noe de vil prioritere å bru-
ke halve søndagen på? Og dersom de ikke gjør 
det, hva skjer da med menigheten? Skal vi bare 
avfinne oss med situasjonen, eller skal i gjøre 
noe med dette?  
Vi kan jo selvsagt nøye oss med å mene (eller 
kanskje vi burde gjøre et vedtak på menighets-
møte?) at ungdommen har å lære å like alt slik 
det er. Personlig har jeg ikke tro på at dette vil 
virke. Folk kommer, og det gjelder ungdom 
også, dersom gudstjenesten oppleves som rele-
vant og viktig.  
Jeg drømmer om en gudstjeneste som er varm 
og inkluderende - akkurat som menigheten el-
lers er. Jeg ønsker meg aktuell og livsnær for-
kynnelse som hjelper meg å leve fra uke til uke. 
Jeg ønsker å tilbe Jesus sammen med mine 
brødre og søstre, og gjennom det komme nær-
mere han som har skapt meg og som bærer livet 
mitt. Og; ikke minst; jeg ønsker meg en guds-
tjeneste som er kulturelt relevant for min venn 
som er på vei mot Jesus, for mine barn og deres 
venner og for alle andre som vi ikke ser i kirken 
søndag formiddag.  
Er det noen som vil være med på å oppfylle 
noen av drømmene mine? 

Gudstjenesten – på tide å tenke nytt? 

Are Røiseland 



 

piskingen er delvis utvis-
ket og fordreid. 
 
Bildet viser at mannen 
har falt, han har skrubb-
sår på knærne. 
 
Bildet viser naglemerker 
gjennom håndleddene og 
gjennom føttene. Blod-
stripene på håndleddene 
danner ca 10º forskjellig 
retning. Det viser at 
mannen har beveget seg 
opp og ned på korset for å få puste. - Fotnaglene 
"hjalp" de korsfestede til å sparke fra så de fikk puste, 
men smerten i føttene gjorde at de seg ned igjen. 
 
Mannen har et dypt sår i høyre side mellom 5. og 6. 
ribben, som måler 4,5 x 1,1 cm. Det er nøyaktig mål 
på et romersk spyd, det såkalte lancium. - Han må 
imidlertid ha vært død før han fikk dette stikket, for 
blodet har sivet ut, ikke pumpet ut slik det ville ha 
gjort om han levde. - Blodet er skilt i blod og blod-
plasma - noe som skjer når en person er død og blodet 
koagulerer. 
 
Den oppsvulmete buken tyder på at mannen døde av 
kvelning slik de korsfestede oftest gjorde. For å frem-
skynde denne prosessen knuste man gjerne bena på 
forbryterne så de ikke kunne løfte seg opp og puste. 
Mannens ben er ikke knust. 
 
At mannen er død viser også det faktum at dødskram-
pen har inntruffet. Mannens hode er foroverbøyd og 
slik har han stivnet. Det er dessuten avtrykk etter hen-
der rundt anklene. Noe som tyder på at mannen er 
båret bort etter korsfestelsen. 
 
Hva forskningen bekrefter 
Fart i forskningen ble det da en italiensk fotograf ved 
navn Secundo Pia fikk lov til å fotografere kledet un-
der en offentlig framvisning i 1898. Til sin overraskel-
se oppdaget Pia at bildet på den negative filmen var 
positivt! Altså var bildet på kledet et negativ! Men 
hvis det var en falskner i det fjortende århundre som 
hadde laget bildet, hvordan kunne han finne på å male 
et negativ, noe som var et ukjent begrep helt til foto-
grafiet ble oppfunnet i det 19. århundre?  
 
I 1973 undersøkte en sveitsisk kriminolog Max Frei 
pollensporene i kledet. Han fant sporer etter 49 for-
skjellige planter. 33 av disse plantene vokser bare i 
Palestina, på steppene i Tyrkia og i Istanbul området. 

I februar holdt Oddvar Søvik et utrolig interessant 
foredrag om «Linkledet i Torino». Foran en svært 
lydhør forsamling fortalte han om bakgrunnen for 
«det mest undersøkte objekt» i vår tid. For dere 
som ikke var til stede så gjengir vi en kortversjon 
av foredraget i form av en artikkel fra Oddvar. Vi 
viser ellers til bøker om linkledet  
 
Tekst: Oddvar Søvik 
 
I den lille byen Torino i Italia finnes det oppbevart 
et likklede som mange mener var det kledet som 
Jesus ble lagt i.  Første sikre historiske vitnesbyrd 
om kledet er fra 1357. I 1464 ble det bygget et ka-
pell for kledet i Chambery, Savoias hovedstad. 
Samme år erklærte pave Sixtus IV at  det var ekte. 
Kledet vises fram hvert 10. år. I 1978 fikk 36 fors-
kere lov til å studere kledet. Deres konklusjon talte 
også for kledets ekthet. Men i 1988 ble det tatt en C 
14 prøve for å avgjøre alderen. (Man måler spal-
ting av kullisotop og finner tiden.) Da mente man 
at kledet måtte være falskt. Men senere påviste 
professor Raymond Rogers at prøven var tatt fra 
et hjørne som var blitt lappet i 1532. 
 
Hva likkledet viser 
Likkledet er ca 4 m langt og viser et svakt, men meget 
klart avtrykk av en mann i full størrelse, både framsi-
de og bakside. Mannen er altså svøpt i et klede over 
og under, ikke rullet inn som en mumie. Dette stem-
mer forøvrig med jødiske forskrifter om begravelses-
praksis på Jesu tid.  
 
Man finner ca 372 sår etter piskeslag på mannens 
rygg, påført med en romersk pisk, den såkalte 
flagrum, en pisk med små jernmanualer i enden på 
svøpen. Han må ha blitt pisket av to menn, en på hver 
side. Jødene hadde ikke lov til å straffe med mer enn 
40 slag, romerne hadde ingen slike forskrifter.  
 
Mannen har merker etter slag i hodet. Høyre øye er 
hovent, nesen vridd. 
 
Mannen har blødd kraftig fra en mengde sår i hode-
bunnen, ikke bare rundt pannen. 
 
Merker på skuldrene tyder på at mannen har båret en 
tung gjenstand etter piskingen, fordi sårmerkene etter 

Likkledet iTorino —  
ET TEGN I VÅR TID ? 
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Men kledet har ikke vært utenfor Europa etter 1357, da 
det ble vist fram i byen Lirey, noe man har sikre histo-
riske vitnesbyrd om. 
 
Professor i tekstilteknologi, Gilbert Raes, konkluderte 
i 1973 med at kledet var vevd i et slags fiskebens-
mønster som var vanlig i Midtøsten i det 1. århundre. 
Dessuten finnes det rester av bomull i blant linfibrene, 
noe som tyder på at det er blitt vevd på en vevstol der 
man vevet bomullstoffer. Bomull vokser som kjent 
ikke i Europa, men dyrkes i hele Midtøsten. 
 
I 1976 oppdaget to fysikere, John Jackson og Eric 
Jumper, at bildet var tredimensjonalt. Lystettheten i 
bildet på kledet varierer med kroppsdelenes avstand til 
kledet. Ved hjelp av en VP-8 billedanalysator som er 
utviklet for å frembringe tredimensjonale planet- og 
stjernebiler, fikk de fram et klart relieffbilde av en 
mann. Da oppdaget man også at det var to mynter lagt 
over mannens øyne. Disse viste seg å være romerske 
lepton fra Pontius Pilatus tid, 27 -32 e.Kr. - Dette å 
legge mynter på den avdødes øyne for å holde dem 
igjen var en vanlig begravelsesskikk på Jesu tid. 
 
I 1978 ble kledet, som nevnt, igjen vist fram. Da utstil-
lingen var slutt, søndag 8. oktober, rykket 36 forskere 
inn i kapellet med 6 tonn vitenskapelig utstyr for å 
foreta en rekke undersøkelser av kledet. Man var først 
og fremst interessert i å få svar på:  
 
Resultatet av den 5 dager lange undersøkelsen tok det 
tre år å bearbeide, og de resultatene bare bekrefter 
kledets ekthet ytterligere: 
 
Hva er bildet sammensatt av?  
Bildet er en fargeendring til gult i linfibrene som ut-
gjør trådene i kledet. Bildet er meget overfladisk, det 
trenger ikke gjennom enkelttrådene. Bildet er ensfar-
get, forskjell  i gulfargen skyldes forskjell i tetthet i de 
fargede fibrene. 
 
Hvordan ble bildet dannet?  
Bildet kan ikke være malt. Det savner fremmed farge-
stoff. Bildet er uten retningsegenskaper, det  utelukker 
penselstrøk. —  Det kan heller ikke være laget ved 
syre for den ville trengt inn i kledet. Bildet kan heller 
ikke ha fremkommet ved fordampning, dertil er det for 
tydelig. Det er heller ikke et avtrykk ved berøring. Det 
ville lage et misdannet bilde, og et kraftigere bilde på 
undersiden der trykket var størst. Bildet er likt både på 
oversiden og undersiden. En rekke andre teorier ble 
også vurdert og forkastet uten at vi kan gå inn på argu-
mentasjonene her. Konklusjonen ble at merket er et 
svimerke som synes å ha fremkommet ved en svært 

intens, men meget kortvarig 
lys- eller varmeutvikling. Men 
varmeutviklingen må bare ha 
vært 1/1000 sekund, ellers 
ville det brent hull i kledet. 
Men hvordan  
en død kropp kan utstråle var-
me kan ingen gi en vitenskape-
lig forklaring på. 
 
Er det virkelig blod på kle-
det? 
I 1973 forsøkte man å finne 
hemoglobin i "blodflekkene", 
men testene den gang var ne-
gative. Men ved hjelp av mik-
rospektrofotometri - å betrakte 
fibre fra kledet under ulik be-
lysning - fant man porfyren - en bestanddel i blodet 
som gir rød fluorescens under ultrafiolett lys. Videre 
gjorde de en oppdagelse ved blodflekken fra såret i 
siden. Vanlig blod fluorescerer ikke, men blodplasma 
gjør. Ultrafiolett bestråling viste en rand av blodplas-
ma. Dette stemmer med Johannes beskrivelse at det 
kom ut "blod og vann", se Joh.19,30. 
 
Forskerne konkluderte også med at kroppen ikke kan 
ha vært i kontakt med kledet i lengre tid. Det er 
hevet over tvil at mannen er død, men ingen ting 
tyder på at han har gått i forråtnelse. Altså må 
mannen ha blitt fjernet før det har gått 3-4 dager. 
Hvordan kroppen er blitt skilt fra kledet er imid-
lertid en gåte. Konturene i kledet viser klumper av 
levret blod. Disse ville gått i stykker eller blitt klint 
utover om man fjernet kledet. Det ser ut som mannen 
har forlatt kledet uten å fjerne det. 
 
Konklusjon 
For vitenskapen er det fortsatt mange uløste spørsmål. 
Har man en materialistisk verdensanskuelse, finnes det 
ingen svar som gir forklaring på bildet. Regner man 
imidlertid med det overnaturlige: At Gud kan gripe inn 
i vår historie, så ligger et nær å si: Det er Guds veldige 
kraft som har reist Jesus opp  fra de døde - tvers gjen-
nom likklærne! 
Om likkledet i Torino likevel skulle være en forfalsk-
ning rokker selvsagt ikke dette ved vår tro. Men er det 
ekte - og det kan vanskelig bestrides - er det et tegn 
både for de troende og for de vantro. Det stadfester 
evangelienes beretninger og kan gi tillit til dem. Og 
ved å lese evangeliene kan vi komme til den frelsende 
tro. På den måten er likkledet i Torino et tegn for vår 
tid. 
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Av Arild Sæbø 
Familien Hagen har tidligere vært 5 år på verdens fjer-
de største øy som misjonærer. Siden har de reist flere 
ganger tilbake til øya. Spesielt gjelder dette far selv. 
Jan Ragnar arrangerer stadig reiser for folk som øns-
ker seg en tur til Madagaskar. Hvem reiser så til Ma-
dagaskar? Jo, det er mennesker som er interessert i 
landets egenart. Ca. 80% av øyas fauna er stedegen 
eller endemisk - det vil si at det er kun på Madagaskar 
den faunaen finnes. Så er nok de samme menneskene 
interessert i å oppleve de mange prosjektene Jan Rag-
nar har satt i gang, om det er nybygde skoler, hotell 
eller kirker. Inntil nylig kunne en også besøke et syke-
hus med spedalske mennesker, men når er det heldig-
vis få av dem igjen. På turene med Jan Ragnar får en 
også oppleve fantastiske strender, flotte nasjonalparker 
og landsbybesøk.  

 Et av høydepunktene under turen vi skal være med på 
fra 10. april til 2. mai, er besøket i landsbyen Bevondro 
hvor Martin ble født. Det blir spesielt for oss å få treffe 
hele familien hans, og se kirken og skolen som flere av 
deltakerne har vært med på å finansiere. Du lurer kan-
skje på hvorfor Martin bor i Norge når hele familien 
bor på Madagaskar? Martin skulle egentlig settes ut i 
skogen fordi han ble født på en ond dag. Det var ikke 
lett for bestefaren hans. Derfor fikk han kontakt med 
den lokale misjonæren fra NMS som kjørte ut for å 
hente ham. Når Jan og Ruth Anne fikk høre om dette, 
var de ikke sene om å si at de ønsket å adoptere ham. 
Og slik ble det.   
Madagaskar er verdens fjerde fattigste land. Det er 
nyttig å sette i gang prosjekter i dette landet - selv om 
en bare greier å hjelpe noen få. Vi 18 som skal på tur, 8 
ungdommer og 10 voksne, gleder oss veldig. 

Da denne salmen første gang kom ut i 1890 – var titte-
len : ”Maria Magdalenas jubel”. 
 
Maria Magdalena er en av de ”fem Maria-er” vi 
kjenner fra evangeliene. Jesus helbredet henne for 
onde ånder og sykdommer. Hun fulgte Jesus, hun 
sto ved hans kors, hun kjøpte velluktende oljer for 
å salve Jesu døde kropp - og Maria fra Magdala var 
den første som fikk møte den oppstandne.                                  
Markus skriver : ”Etter at Jesus var stått opp igjen, 
tidlig den første dagen i uken, viste han seg først 
for Maria Magdalena, som han hadde drevet sju 
onde ånder ut av. Hun gikk av sted og fortalte det 
til dem som hadde vært med ham, og som nå sørget 
og gråt. Men da de fikk høre at han levde, og at 
hun hadde sett ham, trodde de det ikke.” ( Mark. 
16.9-11 ) 
Hun som hadde falt så dypt, lidt så mye, kjent på 
smerte og folks forakt – hun var den første Jesus 
åpenbarte seg for!  
 
”Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det 
salige ord -  tenk, jeg som er ringest blant ringe, den 
minste han kjenner på jord. Tenk, jeg skal hans hilsen 
frembære, å, kunne jeg synge det ut !            Mer kun-

ne ei engler begjære  
enn gå med så salig et 
bud.” Han som gjen-
dikter ”Maria Magda-
lenas jubel” – kjenner 
selv+ på egen 
”ringhet” Johan 
Halmrast ble bare 46 
år. Han ble født på 
Lillehammer 1866 i 
en velstående familie. 
Han var en begavet, 
men strevde med store handikap. Han var pukkelryg-
get, hadde noen rare og deformerte hender. Hans far 
gikk konkurs og familien flyttet til hovedstaden.   
Johan Halmrast var en fattig krøpling i storbyens 
vrimmel - og livnærte seg som korrekturleser og for-
fatter. Selv om hans romaner kom i større opplag, var 
det forlagene som satt igjen med fortjenesten. Men 
denne fattige og ”ringe” mannen lærer oss å juble ut : 
 
”  jeg levende så ham i 
haven, og aldri så skjønn 
jeg ham så.” 
 

Sverre Jølstad:  

”Å salige stund uten like”  er min påskesalme ! 

Madagaskar - en drømmereise. 
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Bjørn Einar Strandberg, Tor Øystein Repstad, Kolbjørn Ertzeid, 
Alice Høie og Renate Orre  
 
Det har vært en spennende start på det nye året for 
Frikirkens avlegger i øst. Med Renate i svangerskaps-
permisjon og pastor Rune på Hawaii har mange frivil-
lige måttet trå til litt ekstra. Og det har gått bra! Vi 
gleder oss over fine søndagssamlinger annenhver uke 
samt Alpha-kurs og arbeid for barna. 30. mars flytter 
vi inn på Gimletun etter lang ventetid, og selv om vi er 
svært takknemlige for tiden på Mediesenteret, har vi 
nå forventninger om enklere praktiske rammer og en 
bedre lokasjon for målområdet Gimlekollen, Fagerholt 
og Justvik.  
Varemerket vårt har blitt turer i nærmiljøet etter guds-
tjenesten, og det har vi gjennomført nesten hver gang. 
Dette skaper gode relasjoner mellom både barn og 
voksne, og vi ønsker å "ta søndagen tilbake" ved å 
sette av dagen sammen.  
Første helga i vinterferien dro 80 store og små 
«østkantfolk» på tur til Evjetun. Det ble ei flott helg 
med lave skuldre og gode relasjoner, - både med Gud 
og med hverandre. Ski og lek samt familiesamlinger 
og voksensamlinger om kvelden gjorde helga til en 
god påfyllsstasjon på mange vis. Og så hadde vi selv-
sagt BINGO, som seg hør og bør på en menighetstur.  

I august skal vi tilbake til Evjetun og håper da å fylle 
leirstedet enda mer.  
Lederskapet i Frikirken øst har over lengre tid jobbet 
med visjon og verdier og har blant annet deltatt på M4 
i regi av DAWN Norge og Øivind Augland. Det har 
vært en god og nyttig prosess, og vi har nå presentert 
visjonen for fellesskapet;  
"FRIKIRKEN ØST SKAL VÆRE ET INKLUDEREN-
DE OG TJENENDE LOKALT  FELLESSKAP DER VI 
LEVER SOM DISIPLER; NÆR HVERANDRE OG 
NÆR GUD»  
Fremover vil vi sette fokus på hvordan vi kan leve ut 
denne visjonen i fellesskapet, - det er vi, sammen, som 
kan forandre den fra bare ord til kraftfulle handlinger 
og en måte å leve på.  
 
Vi er takknemlige for forbønn og oppmuntringer vi 
stadig får fra modermenigheten i byen og håper dere 
vil fortsette med det. Vi er i en arbeidskrevende fase, 
men er likevel utrolig takknemlige for å oppleve sam-
hold og Gudsnærvær, i planlegging, samlinger og le-
delse. Vi ber også for bymenigheten og gleder oss over 
å kunne være en gren på samme tre, - og på den måten 
nå flere folk i byen vår med de aller beste nyheter. 
Vårt hovedmål er jo å få flere med til himmelen!  
 

Statusrapport fra avleggeren i øst 

God stemning i fellesskapet! 

Deler av Joy opptrer på familiesamling 
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Årets påskespill blir framført siste 
helg før påske. Selv om dette er sjet-
te gangen det arrangeres så er det 
like spennende hver gang. Når dette 
leses så har du kanskje vært med 
eller vært tilskuer.  
Det er mange ting som skal ordnes 
til og øves på. Vi var innom den 
aller første øvelsen og møtte noen 
av de som har hovedrollene. De 
fleste har vært med før, så det er 
ikke så fryktelig vanskelig å pugge 
tekstene i år. Men alt skal jo også 
dramatiseres og det er ikke alltid 
like lett. Men Bjørg og Line har full 
kontroll både på barn og voksne så 
det går hel t sikkert fint. Så håper 
vi  at alle har fått noe viktig med 
seg gjennom påskespillet: at Jesus 
er lys, lys levende og mye sterkere 
enn døden.  

Årets lag: Mor Rut: Linda Beate Fidjeland, Far Aron: Stein Arve Graarud, Far Elias: Sven Jarle 
Reinhardsen, Sara (datter): Tuva Jørgensen, Ester (datter): Caroline Robstad Bø, Hanna 
(datter): Live Undheim Noah (sønn): Torjus Beckmann, Mor Marta: Siv Justnæs (ikke med på 
bildet) og Bjørg Ilebekk Berntsen som instruktør. 

Stein Arve dramatiserer den 
spennende fortellingen om 
Moses som ledet folket ut fra 
Egypt. 

Bjørg deler ut årets manus. 
Mye å lære, men allerede på 
første øvelsen fikk de brukbar 
kontroll  

Lys, lys levende 
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Av Kåre Melhus 
 
Ny foajé og direkteforbindelse mellom Fricafé og 
lokalene i kjelleren er blant forslagene som ble lagt 
fram på menighetens årsmøte 19. mars. 
 
Kjetil Stangenes, Thom Lindal og Endre Sagedal la 
fram bilder og tegninger av hvordan byggekomiteen 
ser for seg mulige løsninger.  Det er bred enighet i 
komitéen om at en bør gjøre store grep i foajén.  Her 
vil en slå flere fluer i en smekk, og flytte på admini-
strasjonskontorene samtidig som utearealene på trap-
pa bygges inn.  Dermed får vi en større foajé, som 
samtidig vil fungere som en resepsjon for Frikirken.  
Administrasjonens øvrige kontoer vil bli flyttet til 
Grønnsalen. 
Det andre hovedgrepet som ble presentert på årsmøtet 
var byggingen av en trapp fra Fricafé ned i kjellereta-
sjen.  Det vil skape en enhetlig følelse mellom Fricafé 
og kjellerlokalene.  I forbindelse med en slik løsning 
vil også kjellerlokalene renoveres for bruk både til 
senior- og ungdomssamlinger. 
Et bonuspoeng ved disse løsningene er at brannsik-
kerheten i bygget vil bli bedre. 
Byggekomitéen har som mål å foreslå løsninger som 
gir en åpen og innbydende kirke, samtidig som løs-
ningene skal være både fleksible, nøkterne og mulig-

gjøre optimal drift.  Foreløpig er forslagspakken bud-
sjettert til ca 10 millioner kroner.  
Allerede har vi jo fått nye toaletter, og det som nå står 
for tur er nytt ventilasjonsanlegg og tetting av taket.  
Dette er det som må gjøres. Planene som ble fremlagt 
på årsmøtet omfatter det som kan gjøres.  Endre Sage-
dal, som er sekretær for byggekomitéen sier at det 
planlegges et menighetsmøte der disse planene legges 
fram i detalj, slik at medlemmene skal kunne si hva de 
mener og hva som bør prioriteres. 
For mer informasjon se:   http://
www.krsandfrikirke.no/a/660/Renovering_av_bygget 

Ansiktsløftning for kirkebygget 

Ny fasade mot Tollbodgata 

Den nye trappen sett fra kjelleren. 



 
  

 
 
 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ledig annonseplass  

Ledig annonseplass  

  Ledig annonseplass 

 

Ledig annonseplass  

 



Mei Lian Andersen: 

Jeg ble sett i denne menigheten. 
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Av Kåre Melhus 
 
Regionslederen for Kristent  In-
terkultuelt Arbeid (KIA) Mei 
Lian Andersen oppfordrer oss til 
å se alle nye som kommer. På 
gudstjenesten 16. mars var foku-
set på KIA og arbeidet blant inn-
vandrerne.  Hun fortalte hvor-
dan hun ble en kristen for 8 år 
siden og hvordan hun var blitt 
mottatt og sett i Kristiansand 
Frikirke. «Dere aner ikke hva 
det gjorde med meg,» sa hun og 
fortsatte: «I KIA ser vi mennes-
ket.!» 
Generalsekretær i KIA Erik Høi-
dahl talte på gudstjenesten og la 
blant annet fram statistikk som 
belyser innvandringen til Norge:  
59 prosent av innvandrerne har 
kristen bakgrunn. Bare 28 prosent 
er muslimer, påpekte han. Det er en 
prioritet for KIA å nå ut til inn-
vandrerne som er på leting etter et 
kristent åndelig hjem i et nytt land.  
KIA ble startet i 1974 og har nå 40 
ansatte fordelt på seks regioner.  
Med sitt budsjett på 22 millioner 
kroner er KIA den største organisa-
sjonen i Norge som arbeider med 
innvandring. Mye av dette er of-
fentlige midler som blant annet 
finansierer undervisning for kvin-

ner, drift av barnehager og lekse-
hjelp.  Noe av midlene kommer fra 
menigheter og privatpersoner.  
Kristiansand Frikirke har i en 
årrekke støttet KIA med 35.000 
kroner årlig. 
Erik Høidahl er opptatt av at vi må 
se på innvandrerne som en ressurs. 
Som menigheter kan vi lære mye 
av de kristne innvandrernes troser-
faring, påpeker han.  Mange av 
dem har gjennomlevd dramatiske 
hendelser og kommer fra områder i 
dyp krise.  Likevel har de bevart 
troen.  Dermed har de mye å dele 
med oss kristne i Norge, sier han. 
Erik Høidahl peker også på utford-
ringen det ligger i å nå ut med 
evangeliet til de innvandrerne som 
ikke er kristne.  Mange av dem 
kommer fra områder av verden 
hvor det er forbudt å misjonere. 
«Nå sender Gud mennesker derfra 
til oss, og da må vi bruke mulighe-
ten dette gir,» sier han. 
Mei Lian inviterte menigheten til 
Verdensmiddag.  Det er et arrange-
ment som KIA har i alle regioner. 
Her møtes mennesker og blir bedre 
kjent, både med hverandre og med 
kulturene de representerer. Både 
hun og Erik Høidahl understreker 
viktigheten av at det ikke bare er 
innvandrerne som møtes til KIA 

arrangementer.  Målet er at halv-
parten av deltagerne er norske, sier 
de. 
KIA Region Sør, som består av 
Agderfylkene og Telemark arrang-
erer treningskafé hver mandag.  
Diverse samfunnstemaer blir be-
lyst, slik at innvandrerne får en 
forståelse for hvordan det norske 
samfunnet fungerer.  Folk fra 
brannvesenet, politiet, helsevesenet 
og lignende forteller om sitt arbeid. 
Mei Lian sier at leksehjelpen også 
er en viktig del av arbeidet.  Dette 
foregår på tirsdager i Misjonshuset, 
i samarbeid med Salem Misjons-
menighet. Fotball-samlinger på 
fredager må også nevnes, sammen 
med sommerleiren som i år arrang-
eres på Vegårtun 11-13 juli. KIA 
har også planer om å åpne en gjen-
bruksbutikk.   

KIA koret sprer glede 

Mei Lian inviterer til Verdensmid-
dag 
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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  Sigmund Sandåker  
 48 05 91 75 (mob) 
Pastor  Rune Tobiassen  
 95 84 18 56 (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  
 Jon Kleveland (vikar) 
 94 88 04 07(mob) 
Menighetsarbeider 
 Hilde Grøthe 
 47 91 42 92 (mob) 
Formann eldsteråd 
  Sigmund Sandåker 
  Tlf  arb. 38121030 
  48 05 91 75 (mob) 
Kontaktperson Administrasjonsråd  
 Gudmund Jakobsen 
 mob 90784986  
  
Kontaktperson Kirkeverter 
 Kontoret 
 Tlf. 38 12 10 30 
 

E-postadresse  
post@kristiansandfrikirke.no  
 

 

Hjemmeside 
www.kristiansandfrikirke.no 
 

 

Bankkonto 8220 02 86266 

 

 

Jan Emanuelsen 
 
 

Døde 

Nye medlemmer 

Ingrid Sæbø Møllen og Inge Møl-
len med barna Magnus, Ole og 
Ingeborg. 

 

Menighetstur 
Komiteen for menighetstur 2014 har allerede møttes, og årets tur blir til 
Hove, helga blir 5.-7. september. Sett av datoen, så vil det komme mer 
informasjon etterhvert 

Seniortur til Danmark 
26. – 28. august  2014  

Vi blir kjent med Brorson og Kaj Munk og besøker  bl. a. Viborg, 
Løgumkloster, Tønder, Ribe og Vedersø.  
 

Reidun og Kurt Hjemdal er våre reiseledere 
Harald Sødal  tar  hånd om sang og musikk. 
 

Arrangør: Solveig og Sverre Jølstad og Si-REISER  AS 
Detaljert program med pris, påmelding m.m. blir tilgjengelig  i 
løpet av april mnd. 

 

Påsken i kirken 
 
Palmesøndag kl. 11.00:  Gudstjeneste. Oddvar Søvik. 
Skjærtorsdag kl. 18.00 Nattverdgudstjeneste. Paul Roland og  
    Sigmund Sandåker. 
    Kveldsmat i FriCafé. Vitnesbyrd. 
Langfredag kl. 11.00:  Pasjonsgudstjeneste. Janne Roland.  
    Mamiko Miura, fløyte.  
1. påskedag kl. 11.00:   Høytidsgudstjeneste. Sigmund Sandåker. 
    Veslemøy Kleveland, sang. 
2. påskedag kl. 11.00  Felles gudstjeneste i Domkirken. Stein 
    Arve Graarud. 

 
Velkommen til VISJON 2014! Vi innbyr igjen til gode som-
merdager med sosialt samvær, spennende talere, grilling og 
aktiviteter i tunet, lovsang og seminarer...Vi fortsetter med 
Vår far-temaene våre, og i år er temaet  

"Gi oss i dag vårt daglige..." 
Sett av dagene 16.-20. juli du også, og bli med på sommerens 
vakreste eventyr! Påmeldingen starter 1.april, men program-
met er på plass, og vi oppdaterer nettsiden fortløpende. Følg 
også Visjon på Facebook og på budbareren.no ! 



Program 
Tirsdag 1. april 

10:30  Bønnemøte 
19:00  Ytremisjonens kvinne-
forening 
Jostein Senumstad  

Onsdag 2. april 

12:00  Formiddagstreff 
Oddvar Søvik 
19:00  Fastegudstjeneste 
Endre Sagedal 
Vestergabet 

Torsdag 3. april 

19:30  En kveld i bønn 

Lørdag 5. april 

19:30  Vox 

Søndag 6. april 
11:00  Påskespillet lys, lys levende 
En fortelling om 8 dager i Jerusa-
lem 
18:00  Påskespillet lys, lys levende 

Tirsdag 8. april 
10:30  Bønnemøte 
16:30  Supertirsdag 

Onsdag 9. april 
12:00  Vi synger sammen 
19:30  Temakveld 
Rune Tobiassen 
Bibelen gir best forklaring på det 
onde og lidelsen 

Torsdag 10. april 

18:00  Den nye veien 
Martin Roland 

Søndag 13. april 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Palmesøndag 
Gudstjeneste 
Oddvar Søvik 
Aktivitetskoffert 

Tirsdag 15. april 

19:00  Ytremisjonens kvinne-
forening 
Birger Aulin 

Skjærtorsdag 

18:00  Nattverdgudstjeneste 
Paul Roland 
Kveldsmat, Vitnesbyrd 

Langfredag  

10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Janne Roland 
Jon Kleveland 
Mamiko Miura, fløyte 
Aktivitetskoffert 

1. påskedag 

10:30  Bønnemøte 
11:00  Høytidsgudstjeneste 
Sigmund Sandåker 
Veslemøy Kleveland, sang 
Aktivitetskoffert 
Radiooverføring FM 101,2 

2. påskedag 

11:00  Gudstjeneste i Domkirken 
Stein Arve Graarud 
Aud Sunde Smemo 
20:00  Når vi kommer sammen 
Lovsang, forbønn, tid til å dele og 
lytte 

Tirsdag 22. arpil 

10:30  Bønnemøte 
16:30  Supertirsdag 

Onsdag 23. april 

12:00  Seniorforum 
Leif Gunnar Engedal 
«Når troen setter spor i livet» 

Torsdag 24. april 

18:00  Den nye veien 
Paul Roland 

Lørdag 26. april 

10:00 -14:00  FriHjelp i FriCafé 
19:30  Vox, Lovsangsfest Kristian-
sand Frikirke 

Søndag 27. april 

10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Nattverd 
Janne Roland og Mary Voreland 
Ungdomskoret 
Tigerloftet, Skattkammer  

Tirsdag 29. april 
 
10:30  Bønnemøte 
19:00  Ytremisjonens kvinne-
forening 
Rune Tobiassen 

Onsdag 30. april 
12:00  Vi synger sammen 
19:00  Onsdagsmøte i Peisestua 

Søndag 4. mai 

10:30  Bønnemøte 
11:00  Misjonsgudstjeneste 
Arnfinn Løyning 
Ingrid Aske 
Dåp 
Aktivitetskoffert 
20:00  Når vi kommer sammen 
Lovsang, forbønn, tid til å dele og 
lytte 

Tirsdag 6. mai 
10.30  Bønnemøte 
16:30  Supertirsdag 
 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Jon Klevelands musikalske bursdag. 
Tekst og bilder: Randulf 
Roaldsnes 
Fredag 14. mars var vi alle 
invitert til en musikalsk 
bursdag av de sjeldne. Vår 
kjære Jon Kleveland fyller 
50 år omtrent på denne 
tiden. For Jon er det helt 
naturlig å invitere til et 
musikalsk festbord. De 
lekreste retter ble servert - 
både av gjester og vert-
skap. For en fullsatt kirke 
ledet toastmaster Hans-
Christian Vadset oss gjen-
nom måltidet med sjarme 
og humor. Bak menyen sto 
kokk Thorbjørn Alfsen 
med venner. Det er tydelig 
at «hver gang de møtes» 
tennes den musikalske 
gnisten. Jon har hatt et 
spennende musikalsk livs-
løp og vi fikk servert en 
rekke godbiter, for en hver 

smak, fra denne reisen. 
Her snakker vi om bredde, 
dybde, kvalitet og musi-
kalsk kreativitet som en 
skal lete lenge etter. Ingen 
av gjestene fikk refundert 
sine regninger. Tvert i 
mot. Bursdagsgaven på 60 
tusen kroner gikk uavkor-
tet til et prosjekt for vans-
keligstilte kvinner i Etio-
pia. Oddvar Søvik hadde 
nettopp besøkt dette pro-
sjektet og ga oss innblikk i 
en hverdag som gjør inn-
trykk. Dette viser Jons 
hjerte for mer enn det mu-
sikalske. Vi takker for 
måltidet og ønsker deg 
lykke til videre. Konserten 
ble avrundet med en søt 
dessert: Vera Lynns 
«We’ll meet again». Ja, vi 
lar oss gjerne invitere 
igjen. Jons  Klevelands datter Veslemøy  

Jon og Vestergabet 


